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Mowa Hitlera na tle przesilenia brytyjskiego 
Aczkolwiek zupełnie nieoczekiwa 

ne przesilenie w łonie rządu brytyj- 
skiego odsunęło na plan drugi zainte- 
resowanie międzynarodowej opinii 
publicznej niedzielną mową Hitlera, 
io przecież wynurzenia już dziś 
wszechpotężnego dyktatora III Rzeszy 
bynajmniej nie straciły na swej do- 
niosłości. Przeciwnie. Programowa 

mowa Hitlera, właśnie na tle wypad 
ków angielskich nabiera specyficzne 
go znaczenia. 

Premier Chamberlain, który już 
od dłuższego czasu nosił się z zamia- 
rem zmiany zwrotnie brytyjskiej poli 
tyki międzynarodowej, na poniedział 
kowym posiedzeniu Izby Gmin, w spo 
sób wyraźny oświadczył, że zachowa 
nie pokoju europejskiego widzi jedy- 
nie w porozumieniu czterech wielkich 
mocarstw, jak Niemcy, Włochy, Fran 

cja i Anglia. 
Trudno powiedzieć w jaki spo- 

sób wyobraża sobie premier brytyj. 
ski realizację tej koncepcji, przy dzi- 
siejszym stanie rzeczy i czy będzie 

miała ona widoki powodzenia w ogó- 

le. Z pomysłu jednak tej koncepcji 
w sposób wyraźny wynika, że ma ona 
na celu: a) udaremnienie tworzenia 
sie wrogich i na wzajem zwalczają- 
jących się bloków państw demokraty 
cznych z jednej strony i państw total- 

nych z drugiej; b) rozbicie już istnie- 
jacego antykominternowskiego trój- 
porozumienia niemiecko - japońsko - 
włoskiego; c) wyeliminowanie Rosji 
Sowieckiej z koncertu mocarstw eu- 
ropejskich i d) zahamowanie ekspan- 
sji japońskiej na kontynent azjatycki, 

Szef OZN gen. Skwarczyński 

  

gdzie Anglia ma szczególnie duże inte 
resy. 

Powyższe plany angielskiego pre- 
miera stoją w największej sprzecznoś 
ci z koncepcjami Hitlera wyłuszczony 
mi w jego niedzielnej mowie. Co praw 
da niektóre organy prasowe twierdzą 
że gdyby Hitler wiedział o przesileniu 
w łonie rządu Chamberlaina i o kie- 
runku tego przesilenia, to prawdopo- 
dobnie zaczekałby ze swoją mową je 
szcze dni kilka. Ale stało się. I to co 

Hitler powiedział w sprawach polity 
ki międzynarodowej, szło wyraźnie 

po linii tzw. antykominternowskiego 
trójporozumienia. Zdaniem bowiem 
ritlera, jedynie silny blok antykomin 
ternowski może uratować cywiliza- 
cję zachodnio-europejską od zagłady 
| ustrzec ją od rozkładowej działalnoś 

ci bolszewizmu. W związku z tym wy 
powiedział się on za podbojem Chin 
przez Japonię, jako państwo jedynie 
zdclne utrzymać pokój na Dalekim 
Wschodzie oraz zniszczyć wpływy bol 
szewickie na kontynencie azjatyckim. 
Czynnikiem zaś hamującym przenika 
nie rozkładowej działalności bolszewi 
ckiej na Zachodzie, według Hitlera 
ma być solidarna antykominternow- 
ska postawa Italii i Trzeciej Rzeszy 
Stąd Hitler z entuzjamem wypowie- 
dział się jeszcze raz za gen. Franco 

oraz uroczyście zapewnił, że Berlin 
nie tylko będzie współdziałał z Rzy- 
mem w likwidacji wpływów bolsze- 
wickich tj. republikańskiego obozu 
na Półwyspie Pirenejskim, ale że nie 
cierpi bolszewizacji żadnego państwa 
europejskiego. 

w Wilnie 
W dniu 22 bm. o godz. 22.30 przy 

był do Wilna szef Obozu Zjednocze- 

W dn. 23 bm. spodziewany jest 

przyjazd szefa sztabu OZN płk. Z. 

nia Narodowego gen. St. Skwarczyń- | Wendy. 

ski. 

Wkrótce rozpoczną się rokowania 
angielsko-wloskie 

PARYŻ, (Pat). Havas donosi z Lon 

dynu, że rokowania angielsko-włoskie 
1uają być oficjalnie otwarte w końcu 

przyszłego tygodnia w Rzymie. 
Prowadzić je będzie min. Ciano i 

amb. brytyjski” *w Rzymie lord Perth. 
Ten ostatni przybyć ma w czwartek 
do Londynu, celem otrzymania in- 
strukcyj od premiera Chamberlaina. 

Chamberlain uzyskał votum zaufania 
LONDYN, (Pat). Izba Gmin odrzu- | Chamberlaina, zgłoszony przez La- 

ciia wniosek nienfnošei dla rządu | hour P. 380 głosami przeciwko 168. 

| rocznica ogłoszenia deklaracji ideowej Obozu 
Zjednoczenia Narodowego : 

  
W dhiu I rocznicy ogloszenia przez plk. Adama Koca deklaracji ideowej Obozu 
Zjednoczenia Narodowego, odbył się w Warszawie zjazd prezydiów rad okręgo- 
wych OZN. Na zdjęciu — moment z audiencji u Pana Marszałka Śmigłego-Rydza. 

Obok Pana Marszałka siedzi szef OZN, gen. Skwarczyński i gen. Galica. 

Jednocześnie z tym Fiihrer z całą 
stanowczością wypowiedział się prze 
ciwko ustrojom demokratycznym i 
wszelkim międzynarodowym instytu- 

cjom opartym o zasady demokratycz 
ne, jako urządzeniom nie tylko niez- 
dolnym do skutecznego przeciwsta- 
wienia się wpływom bolszewickim ale 
również do rozwiązania palących za- 

BARCELONA, (Pat). Ogłoszony 
późno w nocy komunikat oficjalny 
stwierdza, że wojska rządowe ewaku- 
owały Teruel. Dowódca dywizji, któ- 
ra osłaniała odwrót wojsk rządowych, 
otrzymał rozkaz wycofania się, gdyż 
EPP 

nie zmieni stosunków 
PARYŻ, (Pat). Wczorajsze przemó 

wienie premiera Chamberlaina w Iz- 

bie Gmin, a w szczególności ustęp, od 

noszący się do Francji, wywołał w Pa 

ryżu duże zadowolenie, tym bardziej, 

że jak wskazywano dzisiaj w kołach 

politycznych — premier Chamberlain 

poza swoim wystąpieniem parlamen- 
tarnym wystosował do premier . Chau 
temps list z zapewnieniami, że zmia- 

na na stanowisku angielskiego mini- 

24 lutego przeprowadzony zostanie ple- 

biscyt nad nową konstyfucją. Wszystkie 

urzędy państwowe I samorządowe będą 

w tym dniu zamknięte. Również sądy bę- 

dą nieczynne. 

Ludność weźmie udział w obowiązko- 

wym głosowaniu w tych miejscowościach, 
J 

"BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro 
informacyjne donosi: premier i mar- 

szałek Goering wyjechał we wtorek 
z Berlina, udajęc się na zaproszenie 
Pana Prezydenta R. P. na polowanie 

TOKIO, (Pat). Wojska japońskie. 

walczące w prowineji Szansi, po ostat 

nich operacjach otoczyły 200-tysięcz- 
ną armię chińską w  południowo- 

wschodniej części tej prowincii. 
  

  

gadnień współczesności. 
Na tle tych ideologiczno-mistycz- 

nych rozważań kanclerza, szczególnie 
uwypukdił się wysunięty przezeń po- 

stuiat kolonialny oraz niedwuznaczna 
zapowiedź zjednoczenia Niemców 
austriackich i czechosłowackich w ra 
mach jednej organizacji państwowej 
pod kierownictwem partii narodowo 

  

Kanclerz Hiiler w momencie wygłaszania przemówienia w Reichstagu. 

Teruel znowu w rękach powstańców 
miasto Teruel zostało niemal eałkowi 
cie okrążone. 

Przystąpił on do ataku, który zła 
mał opór nieprzyjaciela i umożliwił 
wyjście z miasta. Komunikat dodaje, 
że ani jeden żołnierz nie pozostał w 

  

Porozumienie angielsko-włoskie 
ang elsko - francuskich 
stra spraw zagranicznych nie ozna- 
cza żadnej zmiany w istniejącym mię 
dzy Francją a Anglią porozumieniu i 
ż» Anglia zamierza również na przy- 
szłość traktować wszystkie zagadnie- 
nia międzynarodowe w najściślejszym 
porozumieniu z rządem francuskim. 
-Przemówienie i oświadczenie premie- 
ra Chamberlaina wywołały w kołach 
politycznych francuskich Paryża pew 

ną ulgę. 

Jutro piebiscyt w Rumunii 
nad nową konstytucją 

BUKARESZT. (Pat.] We czwartek, dn. | w których będzie się znajdowała w dniu 
plebiscytu. Wyniki głosowania zostaną 
przesłane do trybunałów departamental- 
nych, skąd zaś do Ministerstwa Sprawied- 

liwości, gdzie obliczenie przeprowadzi ko 
misja, złożona z członków sądu kasacyj- 

nego. 

Premier Goering | 
przyjeżdża na polowanie de Białowieży 

reprezentacyjne do Białowieży. 
Premierowi Goeringowi towarzy- 

szą sekretarz stanu Koerner. sekre- 

tarz stanu i główny leśniczy  Allpers, 

łowczy Schiping i łowczy Mente. 

700-tysięczna armia chińska wpadła w matnię 
Jak stwierdzają japońskie komuni 

katy, nieprzyjaciel cofa się w nieła- 
dzie, jednakże wszystkie drogi uciecz 
ki zostały zamknięte przez pierścień 
wojsk japońskich. - c 

  

  

socjalistycznej. Przy czym należy pod 
kreślić, że wszystko to było wypowie 
dziane w sposób tak kategoryczny i 
stanowczy, że niedzielna mowa Hi- 
tlera już w niczym nie przypominała, 
wielkiej pacyfistycznej mowy kancle 
rza z maja 1933 r. Hitler bowiem prze 
mawiał nie tylko jako kanclerz i wódz 
partii, ale jako nieograniczony wład- 
ca państwa, który swe postulaty i żą- 
dania w razie potrzeby gotów jest po 
przeć będącą pod jego kierownictwem 
siłą zbrojną. Częste uderzenia pięścią 
w stół, które było słychać w głośniku 

radiowym, robiły wrażenie, że Hitler 
w żadnym wypadku nie odstąpi od 
swych koncepcji żądań i nie pójdzie 
na żadne kompromisy. 

A koncepcja Chamberlaina, jak nie 
trudno spostrzec, o ile ma być realizo 

wana, wymaga dużo kompromisów 
nie tylko, ze strony Anglii, ale rów- 
nież ze strony, Niemiec. Anglia, jak 
można zorientować się z wiadomości 
nadchodzących z Londynu, zdecydo- 
wała się pójść na duże kompromisy i 
ofiary nie tylko w stosunku do Wło- 
chów ale i w stosunku do Trzeciej 
Rzeszy. 1 jeżeli ostra opozycja w sto- 
sunku do inicjatywy Chamberlaina 
nie spowoduje upadku jego zrekon- 
struowanego rządu — Anglia bez wąt 
pienia wykaże maksimum dobrej wo- 
lii nie cofnie się z zajętego stanowi- 
ska. Ale czy Hitler po swej niedziel- 

nej deklaracji wyrazi szczerą chęć 

pójścia na ustępstwa — to jest pyta- 

nie, na które trudno dziś odpowie. 
dzieć. 

alfa. 

mieście. Odwrót nastąpił w zupełnym 
porządku. 

BARCELONA, (Pat). Specjalny ko - 

munikat, ogłoszony w nocy, stwier- 

dza, że Teruel został przez wojska rzą 

dowe ewakuowany. 

SARAGOSSA, (Pat). Ageneja Ha- 

vasa donosi: wojska powstańcze za- 

jęły Teruel o godz. 3 rano. Walki uli 
czne były krótkotrwałe. O godz. 10 
panował już w całym mieście spokój 
i porzedek. 

W śródmieściu wzięto do niewoli 
przeszło 2.600 żołnierzy rządowych. 

Niemcy zgadzała się 
na wycofanie ochotników 

z Hiszpanii 

LONDYN, (Pat). W tutejszych ko 

łach politycznych twierdzą, że char- 
ge d'affaires niemiecki w Londynie 
Wcermann zawiadomił wczoraj rano 
Foreign Office o przyjęciu przez swój 
rząd propozycyj brytyjskich w spra- 
wie wycofania ochotników, wysłania 
komisyj do Hiszpanii i przyznanie 

praw stron walczących. 

Jutro przemawia 
$chuschnigg 

BERLIN, (Pat). Oficjalnie komunł 

kują, iż mowa kanclerza Schuschnig- 

ga, zapowiedziana na czwartek dnia 

24 bm. będzie transmitowana przez 

wszystkie radiostacje niemieckie. 

Olbrzymie manewry 
fioty amerykańskiej 

na Oceanie Spokojnym 
WASZYNGTON, (Pat). Tegoroczną 

manewry floty amerykańskiej ną Ocd 
anie Spokojnym odbędą się na obsz 
rze 12 milionów mil kwadratowyc! 
pomiędzy wybrzeżem Ameryki, wys 
pami Hawajskimi, Alaską, Aleutami 
i Samoa. Manewry te — największ 
dotychczas w marynarce amerykań: 
skiej — rozpoczną się w połowie ma 
ce i potrwają do końca kwietniaj 
Weźmie w nich udział 100 okrętówj 
500 samolotów, 3600 oficerów i 55.0 
marynarzy. | —



z 

Delegacje Związku Dziennikarzy 
u P. Premiera 

w sprawie wypadków wileńskich 
WARSZAWA, (Pat). Prezes rady 

ministrów i minister spraw wewnętrz 
nych gen. Sławoj Składkowski przy- 
jął w dniu 22 bm. w obecności podse- 
kretarza stanu w Min. Spraw Wew- 
nętrznych B. Nakoniecznikoff-Klu- 
kowskiego i szefa biura prasowego 
prez. rady min. K. Okulieza, delegację 
Związku Dzienikarzy R. P. w osobach 
wiceprezesów związku pp. W. Gieł- 
żyńskiego i H. Wierzyńskiego, oraz 
sekretarza generalnego M. Kozłow- 
skiego. 

Delegacja złożyła p. premierowi 

uchwały Syndykatu Dzienikarzy Wi- 
leńskieh z dnia 20 bm. w sprawie ar- 
tykułu p. Cywińskiego w „Dzienniku 
Wiieńskim* i wywołanych przez ten 
artykuł następstw. 

W wyniku wyjaśniającej rozmo- 
wy dano wyrzz zgodnemu przekona- 
niu, iż wszystkie powołane czynniki 
-- zarówno dziennikarze, jak i wła- 
dze — powinny dążyć do tego, aby 
podobne fakty i ich skutki, jakie mia 
ły miejsce w Wilnie, w przyszłości 
się nie powtarzały. 

Lwów koordynuje pracę OZN w trzech wojew. 
Lołudn. - wschodnich 

Kiedy przyldzie kolej] na Wiln: ? 
W dniu 22 bm. w Sztabie OZN od | ski będzie koordynował całokształt 

była się pod osobistym przew. Szefa 
Obozu Zjednoczenia Narodowego 
gen. Stanisława  Skwarczyńskiego 
konferencja poświęcona sprawom or 
ganizacyjno - programowym  okrę- 
gów południowo - wschodnich, na któ 
rej Szef Obozu ustalił, że Okręg Iwow 

Fałszywe 
W związku z zebraniem zorganizo 

wanym w dniu 13 bm. w Warszawie 
przez Oddział Propagandy Sztabu 
OZN dla grupy prelegentów i zamiesz 
czonymi na ten temat w pismach pew 
nago pokroju dowolnie spreparowa-. 

nymi wiadomościami Oddział Propa 
gandy stwierdza oficjalnie, że infor- 
macje te, dotyczące charakteru i prze 
biegu zebrania, a w szczególności wy 
įloszonego na nim przez płk. Bogusła 

działalności wszystkich pozostałych 
Qkręgów OZN na terenie Małopolski 
Wschodniej. W konferencji wzięli u- 
dział przewodniczący okręgowi i 
członkowie prezydiów z okręgów 
lwowskiego, tarnopolskiego i stanisła 
wowskiego. 

informacje 
wa Miedzińskiego przemówienia, są 
aie tylko nieścisłe, lecz złośliwie ten- 
dencyjnie przekręcone. 

Ze względu na zbyt wielką ilość 
fałszów w nich zawartych i nie ulega 
jącą wątpliwości złą wolę w ich zre 
dagowaniu Oddział Propagandy Szta- 
bu OZN nie uważa za właściwe szeze- 
gółowego ich prostowania, ogranicza 
jąc się do ogólnego stwierdzenia ich 
niezgodności z prawdą. 

Sekretariaty OZN 
Okręg Wileński Obozu Zjednocze dzinach od 9 do 15, w soboty od gedz. 

nia Narodowego podaje do wiadomeś | 9 do godz. 13.30. We wtorki i piątki 
ei, że Sekrełariały Okręgu z dniem 23 dodatkowo w godzinach ed 17 do 19. 

  

bm. czynne są w dni powszednie w go I 

Jak aresztowano Zacnego 
  
| dziedzinie nie jest zdrowa. Wiemy, że są 

„KURJER” (4374). 

Plenarne obrady budżetowe Sejmu 

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych 
WARSZAWA. (Pał.) Na dzisiejszym ple 

narnym posiedzeniu Sejmu przystąpiono 
do debaty nad preliminarzem budżeto- 
wym Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rol- 
nych. 

W posiedzeniu wziął udział p. min. 
Poniatowski oraz nowomianowani wicemi 
nistrowie dr Jaroszyński i Wierusz- Kowal- 
ski. 

Obszerny wyczerpujący referat wygło 
sił sprawozdawca poseł Sobczyk, anali- 
zując szczegółowo sytuację w rolnictwie. 

Obszernie potraktował referent prob- 
lem reformy rolnej. Wskazał, że jak nieg- 
dyś państwo pomogło sziachcie do prze- 
budowy ustroju, tak obecnie jest obowiąz 
kiem państwa reforma rolna na korzyść 
włościan. 

Dookoła sprawy reformy rolnej upra- 
wia się, zdaniem mówcy, wiele dema- 
gogii. 

Mówiąc o produkcji rolnej pos. Sob- 
czyk zwraca uwagę na spadek produkcji 
pasz, co grozi poważnym dla rolnictwa 
niebezpieczeństwem, i wzywa do wzmo- 
żenia tej dziedziny produkcji. — 

Ceny artykułów  nieprodukowanych 
przez rolnika winny być dostosowane do 
jego możliwości nabywczych. 

Dopóki nie nasłąpi zmiana w słosunku 
do wsi — kończy referent — powtarzać 
będę wezwanie: jak długo liczyć się bę- 
dzie na wytrzymałość chłopa? Jak długo 
praca chłopska będzie najniżej wynagra- 
dzana? (pos. Gorłałz: fak mówił Okoń i 
tak mówił Dziduch), 

Mówca zakończył przemówienie wnio 
skiem o przyjęcie preliminarza budžeto- 
wego wraz z wnioskami komisji. 

Z kolei zabrał głos p. min. Poniatow- 
ski, wygłaszając dłuższe przemówienie. 

Po przemówieniu min. Poniatowsk:e- 
go, po krótkich zapytaniach, skierowa- 
nych do referenta, zabrał głos w dyskusji 

POS. ZAKLIKA. 

Obrazując sytuację w rolnictwie, mów 
ca twierdzi, że widoki na przyszłość nie 
są dobre. Uważa za błąd, że nie pomyś- 
leno o utrzymaniu we właściwym czasie 
zbożowych premii eksportowych, k'órych 
uruchomienie. pozwoliłoby dziś: na utrzy- 
manie równowagi cen. Omawiając prob- 
lem organizacyjny w rolnictwie, mówca 
wskazuje, że polityka ministerstwa w tej 

Drobnostka wydała przestępcę w ręce włatciz. Przy hochsztapierze zna- 
leziono 120 tys. zł. w gotówce. 

Wczoraj w depeszy z Tarnowskich Gór 

donieśliśmy o aresztowaniu w pociągu, zdą- 

żającym z Katowie do Poznania, zbiegłego 

kierownika agencji pocztowej w Wielkorycie 

Jana Zaenego, sprytnego oszusta, o którym 

pisaliśmy niedawno. 

Wiadomość o aresztowaniu Zaenego, „bo 

katera“ sprytnie obmyślanej afery, wyweła- 

ła w Wilnie, szczególnie w sierach poezto- 

wych, sensację. Krążyły bowiem pogłoski. że 

G<fraudant zdołał zbiec za granicę. 

Dzisiaj w sprawie aresztowania Zaenego 

dawiadujemy się *uzupełniająco -następują= 

cych szezegółów, które potwierdzają raz jesz 

cze znaną prawdę, że czasami drobnostka 

wydaje w ręce sprawiedliwości najbardziej 

sprytnego i wyrafinowanego przestępcę. A 

że Zaeny należał do tej kategorii przestęp- 

ców dowodzić tego nie trzeba. 

ZACNY i MARUSZECZKO. 

„Tak, samo, jak skazanego wezoraj w Są- 

dzie Okr. w Warszawie na karę šmierci grož 

nego bandytę Maruszeczkę wydała w ręce 

policji niezwykła lekkomyślneść (bandyta 

upił się, i po pijanemu zaczepiał na ulicy 

przechodniów) tak samo lekkomyślność, po 

tgezona z dziwnym objawem... sknerstwa, 

wydała w ręce policji Zacnego. 

Zdradziła go mianowicie nie sprolongowa 

wa legitymacja, wydana na nazwisko pewne- 

go urzędnika, na podstawie której Zacny ko- 

rzystał z ulgowego przejazdu koleją, 

Kasa biletowa nie zauważyła tej niedokła 

dności i wydała okazicielowi przeterminowa 

nej legitymacji ulgowy bilet, kondukter zaś 

pociągu Katowice — Poznań, którym Zacny 

podróżował, zwrócił uwagę na tę okoliczność 

1 zażądał uzupełniających dokumentów. 

Hcehsztapier zaczął zdradzać silne podener- 

wowanie, eo wznieciło jedynie podejrzenie 

kendukiora, że pasażer nie jest w porządku. 

Nie pomogły żadne wykręty. Pasażer — „za- 

jąc* został zatrzymany, zaś na stacji w Tar 
nawskieh Górach okazało się, że w ręce po- 

licjj wpadł nie byle jaki „płaszek*, 

Nie sprolongowana legitymacja wydała 

TZacnego. 

WARTOŚCIOWA WALIZA. 

Przy Zaenym znaleziono walizę, w której 

mąjdowało się 120 tysięcy zł w gołówee, zło- 

e zegarki, futra, srebrne. lisy, oraz biżuteria 

1a ogólną sumę 150 tysięcy złotych. T. zm.   

prawie wszystko, co defraudant zdołał w dre 

dze sprytnych machinacyj wyłudzić z kas 

FKO. 
Wartościową walizę zakwestionowano. 

PRAWDZIWE NAZWISKO OSZUSTA. 

Jak donosiliśmy, nazwisko „Jan Zacny* 

nie było prawdziwym nazwiskiem oszusta, 

który występował jaż pod wieloma przybra- 

nymi nazwiskami. Po aresztowaniu ustalono, 

2е Таспу w rzeczywistości nazywa się An- 

drzej Gulezyński, vel Kulczyński. 

DO WILNA CZY DO BRZEŚCIA? 

W dniach najbliższych aresztowany oszust 

zostanie przekazany do dyspozycji władz są 

dowo śledezych apelacji wileńskiej. 

Jak detychezas, nie zostało jeszeze usta- 

lone, czy Zaeny, vel Gulczyński, zostanie spro 

wadzony do Wilna czy d: Brześcia. Nie jes 

wykluczone, że do Wilna, bowiem, jak już 

donosiliśmy, dochodzenie w jego sprawie spo 

czywało w ręku sędziego Śledczego dla spraw 

szezególnej wagi przy wiłeńskim Sądzie Ape- 

laey jnym. 

DALSZE SPRAWKI ZDEMASKOWANEGO 

ZACNEGO. 

Jak donosiliśmy Zacny popełnił szereg in 

nych oszustw pod innymi nazwiskami. Zacho 

dzi również przypuszczenie, że maczał on pal 

ce w pewnej SeRsacyjaej aferze, która wyda 

rzyłs się w Wilnie przed kiikoma laty. 

Wówczas wystąpił on w Wilnie pod przybra 

rym nazwiskiem inżyniera Kreczyńskiego I 

na podstawie podstępnie skradzionego cze- 

ku w Izbie Rolniczej podjął z kasy PKO. w 

jednym zeurzędów pocztowych w Wilnie... 

15 tys. złotych. 

Dzieje tego oszustwa przedstawiają się 

następująco: 

W akiach wileńskiej połieji, wśród spraw 

nie wykrytych, znajdują się dzieje oszustwa, 

dokonanego przed КИКа łaty przy pomocy 

skradzionego czeku Izby Rolniczej w Wilnie 

przez tajemniczego osobnika, który Nada- 

wał się za inżyniera Tadeusza Kreczyńskie- 

go i eo do osoby którego powstały obeewie 

przypuszczenia, że ma on wiele wspólnego z 

„kohaterem* defraudzeji w Wielkorycie. 

Przed kilkoma laty w grudnia do urzędu 

pocztowego Wilno 2 wszedł wytwerny pan 

w czarnym płaszczu z wydrowym kelnie- 

rzem, w elegauckim kapeluszu i poprosił u   

Jakie jest prawdziwe nazwisko Zacnego 

dyżurującej urzędniczki o otwarcie mu kon 

ta czekowego w PKO. na nazwisko inż. Ta- 

drusza Kreczyńskiego. 

Wytworny pan podobał się widocznie 

urzędniezce, która zaczęła z nim pogawędkę. 

Rozflirtowana pani tak przejęła się nową zna 

joemością, że przy otwieraniu konta PKO nie 

zadała sobie trudu sprawdzenia dokumentów 

„inżyniera, 

Po upływie dwóch goczin rzekomy in- 

żynier zgłosił się do pensjonatu p. Cywiń- 

skiej przy ul. Wileńskiej i poprosił o pokój. 

— Niestety panie inżynierze, pokeju nie 

mamy. Wszystkie zajęte. 

— Cóż będę robić? Wyjeżdżająe z Warsza 

wy podałem adres pani pensjonatu. Tutaj 

ma nadejść dla mnie korenspondencja... 

— Nie szkodzi. Korespondencję przyjmę 
pan ją otrzyma, nastąpiła uprzejma odpo- 

wiedź. 

W tym samym czasie w Izbie Rolniczej 

w Wilnie przy zagadkowych ckolicznościach 

zaginął czek na 15 tys. zł, które miały być 
przekazane do Gdyni. Czek ten został przero 

bieny na nazwisko inż. Tadeusza Kreczyńs- 

kiego i przekazany na jego konto. 

Po upływie paru dni do pensjonatu p. Cy 

wińskiej nadeszło na imię inż. Kreczyńskie- 

gu powiadomienie PKO. o wpłynęciu na je- 

ge konto 15 tys. zł. P. Cywińsha pokwitowa 

ła odbiór poleconego powiadomienia t wrę- 

Czyła je rzekomemu inżynierowi. Tamten 

wypisał czek PKO. z otrzymanej przed paru 

dniami również na adres pensjonatu p. Cy- 
mińskiej książeczki czekowej PKO. na 15 

tys. złotych i pieniądze te zostały pcź jęte. 

Tajemniczy Kreczyński tegoż dnia znik- 

vgł z Wilna. Oszustwo wykryto dopiero w 

styczniu. 

Oszustwo to pociągnęlo bardzo przykre 

konsekwencje dla rozflirtowanej urzędniczki, 

kióra, cheąc ratować sytuację, wpisała do 

akl, że otworzyła Kreczyńskiemu konto cze 

kowe nie legitymując go, gdyż znała go oso 

kiście. Biedaczka została zwo!niona nawet 

bez odprawy. 

Osoba Kreczyńskiego dotychczas pozosta 

wała tajemnieą i dopiero obeenie na podsta 

wie rysopisów policja powzięła przypuszcze 

nie, że tajemniczy inżynier i zbiegły defrau- 

dan! z Wielkoryty są jedną i tą szmą osobą. 

W tym kierunku prowadzone jest rów- 

nież dalsze dochodzenie. (e).   

rozdźwięki między ministerstwem, a Zwią | 
zkiem Izb i Organizacyj Rolniczych. 

Pos. Bakon: Kto winien? 
Pos. Zaklika: W -każdym razie nie 

związek, W izbie wileńskiej mamy roz- 
kład od środka, 

Pos. Wład. Kamiński: Skąd pan wie, 
co się tam robi? Pan kłamie. 

Pos. Zaklika: Ja pana pociągnę za to 
powiedzenie do odpowiedzialności oso- 
bistej, 

W zakończeniu swych wywodów pos. 
Zaklika oświadcza: „Jestem pewien, że 
coraz większy odłam rolnictwa” zwraca się 
do obecnego kierownictwa ministerstwa 
z głosem: oskarżam. Oskarżam za wadli- 
wą politykę, za niedbanie opłacalności 
rolniczej i za wprowadzenie fermentu". 
(Oklaski). 

Wicemarszałek Kielak: Posła Władys- 
ława Kamińskiego przywołuję do porząd- 
ku za użycie nieparlamentarnego wyraże- 
nia. 

W dalszym ciągu dyskusji przemawiał 

POS. ŻELIGOWSKI, 

poruszając zagadnienie gromad i gmin. 
Mówca twierdzi, iż sprawa ludowa wciąż 
jest nieuregulowana. Istnieje samorząd 
gospodarczy przemysłu, natomiast życie 
wsi nie jest zorganizowane, a organizacje 
tzw. dobrowolne nie obejmują całokształ 
fu zagadnień wiejskich. Młodzież infeli- 
gencka winna I$Sć na wieś w charakterze 
sołtysów, wójłów, lekarzy i spółdzielców. 
Organizacje dobrowolne są potrzebne, 
ale mogą one działać łam, gdzie jest sa- 
morząd już zorganizowany. Dobrowolne 
organizacje biorą subsydia, uzależniając 
się w łen sposób od czynników ubocz- 
nych. Gdy jakaś sprawa jest poruszona 
przez organizację dobrowolną, to — jak 
utrzymuje pos. Żeligowski — z Warszawy 
wychodzi okólnik i minisierstwo zaczyna 

     

w gromadzie. Mówi się, że ustawa samo- 
rządowa stoi na przeszkodzie w podciąg- 
nięciu wsi do życia. Jeśli tak, to ustawa 
powinna być zmieniona. Jednak mówcą 
sądzi, że i z tą ustawą można pracować, 
irzeba mieć tylko politykę gospodarczą, 
a tego nie mamy. 

Czasem wydaje się, że cała ideologia 
tych dobrowolnych organizacyj polega na 
pompowaniu frucizny ł demoralizacji do 
duszy chłopa, 

Polska — kończy mówca — nie miała 
szczęścia do ministrów rolnictwa. Kiedy 
był wyznaczony na ministra p. Poniafow= 
ski, ja pierwszy spotkałem to z najwyż- 
szym zadowoleniem, gdyż wiedziałem, że 
jest fo człowiek niezmiernie uczciwy I 
sprawę rozumie. Ale mnie się zdaje, że 
droga, którą obecnie pan minisfer idzie, 
nie jest dobra. Niedawne przemówienie 
jego na komisji budżetowej i szereg za- 
rządzeń świadczy o tym, że znowu postas 
wił en na karłę organizacyj dobrowol- 
nych. | znowu samorząd gminny 1 groma- 
dy będą w bezruchu. Ofóż dlatego, sza- 
nując bardzo zaleły serca T ozumu pana 
ministra Poniafowskiego, jednak do gos- 
podarki, którą on prowadzi, nie mam zau- 
fania. 

POS. HERMANOWICZ 

nawołuje w imię rozwoju Wileńszczyzny 
do podniesienia przemysłu mleczarskiego 
na tych ziemiach poprzez skoordynowa- 
nie prac w ramach izby rolniczej. 

Wysłąpił jeszcze w sprawie oświad- 
czenia pos. Mirski, który odpowiadał na 
wywody posła Chyli, po czym po raz 
drugi w dniu dzisiejszym głos zabrał p. 
minister Poniatowski, 

Na zakończenie obrad przemó!:ł ге- 
ferent poseł Sobczyk, który odpowiadał 
na zagadnienia poruszone w dyskusji. Na   dyktować, co należy robić tam na dole, tym posiedzenie zamknięto. 

E TEST SVR TESTAI 

Minister przemysiu i band'u oowolai 
komisję usirawnienia nterwencienizmu 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu za- 

słanawiało się od pewnego czasu nad za- 
gadnieniem usprawnienia interwencjoniz- 

mu w zakresie przemysłowym, wychodząc 

z założenia, że dzisiejsze metody jego sto 
sowania nie odpowiadają potrzebom ży- 
cia gospodarczego oraz państwa. Sprawa 
ta była w osłatnich czasach przedmiołem 

żywej wymiany zdań na łamach prasy. 

W wywiadzie swoim na powyższy łe- 
mał, zamieszczonym w dn. 2 bm. w „Ga- 
zecie Polskiej”, p. minister Roman zapo- 
wiedział, iż w odpowienim momencie 
Min. Frzemysłu i Handlu skonfrontuje owe 
poglądy z poglądami zainteresowanych 
sfer gospodarczych. 

W tym celu min. Roman powołał pod 
przewodnictwem prezesa Zw. lzb Przem.- 
Handlowych p. Cz. Klarnera specjalną ko- 
misję w składzie: pp. mec. J. Braun — 
radca prawny Izby Przem.-Handl. w Sos- 

nowcu, inż. J. Brzozowski — prezes Izby 
Przem.-Handl, w Krakowie, ink. J. Cybul- 
ski — prezes Izby Przem.-Handl. w Kato- 
wicach, P, Drzewiecki — prezes Zw. Prze- 
mysłu /Metalowego w miejscu, min. J 
Gościcki — Zw. Izb i Org, Roln,, J. Ho- 
łyński — poseł, dyrektor Centralnego Zw. 
Przemysłu Polskiego, J. Jakubowski — 

dyrektor Zw. Izb Przem.-Handl., dyrektor 
Izby Przem.-Handl. w Warszawie, min. W 
Leśniewski — dyrektor Zw. Izb i Organ. 
Roln., dr F. Maciszewki — prezes Izby 
Przem.-Handl. w Łodzi, dr Z, Madeyski— 
poszł, dr $. Schafzel — radca Izby Przem.- 

Handl. we Lwowie, B. Sikorski — poseł, 

prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupiec- 
twa Polskiego, T. Sławiński — redaktor 

„Przeglądu Gospodarczego”, A. Snop- 
czyński — poseł, prezes Zw. Izb Rrzemieśl 
niczych, P. Sobczyk — poseł, prezes Zw. 
Izb i Org. Roln., inż. Z. Sowiński — poseł, 
prezes Izby Przem.-Handl. w Sosnowcu, 
B. Stypiński — dyrektor Zw. Papierni Pol 
skich, L. Tomaszkiewicz — poseł, inż. T. 

Zamoyski — wicedyrektor Zw. Przemysłu 
Chemicznego. 

Zadaniem tej komisji ma być: a) opra- 
cowanie wniosków w celu usprawnienta 
obecnych metod stosowania istniejących 

środków intewencjonizmu gospodarcze- 

go oraz b) opracowanie projektu. ustawy 
o samorządzie branżowym, o ile komisja 
uzna tę drogę reformy słanu dzisiejszego 
za wskazaną, 

Kslel Siąsk-Bsłcyk 
obięła spółka francuska 
GDYNIA, (Pat). Dziś odbyło się w 

Gdyni przejęcie uroczyste przez pol- 
sko-franeuskie towarzystwo  kolejo- 

swe Śląsk — Bałtyk od PKP eksploata 
cji linii kolejowej, łączącej Śląsk z 
Gdynią. 

W uroczystości tej wzięli udział: 
minister komunikacji Ulrych. amhasa 
dor francuski Noel, wiceminister ko- 
munikacji *iasecki, członkowie zarzą 
du i dyrekcji towarzystwa kolei i inni. 

Ludomir Rogowski 
laureatem nagrody muzycznej 

min. W. R. i 8. P. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 22 lutego br. 

edbyło się w Ministerstwie WR i OP posie 

dzenie jury nagrody muzycznej ministra 

wyznań religijnych i oświecenia pubłiczne- 

ga na rok 1938. W skład jury wceltodzili rek 

icr Państwowego Konserwatorium Muzycz- 

nego w Warszawie p. Eugeniusz Morawski, 

reprezentant Stowarzyszenia Kompozytorów 

Felskieh prof. Bolesław Woytow cz, oraz de 

legaci pana ministra prof. Józef Turczyński 

i-dr Stefan Lidzki-Sledziński. Jury uchwaliło 

wiekszością głosów wystąp:ć z wnioskiem o 

przyznanie nagrody р- Ludomirowi Regow- 

skiemu za całokształt działalności muzycz-   nej. Uehwałę tę pan minister zawierdził. 

Maruszeczko skazany na Śmierć 
za zahólstwe policianta 

WARSZAWA. (Pat.] Dziś w Sądzie Ok_i Kzszewiak zaczęli uciekać. W pogom 

ręgowym w Warszawie odbyła się toz- 

prawa przeciwko głośnemu bandycie Ni- 
kiforowi Maruszeczce, gskarżonemu o za- 
bójstwo policjanta, $. p. Henryka Bąka, 
dokonahe w dn. 16 grudnia r. ub. w War- 

szawie, 

Maruszeczki, wespół z bandytą Ka. 

szewiakiem dokonali szeregu nagadów 

rabunkowych i morderstw na terenie wcje 
wódziw krakowskiego I śląskiego. W eba- 

wie, prawdopodobnie, przed schwyta- 
niem bandyci przenieśli się do Wavszawy 

Tu 16 grudnia r. ub. na ulicy naiknęli się 
na dwóch wywiadowców. którzy chcieli 
Ich wylegitymować, wtedy Maruszeczko 

za bandyśam! udali się wywiadowcy. W 

czasie ucieczki Maruszeczko odwrócił się 

I zaczął strzełać. Jedna z kuł ugodziła w 

serce wywiadowcę Bąka, kióry zmarł na 

miaiscu. Bandytom udało się zbiec. Po 

króikim czasie policja uięła pod Szydłow- 

cem Kaszewiaka, który wskutek posirze- 

lenia zmarł w szpitalu. Maruszeczkę ujęto 

w Bielsku. 

Sąd skazał Nikifora Maruszeczkę na 

karę śmieci. 

W motywach sąd podkreślił koniecze 
ność całkowiiej eliminacji niebezpiecznee 

go przestępcy ze społeczeństwa.  



  

  

WOLNA TRYBUNA 

  

„KURIER“ [4374]. 

Sezonowa emigracja robotników 
do Łotwy 

potęguje ubóstwo wsi wileńskiej 
Na sprawę wyjazdu robotników | najmniej 30 pudów żyta rocznie (100 

do Łotwy różni różnie się zapatrują 
Większość jest zdania, że emigracja 
do Łotwy przynosi dużo korzyści lud 
ncšci Wileńszczyzny. Jest to złudzenie 
któremu ulegają ludzie, nie żyjący 
bezpośrednio życiem naszej wsi. Wy- 
jazd robotników do Łotwy ujemnie 
wpływa na naszą wieś, co stwierdzi- 

łem, żyjąc życiem rolnika. 

Robotnik polski w Łotwie nic nie 
zarabia, jeśli weźmiemy. pod uwagę 
okrągły rok. Pracuje on 6 miesięcy 
(160 dni) i przywozi do domu prze- 
ciętnie 180 zł., co wypada po 1 zł. za 
dzień ciężkiej pracy letniej. To nie 
"jest zarobek, to jest jałmużna, która 
nie wystarczy mu na życie w ciągu 
następnych 6 miesięcy (180 dni) zi- 
mowych. Najskromniejsze życie na 
wsi dla dorosłego człowieka wynosi 
1 zł dziennie, nie licząc opału na da- 
ną osobę, obsługi, mieszkania itp. W 
ciągu 180 dni zimowych robotnik zje 
swój zarobek, a gdzież pieniądze na 
ubranie, na obuwie, na wieczorynki 
I inne własne wydatki? Te wydatki 
pokrywa kosztem swojego rodzinne 
go gospodarstwa, na którym nie pra 
cował i do którego nic nie wniósł. 
Wniósł 180 zł., tak, lecz za nie otrzy- 
mał chleb, który można było sprze- 
dać i uzyskać te same 180 zł., licząc 
łycie 1 zł. dziennie dla osoby. 

Niektórzy twierdzą, że robotnik 
nie miał pracy w domu i dlatego mu-. 
siał wyjechać. Nieprawda. Najmniej. 
sze gospodarstwo nasze mogłoby dać 
2 razy więcej dochodu, jeśliby było 
bbrabiane należycie. Na ogrodach i 
polach chwasty pochłaniają 50 proc. 
plonów, 25 proc pola pokryte jest ka 
mieniami, całe połacie nieużytków i 

psuszonych łąk czekają narobotnika, 

w zagrodach, chatach i w ubraniu pa 

nuje brud, który powoduje choroby 
I wielkie straty. 

Do Łotwy nie jadą wyłącznie nad- 
liczbowi. pracownicy w gospodarst- 
wie. Do Łotwy wyjechał Leszkowicz 

Roman z Milczy, właściciel 8 ha zie- 
mi, ojciec 3 małych dzieci, Horanin 
Włodzimierz z Milczy, bez rodziny, 

właściciel 5 ha ziemi, Burzewicz 
Piotr z Rudcza, właściciel 5 ha ziemi, 
ojciec 3 dzieci i wielu, wielu innych 
podobnych. Kto miał pracować na 
tych gospodarstwach? Żony i nielet- 

nie dzieci? 
Gospodarstwa te zamiast rozwijać 

się po komasacji popadają stopniowo 
w stan całkowitej ruiny. Ziemia leży 
odłogiem, łąki sprzedają, a żyją z u- 

zyskanych pieniędzy i z zarobków w 
Łotwie. Podatków, ani innych zobo 
wiązań nie płaca. poborca też nie ma 
Z czego wziąć. W ten sposób są cię- 
żarem Państwa i w dodatku demora- 
Fznią sumiennych rolników. 

W ubiegłe lato Wileńszczyzna 9d- 
czuwała dotkliwy brak robotnika. Nie 
można było go znaleźć za ładne pie 
niądze, a w Łotwie nasz robotnik pra 
cował za 1 zł. dziennie, powiększając 
majątek obczyzny. Większe gospodar 
stwa z braku robotnika poniosły du- 
Że straty. Nie można podnosić płacy 
robotnika w Polsce prawie darmową 
pracą naszego robotnika w Łotwie, 
> szkodzi to Państwu. 

Robotnik rolny w Polsce bierze 
  

Cicho sza ! 

Autogiro 
W Warszawie buduje się obecnie olbrzy- 

mi gmach poczty centralnej. Na dachu bę- 

dzie się znajdowało lotnisko. Specjalny ae- 
roplan (autogiro) ma dostarczyć korespon- 

dencję do COP i odwrotnie. 

Bardzo to pięknie, ale dlaczego tylkodo 

COP? W Ameryce listy bywają w ten spo- 

sób dostarczane właśnie do miejscowości 

znajdujących się, jak to mówią „u czorta 

na kuliczkach“. 

Czyżby się nie opłacała zwykła służba lot 

nicza dla całej Polski? у 

Możemy się nauczyć pisać na bibułce. 

Pcdział listów na zwykłe i lotnicze jest już 

raczej podziałem archaicznym. Jeżeli nawet 

pocztę kosztowałoby to. nieco drożej, jak- 

że wspaniale rozwinęłoby się lotnictwo? 

Polska dzięki swoje strukturze geogra- 

ficzrej jest terenem nieprzydatnym dla sza- 

cownych furgonów . pocztowych, taszczą: 

cych się z Gdyni do Zaleszczyk, czy z Pozna 

nia do Pińska. Co innego śmigła awionetka. 

Dziś korespondencja lotnicza jest jeszcze 

W gruncie rzeczy przeznaczona dla ludzi 

Byznessu i nieszczęść familijnych. Kiedyż 
Stanie się ona „poczta zwykła”? 

  

  

zł.), ma ubranie gospodarskie i wy- 
żywienie. Zarabia więc on czystych 
100 zł. rocznie, gdy tymczasem robot- 
nik łotewski ma stale deficyt. 

Praca w Łotwie niszczy zdrowie 
poiskiego robotnika, gdyż wymaga- 
nia tamtejszych gospodarzy są ponad 
siły fizyczne człowieka. Robotnicy w 
Łotwie niszczą zdrowie i ze zniszczo- 
rym zdrowiem powracają do „domu. 
Uzłowski Mikołaj, zam. w Milczy, 
właściciel 6 ha ziemi, ojciec 2 dzieci 
wyjechał do Łotwy, lecz wskutek nad 
miernej pracy stracił zdrowie, powró 
cił do domu i zmarł, pozostawiając 
2 dzieci sierotami i gospodarstwo bez 
opieki, gdyż matka dzieci zmarła 
wcześniej. Takich wypadków śmierci 
i ciężkich chorób jest dużo. Wyjazd 
robotników do Łotwy szkodzi kultu- 
rze polskiej na Wileńszczyźnie. Ro- 
botnicy w Łotwie rozmawiają po ro- 
syjsku, bo inaczej nie mogą porozu- 
mieć się z Łotyszami. 50 proc. listów 

do domu piszą w języku rosyjskim. 

W ten sposób niszczą to, co szkoła 
polska i Państwo dało im w domu — 
wynaradawiają się. 

Zarobione 180 zł. w Łotwie robot 
nik nie obraca na podniesienie swe- 
go gospodarstwa. Starsi 50 proc. 
przepijają, jako pieniądze „cudem 
zdobyte”. Młodzież, przeważnie chłop 
cy, w ogóle nie daje pieniędzy do go- 
spodarstwa. Za uciułane 180 zł. ku- 
puje rowery, zgniłe kramne ubrania, 
lakierki i wydaje na pijackie zaba- 
wy, połączone zazwyczaj z rozlewem 
krwi. 

Młodzież, która pracowała w go- 
spedarstwie w domu pragnie dorów- 
nać swym przybyłym rėwiešnikom, 
a nie mając na to środków kradnie 
ostatki u rodziców i sąsiadów. Pow- 
stają rodzinne nieporozumienia, a w 

rezultacie rozluźnienie się więzów ro 
dzinnych, większa liczba złodziejasz- 
ków i włóczęgów. 

Nie zarobki w Łotwie podniosły 
zdclność płatniczą wsi wileńskiej, o 
czym mówił p. Minister Opieki Spo- 
łecznej w „Kurjerze Wil.* z dnia 1.11 
b r. Nr. 31, lecz ogólna poprawa go- 
spodarcza, a zwłaszcza zwyżka cen 

produktów rolnych. Ten, kto jedzie 

do Łotwy, a podatków: nie płacił, te- 
raz ich też nie płaci. Płacą sumienni 
rolnicy. Zarobki łotewskie zwiększa 
ją ilość spożycia alkoholu i liczbę za- 

bitych w czasie zabaw i pijatyk, a w 
minimalnej tylko może części zdolno 
ści płatnicze Wileńszczyzny. 

W roku ubiegłym akcją werbowa 
nia światlejszych robotników na ro- 
boty do Łotwy zajęła się Wil. Izba 
Rolnicza. Wyłowiła ona najwartoś- 
ciowszy element (przodowników wiej 
skich) i wysłała ich na pomnażanie 
hogactw Łotwy. Tymczasem na Wi- 

łeuszczyźnie załamała się praca rolni- gzszwmezwzzzww ZWZ 

we BUDAPESZCIE *"- ** zł. 99.- 
ATEITIS TT A TIE TNA ZWZ OSPY KTM 

  

Teatr na Pohulanče 

  

cza, bo zabrakło ludzi, którzy tę pra- 
ce dotychczas przynajmniej w swo- 
ich ośrodkach prowadzili. 

Wil. Izba Rolnicza uważała robo- 
ty rolne w Łotwie za praktykę rol- 
niczą dla przodowników w gospodar- 
stwach przykładowych łotewskich. 
Przodownicy powrócili, bardzo rozgo 
ryczeni i więcej już nie pojadą. Wyko 
nywali oni ciężką pracę zwykłego ro- 
botnika, nie mając możności i czasu 
wniknięcia w organizację pracy i go 

spodarstw. Uwierzyli więc oni w po 
tęgę wielkiej liczby hektarów tamt 
gospodarstw, a nie w ich kulturę i 
dlatego po przyjeździe do domu za- 
miast wziąć się do pracy opuścili bez 
nadziejnie ręce, czekając na parcela 
cję, na większą ilość ziemi, chociaż 
na małej ilości gospodarzyć jeszcze 
się nie nauczyli. 

Jedyną korzyścią jakie Państwo 
ma z robót sezonowych w Łotwie, to 
mały dopływ kapitału zagranicznego 
do kraju. Lecz to nie pokrywa strat. 
Jako konkretne wnioski końcowe wy 

suwam: 
1) Robotnik polski w Łotwie musi 

przynajmniej zarabiać 3 zł. dziennie 
w sezonie letnim i jesiennym, a 2 zł. 

w sezonie zimowym. 
2) Wstrzymać całkowicie emigra- 

cję z wiosek skomasowanych, gdzie 
nastąpiło już w 80 proc upełnorolnie 
nie. 

3) Pozwolić wyjechać tylko tym, 
którzy faktycznie nie mają pracy w 
k:aju czy to na gospodarstwach wła- 
snych czy też w charakterze parob- 
ków. $ 

Powstaje pytanie więc, po co lu- 
dzie jadą na te roboty, jeśli one przy- 
nceszą tylko straty? 

Rolnik nasz dobrze pracuje me- 
chanicznie, ale nie umie myśleć, nie 
umie kalkulować. Dvnaturat szkodzi, 
samogon szkodzi, lecz wieś pije i wy 
rabia chociać za to srogo karzą. Brud 
szkodzi, ciemnota szkodzi, lecz wieś 
w tym żyje i trudno ją z tego wy- 
ciągnąć. ‚ 

Chłop wileński, to niemowlę, któ 
rym szczególniej powinno zaopieko- 
wać się Państwo. Opieka to jednak 
musi być rozsądna i sprawiedliwa. 

Dość walki politycznych ugrupo- 
wań o bierną duszę chłopa Wileń- 
szczyzny. 

Stanisław Owczynnik 

Prezes Kółka Roln. w Milczy. 

TS SSRS 

Pierwsza Chrzešcijačska 

SKŁADNICA 

w Wilnie, przy 
ul. Św. Jańskiej 

b 

  

      
LAT POKARM 

W drugim dniu swego pobytu w 
Wilnie Pani Marszałkowa Aleksand- 
ra Piłsudska, jako przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego 
Komitetu. Zimowej Pomocy Bezrobot 
nym przeprowadziła lustrację Komi- 
tetu Miejskiego i Komitetu Powiato- 
wego Zim. Pom. Bezrob. na powiat 
wileńsko-trocki. 

NA WI 
SEN. MICHALOWICZ USTĘPUJE 

Z KLUBU DEMOKRATYCZNEGO? 
Kiub Demokratyczny przechodzi poważ- 

ne trudności na tle ideolo-programowym. W. 

kcłach politycznych utrzymują się pogłoski, 

że jakoby w związku z tym miał złożyć god 

ność prezesa Klubu Demokratycznego sen. 

Michałowiez. 

KURS POŁITYCZNY „FALANGI* 

W sekretariacie ONR „Falanga* w War 

szawie odbywa się kurs polityczno-społecz- 

ny i organizacyjny dla wybitniejszych dzia- 

łączy tej partii. Na kursie tym wyLladają: 

pp. Cimoszyński, Reutt i inni. 

KONGRES ŻYDOWSKI ZWALCZA- 
JĄ WSZYSTKIE ŻYDOWSKIE OR 

GANIZACJE ROBOTNICZE 

Termin kongresu żydowskiego w Polsce 

uległ już kilka razy odroczeniu. Powodem 
tycL odroczeń są tarcia między przywódcami 

ciganizacyj, które zgłosiły akces do konkre 

Bu, odnośnie charakteru konkresu. Jest już 

faktem niezbitym, że kongres zwalczają pra 

wie wszystkie organizacje robotnicze, z wy- 

jutkiem Poale-Syjon prawicy. Ten swój sto- 

surek tłumaczą organizacje robotnicze tym, 

ża kongres nawet w fazie przygotowawczej 

przybiera charakter | oblicze kongresu syjo- 

nistycznego, a nie ogólnożydowskiego. Stąd 

mają stale miejsce konferencje, rozmowy, 

teigi, a duža rozbieżność zdań | panujące 

rezdźwięki wpływają na odraczanie terminu. 

Obeenie termin wyznaczono na 20 marca br. 

GEN. ROJA NA ZJEŹDZIE LUDOW- 
CÓW 

6 marca b. r. odbędzie się w Łowiezu 

Walny Zjazd Powiatowy Stronnictwa Ludo- 

wego. W Zjeździe tym mają wziąć udział 

dełegaci z powiatów: warszawskiego, grėjee 

kiego, mińsko-mazowieckiego,  błońskiego, 

sochaczewskiego i gostynińskiego. Na Zjazd   zapowiedział przyjazd gen. Bolesław Roja. 

  

WSZELKIEJ PRZĘDZY 

„ K.IP. Kondratowicz 
poleca: WŁÓCZKĘ, WEŁNĘ do robót ręcznych, Jedwab do haftu, Wełnę ma- 

szynową, Przędzę pończoszniczą, Bawełnę do tkanin wiejskich, Sieci rybackie 

WIELKI WYBÓR CENY NISKIE 

  

OR NESTLE” 

  

    

   kj SULE 
DLA DZIECI GESU | 

Pani Marszałkowa Piłsudska 
opuściła Wilno 

W czasie lustracji wyjaśnień udzie 
lali przewodniczący oraz członkowie 
prezydiów komitetów. Po przeprowa 
dzonej lustracji Pani Marszałkowa 
złożyła podpisy w księgach komitetu. 

Wczoraj o godz. 16.05 Pani Mar- | 
załkowa Piłsudska opuściła Wilno, 

udając się do Warszawy. 

DOWNI 
NOWY UNIWERSYTET LUDOWY 

Liceum Krzemienieckie zakłada na Wo- 

łyniu trzeci z kolei Uniwersytet Ludowy 

oprócz istniejących już w Michalce pow. 

dubińskiego i Różynie pow. kowelskiegce. No 

wy uniwersytet przeznaczony będzie dla 

półnoeno-wschodnich powiatów Wołynia 1 

powstanie w Małyńsku pow. kostopolskiego. 

  

WYBORY SOŁTYSÓW I PODSOŁ- 
TYSÓW W MAŁOPOLSCE 

Na terenie powiatu przeworskiego w Ma- 

łopelsce odbywają się wybory na sołtysów 

1 podsołtysów we wszystkich gminach. Na 

stanowiska te wchodzi wielu członków Str. 

Ludowego. 

ZJAZD URZĘDNIKÓW GOSPODAR- 
CZYCH R. P. 

W dniu 6 marca b. r. w sali Związku 

Izb i Organizacyj Rolniczych w Warszawie 

odbędzie się Walny Zjazd członków Związ- 

ku Urzędników Gospodarczych R. P.   
URLOP WYPOCZYNKOWY B. MIN. 

ŚWITALSKIEGO. 
W tych dniach przybył na 10 dniowy po 

byt do Sławska b. wiceminister skarbu, obec 

ny dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, F. 

Świtalski, który zamieszkał na ten czas w 

nowowybudowanym hotelu turystycznym. 

GEREEZECSD CZK CEZ OG OBR U PROROKA 

Nowy wicepremier łotewski 

  

  Gen. Jan Balodis, minister wojny, który 
ostatnio został mianowany wicepremierem 

PERSNNONA SI EET TT TTT SSE SA 

Wiele hałasu o nic 
Komedia w 5 aktach (12 obrazach) W. Szekspira, przekład St. Koźmiana 
Inscenizacja T. Trzcińskiego, ilustracja muzyczna'S. Szeligowskiego i T 

'irzeińskiego, reżyseria J. Zaklickiej dekoracje K. i J. Golusów. 

Ogród, kaplica, średniowieczne 

mury obronne. Barwne kostiumy 

dworek i rycerzy, zbroje i korowód 

masek. W mroku rysują się kontury 

dachów i wież starego miasta; tam 

czarne charaktery wplatają w warko 

cze nocy swe Śliskie intrygi. W jas- 

krawym świetle dnia, wśród ogrodo- 

wych budowli rozlega się muzyka i 

dźwięczy śmiech pięknej, ambitnej 
dziewczyny i mężnych rycerzy. Scena 

jarzy się od świateł i barw. Jest pięk- 

nie. 

Rządkie to uczucie, ale chyba je 

znacie — chwała Bogu — czytelnicy: 

że nie chee się teatru opuścić, choć 
spadła już ostatni raz kurtyna i milk 
ną w niszach proscenium echa ostat 
nich oklasków. Zbudzone oko rozglą 
da się po sali —cóż? czarne marynar 

ki, szare spodnie, w kieszeniach kami 
zelek „numerki* do szatni. Skończy 
to się kolorowe szaleństwo; jeszcze kil 
ka minut tłoku w drzwiach, jeszcze 

N.N.N. jakaś gorączkowa „wymiana zdań* a 
  

potem... danie w barze? szklanka her- 

baty z termosu?... Perspektywa zwę 

ża się beznadziejnie. 

Szekspir! Nikt inny, nikt jak on 
nie umiał widzowi teatralnemu roz- 
szerzyć perspektyw! Zjawisko jedyne 
i eudowne. Przez setki lat tysiące te- 
atrów grało i gra co wieczór, stara- 

jąc się na miarę swoich możliwości 

porwać widownię, odpłynąć z nią na 

parę godzin w Świat inny, czasem 

smutny, czasem tragiczny, ale mniej 

przyszarzały, bardziej harmonijny ji 

czysty, bo poddany prawom sztuki. 

A właśnie sztuka jest przecie po to, 

aby rozpętawszy 8TG zmysłów, uczuć 

i wyobraźni rozszerzyć i oczyścić na- 

Sze życie, w szare, ograniczone w po- 

czeiwym umiarkowaniu, mierne i he 

moroidalne możliwości nasze wnieść 

możliwość fantastyczną całkiem, że 

mocą wspólnego przyzwolenia i ar- 

tystycznej konwencji wolno nam 

przez chwilę żyć życiem herosów, że- 

rować na cudzym pięknie, wielkości, 

przystrajać rytm serca do miary cu- 

dzych namiętności, zrywów i poświę- 

ceń. O, urzędnicy n-tej kategorii wy- 

rzekający przy kufelku na bezsens ży 

wota, o panienki fotogeniczne, któ- 

rych fotografii nie zamieszczono w 

„Kinie“, o zaniedbywane żony i kan- 

dydaci na samobójców — wy wszys- 

cy, którzy macie na ustach lub dławi- 
cie w sobie nie jakąś wielką rozpocz, 
ale żal wyjący cicho jak wiatr w za- 
ułkach wileńskich: że pusto, że nud- 

no, że źle, że po prostu marnie — czyś 

cie pomyśleli kiedy, ile mogłaby wam 

dać sztuka? 

Oczywiście, nie każdy spektakl — 

jeśli mowa o sztuce teatralnej — jest 

w równym stopniu zdolny wzbogacić 

rasze życie. Od lat grzęźniemy w te 

airze naturalistycznym, w atmosfe- 

rze plotki podglądanej przez dziurkę 
od klucza, pedantycznie sprawdzamy 
czy to co się w scenicznym pudełku 
dzieje jest aby „życiowe? Czy aby 

ktoś przypadkiem nie „szarżuje'? — 
Zatruwany teatr i zatruwamy siebie. 

Szekspir, ten to nie jest podobny 

do wyschniętej cytryny! Wspaniały 

aliaż bujnego renesansu z pełnym ro 

mantycznych przeczuć barokiem zalu 

dnił scenę tłumem całym, rojowi- 

   
  

  skiem ludzi wspaniałych. To rzecz 

wprost nie do pojęcia, skąd się wzię 
| ło w jednym człowieku tyle tego — 

najpiękniejszej prawdy i najtrzeźwiej 

Wagons-Lits/ Cook 
Warszawa, Krak. Przedm. 42i oddziały 

szej fantazji. Mieliśmy potem arty- 
stów, wielkich i czczonych przez po- 
kolenia — Byrona, Puszkina, Słowac- 
kiego — którzy i dziełami swoimi i 
życiem wynieśli wysoko styl bytowa 
nia ezłowieczego, styl pogardy dla peł 
zania, styl miłujący wysokie loty. Każ 
dego z nich, jednej książki wystar- 
czy, by zakręciło się w głowie nam, 

a przecie Szekspir, ten pierwszy, 

wszystkich przerósł i ogarnął, sam 

nieogarniony! Cóż to jest „Wiele hała 
su o nie”, jeśli nie żart, pseudo - dra 
mat, gra dwojga wybornych dusz, zą 
inscenizowana przez znające się na ży 
ciu otoczenie. Gdzieś między pergola 
mi ogrodów niby-Messyny snują 
się złe cienie, podły bastard Don Ju 
an ze swymi zausznikami. Są tu po- 
trzebni tyle, co ostry sos do mięsa — 
żeby lepiej smakowało. Bo całe wido 
wisko, które poza tym, w jasnym krę 

gu słonecznym przed nami się rozta 

cza, to wielka rewia dobrych sił, to 

zachwalanie smaku świata zdobywa-, 

nego przez zdolnych spojrzeć mu W, 

oczy. Żart, optymistyczny, dobrotli- 

wy. W rozgrywających się intrygach 
wszystko się rozsupła i wyprostuje? 
czuwa nad tym autorska ręka. Alė 
zwažmy, czyž nie jest wyzwaniem 

ciemnych mocy komiczna lekcja sa- 
fandulstwa, której sędzia Dogberry u 
Gziela strażnikom? A czyż nie jest po 
czją, to co obrotny jęzorek Beatrice  



4 „KURIER“ (4371]. 

Czy nastąpi zbliżenie pomiedzy 
Anglią a Włochami? 

Anłagonizm  włosko-angielski, który 
najsilniej ujawnił się podczas wojny abi- 
syńskiej, pomimo, iż na pozór przełado- 
wany jest momentami ideologicznymi, cał 
kowicie opiera się niemal na material 
nych przesłankach. Nie tylko w polityce, 
ale również i w życiu codziennym zacho- 
dzi niejednokrotnie wielka rozpiętość po- 
między postępowaniem, a jego pobudka- 
mi. Niejednokrotnie kierując się jak naj- 
lepszymi intencjami, popełniamy czyny 
nieetyczne, lub też zachowujemy się na- 
der szlachetnie z mniej szlachetnych po- 
wodów. Jeżeli sięgniemy w niedaleką 
przeszłość, zauważymy, że polityka impe- 
rium brytyjskiego była zawsze wytyczona 
Jedynie przez jego egolstyczny interes. 
Jeżeli to podkreślamy, to bynajmniej nie 
dlatego, aby było to jakąś specyficzną ce 
chą poliłyki angielskiej; każde państwo 
postępuje w sposób identyczny I każde 
państwo, realizując swe własne Inferesy, 
chętnie przyozdabia je frazesami o poko- 
Ju świata, harmonii międzynarodowej Hp. 

W stosunku do Anglii wyrobiło się jed- 
nak przekonanie, iż jest ona jedyną osto- 
Ją prawdziwej etyki  młędzynarodowej, 
czymś w rodzaju bezinieresownego apo- 
stoła pokoju i braterstwa. Przekonanie ta- 
kie, naszym zdaniem niesłuszne, podtrzy- 
mywane jest z wielkim zapałem zwłaszcza 
przez prasę francuską. Nawiązując do po- 
wyższego możemy powledzieć, że wyso- 
ce szlachełna rola, jaką odgrywa Wielka 
Brytania we współczesnej polityce euro- 
pejskiej, oparła jest na najzupełniej ma- 
terialnych podstawach. 

Jeżeli Anglia aż do chwili obecnej ka- 
łegorycznie odmawiała uznania podboju 
Abisynii, to nie czyniła tego przez swój 
wysoce rozwinięty zmysł moralny. Uzna- 
nie imperium włoskiego było w rękach 
Anglil atutem, którego warłość wzrosła 
jeszcze dzlęki obecnym trudnościom z 
opanowaniem Efiopii i rośnie stale z bie- 

- piem czasu. Był to kapitał złożony na 
składany procent, powiększający się usta- 
wiecznie — chodziło tylko o to, aby zreali 
zować go w najodpowiedniejszym mo- 
mencie z jak największym zyskiem. 

Głównym terenem rywalizacji angiel- 
iko-włoskiej I zarazem źródłem wszelkich 
powikłań — Jest niewąfpliwie basen Mo- 
rza Śródziemnego. Ocena warunków ge- 
bgraficznych <kłaniłaby nas ku mniema- 
niu, że państwem, mającym wszelkie da- 

ne do uzyskania decydującego wpływu 
na tym terenie są Włochy. Z drugiej jed- 
nak strony Gibralfar i Suez — dwie bra- 
my Morza Śródziemnego znajdują się w 
rękach angielskich. Włochy, gdyby ze- 
chciały, mogłyby najzupełniej przeciąć 
komunikację brytyjską pomiędzy Suezem 
a Gibraltarem, Anglia jednak może w każ 
dej chwili zamknąć wszelki dostęp do ba- 
senu šrėdziemnomorskiego. Niebezpie- 
czeństwo to odczuły Włochy podczas woj 
ny abisyńskiej, kiedy to kwestia zamknię- 
cia Kanału Sueskiego była bliska reali- 
zacji. Układ sił, który fu przedstawiliśmy, 
Jest, jak widzimy, układem statycznym, w 
którym dwa czynniki przeciwne znoszą 
się wzajemnie. Zarówno Anglia nie może 
wykorzystać Morza Śródziemnego w razie 
oporu Włoch, jak i Włochy — w wypad- 
ku sprzeciwu Anglii. 

W takich warunkach jedynie wzajem- 
ne porozumienie może przynieść korzyść 
stronom. Oba państwa rozumiały to do- 
skonale, każde z nich chciało jednak wy- 
ciągnąć jak największe korzyści, wobec 
czego sprawa znajdowała się na martwym 
punkcie 
t 

  

Rozmowy, jakie w ostatnich czasach 
toczyły się pomiędzy ministrem Edenem 
1 Grandim nie dawały podstaw do bar- 
dziej optymistycznych wniosków, wszyst- 
ko przemawiało raczej za tym, że do osta 
łecznego porozumienia nie dojdzie. Na- 
gły zwroł nastąpił dopiero z chwilą roz- 
mów Schuschnigga i Hitlera w Berchtes- 
gaden, zakończonych układem, będącym, 
według prasy francuskiej, „pierwszym kro 
klem do Anschlussu”. 

Ugoda z Berchtesgaden jest poważ- 
nym closem, zadanym osi Rzym—Berlin, 
| wywołała we Włoszech wyraźnie nieprzy 
chylne komentarze. Mussolini jednak aż 
do tej chwili wieścił całemu światu, że 
wszelkie jego poczynania polityczne zwią 
zane są Jak najściślej z „osią”; nagła zmia 
na stanowiska byłaby zbył niedwuznacz- 
na I temu Jedynie należy przypisać, iż nie 
wysłąpił on z wyraźnym sprzeciwem. 

Bezpośrednio po zamordowaniu kan- 
cłerza Dollfusa Mussolini pisał: „Nieza- 
leżność Ausfrii, dla której on (Dollfus) 
zginął, jest kardynalną zasadą, której Wło 
chy broniły zawsze, i której w przyszło- 
$el bronić będą z jeszcze większą stano- 
wczością". W tych czasach Duce dużo 
l często mówił o misji, jaką katolicka 
Austria ma do spełnienia w Europie cen- 
tralnej | na Bałkanach, a polegającej na 
„odpruszczeniu” kulłury niemieckiej, К- 
ra będzie mogła włedy promieniować na 
wszystkie państwa naddunajskie. 

Na dnie tej historiozofii ukrywała się 
myśl, że Austria może stworzyć nader wy 
godną warstwę izolacyjną pomiędzy Wło 
chami a „kolosem niemieckim”. W tym 
celu Mussolini chętnie podkreślał opie- 

SBO-iecie Australiś 

  

kuńcze tendencje w stosunku do Austrii 
i do pewnego słopnia uczynił się gwa- 
ranłem jej niezawisłości, Idea wskrzesze- 
nia Imperium Rzymskiego, wojna z Abi- 
synią, konieczność stawienia czoła Anglii 
oraz państwom „sankcjonistycznym”, wy- 
słępującym przeciwko zaborowi Etiopii, 
wszystko to wywołało zmianę w polityce 
włoskiej, która doprowadziła siłą rzeczy 
do zbliżenia z Niemcami. Zbliżenie ło do- 
konało się kosztem dotychczasowych 
wpływów w Austrii; z druglej jednak stro- 
ny Włochy przypuszczały, że Austria, nie 
łracąc nic ze swej niezależności, przystąpi 
również do osi Rzym—Berlin, przez co 
powstanie nowe irójprzymierze państw fa- 
szystowskich, z którym wszyscy będą mu- 
sleli się liczyć. 

Rzeczywistość ułożyła się jednak od- 
miennie i obecnie Włochy poczynają zda 
wać sobie sprawę, že imperialistyczne 
Niemcy, dążące do Anschlussu i rozsze: 
rzające się przez to w klerunku Morza 
Śródziemnego, stanowią dla nich większe 
niebezpieczeńswo, niż Anglia lub Francja, 

Nie ulega wępliwości, że rezulłatem 
łego będzie bardzo szybkie osłabienie 
„osi”'; z drugiej strony w kołach politycz- 

nych krążą pogłoski, że Anglia zdecydo- 
wana jest uznać aneksję Ablsynii. Fakt dy 
misji Edena przemawiałby za tym dość 
wyraźnie. Wszysko to wskazuje, iż nad- 
szed! moment definitywnego ułożenia się 
słosunków na odcinku angielsko-włoskim. 
Należy się spodziewać, że już najbliższe 
dni przyniosą nam rozwiązanie tego, lak 
dotąd, mocno kłopołliwego problemu.   
     
  

  s. 

Zawody Gordon Bennetta 
odbędą się we wrześniu 

Ustalono już termin tegorocznych za- 
wodów balonów wolnych o nagrodę im. 
Gordon-Bennetfa, Zawody organizują ze- 

Polski sport balonowy niewątpliwie 
będzie uczestniczył w tych zawodach. Na 
jakich balonach i jaki będzie skład załóg 

szłoroczni zwycięzcy dn. 11 września w | dotychczas nie wiadomo, 
Brukseli. 

„Książęta: cygańscy aresztowani 
za handel żywym towarem 

Z polecenia władz prokuratorskich 
aresztowano 2 „kslęciów” cygańskich: 
Jana Zawadę i Jakuba Osapenkę, którym 
zarzucono handel żywym towarem. 

Sprawa przedstawia się niezwygle sen 
sacyjnie. Baron cygański Jan Zawada, 
wódz obozu koczującego na terenie woj. 
warszawskiego, stwierdził że w jego obo- 
zle zdarzają się częste wypadki śmierci 
młodych kobiet. Umierały one zwykle w 
czasie porodów. 

Zawada zwrócił sią wówczas do wo- 
dza innego obozu, a mianowicie Osta- 
penki, aby sprzedał mu 8 dziewcząt w 
wieku od 14 do 19 lat. Za każdą z nich 
zapłacił po 60 zł gotówką, Naiwny Cygan 
sądził, że — wprowadzenie nowej krwi 
do jego obozu, poprawi rasę | zapobieg- 
nie śmiertelnym porodom. 

Transakcja byłaby spokojnie doszła 
do skutku, gdyby nie spotkała się z pro- 
testami kilku dziewcząt, które uważały, że 

słały slę przedmiołem  najzwyklejszego 

handlu żywym towarem. 
Jedna z nich uciekła w nocy z obozu, 

znajdującego się w pobliżu Mińska Ma- 
zowieckiego i złożyła — skargę policji. 
Wszczęto dochodzeni, które potwierdziły 
zeznania cygańskiej dziewczyny, Jana Za- 

W Nowej Południowej Walii trwają obecnie wielkie uroczystości związane z rocznicą odkrycia i początków europelzacji 

Australii,. 150 lał temu zawinął do brzegów „krainy ludożerców”, jak nazywano ię najmniejszą część šwiata, okręt kapi- 

fana Artura Phillipsa, Anglika wraz z pierwszymi kolonistami, którzy stali się zaczątkiem 7-milionowej dziś ludności Australii 

„europejskiej”. Zdjęcie przedstawia moment przyjazdu okrętu Phillipsa ds brzegów Australii, zrekonstruowany w porcie 

miele o miłości? Zaplute słowa spis- | Inscenizacja Trzcińskiego z kurtyną 
kowców oddają hołd męstwu i zale | nie dała sobie rady, no i oczywiście 
tom rycerskich przyjaciół, a intrygan 
ckie ploteczki odkrywają dwojgu mło 
dym prawdę o ich wzajemnej i wiel- 
kiej miłości. Niefrasobliwie zapląta- 
ny tok akcji nie znosi uczestników 
ns przepaściste wodospady, ale raz 
po raz ukazuje im dno nurtu, różne 
cd mieniącej się powierzchni. Naj. 
błahsze motywy nabierają głębi i spla 
tają się zgodnie w jedną wielką melo 

dię o rytmie wartkim i upajającym. 
Smak świata, smak świata! 

Inscenizacja Szekspira na scenach 
polskich zdobywa sobie dopiero pierw 
szych interpretatorów. Bo żeby oddać 

wielość i bogactwo motywów, skon- 

certować poszczególne akcje, żeby 
wreszcie uniknąć siekania tych wspa 
niałych widowisk kurtyną co 5 mi- 
uut, trzeba sceny choć w pewnym 
stopniu odpowiadającej scenie szeks 
pirowskiej, która była symultanei- 
styczna. Widzieliśmy w Wilnie trzy 
próby rozwiązania tego problemu, 
riewątpliwie trudnego przy naszym 
uposażeniu scenicznym i naszej co- 
dziennej pudełkowej rutynie. „Ham 
let“ „Makbet“ i „Poskromienie zloš- 
nicy”. Ta trzecia próba, niewątpliwi» 
najbliższa Szekspira, nie tylko w 
swym smaczku historyczno - muzeal 
nym, ale i w możliwościach ściśle te 
atralnych nauczyła nas wybredności.   

zrezygnować musiała z synchroniza 
cji dobra i zła, światła i ciemności. 
Nie osiągnie tego żadna sztuczka tech 
niczna, scena obrotowa itp. Musi 
być jednocześnie kilka planów i 
proscenium albo też strony — lewa i 
prawa. Wymaga tego nie historia tea 
tru już, ale najformalniej pojęta kon- 
strukcja utworów Szekspira. Insceni- 
zacja Trzcińskiego (przeprowadzona 
z pieczołowitą starannością przez re- 
żyserką, p. Zaklicką) spłaszczyła więc 
nieco sztukę, wtłaczając ją w jeden 
wymiar. Jest to jednsk wymiar nie by 
le jaki — wy miar humoru. Ten wydo 
bywano wszelkimi dostępnymi sposo 
bami, nie zaniedbując niczego tak w 
postawieniu poszczególnych ról, jak 
też i rytmiczno-muzycznej stylizacji 
zespołów. Zyskało to pełny sukces u 
publiczności, która wielokrotnie wybu 
cha śmiechem i klaszcze przy podnie 
sionej kurtynie. 

Do sukcesu widowiska przyczynia 
się znakomicie szczęśliwa obsada. Ву! 
to nie mały wysiłek dła tak szezupt: 
go jak nasz zespołu. Przede wszyst. 
kim wdzięczne pochwały należą się 
paize kochanków: Zaklickiej (Beatri 
ce) i Staszewskiemu (Benedykt), któ 

| ra musiała i umiała wykazać nie tyl 
ko swobodę ekspresji w późniejszym 
repertuarze niebywałą, ale i siłę prze 

Sydney. 

zdążyli ją poznać, tym właśnie „bie- 
rze* publiczność, że jest witalna, 0 

możliwościach zdawałoby się nieogra 
niczonych. Gra dowcipu i sentymentu, 
wyrachowania i uczuciowości znajdu 
je doskonałe środki wyrazu w jej grze 
i jej „warunkach“ glosowo rucho- 
wych. P. Staszewski w roli Benedyk 
ta, (tego starszego kuzyna Mazepy) za 
prezentował Wilnu bodaj najpełniej 
szą dotąd gamę swych możliwości. Ry 
cerski, a jednocześnie wystarczająca 
miękki (czego mu brak było w Świet 
nej poza tym roli Ferdynanda w „In- 
trydze i miłości”), zalotny i myślący, 
a jednocześnie doskonale punktują- 

cy wszystkie te momenty kiedy nam 
wolno bawić się jego kosztem, dzieł- 
ny Benędykt był jeśli nie z Padwy, to 
w każdym razie z prawdziwego szeks 

pirowskiego teatru. 
Serdecznie ubawił widownię  sę- 

dzia, p. Wołłejko, z wiernymi swymi 
tctumfaekimi, Surową i Puchniew- 
skim. Kilka prostych sposobów i — 
pełnia człowieczeństwa, oto cała ta- 
jemnica wzruszenia, które towarzy- 
szyło śmiechowi wtedy, gdy imć Dog 
bęrry działa na scenie. Oczywiście 
mcżna to nazwać prościej: „wypun- 
ktowana rola", ale ta nazwa nie wie- 

| le pomoże. Pobliskiego rodzaju sym 
patię umiał sobie zjednać również 
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pon dla wydania głosu iście renesan | imć Leonato, szekspirowski starzec o 
sowego. Pani Zaklicka, o ileśmy: już | potężnej diafragmie czyli p. Jaglarz. 

Brata jego, imć Antonia może p. Ko- 
złowski umieścić na honorowym miej 
scu w galerii swych półgroteskowych, 
półdekoracyjnych kreacyj. 

W innym, „wielkim*, stylu deko- 
racyjny był p. Hierowski jako 
książę Pedro, wraz z przyjacie 
lem swym, hrabią Claudio (p. 
Połoński, któremu jednak praca nad 
akcentem zaczyna nadwerężać natu- 

ralność dykcji). P. Koczanowicz w ro 
li brata-bastarda był należycie czar- 
ny. 

Doskonale zgrane trio dziewcząt 
dworskich stanowiły panie: Miehał- 
ska (Hero), Billinżanka (Małgorzata) 
t Buynówna (Urszula). Charakter sty 
lowej piosenki dobrze wydobył p. 
Surowa, tym razem jako dworak ksią 
żęcy. P. Dworakowski zmienił się do 
niepoznania w komży, a p. Bułhak i 
Owsiany uprawdopodobnili ile wle- 
zie nieprawdopodobne „siły zbroj. 
ne“. 

Ilustracja muzyczna b. przyjemna, 
skąd jednak ten menuet w tekšcie i 
w muzyce? U Szekspira?! Dekoracje 
wysoce estetyczne, kostiumy piękne. 

Józef Maśliński, 

—o000— 

      
      
    
     

  
| prłk. Bobiatyński, 

wadę'i Jakuba Ostapenkę aresztowano 
i — wkrótce znajdą się oni na ławie os- 
karżonych pod zarzutem handlu żywym 
towarem. 

Psy żyłą w świecie 
zapachów 

Głównym zmysłem psów jest węch. 
On to, a nie wzrok, kieruje nimi w życiu 

codziennym. Węch psa jest sto razy le- 
pszy od węchu człowieka, lecz w sferze 
wzroku człowiek wyrównuje tę różnicę, 
Doświadczenia poczynione z przedstawi 
wielami psiego rodu wykazały, że pies 
wykrywa węchem roztwór kwasu solnego 
1/10.000.000, Doświadczenia na piżmie 
wykazały, że psy z łatwością odróżniają 
naturalne piżmo od syntetycznego. Wy- 
raźnie wolą naturalne piżmo. A tymcza- 
sem dla węchu ludzkiego różnica ta jest 
nie do wykrycia. W Niemczech przepro- 
wadzono ciekawe próby z psami, które 

z dwudziestu identycznych kawałków 
drzewa miały wyróżnić dotknięty przez 
pasterza, albo przez nieznanego człowie- 
ka, którego rękę dano im do powąchania. 
Próby łe, liczne i urozmaicone, zostały 
uwieńczone - stuprocentowym sukcesem. 

Ściślejsze badania wykazały, że wystar- 

czy, by dany osobnik potrzymał przez 

dwie minuły palec na kawałku drzewa, 

a pies go wykryje. 
Jeśli chodzi o wzrok, pies nie widzi na 

taką odległość, jak człówiek. Ale zbliże- 

mie przedmiotu nie tylko nie polepsza 

sprawy, lecz jeszcze je pogarsza, gdyż 

psy są typowymi dalekowidzami. Oczy 

ich są jakby przystosowane do polowań. 

Natomiast o zmierzchu psy widzą prawie 

łak samo, jak ludzie. T. 
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вн ofensywy sowieckiej 
ma Litwie i Białorusi 

w r. 1920 
Pod takim tytułem wysłuchaliśmy półto< 

ragodzinnego, interesującego odczytu w sali 

górnej biblioteki im. Wróblewskich w dniu 

19 b. m. Prelegentem był płk. dypl. Józef 

Moszczeński, wiceprzewodniczący Sekcji Hi< 

sicrii Nowoczesnej T-wa Przyjaciół Nauk w 

Wilnie. 

T. zw. „Brama Smoleńska”, pomiędzy 

Dźwiną, a górną Berezyną — przestrzeń za- 

waria w rejonie Lepła — zwróciła główną 

uwagę Tuchaczewskiego i Gitisa w ich pla 

nach przeciwko wojskom polskim w roku 

1920. Około połowy sił „czerwonych” roz- 

porządzalnych użyto przeciwko Polsce. Kon 

centracja ich rozpoczęła się już od stycznia 

1020 roku. Gdy w tym okresie przypadało 

ck. 32 bagnety sowieckie na 1 km. frontu, 

to w lipcu ilość ich wzrosła do cyfry 158. 

"W tymże miesiącu lipcu, na froncie t. zw. 

litewsko-białoruskim było przygotowanych 

ol. 19 i pół dyw. piechoty sowieckiej. (Cała 

kampania bolszewicka przeciwko Polsce li- 

czyła ok. 60 dyw. piech. 1 29 dyw. kawale” 

riij. Na ok. 150 tysięcy bagnetów polskich 

przypadło, przygotowanych do napaści, ok. 

200 tys. bagnetów „krasnoarmiejców*. Głów 

nymi drogami o kierunku wschodnio-połud 

niowym, zbiegającymi się w Warszawie, by 

ły trzy szlaki wojenne: 1) Petersburg, Dyne- 

burg, Wilno i Grodno, 2) Połock, Lida i 

Siedlce i 3) Mińsk, Baranowicze i Brześć. To 

były w roku 1920 t. zw. linie ,wpadowe*; 

Już właściwie tego roku marzec był począt 

kiem kampanii bolszewickiej, która po majo 

wej próbie została wznowiona 5 czerwca. 

Wjsściwie, przeciwko siłom polskim, były 

przygotowane aż „trzy plany”, z kiórych 

fen ostatni był najefektowniejszy. Ani jed- 

neg : z nich nie udało się jednak Tuchaczew 

sk'emu przeprowadzić. Po koncentracji о- 

slatecznej, w obrębie „gniazda koncentra- 

cji', które określały: Witebsk, Orsza i Toło- 

czyn planowe uderzenie i złamanie Arohių 

pclskiego zostało zniekształcone z winy 

„czerwonych dowódców. 

Drugą część odczytu wygłosi płk. Mosz- 

czeński w maju r. b. Wśród obecnych ok. 

100 osób na tym ciekawym odczycie było 

wielu kombatantó:w Wilnian. W bliższych 

rzędach krzeseł znajdował się dzielny obroń 

ca Wilna, b. dowódca strzelców wileńskich 

J. Decorhalis.  



  
  

Ze šwiata kobiecego 
2 e 
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A pewniel Uważałabym, że kobiety 
mogłyby zająć nawet stanowsika w wyż- 
szej administracji, Że w wielu wypadkach 
Ма па tym wyszedłby lepiej — nie ule- 
Ę wątpliwości. Myślę, że kobiety użyły 

y sum przeznaczonych na reprezentacje 
bardziej celowo, niż niektórzy ze staros- 

łów, o których głośno było w prasie. A 
w każdym razie nie robiłyby długów. Ko- 
biety nie są tak odważne w tym zakresie, 
nie ryzykują. Co do sądownictwa, to cały 
sąd aż się prosi, żeby tam powołać kilka- 
dziesiąt czujących kobiet. Niektóre z nich 
powinny by zdobyć stanowiska prezesów 
— może łatwiej było by do nich się do- 
słać. A Ministerstwo Oświaty? Czy nie war 
to byłoby sobie upatrzyć którąś z.rozum- 
nych kobiet na przyszłego ministra oświa 
ły? To stanowisko wyjątkowo nadaje się 
dla kobiety w Polsce. 

A ile mamy kobiet na słanowiskach 
kierowniczych w kraju? Tyle co nic. A ni- 
by teki rycerski naród ci Polacy! Rycer- 
skość rycerskością, a wolą sami trzymać 
władzę i odpowiedzialność w ręku. Nol 
żeby łak się spisywali nadzwyczajnie, to 
kobiety nie śmiałyby i pisnąć. Ale cóż 
znowu. Przeczyłajmy tylko pisma codzien 
ne, spójrzmy na rzeczywistość bezstronnie 
— dużo luk I niedokładności — praw- 
Ha? Szary człowiek chodzi i bardzo brzyd 
ko łaje urzędy, sądy, administrację. Pano- 
wie mężczyźni nie wszędzie sobie dają 
radę — o niel A polscy mężczyźn: są 
dość niezaradni | niegospodarni. Jedyna 
rzecz, kóra im się udaje bez zastrzeżeń 
— to obchody | demonstracje. No, jesz- 

cze Akademie. 
Ale reszta? Ta już nie budzi tak wiel- 

tiego entuzjazmu. Ale że koblety dość 
długo czekają na stan  usłabilizowa- 

1 skonsolidowany w Polsce | ja- 
doczekać się nłe mogą — więc 

zaczynają się już niecierpliwić. Kobiety 
kochają Polskę zwyczajnie, nawet bezpar 

jnie. Chciałyby zrobić wszytko tak, że- 

żyć i oddychać było prosto 1 łatwo. 
A w Polsce robi się czasami tak, żeby by- 
Jo jek najtrudniej do zrozumienia. 

Tymczasem wśród kobiet drzemią nie- 
POREECTTY TEZ TTOCZETNCEEDK 

Ze słów Marszałka Piłsudskiego 

3 (Przemówienie na bankiecie z okazji 

wprowadzenia orderu „Virtuti МИа 
GF 

„Honor jest surogatem enoty, jest 
woleniem na posiadanie ambicji, 

ha wniesienie do służby eałego mnó 
stwa cech indywidualnych. Lecz nie 
szukajmy przytem tego, by zrobić ho- 
nor fachowym. Nie szukajmy obsta- 
wiania go mnóstwem artykulików i 
formalności, za któremi ginie cała 
treść honoru. Honor nasz powinien 
polegać na służbie, — komu zaś słu- 

łymy, to wypisane fest w ostatniem 
słogie naszej odznaki. Służymy Oi- 
czyźnie. A służba jest niczem innem, 
jaE słuchaniem praw, przez Ojczyznę 
ustanowionych. ;   

wyzyskane siły, energie, nie mające za- 

stosowania. 

W „Bluszezu“ jest ciekawy artykuł 

Jadwigi Krawczyńskiej pt. „Kobiety na 

stanowiskach”. Oło cytały. 

Prezydent Stanów Zjednoczonych jest 

przekonanym zwolennikiem pracy kobiet i 

udziału kobiet w rządach; daje tego dowody, 

powołując szereg kobiet na kierownicze sta- 

nowiska. Ministrem pracy jest kobieta, pani 

Frances Perkins i zarówno w jej resorcie, 

w wysokich instytucjach, w rodzaju nasze- 

go Funduszu Pracy oraz opieki społecznej, 

jak ministerstwach przemysłu, rolnictwa, o- 

światy jest wiele kobiet na wyższych stano 

wiskach. W ministerstwie sprawiedłiwości 8 

stanowisk prokuratorskich jest zajętych 

przez kobiety; w poszczególnych stanach są 

kobiety sędziami, także i sądzie apelacyj- 

nym. W służbie dyplomatycznej, oprócz pa 

ni Borden Harriman na stanowisku posła, 

siedem kobiet zostało mianowanych  wice- 

konsulami lub sekretarzami legacji. W cią- 

gu ubiegłych 4-ch lat 5.620 kobiet otrzyma- 

ło stanowiska w służbie rządowej Stanów 

Zjednoczonych. 

Pani Roosevelt wypowiedziała szereg po- 

zyiywnych opinii, które niewątpliwie będą 

miały duży wpływ na dalszy bieg spraw ko- 

biecych w Stanach Zjednoczonych i poza 

nimi. 

— Odczuwamy potrzbę — mówi małżon 

ka Prezydenta USA — zwiększenia liczby 

kobiet w urzędach publicznych. Oczywiście, 

tł» nie chciałabym aby jakieś stanowisko za 

jęła kobieta, nie mająca odpowiednich kwa 

lifikacji do pełnienia odpowiedzialnych za- 

dań. Będzie ona bowiem stale na cenzuro- 

wanym i z jednej strony znajdą się niesu- 

m'enne żywioły, które będą usiłowały wyko 

rzystać ją, z drugiej — zaufanie do jej in- 

teligencji będzie mniejsze. Będzie musiała 

wciąż mieć się na baczności (a jeśli popełni 

omyłkę w urzędowaniu lub jakiś błąd — 

wyniknie stąd szkoda nie tylko dla niej sa 

mej, lecz przyniesie ujmę ogółowi kobiet. 

Mcże się to wydawać niesprawiedliwe, lecz 

musimy się liczyć z tymi faktami". 

W dalszym ciągu prelegentka podkreśla 

ła, że kobiety na urzędach państwowych 

czy samorządowych NIE powinny pracować 

TAR SAMO, jak mężczyźni: „Kobieta da z 
siebie najlepsze wartości w służbie publicz- 

nej, wnosząc do niej uczucie. Kobieta mo- 

łe być czasami obiektywna i analityczna, 

lecz umie ona także wyczuwać każdą spra- 

wę w sposób, jaki rzadko dany jest męż- 

czyznom. Kobiety umieją także łatwiej przy 

stosować się do okoliczności, gdyż od wie- 

ków były zmuszone przystosowywać się do 

różnych warunków. Mężczyzna jedzie swoją 

Jedną koleiną, zna tylko własny fach i je- 
go warunki. Kobieta musi umieć mnóstwo 

rzeczy, które istnieją poza jej codzienną eg 
zystencją, nie jest tak zrutynizowana. Na 

polu działalności politycznej jej praca mo- 

łe mieć bardzo wielką wartość, gdyż będzie 

broniła żywego człowieka w naszej zmecha 

nizowanej epoce". 
Pani Roosevelt niezwykle trafnie i słusz- 

===" 

Z „Czwartków” Z. P. O. K. 
Dyskusyjny czwartek dnia 20.I 38 r. wy- 

pełnił odczyt instruktorki Ligi Kooperaty- 

stek p. Sochackiej p. t. „Spółdzielczość jako 
droga do niezależności gospodarczej”. 

Referat pop.zedziło krótkie przemówi2- 

nie p. dyr. Namiecińskiego, który zwrócił 
się z apelem do pań, by przyczyniły się do 
rczkrzewienia ruchu spółdzielczego na tere 
nie Wilna, które „chociaż się rusza”, opinii 
spółdzielczej nie posiada, a tym samym nie 
odgrywa w niej żadnej roli. 

P. Sochacka w swoim referacie poruszy 

ła aktualną dziś kwestię uporządkowania 

ckaosu panującego w stosunkach w handlu, 
oczywiście w płaszczyźnie idei spółdzielczej. 
Sięgając w dziedzinę rolnictwa i przemysłu, 
p. Sochacka omówiła dysproporcję procen 

tewą przyrostu ludności, do jej zatrudnienia, 
pciównując podejście do załatwienia tej kwe 
stii w Anglii i Danii. 

Jako przyczynę szeregu smutnych zja- 
wisk, (jak małą produkcję przy zastosowa- 
niu najnowszych systemów maszyn, — czy 
redukcję rąk roboczych, — czy wreszcie 
śmiesznie małe wynagrodzenie pracowni- 
ków) — p. Sochacka uważa kapitał spoczy 
wający w obcych rękach. Przeglądając kar- 
tele: cukrowniczy, droždžowy, cementowy, 

hutniczy, — omawiając odnośne inwestycje, 
prelegentka dochodzi do wniosku: jest źle, 
bc obcy kapitaliści, należący do międzypań- 
stwowych karteli, nie tylko nie dbają o in- 
teresy polskich karteli, lecz wręcz im szko- 
dzą. 

W II części rcferatu prelegenika omówiła 

reakcję na tego rodzaju gospodarkę: więc 
poczynania rządu przez wykup przedsię- 
bicrstw z rak obcych, jak Żyrardowa, 
„Wspólnoty Interesów". Rząd teraz szuka 
współpracy ze społeczeństwem, by nie tyl- 
kc powiększyć dochody państwa, ale i że- 
by zapobiec szykowaniu na nas broni za 
nssze piniądze. 

W dążeniu organizacji społecznej, jaką 
jest Liga Kooperatystek leży stopniowe zwię 
kszenie zapotrzebowania sił roboczych, pod 
niesienie zarobków i zaprowadzenie ładu w 
przemyśłe przez wyrwanie go z inicjatywy 

prywatnej obcych kapitalistów. 
Ożywiona dyskusja, jaka wśród licznie 

zebranych wywiązała sie po referacie p. So   

cłackiej, najlepiej świadczy o żywym zain- 
teresowaniu się ideą rzuconą entuzjastycz- 
nie przez dzielną pionierkę ruchu spółdziel 
czego. 

W dniu 3.1 1938 r. odbył się „Czwartek* 
oiganizacyjny, poświęcony wewnętrznym 
sprawom Związku. Pani Zofia Swidowa, 

pizewodnicząca Zrzeszenia Wojewódzkiego, 
przedstawiła członkiniom obraz współpracy 
ZPOK z akcją komitetów pomocy dzieciom 
i młodzieży oraz wskazała drogi, po któ. 
rych ma w przyszłości kroczyć praca Związ 
ku — drogi rozwoju gospodarczego, samowy 
slarczalności. Na drodze tej samowystarcza] 
ncšci ZPOR powinien przodować społeczeń 
stwu, zatrudniając siłŁy rohocze we współ 
dzielczości. 

Dyskusją była długa i ożywiona. 
W dniu 17.II „Czwartek zaszczyciła swo 

B obecnością pani Mija Matuszewska, człon 
ini Zarządu Głównego, w Warszawie. Pani 

Matuszewska mówiła na temat: „Udział 
ZPOK w życiu politycznym”. 

Przemówienie to miało na celu zobrazo- 

wanie wszystkich posunięć Związku w spra 
wach ogólno państwowej wagi i podkreśle- 
nie tej czujności, jaką okazuje organizacja, 

gdy chodzi o linię wytyczną w życiu Naro- 
du i Państwa. Onganizacja w osobie swo- 

ich delegatek, obierając drogę audiencji, do 
tarła do najwyższych dostojników i tym spo 

scbem przełamała ścianę między społeczeń- 
siwem a czynnikami rządzącymi. 

Pani Matuszewska podkreśliła, że współ 
pracując z OZN-em, Związek zachowuje od 

rebność i niezależność organizacyjną i nie 
da się wciągnąć do rozgrywek politycznych. 

Jednocześnie czystość intencyj ZPOK jest 

tar nie podlegająca dyskusji, iż daje to moż 
ncść Organizacji rozmawiania i interwenio- 
wania bez podejrzenia o uboczne względy, 

3 korzyści osobiste. 
„Czwartek* zakończy! się herbatką to- 

warzyską, na której dalej trwała wszczęta 
uprzednio dyskusja. 

Na najbliższym „Czwartku* p. Rowińska 
z Warszawy będzie mówiła o sprawie emi- 
gracji na Łotwę. 

Prosimy członkinie © stawienie się na 
ten odczyt. Odbędzie się on 24.11, Jagielloń- 
ska 3/5. 

  

„KURJER” (4371). 

М ma stótowiskach kierowniczych 
nie podkreśla „inność* elementu kobiecego, 
ktory w rutynę urzędowania wnosi i powi- 
nier wnosić żywe tchnienie życia, jego po- 
trzeb i obronę człowieka przed mechaniza- 
cją. Dlatego także kobiety są potrzebne na 
stanowiskach... że są inne i że wnoszą war- 
łości, jakich nie wniesie mężczyzna. 

Ta sama pani Jadwiga Krawczyńska 
pisze o tej sprawie i w „Pracy Obywałel- 
skiej (Nr 3). 

Sytuacja kobiet w Polsce jest pod tym 

względem pełna sprzeczności. Na zasadzie 

Kenstytucji i obowiązującego prawa nie ma 

żadnych przeszkód w powoływaniu i m'a- 

nowaniu kobiet na najwyższe stanowiska i 

w pełnieniu przez nie funkcyj w rządzie i 

samorządzie. Praktyka jednak daleka jest 

od teorii — równouprawnione obywatelki 

pclskie wykształcone na równo z mężczyz- 

nami, mające odpowiednie kwalifikacje u- 

myslowe i fachowe, nie dochodzą do stano 

wisi kierowniczych i wyższych  odpowie- 

dzialnych urzędów. 

Zasada „równości* jest w ten sposób ob 

serwowana, że kobiety w urzędach są przyj 

mowane i awansowane tylko na najniższe 

stopnie służbowe, najczęściej pracują w X, 

XI, czasami w VIII stopniu służbowym, na 

stanowiskach podrzędnych, pełniąc pracę 

mechaniczną i wykonawczą. Zupełnie wyjąt 

kowo zdarzają się kobiety na radcowskich 

i referenckich stanowiskach, a nieliczne in- 

spektorki, wizytatorki, czy naczelniczki wy- 

działów, mianowane przez 15 czy 10 laty, 

zcstały przeważnie już „zredukowane* lub 

emerytowane, a nowe nie zostały powołane. 

Nie było dotychczas w Polsce ani dyrekto- 

ra departamentu, ani ministra, czy podse- 

kretarza stanu — kobiety. W resorcie oświa 
ty zmniejszyła się znacznie liczba wizytato- 

rek szkolnych; mamy o wiełe mniej dyrek- 

tcrek szkół, niż dyrektorów, mimo przewa- 

żającego udziału kobiet w zawodzie nauczy- 

cielskim. Jest 10 profesorek uniwehsytetów, 

(TV-ty sctopień służbowy), 50 lektorek i 322 

asystentek przy katedrach, istnieje więc na- 

dzieja na ewentualną przyszłość tych pra- 

cownic w karierze naukowej. 

W dyplomacji i w sądownictwie kobiety 

pie są dopuszczane na stanowiska. Mimo 

csiągnięcia przez nię kwalifikacyj nauko- 

wych i praktyki wzgłędnie aplikacji marnu 

je się je w pracy kańcelaryjńej. 

Potrzebna jest w tym celu planowa akcja 

oiganizacyj kobiecych, które podjęłyby kon 

kretny program przedstawiania kandydatek 
ua stanowiska i popieranie ich, żądając dla 

nich miejsca w rządzie i na urzędach kiero 
wanięzych. 

Pierwszy zarys takiego programu został 

zaprojektowamy przez Polskie Zjednoczenie 
Kobiet Pracujących Zawodowo i przedsta- 
wiony Radzie Narodowej Polek, jako Cen- 

tra ruchu kobiecego w Polsce. Program 

ten proponuje wysuwanie i popieranie kon- 
krelnych kandydatur kobiecych na stano- 
wiska wyższe w samorządzie i rządzie, do 

stanowisk ministrów włącznie; wysuwanie i 

popieranie kandydafnr kobiecych do samo- 

rządu ubezpieczeniowego i gospodarczego; 
Inicjowanie stanowisk kobiecych w różnego 

rcdzaju instytucjach społecznych i gospodar 

czych; wreszcie opracowanie minimalnego 

pregramu, który na razie mógłby obejmo- 

woć stanowiska wiceministrów w Opiece 

| Oświacie, wiceprezydentury w zarządach 
miejskich, stanowiska dyrektorów departa- 

mentu w niektórych resortach itd.". 

Na razie domagamy się łych stanowisk 
bardzo połulnie za pomocą przekony- 
wanla, „Takie są nasze obyczaje”. 

E. K. M. 

  

W. dniu 11.П 1938 r. odbyło się Ogólne 

Zebranie Oddziału Związku Pań Domu w 

Wilnie. Okazało się, że Związek jest nie- 

zmiernie ruchliwą organizacją. Poza odczy 

tami, których w roku ubiegłym odbyło się 

20 Związek podejmował najrozmaitsze pra- 

ca. Oto jak np. wygłąda strona praktyczna: 

Kursy i pokazy: 1) Przyrządzanie rozma 

itych ryb nawet morskich. 2) Pieczenie ciast, 

ciastek i ciasteczek. 3) Modne sałatki i su- 

rówki. 4) Użycie mniej znanych jarzyn. 5) 

Marmoladki, owoce kandyzowane i inne sma 

kołyki. 

Zebrania klubowe (20) — odbywające się 

co tydzień w piątki — wypełniały je poga 

dunki | dyskusje na tematy aktualne, robo- 

ty szydełkowe, drutowe, wreszcie przygoto 

wanie zabawek choinkowych. 

Zebrania towarzyskie (9),ten deser jakby 

pracy ZPD stanowią rozmaite herbatki z 

c'astkami, lub też liczniejsze zebrania z za- 

proszonymi gośćmi, jak np. kolacje dań re- 

gionalnych — lub wreszcie opłatek z cho:n 

ką Wszystko to przynosi tak potrzebne zży 

cie się i zharmonizowanie członkiń Z viązku. 

Do pracy na zewnątrz należy 12-lekcjowy 

kurs gotowania dla kobiet ze sfer robotni- 

czych, co stanowiło ciekawy moment nawią 

zaria kontaktu z gospodyniami tej sfery i 
podzielenie się z nimi częścią swych wia- 

domości gospodarczych. 

W celu uzyskania potrzebnych na te pra 

ce pieniędzy, urządzony był pokaz strojów 

Inianych (obecnych 318 osób), który stał się 
wielką propagandą wileńskiego Inu. 

Do poczynań na zewnątrz należy też kon 

ferencja w sprawie służby domowej — gdzie 

z inicjatywy ZPD, a łącznie z przedstawi- 

ciełkami innych onganizacyj kobiecych о- 

mówiono szereg braków naszej służby i zwią 

zanych z tym bolączek naszych gospodarstw. 

NB. Do poważnych sukcesów należy też 

uzyskane ostatnio w Kuratorium szkolnym 
koncesja i subsydium na prowadzenie kur- 

su dla pracownie domowych, któryto kurs 
przed paru tygodniami się rozpoczął. 

Ciekawa też jest praca ZPD w Polskim 

Radio, gdzie członkinie ZPD coraz częściej 

opracowują i wygłaszają odpowiednie po- 

gadanki. 

Na zebraniu zostały uchwalone następu- 

jęce wnioski. 

WNIOSKI. 
1) Walne Zebranie ZPD w Wilnie wzy- 

wa ezłonkinie do kupowanła jedynie u chrze 

Ścijan i, o ile możności, wyrobów krajo- 

wych. Jednocześnie wzywa członkinie do ko 

munikowania Zarząd. faktów czy to pobie- 

rania nadmiernych cen, czy też niewłaściwe 

go traktowania kupujących przez kupców 

chrześcijan, jak również niesolidnego wy- 

wiązania się ze swych zobowiązań rzemieśl 

rików chrześcijan, aby we wszystkich tych 

wypadkach Zarząd ZPD mógł podjąć inter- 

wcncję u odpowiedn. czynników, mając na 

celu podniesienie rzemiosła i handlu połskie 

go i stopniowe usuwanie jego bolączek. 

2) Walne Zebranie ZPD wzywa swoje 

członkinie do skrupułatnego prowadzenia ra 
cehunków osobistych, układania preliminarzy 

budżetowych rocznych i miesięcznych, oraz 

dn raejonalnej oszczędności w wydatkach 

domowych. 

3) Członkinie Wileńskiego Oddziału ZPD 
zobowiązują się do wystawiania swoim pra 

cowniecom świadectw zgodnych całkowicie z 
wykazanymi przez nie uzdolnieniami, oraz 

cechami charakteru. Zaznaczenie przy pod 
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Związek Pań Domu 
pisie świadectw „członkini ZPD* powinne 

być dla następnej pracodawczyni gwarancją, 

że na wystawionym świadectwie może pole- 

gać. 

4) Członkinie Wileńskiego Odzisłu ZPD 

zobowiązują się nie dawać napojów aikoho 

lowych dzieciom i młodzieży szkół średnich, 

na także nakłaniać inne matki do powzięcia 

takiego samego postanowienia. 

5) Walne Zebranie ZPD wzywa swoje 

członkinie mające dzieci, do poświęcenia jak 

największej uwagi ich wychowaniu, przez 

samokształcenie się w tym kierunku, oraz 

przez poświęcenie im więcej czasu w płanie 

swoich zajęć praktycznych oraz pracę w 

(GR. 

6) Walne Zebranie wzywa członkinie do 

bacznego zwrócenia uwagi na dobór odpo- 

wiedniej prasy i literatury w swoich do- 

mach, szczególnie, gdy w rodzinie są dzieci 

1 młodzież. 

Zaznaczyć należy, że przewodnicząca 

ZPD pani Iwaszkiewiczowa rozpoczęła ze- 

branie od uczczenia pamięci Ferdynanda 

Rnszczyca i odczytania Jego przemówienia, 

wygłoszonego ongiś na inauguracyjnym ze- 

braniu ZPD. Dobrze to świadczy o sercach 

naszych kobiet kresowych. 

SAZTENETTRZASN GEZER RDETEREA 
ak 

1. Dwudziestego pierwszego lutego 

1937 r. pułkownik Adam Koc ogłosił 

„Deklarację ideowo-polityczną Obozu 

Zjednoczenia Narodowego". 

Deklaracja ta piękna jest t dobra. 

Odwracając się od kierunków 

skrajnych pragnie skupić w rzetel- 

nym wysiłku koło pracy dla Ojczyzny 

wszystkich ludzi dobrej woli. 

Konsolidacja Narodu jest sprawą 

największej wagi, więc kobiety-Polki 

będą miały w dobrej pamięci ciężki 

trud pułkownika Adama Koca i jego 

wytężoną walkę o ideały. 

2. Z przemówienia przewodni- 

czącego okręgu wileńskiego OZN 

na zebraniu w rocznicę ogłoszenia 

deklaracji 20. II. 1938 r. 

..muszą się znaleźć sposoby, któ- 
Żeli- 

gowskiego z powrotem umożliwiły 

wykorzystać dla twórczych prac... 

KRONEMA 
— Komunikujemy, že termin 20-dnio- 

wego kursu gotowanla przy Lieeum Go- 

spodarczym zosłał przesunięły na dzień 

8 marca br. Bliższych Informacji udziela 

kancelarla Liceum ul. Bazyliańska Nr 2 

w godz. od 8 do 12, tel. 25-97. 

— Przypominamy, że w dniu 27 marca 

w Warszawie odbędzie się Zjazd z powoda 

dz'esięciolecia ZPOK. Na zjeździe mogą być 

wszystkie członkinie bez wyjątku. 

Zgłoszenia do Sekretariatów ZPOK. 

— Komunikujemy, że w dniach 5—6 mar 

ca 1988 r. w Wilni? odbędęie się Zjazd Refe 

rentek Spraw Kobiecych z referatem p. St. 

Siemieūskiej na aktualna teniaty. Między n. 

przen duje się odczyt: „Sprawa kobieca w 

Lidze Narodów". 

Zjazd poprzedzony będzie pełnym Zaczą 

dem Zrzeszenia Wojewódzkiego 3.111. Jest 
to czas dorocznego ziazłu „Kaziukowego” 
w Wilnie, więc członkiaie m.gą to jed1n z 
trugim połączyć. Przewidwu,e się również 
współny tea r 4 marca. 

A* AAAAAAAAAAŠAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA A 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

CZAR WALCA Ė 
O. $trausa Geny zniżone        

  

Na sziakach wycieczek narciarskich 
_ Zw. Propagandy Turystyki 

Godzina 9.30 rano. Ogródek przed Bazy- 

liką. Zdaleka już widzę narty oparte o ław- 
kę. rozpoznaję białą wiatrówkę instrukt ra 
niebieski kapturek panny Zosi, reprezenta- 

cyjną postać naszego  „kwatermistcza” 
Wszyscy są z tej stale jeżdżącej gromady. 
Z nowych — dwie „granałowe* panie. Za- 
poznajemy się z sobą. 

Ostatnie chwile przed wymarszem. 

Jeden z panów nie chcąc na własną odpo 

wiedzialność brać dobierania smarów, właś 

nie teraz, po cichym porozumieniu z naszym 

instruktorem M. Starkiewiczem — wyciąga 

z kieszeni coś niezawodnego i żywo man* 

puluje przy deskach. 

Pocieszam się nadzieją, że o ile mój 

smar zawiedzie, raz jeszcze można będzie 

wetrzeć w narty któryś numer haugu czy 
rehardu. Powstanie wówczas rodzaj przekła 
denego tortu i kto wie czy to nie hodzie 

właśnie najlepsze. 

Ruszamy. 

Trasy wycieczek bywają różne: Rowy Sa- 
pieżyńskie — Nowa Wilejka — Karolinki — 
jez. Sałata — Gudele — Kolonia Kolejowa 

lp. Najbliższa wycieczka przewidziana jak 

zwykle w niedzielę, ale po oczekiwanym po 

lepszeniu warunków śniegowych miała się 

odbyć do Ponar. 

Trudno uwierzyć, že tak pięknie i tak 1- 

naczej, szerzej jest zaraz za miastem. Wpra 

wdzie można o tym wyczytać w licznych 

przewodnikach po Wilnie i Wileńszczyźnie, 

lecz teoria pozostaje najczęściej w umyśle 

naszym niepowiązaną z życiem atrakcją 

Co innego gdy się wyruszy w śnieżną 

przestrzeń z dobrze zorganizowaną wyciecz 

cieczką narciarską, nie skrępowaną żadnymi 

drogami. Gdy wszędzie można dotrzeć. Wła 

srymi oczami patrzeć jak błękitno-biały pas 

horyzontu zasępia zieleń świerków, a spod 

iskrącej się w słońen pokrywy tającego śnie 

gu czernieją pojedyńcze kamienie i bruzdy 

ziemi. 

Przyjemnie jest sunąć tak jednym śla- 

dem  Rytmicznie umykają końce nart po- 

pizednika. Kijki pracują miarowo, wyPy- 

chając w śniegu przekreślone kółka. 

Snuje się symetryczny wzór narciarskie- 

go szlaku.   Przytupujemy wchodząc pod górę, a bia   

l: smugi nawianego gipsu wydają dziwny, 

głuchy odgłos. 

— Śnieg „jęczy”. Jęk śniegu wróży w gó 

rach lawiny — mówi mój towarzysz, który 

myślami wraca wciąż do Tatr. 

Lecz oło już wierzchołek- wyniosłega 

wzgórza. Przed zjazdem instruktor demon 

struje oporowanie, jakie należy zastosować, 

łuki i śmiga lekko w dół, balansując wdzię- 

cznie na nartach. 

Teraz wszystko wydaje się zupełnie pre 

ste 

Z wierzchołka odrywają się kolejno nar 

ciarze i narciarki, prostują esowy ślad inst- 

ruktora, żłobią w nim dziury. Tylko pani 

w żółtym swetrze widnieje dłużej na szczy- 

cie wierzchołka, pasując się wewnętrznie z 

slną pokusą odpięcia nart. 

Jeszcze parę kilometrów jazdy, urozma- 

lecnej ćwiczeniami i stanęliśmy w Gudelach. 

Oczywiście wśród zabudowań przejechaliś- 

my nonszalancko propagandową jazdą, beę 

„krepek*. Instruktor zapowiedział godzine 

(Dokończenie na str. 6). 

St. Smoterewa.



6 „KURIER“ [4371]. 

Opieka społeczna w Nowogródczyźnie 
Nowogródczyzna, narówni z Polesiem, 

jest w Polsce bodaj najbiedniejszym wo- 
jewództwem, w którym kwestia opiekt 
społecznej ma dominujące znaczenie, tak 
pod względem humaniłarnym jak i poli- 
łycznym (wobec sąsiedztwa z Rosją So- 
wiecką). Niestety, ubogie samorządy 
gminne i miejskie dotychczas nie stoją 
na wysokości swego zadania. Nałomiast 
usława o opiece społecznej — w założe- 
hiu swym jedna z najlepszych — wyraż- 
nie wkłada na samorządy ciężar obowią- 
zku opieki nad biednymi, przy czym 
punkt 1 tej ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 
r. daje taką definicję opieki społecznej: 

„Opieką społeczną w rozumieniu ni- 
niejszej ustawy jest zaspakajania ze šrod- 
ków publicznych niezbędnych potrzeb ży 
ciowych tych osób, które trwale lub chwi 

lowo, własnymi środkami materialnymi 
lub własną pracą uczynić tego nie mogą, 
jak również zapobieganie wytwarzaniu się 
słanu powyżej określonego”, 

Inaczej mówiąc, każdy obywatel Pol- 
ski, który chwilowo lub trwale znajduje 
się w potrzebie, posiada prawo do korzy. 
słania z opieki społecznej, bez względu 
na wiek i zdolność do pracy. 

To też jeden z wybitnych samorządow 
ców Ziemi Nowogródzkiej tak powie- 
sxział: 

nGdyby samorządy gminne i miejskie 
ściśle stosowały się do tej nad wyraz huma 
nitarnej ustawy, to by rozłoczyć musiały 
opiekę niemal na 209/o mieszkaicėw swe- 
go samorządu i słokrotnie zwiększyć od- 
mośną pozycję w budżecie”, 

| dlałego być może kwestię opieki 
społecznej samorządy nasze w ogóle lek- 
toważą, czego dowodem jest chociażby 
lakt, że w roku ubiegłym skierowano do 
zakładów opieki społecznej tylko 2 
osoby. 

Najwięcej oczywiście z opieki korzy- 
słają dzieci, przy czym są dwa rodzaje 
opieki: opieka otwarła i zamknięta. 

Otwarta opieka przedstawia się w for 
mie wspomagania rodziny dziecka, wzglę 
dnie rodzin zastępczych, to znaczy ro- 
dzin, którym oddano dziecko (sierotę) na 
utrzymanie. Przez opiekę zamkniętą rozu- 
mieć należy wychowanie dziecka w jed- 
nym z zakładów opiekuńczych, w tzw. 
schroniskach, czyli sierocincach. 

Najczęściej jednak stosowana jest od 
paru, lat opieka otwarła, jako najtańsza, 
Wiele bowiem biednych rodzin chętnie 
podejmuje się tej opieki za minimalnym 
wynagrodzeniem, licząc na gotowy grosz 

EFPESEET ES TEST SSE 

Ze šwiata kobiecego 

Ha szlakach 
wycieczek narciarskich 

(Dokończenie zesstr= 0). 

ny odpoczynek. W poszukiwaniu mleka i 
chleba rozleźliśmy się po zagrodach. I zaraz 

ktoś z jednej chaty wykrzyknął, że są tam 

trzy litry mleka, z innej znów, że sześć. 
Nie czekając dalszych wyników tej licytacji, 
nasz kochany „kwatermistrz* rozpoczął per- 
traktacje z szczęśliwą posiadaczką sześciu 
litrėw i po chwili siedzieliśmy w okół sto- 
lu, na którym pojawił się dzban z mlekiem 
I chleb, żywo przypominający epokę kamien 
ną. Czym chata bogata. Wiadomo, że po- 
równania z narciarzem żaden struś nie wy: 
trzymuje. 

Zresztą menu śniadaniowe bywa czasem 
wprost arystokratyczne, zależy to od miej- 
sca postoju. 

Postój kończy zazwyczaj terkotliwy 
dźwięk, do* złudzenia naśladujący trąbkę 
aula którym nasz instruktor daje znak na 
zbiórkę i wymarsz w drogę powrotną. I zno 
wu miarowo chrzęści pod nogami śnieg, a 
w dole przed nami coraz wyraźniej zaryso- 
wują się znane kontury miasta. 2 

Z powodu złych warunków śniegowych 
wycieczki narciarski projektowane w ubieg 
łą niedzielę nie doszły do skutku. Nie pozo- 
stało więc nic innego, jak wspomnieć o tym, 
co warte wspomnienia i planować na przysz 
łość jak najmilsze wykorzystanie śniegu. 

Mimo coraz bardziej wiosennego słońca 
i pachnących rzeźwą wilgocią ziemi podmi- 
chów wiatru — niejeden jeszcze narciarz wy 
czekuje przy aparacie radiowym wiadomoś 
ci Pima o zmianie pogody. Cieszy się ską- 
pymi opadami śnieżnymi. Wreszcie niezro- 
zumiany dla najbliższego otoczenia pędzi na 
nartach za miasto, poprzez rozchlapujące 
się kałuże, w poszukiwaniu skrawków šnie- 

gu. 

Gna go zew śnieżnych szlaków, zew nie- 

skrępowanej przestrzeni. 
Piękna inicjatywa Związku Propagandy 

Turystycznej, która daje miłośnikom nart 
możność poznania okolic Wilna, a zarazem 
žest najradošniejszą formą masowego prze- 
szkolenia narciarzy — zasługuje na pełne u- 
znanie i najžywszy oddźwięk wśród całego 
wileńskiego świata narciarskiego. Jeśli już 
1ie obecny, to przyszłe sezony narciarskie 
niech nam mijają pod hasłem, wysuniętym 
Przez Związek Propagandy Turystycznej: 
— Wszyscy na narty po radość i zdrowie! 

St. Smoterowa. 
  

(około 10 zł miesięcznie) i nową siłę ro- 
boczą. Rodziny zamożne i osadnicy, nie 
mówiąc już o ziemianach, z reguły uchy- 
lają się od tego obowiązku, (być może 
wskutek niskich opłat), łak że sieroty — 
często dość inteligentnych i porządnych 
rodzin — trafiając pod „opiekę” ludzi sto 
jących na najniższym poziomie bytowa- 
nia i kultury, Skutki takiej „opieki” łatwo 
przewidzieć, bo ani to dziecko nauczy się 
jakiegoś fachu, ani nie nabędzie podsta- 
wowej, istotnej wiedzy o swej ojczyźnie, 
nie mówiąc już o moralności. Taka „oł- 
warta opieka” dobra jest kyć może w kra 
jach kulturalnych, ale nie na Białorusi. 

Najlepiej przedstawia się opieka za- 
kładowa. Obecnie na terenie wojewódz- 
twa nowogródzkiego przebywa w 20 za- 
ktadach (np. Caritas, ks. Salezjanie, T-wo 
Powściągliwości 1 Praca ZPOK itd.) — 
575 dzieci, z czego 327 znajduje się w za 
kładach Nowogródzkiego Wojew. Związ- 
ku Międzykomunalnego. Tenże związek 
utrzymuje jeszcze 42 starców. 

Wojew. Związek Międzyk. pobiera od 
samorządów za uirzymanie i kształcenie 
dziecka po 30 zł miesięcznie. | tym się 
tłumaczy „że samorządy wolą stosować 
tzw. opiekę otwartą, kłóra jest znacznie 
łańsza, niż ponosić ciężary utrzymania 
dziecka w specjalnych sierocińcach. 

Zupełnie inaczej przedstawia się opie 
ka w zakładach Związku Międzykomunal- 
nego. Związek ten utrzymuje dzieci do 
lat 7 w przedszkolu pod czujną opieką 
wykwalifikowanych  freblanek, potem 

      

  
  

JĄ Dziś Piotra Damiana LUTY 

23 
Wschód słońca — g. 6 m. 26 

Środa || Zachód słońca — g. 4 m, 39 IK >> 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorolozi (ISB 

w Wilnie dnia 22.11. 1938 r. 

Ciśnienie 755 
Temperatura średnia — 4 
Temperatura najwyższa 0 
Temperatura najniższa — 7 
Opad 7,0 

Wiatr — półn. ' 

Tendencja barom, — spadek rolem 
lekki wzrost 

Uwagi — śnieg. 

Jutro Macieja Ap. 
  

    

LIDZKA 
— Powstaje spółdzielnia betoniarska 

i brukarska w Lidzie. Przy Zjednoczeniu 
Polskich Zw. Zaw, w Lidzie mają powstać 
dwie spółdzielnie wytwórcze: bełoniarska 
i brukarska. Pomoc finansową tworzące 
się spółdzielnie robotnicze mają zapew- 
nioną z Funduszu Pracy, który ma udzie- 
ё м formie pożyczki 4 tys. zł na budo- 
wę betoniarń, oprócz tego zakupić po- 

trzebne maszyny oraz udzielić 2 tys. zł 

na koszta zorganizowania spółdzielni bru 

karskiej. 
*— Popisy sportowe młodzieży Gimn. 

Kupieckiego. W dniu 19 bm. w ramach 
wieczornicy sporłowej dla młodzieży od- 
były się popisy sportowe grupy męskiej 
młodzieży gimnazjalnej pod kierunkiem 
p. K. Młynarskiego. Wykonanie poszcze- 
gólnych numerów popisowych było b. 
dobre i świadczy niewątpliwie o podnie- 
sleniu się kulłury fizycznej młodzieży te- 

go gimnazjum. 

BARANOWICKA 

Ziemia Nowogródzka funduje 

sziandar dla Armii. Z inicjatywy wojewódz 

kiego okręgu OZN Ziemi Nowogródzkiej, 

posanowiono ufundować sztandar dla Dy- 

wizjonu Artylerii Konnej w Baranowiczach. 

Potrzebną na ten cel kwotę w wysokości 

około 4.500 zł postanowiono zebrać z 

ofiar społeczeństwa Ziemi Nowogródz- 

kiej. W zbiórce wezmą udział wszytkie 
miasta Nowogródczyzny. 

Onegdaj odbyło się zebranie organi- 
zacyjne Komiłetu Obywatelskiego w Ba- 
tanowiczach, w sprawie omówienia spo- 

sobów przeprowadzenia tei zbiórki w Ba- 
tanowiczach. ` 

W zebraniu wzięli udział przedstawi- 
ciele władz administracyjnych i samorzą- 
dowych na czele z p. starostą Karolem 
Wańkowiczem i p. burmistrzem inż. Wol- 
nikiem. Po omówieniu szczegółów zbiór- 

ki uchwalono, że m. Baranowicze ma ofia 

tować na ten cel 1000 zł. 
Na pokrycie zaś tej kwoty Zarząd Miej 

ski ofiarował od razu z własnych fundu- 
szów 350 zł, resztę postanowiono zebrać 
na listy ofiar. 

Do Zarządu Komiłefu Zbiórki weszli: 
pp. Olimpia Zejtzowa, dr Marian Fiuto, 
sędzia G. Sudziłowski, Józef Karaś i Alek 

sy Pigulewski, WB 
— Rabuś pobił gospodarza, W dn. 16 

bm. do mieszkania Portnowa Szmula wtar 
gnął Dziadulko Mikołaj, mieszk, wsi Ani- 

simowicze, gm. nowomyskiej i skradł łyż- 

  

  

chłopcy przechodzą do schroniska męs- 
kiego w Adampolu, a dziewczęta do 
schroniska w Zdzięciole, gdzie przebywa- 
ją do ukończenia szkoły powszechnej. Do 
piero po ukończeniu szkoły powszechnej 
młodzież przechodzi do opieki otwartej 
i uczy się różnych rzemiosł, wciąż jednak 
pod nadzorem wychowawców Zakładu, 
dokąd przyjeżdża na wakacje. Wybitnie 
uzdolnionym daje się możność ukończe- 
nia szkoły średniej, a nawet i wyższej. 
Obecnie poza zakładami Związku kształci 
się 47 wychowanków i wychowanek w naj 
rozmaiłszych zawodach, a więc: w szkole 
handlowej 8, w szkole drogowej 2, w 
szkole kroju 1, w szkole położnych 1, 
w szkole rolniczej 2, w szkole gospodar- 
stwa domowego 4, poza tym w rzemio- 
słach: krawiectwie 6, fryzjerstwie 1, w sło 
larstwie 9, w zakładach elektrotech. 4, 

w modniarstwie 4, ślusarstwie 2 i 2 w gim 
nazjum. 

Poza zawodowym wykształcenier mło 
dzieży szczególną troską Zarządu Zwią- 
zku jest obywatelskie wychowanie mło- 
dzieży, czym promieniuje dany zakład na 
całą okolicę, co również nie jest bez zna- 

czenia. Sporo młodych ludzi b. wycho- 
wanków pracuje dziś samodzielnie ku po 
żytkowi państwa, czego zapewne nie 
można będzie powiedzieć o sierotach po- 
zosłających dziś pod „opieką otwarłą”. 
I diałego domagać się należy, aby samo- 
rządy więcej się troszczyły o swoje sie- 
roty i kierowały je do zakładów zamknię- 
tych. Kaz. 

  

wy oraz obrus, wart, 26 zł. Gospodarz 
zauważył rabusia i usiłował ze swym sy- 
nem i żoną odebrać skradzione rzeczy. 
Dziadulko pobił całą rodzinę Porłnowa, 
jak © tym poszkodowany doniósł policji, 
i zbiegł ze skradzionymi rzeczami. 

NIEŚWIESKA 
— Zawieje śnieżne, jakie nawiedziły 

przed kilku dniami powiat nieświeski, spo 
wodowały przerwanie ruchu autobusowe- 
go na kilku odcinkach dróg biłych. Do- 
tychczas jeszcze, mimo wytężonej pracy, 
nie zdołano oczyścić najgłówniejszej ra- 

sy w powiecie Niešwiež—Kleck, 
Odbyło się w Horodzieju walne zgro- 

madzenie gminnego Koła LOPP, Jak wy- 
nika ze sprawozdań, wpływy w okresie 
1937 wyniosły 6,132 zł. Zebrana kwota 
przez Gminne Koło LOPP w Horodzieju 
przekracza wpływy niektórych obwodów 
powiatowych woj. nowogródzkiego i wi- 
leńskiego, czyli że mieszkańcy gminy ho- 
rodziejskiej złożyli więcej, niż mieszkań- 
cy niektórych powiatów. Chłubny ten wy- 
nik należy przypisać harmonijnej współ- 
pracy pracowników samorządowych, nau- 
czycielstwa 1 wolnych zawodów w opar- 
ciu o wszystkie gromady. Prezesem na 
okres nowej kadencji zosłał wybrany po- 
mnownie handlowiec Poszepczyński Słani- 
sław. Udział w zgromadzeniu z ramienia 
obw. pow. LOPP wziął por. Jasiński Bru- 
non. 

— Nowogródzki Sąd Okręgowy na 
sesji wyjazdowej w Nieświeżu rozpatry- 
wał sprawę byłego dyrektora Chrześcijań 
skiego Banku Spółdzielczego w Klecku 
Słowińskiego Józefa — z oskarżenia pu- 
bicznego o popełnienie przestępstw for- 
malno-prawnych i prywatnego w sprawie 
zabezpieczenia powództwa cywilnego. 
Sąd wydał wyrok skazujący Słowińskiego 
Józefa z oskarżenia publicznego na 1 rok 
więzienia z zawieszeniem. Sprawę po- 
wództwa cywilnego sąd uchylił. 

WOŁOŻYŃSKA 
— OZN zbiera na FON. Z inicjatywy 

zarządu obwodu wołożyńskiego organi- 
zacji wiejskiej i miejskiej OZN została 
rozpoczęta w całym powiecie wołożyń. 
skim zbiórka na FON. Z sum w ten spo- 
sób uzyskanych zostanie zakupione dział 
ko przeciwpancerne i uroczyście przeka- 
zane pułkowi KOP w dniu 12 maja rb., 

jako w 3 rocznicę zgonu Wielkiego Mar- 
szałka Polski Józefa Piłsudskiego, dla za- 

dokumentowania wielkiego przywiązania 
| podkreślenia, że wskazania Wodza Na- 
rodu tkwią głęboko w sercach, a obron- 

ność państwa jest naczelnym hasłem, 

ŚWIĘCIAŃSKA 
— Konferencja featralno-chóralna, W 

sobołę ub. tygodnia odbyła się konfe- 
rencja dyrygentów chórów i kapel ludo- 
wych oraz kierowników zespołów teatral- 
nych, którzy przybyli ze wszytkich gmin 
powiału. Zebraniu przewodniczył inspek- 
tor szkolny p. Ryszard Żyźniewski. Głów- 
nym reterentem był instruktor oświaty po- 
zaszkolnej z Kuratorium OSW Władysław 
Dziedzic — „spec” od teatrów i chórów. 
Referat p. instruktora wzbudził wśród ze- 
branych wielkie - zainteresowanie. Nieste- 
ty zbył mało miejsca w nim poświęcono 
prakłycznym _ sposobom realizowania 
przedstawień, inscenizowania, tworzenia 

  

Posiedzenie budżetowe Rady Powiatowej 
Wczoraj pod przewodnictwem starosty 

Trytka odbyło się posiedzenie wileńsko- 
trockiej Rady Powiatowej, na którym m. 
in. uchwalono preliminarz budżetowy na 
rok 1938/39, 

W przemówieniu wstępnym do budże 
tu słarosta Trytek podał bardzo ciekawą 
charakterystykę powiatu, opartą na da- 
nych statystycznych. Między innymi zna- 
mienny jest ten fakt, że 87 proc. szkół 
publicznych na terenie powiatu ma sprzęt 
nie nadający się już do użycia, Do szkół 
uczęszcza przeszło 29 tysięcy dzieci, nau- 
ki zaś nie pobiera z przyczyn od nich nie 
zależnych 4,4 tysiące dzieci. Gęstość za- 
ludnienia w powiecie jest słaba i wynosi | 
30 mieszkańców na 1 klm kw. Na 214 ty- 
sięcy mieszkańców powiatu (oprócz mlast 
— Wilna i Nowej Wilejki) 204 tys, osób 
żyje z rolnictwa. Płatność podatków w 

  

chóru iłp. nałomiast zby wiele mówione 
było o konieczności prowadzenia oświaty 
pozaszkolnej i prac wyżej wymienionych. 
Strona artystyczna teatru wiejskiego jest 
najczęściej bardzo prymiływna; nasuwa 
mi się myśl, że wielkie usługi akcji teafral- 
nej mogliby wyświadczyć reżyserzy i de- 
koratorzy teatrów wileńskich zaproszeni 
na tego rodzaju konferencje, bo chodzi 

przeważnie o praktyczne wskazania, jak 
słosuje się „chwyty arłystyczne”. 

Całokształt akcji teatralno-chóralnej na 
lerenie powiatu święciańskiego za rok 
ubiegły przedstawia się następująco: ist- 
niały 3 słałe zespoły teafralne, 92 doraž- 
nych, wysławiły razem 246 przedstawień. 
Prosperowało ponadto 28 chórów 1 i 2 
głosowych nie licząc wiosennych świąt 
pieśni, kłóre były zorganizowane we 
wszystkich większych miasteczkach. 

jd. 

DZIŚNIEŃSKA 

— 19 bm. w Głębokiem odbył się re- 
jonowy zjazd lekarzy z terenu powiatu 
dziśnieńskiego przy udziale lekarzy po- 
wiałowych z Postaw i Wilejki oraz leka- 
rzy prywatnych z m. Głębokiego. Jako 
przedstawiciel urzędu wojewódzkiego na 
zjazd przybył dr Turuło, Na zjeździe 
m. in. wygłoszone zostały referaty przez 

dr Kozłowską „Gruźlica u dzieci”, dr We- 
raksę „Konkursy czystości w szkołach” 
i dr Zaszłowła „O kile wrodzonej”. 

Następnie uczestnicy zjazdu zwiedzili 
rzeźnię miejską i szpiłal w Głębokiem. 

— 20 bm. w Głębokiem odbył się do- 
roczny zjazd Związku Pracowników Sa- 

morządu Terytorialnego pow. dziśnień- 
skiego. W toku obrad uchwalono preli- 
minarz budżetowy związku i zalecono wy 
branemu zarządowi: opracowanie planu 
przeszkolenia pracowników, zorganizowa 
nie w okresie letnim zjazdu koleżeńskie- 
go poza Głębokiem na terenie jednej z 
gmin powiatu, zorganizowanie wycieczki 
nad Narocz, zorganizowanie wycieczki ko 
leżeńskiei do jednej z gmin powiału są- 
siedniego dla zaznajomienia się z meło- 
dami pracy zawodowej. Ze sprawozdań 
zarządu zasługuje na uwagę ofiarność 
pracowników samorządowych, którzy zło- 

żyli na FON kwotę zł 3000 oraz na bu- 
dowę liceum w Głębokiem 1000 zł. 

WILEJSKA 
— Koło młodzieży wlejskiej we wsł 

Chodasach, liczące zaledwie 20 człon- 
ków, postanowiło własnym wysiłkiem ku- 
pić karabin dla wojska. Inicjatywa wyszła 
od samej młodzieży, która z takim zapa- 
łem zabrała się do gromadzenia fundu- 
szu, że obecnie mało brakuje do potrzeb 
nej sumy. 

POSTAWSKA 
—- Poświęcenie nowej rzeźni. W obec 

ności przedstawicieli władz odbyło się 
poświęcenie i otwarcie nowowzniesionej 
rzęźni w Posławach, Ogólne koszta budo- 
wy wyniosły ok. 120 tys. złotych. 

Równocześnie z rzeźnią została odda 
na do użytku publicznego nowa targowl- 
ca zwierzęca. 

  

Nie ma rozłamu w ZNP 
W niektórych pismach ukazała się no- 

łatka o rzekomym rozłamie w Zw. Naucz. 
Polskiego. Ta informacja jest fałszywa. 
Nie tyko żadnego rozłamu nie ma, ale 
przeciwnie, po ciężkich przejściach ostat- 

nich miesięcy konsolidacja i zwartość 
jdeowa nauczycielstwa związku nabrała 
nowej siły. Najlepszym dowodem tego 

jest fakt, że w grudniu i styczniu przyby- 

ło Związkowi 519 członków. 

Osłatnie zaś wyraźne i poważne prze- 

mówienia p. min. Świętosławskiego, wy- 

kazujące bezpodstawnošė zarzutow, jaki- 
mi obciążono nauczycielstwo i bolesne 
przeżycia tak wielkiej ilości pracowników 
na polu wychowania narodowego, dało 
nauczycielstwu należną satysfakcję i wska 
zało drogi dalszego rozwoju. 

Równowaga, jaką wykazał Związek 
pozwoli mu na coraz lepsze orientowanie 
się w sytuacji i ochroni na przyszłość od 
tak szkodliwego nieporozumienia. 

H. R. 
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powiecie. pozostawia wieie do życzenia, 
Zaległość na rzecz władz powiatowych 
wynosi 350 tysięcy złotych; ma rzecz 
gmin — przeszło 500 tysięcy złotych. Mi- 
mo to ubiegły rok budżetowy samorządu 
powiatowego został zamknięty nadwyżką 
w wysokości przeszło 70 tysięcy złotych. 

W. przyszłym roku budżetowym na te- 
renie powiatu będzie uruchomionych 10 
ośrodków zdrowia. 

W dyskusji nad budżetem przedstawi« 
ciel gminy rudziskiej prosił o przyznanie 
sum na budowę w jego gminie ośrodka 
zdrawia, ponieważ szaleje łam jaglica. 
Z powodu braku funduszów sprawę tę 
odłożono na przyszłość. 

Posiedzenie Rady trwało od godz. 10 
rano do wieczora i upłynęło w atmosfe« 
rze troski o rozwój gospodarczy powiatu. 

(2). 

  

GRODZIEKSKA 
— Konfiskata. Niedzielny numer „Dzien 

nika Kresowego” skonfiskowany został za 
wiadomości o zajściach wileńskich. 

— Wykrycie meliny złodziejskiej. Do- 
konano rewizji w mieszkaniu i zabudowa 
miach, zajmowanych przez Śliwińskiego 
Alfonsa, przy nl. Przedmiejskiej Nr 46. 

Znaleziono kołdrę, pokrowiec, prze- 
ścieradło i scyzoryk, pochodzące z kra- 
dzieży dokonanej w marcu 1937 r. na 
szkodę Doman Lei, Orzeszkowej 33, ka- 

jak pochodzący z kradzieży dokonanej w 
czerwcu 1937 r. na szkodę p. Małuszew- 
skiego Aleksandra, dzierżawcy maj. Po- 
niemul oraz opony firmy „Słomil”, 

Sliwski przyznał się do kradzieży zna- 
lezionych u niego przedmiołów i jako 
swoich wspólników wymienił Skrobko 
Władysława i Fiskiesa Kazimierza, zam. 
przy ul. Druckiej. lg]. 

— Karygodny wybryk. Wieczorem 20 
bm. nieznani sprawcy kamieniami obrzu 
cili pociąg pośpieszny Nr 706, zdążający 
z Porzecza do Grodna, wybijając szybę 
w jednym z wagonów. (9). 

— Zlodziejaszkowie grasują. Atłas 
Izrael, zam. przy ul. Bazyliańskiej Nr 20 
złożył skargę w policji, że skradziono mu 
porłmonetkę z zawartością 97 zł. Kra- 

dzieży prawdopodobnia dokonali mall 
złodziejaszkowie, sterczęcy przy kinie. 

— Czyja mufkał Domaniewski Wiktor, 
zam. przy ul. Narutowicza 46 złożył w ! 
komisariacie mufkę futrzaną, w której znaj 
dowały się pończochy, chusteczki i cu- 

kierki, znalezioną na ul. Krasińskiego. [g]. 

Zwiększanie ilośc! gromad 
wiejskich w pow. Święciańskim 

Fundamentem samorządu jest groma- 
da wiejska. Nie spełniała ona często swej 
roli z powodu wielkiego obszaru, bo 
utrudnione jest porozumienie między 
ludźmi. Na terenie wojew. wileńskiego 
gromady święciańskie należały do naj- 
większych. Obecnie wszystkie gminy przy 
stąpiły do opracowywania projektu zwięk 
szenia ilości gromad. Na terenie powiatu 
święciańskiego było dotychczas 125 gro- . 
mad, ma być obecnie około 300. Akcja 
ła uważana jest przez wieśniaków za ce- 
lową i pożyteczną, jd. 

ET EET EEST ATI SA 

Przed Wszechšwiatowym 
Kongresem Eucharystycznym 

w Pudapeszcie 

  

W Budapeszcie zostaly juž wydane pierw 

sze plakaty, związane z Wszechświało 

wym 34 Kongresem Eucharystycznym, któ 

ry odbędzie sią w słolicy Węgier od 25 

do 29 maja br. Plakat nawołuje katolików 

całego świata do udziału w wielkim šwlę- 

cie Pokoju, jakim będzie Kongres Euchae 

rystyczny. 

   



    

Kursy Dokształcające 
im. Komisji Edukacji Narod. 

na FON 

Dnia 19 bm. o godz. 206 w lokalu Kur- 

sów, przy ul. Benedyktyńskiej 2, odbyła 
się wieczornica, na całość której złożyło 
się: 1) jednoaktówka Anczyca „Łobzowia 

nie”, 2) tańce solowe, 3) monologi. Wy- 
konawcami byli uczniowie kursów pod 
kierownictwem muzycznym i reżyserią p. 
E. Szolca; spośród wykonawców na Wyrož 
nienie zasługują: pp. Czepałkowska, Wi- 
stówna, Skierczyński. Realizując hasło St. 
Staszyca „Człowiek nie rodzi się sobie, 
lecz rodzinie, społeczeństwu” Komitet Or 
ganizacyjny przeznaczył czysty zysk na 
FON. Zaznaczyć nałeży, że kostiumy wypo 
życzone zostały przez T-wo Teatrów Lu- 
dowych przy K. O. S$. Wileńskiego. 

Aresztowanie OSZnstÓW 

dołarówkowych 
Wczoraj wywiadowcy Wydz. Śledczego 

aresztowali Józefa Mikoszę oraz Jana Sien 
kiewicza, znanych oszustów dolarówko 
wych, którzy wyłudzili ostatnio u szeregu 
osób, pod rozmaiłymi pretekstami, dola- 
rówki, wręczając wzamian bezwarłościo- 
we papiery. (<) 

Tajemnicze zaginięcie 
Przy tajemniczych okolicznościach za- 

ginęła 31-letnia Julia Sielawowa (Kurlandz 

ka 28). Sielawowa wyszła onegdaj z do- 

mu, rzekomo do swego ojca, lecz tam jej 

nie było. (c) 

EET , 

  

„KURJER” [4371]. 

Budowa chłodni 
rozpocznie się na wiosnę 

Magistrat zgłosił akces do Spółki Budowy Chłodni 

Wczoraj odbyło się posiedzenie pre- | obecnie Wilno również wnosi udział w 
zydium Zarządu Miejsk, Na posiedzeniu 
łym rozważana była od dawna aktualna 
w Wilnie sprawa przystąpienia do budo- 
wy chłodni w Wilnie. W wyniku dłuższych 
iarad zdecydowano już ostatecznie zgło- 
sić przysłąpienie do Spółki Budowy Chło 
"dni. Spółkę tę reprezentują: Ministerstwo 
Rolnictwa (udział 10 milionów zł), Pań- 
stwowy Bank Rolny (2 miliony zł), m. Gdy 
nia (100.000 zł), m. Łódź (100.000 zł) I 

wysokości 100.000 zł. Udział ten wnie- 
siony będzie w posłaci placu pod budowę 
na rynku Kijowskim o powierzchni 6048 
mir kw. Ponadło magistrat przeprowadzi 
na placu urządzenia kanalizacyjne i wodo 
ciągowe, 

Wobec powyższej uchwały spółka z 
początkiem wiosny przysłąpi zapewne do 
budowy w Wilnie nowoczesnej chłodni. 

Władze administracyjne 
ingerują w zatargu piekarzy 

Zgodnie z naszą zapowiedzią, w lo- 
kalu Starostwa Grodzkiego odbyła się 
wczoraj konferencja poświęcona sprawie 
likwidacji przewlekającego się załargu w 
plekarstwie. Konferencję tę zwołał -i 
przewodniczył osobiście starosta grodzki 
p. Czernichowski. W konferencji wzię!: 
udział przedstawiciele piekarzy oraz właś 

cicieli piekarń. 

Kilkugodzinna narada nie dała jednak 
na razie pozytywnego rezulłafu. Właści- 
ciele piekarń twierdzą stanowczo, że ma- 

ją ceny tak skalkulowane, że nie mogą 
w żaden sposób podnieść stawek roboni 
czych. 

Stanęło na tym, że właściciele raz jesz 

  

KRONIKA POLESKA 
— Podziękowanie wojewody Biernac. 

klego dyrekforowi Wochanko. W związku 
z odejściem dyr. Bronisława Wochanki po” 
długoletniej owocnej pracy na terenie Po 
lesia na stanowisko dyrektora Funduszu 
Pracy we Lwowie — woiewoda poleski 
Kostek-Biernacki wystosował do dyr. Wo- 
chanki pismo z uznaniem dla jego pracy 

„| podziękowaniem za nią. 
— Obchód rocznicy deklaracji OZN 

w Kosowie Poleskim. W dniu 20 b. m. 

w lokalu sekretariatu OZN w Kosowie Po- 
leskim odbyło się posiedzenia Rady Po- 
wiałowej OZN pod przewodnictwem pre- 
теза Кр!. Jędrzejaka. W zebraniu wzięło 
(udział *30%osób. Na wstępie zosłała przez 
przewodniczącego odczytana deklaracja. 
Następnie delegat z Brześcia p. R. Żół- 
kiewski wygłosił referat na temat ideolo- 

gii Zw. Młodej Polski. Po referacie wy- 

łoniła się ożywiona dyskusja zamknięta 

„dłuższymi przemówieniami przewodniczą 

cego Jędrzejaka i insp. Kamieńskiego. W 
wolnych wnioskach poruszono m. in. spra- 

wą dosłarczania terenowi dobrej i taniej 

prasy | literatury poleskiej. 

— Praca kulturalno-oświatowa w gm. 

Wielkoryta. Gmina Wiekoryta w pow. 

brzeskim posiada podmokłe i bagniste 

grunły, ubogą ludność | trudne warunki 

pracy. 
Kilkuletnia działalność  kuliuralno-o$- 

wiatowa samorządu z wójtem p. Zalew- 

skim na czele oraz bezinieresowna akcja 

pracowników  społeczno-oświatowych z 
nauczycielstwem, ziemiańs'wem I inteligen 

са dała w tej gminie; mimo wszystkie 

trudności, b. piękny rezultat. 
W. szczególności należy podkreślić o- 

parcie się w pracach kuliuralno-oświato- 
wych o szkoły i domy ludowe, których 

na lerenie gminy znajduje się 4, wybudo- 

wane w osłałnim czasie. 
Całością prac kieruje Gminny Komitet 

Społeczno-Oświałowy. W roku bież. na 
terenie gminy prowadzi się akcję walki 
z analfabetyzmem w 10 szkołach. Praca 
kulfuralno-oświatowa odbywa się również 

w 10 ośrodkach, opierając się o zespoły, 

z których na podkreślenie zasługują sto- 
larskie 1 dekoracyjne, Te ostatnie w chwili 
obecnej rozgrywają konkurs o radioad- 
biornik, jako nagrodę, za najlepiej urzą- 
dzoną świetlicę, przy najmniejszym wkła- 

dzie pieniężnym. 
Chlubę działaczy społeczno-oświato- 

wych I gminy stanowią uniwersytet nie- 
dzielny i cykle wykładów, zorganizowane 
w 6 ośrodkach gminy, Wykłady te cieszą 
się dużą popularnością i gromadzą prze- 
ciętnie ok. 100 osób. W wyniku postępu- 
]ącego procesu uobywałeinienia  miesz- 
kańców gminy, już prawie wszystkie szko 
ły mieszczą się we własnych, nowych bu- 
dynkach. na obszarze gminy znajdują się 
4 domy ludowe, 3 spółdzielnie, 6 biblio- 
tek itd. Budżeł gminy na cele oświaty po- 
zaszkolnej wynosi 2.800 zł. 

— Oddział Pow. Polsk. Czerw. Krzyża 
w Kamieniu Koszyrskim, zakupił i sporzą- 
dził 10 nowych apteczek, kóre przydzielił 
do Kół PCK w szkołach powszechnych w 
powiecie. Takich apteczek jest już w po- 
wiecie ok. 80. 

— Walne zebranie spółdzielni. We 
wsi Siedliszcze, pow. koszyrskiego odby- 
ło się walne zebranie Spółdzielni Roln.- 
Handlowej, na którym z odczytanych spra 
wozdań wynika, że obrót spółdzielni wy- 
nosił ok. 10.000 zł za rok ub., czystego 

zysku osiągnięto 138 zł. Na zebraniu wy-   

brano nowy zarząd spółdzielni w skła- 
dzie prezes i gospodarz Sacyk Piotr, 
skarbnik Kapiec Karp i sekretarz Barto- 
szyk Konrad. A 

— Dożywianie dzieci. Powiatowy Ko- 
miłeł Pomocy Dzieciom i Młodzieży w 
Kamieniu Koszyrskim przy wydatnej po- 
mocy kierownictw szkół powszechnych 
oraz Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
I Rodziny Policyjnej prowadzi w 9 osied- 
lach na terenie powiatu dożywianie 405 
dzieci w wieku szkolnym. Komitet zamie- 

rza w krótkim czasie rozszerzyć zakres 
prac przez dożywianie jeszcze ok. 120 
dzieci w powiecie. | 

— Sarwer skazany za obrazę. W Są- 
dzie Grodzkim w Brześciu n-B. odbyła 
się rozprawa karna przeciwko Sarwerowi 
Moszko-Michałowi z oskarżenia prywat- 
nego Chany Szeinsznajderówny, zamie- 
szkałej w Brześciu n-Bugiem, przy ul. Ja- 
giellońskiej nr 2 o naruszenie nietykalno- 
ści cielesnej i obrazę. 

Sarwer zosłał skazany z arł. 239 | 256 
na 50 zł grzywny. 

— WŁAMANIE DO KAPLICY. We wsi 

Borowno, pow. koszyrskiego nieznani 

sprawcy za pomocą wyjęcia drzwi wej- 

śclowych dostali się do wnętrza kaplicy 

prawosławnej, gdzie skradli 5 zł w bilo- 
nle, 13 chustek, 1 obrus, 4 ręczniki, 4 ka- 

wałki płótna domowego wyrobu | śwlece, 
ogó!nej wartości 56 zł. 

— FAŁSZYWI WYWIADOWCY. W 

nocy do mieszkania Bosowca Dymitra, 
mleszkaiica chutoru Horodno, pow. sto- 
lińskiego, zapukali trzej nieznani osobni- 

cy, podający slę za wywiadowców ze Sto 

lina I oświadczyli, że przybyli w celu prze 

prowadzenia rewizji w poszukiwaniu bro- 

ni. Jeden z osobników uzbrojony był w 

obcięty karabin, a drugi w dubelłówkę. 

Po splondrowaniu mieszkania napastnicy 

zabrali kożuch żółty, wartości 55 zł, 8 kg 

miodu I 9 zł 14 gr gotówki. Posterunek w 

Herodnie jako podejrzanych o dokonanie 
napadu zatrzymał Józefa Buczyka | Stefa- 
na Półłorynowca ze wsl Rzeczyca, któ- 

rych Bosowiec I jego żona poznali jako 
sprawców napadu. 

Zuchwała kradzież. W. Brześciu 

n-Bugiem na wiadukcie Kobryńskim 2 nie 

znani osobnicy spotkali Okseniiuka МЫ 

kołaja, zamieszkałego w Brześciu n-Bu- 

giem, przy ul. Szeptyckiego 58, którego 

jeden z osobników uderzył ręką w głowę 

a drugi zabrał mu rower. Po dokonaniu 

kredzieży, jeden z osobników odjechał w 

kierunku Szpanowicz, a drugi zbiegł 

w kierunku Brześcia. 

—  Podrzucone dziecko. Mendel 

Giecht zamieszkały w Brześciu n-Bugiem, 

przy ul. Stefana Bałorego nr 75 zameldo- 

wał policji, że podrzucone pod mieszka- 

nie jego dziecko płci żeńskiej w wieku 

ok. 2 fygodni. Dziecko skierowane zo- 

stalo do žlėbka miejskiego w Brześciu 

n-Bugiem: 

— Kłusownictwo. Posterunek w Leni- 

nie zakwestionował u Abrama Brodeckie- 

go 4 skórki lisie, 7 skórek  zajęczych, 

3 skórki tchórzy i 9 skórek gronosłajów, 

pochodzące z kłusownictwa. 

— Nieudana kredzież. Nieznany spraw 

ca, za pomocą wyrwania lufcika I otwar- 

cia okna, dosłał się do Biura Zarządu 
Miejskiego w Kosowie Poleskim, lecz 

spłoszony przez pracownika tegoż Zarzą. 
du — Kazimierza Kuleszę — zbiegł nic 
nie zabierając.   

cze poddadzą rewizji swój cennik i w tym 
celu zwołają na dzień dzisiejszy wspólne 
posiedzenie przedstawicieli cechu pieka- 
rzy chrześcijan I żydów, po czym w dniu 
24 bm. dadzą starostwu ostateczną odpo- 
wiedź. 

Dzięki interwencji p. starosty przewlek 
ły ten załarg będzie szybko zlikwidowa- 
ny. 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

Przewidywany przebieg pogody wg 
PIM'a do wieczora 23 bm.: 

W dzielnicach południowych pochmur 
no z opadami śnienymi. Na pozostałym 
obszarze kraju rozpogodzenia, postępują- 
ce od pó.nocy ku południowi. Miejscami 
przelotny śnieg. 

Spadek temperatury, zwłaszcza na Wi 
leńszczyźnie. 

  

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nacy dyżurują następujące ap- 

teki: Nałęcza (Jagiellońska 1); Augustow- 
skiego (Kijowska 23; Romeckiego (Wileń- 
ska 8); Frumkinów (Niemiecka 23); Rost- 
kowskiego (Kalwaryjska 31). 

Ponadło stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 10); 
Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22). 

  

   

   
       

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny = G 
Telefony w pokajach ia ace 

  

  

      

URZĘDOWA. 
— Dyrekici i _, Skarbowej w Wilnie, 

Wacław Gajewski, wyjechał w dn. 22 bm. 
na kilka dni do Warszawy w sprawach 
służbowych. 

MIEJSKA 

— Inż. Jensz obejmuje chwiłowe kle- 
rownicfwo Zarządem Miasta. Jak się do- 
wiadujemy, prezyd, Maleszewki ora2 obaj 
wiceprezydenci pp. Nagurski i Grodzicki 
w sprawach samorządu wileńskiego wy- 
jeżdżają do Warszawy. W związku z tym 
kierownictwo miastem w dniu 24 bm. 
sprawować będzie naczelnik Wydziału 
Technicznego Zarządu Miejskiego inż. 
Henryk Jensz. 

— Komisja magistracka  zlustrowała 
nowe lokale pod Jaikl. Jak donosilišmy 
z dniem 1 maja zosłaną zniesione drew- 
niane stragany, w których mieszczą się 
jatki żydowskie. Wobec tego gmina ży- 
dowska przyrzekła właścicielom jałek no- 
we pomieszczenie w domu gminnym przy 
ul. Straszuna 6. 

W związku z tym miejska komisja sa- 
niłarna badała nowe pomieszczenie, zaś 
24 bm. zapadnie decyzja co do przydat- 
ności ich pod jatki. 

W pomieszczeniu tym znajdzie się lo- 
cum, w razie aprobaty projektu gminy 
żydowskiej, 25 jatek — tzn. tyle, ile zo- 
słanie wyeksmiłowanych z terenu Rynku 
Drzewnego. 

— Maglsrat nabywa nowy samochód. 

Na wczorajszym posiedzeniu magistrat po 
słanowił w najbliższym czasie dla potrzeb 

samorządu nabyć jeszcze jeden samochód 

osobowy. Na łen cel wyasygnowana zo- 
stała odpowiednia suma. 

— Magistrat nabywa czwarty kociół 
dla elektrowni miejskiej. W związku z roz- 
budową elektrowni miejskiej zaszła ko- 

nieczność nabycia czwartego koiła. Ko- 

cioł zakupiony zostanie w fabryce Cegiel- 
skiego w Poznaniu za sumę 470.000 zł. 

Na ten cel magistrat zamierza zaciąg- 

nąć pożyczkę. 
  

Jubileuszowy Tydzień Propagandy 
Trzeźwości 

Wagon - wystawa przeciwalkcholowa na dworcu wileńskim 

Zarząd _ Wileńskiego Towarzystwa | Niezależnie od tego odczyty tak'e od- 
„Mens” do walki z alkoholizmem zorga- | bywają się w innych lokalach, zaś 27 bm. 
nizował „Tydzień Propagandy Trzeźwoś- 
ci“ (od 20 do 27 lutego). W ramach tego 
tygodnia towarzystwo to organizuje cały 
szereg imprez propagandowych. M. in. 
na dworcu osobowym w Wilnie znajduje 
się się specjalny wagon — wysława prze- 
ciwalkoholowa, w którym codziennie po- 

między godz. 4.30 a 6 wiecz. odbywają 
się pokazy i odczyły, przeprowadzane 
przez prof. Z. Hryniewicza, d-ra med. S$. 
Gnoińskiego i H. Bara. 

_Samozwańczy maior, 
znowu trafił 

W swoim czasie donosiliśmy o „karie- 
rze” szewca wileńskiego Leona Romasz- 
kiewicza, kóry porzucił dratwę, włożył 
bezprawnie mundur majora i odgrywał 
rolę wielkiego pana, aczkolwiek, jak to 
stwierdzono w czasie dochodzenia, był... 
kompletnym analfabełą. 

Brak tych, zdawałoby się zasadniczych 

walorów (przecież minęły te czasy, kiedy 

królowie i możni tego świata jadali z ta- 
lerzy wprost rękami i nie zawsze potrafili 
podpisać swoje nazwisko), nie przeszko- 

dził sprytnemu szewcowi dostać się do t. 

zw. lepszego towarzystwa, gdzie wkrótce 

dał dowód posiadania nieprzeciętnych 

zdolności „don Juana” i uwodziciela, 

Ciekawe, że ofiarą jego uwodziciel- 

skich zdolności padło nie tylko kilka na- 

— Zmiana granic I I Il komisariatu PP. 

W najbliższym czasie projektowane jest 

przeprowadzenie na terenie Wilna zmia- 

ny granic niektórych komisariatów poli- 

cyjnych. Zmiana granic dotyczyć będzie 

komisariatėw I i Il. Część terenu, podle- 

gającego obecnie komisariatowi I, a mia- 

nowicie ulice: Ostrobramska, Cerkiewna, 

Nikodema, zauł. Rossa, zauł. Rajski, zauł. 

Głuchy i część ul. Piwnej dołączona bę- 

dzie do kompetencji komisariatu II. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Władze wojewódzkie zatwierdziły 
budżet Żyd. Gminy Wyznaniowej. Wy- 
znaniowa Gmina Żydowska złożyła wła- 
dzom administracyjnym do zatwierdzenia 

swój nowy budżeł na rok 1938. Pan woje- 

woda po zapoznaniu się z preliminarzem 
budżetowym, który sporządzony został na 
sumę przeszło 400.000 zł, skreślił z po- 
zycji wydatków w dziele oświata i cele 
społeczne sumę 90.000 zł. W pozosta- 
łych pozycjach budżet został zatwierdzo 
ny. 

UNIWERSYTECKA 

— Egzaminy magisterskie na Wydziale 

Humanistycznym USB. W okresie zimo- 
wym 1937/38 r. przysłąpiło do egzami- 
nów 110 osób składając 116 egzaminów 
częściowych, z których 100 dało wynik 
pomyślny. Stopień magistra filozofii w tym 
okresie uzyskali: w zakresie nauk filozo- 
ficznych: Sukiennicka z Barańskich Wan- 

da, Wincygster Gdala; w zakresie filolo- 
gii polskiej: Bujnowski Józef; w zakresie 
filologii polskiej 1 litewskiej: Szłapelisów- 

na Grażyna; w zakresie filologii klasycz- 

nej: ks. Rokiła Stanisław; w zakresie fi- 

lologii niemieckiej: Kaźmierczyk Czesław, 

Szafranowiczówna Lidia; w zakresie hi- 
słorii: Duszkiewiczówna Bronisława, Fedo 
rowiczówna Janina, Perelmanówna Manila, 
Sargiewiczówna Weronika, Szacki Piotr, 

Ułanowiczówna Janina, Wołochwiańska 

Roza. 

— Z Dziekanatu Lekarskiego Uniwer- 
sytefu Stefana Batorego w Wilnie. 

Z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej 

ku czci ś. p. profesora Wacława Jasiń- 

skiego wykonanej przez artystę rzeźbia- 

rza p. Horno-Popławskiego Sianisława 

Wydział Lekarski składa na tym miejscu 

wyrazy podziękowania i uznania za tak 

warłościową i bezinteresowną pracę. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Kurator okręgu szkolnego B. M. 

Godecki wyjechał w celach służbowych 

z Wilna. Zastępować go będzie wizytator 

Gryglewski. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— 331 Środa Liferack8, Dnia 23 bm. 
znakomiły pisarz, członek Akademii Lite- 
rałury Karol Irzykowski wygłosi odczyt 

pt. „O plagiacie”, Temat ten wywoła nie- 

wąłpliwie ożywioną dyskusję. 

— III Posiedzenie Naukowe Wileń- 

skiego T-wa Lekarskiego odbędzie się w 

środę dnia 23 lutego br. o godz. 20 w lo- 

kalu przy ul. Zamkowej 24. Na porządku 

dziennym referaty: prof. dr Władysław 

Bujak — Choroba Besnier-Boeck-Schau- 

mann. Dr M. Burak — Zabiegi operacyj- 

ne a choroby serca, 

  

  

na zakończenie „Tygodnia Propagandy 
Trzeźwości”, z okazji istnienia Wileńskie- 
go Towarzystwa „Mens” oraz poradnł 
przeciwalkoholowej odbędzie się uroczy 
sta akademia. 

Dziś we środę 23 bm. o godz. 6 wiecz. 
w lokalu Ośrodka Zdrowia nr 1 przy ul. 
Wielkiej 46 wygłosi odczyt prof. Zygmunt 
Hryniewicz p. t. „Alkokolizm jako czyne 

nik zwyrodnienia rasy”. 

„don Juan” i szewc 
do więzienia 
dobnych wilnianek, lecz i pewien zacny 
obywatel naszego miasta, u którego po- 
trafił wyłudzić 20 tysięcy złotych. 

Na rozprawach sądowych kobiety cof- 
nęły wysunięfe przeciwko niemu oskar- 
żenia i sprytny „szewc” znalazł się na wol 

ności. : 
Znalazłszy się na wolności, szewc wy- 

jechał do Równego, gdzie wkróce potra- 
fił uwieść pewną mieszkankę tego grodu, 
Anastazję Piasecznikównę,  kiórej przy- 
rzekł ożenek i wyłudził 1000 zł w gołów- 
ce oraz wartościowe prezenty. Przed ślu- 
bem jednak „pan major” zbiegł do Wil- 
na. Policja rówieńska zdemaskowała oszu 
ма, powiadomiła o nim policję wileńską 
i wczoraj samozwańczy „major” został po- 
nownie aresztowany. (c) 

EET 

RADIO 
ŚRODA, dnia 23 lutego 1938 r. 

6.15 Pieśń. 6.20 Gimnastyka. 6.40 Muzyka. 

700 Dziennik por. 7.15 Muzyka. 8.00 Audy 

cja dla szkół. 8.10 Przerwa. 11.15 Audycja 

dla szkół. 11.40 Z krainy bajek. 11.57 Syg 

nał czasu i hejnał. 12.03 Audycja południo 

wa 13.00 Wiadomości z miasta i prowincji. 

1305 Chwilka litewska. 13.15 Z utworów 

Franciszka Schuberta. 14.25 „Grandziarz“— 

nowela Gabryeli Zapołskiej. 14.35 Muzyka 

popularna. 14.45 Przerwa. 15.30 Wiadomoś 

ci gospodarcze. 15.45 „Tomasz Alva Edison“ 

— pogadanka dla dzieci. 16.00 Uczmy się 

mówić. 16.15 Orkiestra salonowa. 16.50 Po 

gsdanka. 17.00 KOP śladami zagończyków— 

cdczyt. 17.15 Pieśni na sopran, altówkę i 

fortepian. 17.50 Wykroczenie — pogadanka. 

14.00 „Narciarska Liga Narodów obraduje” 

— felieton. 18.10 „Stołpce nad Niemnem* — 

pogadanka W. Larouy. 18.20 „Staropolski wi 

rydarzyk“ — audycja słowno - muzyczna w 

cpr. Z. Kopalki i W. Trościanki. 18.50 Pro- 

gram na czwartek. 18.55 Wil. wiad. sporto- 

we. 19.00 „W łapach mandatariusza* — epi 

zod z powieści E. Pawłowskiego p. т Kur 

niawa“. 19.20 Warmijskie i mazurskie pieś 

ri. 19.35 Nowoczesne znachorstwo. 19.50 Po 

gadanka. 20.00 „Pani z puszką* — monolog 

w opr. Wandy Boyć. 20.15 Koncert kameral 

ny. 20.45 Dziennik wiecz. 20.55 Pogadanką 

aktualna. 21.00 Koncert Chopinowski w wy 

kcnaniu M. Miinza. 21.45 Czym jest poezja 

— dialog. 22.05 Muzyka taneczna. 22.50 O: 

statnie wiadomości. 23.00 Muzyka tan>"zne. 

23.30 Zakończenie, 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Dziś, w Środę dnia 23 lutego o godzi 

8.15 wiecz, powtórzenie doskonałej komedii 

w pięciu aktach E. Seribe'a p. t. „Szklanka 

wody* w wykonaniu premierowej obsady 

zespołu, z p. Jadwigą Zaklicką w roli kró- 

lowej Anny. Ceny propagandowe. 

— Jutro, w czwartek, dnia 24.II o godz. 

6.15 wiecz. „Wiełe hałasu o nie* 

— W pierwszych dniach marca, w Teat 

rze Miejskim na Pohulance, wystąpi po raz 

drugi i ostatni — światowej sławy pianista 

Micczysław Munz. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA” 

— Cen; zniżone. Dziś „Czar wałca*, ope 

relka Oskara Straussa o przepięknych melod 

jach i wescłej zabawnej treści. 

— „Rose Marie* z Xenią Grey. Kierownice 

two mając na uwadze ogromne powodzenie 

widowiska operetkowego „Rose Marie" Frim 

la postanowiło wystawić tę operetkę w no- 

wym opracowaniu. Premiera w dniu 1 mar- 

ca. 

—. Jubileusz 35-lecia pracy scenicznej Mie 

czysława Dowmunta. Wczoraj odbyło się 

wspólne posiedzenie zarządu T-wa Popiera 

nia Sceny Polskiej, oraz członków Komitetu 

Honorowego Obchodu, na którym wyznaczo 

nu jubileusz na sobotę 12 marca. Grana bę- 

dzie opera komiczna „Muszkieterowie Lud- 

vika XIII“. 

— Teatr dla dzieci w „Lutai“. W niedzie 

dzielę najbliższą powtórzona zostanie baśń 

„Kapryśna królewna i zaczarowany króle- 

wiez“,
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Kurjer Sportowuy 
  

Jutro mecz hokejowy 0 mistrzostwo 
Polski 

Jutro o godz. 17.30 w parku spor- | 
towym młodzieży szkolnej odbędzie 
się eliminacyjny mecz hokejowy o mi 
sirzostwo Polski między Warszawian 
ką a KPW Ogniskiem. 
Mecz ten wzbudzi niewątpliwie ogro- 
mne zaciekawie ze względu na dosko- 
nałe składy drużyn. W Warszawian- 
ce grać będzie reprezentacyjny atak 
Polski na czele z Przedpełskim, An- 
drzejewskim i innymi. W Ognisku 
wystąpią między innymi Staniszews- 
ki, Godlewscy, Wiro-Kiro, Grzybows 
ki, Lakman i inni. 

Ceny biletów: siedzące 1 zł 20 gr,, 
stojące 70 gr. Spotkanie rozpocznie 
się punktualnie o godz. 17.30. Mecz 
rewanżowy odbędzie się 27 bm. w 
Warszawie. 

Gra będzie niewątpliwie bardzo 
ciekawa, gdyż wilnianie na własnym 
boisku będą chcieli wygrać. 

Dotychczas Ognisko KPW z War- 
szawianką wychodziło remisowo, ma 
jąe jeden mecz przegrany i jeden wy- 
grany. Warszawianka w sezonic 1937 
r. miała wieemistrzostwo Polski. 

Młodzież szkolna stariuje na trasle 
żułów — Wilno 

jak podawaliśmy, w ramach III Marszu 

Zimowego Zułów—Wilno ku Czci I Marszał 

ka Polski Józefa Piłsudskiego odbędzie się 

bieg sztafet młodzieży szkół średnich. 

Dzięki zainteresowaniu i poparciu Kura- 

terium, oraz przy wydajnej pomocy Okr. 

Urz. WF i PW wezmą udział w Marszu szko 

ły średnie z województw północno-wschod- 

nich. = 

Do biegu tego zorganizowanego jako szta 

feta zgłosiło się poza dziewięciu miejscowymi 

łakże 4 szkoły pozamiejscowe. 

Po ostatecznym ustaleniu i zgraniu w 

czasie program przedstawia się następują- 

to: - 

25.II br. wieczorem  ztoženie Holdu па 

Rossie. Utworzenie kolumny wspólnej z za 

wočnikami na placu Katedralnym o godz. 

17.20. 
26.П br. godz. 6.35 wyjazd sztafet (pot. 

spec zawodników); godz. 7.20 wyjazd mło- 

dzieży poc. pop. na start w Zułowie; godz. 

9.20 start sztafet szkolnych po czym start 

patroli i zawodników zawod. indyw. do I-go 
etopu.; około godz. 13.00 przybycie sztafet 

go Niemenczyna. 
  

27.II br. godz. 8.00 start sztafet i patroli 

do II etapu około godz. 12.00 przybycie szta 

fet na metę Wilno; godz. 20.00 rozdanie na- 

gród w Sali Śniadeckich. 

Jak się dowiadujemy, 3 kolejne najlepsze 

zespoły otrzymują od władz szkolnych i O- 

kręgowego Nrz. WF . PW nagrody i dyplo- 

my zespołowe, oraz plakietki pamiątkowe 

II Marszu. 

Między innymi także prezydent miasta 

ufundował nagrodę dla najlepszego zespołu 

szk. m. Wilna. 

Poza tym wszyscy uczestnicy otrzymują 

dyplomy pamiątkowe. 

Stanie więc do zespołowego wysiłku 18 

szłafet — 10 razy przekazywany zostanie 

wcreczek z zmiemią zułowską z rąk do rąk— 

zanim zawartość jeżo zostanie wsypaną do 

Urny. 

10 młodych biegaczy podzieli się trudem 

pckonania trasy — z grona tych zawodni- 

ków dziś uczniów szkół średnich wyjdą nar 

ciarze którzy wejdą w skład patroli następ 

nych marszów zimowych Zułów—Wilno ku 
Czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego. 

Zakończenie marszu Szlakiem Il.ej Brygady Legionów 

Zakończył się w Worochcie tradycyjny marsz narciarski szlakiem II Brygady Le- 
gionów. Osłatni etap marszu obejmował szlak Żabie—Worochta, na dystansie 
30 klm. I nagrodę przechodnią im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskie- 
go otrzymał zwycięski patrol I klasy WKS w Nowym Sączu. 
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'a'rol górali na strzelnicy w Worochcie 

  

Zwycięski patrol na mecie marszu. 

  

CASINO | 

Jeanette 
w nowym 

sukcesie 

  

Zachwyt. 

„„MMośyji hiszgppamńsikiiś* 

Kolosalne powodzenie.   

„KURJER” (4371). 

Kurs dlą działaczy 
robotniczych 

Dnia 27 lutego 1938 r. odbędzie się w lo 

kalu Zjednoczenia Polskich Związków Zawo 

dowych przy uł. Tatarskiej 5 otwarcie kursu 

dla działaczy robotniczych okręgu wileń- 

skiego. 

Kurs ten obliczony jest na 50 osób, a ma 

na celu wyszkolenie kadry przyszłych dzia 

łaczy robotniczych, którzy by w myśl dekla 

racji ideowej płk. Adama Koca mogli produ 

ktywnie pracować nad nałeżytym zorgani 

zowaniem świata pracy. 

Program kursu obejmuje zagadnienia oś- 

wiatowo-kulturalne, inspekcji pracy, ustawo 

dawstwa socjalnego oraz wybrane zagadnie 

nie z dziedziny ekonomii politycznej i naj 

Eardziej aktualne problemy gospodarczo 

socjalne. 

Kurs jest organizowany staraniem Pra- 

cowniczego T-wa  Oświatowo-Kulturalnego 

im. Stefana Żeromskiego — Oddział w Wil 
nie przy poparciu Rady Zawodowej Zjedno 

czenia Polskich Związków Zawodowych i 

Sekcji Robotniczej Obozu Zjednoczenia Nar. 

Ukarani 
Starosta grodzki wileński ukarał Jakuba 

Różańskiego za urządzenie we własnej sali 

tatców przy ul. Niemieckiej 19 płatnej zaba 

wy tanecznej bez pozwolenia — grzywną w 

kwocie zł 40 z zamianą w razie nieściągał 

ności na 10 dni aresztu. 

Wacława Pawtela za urządzenie hazardo 

wej gry w karty w celach zysku: po raz 

pierwszy — na 20 zł grzywny z zamianą na 

10 dni aresztu, po raz drugi na 2 tygodnio 

wy bezwzględny areszt i po raz trzeci na 30 

dniowy bezwzględny areszt. 

Zenona Jankowskiego za urządzenie gry 

bazardowej w celach zysku grzywną w kwo 

cie zł 50 z zamianą w razie nieściągalności 

Ga 8 tygodnie aresztu. 

Jana Oleszkiewicza za defraudację drze- 

wa olszowego w kolonii Wyszygary - - grzyw 

ną zł 10 z zamianą na 5 dni aresztu przy 

pobraniu odszokdowania zł 2.40. 

Eugeniusza Filimanowa i Hipolita Sien 

kiewicza z Wierszuliszek za defraudację do 

fiaudację dokonaną w lesie folwarku Zato 

ka — każdego po zł 20 grzywny z zamianą 

na 15 dni aresztu przy pobraniu zł 11.70 od 
szkodowania. S 

Leona Szumskiego za zakłócenie spokoju 

povblicznego karą 14-dniowego bezwzględne 

go aresztu. 

Aleksandra Wiszomirskiego, Feliksa Jeleń 
skiego, Wiktora Grawżela oraz Władysława 

Sienkiewicza, mieszkańców wsi Wierszulisz 

ki, za defraudację drzewa sosnowego z lasu 

felwarku Zatoka — każdego grzywną zł 10 

z zamianą na 7 dni aresztu, przy równoczes 

nym zasądzeniu zł 11.70 odszkodowania. 

  

Obwieszczenie 
Sędzia-komisarz upadłej firmy „Seal — fa 

bryka wyprawiania i farbowania futer spół- 
ka z ogr. odp. w Wilnie'* obwieszcza, że plan 
podziału funduszów upadłej firmy można 
przeglądać w sekretariacie I Wydziału Sądu 
Okręgowego w Wilnie i w ciągu dwóch ty- 
godni od daty obwieszczenia w Monitorze 
Pclskim wnieść p-ko planowi zarzuty. Sygn. 
akt. U. 12/35. 

Sędzia Komisarz (podpis nieczytelny). 
PRERETTOETNA CN 

® 

  

       Регу PRZEZIEBIENI 
a = в аЗЕЗ 

  

Ceny nabiału I jaj 
Oddział wileński Zw. Spółdzielni 

Mleczarskich i Jajczarskich notował 
22 b. m. następujące ceny nabiału i 
jaj w złotych: 
Masło za 1 kg: hurt: detal 

wyborowe 3.60 3.90 
stołowe 3.50 3.80 
solone 2.70 3.— 

Sery za 1 ką: 
edamski czerwony 2.40 2.80 
edamski žėlty 2.20 2.50 
litewski 2— 2.30 

Jaja kopa: sztuka: 
nr. 1 5.40 0.10 
nr. 2 5.10 0.09 
m. 3 4.50 0.08 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 22 lutego 1938 r. 

Ceny za towar średniej handlowej Ja- 
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
f-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ladun- 
kach wagonowych, mąka I otręby—w mniej- 
szych ilościach. W złotych: 

    

  

           

Żyto I stand. 696 g/l 19.75 20.50 
+ SHE: ui 6705, 19.25 19.75 

Pszenica I Ko 748, 27.50 28.— 

ИЩ D 2650 27.— 
Jęczmieńl _ „678/673, (kasz) — — — 

» u „ 068, = TOSGOLAS 

„ II „ 6205, (past) 17.50 18.25 
Owjes I „ 468 „ 19.50 20— 

„ П „ 445, 18.50 19.— 

Gryka @ оЗО 1775 18.25 

” „ 610 ,° 17.25 17.75 

Mąka żytnia gat. I 0—50% 33.— 34— 

в в « 10—65% 30— 31.— 
“ » “ Н 50—65% 22— 22.50 

® „ razowa do 95% 22— 23— 

Mąka z n, gat. I 0—50% 43.— 43.50 

. „ |I-A 0—65% 4150 42.25 

я „ П 30—65% — 33.— 33.50 
” „ ILA 50—65% 25— 126.— 
. „ III 65—709 22.50 23.— 
» pasteyna 19.25 20— 
„ zlemniaczana „Superior — — — 

” ” „Рг m 
Otręby żytnie przem stand. 1250 13— 

Otręby pszen. śred. przem.stand. 14.— 14.50 
Wyka 1950 20.— 
Lubin niebieski 14.50 15.— 
Siemię In ne b. 9004 I-c0 w. 5.27. 44.75 45.50 
Len trzepany Woložyn 1560.— 1600.— 

” „  Horodziej  1970— 2010— 

» , Traby 1560.— 1600.— 

R M 1460— 15C0— 
Len czesany Horodziej 2160.— 2200.— 

1620— 
: 799.—- — 850;— 

: „Woložyn  940— 980— 

Minis CYBULSKI 
Wiszniewska, Wysocka, Orwid i in. w piękn. filmie polskim 

DZIEWCZYNA 
SZUKA wspaniały 

MIŁOŚCI kaagę" 
  

Ulubienica 

wszystkich HELIOS | 
i JOE MC CREA 
w najnow. kreacji 

SYLVIA SIDNEY 
Nadprogram: ATRAKCJA | AKTUALNOŚCI 

Tajemnica ulicy potępionych 
Waika z wrogiem nr 1 

  

Chrześcijańskie kino Dziś. Najweselszy i najpromienniejszy film sezonu 

ŚWIATOWID | „„SĆseczj maižošci““ 
W rolach głównych: Urocza Gusti Huber i niezrównany A bert Matterstock. 

Melodyjne piosenki. Czarująca Muzyka; Wspaniały balet, Porywająca treść. 
Początek seansów o godz. 5—7—9. W niedzielę od godz. 3-ej 

Dziś. Czołowy film produkcji austriackiej p. t. 

SENISKO| Maria Baszkircew 
W rolach głównych; Lili Darras, Maria Balcerkiewiczówna, Hans Jaray, Szoke Szakal i in. 
Nad program UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. © 2-ej. 
  

Kino MARS | 

Za nawiasem życia 

Dziś, Film— potęga! Wzruszający dramat życiowy, przewyż- 
szający ujęćlem 1 tematem „Niepotrzebnego człowieka* 

W roli gł. genialny tragik, 
nastepca Emila Janningsa 

Walter Commolly 

Piękny kolorowy nadprogram 

Zamach szmshkójczy 
Wczoraj wieczorem w mieszkaniu przy 

ul. Niedźwiedziej 5 zatruła się esencją oc- 
tową 49-lefnla Anna Narwoyszowa. 

Pogotowie ratunkowe  przewiozło ją 
do szpitala. Przyczyna zamachu samobój- 
czego — ciężki stan materlalny. (<) 

Wiadomošci radiowe 
KONCERT KAMERALNY. 

Dzisiaj o godz. 20.15 Rozgłośnia WI- , 
leńska nadaje koncert kameralny w wy- 
konaniu: Michał Szabsaj (skrzypce), Fran- 
ciszek Tchorz (wiolonczela) i Włodzimierz 
Trocki (fortepian). 

W programie trio d-moll op. 49 F. 
Mendelsohna. 
RZETRIZZEDZETZOTPOEREZ ZSR REECE TEFA 

Gruźlica 
płuc 

jest nieubłagalna i corocznie, nie robiąc róż- 

Dicy dla płci, wieku i stanu, pociąga bardzo 

wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc- 

nych: bronchitu „grypy, uproczywego męczą- 

cego kaszlu itp. stosują pp. lekarze 

„BALSAM TRICOLAN - AGE* 

kićry ułatwia wydzielanie się plwociny, usu- 

wa kaszel. 

Maia droaoze? 

      

ZAŻYJ NATYCHMIAST 

MOTOPIRYNY 
„MOTOR“ 

| BIURO OGŁOSZEŃ 
J.KARLIN 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 505 

OGŁOSZENIA 
DO WSZYSTKICH PISM 
DOGODNE WARUNKI 

  

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AAAASAJAAA LAA AA AAS 

LEKARZE 
VYYVYVYYYYYVYVVY?TSYYYVY 

2 DOKTOR MED. 
J. Piotrowicz-Jurczen'-owa 

Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska ir. 34, 
tel. 18-66. Przyjn.uje od 5—7 wiecz. 

    

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, skėrne i moczoptcio:.e 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przvimujs © dgodz. 

9—1 i od 3 

  

MAAAAAAAAAAAAAŁAAŁAŁ 

AKUSZERKI 
WYYYYYYYYYVYTYYYYYYYVY 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 ran» du gudz 7 

  

7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg uł. 

3-go Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

$miałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmłudzające, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 
  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elektryzacja. Ul. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec), 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAMA, 

PRACA 
YYYYYYYYYYYYVVYVY* 

    

Potrzebny ogrodnik na procenty. Adres: 
maj. Stątkowszczyzna, poczta Rohotna, pow. 
Słonim.* 

  

STARSZA GOSPODYNI z praktyką zagra- 
niczną umiejąca wykwintnie gotować wszel 
kie przystawki i ciasta. Bardzo oszczędna, 
pracowita i rzetelna. Poszukuje posady do 
większego kasyna lub persjonatu Bieńkow   ska, Sawicz 3 m. 2. 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Centrala: Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. 

  

Wydawnictwo „Kurier Wileński* Sp. z 0. 0. 

   

     
   

  

     
    

   
   

   

         
     

     

    

       

  

Lida, ul. Górniańska 8, 

Pińsk, Dominikańska 40, 

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

Oddziały: Nowogródek, ul. EE 35, tel. 169; 
tel. 166; 

Ułańska 11; Brześć n/B.. Pierackiego 19, tel. 224; 

Przedstawicielsiwa; Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 

Baranowicze, CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł., za granicą.6 zł., z odbiorem w 
administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie niema urzędu po- 
cztowego ani agencji zł. 2.50. 

     
    

     

     

    

    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr 

za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 
ne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze- 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

Redaktor odp. Józef Onusajtis


