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ministracię zimenianė dowolnie. Ža dostarczenie Gumeru dowodowego 20 groszy. 

Nareszcie Wilno zabiera gio 
W zainicjonowaneį przez nasze pi- 

smo, już od kilku lat, akcji zdążającej 

do zwrócenia czynników miarodajnyck 

na upadek gospodarzy Ziemi Wileń- 
skiej i obowiązek Państwa przyjścia 

jej z pomocą, — w akcji tej byliśmy 

zawsze odosobnieni. Gorzej — spoty- 
kał nas zarzut ze strony miejscowego 
pisma „krajowego*, że niesłusznie po- 

sądzamy Warszawę o nieznajomość na 

szych warunków i naszej sytuacji eko- 

nomicznej, o niedostateczną pieczę nad 

naszemi interesami lub  niedocenianie 

znaczenia Wileńszczyzay. 

Dziś, gdy na nasz artykuł „Czas 

sprecyzować żądania* mamy już nie- 

jako odpowiedź lub odgłos w postaci 

postulatów szeroko uzasadnionych wy 

suniętych przez miejscowy samorząd 

gospodarczy, jak Izba Przemysłowo - 

Handlowa i Izba Rzemieślnicza oraz 
Towarzystwo Kółek i Organizacyj Rol- 

niczych, — dziś, powtarzam, rozmyśla- 

jąc nad genezą tego odosobnienia, przy 

chodzę do wniosku, że złożyły się na to 

dwie przyczyny zasadnicze: brak skon- 

solidowanej myśli społecznej oraz ten” 

dencja podporządkowywania zjawisk 

„potrzebom własnego podwórka. 
W swoim czasie na łamach miejsco 

wego dziennika endeckiego czcionki do 

góry nogami stawały od krzyku, obur 

rzenia, lamentów z powodu aktu  sa- 

„mobójstwa jednego z kupców  wileń- 
„skich. Tragiczny wstrząsający zgon 

wykorzystany był ad hoc, dla wykaza- 

nia z ukrytą myślą, że stało się to w 

„okresie rządów pomajowych. I tenże 

dziennik zainicjował krucjatę przeciw” 

ko organizacji, która w ubiegłym roku 

na terenie jednego z powiatów — пар 

bardziej dotkniętych klęską nieurodzaju 

podjęła się — wywiązując się należy- 

cie — przeprowadzenia akcji pomocy 

głodującym rolnikom. W konsekwencji 

Poznańskie odmówiło pomocy i zaprze- 

stało dalszego wysyłania do wojewó- 

dztwa wileńskiego wagonów ze zbo” 

żem i ziemniakami. Naszej endecji — 
zastrzegam się: w obecnej chwili 
nie chodzi o naprawę sytuacji. Im go” 

'rzej na tym terenie i gdzieindziej tem 

więcej zdobywa się atutów w rozgryw 

ce politycznej. 

Inne znów odłamy prasy miejsco” 

wej milczały, obawiając się przypusz- 

czalnie zepsucia stosunków z Warsza* 

wą, bądź z innych przyczyn. 
Tylko brakiem skonsolidowanej my 

śli gospodarczej można dalej, wytłu 
maczyć, że przez długi okres czasu 

takie traktowanie spraw gospodar 
czych nie wywoływało zdziwienia lub” 

sprzeciwu zainteresowanych sfer go- 

t spodarczych, że do całkiem normalnych 

jrzeczy zaliczano nieustanne wałkowa* 

hie o drobnych bolączkach z pominię- 
ciem całokształtu zagadnienia: jaki jest 
obowiązek Państwa wobec Ziemi Wi 

leńskiej i jakie są potrzeby tej ziemi. 
Możliwość poważnego, rzeczowego 

ujęcia sprawy zaistniała dopiero z chwi 

Ją powstania samorządu gospodarczego 

reprezentującego interesy przemysłu, 
handlu i rzemiosła oraz zjednoczonej 
organizacji rolniczej, reprezentującej 

nie interesy poszczególnych, jak dotąd, 

stanów posiadania, lecz interesy rolni- 

ków jako producentów. у 

Nie odrazu, rzecz prosta, nastąpiła 
konsolidacja myśli gospodarczej. Nale- 

żało przeprowadzić głębokie badania, 
ująć w cyfry dynamikę i statykę życia 

gospodarczego, rozważyć przyczyny 

powolnego obumierania, znaleźć trafną 

diagnozę choroby, — i wówczas tylko 

"mogło stać się dla wszystkich jasnem, 

że niemasz wyjścia z obecnej sytuacji, 

, dopóki nie ulegnie zmianie dotychcza” 

sowy kierunek państwowej polityki go” 
spodarczej wobec tej dzielnicy Rzeczy- 

pospolitej, która ongi, zapewniając bez 

pieczeństwo swej Macierzy, miała je- 
później 

po przetrwaniu niewoli © zniszczenia 

wojennego zredukowana została do 10- 
li uciążliwej kolonii. 

Stosunek rządów  przedmajowych 
do Wileńszczyzny odtwarza w moich 
myślach wspomnienie o wypadku po” 
żaru z przed 8 czy 9 laty przy ulicy 

+ 

Portowej w Wilnie. Straż ogniowa przy 

była. Ogniem objęta była górna część 

domu. Spochwycono się poniewczasie 

że brak drabiny. Strażak leci po drabi- 

nę i przytarabania ją na wózku. Dro- 

bnostka: zapomniano o kluczu do dra- 

biny. Lecą po klucz. Jest klucz — lecz 

nikt nie potrafi zmontować drabiny: 

mechanik na urlopie a może w knaj- 

pie. Ówczesny naczelnik straży montu- 

je sam. Strażak wzdraga się iść po dra” 

binie: „nogi zamarzszy'. Nazajutrz, w 

„kronice wypadków i drobnych  kra- 

dziežy“ czytano: skutkiem pożaru przy 

ulicy i t.d. śmierć znalazły w płomie- 
niach dwie osoby. 

Ten autentyczny ze wszech stron 
wypadek całkiem zrozumiale przypomi 

na nam stosunek do Wileńszczyzny 

rządów przedmajowych. Zawsze o 

czemś zapomniano w najkrytyczniejszej 
chwili — tymczasem ogień podsycany 

wiatrem eksperymentów socjalnych о- 

garniał płomieniem zagłady ostatnie 

placówki produkcyjnego życia. 

Rządy pomajowe uczyniły duży 

krok naprzód. Ziemia Wileńska od po” 

łowy 1926 roku traktowana jest równo 

rzędnie z inemi dzielnicami Państwa. 
Nie mogło to jednak przyczynić się do 

rozbudowy życia gospodarczego na 

tym terenie, do pchnięcia jego na tory 

rozwoju. Organizm gospodarczy Ziemi 

Wschodniej, w porównaniu do organi- 
zmu innych dzielnic nie tylko jest wy- 

cieńczony do ostatnich granic. jest 

Śmiertelnie chory, nadłamany, znie- 

kształcony traktatem ryskim i linją de” 

markacyjną z Kownem — i tylko nad- 
zwyczajnie troskliwa a bezustanna opie” 

ka może przyczynić się do tego, że 

serce Wilna znów zacznie pulsować. 

To co teraz piszę o pozarze i kie- 
runkach polityki rządowej bynajmniej 

nie jest dygresją, lecz ścisle łączy się 

z tytułem artykułu. Na tem bowiem po 
legała konsolidacja myśli gospodarczej 
tego terenu, że zrozumiano wreszcie 

nie tylko to, że potrzeby są takie i ta- 
kie, lecz również to, że tylko wówczas 

Ziemia Wileńska zdolna będzie wkro- 

czyć na drogę ewolucji, kiedy w poli 

tyce rządowej nastąpi zwrot w kierun- 

ku wyjątkowego protekcyjnego uwzglę 

dniania i traktowania potrzeb życia 
gospodarczego Ziemi Wileńskiej. 

Jeszcze dwa lata temu, kiedy myśl 
gospodarcza Ziemi Wileńskiej błąkała, 

dygocząc od strachu, między Charyb - 

dą partyjnej przynależności a Scyllą 

niezrozumienia istotnych swych  po- 

trzeb, byliśmy bardzo i bardzo skrom- 

ni w swoich żądaniach. Zapewne w pa- 
mmięci każdego utrwalił się na zawsze 

fakt, że w chwili głodu wśród rolni- 

ków Ziemi Wileńskiej spowodowane- 

go katastrofalnym niedoborem płodów 
rolnych i paszy przy realizacji zbiorów 

w r. 1928, mniejsze były żądania tego 

terenu poszkodowanego, niż dzielni- 
cy Poznańskiej, która uginała się pod 

ciężarem urodzaju. 
Rozbrat wzięliśmy już nareszcie z 

tą, dla nas i dla Państwa nieobliczalną 
w skutkach politycznych i szkodliwą 
skromnością. Dziś organizacje gospo” 

darcze, precyzując stan faktyczny, sta” 

wiają kropkę nad i. A kropką tą jest 

stwierdzenie obowiązku Państwa wo 
bec Ziemi Wileńskiej. 

Jakież są te potrzeby, jakie postula 

ty wysuwają stery gospodarcze Wileń- 
szczyzny? 

Dotyczą one przedewszystkiem 

dziedziny podatkowej, kredytowej, ta- 
ryfowej, świadczeń socjalnych, prze- 

budowy ustroju 'agrarnego, meljoracyj 

rolnych, komunikacji, inwestycyj i 
przedsiębiorstw ipaństwowych, polityki 
rolnej i leśnej i t.p. 

Sądząc na podstawie memorjałów 

wystosowanych do miarodajnych czyn 

ników przez zainteresowane sfery go- 
spodarcze Ziemi Wileńskiej postulaty 
są następujące: 

W dziedzinie 
niżenie stawek podatku 
chodowe; 
słach o 

podatkowej: о5- 
rzemysłowego i do- 

w przemysśle, handlu i rzemio- 
proc.; zawieszenie wymiaru po- 

czej w kraju skom;asowanie wszystkich za- 
ległości podatkowych w rolaictwie i prolon- 
gowariie śch spłaty na okres 6-ciołetni bez- 
prodentowo. 

W dziedzinie kredytowej; u- 
tworzenie za pomocą Państwa specjalnego 
funduszu dła uruchomienia długotermninowe- 
go a nisko oprocentowanego kredytu inwe 
stycyjnego dła potrzeb przemysłu, rzemiósł 
i rolniętwa; utworzenie fundszu dla uru- 
chomienia nieskoprocentowego ki tu obro 
towego; skonwertowanie wszystkich krotko 
termigowych zobowiązań rolnictwa w рай- 
stwowych baniąach na kredyt dłużej termino- 
wy (do lat 6) niskooprocentowany; urucho- 
mienie kredytu pod zastaw płodów roinych 
i jów leśnych na warunkach dla ogó- 
łu rolników dostępnych. 

W dziedzinie tańyiowej: usta- 
nowienie wyjątkowych stawek  tarytowych 
dła produktów w tych gałęziach produkcji 
przemysłowej, które mają naturhlne widoki 
uozwoju; ustałenie zasady, że województwo 
Wėleūskie powirjno korzystać ze wszystkich 
uig przyżnawanych dia innych dzielnic z że 
inny przemysł nie może być faworyzowany 
kosztem przemysju wileńskiego; złastosowa- 
nie protekcyjnej taryfy kolejowej w przywo- 
zie wszystkich  niezbędnycj! dla produkicji rol dem 
nej surowców & iabrykatow orkiz wywozie 
produktów miejsgowyej wytwórczości rolni- 
czej — a to w drodze ustanowienia opłat 
tarytowych tylko za odiegłość do 400 kim. 

W dziedzinie świadczeń s0- 
cjalnych: rewizja obowiązującego usta 
wodawstwa w kierunku ziiniejszenia świad- 
czeń soclalnych; niewprowadzanie w ciągu 
najbliższego dziesięśdioiecia nowych  šwiad- 
czeń socjalnyca i zmnieszenie stawek  u- 
bezpieczeniowych od ognia: 

W dziedzinie przebudowy 
ustńoju agrarnego: _ przyśpieszenie 
płac komasadyjnych przez zwiększenie per- 
sonelu wykonawczego oraz: kredytów na ten 
cel w ten sposób, by urzędy ziemskie mogły 
czynić zadość zgłoszeniom  kiomastacyjnym 
bezj zwłoki; przyspieszeie wypłat za mająt- 
ki prapjete na rzeqz Państwa; zwiększenie 
khecjytów na zagospodarowanie działek sko- 
masowanych; ulgi kredytowe dla nabywa- 
jących ziemię za pośżednictwem Banku Rol- 
nego; 

W dziedzinie oświaty rolnej: 
zwiększenie dotacyj sła cele oświaty rolnej 
i szkolnictwa rolniczego. 

W „dziedzinie produkcji. ro- 
śślinnej i zwierzędej oraz przemy- 
słu rolnego: zwiększenie dotacyj na ie- 
łanie drobnego rolnictwa oraz p (cji 
roślinnej ć zwierzęcej; zmiana polityki spiry- 
tusowej w kieńunku umożliwienia rozwoju 
przemysłu rolnego gorzkłaji 0. 

Ж, аи_іщмще! os: rol- 
nydh: zwi ie j rządowych na 
meljoracje podstawowe w ciągu  najbliż- 

szych 10 lat przynajmniej do 1 miljona zł. 
ustatenie, że udział państwa przy wykona- 
miu meljotacyj podstawowych wynosić po- 
winien nie mniej 75 proc. sumy kosztoryso- 
wej zwiększenie do 300.600 zł. rocznie kre- 
dytów ną opracowanie i wykonanie projek- 
tów meljoracji gruntów podlegający. ko- 
miasacji przy zastosowaniu zasadniczego wa- 
runku, że wprowadątnie na grunt projektu 
scaieniowego winno odbywać się po wyko- 
nania  meijońacyj; stworzenie warunków 
sprziyjających rozwojowi mieljortacyj  szcze- 
gółowych. 

W dziedzinie polityki leśnej: 
wykonanie sa koszt Skarbu zalesienia wyrę- 
bók wojennych (b. pas przytrontowy) 
wstałych bez udziału właściciela, wakiędcia 
odroczenie obowiązku zalesienia w odniesie- 
niu do takich wyrębów do r. 1940; zwolnie- 
nie od opłaty podatków za lat: 30 zalesionych 
odręcznie wojennych dokonanych bez udzia” 
łu właścicieła wysębów i powstałych wskutek 
tego halizn i pogórzelisk; odwołariie przez 
odnośne władze enuncjacji, kierowniczych 
czynników polityki leśnej o możliwości u- 
państwowienia lasów prywatnych; 

W dziedzinie komunikacji: 
uprzywiiejowanie województwa pod wzglę- 

dotatyj na budowę dróg w stosunku 
do dzielnic posiadajądych już rozbudowaną 
sieć drogową. 

W. dziedzinie inwestycyj 
przedsiębiorstw państwowych 
całkowite zaniechanie kierunku etatycznego; 
udzielenie kredytów na wykonanie  najnie- 
zbędniejszych instaladyj jak chłodnic i t.p. 

W powyższym wykazie  przytoczyliśmy 
tylko główniejsze płostułaty, opuszczając z 
brakt miejsca tak niektós: inne dziedziny 
jako też postulaty drugorzędąe, które jednak 
w Gałości duże znaczenie miałyby, w razie 
ich nealizacy, dia niesienia stanu gospo- 
darczego Ziemi Wileńskiej. 

i 

Czem są umotywowane te żądania, 

dla czego te a nie inne są stawiane — 

łatwo zorjentować się na podstawie 

wywiadów z przedstawicielami ster go- 
spodarczych, które w tym numerze za- 

mieszczamy. Dla czego kropkę nad i 

stawiają te żądania? Odpowiedź na to 

znajdujemy w wywiadzie z p. Preze” 
sem Wagnerem, który stwierdza, że 

zżde pogorszenie się naszej sytuacji 

jest wadą na młyn sąsiedzki, a dodaj- 
my od siebie — plastrem na nasze u- 

sta przy wystąpieniach w Lidze Naro- 

dów. Harski. 

Postulaty rolnietwa wileńskiego 
(Wywiad z Prezesem Twa K. 

P. Karol Wagner, Prezes Wilenskie- 
go T-wa Kółek i Organizacyj Rolni- 
czych, przyjmuje nas w nowej siedzi- 
bie T-wa przy ul. Sierakowskiego. 

— Zapytujecie Panowie, jakie są 
potrzeby Ziemi Wileńskiej w dziedzinie 
wytwórczości rolniczej? Są one wielo” 
stronne. Jedne — związane z ogólną sy 
tuacją w Polsce, inne — mają charak” 
ter swoisty, zależny od odmiennych wa 
runków w jakich znajduje się Wileń- 
szczyzna od czasu kiedy traktat rys- 
ki uczynił z Wilna miasto kresowe, 
wówczas gdy przedtem Wilno samo 
rościło pretensje do posiadania kresów 
do ekspansji na wschód i penetracji, na 
zachód. 

Sprawa produkcji roślinnej i zwie” 
rzęcej nie tylka u nas ale i w całej 
Polsce przedstawia się niemal bezna- 
dzierni.e. Cena zbytu produktów mie 
pokrywa nawet części kosztów właś 
nych, a wobec tego im większę jest pro 
dukcja tem i straty na takowej są 
większe Rosną one w stosunku prostym 
do tej produkcji. Dlatego też warszta- 
ty najbardziej produkujące, wytwarza” 
jące najwiekszą ilość dóbr, zatrudniają” 
ce największą ilość robotnika i operu- 
jące największym kapitałem, znalazły 
się w niepomiernie cięższem położeniu 
finansowem niż te warsztaty, które og” 
raniczając swoją produkcję, wytwarza” 
ły jaknajmniej i przez to uchroniły sie- 
bie od nadmiernych strat i zadłużeń. 

Zjawisko to tembardziej jest za” 
straszające, że wytwarza w społeczeń” 
stwie rolniczem przeświadczenie, iż 
wszelki postęp w produkcjii rolnej pro- 
wadzi do. ruiny i że jedynie rozumnem 
gospodarowaniem jest takie, które 
wracając do morm gospodarstwa 7 
przed lat dawnych, wytwarza  jaknaj- 
mniej. 

Należy zdać sobie wreszcie sprawę 
že dobrobyt rolnictwa, dobrobyt blisko 
70 proc. fudności Państwa, jest pod“ 
stawą, jest kamieniem węgielnym po- 
wszechnego dobrobytu i ogólnej pomy” 
ślności, że przez podniesienie dobroby” 
tu rolnika stwarza się jednocześnie kon 
junkturę pomyślną dla rozwoju przemy 
słu i handlu, że dzieło naprawy obec” 
nego rozpaczliwego stanu ekonomiczne 
go Państwa winno iść drogą nie roz” 
proszkowanej akcji pomocy wszystkim 
gałęziom wytwórczości i wymiany lecz 
drogą skoncentrowanej i na olbrzymią 
miarę zakrojonej pomocy rolnictwu. Na 
leży raz na zawsze zerwać ze wszyst- 

i półśrodkami, 
które do niczego nie prowadziły 

i0. R. p. Karolem Wagierem). 

rolniczem jeszcze większe rozgorycze” 
nie i depresję. 

Naprawa sytuacji w rolnictwie mo- 
że nastąpić li tylko pod warunkiem za” 
istnienia wyraźnie prorolniczego nasta- 
wienia państwowej polityki gospodar- 
czej. 

— Na czem polega kryzys w rolni” 
ctwie? — na niewspółmierności kosz- 
tów. produkcji do osiąganych cen. Zło” 
żyły się na to i działają równolegle 
dwie przyczyny: zbyt wysokie koszty 
produkcji i zbyt niskie ceny produktów 
rolniczych. Zaležnie od tego akcja ra- 
townicza Rządu winna iść tak w. kie- 
runku współdziałania z. rolnictwem ce- 
lem obniżenia kosztów produkcji jak 
współdziałania w celu  podn iesienia 
cen. W pierwszym wypadku efekt za” 
ležny jest od udostępnienia kredytu 
obrotowego oraz inwestycyjnego dłu- 
goterminowego a nisko oprocentowane 
go, zmniejszenia świadczeń socjalnych 
it. p., — w drugim zaś niezbędną jest 
ochrona przed dumpingiem uprawia” 
nym przez państwa sąsiednie, posta“ 
wienie w należytej płaszczyźnie spra- 
wy  premjowania eksportu zboża, 
uporządkowanie ustroju agrarnego zwła 
szcza w zakresie komasacji, której tem- 
po jest zbyt powolne i t. p. 

W stosunku jednak do Ziemi Wileń- 
skiej nie można ograniczać  prorolni- 
czego kierunku państwowej polityki go” 
spodarczej do wymienionych posunięć 
— ten bowiem odcinek Rzeczypospoli- 
tej tak dużo ucierpiał skutkiem fatal- 
nego splotu najróżnorodniejszych nie. 
sprzyjających warunków, tak nadłama” 
ny został gospodarczo skutkiem olbrzy 
mich zniszczeń wojennych, utraty ka- 
pitału dogodnych rynków i portów, — 
że dziś bez wyjątkowej opieki ze 
strony Rządu dźwignąć się z upadku 
nie jest w stanie. 

Przedewszystkiem powinno nastąpić 
poważne odciążenie pod względem po- 
datkowym. Podatki w rolnictwie, w 
porównaniu do innych krajów, nie są 
tu wysokie w cyirze absolutnej, — w 
innym natomiast świetle występują one 
przy zestawieniu z dochodowością wat 
sztatu rolnego. Jest rzeczą całkowicie 
stwierdzoną, że drobny rolnik wileński 
z gospodarki swej zaledwie pokrywa 
najniezbędniejsze potrzeby własne co- 
dzienne, o jakichkolwiek najprymityw- 
niejszych inwestycjach i marzyć nie 
może i jeśli spłaca zaległości podatko” 
we to bądź kosztem substancji war- 
sztatu pracy, bądź w zależności od 
przypadkowych zarobków ubocznych. 
To samo — co do stosunku obciążenia 

się powiedzieć i o większej własności. 
Sprostać ona może swym zobowiąza” 
niom i obowiązkom tylko kosztem sub“ 
stancji — przez wyrąb lasów, sprzedaż 
gruntów i t« p. Podąż ziemi jest od 
szeregu lat tak znaczna, pomimo ni- 
skich cen na ziemię, że dotąd na tere- 
nie województwa wileńskiego nie za” 
chodziła potrzeba wywłaszczeń w dro- 
dze wykonania ustawy o reiormie rol 
nej. 

Dalej świadczenia socjalne kładą 
się na rolnictwo wileńskie niepomier“ 
nie większym ciężarem niż gdzieindziej 
— właśnie skitkiem małej wydajności 
tu ziemi. 

Co się tyczy kredytów — jest to 
sprawa wspólna dla całej Polski. 
Chciałbym jednak zaznaczyć, że do- 
tąd dotacje z budżetu państwowego na 
cele podniesienia i popierania rolni 
ctwa zbyt były małe. Powinne one byś 
wydatnio zwiększone kosztem innych 
dzielnic gdzie wydajność produkcji rol- 
niczej stoi na stosunkowo wysokim. por 
ziomie. 

Nadzwyczaj aktualną sprawę @а 
Wileńszczyzny stanowią taryty kołejo” 
we. Dopóki odnośne stawki nie wyrów” 
nają konsekwencji utraty dawnych ryn- 
ków zbytu — zakupu i nie zbliży Wil 
na do nowych ośrodków — nie może 
być mowy o zaistnieniu warunków 
sprzyjających rozwojowi produkcji rol 
niczej na tym terenie. | 

Nie można dalej pominąć milcze- 
niem sprawy meljoracyj rolnych, zwła” 
szcza podstawowych, ze względu na 
ogromne obszary bagien. 

Nie wymieniam tu "szeregi innych 
zagadnień w całokształcie posiadają 
cych dla Wileńszczyzny pierwszorzę- 
dne znaczenie. Chciałbym tylko jeszcze 
raz zaakcentować konieczność państwo 
wą traktowania Ziemi Wileńskiej nie 
równorzędnie z innymi dzielnicami, któ 
re mniej znacznie ucierpiały skutkiem 
wojny a więcej sprawny aparat gospo” 
darczy posiadają, lecz wyjątkowo, wy- 
różniający — — {аК jak to czynią Niem 
cy wobec Prus Wschodnich. h. 

Sfan i pofrzeby naszego przemysłu i handlu 
(Wywiad z p. Dyrektorem Izby Przemysłowo - Handlowej prof. Władysławem: 

Zawadzkim 
W sprawie poruszonej w tytule Dy- 

rektor Izby Przemysłowo - Handlowej, 
prof. Wł. Zawadzki udzielił współpra” 
cownikowi naszego pisma  następują- 
cych wyjaśnień: 

— Przy wszystkich dotychczaso” 
wych dyskusjach i rozważaniach, doty” 
czących naszego stanu gospodarczego 
przy omawianiu tych spraw z czynnika- 
mi rządowemi, bardzo silnie dawał się 
odczuwać brak systematycznego opra” 
cowania całokształtu gospodarki na- 
sze go terenu. Bez tego nie podobna 
było opracować planu akcji gospodar- 
czej, a postulaty formułowane przez od” 
łamy sfer gospodarczych nosiły zwykle 
piętno doraźności, były: wywołane przez 
chwilowo odczuwane bolączki. To też 
Izba Przemysłowo - Handlowa  posta- 
nowiła przy sposobności pierwszego 
swego rocznego sprawozdania nie og- 
raniczać się do sytuacji roku sprawo- 
zdawczego, ale postarać się o zobrazo” 
wanie gospodarki kraju w jej całokształ 
cie z szerokiem uwzględnieniem momen 
tów strukturalnych czynników, które je 
kształtowały. W jakim stopniu ta pra- 
ca się nam udała, tego nie będę pró- 
bował przesądzać; wydaje mi się jed” 
nak, że ukończone obecnie sprawozda- 
nie gospodarcze rzuca naprawdę dużo 
światła zarówno na stan faktyczny, jak 
i na głębiej leżące przyczyny naszych 
niedomagań gospodarczych. Obraz dzi- 
siejszego stanu rzeczy, który maluje 
sprawozdanie nie jest pocieszający. 
Wynika z niego, że gospodarka nasza 
nie mogła jeszcze przystosować się 
do zmian zaszłych w związku z wypad” 
kami wojennemi i cierpi poważnie do- 
tychczas z powodu tego nieprzystoso” 
wania. Odbija się to w znacznem 
zmniejszeniu produkcji i obrotów, po” 
wszechnem dla wszystkich, z  nielicz- 
nemii wyjątkami dziedzin, ale przyjmu- 
jącem w niektórych wprost groźne roz- 
miary, w zmniejszeniu przeciętnej 

wielkości zakładów, we wzrastających 
trudnościach zbytu i trudnościach kre- 
dytowych. Jednocześnie z tem zmniej” 
szeniem siły gospodarczej obserwuje” 
my wzrost obciążenia podatkowego i 
świadczeniami socjalnemi. Wszystko to 
razem pociąga za sobą zmniejszoną 
rentowność, 'albo nawet często straty 
przedsiębiorstw i uniemożliwia normal- 
ny proces kapitalizacji. 

Głęb :sze przyczyny tego niepomyśl 
nego stanu rzeczy tak się dają wyjaś 
nić. Zarówno przemysł, słabo zresztą 
rozwinięty, jak i handel kraju naszego, 
miały przed wojną swe rynki zbytu głó 
wnie w Rosji. Był to rynek pojemny, a 
mało wymagający, co pozwalało utrzy- 
mywać się w oparciu o niego gospodar 
ce mało intensywnej i o dosyć prymi- 
tywnej strukturze. Po wojnie gospodar 
ka nasza. musiała całkowicie zmienić 
nastawienie i to zarówno pod względem 
kierunku eksportu, jak i jakości pro- 
dukcji. Dla dokonania tej zmiany były i potęgi materjalnej Państwa. (—) 

Sytuacja rzemiosła wileńskiego i jego pofrzeky 
(Wywiad z p. prezydentem Wileńskiej lzby Rzemieślniczej Wł. Szumańskim) 

P. Władysław Szumański, Prezy- 
dent Wileńskiej Izby Rzemieślniczej w 
rozmowie z współpracownikiem nasze” 
go pisma w następujący sposób obra- 
zuje stan i potrzeby rzemiosła wileń- 
skiego. 

— Kategorycznie i z całą pewnoś- 
cią stwierdzić mogę stałe i systematycz 
ne pogarszanie się sytuacji gospodar 
czej we wszystkich rodzajach rzemio- 
sła na terenie Województwa Wileńskie 
go. Kurczenie ;się warsztatów przez 
powolną redukcję rzemieślniczą zwęża” 

czasu całkowitej naprawy sytencji gospodzr- — 4 tylko powodowały w środowisku podatkowego do dochodowości — da nie wydatków najniezbędniejszych, sta- 

i są potrzebne znaczne kapitały, z któ” 
rych właśnie kraj był na skutek znisz“ 
czeń wojennych absolutnie ogołocony. 
Niezbędne inwestycje i zmiany nie zo- 
stały więc dokonane i kraj nasz, wcho” 
dząc do bardziej postępowego orga” 
nizmu gospodarczego, ponosząc zwią: 
zane z tem ciężary podatkowe i społe” 
czne pozostał przy swej prymitywnej 
gospodarce, która w tych warunkach 
nie mogła być rentowną, tembardziei, 
że warunki komunikacyjne ułożyły się 
niepomyślnie. Przez to zaś teren nasz 
nie mógł stać się atrakcyjnym i dla ka” 
pitałów z zewnątrz. ` 

Tak więc zniszczenie kapitalu wla- 
snego, niemożność odtworzenia go z 
zysków, niemożność przyciągnięcia go 
z zewnątrz — pociągają tę niemożność 
koniecznego przystosowania naszej go” 
spodarki do zmienionych warunków, | 
uczynienia jej bardziej rentowną i wy; 
wołują obserwowany dziś marazm. 
środki  zaradze muszą polegać 
na umożliwieniu nam zejścia z tego 
martwego punktu. Niezbędna nam bę- 
dzie w tem przejściowa pewna pomoc 
ze strony Państwa. Do tego sprowa- 
dzają się postulaty naszego handlu i 
przemysłu, które znalazły swój wyraz | 
w rezolucji Plenarnego Zebrania lzby | 
dn. 4 bm. Aby odtworzyć i ściągnąć 
kapitał trzeba przedewszystkiem dać 
przedsiębiorstwom warunki zwiększo 
nej rentowności. jest to możliwe przy 
zastosowaniu na pewien okress Czasu 
specjalnych wyjątkowych ulg podatko- 
wych, przy obniżeniu ciężarów socjal 
nych i odpowiedniem / ukszałtowaniu 
taryf kolejowych (co robją inne państ 
wa, mając pewne dzielnice w specjał- 
nie niekorzystnych warunkach — Niem 
cy dła Prus Wschodnich, Czechy dła 
Słowacji). Dale j koniecznemby było 
pewne doraźne zastrzyknięcie kapitału | 
dzięki specjalnym ułatwieniom kredyto 
wym i inwestycjom, potrzebnym rów” 
nież aby tak długie lata upośledzony 
kraj dźwignąć do przeciętnego pozio- 
mu kultury Państwa. Wreszcie donio- 
słą rolę mogłyby odegrać wielkie przed 

" Siębiorstwa państwowe, gdyby polity | 
kę swą chciały szczerze nastawić na | 
popieranie interesów naszej gospo” 
darki. ; 

  

— Postulaty te przedstawiają pe- | 
wną catošč, logicznie wyplywającą 2° 
objektywnych warunków naszej sytua” | 
cji. Chodzi o to, aby jednocześnie stwo 
rzyć lepssze warunki i produkcji i zby- | 
tu wewnętrznego i eksportu, aby dać. 
możność gospodarce „skoro tylko zej” 
dzie z martwego punktu, rozwijać się 
w dalszym ciągu o własnych siłach. 
Pod tym warunkiem pewne ofiary przej 
ściowo ponoszone przez Państwo, so- 
wicie się opłacą przez wzmożenie na- | 
szej siły gospodarczej, a więc i zdol- | 
ności przyczynienia się do dobrobytu | 

    
łe zaleganie w opłacaniu podatków, se- 
kwestr — jest na porządku dziennym 
we wszystkich prawie warsztatach rze 
mieślniczych. Sytuacja jest o tyle, ogół 
nie rzecz biorąc, rozpaczliwa, że ni | 
gdzie nie może być mowy © полта! | 
nych warunkach pracy, rozwoju, rozbu. 
dowy, poszerzaniu warsztatów rzemieśl 

niczych. : 

— Fakt zmniejszania się AN 
sztatów potwierdza zresztą ilość wyki 12 
pionych świadectw przemysłowych. 

(Dalszy ciąg na stronie 3-ej) SA 

    

    

    
   

   



SŁOW O 
  

ECHA KRAJOWE 
  

la dużo aby umrzóć, za mało aby żyć 
czyli prawda o ofiarności nauczycielstwa 

W „Słowie* z dnia 27 — IV b. r. Nr. 97 
(Echa Krajowe) ukazał się artykuł p. t. 
„Ofiainość nauczycielstwa*, już sam jego ty 
tui w którym przebrzmiewaliryzm i sentymen 
tanošt — skłonił mię do głębszego Drzyj- 

się jego treści i wszechstronnego roz 
ważania zagadnień, poruszanych przez: autora 

W rezultacie swych rozważań d d- 
łen do nieradosnego wniosku, że brak I- 
ki « nas iudzi, którzyby krytycznie, trzeźwo 
i bezstronnie patrzyli na rzeczy — i w teu 
sposób informowali innych. 

Rozumiem znaczenie i potęgę prasy. Z 
jej pomocą m ożna wychować społeczeństwo 
1 wyrządzić wielki wpływ na przekonaniva 
oraz na ssposób i rodzaj myślenia poszcze- 
gółnych jego odłamów. I normalnie  opinja 
prasy jest naogół czynnikiem dodatnio dzia- 
łającym. 

Mając tedy takie (jak zresztą większość 

      

    
     

ludzi) pojęcie o prasie i artykuł p. Hopki, 
chcę spyta: Autora, czy ów artykuł jest 
właśnie cz kiem dodatnio działającym i 
czy nie ywie on informuje czytelni ków 

  

naczej, chcę Mu powiedzieć, że słowa jego С, 
pociągnęly złe następstwa, bo zamiast po- 
„budzić naszych nauczycieli do ofiarności, któ 
rej bardzo im brakuje a której od nich trze- 
ba najwięcej wymagać, znischęciły ich do 
pracy i wszelkich ofiar — a największych z 
mich zasklepieńców, ignorantów i leniuchów 
przekonaly, że jakoby oni są „ofiarami*, że 
więc oni nie powinni ponosić żadnych innych 
ofiar, gdyż są niemi od urodzenia. Szkodliwe 
jest dla społeczeństwa takie urabianie opinii 
publicznej. 

_ Chyba innego celu p. H. niemiał w swem 
pisaniu jak tylko ten, aby ostrzec nauczyciel 
stwo przed ofiarnością i prac będącemi 
wszak miernikam wartości cz eka i oby- 
watela. 3 

Fakty, jakiemi autor popiera swoje twie- 
rdzeni a są niedostateczne i mało prawdo- 
podobne, a nadto, nadmiernie tkliwe i drob- 
'nostkowe. 

Naprawdę 

  

  

   

  

‹ 1рта\ p. H. dziwnie patrzy na ży- 
cie. Dziwniej jednak na ekonomię. Chciałbym 
wiedzieć, w į h ramkach zamknaiby on 
słuszne uposa: e nauczyciela szkoły pow= 
szechnej, skoro 219 (a właściwie 240) zło- 
tych „stanowi: za mało, aby żyć za dużo, aby 
umrzeč“? Ё 

Znam dobrze sytuację nauczycieli ludo- 
wych nad którą p. H. bardzo błędnie ubolewa 
i twierdzę, że nauczyciel nasz st 0i najlepiej 
ze wszystkich urzędników. Ma z terjami oko- 
ło czterech miesięcy płatnych wakacyj rocz- 
nie oraz ubezpieczenie emerytalne; ponadto 
najluźniejszą kontrolę, swobodę ; samodziel- 
ność w pracy — dla których to przyczyn 
jest gorzej uposażony od innego fachowca, 
ni e mającego tych przywilejów. 

.. Co się tyczy złego odnoszenia się wój- 
tów do szkół, kradzieży drzewa 
gubienia książek przez ludność etc. — wszy- 
stko to ni e wymaga od nauczyciela że nej 
ofiary pieniężnej, lecz tylko właściwej każ- 
demu człowiekowi, przeciętnej dbałości i 
energji. Jeśli tych dwóch przymiotów nau- 
czyciel ni € posiada, to istotnie jest mų „za 
malo“, aby żyć” ałe za 240 zł. ho, mie- 
sięcznie można — wiem z własnej praktyki 
dobre * przeżyć, porządnie krajowo ubrać się 
zaspokoić wszystkie potrzeby ducha (z wy» 
jątkiem podróży po zagranicy) ; jeszcze kil- 
kanaście złotych złożyć w P. K. O. 

"Wiadomo: można żyć i ,,ż 
„za mało,aby „żyć* i 5000 z cznie. 

Co do składek na LOPP i Czerwony 
Krzyż, to nietylko obowiązują one nalczy- 
ciela, lecz przecie każdego bez względu na 
zawód i stan, ktokolwiek ma szczyptę  ро- 

czucia obywatelskiego. Poco więc było włą- 
czać je do specjalnych ofiar „subtelnego 
nauczyciela”? ; 

. Panie Autorze, źle pan wogóle wejrzał 
"się w życie nauczycielstwa; Obrany przez 
pana temat — według mnie — powinien był 
ustąpić pierwszeństwa w dacie swego uka- 
zania się w prasie mnóstwu fhnych, aktua!- 
niejszych tematów. O ofiarności nauczyciel 
stwa możnaby pisać najbliżej, no, w 1940 r. 
— lecz dziś trzeba, oj trzeba je do niej za- 
chęcać, a nie zniechęcać — co ostatnie Pan 
nieoględnie czyni. 

„Nie lubię bezowocnie „konferować”, chcę 
Go jednak zachęcić do bardzo ważnej rzeczy. 
Mianowicie, żeby Pan zamiast opiewać rze- 
komą nędzę i ofiarność nauczycielstwa, napi- 
sal coś do „Słowa* o złym stosunku urzę- 
dów gminnych do szkół i sposobie jego - 
kwidowania, o zastraszających defraudacjach 
różnych urzędników i zapobieżeniu im, 0 is- 
totnych przyczynach emigracji, o niedoli na- 
szego chopa — człowieka i t. d. i t. d. 
Przyczyniłby się Pan przez to do usunięcia 
niejednego zła. 

    

  

  

  

   

   

   

  

  

Samochodem przez prowincję Buenos-Mireg 
Z podróży do Argentyny. 

Wycieczka na wieś; 600 kilomet- 
rów samochodem przez prowincję 
Buenos Aires, pobyt w kilku „estan- 
cjach** czyli majątkach, pobyt na tar- 
gu względnie kiermaszu, zetknięcie się 
z miejscowem życieni gospodarczem, 
wszystko w ciągu czterech dni dało 
mi możność zrobienia sobie pojęcia o 
życiu tej prowincji i jej gospodar- 
czych zasobach. ]ak należało przy- 
puszcząć, znalazłem zupełnie coś 
innego niż sobie mogłem wyobrazić. 

Prowincja Buenos-Aires, mająca 
tyle prawie powierzchni co cała Polska, 
zajmuje 1—7 część terytorjum rzecz- 
pospolitej Argentyńskiej i ciągnie się 
od Rio de Zapłata z jej portem Bu- 
enos-Aires na północy, do portu o 
800 klm. na południe położonego, 
a zwanego Batria Blanca. Powierzch- 
nia przedstawia kwadrat z półokrą: 
głym występem na wschód, wcho- 
dzący w ten sposób w ocean Atlan- 
tycki, z którym ma przeszło „1200 
klm. wybrzeża. 

Kraj płaski, z małemi, niewięcej 
nad 300 m. wysokości liczącemi pa- 
górkami w południowej części. Mimo 
swego ogromu, ma ta prowincja kli- 
mat i warunki gospodarcze prawie 
jednolite. To ostatnie dzięki gęstej 
sieci dróg żelaznych rozchodzących 
się promieniem od Buenos Aires, i 
mających, w miarę oddalania się od 
siebie tych promieni, liczne rozgałę- 
zięnia. Drogi żelazne, niestety, za ma- 
łymi wyjątkami należą do towarzystw 
Angielskich. Niemały haracz co roku 
 akcjonarjuszom w Londynie płaci ta 
prowincja i cała rzeczpospolita, co 
ogromnie ujemnie wpływa na bilans 
płatniczy narodu. 

Wyjeżdżam o godz. 7 rano z 

szkolnego. 

  

Na zakończenie chcę ustalić swe własne 
stanowisko wobec ofiarności nauczycielstwa. 
Nie zarzucam mu zupełnej nieofiarności. Jed- 
nak ofiarność jego dzisiejsza daleko jest od 
tej, jaka być powinna — zarówno pod wzglę 
dem pieniężnym jak i pracy społecznej 
szczególnie pracy społecznej. 

Są coprawd” wyjątki, dające przykłady 
ofiarności — ale są to niestety, wyjątki... 
takim „Bóg zapłać”. St. Szanter 

  

— Ruch przedwyborczy w powiecie. 
Lidzkim. W dniu 4 maja w Żyrmunach, 
powiatu Lidzkiego, odbył się wiec przed 
wyborczy Stronnictwa Chłopskiego, na któ: 
rym przemawiali kandydaci z listy Nr. 10 
A, "= i Dziduch.  Wysłaąnnicy 
Stronnictwa chłopskiego narzekali na obec- 
ny skład Rządu, wygłaszając  *przytem 
nieprawdziwe wersje o poczynaniach tegoż 
Rządu. Wobec tego, iż prelegenci skiero- 
«ali przedmowy swoje na niewłaściwe i 
mijające się z prawdą tory, przedstawiciel 
bezpieczeństwa był zmuszonym do rozwią 
zania wiecu: 

. Tegoż dnia w Lidzia odbyły się dwa 
wiece zwołane przez stronnictwo P. P. S. 

„ K, W. w zamkniętych ogrodzeniach przy 
ul. Wyzwolenie j Wileńskiej. Na obu tych 
wiecach przemawiał identycznie pełnomoc- 
nik z listy Nr. 2 Tomasz Raducki, kryty- 
kując działalność polityczną i gosnodarczą 
obecnego Rządu, równocześnie dowodził, 
iż Rząd obecny zmierza do lepszego uwa- 
runkowania ogbszarników i kapitalistów. 
Skąpa liczba stuchacz6w na obu tych wie” 
cach nie bargzo przejmowała się wywoda- 
mi P. P. S., obojętnie słuchając jego go- 
TĄCEJ wymowy. W końcu Raducki widząc, 
że Przemówienie jego nie trafia do celu, 
"amawial nielicznych słuchaczy do głoso- 
wania na listę Nr. 2 oraz zapowiedział na 
dzień 11 maja wielki wiec na rynku w Li- 
dzie z udziałem wysłanników P P. S. 
c. K. W. X: 

— Przeniesienie żeńskiej szkoły 
now. Nr. 1 do nowego gmachu im. 
Prezyd. Gabrjela Narutowicza w Lidzie. 
Od kiłku już dni wre nowy gmach na Wy- 
gonie życiem szkolnem, które znacznie się 
różni i to pod każdym względem od tego 
iakie cechowało dawny budynek przy ul. 
Zamkowej. 

Dziś młodzież szkolna korzysta z naj- 
modniejszych i naizdrowszych "urządzeń 
szkoły tak. że śmiało moźna twierdzić, iż 
nie brak jei niczego. Obszerne sale, dosko- 
nale wentylowane, o szerokich oknach do- 
stątecznie oświetlone, w  najwzorowszej 
czystości utrzymane, miejsca dawnych ła- 
wek zastępują stoliki z pulpitami, a przy 
każdym znajduje się wygodne krzesełko. 

Specjalna sala dla ćwiczeń gimnastycz- 
nych oraz liczne pracownie na miejscu są 
hd Ry wygodą dla uczącej się mło- 
dzieży. 

  

TURMONT, powiat Brasławski 

— Obchód rocznicy Konstytucji 3-go 
Maja. Obchód rocznicy Konstytucji 3 Ma- 
ja, zawdzięczając zgodnemu  wspólaemu 
wysiłkowi miejscowej inteligencji, wypadł 
w Turmoncie bardzo uroczyście. Zorgani- 
zowanie tej uroczystości wykazało. iż nie- 
ma takich trudności, które by przy ogól- 

ć nym wysiłku były niemożliwe do pokena- 
nia i za to należą się słowa szczerego 
uznania szczególniej komitetowi obchodu, 
Który nie szczędząc swej pracy zorgonizo- 
wał w odpowiedni snosób obchód Święta 
Narodowego. Już 2,V rozpoczęto uroczys- 
tość capstrzykiem na dworcu kolejowym i 
po ulicach miasteczka. 3.V po wysłuchaniu 
uroczystego nabożeństwa w miejscowej 
kaplicy wyruszył pochód, składający się z 
orkiestry strzeleckiej oddżiału wojskowego 
K. O. P., oddziału P. P., pożarnej straży 
kolejowej, dziatwy szkoły powszechnej i 
miejscowej ludności, do sali dworca kole. 
jowego, gdzie kierownik szkoły p. Łączyń- 
ski wygłosił odczyt o znaczeniu  Konsty* 
tucji 3 Maja a jeden z uczni "wypowiedział 
nastrojowy wiersz. Uroczystość zakończyły 
kilkakrotne okrzyki wznoszone na cześć 
Pana Prezydenta i Marszałka Piłsud- 
skiego. 

Wieczorem w sali dworca zespół ar- 
tystyczny Ogniska Kolejowego odegrał 
Obrazek ludowy Anczyca „Chłopi arysto- 
kraci* ze śpiewami i muzyką. Gra całego 
zespołu byłą bez zarzutu, a już wprost 
godne podziwu 'typy stworzyli: p. Sliwo- 
wa— Katarzyny i p. Rosołowicz—żyda., za 
ro rozentuzjazmowana publiczność każde 

CE ich witała burzą okla- 
sków. й 

dworca „Constitution* dróg żelaznych 
południowych. Siadam przy oknie by 
się dobrze krajobrazowi przypatrzyć. 

Płaszczyzna zupełna. Pola, pola, 
pola, ogrodzone wszędzie drutami. 
Dość gęsto, bo w oddaleniu paru 
kilometrów jedna od druglej, grupy 
drzew, przez które widać dachy zabu- 
dowań. Są to siedziby i centry go- 
spodarcze właścicieli. Na polach, a te 
na oko liczą koło 100 ha. powierzch- 
ni każde, dzika trawa, przeważnie ze- 
schnięta, na której pasą się stada 
prześlicznych rudych  shorthornów, 
owce duże o długiej wełnie, tu i 
owdzie kilka koni. Rzadko, bardzo 
rzadko, widać łam kukurudzy i innych 
zbóż już w polu niema: żniwo skoń- 
czone, 

Patrząc na te niezliczone 
bydła i owiec, a takoż koni, stwier- 
dzam, że wszystkie są w bardzo 
dobrem ciele. U nas na tak zeschnię- 
tej trawie bydło by zapewne padło z 
głodu. Swiadczyć to zdaje się o tem, 
że trawa ta choć zeschnięta, pierwszo: 
rzędne musi mieć właściwości odżyw- 
cze. Przy każdej estancji, a nierąz w 
polu, widać pompy wiatrakowe a przy 
nich długie koryta. Są to miejsca w 
których zwierzęta same piją w miarę 
potrzeby. Dozoru niewidać. Rzadko, 
może co kilkanaście kilometrów, wi 
dzę pędzącego galopem jeźdźca, Są to 
dozorcy którzy raz na dzień objeżdża- 
ją wszystkie ogrodzone poła estancji, 
stwierdzają czy druty w całości, czy 
niema chorego zwierzęcia. Dozór do 
tego tylko się ogranicza. 

Po ósmiu godzinach tego mono- 
tonnego krajobrazu przyjeżdżam do 

ilości 

Ayacucho, powiatowego miasteczka 
prowincji. Powiat jest tu najmniejszą 
jednostką administracyjną. Gminy 
niema. 

Ayacucho należy do najmniejszych 
powiatowych miasteczek. Liczy 6.000 
mieszkańców. Tyle zatem co Krewo 

Peiycja o nadzwyczajną sesję Sejmu 
będzie złożona dziś na Zamku 

WARSZAWA, 8—5 (tel. wł. Słowa). Petycja poselska do Pre: 

zydenta Rzeczpospolitej o zwołanie nadzwyczajnej sesji Szjmu 
została pziś wleczorem ostatecznie zredagowana I doręczona w 
kancelarji sejmowej. 

Jutro,.t j. 9-go b.m.,o godz. l2:tej w południe petycja będzie 

| przez kancelarję sejmową przesłana na Zamek pod adresem Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Zgodnie z przepisami konstytu- 

cji odpowiedź Pana Prezydenta nastąpić powinna w terminie 

14-to dnłowym od daty doręczenia petycji t. j. 

najbliższą sobotę lub niedzielę m 
9.g0 maja: W 

a być przyjęty na Zamku mar- 
szełek Daszyński prawdopodobnie dla omówienia szczegółów 

sesji nadzwyczajnej. 

Zgcn ulce-marszalka Posnera 
WARSZAWA, 8 V. (tel. wł. „Słowa”) Dziś wieczorem w majątku 

Piorunów pod Łodzią zmarł po długiej chorobie vice-marszałek Senatu, 
wybitny działacz P. P. S., Stanisław Posner. 
  

Nowy spisek 
Pod hasłem przywrócenia dyktatury 

HENDAYE, 8 V. Pat. (Havas) Według doniesień z Madrytu, 
senerałowie Martinez Anido, eks 
! Barrera, były kapitan generalny 
dyktaturę. W związku z tem dwó 
ralnego zwróciło się do sen. 

minister spraw wewnętrznych 
Katalonij. usiłowalł przywrócić 
ch członków stronnictwa libe- 

Berenguera z oświadczeniem, że 
stronnictwo liberalne będzie zwalczalo wszelkłe usiłowania po- 
nownego ustanowienia dyktatury. 

Pómoc finansowa dla państwa zaafakowanego 
GENEWA, 8. V. Pat. Na odbytem dziś plenarnem posiedzeniu komi- 

tet rozjemstwa i bezpieczeństwa przyjął ostatecznie tekst konwencji w 

sprawie pomocy finansowej dla państwa zaatakowanego. 
Projekt zawiera odpowiednie postanowienia oraz. ustala procedurę u- 

drielenia tej pomocy w razie niebezpieczeństwa wojny lub nastania stanu 
wojny. Po udzieleniu gwarancyj na pożyczkę w myśl konwencji decyduje 
Rada Ligi Narodów, która ma prawo ustanawiać warunki użytkowania 
osiągniętych droga pożyczki sum i wykonywać kontrolę nad ich wydatko- 
waniem. Decyzja Rady w tej sprawie winna zapaść jednogłośnie, wyłącza- 
jąc głosy stron zainteresowanych. 

Przyjęty w dniu dzisiejszym projekt konwencji 'wejdzie pod obradž 
wrześniowego Zgromadzenia Ligi. 

Włochy rafyfikowały plan Younga 
RZYM, 8 V.Pat. W dniu 5 bm. ltalją ratyfikowała plan Younga. 

  

Proces Orłowa 1 Comp. p rzed Sądem Apelacyjnym 
o fałszerstwa dokumentów 

BERLIN, 8,V. Pat Przed sądem berlińskim rozpoczął się dziś w drugiej instan- 
cii proces przeciwko skazanym w roku ubiegłym na więzienie fałszerzom dokumen- 
tów b. radcy rządu carskiego Włodzimierzowi Orłowowi 
Pawłonowskiemu-Sumorokowowi. Oskarżeni 
towi berlińskiemu pism amerykańskich Knickebockerowi 

oraz pomocnikowi jego 
zobowiązali się dostarczyć koreszonden = 

oryginały dokumentów, 
kompromitujących rzekomo senatora amerykańskiego Borahą. Dokumenty te okazały 
się falsyfikatami. BE 

Na rozprawie dzisiejszej obrońca Orłowa zażądał wezwania studenta niemiec- 
kiego Kindermana, który za działalność konterewolucyj0ą skazany został 
czasie przez rząd sowiecki na Śmierć i uła 
dyplomatycznej rządu niemieckiego. 
szczegóły, a mianowicie, jakiemi systemami 
gandzie zagranicznej. Sąd odrzucił wniosek- 

Zeznania 

w swoim 
następnie dzięki interwencji 

Kindermana miały dać interesujące 
posługiwał ; się rząd sowiecki w propa- 

skawiony 

. w szczęśliwej 

z 

eiągnienie I kl, 

„ polo, 
E „całego » 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą, 
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lub Smorgonie.Ale jakże się różni od 
tamtych! 

Ulice szerokie, proste. krzyżują 
się pod prostym kątem. Zabrukowa- 
ne kostką, osadzone platanami. Po 
bokach parterowe murowane, schludne 
domki. Wystawy sklepowe dość boga- 
te, Sześćset samochodów, cztery ban- 
ki, kilka dużych firm handlujących - 
wełną, mięsem i zbożem. W środku 
miasta ozdobny, ładnie zadrzewiony 
skwer—pełen kwiatów, palm. Przy 
głównej ulicy nowy kościół bez stylu. 

Panowie Freydsonowie uprzejmie 
mię po miasteczku oprowadzają je- 
dnocześnie opowiadając swoją tu hi- 
storję. 

Oto: przed czterema laty wysiedli 
w Buenos Aires, mając na trzech 
braci 12 pezów czyli 5 dolarów ma- 
jątku. 

Szczęściem mieli tu znajomego, 
który utrzymywał się z handlu kon- 
fekcią męską. 

Dostali od niego trochę towaru na 
kredyt, i piechotą, z towarem na ple- 
cąch, ruszylł na wieś, w charakterze 
zanikłych u nas, a przed 40 laty tak 
popularnych na Litwie „kramników”. * 

Po kliku miesiącach włóczęgi, tv: 
le mieli już pieniędzy i kredytu, że 
kupili ciężarowy ford. Pomogło to 
przyśpieszyć i powiększyć obroty. 

Dziś jeden z braci ma w Ayacucho 
niemały sklep konfekcji Dwaj inni 
mają na zbiegu dwóch wielkich ulic 
sklep spożywczy. 

Przybyły przed rokiem z Mikoła- 
jewa nad Niemnem Szmerko Mowszo- 
wicz, którego poznałem, jeżdzi w dal- 
szym ciągu z towarem po wsi, od 
estancji do estancji. Bracia Freydson 
siedzą w mieście prowadząc interesy. 

Daje to każdej z tych rodzin moż- 
ność życia na stopie 400 pezo mie. 
sięcznie (160 dol. USA.) i z każdym 
miesiącem zwiększać ilość towaru w 
sklepie i gotówki w zapasie. Majątek 

„nie płaci, 

każdego z nich liczą ci panowie na 
5—6 tysięcy dolarów, w ciągłym obro- 
cie będących. 

Błogosławia Argentynę i mówią, 
nie bez słuszności, iż w Polsce przy 
nieustannych wysiłkach, pogoni za 
kredytem, ujadaniu się z władzami 
skarbowemi i administracyjnemi nigdy 
by niemogli żyć w takim dobrobycie 
ani tyle zaoszczędzić majątku. 

Zapraszają mię do siebie na her- 
batę. Mieszkanie z czterech izb, kuch 
ni i schludnej białej łazienki złożone, 
całe daje na małe podwórko otoczo- 
ne nakrytym chodnikiem. Przypomina 
to Rzymskie impelurium i wzorowane 
jsk wszystkie tu małe domki, na 
budowlach, ktora dziś jeszcze można 
oglądać w wykopaliskach Herkulanum. 

Pytam o podatki. 
Jeden z braci, właściciel sklepu 

z koniekcją, ani patentu, ani żadnego 
podatku dochodowego, mieszkaniowe- 
go, kasy chorych lub innego ciężaru 

prócz jedynego podatku 
obrotowego. Ten ostatni, oparty na 
jednorazowej co roku przez nikogo 
niekontrolowanej deklaracji, wynosi 
40], t. j. cztery od tysiąca rocznie! 

Dwaj inni bracia, mający sklep 
spożywczy i samochód do rozwože- 
nia towarów na wsi, płacą, łącznie z 
prawem handlu detalicznego w estan- 
cjach, 250 pezo ryczałtowo rocznie 
(100 dol. USA.). Przytem wolno im 
handlować wszystkiem, absolutnie, 
łącznie do największych nieruchomo: 
ści lub masowych towarów, jak zboże, 
wełna lub mięso. Jedynie dwa wyją- 
tki: spiritualje i tytoń osobnej wyma 
gają dopłaty. Obrotowego podatku, 
wobec ryczałtu 100 dol. nie płacą. 

Po spacerze resztę wieczoru $ре- 
dzamy w ładnej, oświeconej rzęsiście 
cukierni, Tercet smyczkowy uprzyjem- 
nia czas, Przypatruję się licznej dość 
publiczności. Zdawałoby się, że się 
jest u Sztralla (z różnicą lokalu, bo 

Jak Polska pobila Rumunię? 
Polska wygrała swój pierwszy 

mecz o puhar Davisa. Rumuni nie 
są silni, nikt się z nimi nie liczy, po- 
rażka z takiemi patałachami byłaby 
naprawdę klęską. Ale uniknęliśmy tej 
kompromitacji.  Tłoczyński wygrał 
z Mishu i Pouliefitem, Stolarow z Pou: 
НеНет i 3:2 na naszą korzyść. Do- 
uble i Mischu — Stolarow, oto: dwa 
punkty Rumunów. 

Pouliefi... dałoby mu w Polsce ra- 
dę conajmniej 5 graczy. Biega i od- 
bija piłki. Zupełnie bezmyślnie. 

Zato Mischu. 38-miole ni jegomość 
z brzuszkiem, który nie biega — bo 
nie może, serwuje jak przeciętna pa- 
nienka, ma wszystkie uderzenia wad- 
liwe i... i jest szczytem pomysłowo: 
Ści. Kiedy pierwszego dnia mecz roz- 
począł się od gry Mischu—Stolarow, 
wszyscy w głowę zachodzili, gdzie on 
się tych tricków nauczył. To wali 
długą piłką, to znów króciutką, Ścina 
i nadaje piłce fałszerz w prawo, za 
chwilę w lewo, ciągle co innego, t. zn. 
nadaje piłce ruch obrotowy w tym 
samym kierunku, w którym leci—przy 
odbiciu kozioł jest ogromny i odbicie 
utrudnione. A o plasowaniu nigdy 
Mischu nie zapomina— przeciwnik mu- 
si biegać, on sobie stoi i rozsyła po 
przesiwległych rogach. 

Ze  Stolarowem poszło' łatwo. 
Mistrz Polski zbaraniał zupełnie. Nie 
mógł dać sobie rady z temi fałsze: 
rzami, czopami, zawijasami. Jego 
piękny i czysty driwe nie przydał mu 
się wcale — Mischu nie dał mu grać 
i zwyciężył pewnie w 4 setach. 

Z publicznością (około 2000 osób) 
Mischu nie był w zgodzie. Ilekroć 
zepsuł piłkę, albo Stolarow zagrał 
dobrze—straszne brawa. Rumun wzru- 
sza ramionami, puka się w czoło, 
robi grymasy. Ciągle miał pretensje, 
że zadużo krzyczą, klaszczą, tupią. 
Gdy kiwnął Stolarowa patrzał na 
tłum pokazując na dłonie—a tu nic— 
cisza. Irytował się solidnie, chłopcy 
do piłek zawsze, zdaniem jego, nie w 
porę wszystko robili—przez pierwszy 
kwadrans wymyślał im, wyrywał pił- 
ki z ręki i sam rzucał na przeciwną 
stronę —kształcił naj migi. Jasno się 
okazało, że jest histerykiem, bowiem 
i chłopcy zbierali doskonale i publicz- 
ność zachowywała się przyzwoicie. 

Ale dopiero w meczu z Tłoczyń: 
skim pokazał, co umie. 

Więcej był zajęty walką z galerją 
niż z Poznańczykami. Przedrzeźniał 
okrzyki, tupał nogą, wznosił ręce ku 
niebu, groził rakietą. Oczywiście 
wszyscy wpadli w doskonały humor 
i umyślnie go irytowali. Hałas, Mishu 
się wścieką, ktoś $yka, potem drugi, 
trzeci—i tysiąc osób zaczyna: tssss, 
issssss, tsssssttt. Trzeba było widzieć 
furję Mischu: stanął na środku placu 
i dalej że przedrzeźniać: tsss, tssstt I 
postukiwał palcem w czoło znacząco. 
Co to było Śmiechu — nigdy żaden 
kloun w cyrku nie odniósł takiego 
sukcesu. 

Albo długa piłka Tłoczyńskiego 
pada tuż za linją; aut—woła sędzia! 
Dobra— pada okrzyk z tłumu; Mischu 
aż podskakuje, pokazuje rakietą na 
galerję z miną męczennika, załamuje 
ręce, klnie po rumuńsku. Sędzia ra- 
dzi mu nie zważać i grać dalej — hi- 
sterja powtarza się parokrotnie. Mis- 
chu kiwa głową zrezygnowany, wzdy- 
cha na cały stadjon, popycha chtop- 
ców ze złości, 

I przegrał przez nerwy. W  trze- 
cim secie Tłoczyński był zupełnie wy- 
kończony: stracił rezon jak Stolarow 
poprzedniego dnia, nie wiedział co i 

ten tu większy, wyższy i ładniejszy), 
a nie w miasteczku liczącem 6.000 
mieszkańców. Trzy porządne bilardy, 
z nich dwa karambolowe, a jeden łu- 
żowy. Rozmowy ożywione, miny czer: 
stwe, zdrowe. Głosy ciche, przytłu: 
mione. dyskretne. Dzieci-te bez ce- 
remonji bawią się pomiędzy stolikami, 
wybiegają na ulicę, wracają. Widać, 
że w ładnej cukierni całe rodziny po 
upalnym dniu spędzają wieczory. 

Ale czas na spoczynek, mamy bo: 
wiem nazajutrz wyjechać o ósmej ra- 
no. Freydsonowie odprowadzają nas 
do czystego hotelu, z pokojami ta- 
koż bezpośrednio wychodzącymi na 
kryty chodnik biegnący wkoło pod- 
wórka. Zaczynam od zimnej (bardzo 
względnie) kąpieli w białej łazience. 
Po chwili na czystem posłaniu (w 
tym klimacie na łóżku się špi a nie 
w łóżku) zasypiam twardo. Budzi mię 
pukanie do drzwi o T-ej rano. * 

Wyjazd na wieś. Pruszy mały 
deszczyk. Bogu dzięki ji kurzu nie 
będzie. 

Siadam przy szoferze, by lepiej 
krajobraz ogarnąć. Dwaj Freydsono- 
wie w charakterze cyceronów i tłoma- 
czy siadają w tyle. # 

Wyježdzamy z miasta niezłą szo» 
są. Jest to zbytek, na który Argentyna 
zdobywa się rzadko i od niedawna. 
Przestrzeń trzech miljonów kilometrów 
kwadratowych o ludności 10 miljonów, 
z której mniej połowy mieszka na 
wsi, zaopatrzyć w szosy dość trudno. 
Dochodzi do tego brak kamienia. Z 
wyjątkiem pagórków w powiecie Tan- 
dil, o których była mowa wyżej, a 
mających dobry grunt, i Kordyljerów 
na dalekiem zachodzie—kamieni w 
Argentynie niema. Buenos-Aires, Ro- 
sario, Santiggo del Estera i inne mia- 
sta położone nad ogromnemi rzeka- 
mi są zabrukowane kamieniami spro- 
wadzonemi z Urugwaju lub  Brazylji 
drogą wodną. Drogi żelazne, prze: 

jak odbijać, nie miał siły wciąż £a- 
niać niczem zając. Mischu wyprowa- 
dził go z uderzenia i panował niepo- 
dzielnie na placu: 5:2 i 40:15 dla Ru- 
muna—set murowany. 

Mischu robi zamach by zaserwo- 
wać z dołu—jeden z jego niezliczo- 
nych konceptów—rozlega się gwizd. 
Szał wściekłości. Śmiechy i gwizdy. 
W najwyższej pasji Mischu, zamiast 
serwować, wali z całej siły w galerię. 
Awantura. Wszyscy się zrywają, sędzia 
schodzi ze swej drabiny. Jakiś gruby 
żyd dostał w samą twarz — spuchła 
mu fizjonomja odrazu —wygraża pię- 
šciami, Mischu majestatycznie schodzj 
z placu. 

I kiedy po dziesięciu minutach 
wrzasku kontynuowano grę Mischu 
był do luftu. Zdenerwował się, stra- 
cił pewność w plasowaniu, pomysło- 
wošė, tricki, maniane sztosy — wszy- 
stko djabli wzięli. W 5 minut prze- 
grał 5 gemmów, Tłoczyński odrestau- 
rował się duchowo, uwierzył znowu 
w siebie, zmęczenie pierzchło, zdobył 
beznadziejnego seta. 

Mischu przegrał mecza. Przegrał 
do młodziutkiego ichłopca, któty ma 
olbrzymiego nosa, tenomenalnie silną 
pierwszą piłkę—w aut, niezłą techni- 
kę, wielką wytrzymałość, kolosalną 
ambicję. Mischu, mimo swych 38 miu 

lat, mimo przestarzałego systemu gry 
jest dużo lepszy, gdyby nie mental- 
ność odpowiadająca Starej warjatce 
zwyciężyłby lekko i Rumunja z wyni- 
keim 3:2 stanęłaby przeciwko Angiji. 

Coby, gdyby, żeby.... Tłoczyńskie- 
go wniesiono na rękach, Mischu ze 
Spuszczoną głową powlókł się do 
szatni, a Stolarow dał istny koncert, 
pokazał jak wygląda prawdziwy tenis 
i rozłożył Pouliefia na dwie łopatki. 

Tenis to nie filozofja, wszystkie 
dowcipy i tricki nie są warte syste- 
matycznego, miarowego walenia po 
końcowej linji. Lacoshe i Cochet nie 
bawią się w żadne nadzwyczajności— 
póty łomoczą aż przeciwnik spudłuje. 

Obecnie nasi reprezentanci pojadą 
do Londynu. Oberwą od Anglików— 
to pewna. Graliśmy dotąd z nimi 
trzy razy i nigdy nie zdobyliśmy na- 
wet seta. Teraz się to chyba zmieni. 
O całym meczu nie wolno nam ma- 
rzyć, o jednym punkcie również, ale 
seta—stać nas na to. Zwłaszcza, że 
Austin grać nie będzie. 

Karol 

Dwa i pół fysiące 
trzęsień ziemi. 

W dniu 2 maja depssza z Tokio 
głosiła, że w mieście tym odczuto 
trzęsienie ziemi o charakterze nie- 
szkodliwym. 

Ale ciekawe jest, że jednocześnie 
depesza ta zanotowała, że jest 2500- 
etne trzęsienie ziemi, jakie miało 
miejsce w Japonji od 1 stycznia1930 r. 

Miłe stosuneczki z przyrodą. 

Poszukuje się gg wujace 
POM. KIEROWNIKA 

poważnego przedsiębiorstwa handlo- 
wego odpowiednią osobę. Pożąda- 
na jest znajomość branży tekturo- 
wo-papierniczej. Oferty z załączeniem 
pierwszorzędnych  referencyj tylko 
pisemne pod adresem: Wilno, Wileń- 
ska 14; „Tektura" Sp. z o, O, 

ważnie z braku kamieni nieubalasto- 
wane, dają kurz z niczem nie zrów- 
папу. 

Jedziemy tedy w początku dobrą, 
szosą. Na lewo ogrodzony wysokim 
murem cmentarz. Moi towarzysze 
podróży proponują go zwiedzić. Chęt- 
a: zgadzam. — Warto było fa: 
tygi. 

Wysoki mur, otaczający cmentarz, 
od środka cmentarza przedstawiał sze- 
reg gęstych wnęk, .jak katakumby na 
naszych cmentarzach. Tu się zamuro - 
wują trumny ze zwłokami ubogich 
obywateli. Po dziesięciu latach wyrzu- 
ca się pozostałe resztki do wspólne- 
go dołu. 

Zamożniejsza ludność ma swoje 
miniaturowe kapliczki. Te stoją otwo- 
rem. Wchodzę do kilku, Wszędzie 
to samo: Jakby spiżarnia z pół. 
kami przy bocznych  šcianach 
Na półkach tych — trumny z nie' 
boszczykami, nieraz. opatrzone szklan- 
ną szybką, W teorji trumny tu mają 
być  hermetycznie zalutowane. W 
praktyce w wielu kapliczkach wyczuć 
się daje charakterystyczny Oodor roz- 
kładającego się nieboszczyka, 

Do ziemi tu nie grzebią, 
Uciekam czemprędzej. 
Szosa kończy się niebawem. Po+ 

zostaje droga, t. į. prosty ;szeroki na: 
kilkadziesiąt metrów pas ziemi, nie 
należący do nikogo, res nullins, ciąg- 
nący się pomiędzy drutami sąsiednich 
estancyj i pól, pas ziemi, na którym 
nikt nie orze, i nie sieje, czasem pasie 
bydło. 

Cała Argentyna także ma drogi. 
Każda własność ziemska, z chwilą 

jak ktoś ma na niej tytuł własności, usta- 
wowo musi być ogrodzoną. 

Szymon Meysztowicz. 
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Sytuacja rzemiosła wileńskiego I Jego potrzehy 
(Dalszy ciąg wywiadu z p. W. Szymańskim) 

Przedstawia się ona następująco: w 
roku 1925 wykupiono świadectw prze- 
mysłowych razem VI, VII i VIII katego- 
cji — 7.863, w roku 1928 — 5.677, w 
roku 1929 — 5.249, w roku 1930 
3.597. Obserwujemy stały spadek war 
sztatów rzemieślniczych, o którym mó 
wiłem poprzednio. 

— Przyczyny tego stanu rzeczy 
„kryją się w ogólnym kryzysie gospodar 
'czym, przeżywanym przez cały orga- 
nizm państwowy, który powoduje zna- 
ne ogólne obniżenie popytu na wytwa” 
rzane lub przetwarzane artykuły, nawet 
pierwszej potrzeby — kryzysie, który 
ha naszym terenie jest głębszy niż gdzie 

Vario) z powodu zniszczeń wojennych 
ijak i pewnych specjalnych warunków. 
Zmniejszenie obrotów w poszczegól- 
nych warsztatach rzemieślniczych jest 
rzeczą stwierdzoną. Z drugiej zaś stro- 
my wydatki jakie ponossi rzemieślnik 
zwiększyły się. Drożej się płaci za 
surowce, względnie fabrykaty, droższą 
się stała robocizna i koszta utrzyma” 
nia. Jednocześnie z tem, wyjątkami mo 
żna mazwać wypadki obniżenia przez 
Izbę Skarbową obrotu za rok ubiegły 
posz ególnym warsztatom  rzemieśl 
niczym a podkreślić należy zwiększe- 
nie świadczeń socjalnych. Mam tu na 
myśli nowelę do ustawy o zabezpie” 
czeniu pracowników na wypadek bez- 
robocia (Dz. URP nr. 3 poz. 18, z dnia 
23. I. 1930 r. O ile poprzednie obcią- 
żenia te dotyczyły warsztatów rzemie- 
Sln.czych, zatrudniających ponad 5-ciu 
robotników, to zmiany w noweli zawar 
te dotyczą już wszystkich warsztatów, 
przy jednozesnem zwiększeniu staw- 
ki maksymalnej do 10 zł. 

A przecież w województwie Wileńr 
skiem mamy największą i stale zwięk- 
szającą się (karłowacenie) liczbę ma- 
łych warsztatów rzemieślniczych i 
wspomniane zmiany przedewszystkiem 
te warsztaty obchodzą. 

Jeś li chodzi o śrubę podatkową, to 
jestem w posiadaniu ciekawych danych 
stwierdzających nadmierne podwyższa 
nie przez Izbę Skarbową obrotu por 
szzególnym warsztatom  rzemieślni- 
czym, co stoi w rażącej sprzeczności z 
rzeczywistym stanem rzeczy. Naprzy- 
kład: jednemu z warsztatów rzemieślni 
czych w Wilnie Izba Skarbowa pod- 
wyższyła obrót z 60.000 — w roku 
1928 do 270.000 — w roku 1929. Albo 
pewien zakład fotograficzny otrzymał 
makaz płatniczy, gdzie obrót był obli- 
czony na 20.000 zł. gdy w 1928 roku 
obliczono zaledwie 3.000 zł. 

Podam panu jeszcze jeden charak 
terystyczny przykład dotyczący pieka- 

Co o tem mów p. prezes 

— Mówiąc krótko, jest bardzo źle. 
Wszystko co do tej pory przedsiębrano 
jako środki zaradcze — były i są słabe 
mi paljatywami. Akcja niemiecko - pol 
Ska co do żyta spaliła na panewce, bo 
cena jeszcze bardziej spadła (do 17,5), 
inżej niż było dotychczas. Co do kon- 
junktur z trktatem niemieckim nic nie 
wiadomo jeszcze. 

Zmniejszenie o 4 proc. podatku 0% 
brotowego w handlu to zapewne jest 
arytmetycznie o 4 część mniej, ale o 
3/4 zawiele. Jest to podatek od mani- 
pulacyj handlowych а nie od zysku i w 
rezultacie, kara ta za prowadzenie han- 
dlu odbija się na konsumentach. 

Wielokrotnie mówiłem i pisałem, że 
że sfery decydujące udają, że nie widzą 

= sedna rzeczy i robito wrażenie gdy w 
ciuciubabkę chociaż z drugiej strony 
nie ulega wątpliwości, że siery dorad* 
cze zagraniczne jak również decydują- 
ce finansowe — banki zagraniczne — 
niejednokrotnie wskazywały na to, że 
nie mogą udzielić kredytu dla kraju, 
którego całe życie ekonomiczne ma 
nastawienie na deficytł 

— Mówili — nie damy ani grosza 
rólnictwu, bo jest reforma rolna, dlate- 
g0 też wszystkie: projekty Centralnego 
Banku Ziemskiego nie mogły dojść do 
skutku i kredytu długoterminowego 
niema. 

— Obecnie bankierzy angielscy: i 
slancuscy ośw adczyli, że dopóki poda” 
tek obrotowy będzie egzystował to dla 
handlu kreuyt musi być zamknięty, a 
to na mocy przyjętego uzusu, że ban- 
krutom nie pożyczają. 

— Szczytem walki Skarbu ze 
łeczeństwem 1dzw 
dochodowy, któ 
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gu presji urzędu skarbowego gwoli ka” 
p skarbowej. 

W krajach o małej kulturze podatek 
taki jest wogóle nie na miejscu, a kul- 
tura winna być zarówno u tych, któ- 
rzy są opodatkowani jak i u tych kt5- 
rzy opodatkowują, bo idzie tu o sprą- 
wiedliwość, a nie nadużywanie jednej 
albo drugiej strony. 

— Życie gospodarcze uginające się 
pod ciężarem podatkowym ma ka':gę 
na szyi w postaci świadczeń socjal: 
nytk i „zdobyczy proletarjatu*, które 
nepealnie wszelki ruch i rozwój krę” 
pują. 

— Czytałem onegdaj w „Kurjerze 
Warszawskim, że wobec spadku ru- 
chu osobowego j towarowego na kolei 
oszczędności doprowadzono do zamiany 
lgmp acetylinowych na parowozach na 
ifaftowe dla zaoszczędzenia rurek gumo 
Ąych. ; 

Wyobrażam sobie jak takie oszczę- 
dności, które Francuzi nazywają „ekor 
nomją niedopałków świec" sprawią 
wrażenie zagranicą, Ё 

— Sprawy takie jak wprowadzenie 
nowej ustawy o ochronie dzierżawców 
(do 7 ha) i cała polityka gospodarcza 
doprowadziła sfery ziemiańskie do 

    

rzy: — lzba Skarbowa w większości 
wypadków zwiększenia, obrotu za rok 
1929 w porównaniu do roku 1928. A 
jak wiadomo Panu ceny pieczywa i 
wyroby piekarskie w roku 1929 zmniej- 
szyły się w porównaniu do roku 1928 
prawie o 40 proc., zaś koszta robociz- 
ny i drzewa zwiększyły się o 50 — 
70 proc. Przypuszczam, iż przykłady 
te typowe dla wielu warsztatów rzemie 
šlniczych najlep'ej wytłumaczą Panu 
przyczyny stałego narzekania ze stro- 
ny szerokich rzesz rzemieślniczych. 

W związku z tym stanem rzeczy 
wysuwamy w imieniu" rzemiosła nastę- 
pujące postulaty. 

Ogniżenie w najkrótszym czasie 
procentowej podatku obrotowego: 

a) do l proc. od obrotów osiągniętych 
przez przedsiębiorstwa rzemielśnicze wymie- 
nione w art. 142 Rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o prawie przemysłowem z 
dm. 7 czervrca 1927 r. bez względu na kate- 
gorję wykupywanych świadectw przemysło- 
wych. 

b) do pół procent od obrotów osiągnię- 
tych przez przedsiębiorstwa, wytrwarzające 
artykuły pierwszej potrzeby, oraz przedsię” 
biorstwa, wytwarzające artyk uły dla przed- 
siębiorstw przemysłowych do przerobienia 
lub zużycia, 

2) Umorzenie kar za zwłokę za lata u- 
biegłe oraz obniżenie stopy procentowej dla 
kar za zwłokę do pół procent . 

3) Przy obliczaniu obrotów z warsztatów 
rzemieślniczych za rok 1929 — należy wziąć 
za podstawę obroty z roku 1928, przyczem 
zdaniem Izby obroty te nie powinny, być 
podnoszone o 100 i więcej procent, tak jak 
to ma obecnie miejsce a raczej zmniejszone, 
gdyż wobec złej konjunktury gospodarczej 
podnoszenie takie nie ma żadnego logiczne” 
go uzasądnienia, a przez szerokie *rzesze rze- 
mieślnicze uważane jest za objaw zignoro- 
wania i przejścia do porządku dziennego nad 
faktycznem stanem rzeczy i nad temi wszy 
stkiemi poczynaniami które podjęte zostały, 
celem uzyskania ulg podatkowych dla prze- 
trzymania obecnego kryzysu. 

4) Zryczałtowanie podatków od  war- 
sztatów rzemieślniczych tak, aov każdy rze 
mieślnik wiedział kiedy i w jakiej wysokoś- 
ci ma uiszczać podatki. 

5) Oparcie aparatu wymiarowego jaknaj 
szerzej O czynniki społeczne przez nadanie 
orzeczeniom komisji szacunkowej i odwoław 
czych, w większej mierze jak dotychczas 
znaczenia decydującego. 

6) Terminatorzy, którzy umowami zare- 
jestrowanemi w Izbie udowodnią, iż prakty- 
kują u mistrzów rzemielniczych na podsta- 
wie obowiązujących przepisów regulujących 
sprawy terminatorskie, wydanych przez Izbę 
Rzemielniczą, a zatwierdzonych przez Mini- 
sterstwo Przemysłu i Handlu — nie powin- 
ni być traktowani jako siły robotnicze przy 
kwalifikowaniu kategorji świadectwa przemy- 
słowego dla poszczególnego zakładu rzemie- 
ślniczego. 

7) Przyznanie dla rzemiosła woj. Wileń- 
skiego kredytu w. wysokości przynajmniej 
zł. 450.000 na warunkach ulgowych, zwrot- 
nej w ratach kwartalnych w wysokości 5 
proc. pożyc zonej sumy, na cele odbudowy 
zniszczonych i zasilenia zubożałych warszta- 
tów rzemieślniczych. ” 

stopy 

  
  

Ogólna sytuacja gospodarcza 
Śtanisław Wańkowicz. 

przeświadczenia, że pracować, robić 
nakłady z myślą o przyszłości i rozwo- 
ju jest bezcelowem. Ogromne  zainte- 
resowanie budzi obecnie nawet kwestja 
likwidacji warsztatów rolnych i szuka- 
nia poza granicami kraju terenów na 

którychby własność, możliwość pra- 
cy i jeję opłacalność byłyby pewne. Są 
już pionerzy we Francji, którzy zaku- 

pili tam majątki, po cenach wcale nie 
wygórowanych, przynoszące duże od- 
setki przy minimum kłopotów. 

—(Co do miast to pomijając fatalną 
gospodarkę olbrzymiej większości rad 
miejskich i magistratów przebywającą 
w rękach socjalistów óraz potępioną 
przez wszystkie kraje i zdrowy rozsą- 
dek ustawę o lokatorach, — mamy no- 
wy miecz Demoklesa w postaci projek 
tu uzyskania funduszów na rozbudowę 
przez podniesienie o 70 proc. komor- 
nego, z których 60 proc. szłoby na 
wydawanie pożyczek chcącym budo- 
wać. Jest to projekt p. Klarnera, który 
jakoby ma szanse przejścia. Jestem na 
tyle skromnym, że przeciwstawiać się 
wielkim autorytetom, wyciągać szpady 
nie odważam się ale zadaję sobie pyta- 
nie, dlaczego ochroniany lokator podle 
ga tej ochronie tak by właściciel domu 
nie mógł mieć normalnego komornego, 
a taż sama ustawa uważa za możliwe 
Ściągnąć z tegoż lokatora o 70 proc. 
więcej, przyczem właściciel nie mając 
żadnej egzekutywy ma być odpowie- 
dzialny za wpływy do skarbu z tego tytułu” 3 а: 

ь Mimowoli Przypominają się słowa: „Są rzeczy na świecie, które sie tobie przyjacielu Gildensztermie nie śniły*. — Jeżeli: teraz chodzi 6 receptę dla 
poprawy tej sytuacji można powiedzieć 
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Ciągnienie w klasie 
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Dzień Marszałka Piłsudskiego 
Jak się dowiadujemy Marszałek Piłsudski bawiąc w Wilnie zażywa 

spokoju i odpoczynku po pracy w stolicy. W środę późnym wieczorem p. 
Marszałek wyszedł na miasto i pieszo udał się w stronę ulicy Wileńskiej, 
przechodząc placem Napoleona i Ludwisarską na Gdańską i Portową do 
placu Łukiskiego, gdzie mieszka brat p. Marszałka, Adam. Po parugodzin- 
nem zabawieniu wśród_„rodziny p. Marszałek wrócił do pałacu samochodem 
około godziny 11 wieczorem. 

Wczoraj rano p. Marszałek korzystał z dłuższych spacerów po parku, 
podczas których towarzyszył mu wojewoda Raczkiewicz. 

Przyjęcie Gości Węgierskich w U. S.B. 
W sobotę dnia 10 b.m. przyjeżdżają do Wilna Węgierski Minister 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego hr. Kuno Klebelsberg, radca 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Zoltan Magya: 
ry oraz Proiesor Zoltan Gombocz i odwiedzą również Uniwersytet Stefana 
Batorego. 

Przyjęcie wymienionych gości w Uniwersytecie Stefana Batorego od- 
będzie się w sobotę 10 b. m.ąqpunktualnie o godz. 12:ej w Aulu 
nowej. 

olum: 

Powitalne przemówienie wygłoszą: 
J. M. Rektor Ks. Dr. Czesław Falkowski w imieniu Uniwersytetu Ste- 

fana Batorego, Prof. Alfons Parczewski w imieniu Wileńskiego Towarzy- 
stwa Przyjaciół Nauk, Prof, Dr. Marjan Zdziechowski w imieniu Towa- 
rzystwa Przyjaciół Węgier, oraz przedstawiciel młodzieży, student Wydziału 
Teologicznego, Węgier. Wstęp wolny. 
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MIEJSKA KOMISJA TEATRALNA 
Zaognienie, które powstało ostat- 

nio w Wilnie na odcinku teatralnym, 
w związku z wystawieniem na Pohu- 
lance „Przestępców* Brucknera, spra- 
wiło, że w dniu wczorajszym zebrała 
się miejska komisja teatralna dla roz- 
patrzenia się w sytuacji i znalezienia z 
niej wyjścia. 

Wilao stanęło wobec faktu  wtar- 
gnięcia do teatru policji, na co teatr 
odpowiedział zawieszeniem  przedsta- 
wień. 

Stała się rzecz, nie mająca w dzie- 
jach teatrów wileńskich, w ostatniem 
10-cioleciu, precedensu. 

Przyszły wydarzenia następne: huk 
i huczek w całem Wilale, dyskusje, 
spory, wreszcie rezygnacja dyr. Zel- 
werowicza. 

Wtedy komisja teatralna organ do- 
radczo-rewizyjay Teatrów Miejskich 
uznała za stosowne zebrać się, aby 
nad own sprawy się zasta- 
nowić. 

Sejm teatralny. 

I właśnie wczorajsze posiedzenie 
rewizyjne zadecydowało, że teatr wi- 
nien odwołać się do najszerszej opinii 
społecznej. 

Wersja o tej 'inicjatywie krążyła 
w Wilnie od kilku dni. Formy jednak 
tej imprezy, niezwykle oryginalnej i 
nie mającej dotąd przykładu w 
Polsce, zostały przez komisję usta- 
lone. 

Postanowiono tedy, że w ponie: 
działek dn. 12 b. m. o godz. Tej 
wieczorem odbędzie się zamknięte 
przedstawienie  „Przestępców", po 
którem ukonstytuuje się prezydjum 
zgromadzenia, poczem po półgodzin- 
nej przerwie ma się odbyć analiza 
ustosunkowania: się Wilna do tej 
sztuki, przez przeprowadzenie odpo- 
wiedniej dyskusji. 

W konkluzji mają zapaść wnioski, 
które oznaczać będą wyraz społecznej 
opinji wileńskiej do całej, tak za: 
ognionej dziś sprawy. 

„Ordynacja wyborcza” 
Po tym postanowieniu komisja 

musiała rozważyć sprawę: kto ma być 
zaproszonym na poniedziałkowe po- 
siedzenie, inaczej mówiąc, jak ma być 
ujętym klucz do podziału zaproszeń, 
które Magistrat, czy też dyrekcja te- 
atrow rozešle? 

Wysunięto dwie koncepcje. Jedna 
polegała na zaproszeniu grona  upa- 
tżonych osób—domniemanych znaw 
ców teatru, literatów lub też poprostu 
jednostek mających coś do  powle- 
dzenia w sprawach teatralnych. Dru- 
ga—na rozesłaniu najpoważniejszym 
organizacjom i związkom kulturalnym 
odpowiedniej ilości zaproszeń, z tem, 
że te korporacje same już dokonają 
podziału kart wstępu. 

"TUTIS ASS ONTUSITO 

įedno — nie robcie jak robicie, nie wy- 
myślajcie nowego prochu, a patrzcie 
jak się urządzają te narody, u których 
rolnictwo, przemysł i handel rozwija 
się i kwitnie. Pamiętajcie o tem, że 
człowiek niema większego wroga jak 
sam sobie gdy neguje doświadczenie 
wieków. 

Co drugi los wygrywa. 
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Po dyskusji przyjęto drugą kon- 
cepcję, jako gwarantującą mocniejszy 
wyraz opinji publicznej wlleńskiej. 

Komisja w dyskusji wypowiedzia- 
ła się jaknajdobitniej za zapewnieniem 
organizacji poniedziałkowego „Sejmu 
teatralnego" maximum objektywności, 

którą przyjęte normy „wyborcze* ma: 
ją właśnie gwarantować. 

System obrad 

Pd uporaniu się ze sprawami for- 
ganizacyjnemi imprezy poniedzialko- 
wej przystąpiono do rozważenia kwe- 
stji niejako regulaminu obrad, a w 
szczególności sposobu ustalenia opinii 
zgromadzenia i jego wniosków. 

Odzywały się głosy za zarządze- 
niem głosowania, jednak po dalszych 
rozważaniach, komisja uznała, iż 
system ten nie odpowiada istocie 
zagadnienia i dlatego zade- 
cydowano, że rzeczą  prezydjum 
będzie sprowadzenie dyskusji i wnio- 
sków na określone i Ścisłe tory, co 
oczywiście ułatwiłoby ustalenie pew- 
nych zdań. 

Zarezerwowano sobie jedynie furt- 
kę, polegającą na umożliwieniu za- 
rządzenia wśród uczestników zebrania 
ankiety, w wypadku, gdyby ze wzglę- 
du na niedość skrystalizowane sądy 
o sprawie, względnie niemożności wy- 
robienia ich wśród zebranych, trudno 
im-było wyczerpać temat na miejscu. 

Takie są w ogólnych zarysach po- 
stanowienia miejskiej Komisji Teatral- 
nej, która wnosi do życia Wilna rzecz 
nową, mianowicie rodzaj sądu publicz- 
nego w sprawach dotykających na- 
szych zagadnień kulturalnych. 

Kim. 
  

Dobry humor. Nie mogą mieć dobrege 
humoru ludzie cierpiący na zaparcie, gdyż 
wadliwa działalność kiszek zatruwa im całe 
życie. Zastosowanie Cascarine Leprince w 
iłości I lub 2 pigułek, wieczorem, podczas 
jedzenia przywróci im natychmiast radość 
życia. Sprzedaż we wszystkich aptekach 
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P. T. 
Polecam poparciu wszystkich 

zwolenników wyrobów krajowych 
znakomite rowery „ŁUCZNIK* “Par 
stwowej Wytwórni Broni w Radomiu. 

Rowery te, jak utrzymują znaw= 
cy, pod względem precyzyjności wy- 
konania oraz dobroci użytych na nie 
materjałów, stanęły znacznie wyżej 
od wialu marek zagranicznych, które 
dotychczas rynek nasz zalewały. 

Niska stosunkowo cena oraz bar- 
dzo dogodne warunki wypłaty są do- 
dątkowymi "argumentami przemawia- 
Jacymi za nabywaniem tych i tylko 
tych rowerów. 

Cenniki rowerów „ŁUCZNIK* wy» 
sylam na żądanie. 

a Revrezentant 
5 ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wilno, Zawklna 11-34. 

  

Podziekowanie 
p. Doktorowi Naczelnemu Szpitala 
Zakażnego Gietgowdowi, oraz perso- 
nelowi składamy tą drogą serdeczne 
podziękowanie zą leczenie i troskli- 
wą opiekę w czasie choroby syna 
naszego. 

! Stępińscy. 

Е О $ У 
2l-ej Polskiej Państoowej Loterji Klasocej 

są już 
wszystk 

Lena całego losu w każdej 
klasie zł. 40, ćwlariki zł. 10. 

pierwszej dnia 17 i 19 maja. 

do 

    

Opatrzony Św.Św. 

bokim 

< Te. 

Jan Burhardf 
Emeryt Urzęd. Wojew: Wil. 

Sakramentami zmarł po długich i ciężkich cierpieniach 
dnia 7 maja 1930 r. w wieku lat 64 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. c 
cmentarzu Rossa odbędaie się dnia 8 maja © godzinie 6-ej wieczorem. 

Nabożeństwo żałobne w kaplicy cmentarnej 
do grobu rodzinnego tamże odbędzie się dnia 9 maja o godz. 9i 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w głę- 

  

Rzecznej 12 do kaplicy na 

na Rossie i złożenie zwłok 

tk ; 

= ŻONA, SYN i CÓRKA. 

$. 

dnia 10 b. m. odbędzie się nabożeń: 

Q czem zawiadamia 

$. 

Resfyfufa 

Zmarłego 

Ruch nawigacyjny na Wilji nie 
zaczął się jeszcze jeśli nie liczyć kil- 
ku, a może nawet kilkunastu tratw 

spławionych w ostatnich dniach. Ko- 

munikacja osobowa rozpocznie Się 

nie wcześniej niż za dwa tygodnie, a 

tymczasem właściciele statków czynią 
przygotowania. 

Specjalne ożywienie panuje tylko 

w warsztatach Dyrekcji „Dróg Wod- 
nych w przystani na Antokolu. 

Na ukończeniu jest 

Dyrekcji. 

ORG ZGK KCYYNARORKZATYROWODZOS O WOZIE 

PIĄTEK 

g Dziś 

Grzegorza 
jutro 

Antonina 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 
U. S. B. w Wilnie 

2 dni 8 — V. 1930 r. 

) 159 

Temperatura : kolsia ) sk 148C 

Temperatura najwyższa: EE 187C. 

Temperatura najniźsza: j- 39C. 

Opad w milimetiach: — 

Wiatr | 
przeważający 
Tendencja barómetryczna: ;spadek następnie 

wzrost 

Uwagi: wichura. 

W.„słońca o g. 3 m. 53 

Z. słońca © & 7 m. 13 

  
  

Ciśnienie 
średnie w mm 

| poludaiowo-wschodni 

  

SĄDOWA 
— Sędzia Sulkiewicz przewodniczącym 

Okr. Kom. Wyborcźel w Święcianach. Na 
mocy rozporządzenia Generalnego Komisarza 

wyborczego przewodniczącym Okręgowej 
Komisji Wyborczej nr. 64 Święciany miano- 

wany został sędzia sądu powiatowego w 

Święcianach Aleksander Sułkiewicz, zaś jego 

zastępcą sędzia sądu powiatowego w Nowo” 

Święcianach Lubomir Kuchciński. Członkiem 

Okr. Kom. Wyborczej w Święcianach miano- 

wał wojewoda wileński leśniczego lasów pań 

stwowych Wacława Rogalewicza, zaś za” 

stępcą urzędnika ziemskiegow  Święcianach 

Józefa Gutkowskiego. 
MIEJSKA 

— (o) Posiedzenie komitetu wykonaw- 
cięego II Targów Północnych w Wźlnie wy- 
znaczone na dzień 8 maja zostało przesunię- 
te na poniedziałek dn. 12 maja. 

3 i 3 3 3 3 3 3 2 3 

nabycia u 
ich kolektorów. 

   

W pierwszą boiesną rocznicę zgonu 

W sobotę 10 maja r. b., jako w pierwszą bolesną rocznicę zgonu 
najukochańszego naszego Ojca i Teścia 

zostanie odprawione w kościele Św. Jerzego o godzinie 9-ej rano nabo- 

żeństwo żałobne, o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych 

już budowa 

własnego statku (bocznokołowiec mo- 
torowy) przeznaczonego do użytku 

tr. 

land Muthórkowkie 
stwo żałobne za spokój Jego duszy 

w kościele O. O. Dominikanów o godz. 8 m. 30. 

Żona, 

Fe. 
Sumoroka 

DZIECI 

Jak się dowiadujemy, istnieje pro- 
jekt, aby zapowiedziana wycieczka P. 
Prezydenta Rzeczypospolitej do We- 
rek odbyła się właśnie tym statkiem, 
rzecz jasna po. uprzedniem jego 
ochrzczeniu w sposób uroczysty. 

Ponadto w warsztatach portu bu- 
duje się Ślizgowiec przeznaczony spe 
cjalnie dla inspekcyjnychį objazdow 
po płytkich rzekach, po których nie 
uda się przebrnąć statkiem oraz dwie 
pogłębiarki, 

Jak widać z tego,j ruch na przy- 
stani Wileńskiej Dyrekcji Dróg Wod- 
nych wre. 

NIKA 
— (o) Nieznane iundamenty na 

Górze Zamkowej. Przy kopaniu Góry, 
Zamkowej w celu odsłonięcia murów, 
zostały wykryte resztki jakichś funda 
mentów, pochodzenie których mogą 
wyświetlić tylko badania archiwalne. 

Wobec tego, komisja, która się za 
jęła zabezpieczeniem ruin Góry Zamko 
wej uznała za konieczne przeprowa 
dzenie w Archiwum państwowem po” 
szukiwań któreby wyjaśniły dokumen” 
talnie historję cytadeli rosyjskiej i tele 
grafu optycznego, istniejącego niegdyś 
na Górze Zamkowej. 

(©) Rzorganizacja robót wodociągo- 
wo - kanalizacyjnych. Na dzisiejszem posie 
dzeniu Magistratu będzie omawiana sprawa 
reorganizacji miejskich. robót wodociągowo- 
kanalizacyjnych. 

KOLEJOWA. 
—Osobiste. Dyrektor Kolei Państwowych 

w Wilnie inž, K. Fałkowski powrócił w dniu 
wczorajszym z Warszawy i objął urzędowa= 
nie. 

TOWARZYSKA. 

— Zaślubiry. W dniu 8 maja ks. ojciec 
gwardjan Feliks Wiłk pobłogosławił związek 
małżeński między p. Heleną Pożaryską Gór 
ką nieżyjącego Józefa i Marji z ]асупа - 
Qrzeszków z p. doktorem Eugeniuszem Man- 
cewiczem kierownikiem kliniki stamotologi- 
cznej USB. 

KOMUNIKATY. 

— Maturzystki gimn. im. E. Orzeszkowej 
z roku 1922 usilnie proszone są o jaknajlicz* 
ńiejsze prz ybycie na zebranie organizacyjne 
Zjazdu Maturalnego w niedzielę dn. 11 maja 
rb. o godz. 12 do Zofji Wąsowskiej (Zolki 
Šwidowny) ul. Jagiellońska Nr. 6 m. k 

— Z dniem 9 bm. autobusy „Spółdziełni* 
kursować będą z Wilna do „Czarnego Boru'* 
iz Wilna do „Rzeszy* i „Podbrzezie* z przy 
stanku .Plac Orzeszkowej. 

  

  

    

RÓŻNE 
— (0) Archiwum  dawnel kowieńskiej 

szięołyj, handlowej w Wilnie. Dzięki dyrektoro 
wi szkolnej pracowni przyrodniczej w Wilnie 
o. A. Dmochowskiemu, który zachował w 
porządku i sporządził do zachowanych akt 
inwentarz, archiwum państwowe jest w po- 
siadaniu trzech skrzyń aktów b. kowieńskiej 
szkoły handlowej, której p. Dmochowski był 
dyrektorem przed wojną. Akta te, szczegól- 
nie personalne i świadectwa szkolne b. ko 
wieńskiej szkoły handlowej, uratowane przez 
p. Dmochowskiego, mogą być pożyteczne dła 
b. uczniów i nauczycieli tej szkoły. 

— Zaszczytne odznaczenie. Dyrektor pań” 
stwowego seminarjum naucz. im. T. Zana w 
Wilnie p. Mieczysław Matuszkiewicz nagro- 
dzony został za zasługi na polu pracy społe- 
czno - oświatowej ziotym krzyżem zasługi. 

|.  — Zarządzenie w spirawie rachunkowości 
instytucyj społecznych. W myśl obowiązują” 
cego już rozporządzenia Min. P i OS wszy- 
stkie stowarzyszenia, związki i instytucje 0- 

ady opiekuńcze obowiązane są pro- * 
wadzić rachunkowość obejmującą wszystkie 
obroty rachunkowe, zarówno gotówkowe jak 
i niegotówkowe. 

Ponadto o ile instytucje te posiadają przed: 
siębiorstwo lub też gospodarstwo rolne lub 
ogrodowe powjimno dla każdego prowadzić 
odrębną rachunkowość. SĘ A 

— (0) Obozy ietriie przysposobienia woj 
skowego kobiet. Wśród organizowanych w 
bieżącym roku przez organizacje przysposo- 
bienia kobiet '-do obrony kraju obozów let- 
nich przysposobienia wojskowego kobiet, 
odbędą się w obozie w Koszownikach pod 
Grodnem 2 kursy dla członkiń i kandydatek 

     



  

dotychczas wyszkolenia P. W. K, a chcia= 

łyby pracować na stanowiskach organizato. 

rek i komendantek oddziałów. 
W program obu kursów wchodzą przed” 

mioty z wyszkolenia PWK oraz wychowanie 

iizyczne — l-sy kurs niższy instruktorski 

dla kandydatek na komendantki jednostek 

PWK trwać będzie od 14 lipca do 25 sierp- 

ia. Zgłaszać się mogą nauczycielki i matu- 

czystki z tych miejscowości, gdzie są lub mo” 

gą być żeńskie hufce szkolne. 2-gi kurs niże 

vy instruktorski dła nauczycielek sżkół po- 

wszechnych. Czas trwania od 30 lipca „do 

25 sierpnia. Zgłaszać się mogą nauczyciel 

i szkół powszechnych miejskich i małomia- 

steczkowych. { 

-. Podziękowanie. Komitet Rodzicielski 

Szkoły Powszechnej nr. 4 w Wilnie tą drogą 

składa najserdeczniejsze podziękowanie wszy 

stkim, którzy przyczynih się do urządzenia 

poranku koncertów w dn. 4 maja br. a w 

-zczególności: 
Panu pułkownikowi Stefanowi Biestek-— 

„dowódcy 6 p. piecht Legjonów za łaskawe 

oezinteresowne udzielenie orkiestry, 

Panu kapitanowi Bogumłowi Reszke 

„lyrygowanie podczas koncertu oraz 

Pani Lidji Winogradzkiej i jej zespoiowi 

тапесглети, p. Zygmuntowi Dołędze, chóro- 

wi Drukarzy w osobach prezesa pana Stefa- 

ua Piekarskiego i dyrygenta pana Wacława 
Mołodeckiego za łaskawy bezinteresowny u" 

dział w poranku, tudzież Magistratowi miasta 
Wilna za udzielenie sali. 

2 NADESLANE. 
— Pierwszy luksusowy samochód, mon- 

towany w Polsce. Do niedawna rozpowsze 
chnione było ogólnie zdanie, że samochód w 

Polsce jest przedmiotem zbytku. W ostatnich 

jednak czasach pogląd ten uległ za d > 

zmianie, ale tylko w stosunku do najtańszych 

automobili użytkowych. Natomiast samochód 

wysokiej klasy, siłny i wytrzymały, mogący 

z jednej strony dać pełnię przyjemności ja” 

zdy, a z drugiej rczyć przez lata bez na- 

prawy — uchodził za zbytek, dostępny tylko 

uła najbogatszych. Przyczyną tego był fakt, 

że wozy wysokiej klasy obciążone były о- 

gromnemi kosztami cła i transportu i siłą 

zeczy znajdowały nabywców tyłko w 

udzi, nieliczących sięz pełnowartościową 
:'en 

    

za 

  

      

    

    

ą. 
Wostatnich tygodniach nast 

przełom. jedna z najwybitniejs y 
zańskich fabryk automobilowych — Hudson 
— uruchomiła na. obszarze celnym Rzeczy 
pospolitej wielką montownię swoich wozóv 
Skutek tego jest taki, że z najbardziej luksu- 
<owych wozów 'wielki 8 cylindrowy Hudson 

1 wytwornych linjach jest dziś w Polsce 
do nabycia za cenę o 1/3 niższą, niż daw- 
qdiej a równą cenie wozów średniej klasy, 

montowanych poza granicami Polski. 
Nic też dziwnego. że pierwsze nowe 

Hludson 'y, które nadeszły w ostatnich dn. 
do Warszawy, wywołując ogólny zachwyt, 

zostały rozchwytane przez amatorów wo» 

sów wysokiej klasy. 

"TEATR I MUŻYKA 
— Teatr młejski na Pohulance, Dziś z 0: 

zji Tygodnia Polskiej Macierzy Szkolnej 

orzedstawienie po cenach najniższych od 20 

uo 80 gr. Wystawioną zostanie nieśmiertelna 
„omedja A. Fredry „Wiełki człowiek do ma- 

„ch interesów" z A. Zełwerowiczem w roli 

głównej. Jutro w sobotę przedstawienie po- 

południowe. „Cudowny pierścień,  wieczo- 

rem „Krakowiacy i Górale*. W niedzielę 11 

om. po południu „Cudowny pierścień” baśń 
Warneckiego, wieczorem „Błędny bokser” 

w. Smólskiego. 
— Teatr mielski Lutnia. Występy Teatru 

Rosyjskiego z Rygi. Dziś odbędzie się pier” 

wszy występ znakomitego zespołu Teatru 

Rosyjskiego z Rygi. Wystawioną zostanie 
wartościowa sztuka A. Czechowa „Trzy sio. 

sry”. Jutro w sobotę „Gniazdo szlacheckie” 
z powieści Turgieniewa. Repertuar dalszych 

widowisk zapowiada w poniedziałek „Mie“ 

szkanie Zojki* Bułhakowa, we wtorek „Bu- 

za” Ostrowskiego. Bilety na wszystkie przed 
stawienia są do nabycia w kasie zamawiań 
MI 

ił jednak      

  

  

  

   

MW. 
— „Pójdźcie o dziatki“. Tak się nazywa 

śliczny poranek wiosenny, który przygotowu 
e Związek Literatów na niedzielę w „Lutni' 

5 12 w południe. Wesoły i ciekawy program 
dla dziatwy od 5 do 12 lat wypełnią świetni 
artyści z Warszawy: pieśniarka Marja Mo- 
drakowska i poeta juljan Ejsmond. Starsi ró- 
wnież z rozkoszą posłuchają świetnego pro- 
gramu. Bilety w Lutni. Zainteresowanie о- 
<romne. 

CO GRAJĄ W KINACH ? 

Hollywood — Szampańsł że życie. 

Piccadilly — Gracą w szachy. 
5 — Biali Indjanie. 

eljos — Białe cienie. 
Miejskie — Ostatni atak. 
Światowid — O czem się nie mówi ro* 

dzicOm. 
‘ 

Ognisko — Zemsta hrabiego Mont e 

"WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Wyphdki w ciągu doby. W czasie od 

7 do 8 bm. zanotowano w Wilnie różnych 
wypadków 39. W tem było kradzieży 6, za- 

kłóceń spokoju publiczn4ego į opilstwa 9, 
przekroczeń administracyjnych 13. 

* — Awantura w synagodze. Podczas mo- 

dłów w synagodze w miasteczku N. Świerżeń 

(Stołpce) kilku żydów wszczęło awanturę 
wywołując bójkę. Zajście zlikwidowała po- 

1icja. 1 ę 

— Podrzutki. Przy ulicy Kazimierzow- 
skiej 3 znaleziono podrzutka płci żeńskiej w 
wieku około 3 tygodni, którego skierowano 

do przytułka „Dzieciątka Jezus”. 
Również na Kwaszelnej I nieznana kobie 

ta pozostawiła w bramie chłopca 2 tygod- 
niowego i sama ułotniła się. 

— Kradzieże. Gustawowi Berychowi (W. 
Pohułanka 9) skradziono 2 ubrania i inną 
garderobę wartości 350 zł. 

Julji Sokolowej (Jasna 4) przez otwarte 
okno ściągnięto teczkę z książkami i torebkę 
w której było 70 zł. gotówką. W czasie po- 
szukiwań teczkę znaleziono w ogrodzie tego 
San natomiast torebkę z pieniędzmi złodziej 
zabrał. т 

   

RADJO 
PIĄTEK, DNIA 9 MAJA 1930 r. 

11.58—12.5: Sygnał czasu z Warszawy 
1205 — 13.10 Muzyka z płyt gramof. 
13.10 — 13.20 Komunkat meteorolog. z 

Warszawy. 
15.35 — 16.00 Tr. z Warszawy. Odczyt 

dia maturzystów. 
16.10 — 16.15 Program dzienny. 
16.15 — 17.00 Muzyka lekka z rest. „Bri- 

stol'* w Wilnie. 
17.00 — 17.15 Kom. LOPP. 
17.15 — 17.40. „Czego ludzie nie wy- 

= odczyt dla młodzieży wygł. H. Toe 

  

  

    

  

karczyk. 
17.45 — 18.45 Koncert orkiestry dętej 56 

pp. z Warszawy 
18.45 — 19.10 „Skrzynka pocztowa nr. 

113% odpowiedzi na listy słuchaczy. 
19.10 — 19.40 Aud. poetycka „Wiosna 

w poezji“. 
19.40 — 20.15 Program na sobotę, sy- 

gnał czasu i rozmaitości. 
20.05 — 20.15 Tr. z Warsz. Pogadanka 

muzyczna. 
20.15 — 23.00 Restival muzyki francu- 

DFIARY. 
Dia uczczenia Pana profesora Stanisława 

Kościałkowskiego w dniu Jego imienin, na 

książki dla niezamożnych uczni 20 zł. skła» 
dają byli uczniowie major Bałcewicz i ks. 
Bojko. 

 RZSERIR NFIKOE NESOWI KAWADRE DEZKĘIA ЕНЕ ЕСЫ 

M i redania pozostałe z licytacji: 
Į 2 taksówki, 2 piani- 

ra, fortepjan 600 zł., kasy ognio* 
trwałe, opony samochodowe, kre- 
dens, 2 kandelabry jbronzowe, różne 
żyrandole elektryczne, kilka  pierś- 
cionków z brylantami, broszka bry” 
lantowa,  dyw*n, różne swetry i 
jedwabie, centryfuga, serwis z por- 
celany starożytnej angielskiej, 1000 
tomów ksążek beletrystyki, różne 

| palta i garnitury używane. LOMBARD 
Biskupia 12. — —z 
A T] 

  

(OSZUKIWANY spėlnik-ka Zz kapi- 
tałem 3.000 zł. do pićrwszerzęd= 

nego i zupełnie pewnego interesu, 
dającego stałe utrzymanie. Pewny 
sysk bez żadnego ryzyka. Oferty 
„WUZE* do Ajencji „Polkres* Wilno, 
ul. Królewska 3. —0 RENO aż 

BER WWE OCS MACE 

Tnana wróżka (hiromantka 
Przepowiada przyszłość, Sprawy SĄ- 

dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 

10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. 

Młydowa Nr 9 m. 6, maprzeciw 

Krzyża, w bramie na prawo schody. 

a 
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иАПСНММЗГ KUPIMY używaną 

maszynę do pisania systemu Re- 

skiej z Filharmonji Warszawskiej. 
28.00 — 24.00 Spacer detektorowy 

Europie. 

Kasa Chorych m. Gilna. 
Obwieszczenie. 

Z dniem 15. 5. br. Kasa Chorych m. Wilna przystępuje do zaopatrzenia ubezpieczo- 

"nych w legitymacje członkowskie nowego wzoru, które zostają wprowadzone celem Ща 

wienia ubezpieczonym i ich rodzinom uzyskania świadczeń w Kasie. 

Nowe legitymacje kasowe (w formie oprawionej książeczki) zawierają prócz innych 

niezbędnych dla ubezpieczonych informacyj, nowy Regulamin dia chorych, który w sposób 

wyczerpujący poucza o prawach ubezpieczonych i ich rodzin w Kasie, ustala sposób ko- 

rzystania z tych praw oraz określa obowiązki członków Kasy. 

Specjalny rozdział nowej legitymacji przeznaczony jest dla potwierdzenia uprawnień 

do świadczeń przez co ubezpieczeni zostaną pozbawieni potrzeby częstego wybierania 

specjalnych potwierdzeń uprawnień, jak to miało miejsce dotychczas. 

gotówkę, Biuro Przemystowo-Hand- 
Iowe „Industrija“, Ludwisarska 4. -0 

mington, Underwood Iub Smitha za 

po Л 
     

Celem uniknięcia dużych kolejek zostaje uruchomione w Biurze Chorych przy ul 

Dominikańskiej 15 specjalne okienko nr. 14 dla wydawania nowych legitymacyj, do któ- 

rego ubezpieczeni powiuni się zgłaszać w dniach niżej podanych (zależnie od pierwszej 

litery swego nazwiska) : 
A, B: — 0d 15 maja do 24 maja włącznie 1Ы 

C, D, E, F — od 26 maja — do 2 czerwca włącznie. 

С, Н, I, J — od 3 czerwca do 13 czerwca włącznie. 

K — od 14 czerwca do 25 czerwca włącznie. 

Ł, M, N — od 26 czerwca do 7 lipca włącznie. L, L, M, 

S. 
EU M 
75% 

  

0,„P, R. — od 8 lipca do 18 czerwca włącznie. 

—— od 19 lipca do 29 czerwca włącznie. 

— od 30 lipca do 6 sierpnia włącznie. 

— od 7 sierpnia do 13 sierpnia, 

Po upłynięciu tych okresów bez nowych legitymacyj świadczenia nie będą udzielane 

Zatrudnieńi w większych instytucjach (urzędy państwowe i samorządowe, banki, 

instytucje społeczne, szkoły, większe zakłady handłowo - przemysłowe) będą mogli otrzy- 

mać nowe legitymacje za pośrednictwem swoich pracodawców, do których Kasa rozsyła 

w tym celu specjalne deklaracje. 

Inż. K. Hertel — Komisarz Rządowy 

J. Gradowski — Dyrektor. 

Wilno, dnia 9 maja 1930 r. 

ASK II III T KO IIS 
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"KAASK 
— Pułkownik Staneastreet, jeśli 

się nie mylę, — rozległ, się znajomy 

głos „Karola'* — Szef kontr - wywiadu 
angielskiego w Stanach Zjednoczo 

nych? 
— Tak, jestem pułkownikiem Stane 

astreet. Z kim mam przyjemność? 
Podróżuję pod nazwiskiem Andrze” 

ja Duchemana. Jeśli pan nie ma nic 

przeciw temu, wolałbym zachować to 

nazwisko. 
Pułkownik skinął głową. | 

— Jak pan chce. Proszę siadać! 

Zajął miejsce przy biurku, a „Karol” 
' mrucząc słowa podziękowania, usiadł 

również, ale znów tak, że cień padał na 

jego twarz. 
— Sekretarz mój mówił że pan ma 

listy polecające... 
— Oto są. 
Spokojnie wyjął papiery i podał je 

pułkownikowi. : 

— Pan pali?. 
Staneastreet wskazał mu pudełko, z 

papierosami i zaczął przeglądać pa 
piery. ‚ 

Podczas tej rozmowy,  Blenshop 
zbierał papiery ze stołu, patrząc z pod 

oka na palącego spokojnie  „Karola“. 
— Widzę że wszystko jest w po 

rządku — zauważył pułkownik, 
widzę z tych listów, że pana prawdzi 

we nazwisko jest Laniare, był pan 

wpierw zawodowym złodziejem i ope 

rował pod pse udonimem Wilka - Pus* 

telnika. Ale obecnie pan zmienił tryb 

życia, dał wiele dowodów skruchy i 

szczerego żalu i oddał niejedną usłu- 

gę władzom brytyjskim. 
Z chęcią będę korzystał nadal z 

"pańskich usług, pod warunkiem że... 

pan mi wybaczy... że pan się będzie 

trzymał tej dobrej drogi, na którą 

pan wszedł. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz 

-— Oczywiście  przytakiwał nie 

zmieszany „Karol“. ; 

—-A teraz czekam wyjaśnień: — 

jakaż to sprawa sprowadza pana tu” 

taj? 
— jest to sprawa bardzo delikat 

na. 
Mam nadzieję że rozmawiamy bez 

świadków? 
— Blenshop jest moim sekretarzem 

któremu ufam zupełnie! 3 : 

— O, nie mam nic przeciw niemu 

Ale pozwolę sobie zauważyć, że okna 

pokoju wychodzą na ogród, jeśli się 

nie mylę? 
— Tak, panie Blenshop, proszę 

obejrzeć okna czy dobrze są zamknię- 

te? 
— Słucham, sir. 
Skierował się ku oknom. 
Przed Laniarem stanął znów dyle- 

mat: Czy miał uciekać i stracić najcie- 

kawszą część rozmowy z „Karolem*, 

czy też zdecydować się na krok stanow 

czy... Wszystko zależało od tego do 

którego okna najpierw podejdzie Blens 

hop. 
"R szczęście sekretarz skierował 

się ku oknu dalszemu i zniknął w Za“ 

giębieniu w murze. 
W tej chwili Laniare, który popize 

dnio już zdążył wdrapać się na otwar 

te okno i ukryć za portjerą, wysunął się 

z poza niej i bez szelestu usiadł na 

fotelu z wysokiemi poręczami, który 

niedawno Blenshop odwrócił do ściany 

Siedząc w fotelu Wilk - Pustelnik 

skurczył się, jak mógł. Wysoki poręcz 

zakrywał go od wszystkich, prócz 

Blenshopa. Ale i ten nie mógłby go 

spostrzedz odrazu. 
Istotnie tak się stała. Blenshop za- 

jęty, toczącą się rozmową w pokoju, 
nie zwrócił uwagi na odwrócony fotel. 

Pozastawiał okna i wrócił do biurka. 
* Laniare nie mógł powstrzymać we” 

stchnienia ulgi. Za jego plecami roz- 
mawiano dalej. Ale chociaż teraz nie 

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

ŁO WO 

  

Kino Miejskie 

SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

„Osfafni 
Dramat w 10 aktach: W rolach głównych: Jacqueline Logan i Francis X. Bushman. Rzecz dzieje 

z a i Salcie oraz na Sa ge w 1809 r. 
„Nr r, Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seanso -ei 

„COHN DEMOKRATĄ“, © $ ле оВЕ п 

Od dnia 9 do 13 maja 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy 

afak* |. 
Nad program: KRONIKA FILMOWA P. 

  

Pierwszy DŹWIĘKOWY 
Kino - Teatr 
„HELIOS*   

Dzis! Gigantyczny przebój dźwiękowy: 
Coś czego się jeszcze nie widziało! 

Cud najnowszej techniki! 
Wa wid) weak EA ane opowieść miłosna 
ys wiatowej sławy barytona O w operze „Cyrulik Sewilski* Ati Е 
DLA MEODZIEŽY DOZWOLONE. Poc+ seans. 0 £. 4, 6, 81 10 w. Balkon I zł, Re od” ISO gr 

„„BIAŁE CIENIE 
Nad program: | 

  
1 

  Od godz. 4:ej do 6-ej ceny miejsc na parterze 

Dźwiękowe kino 
„KOLLYWOGJ* 

ul. Mickiewicza 22. 
Aparat amerykań- 

wy „PACENT“. 

Szampanskie Žžvycie 
2 A y W rolach głównych: Cały ensamble obrazu „Upadły Anioł": komi 

ŚRI światowej zła- DUKAS I OWO RICHARD AMLUN "NAD  PRORAMA Musyka l śpiew, Początek © godz. 4, 6 © Pau 

zł. i 1.60. Dawno oczekiwany film dźwiękowy 

—
 

й
н
н
 

Muzyka i śpiew, Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25. 
Honorowe bilety w dzień premjery nieważne. : 5 „At 

  POLSKIE KINO ; Dziś! Najnowsze arcydzieło filmowe 1 raz w Wilniel Zabėj 1 i i TS jstwo Cesarzowej Elżbiety w Genewie i zamach na 
66 Następcę tronu Ferdynanda e iej i „Wanda W Sarajewie p. - „OSTATNI MONARCHOWIE  S'io'aktać w którym ujrzymy 

Tel. 14-81. 
sk padały trony carskie, i dzieje wojny światowej, W rol. gł. Alfons Fryland i Ё : 
krol aniek CHARLE CHAPLIN W CTEKU, kowiaja weak НН 

  

' овКОВП!.‚ 

LOSY 
1 KL. 2! LOT. PAŃSTW. 

SĄ U NAS 
DO NABYCIĄ 

Niebywała okazja do wzbogacenia się 
Główna wygrana 

ZŁ. 150.060 
Ogólna suma wygranych 

32.000.006 
Szarse kolosalne, bo 

połowa wygranych 
i dwie premie. 

Ryzyko minimalne, ceną niezmieniona: 

Js zł 1] za zł. 20| ie zł. zo] 

|! zł. 40 

Uszczęśliwiliśmy już tysiące, tysiące 
rodzin. 

Z! 400.000 
premia 19-ej Loterji Państwowej 

PADŁA U NAS 

ŻA. 350.00 
główna wygraną '20 Lot. Państw. 

RÓWNIEŻ PADŁA U NAS 
Jedyna największa, najstarsza i prawdzi 
wie najszczęśliwsza kolektura w Polsce 

ELichtensteiniS”" 
WILNO, Wielka 44. 

Centrala kolektury: 

Warszawa, Marszałkowska 146. 

   

  

  

  

Potrzebna 
od zaraz służącą do 
wszystkiego bez = 
prania—znająca się ną SZęściowo umeblowa- 

kuchni. _ Referencje ©)» warunki na miej- 
konieczne. Zgłaszać 30% ul. Mickiewicza 
ad, 8 4-€j s Bej, P> 2 1281—1 
ul. Sierakowskiego 12 5 as na letaisku 

M As L Pokój z całodzien- 
» nem utrzymaniem, w 

Leśniczy sosnowym lesie przy 
rzece. Dowiedzieć sięz | 

lat 32, żonaty — dłu- Zwierzyniec, ula Jasna į 

Ogłoszenie o przefargu 
Nowogródzki Urząd Wojewódzki — Dy- 

rekcja Robót Publicznych — ogłasza prze- 
targ ofertowy na urządzenie centralnego 
ozrzewania wodnego i przewietrzania Oraz 
kaaalizacji i wodosiągów w nowobudują- 
cym się gmachu Sądu „Okręgowego w No: 
wogródku 

Oferty w zapieczętowanych kopertach 
należy składać w Dyrekcji Robót Publicz- 
nych przy uł. Słonimskiej w Nowogródku 
do dnia 12 maja r. b. do podziny 12-ej 
z załączeniem kwitu na wpłacone qwadjum 
z wysokości 5 /proc. od zaoferowanej 
umy. 

Pokój 
do wynajęcia zaraz, 

      

    

Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o 
godzinie 13-ej. Dyrekcja zastrzega sobie 
prawo wyboru oferenta bez względu na 

Projekt urządzenia Oraz 
otrzymać w Dy- 

wynik przetargu. 
ślepe kosztorysy można 
rekcji, 

za Dyrektora inż. K TYMIŃSKI 
, Kier. Oddz. Arch. Budowl. 

KZERERÓREEWZRZERACZZNR | Poszukuję 
ECA OE SKA 

GONTY a ARA | SHE wyjechać. i : 

goletnia praktyka, 24--4, od 9—17 godž. 
obecnie na kierowni- 
czem stanowisku nad* 

AOPKO 1SDRZEŃŻ | 
SATAWAE 
Naszynia 

leśniczego w więk 
szych uprzemysłowio” 

—Pkuchenne i stołowe 
do sprzedania, od g, 

nych dobrach, poszu- 
kuje posady. Adres: 
Wilno, Kalwaryjska 20 
m. 3, mieszkanie W. 
P. R. Jarmołowicza, 
dla Leśniczego. 

2 i pół. do 6 po poł.. 
posady bony do młod- Ul Dąbrowskiego 10 
szych dzieci, торе * 00412 

Samochód 
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НЕа algų ienas ai iai is TS | 
amozeria plałowęka bowa, mało uży- 
oraz (iabinat Kosme- Krawcowa waną do  Sprze- į g 
tyczny Usuwė Zmar 

    

Racjonalnej Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4, SKO ORZESZEK ZYKA TADEK W CHENG 

kobiecą kon- 
serwuje, dosko= 

Praktykant Drodą 
kawaler potrzebny do nali, odświeża, usuwa sofy aa sa 
majątku 
z hodowlą. Utrzyma 
nie dworskie. \Мупа: 

ej skazy l braku 
asaż twarzy i ciała 

(panie) Sztuczne opa- 
lenie cery. Wypada- 
nie włosów ? 
pież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki ra- 

pisemne 

  

mógł doskonale widzieć, ta słyszał do- 
skonale każde słowo. 

— Sekretarz pana pułkownika mó- 
wił już zapewne że byłem na pokładzie 
zatopionego „Assyryjczyka”. 

Tak... 
— Wiem, że „Assyryjczyk* miał 

przywieźć ważne dokumenty, to znaczy 
że agent angielski mał go dostarczyć 
panu. 

Po ledwie  dostrzegalnej pauzie, 
pułkownik Staneasstreet odpowiedział 
spokojnine: 

— Być może, 
— Był to dokument, którego nie 

można było przesłać nawet w najbar 
dziej zakonspirowanej formie przez 
pocztę lub telegraf. 

— А gdyby i to było prawdą, 
cóż dalej? ; 

— Pan wie, że z dwóch osób, 
którym było polecone to zadani e, je- 
dna utonęła na okręcie, a druga leży w 
szpitalu, nieprzytomna... 

— Proszę mówić dalej, panie Du- 
cheman. 

— Panie pułkowniku — oznajmił 
uroczyście oszust — ja mam ten 
dokument 

Nie warto pytać jaką droga do” 
stał się do mych rąk. Jest u mnie i to 
wystarczy. 

— Jeśli dokument jest w pana rę- 
kach a pan jest zdania, że jest to 
dokument bardzo ważny dla nas, a 
co za tem idzie i dła wszystkich so“ 
juszników, ni e wątp ię, że wobec tego. 
pan przyszedł tu, w celu wręcze nia 
mi go. 

W głosie „„Karola'* dźwięczała iro- 
nja , gdy odpowiedział: 

— Moje zamiary są wcale chwa- 
lebne, drogi pułkowninku... Ale pam 
musi zrozumieć, że naraziłem się na 
wielkie ninebezpieczeństwo, zaninm sta 
łem się szczęśliwym posiadaczem te- 
go skarbu i przeszkodziłem zawładnąć 
nim osobom miepewnym. Innemi sło- 
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ło trudu, by móc zachować dokument 

do dzisiejszego wieczoru. 
Pułkowni k znów rzekł 

po pewnej pauzie: 

: Mogę pana zapewnić, że rząd 

nasz oceni sprawiedliwie pańską bezin- 

teresowną usługę, panie Ducheman. 

— Bezinteresowną?.. O, nie! 

zaprzeczył Śpiesznie oszust. — Na” 

leżę do tych ludzi, którzy z zasady nic 
darma nie robią. 

— Proszę więc wyrażać się jaśniej. 
— Z przyjemnością. A więc, mam 

dokument. Wiem, że Niemcy gotowi są 
zaofiarować mi zań olbrzymie pienią” 
dze. Ale jestem uczciwym patriotą. Mi- 
mo że nikt nie wiedział gdzie się po: 

dział dokument, mimo że mogłem rów 

nież dobrze, jak tu, udać się dziś na 

spokojnie 

79 tą ulicę... 
—_ Panie Ducheman! — Głos put 

kownika stał się lodowaty. — Pańska 
cena? 

Przykro mi, że pan to tak przyjmuje 
— rzekł „Karal*, również zmienionym 
tonem. — Ale kradzież nie przynosi 
już tych dochodów, co dawniej. Nieste- 
ty nie zawsze udaje mi się obecnie 
związać końce z końcami!,.. 

— Proszę powiedzieć: ile? 
— Dziesięć tysięcy dolarów. 

Milczenie było odpowiedzią na te 
słowa i Laniare, wtulony wgłąb fotelu, 
zaczął się już niecierpliwić. Drżał z 
oburzenia i bał się, że zdradzi się, nie 
mogąc dłużej opanować wściekłości. 
Zdawało mu się, że ściany zawirowały 
z oburzenia. Krew głośno tętniła, dy- 
szał ciężko, a palce wpiły się w poręcz 
fotelu. ! 

— Blenshop. 
— Słucham, Sir. 
lle pieniędzy mamy pod ręką? 
— Koło dziesięciu — dwunastu ty- 

sięcy dolarów. 
— Intuicja jest niezbędną zaletą, w 

\ 

wiadają... 
—- Pani e Blenshop, proszę wyjąć 

z szaty dziesięć tysięcy — rozkazał pni 

kownik, przerywając. 
— Zaraz, Sir., 

—- Mam nadzieję, że pan się nie 

obrazi, jeśli poproszę o pokazanie mi 

dókumentu, zanim wręczę pieniądze. 

— Z Anglikiem jest zawsze przy” 

jemnie mieć do czynienia: na jego sto- 
wie można polegać! 

— Proszę... 

—— Oto dokument. Tu, obok, na 

biurku widzę lupę, z jej pomocą będzie 

pan mógł przekonać się, że jest to ten 

sam dokument, o którym mowa. 
Proszę niech pan nie spieszy. Mogę 

poczekać! 

— Dziękuję, ja nie śpieszę! 
Nastała cisza, wśród której ni ewi- 

dzialny świadek posłyszał lekkie dr2 - 
panie po stali, jęk stalowej sprężyny i 

zgrzyt otwierającego się zamku. 

— Pańska ogniotrwała kasa jest 

bardzo dobrze ukryta w ścianie, pułkow 

niku, — rozległ się znów głos „Karola' 

Staneastreet nie odpowiedział , ale 
po chwili zauważył spokojnie: 

— Dokument wydaje mi się 'auten" 

tyczny... Czy pan zna jego treść? 

—_ Pan widzi, że pieczęcie są zła” 

mane! 
— Tak, a jednak... 
— Mam nadzieję że pan nie wątpi 

w moją uczciwość? 
— А Ю dlaczego? — zapytał sucho 

Staneastreet. 
— Panie pułkowniku! 
— Ach, dosyč tej komedji, mój pa- 

nie! Jedna nieuczciwość więcej czy 
mniej, ta nie zmieni pańskiej reputacji. 
Ale słusznie zaufał pan słowu Anglika: 

oto pieniądze, proszę je liczyć i... wyno 
sić się stąd! 

— Dziękuję bardzo! (Oszust umy- 
ślnie naśladował ton pułkownika). Nie 
mam zamiaru pozostawać tu dłużej. 
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wę za skończoną! 
Anglik wstał od 

do drzwi. 
— Dobranoc, — rzekł szpieg, — a 

za dziesięć tysięcy dziękuję! : 
Przerwał mu melodyjny głos sekre” 

tarza. 

— Tędy, 
proszę. 

— Przepraszam, czy to jest takie 
ważne, któremi drzwiami ja wyjdę? 

— O co panu chodzi? 

— Wolałbym, gdybyście mi pozwa 

lili wyjść przez ogród, a nie przez głó” 

wne wyjście. 
— Dlaczego? я 

— W tego rodzaju sprawach, panie 

pułkowniku, przytrzymuję się zasady 

niekorzystania z tej samej drogi dwa 

razy. 
— To ma być bezczelne podejrze- 

nie zdrady z mojej strony? 
— Przepraszam szczerze za to, że 

pan właśnie tak moje słowa zrozumiał 
Ale, kiedy stawia się na kartę własn 

życie, mgdy nie jest zawiele ostrożm 

ści. 
— Blenshop... niech pan będzie ła 

skaw wypóścić tego pana przez og” 

ród! 
— Słucham, sir. | 

— Jeszcze raz dziękuję bardzo pa- | 

nie pulkowniku... į 

— Żegnam, przerwał sucio /f 

Staneastreet. i, 
Blenshop minął iotei Laniarė'a t 

wyprowadził gościa przez ogród. * 

Z trudnością stłumił w sobie Lania- 

re gwałtowną chęć, rzucenia się na 

szpiega i wyjaśnienia całej sprawy. Ale 

myśl o Cecylji Brook i danem jei 

przyrzeczeniu, powstrzymała go. 
Pułkownik usiadł przy biurku i z 

pogardą rzekł głośno: i 

PAE A jest Wilk - Pustelnik Me 
każ podłość! 

"stołu i podszedł   
panie Ducheman, tędy 

+   
     
 


