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Komentarz do jednej uchwały 
wadzona następująca rekcnstrukcja gabinetu langielskiego: Thomas, lord pie- 
częci prywatjiej i minister dla spiław bezrobocia, zodtał przeniesiony na sta- Znana uchwała, powzięta przez Wi- 

leńską Radę Wojewódzką na sesji w 

dniu 12 maja br., — omówieniu której 

poświęciłem przed dwoma tygodniami 

specjalny artykuł w „Słowie* (vide 

(„Sprawa Wileńska* — Słowo z dn. 

| 16 maja) — stanowi punkt zwrotny w 

ocenie przez społeczeństwo wileńskie 

własnych sił, własnej sytuacji gospo- 

da1czej i możliwości jej naprawy. 

Mianowicie uchwała stwierdza, że 

w województwie wileńskiem radykalna 

zmiana stosunków na lepsze może na- 

stąpić wówczas tylko, gdy czynniki rzą 

|  dzące, uwzględniające swoiste ' odmien 

"ne warunki tego terenu, zastosują wo- 

bec niego pewnego rodzaju system pro 

tekcyjny, oparty na wyróżniającem — 

w porównaniu do innych dzielnic pań” 

stwa — traktowaniu potrzeb miejsco- 

wego życia gospodarczego. 

Jakie są te potrzeby — uchwała nie 

precyzuje, ze wstępu jednak, zawiera” 

jącego powołanie się na „postulaty or 

ganizacyj gospodarczych, reprezentują 

cych rolnictwo, przemysł, handel i rze- 

miosła na terenie wojewótlztwa wileń” 

skiego”, należy wnioskować, że postu” 

laty te w zasadzie zostały przez Radę 

zaakceptowane. Zatem, uchwała—zda- 

wałoby się ogólnikowa — nabiera treś 

ci całkiem konkretnej przez wskazanie 

na niemożliwość naprawy sytuacji, © 

ile postulaty sfer gospodarczych nie 

zostaną uwzględnione. 

Teza wysunięta przez Radę Woje- 

wódzką osnuta jest na przesłance, że 

Ziemia Wileńska wobec doznanych zni 

szczeń i zmiany warunków produkcji - 

wymiany, nie jest w stanie dźwignąć się 

z upadku o własnych siłach. 

| Zaznaczyliśmy powyżej, że jest to 

zwrot w ocenie własnych możliwości 

rozwojowych. 

Po tylu latach borykania się z prze 

ciwnościami, z fatalnym układem naj- 

różniejszych niepomyślnych czynników 

, sfery gospodarcze zmuszone były 

'_ stwierdzić, że istnieje cały szereg zja” 

wisk o działaniu przewyższającem od” 

| porność organizmu gospodarczego zja- 

wisk, znajdujących się poza strefą środ 

ków obronnych tego organizmu. 

| Jest to przyznanie się do bezsły 

w pewnym zakresie — przyznanie się 

jednak całkiem usprawiedliwione, ko- 

nieczne i bynajmniej niedyskwalifiku- 

be społeczeństwo. Raczej zarzut mo- 

żna byłoby uczynić, że wyraźne posta” 

wienie spraw» nastąpiło zbyt późno. 
Jeżeli chodzi o rolnictwo wileńskie, 

zatrudniające tu przeszło 4/5 ludnoś 

ci — ono właśnie najbardziej ucierpia- 
ło skutkiem przejść w okresie wojny, 
akupacji i najazdów, utraty ryników, 

į zwłoki, jaka nastąpiła w utrwaleniu 

A 

państwowości polskiej, wreszcie nie- 
przychylnego w pierwszych latach kie- 
runki: państwowej polityki gospodar- 

czej — i ono właśnie najbardziej wie- 
rzyło we własne siły, we własną zdol- 

ność bez pomocy ze strony, nietylko 
przetrwania lecz przezwyciężenia wszy 
stkich trudności, piętrzących s'ę na dro 
dze rozwoju. Być może, że trudno by- 
ło o uzgodnioną akcję w tym czasie, 

kiedy b. Związek Kółek i Organizacyj 
Rolniczych a b. Towarzystwo Rolnicze 
kroczyły różnemi ścieżkami. Jednak na” 

ży to podkreślić że i przez zjednoczo” 

ą organizację, reprezentującą interesy 
całego rolnictwa wileńskiego, niezależ- 

" nie od stanu posiadania, te postulaty, 
| które stwierdzają konieczność ingeren- 
| cji Pańsstwa i rewizji dotychczasowe” 

__ go stosunku do potrzeb Wileńszczyzny 
a jednocześnie ustalają zakres zagad- 

nięń, które rozwiązać może tylko Pań- 
stwo — zostały sprecyzowane dopie- 
ro w ostatniej chwili. ' 

! Innemi słowy, mieliśmy do czynie- 
_ mia z objawem nadzwyczaj dodatnim, 

świadczącym o żywotnej energji rolni- 
| ctwa wileńskiego — i jeżeli ostatecznie 

„nastąpiła jednak rezygnacja, to tem 
Ё większego znaczenia nabiera ten fakt i 

| tem większe powinno być zrozumienie 
sytuacji i jej genezy, a jednocześnie i 
grozy. 

| Rok po roku nawiedzał Wileńszczy- 
' znę nieurodzaj, zwłaszcza katastrofal- 
L“ w swych skutkach w r. 1928 —by 
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ustąpić miejsce klęsce cen. Tem niem” 

niej nie sądzę, by tem właśnie, lub tyl” 

ko tem, spowodowane było wysunięcie 
przez zainteresowane sfery rolnicze po- 

stulatów, zmierzających do zapewnie” 

nia Wileńszczyźnie specjalnej opieki 
państwa. Zaważyć na tym kroku musia 

ło doświadczenie, że wszelki wysiłek, 

czyniony w kierunku usprawnienia ży” 

cia gospodarczego, bądź dawał efekt 

dorywczy, niezdolny przyczynić się da 

stabilizacji procesu rozwojowego, bądź 

efekt tak znikomy pod względem jakoś 

ciowym i przestrzeniowym, że  celo- 

wość samego wysiłku stawała się wię 

cej niż problematyczna. A tego rodza” 
ju doświadczenie zmuszało do analizy 

stosunków w rolnictwie, dla stwierdze- 

nia, jakie właściwie przyczyny złożyły 

się na bezpłodność wysiłków. I tu na- 

leży stwierdzić, że przez pewien czas, 

dociekania szły w niewłaściwym kie” 

runku. Szukano własnej winy i odpo- 
wiedzialności, podejrzewano własną 

niezaradność, stawiana zarzut własnym 

siłom. Miało to zresztą bardzo dobrą 

stronę, zwiększał się bowiem wysiłek 

społeczny, który jednak nie dawał roz- 

wiązania zagadnienia. 

Rozwiązanie leżało gdzieindziej: w 
stworzeniu warunków, sprzyjających 

przegrupowaniu sił produkcyjnych i 

przyswojenia nowych form organizacyj 

nych w rolnictwie, odpowiednia do uw 

kładu stosunków, w nowych granicach 

istnienia województwa wileńskiego. 

Do stworzenia tych warunków w ni- 

czem nie mogłaby się przyczynić ani da 

bra wola, ani :potencjalne  rolni- 

ctwa wileńskiego, chodziło tu bowiem 

o zrównoważenie skutków: utraty do” 
godnych rynków i portów, uniemożli- 

wienia ekspansji na wschód i penetra” 

cji na zachód, zniszczenia nietylko war 

sztatów pracy ale i kapitału. 

W tem świetle postulaty wysunięte 
przez rolnictwo wileńskie nie oznacza” 

ja egoistycznega odruchu pewnej dzie- 
dziny wytwórczości, zainteresowanej 
w zapewnieniu sobie maksimum usług 
ze strony Państwa, nie świadczą z 

drugiej strony o utracie wiary we wła” 

sne siły — lecz są wyrazem świadomo 

ści, w jakich warunkach własny wysi- 
łek zespala się z interesem Państwa. 

Z. Harski. 
igek: Powyższy artykuł mój przed kil 

ku dniami zamieszczony był w „Tygodniku 
Rolniczym”. Uważałem za wskazane  po- 
wtórzyć go również na łamach „Słowa” z 
uwagi na niewłaściwą interpretację uchwały 
rady wojewódzkiej, z którą to interpretacja, 
polegającą na mylnym wniosku o przyznaniu 
się rolnictwa wileńskiego do braku sił po- 
tencjonalnych, niejednokrotnie w rozmowach 
prywatnych spotykałem się. H. 

Wzdłuż I wszerz Polski 

— Wycieczka Zjednoczenia  Rzymsko - 
Katolickiego z Ameryki w liczbie 0ko.o 70 
osób pod przewodnictwem ks. biskupa z De- 
troit Plagensa przybyła wczoraj z Gdyni do 
Warszawy. W południe wycieczka złożyła 
wieniec na mogile Nieznanego Żołnierza. Po 
południu uczestnicy wycieczki z ks, biskupem 
Plagenesem na czele udali się do Zamku, 
gee byli przyjęci na ZIE przez Pana 
rezydenta Rzeczypospolitej. Wycieczka ba- 

wi w Warszawie kilka dni poswięcając je na 
zwiedzanie miasta i okolicy, potem zaś uda 
się na zwiedzanie innych miast polskich. W 
dniu 26 bm. wycieczka weźmie udział w 
rozpoczynającym się w Poznaniu Kongresie 
Eucharystycznym. 

    

—zZjazd naukowy im. Jana Kochanowskie 
8 w Krakowie zapowiada się imponująco. 

lo dnia wczorajszego zgłosiło przyjazd 700 
uczestników z całej Polski a także kilkadzie- 
siąt osób z zagranicy, przeważnie ludzi nauki 
interesujących się specjalnie ruchem nauko” 
wym w Polsce. Z obcych narodowości będą 
reprezentowani na żjedzie Francuzi, Włosi, 
Anglicy, Niemcy, Czesi (najliczniejsza grupa 
bo koło 10 osób), Jugosłowianie, Słowacy, 
Rumuni, Węgrzy, Łotysze i Finlandczycy. Że 
Stanów Zjednoczonych przyjedzie I kai: 
Nauka ukraińska będzie także reprezentowa- 
na na zjeździe. Wśród referatów odczyty wy 
głosi 6 obcych uczonych: dwaj Francuzi, je- 
en Czechosłowak, jeden Ruman, i jeden 
Węgier. Z kół urzędowych przyjeżdża na 
zjazd minister oświaty Sense ski, który bę 
dzie jedlnocześnie reprezentował Pana Pre 
zydenta. 

  

— Zmań__w Warszawie rabin Perlmutter 
Eo na Sejm, SK 87 lat. Rabin 
arlmutter brał udział w Życiu politycznem 

Rzeczypospolitej już za czasów Rady Regen 
cyjnej, był posłem na sejm ustawodawczy, 
był autorytetem w naukach talmudycznych i 
cieszył się wielką popułarnością. 

>— Pożar wsi. W dniu wczorajszym we 
wsi Więcki w powiecie częstochowskim wy- 
buchł pożar, który trwał do późnej nocy. 
Pastwą płomieni padło około 50 domów, 35 
stodół ; wiele innych bundynków. 

Opłata pocztowa uiszczona 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

REZ ABOKCT TTE 

ryczałtem 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

BARANOWICZE — i. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
` GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzynski. 
KLECK — skiep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. y: Redakcji 17.82, Administr. 2.28. 

   

    
     

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*”. 

Rekonstrukcja rządu Macdonalda 
DYN. 5. 6. (PAT). Według oficjalsiego komunikatu zostaja przepro” 

nowisko sekretarza stanu do spfaw dominjów. 
Lordem pieczęci zamianowany został Hartshorn, przedstawiciel Labour 

Party w komisji indyjskiej Simona. Ministrem rolnictwa w miejscej Buxtona, 
powołanego do Izby Łordów, zosta4 Addison. Tekę górnictwa, opuszczoną wo- 
bec dymisji Beni Turnera, objął Shfawell; podsekatetarz w ministerstwie wojny. 
Na stanowisku sekretarza kołonji nie nastąpiła zmiana. Tekę tę piastuje w dal- 
szym ciągu lord Passiield. 

Meeting profestacyjny żydów w Lordynie 
Z POWODU ZAKAZU EMIGRACJI DO PALESTYNY. 

LONDYN. 5. 6. (PAT). Meeting protestacyjny przeciwko zawieszeniu, 
żydowskiej immigracji do Palestyny zakończył się przyjęciem rezolucji, doma- 
gającej się od rządu odwołania zarządzenia, dotyczącego wstrzymania wyda 
dawania zaświadczeó jmmigracyjnych. Dr. Hertz, główny rabin, nadesłał na 
wiec list, w którym oświadcza, że świat żydowski traci wiarę w ziszczenie po- 
wtórnych zapewnień członków rządu o budówie żydowskiej siedziby narodo* 
wej w Palestynie. Narodowy dom żydowski do kżórego żydzi nie mogą dostać 
nie wydaje się być spełniemiem usprawiedliwionych nadziei, które Wielka Bry 
tanja wzbudziła odejmując mandat nad Palestyną. 

  

Pedróż boucheura w oświetleniu sowieckiem 
KOMENTARZE „IZWIESTIJ* 

MOSKWA, 5 VI. PAT. Podróż Loucheura do Budapesztu jest komen- 
towana przez „lzwiestja* jako próba wciągnięcia Węgier w sferę wpływów 
francuskich. Ostatnio według twierdzenia dziennika dyplomacja francuska 
stara się usilnie o rozszerzenie swych wpływów w środkowej Europie. Po 
skaptowaniu Austrji za pomocą pożyczki przyszła kolej na Węgry. Jeżeli 
dyplomacji francuskiej uda się pogodzić Węgry z Małą Ententą oświadcza 
dziennik dalej, to będzie to niewątpliwie oznaczało poważne rozszerzenie 
francuskiego bloku w środkowej Europie, co przy obecnym stanie francu- 
sko-włoskich stosunków jest niezmiernie ważne, nietylko z punktu widzenia 
politycznego lecz jako strategiczny punkt oparcia francuskiej polityki. Pró- 
ba wciągnięcia Włoch do bloku francuskiego ma zdaniem „Izwiestij“ szer- 
sze znaczenie i cele. Chodzi mianowicie o stworzenie w centrum Europy 
takiego bloku, który znajdując się całkowicie pod kierownictwem Francji 
stanowiłby posłuszne narzędzie w jej ręku. Będąc wykonawcą francuskiej 
polityki tak na południu jak i na północy a przedewszystkiem na wscho- 
dzie przeciwko Związkowi Sowieckiemu. 

„Hr. Zepnelin“ nad Aflantykiem 
BERLIN, 5 VI. PAT. Według otrzymanego tutaj telegramu radjowego 

z pokładu sterowca „Hr. Zeppelin* sterowiec o godzinie 21.80 według cza- 
su środkowo-europejskiego znajdował się na 38 stopniu szerokości północ- 
nej i na 21 długości zachodniej. Sterowiec porusza się z szybkością 90 klm. 
na godzinę. O godzinie l-ej nad ranem sterowiec znajdował się na 38 sto- 
pni i 30 minut szerokości północnej i 18 stopniu 80 minut długości zacho- 
dniej. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych sprawa zatrzy- 
mania się sterowca w Sewilli nie została jeszcze ostatecznie postanowiona. 
Prawdopodobnie lądowanie nastąpi o godzinie 18. Sterowiec uda się w dal- 
szą drogę do Lizbony. 

wizyta krążownika niemieckiego w Gdańsku 
GDAŃSK. 5. 6. (PAT). Z końcem czerwca rb. przybywa do Gdańska nie” 

miecki krążownik pancerny „Koeln*. Prasa gdańska, podając powyższe dor 
niesienie, wita je z wielką radością, uważając przyjazd tego krążownika za 
dalszy dowód nierozerwalnych więzów, 
skiem. 

łączących Rzeszę Niemiecką z Gdań- 

  
  

Program pobytu Prezydenta w Wilnie 
CEREMONJAŁ POWITANIA. 

WILNO. 5. 6. P. wojewoda wileń- 
ski Wł. Raczkiewicz po dwudniowym 
pobycie w stolicy, w czasie którego 
przyjęty był na Zamku przez Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej Mościckiego 
powrócił dziś w piątek rano do Wilna. 
W czasie pobytu p. wojewody w War- 
szawie ustalony został definitywnie 
szczegółowy program pobytu Pana Pre 
zydenta Mościckiego w naszem mieście 
jako też program odwiedzin Głowy 
Państwa na terenie wszystkich powia- 
tów woj. wileńskiego. Jak się dowia- 
dujemy p. wojewoda niezwłocznie po 
powrocie zarządzi ogłoszenie progra” 
mu przyjęcia Dostojnego Gościa przez 
społeczeństwo (Wileńszczyzny, czyniąc 
zadość niezliczonym zapytaniom nad- 
chodzącym zewsząd. 

Pan Prezydent Mościcki przybędzie 
do Wilna w sobotę dnia 14 bm. o g. 
19. Mniej więcej na godzinę przed tym 
terminem przybędzie Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej w granice woj. wileń- 
skiego, gdzie oczekiwać będą i powita” 
ja Głowę Państwa p. wojewoda wileń- 
ski Wł. Raczkiewicz, dowódca DOK III 
gen. Litwinowicz, delegacją Obywatel- 
skiego Komitetu przyjęcia Pana Prezy” 
denta, członkowie wydziału wojewódz- 
kiego, członkowie 'wileńsko - trockie” 
go wydziału powiatowego, dowódca 
KOP pułk. Korewo, naczelnik wydz. 
bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkie 
go Tadeusz Bruniewski, p. o. wojewó- 
dzkiego komendanta Policji podinspek- 
tor Konopko, starosta wileńsko - troc- 
К ]. Radwański i in. Tu na granicy wo” 
jewództwa przez usta wójta gminy po- 
wita uroczyście  Dostojnego Gościa 
wiejska ludność tamtejsza. 

Od granic województwa traktem im. 
Marszałka Piłsudskiego wśród ustawio 
nych od słupów na Pohulance szpale- 
rów wojskowych w otoczeniu honoro- 
wego szwadronu konnicy Pan Prezy- 
dent Mościcki wiedzie do Wilna i za* 
trzyma się u Ostrej Bramy. Tutaj ц 
wrót Wilna, odebrawszy raport kompa 

   

nji honorowej witany będzie Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przez  społe- 
czeństwo naszego miasta, którego rze* 
cznikiem będzie prezydent miasta p. Fa 
lejswski, wręczając Drogiemu Dostoj- 
nemu Gościowi tradycyjnym zwycza” 
jem chleb i sól. Tutaj powitają Pana 
Prezydenta Mościckiego p. wicewoje- 
woda Stefan Kirtiklis, duchowieństwo, 
senat Uniwersytetu Stefana Batorego, 
delegacje wszystkich organizacyj spo” 
łecznych, szefowie wszystkich urzędów 
Uroczyste powitanie przy Ostrej Bra- 
mie organizować będą p. starosta gro- 
dzki Iszora oraz z ramienia miasta ła- 
wnik p. Łokuciewski zaś imieniem oby 
watelskiego komitetu przyjęcia p. ]. 
Mieszkowski. Od Ostrej Bramy do Pa” 
łacu ustawione będą również szpalery 
wojskowe. Pan Prezydent zamieszka w 
Pałacu. ! 

Pan Prezydent Mościcki zabawi w 
Wilnie dni 6, t.j. od 14 do piątku 20 
czerwca włącznie poczem w czasie od 
21 do 30 czerwca odwiedzi wszystkie 
powiaty woj. wileńskiego. W dniu 30 
czerwca powróci Pan Prezydent do 
Wilna, zaś dnia następnego, t.j. 1 lipca 
odjedzie z powrotem do Warszawy. 
Jak się dowiadujemy, podczas  ostat- 
nich dni pobytu Pana Prezydenta na 
Wileńszczyźnie zaszczyci Wilno swemi 
odwiedzinami małżonka Pana Prezy- 
denta p. Mościcka. 

* * * 

i Przypominamy, że stowarzyszenia oraz 
ck. społeczne, pragnące wziąć udział 

w powitaniu Pana Prezydenta Rzeczypospo” 
litej w sobotę 14 bm. 0 godz. 19 na placu 
za Ostrą Bramą mogą otrzymać w Starost- 
wie Grqgzkiem karty wstępu dla pocztów 
sztandarowych i delegacyj. Zgłoszenia z po- 
daniem ilości i nazwiska osób można składać 
najdalej do dnia 10 bm. włącznie w Staro- 
stwie Grodzkiem ul. Żeligowskiego nr. 4, po- 
kój nr. 9 w godzinach urzędowych. Zaś po 
odbiór kart wstępu, na których będzie wy- 
znaczone miejsce ma placu, będzie się mo” 
żna zwrócić do Starostwa Grodzkiego p. Nr. 
9 w dniu 12 bm. w godzinach urzędowych: 

numerach 

ECHA STOLICY 
POSELSTWO TURECKIE W WAR- 

SZAWIE — AMBASADĄ 

WARSZAWA. 5. 6. (PAT). Urzę- 
dowa agencją anatolijska Igomunikuje, 
że z dniem i czerwca poselstwo turec 
kie w Warszawie poctiiesione zostanie 
do stopnia ambasady. W związku z tem 
stała się aktualną sprawa podniesienia 
poselstwa Rzeczyfiospolitej Polskiej w 
Angorze do rangi ambasady. Sprawa 
ta zostanie w najbliższym czasie załat- 
wiona formalnie przez rząd polski. Prze 
widziana jest nomirtacja dotychczaso- 
wego posła Rzeczypospolitej w Ango- 
rze p. Kazimierza Olszowskiego na am- 
basadora. 

ODRZUENIE OFERTY HARRIMANA 

IWARSZAWA. 5. 6. (PAT). W dn. 
4 bm. minister robót publicznych odmó 
wił udzielenia uprawnienia firmie W.A. 
Harriman and Comp. w Nowym Jorku 
na wytwarzanie, przetwarzanie, przesy 
łanie i rozdz'elanie energji elektrycznej, 
w myśl ustawy elektrycznej z dnia 21 
marca 1922 roku, Decyzja ministra ro- 
bót publicznych w tej sprawie została 
powzięta po szczegółowem i wszech- 
stronnem przestudjowaniu wyniku wo” 
jewódzkich rozpraw publicznych, ba- 
dań fachowych oraz dochodzeń admi- 
nistracyjnych, które dla projektowane” 
go przedsięwizięcia dały wynik ujemny 
i wykazały, że postawione przez firmę 
warunki są niekorzystne dla państwa 
z gospodarczego punktu widzenia. 

SKRÓCENIE TERMINU ZAPISÓW 
NA POŻYCZKĘ BUDOWŁANĄ. 
WARSZAWA. 5. 6. (PAT). Syndy 

kat gwarancyjny premjowej pożyczki 
budowlanej komunikuje, że wobec po- 
krycia z nadwyżką wyłożonej kwoty 
pożyczki, subskrypcja trwać będzie tyl 
ko do soboty dnia 7 bm. włącznie. Po 
upływie tego terminu żadne dalsze 
zgłoszenia przyjmowane nie będą. 

AUDJENCJE NA ZAMKU. 
WARSZAWA. 5. 6. (PAT). Dziś o g. 

11 rano Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
przyjął na audjencji p.p. Libickiego 1 Suligow 
skiego, którzy złożyli Panu rezydentowi 
sprawozdanie z budowy pomnika ościuszki. 
O godz. 11.30 Pan Prezydent przyjął samo- 
rządową nowogródzką radę wojewódzką w 
osobach pp. Małewskiego i Gorzkowskiego 
Delegację przedstawił Panu Prezydentowi p. 
woj. Beczkowicz. Delegacja złożyła Panu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej opinję samo- 
rządu województwa nowogródzkiego w spra 
wie utrzymania województwa w obecnych 
OE oraz poinformowała Pana  Prezy” 

enta o rozmiarach klęski gradbicia na tere- 
nie województwa. O godz. 12.30 Pan Pre- 
zydent przyjął ks. bisk. Hlonda. 

2 ZA KORDONÓW 
Dbrady bałtyckiej konferencji prasowej 

Z Rygi donoszą, iż konferencję 
dziennikarzy krajów bałtyckich otwo- 
rzył przewodniczący łotewskiego związ 
ku dziennikarzy Skalda. W imieniu rzą 
du łotewskiego powitał uczestników 
konferencji premjer Zelmins, który pod 
kreślił wielkie znaczenie prasy w dzie” 
dzinie uregulowania stosunków międz 
państwami, leżącemi nad morzem Ba 
tyckiem. Kraje bałtyckie posiadają ta” 
kie same cenne właściwości, jak śród” 
ziemnomorskie i koniecznem jest, aby 
zamieszkujące je narody wymieniały 
swe kiulturalne i materjalne wyczyny. 
Te narody łączą liczne historyczne wię 
zy, kulturalne i gospodarcze zagadnie- 
nia chwili bieżącej, jak również widoki 
na przyszłość. Za rządów rosyjskich 
morze Bałtyckie tworzyło granice, 
obecnie stało się ono drogą do wzajem” 
nego zbliżenia narodów, nad niem mie- 
szkających. Zagadnienie „dominium 
maris baltici“ zostało raz na zawsze 
rozstrzygnięte w tym sensie, iż wszy” 
scy naturalni władcy tego morza po” 
winni wspólnie nim władać. W końcu 
premjer Zelmins powitał wszystkie re” 
prezentowane na konferencji narody. 

Wkońcu dokonano wyborów _pre- 
zydjum. Zostali obrani: Skalde (Lo- 
twa) na prezesa, dr. Seraphim (Niem- 
cy), Christjansen (Danja), Kornel 
(Estonja), Tuomio (Finlandja), dr. 
Puryckis (Litwa), Ruecker (Polska), 
Backman (Szwecja). Jako sekretarz ge 
neralny został obrany dr. Bilmans (Lo- 
twa). 

W sobotę narady konferencji zosta 
ły zamknięte. Przyjęto rezolucję, w któ 
rej stwierdzono nast. dezyderaty: 

Zwoływać co rok bałtycką konfe- 
tencję prasową, przygotowawczą; nad 
jej zwołaniem pracę polecić dziennika” 
rzom tego kraju, w którego stolicy od- 
była się ostatnia konferencja. , я 

Celem takich konferencyj jest roz- 
ważenie i opracowanie decyzji w spra” 
wach położenia prasy w państwach 
bałtyckich. 

Pozatem wyrażono życzenie, aby 
uczestnicy: konferencji wyjaśniłi spra- 
wę możliwości wysyłania wspólnego 
delegata do organów międzynarodowej 
federacji dziennikarzy w tym wypadku, 

  

gdy nie wszystkie państwa: bałtyckie- 
mogą wysyłać swych delegatów. 

świątecznych 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrzcję zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

  

Generalna Kongregacja 
Pińska 1701 r. 

W roku 1791 zwołana została dó 
Pińska generalna Kongregacja dla uło 
żenia projektu ustawy polskiej Cerkwi 
prawosławnej(grecko orjentalnych i dy 
scydentów). Początkowo zwołano spe” 
cjalną deputację dla jej opracowania 
składającą się w równej liczbie z człon 
ków z Wielko i Małopolski oraz W. 
Księstwa Litewskiego. 

W skład generalnej kongregacji we 
szło 96 upełnomocnionych delegatów, 
a to 24 zakonników, 21 księży 1 51 
świeckich. Kongregacja pińska ułożyła 
statut, gdzie oparto ustrój polskiej pra 
wosławnej Cerkwi na. następujących 
zasadach. Naczelny cerkiewny zarząd 
grecko - wschodniego obrządku pozo” 
staje w duchownej zależności od ma; 
czelnego pasterza, którym jest patrjar' 
cha konstantynopolitański. Zarząd poł 
sko - greckiej hierarchji wschodniej 
Cerkwi składa się z jednego arcybisku 
pa - metropolity, jako zwierzchnika pol 
sko - wschodniej Cerkwi, z Synodu i 
trzech biskupów, stejących na czele 
swoich diecezjalnych konsystorzy. Bi" 
skupi wraz z arcypasterzami tworzą Sy 
nod i zarządzają sprawami kościelnemi 
na zasadzie kanonów i postanowień 7 
prowincjonalnych Soborów, nie zwraca 
ją się jednak w własnych sprawach do 
obcych metropolitów lub innych naro” 
dowych synodów z wyjątkiem spraw 
dotyczących dogmatów wiary, w któ- | 
rych zwracają się do patrjarchy w Kon 
stantynopolu. Każda diecezja dzieli się 
na dekanaty czyli protopopje, liczące 
jednakową ilość cerkwi. Każdy deka“ 
nat posiada oddzielny zarząd, złożony 
z protopopa, jego zastępcy, 2 księży 
oraz wybranych przez duchowieństwo. 
paiafjalne asesora i pisarza... Stanowi 
sko protopopa jest dożywotnie, pozosta 
li członkowie zarządu wybierani są na 
4 lata. Co cztery lata w protopopji od- 
bywają się deka nalne kongregacje, w 
których prócz protopopa i członków za 
rządu przyjmują udział wszyscy ducho” | 
wn* danej protopopji, a także członko- 
wie bractw cerkiewnych i stowarzy . 
szeń miejscowych. Do dekanalnej kon” 
gregacji należy kontrola działalności 
cerkiewnego dekanalnego zarządu, a 
także prawo wyboru w tajnem głosowa 
niu członków zarządu i nawet protopo” 
padekanatu. Dekanalna kongregacja 
jest wyrazicielką potrzeb i życzeń deka 
natu, które przedstawiane są najbliž“ 
szej diecezjalnej kongregacji. W skład 
tej ostatniej wchodzą protopop, starszy 
brat od świeckiego bractwa i pisarz ka | 
żdego dekanatnego zarządu, © również | 
i delegat klasztorów i archimandryci. 
Kongregacja diecezjalna rozpoczyna o” 
brady 15 maja i składa się z prezesa i 
członków delegatów. Prezesem jest bir 
skup diecezjalny. W skład kongregacji 
z prawami członków wchodzą: członko 
wie konsystorza, archimandryci, ihume 
ni wybierani przez poszczególne klasz” 
tory, dekanalni protopopi i starsi bra | 
cia świeckich bractw wybrani na dele” 
gatów przez dekanaty. — Do zadań 
diecezjalnej kongregacji należą: —Roz 
patrywanie przedstawień dekanalnych : 
i klasztornych , kontrola dz'ałalności | 
konsystorzy, wybór nowego składu 
konsystorza j delegatów na Synodałną 
Kongregację. 
„Od synodalnej Kongregacji wybiera 

się 8 delegatów: 2 od białego ducho” 
wieństwa, 2 od czarnego i 4 od wier 
nych ze szlachty lub mieszczan, tym de 
legatom diecezjalna kongregacja poru“ 
cza pieczę nad interesami tak ogólne” 
mi diecezjalnemi, jak i nad prywatne 
mi dekanalnemi, klasztornemi, szkolne 
mi i szpitalnemi. 

Gł ównym zarządem  cerkiewnym 
jest generalna Kongregacja, która zbie 
ra się co cztery lata. Składa się ona z 
metropolity - arcybiskupa i trzech .bi- 
skupów, starszych archimandrytów @- 
sesorów głównego Konsystorza i z Ве- 3 
legatów wybranych przez  diecezjałne 
kongregacje. A 

o generalnej Kongregacji należy: © 
a) wybór arcybiskupa i biskupów i wy- 
jednywanie zatwierdzenia ich przez 
rząd; b) wybór i poświęcanie  archi- 
mandrytów; c) wwierzchnictwo nad 
głównym Konsystorzem, nad instancją || 
apelacyjną i sądową; d) kontrola dzia: || 
łalności Konsystorza i wydawanie za” 
rządzeń dotyczących cerkwi. + 8 

Przy metropolicie - arcybiskapie 
istnieje Konsystorz generalny czyli głó || 
wny. W skład tego Konsystorza weho ||| 
dzi 12 członków: 3 od duchowieństwa — 
klasztornego, 3 — ой duchowieństwa 
świeckiego, 3 od szlachty i 3 od móżesz 
czan. Ci ostatni nie mają prawa głosu 
w rzeczach wiary i obrządków. 

Projekt Kongregacji pińskiej dnia 
21 maja 1792 r., poddano w sejmie 
pod głosowanie, gdzie otrzymał ogrom 
ną większość głosów, a przyjęty dow. | 
staw prawnych otrzymał tyt  „Urzą“ ,. 
dzenie stałej hierarchii obrządku grecko 
orjentałnego dyzunickiega w państ 
wach Rzeczypospolitej *. 

KARZE 
  

   

  
 



sLOMWMO 
  

ECHA KRAJOWE 
Oddziały wojska osaczały kryjówkę bandyty 

DEZERTER I MORDERCA STANIE PRZED SĄDEM DORAŻNYM. 

Przed trzema dniami na szosie Baranowicze — Leśna dokonano! ohydnego mordu na 
osobie mieszkańca Leśny Jana Minkowicza, robotnika qolnego. 

Morderstwo zostało dokonane w cełu zawładnięcia u ierm Minkowicza, go napro- bani! 
wadziła władze na trop, że doMonał mordu dezerter Kazimęerz Konował grasujący ostatnio 
w okolicznych lasach kpło obozu ćwiczeń. 

2a mordercą wszczęto pościg, w którym wzięłą udział Hompanja wojska, żandarmer 
ja, oddział policji mundurowej 4 śledczej. 

Pierścień obławy otoczył ėko! 

jówce w gminie nowomyjskiej w chwiż, 
wania się Konowałowi winę udowodniono 
Minkowicza. 

ne lasy 
tropiony zbój zdołał wymknąć z opresji ; dopłero wczoraj w nocy pi peno 

gdy był pogrążony we Śnie. 
i odnaleziono 

w promieniu kilkunastu kilometrów, lecz 
0 w kry- 
eprzyzna- 

karabin, z którego zastrzelił on 

Zbója okutego w kajdany: Ar sę dyspozycji władz wojskowych. Stante on przed 
sądem doražnym 4 grozi mu kara śmier. 

KOŁTYNIANY, POW. ŚWIĘCIAŃSKI 

— Powitanie j. E. biskupa Kazimierza 
Michalkiewicza. Onegdaj Kołtyniany przeży- 
wały rzadko bywałą uroczystość spotykania 
J. ). biskupa sufr. Kazimierza Michalkiewi- 
cza. — Oto wrażenia z dnia. — Już od po- 
tudnia 21 ub. m. w Kołtynianach ruch. Tiu- 
my wiernych, dziatwa szkolna — nadciąga” 
lą do kościoła, aby godnie powitać dostojne” 
„go gościa — inni zaś przyjąć sakrament 
bierzmowania. Około godz. 4 wszyscy z pod 
mieceniem i niecierpliwością oczekują przyby 
cia Jego Exelencji. Tuż przed 5-tą, banderja 
konna z żółto-białemi przepaskami wyjeżdża 

kłusem w kierunku Nowo-Święcian. Część 
tłumu posuwa się w stronę, skąd ma nadje- 
chać Jego Exel., inna zaś należąca do proce” 
sji zatrzymała się przy” kościele. Czekają .... 
Wtem w oddali ukazały się trzy powozy — 
aadjeżdża asysta księży, aby razem z рага- 
fjanami spotkać dostojnika Kościoła. Upły- 
wa jeszcze kilka minut i oto ukazuje się zno 
"wu powóz, tym razem wioząc Jego Exel. Za 
chwilę w otoczeniu banderji powóz padjeż- 
dža do pierwszej bramy, przy której w mo- 
rzu kwiecia z chlebem i krótką mową witają 
Dostojnego Gościa parafjanie Polacy. Błogo* 
sławieństwo, porę słów podziękowania i po- 
wóz ruszą dalej. Druga brama. Tu dostojni” 
ka Kościoła witają żydzi. Krótka przemowa i 
dalej. ustatnia brama!.. Upiększona flagami 
ó barwach oo (gdzie barwy ko- 
ścioła?) z obrazem Serca Jezusowego u gó- 
ry, cała sklecona z zieleni. Przy niej, wita 
Jego Exel. wójt gminy p. Łukaszewicz, pod- 
nosząc rzecz dziwna, z lewej strony boche- 
nek chleba, na którym widnieje biała nalep- 
ka piekarni żydowskiej(???). | 

Zanim Jego Exel. pobłogosławił, na spot 
kanie nadeszła procesja z ks. prob. Wojszu- 
tisem na czele. W imieniu parafjan, biskupa 
wita ks. prob. Wojszutis, poczem Jego 
Exel. pod baldachimem podąża przy odgłosie 
dzwonów kościelnych do kościoła, gdzie już 
spotkanie odbywa się według ceremoniału. 

rótkie sprawozdanie ks. prob. - Wojszutisa, 
wygłoszone w języku litewskim, powitanie 
Dostojnego Gościa w języku litewskim ; pol- 
skim, poczem kazanie Jego Exel. błogosła” 
wieństwo wiernych, nabożeństwa, modły i 
wreszcie ceremonja bierzmowania, zakończy 
ty pierwszy dzień pobytu dostojnika Kościo- 
ła w tut. miasteczku. 

Dzień drugi Jego Exce 1. (22.V) upłynął 
na uroczystych nabożeństwach przy obecno” 

ści tłumu wiernych. O godz. I po południu 
lego Exel. pożegnał tutejszych parafjan od- 
ieżdżając do kościoła sąsiedniej parafii. ž 

“A teraz refleksje. Przedewszystkiem dzi 

wnem wydało się zachowanie parafjan Litwi 

nów, którzy nie witali. Jego Excel. przy. żad- 

bramie. Nawet żydzi okazali swą życzii 
a katolicy? Politykować wobec  do- 

stojników Kościoła, religii i ceremonjałów 
kościelnych nie wolno. r/ozatem  dziwnem 

jest, że kierownictwa szkoły w Szakaliszkach 

zdległych zaledwie o 1 i pół klm. od mia” 

steczka, lub też w Kuryniach — 3 klm. nie 

raczyły przybyć razem z dziatwą szkolną na 

powitanie jego Excel. — gdy tymczasem 

szkoła w Poszumieniu odległa coś ze 7 ktm. 

na czele z kierown. p. Brzozeckim i naucz. 

St Zawistowską stawiła się w komplecie. 

    

Parę tych słów ku uwadze na  przy- 
szłość. °) J. T. 

BARANOWICZE 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. W dniu 

31 maja w sali Magistratu odbyło się po” 

siedzenie Rady Miejskiej. : 
— Przewodniczył zastępca burmistrza p. 

Winnikow, gdyż p. burmistrz w nagłych 

sprawach wyjechał do Warszawy. | 

Po odczytaniu i przyjęciu ostatniego pro 

tokułu o upalniodo regulamin w sprawie ob- 

liczenia głosów, w ten sposób, — # głosy 

wstrzymujące się nie są brane w rachubę. 

ybrano delegatem na Walny Zjazd w 

Warszawie p. Burmistrza Mackiewicza. : 

INa wniosek Koła Polskiego następuje 

przerwa, a po przerwie radny Izykzon zło” 

żył następujące oświadczenie: AS 

„Wobec kursujących pogłosek, iż mię 

dzy frakcją polską, a żydowską są tarcia 

itakowy stwierdza, jż żadnych tarč „niema 

ł wszyscy pracujemy dla dobra miasta". 

akie same oświadczenie składa p. Ta" 
rajewicz i p. Machaj. | 

Nastąpiły uzupełniające wybory do Ko 

misji w wyniku głosowania wybrano do 

Komisji budżetowej p. Bukowskiego, Rynko 
wej p. Głąbika i do spraw bruków  miej- 

skich p. Pieniążka. i 
Po dłuższej dyskusji uchwalono 

tek od placów niezabudowanych, 

- „Nawias literacki” 
, WIKTORA PIOTROWICZA. 

Drug” już twór książkowy daje nam 
w ciągu niespełna roku młody uczony 

i publicysta wileński p. Wiktor Piotro- 
wicz. , 

Po sumiennych, głęboko i wszech” 
stronnie przemyślanych, acz  szczęśli” 
wie zwięzłych „Zagadnieniach* wyzna 
niowych w Polsce, będących nietylko 
drobiazgowym elaboratem fachowca-e- 
rudyty, lecz i szerokim szkicem progra 
mowym _ publicysty —— państwowca 
— autor dał nam świeżo tom pokaźny 
ny skromnie „W nawiasie literackim". 

swych szkiców literackich, zatytułowa” 
" Dla wdlnianina interesującego się kul- 

iurą regjonalną nowa książka p. Pio- 
trowicza nie jest tylko — używając 
słów własnych autora z przedmowy — 
„urątowaniem z paru roczników pism 
tyce: szkiców, które mają wartość in- 
tych szkiców, które mają wartość in- 
formacyjną, lub dotykają tematów 
przeważnie nieporuszanych w naszej 
krytyce". 

Słowa te są jeszcze skromniejsze, 

„niż tytuł książki. Skromność jest 
podobna wielką cnotą... Nie mniej jed- 
tak autor jest zanadto skromny przy- 

poda- 
dalej 

  

uchwalono wynagrodzenie sekwestratorom 
za czynności nieopłacane procentowo, przy” 
jęto do wiadomości uchwały Magistratu, po- 
czem Rada przeszła do wolnych wniosków. 
które były ciekawsze, aniżeli cały porządtk 
dzienny. 

Pań Winnikow odczytał podanie 
ły Powszechnej Nr. 5 (żydowskiej), która 
prosi o nazwanie szkoły imieniem króla 
Kazimierza Wielkiego ——wniosek przyjęto. 

Pan Worobjowski zapytuje Magistrat, 
kiedy będzie przedłożony budżet R. M, 
p. Winnikow wyjaśnił, iż budżet jest opra- 
cowany i najdalej w połowie czerwca bę- 
dzie już przyjęty przez Komisję  budżeto- 
w; 

Szko- 

ą. 
Dalej p. Worobjowski -zapytuje Magi- 

strat, jak przedstawia się sprawa otwarcia 
zapieczętowanych ustępów w szpitalu miej- 
skim, p. Winnikow wyjaśnia, iż sprawa ta 
znajduje się u p. Wojewody. 

. Pan Machai zapytuje, jak przedstawia 
się sprawa nadużyć z biletami w kinie „Apol- 
lo", p. Winnikow wyjaśnia, iż sprawa została 
oddana adwokatowi p. Legatowiczowi. 

Dalej p. Machaj wnosi o reasumpcję 
uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwa- 
ły o ryczałtowem opłacaniu podatku miej- 
skiego przez kino Apollo. 

Nad wnioskiem tym rozpętała się bu- 
rza, gdyż Magistrat wyjaśnił, jż z uchwały 
tej nie skorzysta, a Wydział jeszcze uchwały 
nie zatwierdzał, przeto postawienie 80 

ъ wniosku równa się wotum nieufności 
gistratowi. 

Wobec wyjaśnienia Magistratu wniosek 
upadł. 

W dalszym ciągu p. Machaj proponuje 
wstawić 25000 złotych na bezrobotnych, 
wniosek przesłano do Komisji budżetowej» 

Pan Weltman zapytuje, czy prawdą jest 
iż skasowano kuchnię koszerną przy szpitalu 
miejskim, wyjaśnia p. Winnikow, jż kuchnię 
nie skasowano, a tylko wprowadzono ku- 
chnię chrześcijańską. 

Wreszcie p. Machaj zgłasza: 
aby na znak protestu za napaści na Ma” 
gistrat zaprzestać prenumeratę „Życia  No- 

wogródzkiego*, po debatach „na wniosek 
p. Izykzona uchwalono przejść do porząd- 
ku dziennego nad wnioskiem. $ 

Wreszcie p. Machaj proponuje aby ро- 
siedzenia R. M. przy uchwalaniu budżetu 

wniosek, 

odbywały się w sali Straży Ogniowej. 
Na tem posiedzenie zakończono. S. G. 

NIEŚWIEŻ 

— Konsjil angielski w pow. Nieświeskim. 
Przez trzy dni bawił w powiecie Nieświeskim 

enerainy konsul angielski w Warszawie, p. 

varys i warszawski korespondent londyn" 

skiego pisma Times. — O programie ich 

objazdu, pisališmy juž w zeszłym numerze; 

był on prawie zupełnie ściśle wykonany,. nie 

będziemy więc powtarzać. — Wspomnimy tyl 

ko, że goście angielscy zwiedzili Horodziej, 

Lysicę, Snow, Malewo, Kleck, Rauziwillimon” 

ty, Bałwań,  Zaostrowiecze, Chominkę, a 

mieszkali przez cały Ee gościnnym da 

chem ks. Radziwiłła. — Krąg zainteresowań 
Anglików był bardzo szeroki, wypytywali 

się więc o wszystko: o sprawy narodowo” 

ściowe, oświatowe, gospodarcze, rolnicze i 

td. i nie ukrywali wcale swoich wrażeń. — 

Spostrzeżenia cudzoziemców były tem cen” 
niejsze, że konsul Savary mieszka w Polsce 

od dziesięciu lat i świetnie się orjentuje w 

stosunkach. — Przed ośmiu laty konsul zwie 
dzał nasze strony i obecnie nie może wyjść 
z podziwu, że w ciągu tak krótkiego czasu, 
tak dużo zrobiono; postęp niedostrzegany i 
niedoceniany przez nas samych obcym  im- 
ponuje w najwyższym stopniu. — Zachwy- 
cał się więc drogami, drzewkami przydroż- 
nemi, czystością wsi, kulturą dzieci w szko” 
łach, wyćwiczeniem wojska i t. d. — Dla 
tem większego uwypuklenia dobrych stron 
życia w Polsce świetnie posłużyła rozmowa 
z „kułakami”* przybyłymi z zakordonu. Angli 
cy wprost wierzyć nie „chcieli w słyszane 
opowiadania. — Jak pobyt gościom w Nie- 
świeżu się podobał najlepiej świadczy fakt, 
że zapowiedzieli powtórny a i to aż 

ięć dni dokładniejszego je- 

  

na dziesięć dni w celu 
szcze poznania stosunków. — W ciągu ca- 
łego pobytu w powiecie obwoził gości po 
powiecie p. starosta Czarnocki dowódca bry 
gady K.O.P. pułk. Juszczacki i kpt. Modze- 
lewski. 

— Matura w inarjum. Piśmienny i 
ustny egzamin dojrzałości w Seminarjum 
trwał od 5 do 13 maja r. b. włącznie. — Dy 
plomy nauczycielskie zostały uroczyście roz 
dane 18 następującym słuchaczom i słu- 
chaczkom: Archimowiczówna Wanda, Bara 
nowski Józef, Bochańczyk Jan, Bakinowski 

MAPZRTYSRYRPACZNNOWY M 

puszczając, iż jedyną wartością „Na” 
wiasu literackiego“ jest uratowanie kil- 
ku pozycyj informacyjno * krytycznych, 
któreby inaczej utonęły w niepamięci, 

Jakkolwiek potoczna maksyma 
brzmi, że „krytykować jest łatwiej, niż 
tworzyć”, to jednak dzisiaj już hiemal 
dziecko wie, jak odróżnić prowincjonal 
nego krytyka - partacza od mądrego, 
głębokiego i kulturalnego. › 

I niema już dzisiaj człowieka z pre 
tensjami do znawstwa w. dziedzinie 
sztuk pięknych (a któryż polak znawcą 
takim nie jest?), któryby nie wiedział, 
że krytyka sama jest sztuką, jest wiel- 
ką i bolesną twórczością, nieraz stoją” 
cą wyżej od dzieła krytykowanego... 

To też stałaby się wielka, niepo- 
wetowana szkoda dla naszej kultury re 
gjonalnej, gdyby szereg głębokich i 
ciekawych szkiców krytycznych p. Pior 
trowicza zbutwiał w pyle makulatury 
gazetowej nie doczekawszy się zbioru 
książkowego. I dlatego książkę „W 
nawiasie literackim" witać należy ze 
szozerą radością. 

* * * 

Wileńskie artykuły, artykuliki i 
feljetony mają wszystkie jedną wspól- 
ną cechę — swoistą. Cecha ta, jak dor 
kuczliwy refren, przebija i w enuncja« 

Łóśź podwodna „Ryś” 
L'ORIENT. 5. 6. (PAT). Łódź podwodna „Ryś* przeznaczona @а та- 

rynarki polskiej przybyła z Nantes do tutejszego portu celem przeprowadzenia 

oficjalnych prób, które powierzone zostały marynarzom francuskim, a które 
odbędą się wpobliżu Ile roix, 

M ędzynartdowe zawody hipplczne w Warszawie 

WARSZAWA. 5. 6. (PAT). W czwartym dniu międzynarodowych konkursów hip- 

picznych w Warszawie, w konkursie armij zagranicznych handicap A w ostatecznej klar 

syfikacji wynik był następujący: 1— por. Biliński, 2 rotm. Królikiewicz, 3 kpt. Die Jenne. 

Czwartą i piątą nagrodą podzielili się pkt. Yombardo (Włochy) i por. Korytkowski. 

W konkursie rzeki Wisły dla pań i jeźdzqów cywilnych 1-szą i 2-gą nagrpdę po roz- 
grywce podzieliły się Wada Czajkowska i Juchniewiqzówna, 3'cią nagrodę zdobyła Kur 

czynska, 4-tą, 5-tą, szóstą i siódmą podzielili między sobą Wanda Czajkowska, Kozłow* 

ski, Chotkiewiczówna i Lili Czajkowska, Wstęgę otrzymała Kuczyńska. 

> * в Ва < PU 

Poszkujcmny 
S
b
a
p
e
j
 

i 
A
 p
e
w
 

lub subiokatorow 
na pięć pokoi w śródmieściu, punkt handlowy, 

Katedralny. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

sublokatora 
okna na plac 

„Stowa“ od 9 do 10. 

El anananananuranananana as 

Nowy burmistrz Słonima 
SŁONIM. 5. 6. (PAT). Rada miejska, w miejsce dotychczasowego. bur- 

mistrza Plebańskiego który zrezygnował wybrała w trzeciem głosowaniu burmi 
strzem Mieczysława Baniewicza, referenta bezpieczeńswta publicznego staro” 
stwa powiatowego. Ponieważ Baniewicz nie reflektuje na to stanowisko, spo- 
dziewać się należy nowych wyborów burmistrza. 

Dochodzenie w sprawie zatrucia żołnierzy w bidzie 
NOWOGRÓDEK. 5. 6. (PAT). W związku z wiadomością, która się w 

kazała w czwartkowym numerze „Słowa' o zatruciu się 77 żołnierzy 5 p. lot. 
w Lidzie, korespondent nowogródzki PAT dowiaduje się, że fakt objawów cho 
roby żołądka u 77 żołnierzy 5 p. lot. w Lidzie rzeczywiście miał miejsce. Nie 
było to jednak zatrucie poważne. Po zastosowaniu bowiem środków wszyscy 
żłnierze w kilka godzin potem wrócili do zdrowia, a tylko czterech pozostała 
jeszcze w szpitalu. Stan ich nie budzi poważniejszych obaw. Do Lidy przyje” 
chała żandarmerja i komisja sanitarna z DOK 3 Gradno, która zbadała stan 
sanitarny magazynów żywnościowych pułku, znajdując je w należytym stanie. 
Próbki mięsa dostarczonego przez prywatnego dostawcę i próbkę wody wy- 
słano do Warszawy celem zbadania bakterjologicznego. Stwierdzono, że rzeź” 
nia miejska, skąd dostawca prywatny dostarczał mięso, pozostawia z punktu 
widzenia sanitarnego wiele do życzenia. W związku z tem wicewoj. Godlewski 
wysłał w dniu dzisiejszym naczelnika wydziału weterynaryjnega Taniewskiego 
do Lidy, ażeby na miejscu przeprowadził badania sanitarnego stanu 
miejskiej. 

rzeźni 

Romuald, Bielewicz Andrzej, Bełzowska Lu- 
dwika, Daszkiewiczówna Alina, Dudulewicz 
Stanisław, Dórrówna Irena, Fiedorkiewiczów 
na Halina, Gelfand Owsiej, Groblówna Julja, 
Jacynówna Tatjana, Kaufmanówna Cyla, Kor 
rzonówna Felicja, Korzonówna Marja, Kor- 
win-Kossakowska Halina, Kośminówna Fofja, 
Liszukiewicz Czesław, Malkiewiczówna Jadw;, 
ga, Marcinkiewiczówna Józefa, Machowień- 
kówna Nina, Michniewiczówna Filomena, Mo- 
szczyńska Kazimiera, Murawski Piotr, Olesz 
kiewicz Włodzimierz, Otcecka  Praskowja, 
Podhajski Jan, Romańczukówna Nina, Ryt- 
wiński Witold, Sobolewski Aleksander, Sa- 
bówna Marja, Tracewski Stanisław, Treliń- 
ska Bogumiła, Trzecianowska Janina, Wysoc 
ki Edmund, Woronicz Jan,  Wołosiukówna 
Olga, Witkiewiczówna Helena, Witkiewiczów 
na Tamara, Zabielska Katarzyna. 

— Akademja | Staraniem Koła 
ks. ks. prefektów dnia 1 czerwca r. b. @а 
młodzieży szkół średnich odbędzie się akade 
mja papieska w sali Śniadeckich U. 5. B. 
o godz. 11 rano. 

  

— Kolej szerzy zarazę. Skandal _ Nie- 
które przystanki kolejowe, jak np. Ponary 
(Dyrekcja Wileńska) nie posiadają wcale 
ustępów ani dla publiczności, ani dla do- 
mowników!!!! Nic też dziwnego, że przyle- 
głe do przystanków tych tereny (przeważnie 
młode lasy) zamieniły się w stajnię Augja- 
sza. 

Trudno wprost sobie. wytłomaczyć, dla- 
czego nie dotarły tam dotychczas przepisy 
sanitarne ani ministerstwa kolei, ani spraw 
wewnętrznych, zwłaszcza kiedy największy 
biedak—obywatel dawno dawno to już uczy 
nił. Brak ustępów przy przystankach nie po- 
zwala pasażerom (często licznym wycie- 
czkom) odpocząć w lasku, zwłaszcza w dnie 
skwarne, kiedy każdy śpieszy do cienia, 
Powietrze zaś jest tam wprost zatrute. Mo- 

krytykę, której owocem będzje uporządkowa 
nie skandalicznych spraw sanitarnych na 

kolei. Stały pasażer. 

POWIATOWE ŚWIĘTO W. F. I P. W. 

iPowiatowy Komitet W. F. ; P. W. pow. 
Wiłeńsko-Trockiego urządza w dniach 8 i 9 
czerwca r. b. w Niemenczynie powiatowe 
święto wychowania fizycznego i przysposo- 
bienia wojskowego. W okresie Święta odbę- 
dą się wielkie zawody lekkoatletyczne i strze 
leckie. Udział w zawodach wezmą Stowarzy 
szenie Młodzieży Polskiej, Związek Młodzie= 
ży Wiejskiej, Związek Strzelecki, Hufce szkol 
ne. Przewidziany jest udział ponad 200 za- 
wodników. 

Program uroczystości i zawodów nastę” 
pujący: Niedziela, dnia 8 czerwca godz. 8 
raport, przegląd oddziałów P. W., godz. 9, 
msza św. w miejscowym kościele. Po nabo- 
żeństwie defilada zawodników i oddziałów P. 
W. przed przedstawicielami władzy. Godz. 
14—19 zawody lekkoatletyczne i strzeleckie. 
Poniedziałek, dnia 9 czerwca, godz. 7 — 10 
i 14—18 dalszy ciągu zawodów, bieg na 
przełaj, godz. 18 uroczyste rozdanie nagród 
w „Domu Żołnierza* 21 Baonu K. O. P. Za- 
wody odbędą się na boisku 21 baonu K.OP. 
ze względu na przyśpieszony termin święta 
Powiatowy Komitet nie będzie w stanie ro- 
zesłać specjalnych zaproszeń, wobec tego 
zwraca się do sympatyków prac W. P. z 
prośbą o jaknajliczniejszy udział w uroczy- 
stościach. 

NIEMENCZYN. 
— x Powiatowe święto wychowania 

fizydzaego + przysposobienia wojskowego. 
Dnia 8 i 9 czerwca Komitet powiatowy wi- 
leńskotrocki W. F. i P. W. organizuje w 
Niemenczynie święto W. F. j P. W. Program 
święta następujący: 1) dnia 8 czerwca: a) 
otwarcie zawodów lekkoatletycznych na boi 
sku 21 baonu KOP i b) otwarcie zawodów 
strzeleckich na strzelnicy 21 baonu KOP, 2) 
dnia 9 czerwca: a) zakończenie zawodów 
iekkoatletycznych i strzeleckich, b) rozdanie 

że skromna ta narazie notatka wywoła ostrą nagród, c) przemówienia. 

cjach naszych czołowych wileńskich 
„matadorów* pióra, i w wypracowa- 
niach początkującej lub mniej dołę 
żnej braci dziennikarskiej. Cechą tą 
jest to, cobym nazwał poprostu — po” 
klepywaniem czytelników po ramieniu 
Poklepywanie bywa ojcowskie, mo- 
cne i czułe zarazem — wtedy jest na” 
wet przyjemne. Bywa Uuzasadnione i 
pobłażliwe — wtedy jest nieprzyjemne 
lecz zasłużone. Wreszcie i tak bywa, 
że cię zacznie klepać po ramieniu ja” 
kiś matoł i do tego „człowiek cudzy“ 
(dla wilnianina rzecz 10 . оКгорпа!), 
mówiąc przytem w takt klepania: 

„Czytaj, idjoto, bo sambyś nic ro- 
zumniejszego nie napisał! czytaj krety- 
nie, bo to mądre, dowcipne, genjalne... 
czytaj, ośle, bo to ja napisałem”... — 
Niech sam czytelnik dopowie sobie w 
duszy jakie wrażenie robi ten ostatni 
rodzaj poklepywania po plecach. 

Tej wileńskiej swoistej  manjery 
dziennikarskiej nie ustrzegł się calko- 
wicie i autor „Nawiasu literackiego". 
Lecz piotrowiczowskie poklepywanie 
po plecach, choć chwilami mocno po- 
błażliwe i mocno ironiczne, nie irytuje 
i nie razi czytelnika. Bo czytelnik wi- 
dzi ad oculos i czuje, że za tem pokle- 
pywaniem stoją: — głęboka erudycja, 
nieprzeciętna wiedza, wielkie umiłowa- 
nie praedmiotu i! wreszcie — co naj: 

  

„MOCARSTWOWOŚĆ A NACJONALIZM: - 
ODCZYT P. ROWMUNDA PIŁSUDSKIEGO 

Tylko ten naród ma prawo 
bytu, który wielką myśl pie- 
lęgnuje. 

> M. Sterling. 

Wygtoszony dnia 3 b. m. przez p. 
Rowmunda Pilsudskiego w sali Ogni- 
ska Akademickiego pod powyžszym ty 
tułem odczyt należy do niezmiernie cen 
nych i rzadkich. Piszę o tem nietylko z 
obowiązku dziennikarskiego. Inicjatora 
mi tego zajmującego odczytu są p. p. 
W. Karnicki i Kawecki, którzy repre- 
zentują Wileńskie Koło Myśli Mocar- 
stwowej. Obrazując stan obecny Pol- 
ski pod względem narodowościowym 
prelegent zapoznał licznie agromadzo- 
nych słuchaczy z dążeniami ludzi, ideą 
przewodnią których jest Polska Mocar 
stwowa. Oczywiście, trudno to wszy- 
stwo streścić w ramach skromnego ar” 
tykuliku. 

Zdaniem mówcy pokólenie dzisiej- 
sze ma przed sobą do wyboru, dwie 
alternatywy. Albo Polska ma zostać 
małym państewkiem w granicach ziem 
integralnie należących do Bugu, na” 
przykład, samodzielne istnienie, które 
pomiędzy dwóch wrogich kolosów 
jak Niemcy i Rosja, byłoby poważnie 
zagrożone — albo wskrzesić wielką 
ideę jagiellońską — zgodnie z którą 
Polska stanie się wspólną ojczyzną dla 
innych narodowości, licznie zamieszka- 
łych na jej rozległych ziemiach, pod 
jednym dachem państwowym z Jej 
dziejową misją cywilizacyjną na wscho 
dzie. 

W dalszych wywodach mówca pod 
kreślił potrzebę zmiany myślenia w 
społeczeństwie nie kategorjami poli 
tycznemi, jak dotąd, a gospodarczemi. 

Zarysówał kontury przyszłego par” 
lamentu (oczywiście nie teraz i nie w 
najbliższych latach) złożonego z przed 
stawicieli wszelkich związków zawodo 
wych, stojących na gruncie państwo- 
wym, a nie ugrupowań politycznych. 

Po odczycie prof. Bossowski zagaił 
dyskusję. Przemawiali p. p. Hałaburda, 
Ciszewski, Klukowski, De biński Arci 
mowicz i inni. W obronie nacjonalizmu 
wystąpił p. Hałaburda. W  dłuższem 
przemówieniu nie potrafił jednak skon” 
kretyzować myśli. O ile p. Hałaburda, 
należy być sprawiedliwym, przemawiał 
w tonie pogodnym i rzeczowym, o tyle 
p. Ciszewski, jako drugi reprezentant 
Narod.-Demokr. nie mógł zdobyć się 
na odrobinę taktu i odbiegając od te 
matu, najniestosowniej oraz ubliżająco 
odezwał się o Marszałku Polski (za co 
został pozbawiony prawa dalszego 
przemawiania), wywołując wśród ze”; 
branych uczucie niesmaku i oburzenia. 

Poniekąd słusznie określił p. Arci; 
mowicz, że ludzie z obozu Narod. De"! 
mokr. aierp'ą obecnie na jakieś choro- 
bliwe przyciemnienie umysłu. 

Zasługuje na szczególne. wyrožnie- 
nie przemówienie p. Dembińskiego w 
którem potępi* nacjonalizm. Przemó- 
wienie prawdziwie piękne, pełne polo- 
tu i uczucia. 

Nie jest to gloryfikacja — każdy 
obecny na odczycie z tem się zgodzi. 

Nie zarzucał p. Dembiński działa- 
czom na.odowym braku patrjotyzmu 
lub złej woli. 

Przypomniał jednak o zgubnych 
skutkach dyplomacji. O zbrodni ry- 
skiej. O naszej granicy wschodniej. Na 
zwał to awocem doktryny, ostatnim 
bolesnym owocem nacjonalizmu. Gdy 
o rozbiorze Polski się wyraził, „że to 
nie były trzy rozbiory... to była brutal- 
na okupacja trzech państw''...... długo 
niemilknąca burza oklasków zagłuszy” 
ła mówcę. 

Dziwna rzecz... Poza prof. Bossow* 
skim, którego oczy z miłością spoglą* 
dały na młodzieńcze postacie mówców, 
nie było nikogo ze starszych. .....Sami 
młodzi...... M. Maksymiowicz. 

  

Koreóżaca gamochodo a 
Arabja jest krajem, którego mie” 

szkańcy są najbardziej konserwatyw” 
nym elementem i trzymają się silnie 
dawnych zwyczajów. Tradycja stano” 
wi tu największą przeszkodę da wpro” 
wadzenia nowoczesnych ulepszeń w 
każdej dziedzinie życia. Ojciec żyje tak 
samo jak żył dziad, a syn ściśle prze” 
strzega wszystkich zwyczajów przeka” 
izanych mu przez ojca. Nic więc dziw- 
nego, że dawne środki komunikacyjne 
przetrwały w Arabji do ostatnich cza” 
sów. 

Mimo jednak bezkompromisowego 
trzymania się tradycji iw Arabji zacho” 
dzą pewne zmiany. Jest rzeczą charak” 
terystyczną, że zmiany te zachodzą 
wśród najbardziej konserwatywnych i 
zacofanych elementów. Pielgrzymi mur 
zułmańscy, których setki tysięcy zjeż” 
dża rok rocznie do grobu Mahometa w 
Mecce, porzucili ostatnio przestarzałe 
środki lokomocji. Zamiast na wielbłą- 
dach, wlokących się całemi tygodniami 
przez gorące piaski pustyni, podróżują 
dzisiaj na samochodach, które w ciągu 
Kilku dni przywożą ich do miejsca prze 
znaczenia. 

Dzisiaj na drogach do Mekki i Me 
dyny zamiast karawan wielbłądów 
spotykamy całe szeregi 
wiozące pątników do świętego miej- 
sca. Najbardziej ożywiony ruch samo” 
chodowy w Arabji panuje na drodze 
da Jiddah, portu 'arabskiego nad Czer: 
wonem Morzem, do Medyny. Powstały 
całe towarzystwa komunikacji samo- 
chodowej, posiadające po 50 i więcej 
samochodów. 

Trzeba zaznaczyć, że Mekka poza” 
tem posiada znaczenie religijne w świe 
cie mahometańskim, leży na skrzyżowa 
niu dróg handlowych, ma więc ona dur 
że znaczenie handlowe. Pod względem 
przemysłu nie odgrywała ona nigdy 
dużej roli, gdyż poza rożańcami i prze 
mysłem garncarskim nie produkuje żad 
nych innych materjałów. Mieszkańcy 
żyją głównie z wynajmu mieszkań pąt- 
nikom, których bywa jednocześnie w 
mieście po 100 tysięcy i więcej, a licz 
ba mieszkańców miasta wynosi około 
60.000. 

samochodów, * 

  

pomiędzy Mekką a Mój ą 
Mimo, że warunki drogowe nietyl- 

ka na drogach międzymiastowych są 
bardzo trudne, iecz i w miastach przed 
stawiają nie małe trudności, komunika- 
cja samochodowa rozwija się coraz 
więcej z każdym rokiem. Np. w Mecce 
ulice są przeważnie niebrukowane, a 
mimo to ookliczność ta nie hamuje roz 
woju komunikacji samochodowej. Prze 
ciwnie, rozwój automobilizmu zmusza 
ludność do budowy nowych dróg i po” 
prawy starych, mało przydatnych do 
komunikacji motorowej. * 

Fakt, że konserwatywni Arabowie 
porzucili swe tradycyjne wielbłądy dla 
nowoczesnych samochodów, jest  do- 
wodem, że żadne przeszkody nie po 
wstrzymają światowego rozwoju auto" 
mobilizmu. 
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Elizabeth Arden 
LOKDON 

Niezrównanej dobroci preparaty „Ve- 
netian* do pielęgnowania i udelikatnia- 

niania cery poleca 

WYŁĄCZNA AGENTURA w WILNIE 
PERFUMERJA 

J. PRUŻAN 
Mie iswieza 15 

vis-a-vis Hot. „Georges“, 

Egz. od r. 1890. Telefon 482. ' 

Sprzedaż detaliczna według 

cennika fabrycznego. —q 

S ARITE INR IN NOO TEE TZ 
ważniejsze — osiągnięcie w trudnej i 
niewdzięcznej a sztuce krytykowania 
szczytów prawdziwego, rzetelnego ar- 
tyzmu. 

ж * * 

Zbiór szkiców literackich p. Piotro- 
wicza porusza szereg tematów i pro” 
blemów, które bądź już były przedmio 
tem dyskusji, bądź, jaka  „wieczyście 
aktualne“ nieraz będą jeszcze dyskuto- 
wane. To też wdawać się w meryto” 
rycznie drobiazgową ocenę poglądów 
autora byłoby przekroczeniem szranek 
skromnej oceny ogólnej. "Wystarczy 
gdy powiem, co mnie, przeciętnego mi- 
łośnika pięknej książki, najbardziej w 
„Nawiasie literackim'* uderzyło i wy- 
starczy, gdy pofolgowawszy nieco za” 
kusom „krytyka krytyki* przejadę się 
zlekka po paru „wieczystych  aktual- 
nošciach“. 

Lektura „Nawiasu literackiego““ 
sprawia wilnianinowi najprzedniejszą 
AL 

zy w miękkim fotelu, czy w łóżku 
do poduszki, czy w rytmicznie kołysa” 
nym wagonie czytamy — „Nawias lir 
teracki", w miarę jak się wertuje jega 
stronice, napawa wilnianina wielką du- 
mą. Brawo! Wilno może być dumne 
nie tylko ze swej wielkiej przeszłości 
z jej wielkimi mężami, nie tylko ze 
swych teraźniejszych mężów stanu, po 

lityków, malarzy i poetów... Brawo: 
— Wilno ma swego krytyka! Nie ja” 
kiegoś prowincjonalnego krytyka - bę” 

cwała, co to w recenzji teatralnej pi- 
sze, że „pani Z. w trudnej lecz odpo- 
wiedzialnej roli Klary nie odnalazła na” 
ležytego tonu“, — lecz prawdziwego, 
z europejska kulturalnego krytyka. I 
przytem nawskroś naszego, na” 
wskroś wileńskiego. Krytyka - erudy- 
tę i krytyka - artystę. 

* * * 

W jednym ze szkiców swego „Na- 
wiasu literackiego'* p. Piotrowicz przy- 
pomniał tak głośną przed paru laty 
a dziś przycichłą choć nie mniej aktu" 
alną sprawę projektu pomnika Mickie- 
wicza dłuta Szukalskiego. Nazywa ten 
projekt ,„pomnikiem przeszłości”, twie- 
rdząc że jest symbolem „Mickiewicza 
Improwizacji“, že -„takiego Mickiewi“ 

cza, Mickiewicza Improwizacji 
ianamy dotąd*, zaś Mickiewicza przy” 
szłości nie znamy jeszcze wogóle"... 
Świetnie. Lecz ja mam skromne wra- 
żenie, że istnieje Mickiewicz Teraźniej” 
szości, że ak go wszyscy doskona” 
le i że ten Mickiewicz Teraźniejszości 
nie jest ani Mickiewiczem Improwizacji 
a ni Mickiewiczem ekspiacji („poema- 
tu żywota”), lecz poprostu genjalnym 
twórcą epicko - prostego „Pana Ta- 

deusza“.... Czy można więc gwałcić 
wspaniałą teraźniejszość dla niezupeł- 
nie wyraźnej przeszłości nie wiedząc 
nic o p.zyszłości?... 

To samo dałoby się mniej więcej 
powiedzieć o szkicu, gdzie p. Piotro” 
wicz w sposób nader powściągliwy, 
nader dyskretny, lecz nie mniej kultur 
ralnie tolerancyjny broni „bluźnierstw* 
literackich Jana Nepomucena Millera. 
Jabym tam nazwał te „bluźnierstwa* 
bluźnierstwami bez cudzysłowa... A 
może i mocniej... 

* * * 

Są szkice w „Nawiasie p. Piotrowi- 
cza, w ktorych autor zstepuje  catko- 
wicie z piedestału pobłażania — i już 
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nie klepie czytelnika po plecach. Prze. /. 
ciwnie — raczej głaszcze ga po Serčių 
bolesną pieszczotą. 

Są to wspomnienia pośmiertne o 
Ś. p. Czesławie ]ankowskim i Wan” 
dzie Osterwinie. Wspomnienia — pisa- 
ne sercem. I dlatego są te Szkice praw- 
dziwemi perłami w zbiorze. Nie szki- 
cami krytyka, lecz utworami poety. I 
te są sercu czytelnika najmilsze. 

Michał K. Pawlikowski 

„uła 
WY
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*plerwszy Zjoza Piekarzy Wojewódziu Wschodnich Kongres Misyjny w Wilnie 
W dniu 1-go czerwca odbył 

w Wilnie I-szy Zjazd Piekarzy Woj. 
Wschodnich 

Zebrani Delegaci o godz. 8-ej rano 
udali się pochodem ze sztandarami do 
kościoła św. Ducha, celem wysłucha- 
nia nabożeństwa, oraz dokonania aktu 
poświęcenia sztandaru cechu bednarzy 
w Wilnie. Po nabożeństwie i wspól” 
nej fotografji odbyła się uroczystość 
wbijania pamiątkowych gwoździ. 

O godz. 1l-ej min. 30 Starszy Ce 
chu Piekarzy w Wilnie p. Franciszek 
Niedek otwiera Zjazd, witając  obec- 
nych. Następnie proponuje powołać na 
przewodniczącego Zjazdu "Prezesa 
Centr Zw. Cechów Piekarskich w Pol 
sce p. Karola Wendta. 

Prezes Karol Wendt obejmuje prze- 
fwodniczenie jeszcze raz witając przed- 
„stawicieli władz i gości oraz powołu- 
je do prezydjum osiemnastu  conaj“ 
wybitniejszych działaczy na niwie pra” 
cy zawodowej i społecznej. 

Po ukonstytuowaniu się  Prezy” 
djum, Przewodniczący udziela głosu 
przedstawicielom Władz, oraz pokre- 
wnych instytucyj. 

Wimieniu Wojewody Wileńskiego 
wita Zjazd Naczelnik Wydz. radca Mi- 
chał Pawlikowski, w imieniu Minister” 
stwa Spraw Wewnętrznych p. radca 
Tadeusz Wojnowski, w imieniu Mini- 
sterstwa Przemysłu i Handlu p. radca 
Hajdukiewicz, w imieniu Ministerstwa 
Pracy, oraz Inspektoratu Pracy gł. In- 
spektor Bolesław Leszczyński, poczem 
następuje szereg przemówień 

Na wniosek Praewodniczącego po“ 
stanowiono wysłać depesze holdowni- 
cze do Pana Prezydenta Rzeczypospo” 
litej Polskiej Profesora Ignacego Mor 
ścickiego, Pana Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego, Pana Prezesa Rady Minist- 
rów Walerego Sławka oraz kilku mir 
nistrów. 

Po wysłuchaniu szeregu referatów 
i przeprowadzeniu dyskusji uchwalono 
niżej podane rezolucje, poczem udano 
się na koleżeński obiad. 

W dniu 2 b. m. goście zamiejscowi 
zwiedzili miasta i Troki. 

b 

= i 

_ 1, а) 1-szy Zjazd Piekarzy Woj Wscho 
dnich solidaryzuje się calkowičie w sprawie 
podatkowej z memorjałem, złożonym przez 
Centralny Związek Cechów Piekarskich Pa- 
nu Ministrowi Skarbu i wzywa  Prezydjum 
Centr. Związku Cechu Piekarzy do jaknaj- 
energiczniejszej obrony zawartych w nim po- 
stulatów. . 

Ib) Zjazd składa podziękowanie Panu 
Ministrowi Skarbu Matuszewskiemu za uw- 
zgłędnienie postulatów 

-wadzenie w życie orzeczenia Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego o stosowanie 
dla piekarstwa art. 7 lit. 0. ustawy o po- 
datku przemysłowym i niewykupywaniu pa- 
tentówprzez rzemieślników, zatrudniających 
jednego pracownika. Zjazd występuje z wnio 
skiem o zastosowanie tych ulg dla wszy- 
stkich rzemieślników branży spożywczej, od 
1 stycznia 1930 r. 

‚ Zjazd podkreśla, że wskutek kryzysu go 
spodarczego i spadku cen, obroty w roku 
1929 są niższe o 30 — 40 proc. w stosunku 
do obrotów w roku 1928 i wobec tego wy- 
sokość wymiarów podatków winna być 
również zmniejszona. 

c) Wobec konieczności  skrupulatnego 
wyliczenia obrotu za rok 1929 i wobec 
zmniejszenia się obrotu za ten rok, Zjazd 
podkreśla konieczność _ jaknajliczniejszego 
udziału przedstawicieli Cechów  Piekarskich 
w Komisjach Odwoławczych. 

Il. 1-szy Zjazd Piekarzy Woj. Wscho- 
dnich popiera całkowicie memorjał Centr. 
Zw. Cechów Piekarskich w Warszawie w 
sprawie kredytu na mechanizację piekarstwa 
stwierdzając, że bez uruchomienia niskopro- 
centowego kredytu długoterminowego, prze- 
prowadzenie mechanizacji piekarń w obe- 
cnych warunkach gospodarczych staje się 
rzeczą wręcz niewykonalną. Zjazd upra- 
sza o jaknajszybsze asygnowanie specjal- 
nych kredytów na ten cel dla Województw 
Wschodnich. 

III. szy Zjazd CY Województw 
Wschodnich stwierdza, że Komisje Cenni- 
kowe w Magistratach wyznaczają dowolne 
ceny, nie liczą się z przedstawionemi kałku- 
lacjami i nie uwzględniają istotnych kosztów 
produkcji, wskutek czego działalność tych 
komisyj zagraza ruiną samodzielnym  war- 
sztatom rzemieślniczym. Zjazd domaga się 
wobec tego zupełnego zniesienia  Komisyj 
Cennikowych przy Magistracie, jako szkod- 
liwych dla rozwoju rzemiosła piekarskiego, 
wychodząc z założenia, że tylko wolna kon- 
kurencja najkorzystniej dla konsumenta mo- 
że uregulować ceny rynkowe. Zjazd doma- 
Ma się, aby TEAM piekarskie były usta- 
ione przez Cechy Piekarskie i były poda 
wane do wiadomości odnośnym władzom. 
Zjazd domaga się od Władz jaknajszybszego 
zatwierdzenia wzoru nowej kalkulacji, 
uwzględniając istotne koszta produkcji pie- 
karskiej i ustalając godziwy zysk  rzemie- 
ślników. Zjazd popiera wniosek Centr. Zw. 
Cech. Piek. złożony miarodajnym czynnikom 
w sprawie likwidacji Komisyj Cennikowych 
w dniu 31 sierpnia b r. gdyż wobec zwol- 
mienia całego Życia gospodarczego od ге- 
glamentacji i utrzymanie tego przeżytku wo» 
jennego dla jednego zawodu uważa za 
rzecz wysoce niesprawiedliwą i krzywdzącą. 

IV. Zjazd Piekarzy Województw 
Wschodnich doceniając znaczenie Głównej i 
Wojewódzkiej Komisji do badania mąki i 
pieczywa wzywa Cechy Piekarskie do. jak- 
najintensywniejszego współdziałania z wy- 
branymi delegatami piekarzy do Komi- 
syj celem ułatwienia im _ pracy. Delega- 

w zaś wzywa do utrzymania ścisłego kon- 
ktu z Centralnym Związkiem Cechów Pie- 

karskich w Warszawie j dostarczania mu 
Sprawozdań ze swej działalności 

V. I-szy Zjazd Piekarzy Województw 
Wschodnich stwierdza, że wobec zastoju 
w budownictwie i kryzysu gospodarczego 
mechanizacja piekarstwa w Woj. Wscho- 
dnich nie może być przeprowadzona w 
określonym ustawowo terminie t. j. do r. 
1933, prosi więc Pana Ministra Spraw We- 
wnętrznych o prolongatę tego terminu do 
1 T., oraz przedłużenie terminu 
pi dzenie 
do 31 „grudnia 1933 r. 

V. 1-szy Zjazd Piekarzy Województw 
Wschodnich, stwierdza, że w myśl rozp. 
z dnia ... praca nocna w piekarstwie jest 
dozwolona i wobec tego jak i w interesie 
konsumentów domaga się, aby Inspektoraty 

acy stosowały się do wyżej przytoczone- 
go "p Orzadzenia. 

VII. 1-szy Zjazd Piekarzy Wojewėdztw 
a: stwierdza owocność pracy 

_ Centr. Związku Cechów  Piekarskich w War 
szawie | wzywą wszystkie Cechy, które je- 
szcze nie nadesłały zgłoszeń do Związku © 
jaknajszybsze przystąpienie do Centr. Związ 

sę neko gu moralnego i materjalnego 
oparcia, egularnego wpłacania skła- 

dek członkowskich. Zjazd elisa natych- 

lokali do wymagań ustawy 

rzemiosła i wpro” * 

na do“ Mi 

się miast przystąpić do organizowania Cechów 
powiatowych w Województwach Wschod- 
nich. 

VIII. I-szy Zjazd Piekarzy Woj. Wsch. 
wzywa wszystkie Cechy i Kolegów na te- 
reme Woj. Wschodnich do utrzymania ści- 
ślejszej łączności z Centralnym Związkiem 
w Warszawie. 

Zjazd postanawia powołać do życia 
Ekspozyturę Centralnego Związku Cechów 
Piekarskich w Wilnie obejmującą: woj. Wi- 
leńskie i Nowogródzkie. 

IX. 1-szy Zjazd. Piekarzy Woj. Wschod- 
nich wzywa kolegów do abonowania orga” 
nu Centr. Związku „Piekarza Polskiego", do 
dostarczania mu materjału informacyjnego, 
oraz ogłoszeń. 

X. l-szy Zjazd Piekarzy Woj. Wschod- 
nich wzywa Centralny Związek Cechów Pie- 
karskich do opracowania jednolitego regula- 
minu dla egzaminów mistrzowskich i cze- 
ladniczych na terenie całego Państwa, oraz 
zwracania baczniejszej uwagi na sprawę wy” 
kształcenia zawodowego, oraz dokształcania 
młodzieży rzemieślniczej. 

XI. l-szy Zjazd Piekarzy Woj. Wschod- 
nich, podkreślając potrzebę i doniosłość dla 
rozwoju rzemiosła zagadnień szkolenia mło” 
dego pokolenia rzem., stwierdza konieczność 
zwrócenia uwagi przez Min. Spraw Wewn. 
Samorządom na potrzebę pokrywania 1/3 
kosztów utrzymania szkół zawodowych. 

XII. 1-szy Zjazd Piekarzy Woj. Wschod- 
nich wyraża serdeczne podziękowanie Panu 
Wojewodzie Władysławowi Raczkiewiczowi 
za otoczenie troskliwą opieką rzemiosła i 
rzeczowy stosunek do postulatów rzemiosła 
piekarskiego. 

XII I-szy Zjazd Piekarzy Woj. Wschod- 
nich wyraża podziękowanie panu radcy Woj- 
nowskiemu, przedstaw. Min. Spraw Wewn. 
p. radcy M. Pawlikowskiemu, przedstaw. p. 
Wojewody Wileńskiego, -€ przedstaw. Min. 
Przemysłu i Handlu p. radcy Hajdukiewiczo- 
wi, p. Inspekt. Leszczyūskiemu,  przedst. 
Wydz. Przem. Woj. p. inż. Łepkowskiemu, 
p. Prezydent. Izby Rzem. m. Wilna W. Sza- 
niawskiemu, p. Instruktorowi Korp. Przem. 
p. Dyrektorowi Szuniewiczowi, za objekty- 
wne i rzeczowe ustosunkowanie się do za- 
wodu piekarskiego. 

  

— Z Towarzystwa Przyjaciół, Węgier. 
Wydział Towarzystwa uprzejmie zaprasza 
na posiedzenie w sobotę 7 b. m. o godz. 
6 w Seminarjum Prawa, Uniwersytecka 7, od 
pierwszej bramy na lewo. 

Program dzienny: „Sprawozdanie z wy= 
cieczki do Szegedynu i Budapesztu. Zagai 
prof. Zdziechowski. 

Goście są mile widziani. 

Na terenie archidjecezji wileńskiej już od 
1926 roku istnieje pobożne stowarzyszenie 
dla misyj wewnętrznych. Ta właśnie organi- 
zacja, na czele której stoi J. E. X. biskup 
sufragan wileński Kazimierz-Mikołaj Michal- 
kiewicz zwołuje na dzień 10 czerwca r. b. 
Kongres Misyjny w Wilnie, celem omówie- 
nia całości zagadnień, jakie już się nastręczy 
ły w związku z pracą unijną wogóle, w ar- 
chidjecezji wileńskiej w szczególności. | 
Na kongresie zostaną wygłoszone następują 
ce referaty: 

1. Zaraz po zagajeniu zabierze głos se- 
kretarz Pobożnego ŚoważystwaNii WO; 
kretarz Pobożnego Stowarzyszenia dla Misyj 
Węwnętrznych ks. Marcinowski, który złoży 
sprawozdanie z dotychczasowej działalności 
i zapozna zebranych z faktycznym stanem 
rzeczy na polu pracy unijnej w archidjecezji 

wileńskiej. ` 
2. ]. E. X. biskup sufragan wileński wy- 

głosi referat na temat: „O ideologji Misyj 
Wewnętrznych" (potrzeby takich misyj i 
ogólne metody). 

3. Ks. Dziekan Swirkowski — wygłosi 
referat „Praca nad pogłębieniem znajomości 
zasad wiary". ` 

4. Ks. dr. Ildefons Bobicz — wygłosi re- 
kų „Przeciwdziałanie propagandzie sekciar 

skiej”. 
5. Ks proboszcz Stanisław Klim — wy- 

głosi referat „Misje wewnętrzne a zadanie 
pałączenia Kościołów. 

Po każdym referacie będą przeprowadzo 
ne dyskusje, wynikiem których będą uchwa- 
ły powzięte przez Kongres. Na zakończenie 
Kongresu odbędzie się uroczyste nabożeń- 
stwo w Bazylice Metropolitalnej — poczem 
wyjdzie wieczorem z Bazyliki procesja na Gó 
rę Trzykrzyską, gdzie zostanie wygłoszone 
krótkie przemówienie. Z trzykrzyskiej Góry 
procesja uda się z powrotem do Bazyliki, 
gdzie się odbędzie oficjalne zakończenie Kon 
gresu Misyjnego i rozwiązanie procesji. 

RÓŻNE 

— „lnowacje* autobusowe. Od paru dni 
z niewiadomych powodów autobusy — linji 
trzeciej przy zbiegu ulic. W. Pohulanka i 
Piłsudskiego każą pasażerom przesiadać do 
innych autobusów tej samej linji oczekują- 
cych wpobliżu by odjechać do dworca, o 
próżnione zaś wozy wracają z powrotem do 
miasta. Zapytać należy w jakim celu tę się 
robi, narażając przytem jadących na  nie- 
potrzebną fatygę i zdobywanie miejsc. 

— Konsulat Łotewski zawiadamia, że w 
czasie Zielonych Świątek będzie nieczynny 
dnia 8, 9 i 10 czerwca. 

JEDZIEMY NAD NAROCZ. 

W dniu wczorajszym odbyło się w loka- 
lu Stow. Techników zebranie organizacyjne 
uczestników raidu - wycieczki do Narocza. 
Omówiono program wycieczki kwestję za- 
prowintowanja, noclegu i t.p. | : 

Jak się dało zauważyć, zainteresowanie 
się wycieczką duże, na co wskazuje pokaž- 
na ilość zapisanych maszyn. 

Wycieczka wyruszy 0 godz. 7 w nie- 
dzielę. 

TEATR I MUZYKA 

/— Teatr Miejski na Pohulance. Jaracz 
w „Artystach“ zapełnia co wieczór po brze 
gi salę teatralną i zapełniać ją będzie do po- 
niedziałku dnia 9 b. m. włącznie, poczem po 
drodze do Warszawy z zespołem wileńskim 
wystąpi w Białymstoku we wtorek dnia 10 
b. m. i w Grodnie we środę 11 b. m. 

— Teatr Miejski w Lutni. „Mysz ko- 
ścielna* Fodora z Niwińską i Zelwerowiczem 
w głównych rolach mile przypomniała się 
publiczności wileńskiej zyskując tak samo 
pełne entuzjazmu przyjęcie jak przed pół 
rokiem w okresie pierwszej swojej kadencji. 
Wyborna ta brawurowa komedja doskonale 
zgrana i pierwszorzędnie zmontowana przez 
dyr. Zelwerowicza, grana będzie po cenach 

  

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

  

Niezwykły pościg ulicami miasta 
za szpiegiem i przemytnikiem 
B. POLICJANT Z POZNANIA NA USŁUGACH WYWIADU KOWIEŃSKIEGO 

Wczoraj nad ranem na ulicach 
ukrywającym się od łat 3, przestępcą 
Poznania, przemytnikiem i szpiegiem 

W roku 1927 aresztawano go ra gyanicy i osadzono w areszcie w Pod- 
brzeziu lecz zdołał on zbiec dv Litwy 

Od tej chwili po za przemytnictwem z którego ciągnie duże zyski, upra 
wia on szpiegostwo przekradając się 

Właśnie wczoraj policjanci zauważyli go na uliqy Pioromont, gdy wycho 
dzi' ze swej kryjówki w posesji nr. 26 i usiłowali go zatrzymać. 

Karłowski widząc grożące mu niebezpieczeństwo rzucił się bez namysłu 
do ucieczki, nie zważając na groźby zastrzelenia. Pogoń za uciekającym trwała 
ogoło godziny mimo że w pościgu użyto dorożkę która jednak nie mogła spro 
stać szybkonogiemu uciekinierowi, przerzucajągemu się z jednej ulicy w dru- 
gą z szybkością zająca. 

Broni nie sposób było użyć ze 
ruch pieszy i konny. W reszcie dopadnięto zbiega wpobliżu Wilji i momental- 
nie skrępowano. 

Karłowski w ostatniej chwili już widząc, że nie ujdzie pościgu wydostał 
z kieszeni jakieś notatki i doszczętnie zniszczył je z obawy byj nie dostały się 
one w ręce policji. 

  

potrójnie zniżonych do poniedziałku dnia 9 
b. m. włącznie, poczem ustąpi miejsca dru- 
giemu przebojowi sezonu, paryskiej komedji 
„Fotel 47* z Werniczówną i Żelwerowiczem 
w rolach głównych. 3 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

— Wypadki w ciągu doby. W czasie od 
;4 do 5 bm. zanotowano w Wilnie różnych 
wypadków 36. W tem było kradzieży 5, o- 
pilstw 11, przekroczeń administracyjnych 6. 

— (Ciężkie zatrucie się alkoholem. Na ryn 
ku Stefańskim znaleziono nieprzytomnego, 
zatrutego alkoholem nieznanego mężczyznę. 

Zatrutego ulokowano w szpitalu św. Ja- 
kóba. 
— Wygładł z wozu. Na ulicy Sadowej po- 

czął ponosić wystraszony koń należący do 
Jana Domulewicza z gminy rudziskiej. Domu 
lewicz padając na bruk doznał uszkodzenia 
czaszki j został przewieziony do szpitala ży- 
dowskiego. 

— Profanacja grobów. Na gorącym u- 
czynku kradzieży upiększeń mogił na cmenta 
tzu wojskowym ujęto Zofję Sienkiewiczową 
i jej córkę Józefę (Pióromont 4). 

—Kradziež bičlizny. Nosenowi Gotkinowi 
(Złoty Róg 3) skradziono bieliznę rozwieszo- 
ną na: podwórku. 

—Przemyt. Na ulicy eDrewnickiej zatrzy 
mano nieznanego osobnika niosącego 10. ki» 
logramów rodzynek pochodzenia zagranicz” 
nego. 

— Zabójstwo Słonimem. We wsi Pa- 
włowicze gminy kostrzewickiej zastrzelono 
przez okno Aleksego Janusza. 

miasta miał miejsce niezwykły pościg za 
Marjanem Karłowskim ex-policjantem z 
w jednej osobie. 

gdzia wstąpił dq wywiadu litewskiego. 

często do Wilna. 

względu Ina wzmagający się na mieście 

  

KRO 
PIĄTEK 
Dziś W. słońca o godz. 3 m. 17 

Klaudjusza 
Jutro 

Roberta 

Z. słońca o godz. 7 m. 53 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 

U. S. B. w Wilnie, 

z dnia 5. VI. 1930 r. 

Cišnienie šrednie w mm. 770 

Temperatura średnia -l- 14 

Temperatura najwyższa -1-16 

Temperatura najniższa -1-6 

Opad w milimetrach: 

Wiatr ) 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: bez zmian 

Uwagi: 

Północny 

  

KOŚCIELNA 
— W sprawie Kongresu Eucharystyczne- 

go. Osoby, które się zapisały u ks. kan. Ci- 
chońskiego na wyjazd do Poznania na Kon- 
gres Euchar., zechcą przybyć do ks. СЬ 
chońskiego (Mostowa 12—a) w dn. 8 czer- 
wca o g. 5 po poł. celem ustalenia daty wy- 
jazdu i omówienia spraw, dotyczących udzia- 
łu w Kongresie. 

— (k) Nieustanna adoracja Przenajświęt 
szego Sakramentu. Dnia 6 czerwca w koście 
le w Kalinówce przypada całodzienna adora 
cja Przenajświętszego Sakramentu, dnia 7 
czerwca w kościele w Trokielach, dnia 8 
czerwca w kościele w Zaniewiczach. 

URZĘDOWA 
— Powrót p. wojewody. W dniu wczoraj 

szym powrócił z Warszawy p. wojewoda wi- 
leński Władysław Raczkiewicz i objął urzę* 

OW Śkólnik sprawie paszportó' = w i 'w nanse- 
nowskich. Min. Spr. Wewn. wydało okólnik 
w sprawie zaopatrywania: w paszporty t.z. 
nansenowskie osób zamieszkałych w Polsce, 
a nieposiadających obywatelstwa polskiego 
lub innego państwa. Takie osoby są bez- 
państwowymi i korzystają z kart pobytu łub 
kart azylu. 
„Obecnie, wobec często powtarzającego się 

nieprawidłowego interpretowania  okólnika 
in. Spr. Wewn. wyjaśnia, że przymusowe 

wydawanie paszportów nansenowskich bez- 
państwowym obywatelom, jak to miało miej 
sce w wielu wypadkach, nie może mieć miej- 
sca. Państwo może tylko umożliwić uzyska 
nie paszportu nansenowskiego tym obcokra- 
jowcom, którzy o to proszą. 

Specjalne rozporządzenie regulujące 
sprawę wydane zostanie wkrótce. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Kaucje od pracowników, Na mocy 
wo Sa Pana Prezydenta Rzplitej nie 
wolno pobierać kaucji w gotówce od praco- 
wników, jak również niewolno uzależniać u- 

dzielenie posady od otrzymania pożyczki od pracownika. * 

tę 

Kaucja może być pobierana tylko w for- Ni 

Na miejsce wypadku wyjechały władze 
śledcze, które badają okoliczności zabójstwa. 

— Pożar. Wskutek nieostrożnego obcho- 
dzenia się z ogniem wybuchł pożar we wsi 
Tuchowicze który zniszczył 6 gospodarstw 
powodując 25 tysicy strat. 

— Wypadek na strzelnicy. W czasie 0- 
strego strzelania w 85 pp. w N. Wilejce zo- 
stał postrzelony w czoło szeregowiec Moj- 
żesz Erblat. Rannego umieszczono w szpita- 
iu wojskowym w Wilnie. 

— Podrzutek, Przy ulicy Zawalnej 34 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 2 tygodni. 

Skierowano go do przytłuku Dzieciątka 
Jezus. ` 

& m 

NIKA 
mie kwitu o złożeniu kaucji w banku lub in- 
stytucji finansowej państwowej. 

— Przerejesitacja czjonków Chrześcijań- 
skiego Związku Zaw. Pracjątk i Prasowaczek: 
odbywać się będzie codziennie od godz. 6 do 
8 wiecz. i w niedziele od godz. 1 40 2 м Ю 
kalu Związku przy ul. Metropolitalnej 1 do 
dnia 30 czerwca rb. › 

‚ Мигаггу i beton. codziennie od 6 do 8 
wiecz., w niedziele od 1 do 2 pp. w lokalu 
Związku przy ul. Metropolitalnej 1 do dnia 
15 czerwca rb. 

Członkowie, którzy w tym terminie nie 
zgłoszą się do rejestracji zostaną pominięci 
w statystyce rzemieślniczej. 

  

Międzynarodowa 
Wystawa Patartina 

w ngrodzie Bernardyńskim 
400 obrazów najlepszych 
artystów wszystkich części 

świata 

Otwarfa od godz. 11 do 8 wiecz, 

Wejście 1 złoty, - 

SZKOLNA 

— Akt maturalny w Koedukacyjnem Gi- 
mnažjum Tad. Czackiego. Dnia 7 czerwca o 
godz. 13 odbędzie się w lokalu gimnazjum 
im. Tad. Czackiego przy ul. Wiwulskiego 13 
akt wręczenia świadectw dojrzałości tego= 
rocznym abiturjentom. ‹ 

Do egzaminów maturalnych wobec 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, — 2070 
nej z dyrektora gimnazjum oraz nauczycieli 
VIII klasy, pod przewodnictwem prof. USB. 
p. Stefana Srebrnego, przystąpiło 24 abi 
turjentów: ||| 

Antuszewiczówna Marja, Dziedziul Wła 
dysław, Gottowt Zygfryd, Hermanowicz Je 
rzy, Hermanowicz Wiktor, Kacówna Berta, 
Kanolkowski Stanisław, Kopeć Bohdan, Ko- 
zubowski Jerzy, Łukaszewiczówna Janina, 
Moucewicz Wiadysław, Obrąpalski Z gmunt 
Ostrowska Małgorzata, Przybytek Igierd, 
Słotwiński Mirosław, Soroko Henryk, Sta mie 
szewska Regina, Subotkowski Edward, Slepi- 
kas Alfons, Tomaszewska Helena, Turowski 
Wacław, Wirbilis Stanisław, Zakrzewski An 
toni i Zukułówna Leokadja. 

Wszyscy uzyskali świadectwa dojrzato- 
ci. 

AKADEMICKĄ 

— Z „Odrodzenia”. W niedzielę, dnia 8 
b. m. odbędzie się wycieczka do Czarnego 
Boru. Zbiórka na stacji o godz. 6.45 (rano), 
odjazd o godz. 7. Mszę św. odprawi ks. W. 
Meysztowicz w kaplicy w Czarnym Borze. 
Powrót o godz. 21.50. O ile zbierze się od- 
powiednia ilość uczestników wycieczki odbę 
dzie się w Czarnym Borze zebranie Sekcji 

RADJO 
PIĄTEK, DNIA 6 CZERWCA 1930 ROKU 

11.50— S 
12.05 — 

nowych. 1 
13.10 — 13.20: Komunikat meteorolo- 

„giczny z Warsz. 
16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17.00 Muzyka z płyt gramo- 

fonowych. 
17.00 — 17.15: Kom. L. O. P. P. 
17.15 — 17.40: „Mata skrzyneczka* ko- 

respondencja dzieci omówi i odpowiedzi 
udzieli Ciocia Hala. 

17.45 — 18.45:.Koncert popularny 
Warsz. 

18.45 — 19.10: „Skrzynka pocztowa” 
Nr. 117 odpowiedzi na listy słuchaczy wygł. 
Witold Hulewicz. 
„ 19.10 — 19.35: Audycja literacka: „Ta- 
jemninca genjusza drukarni“ zradjofon. po” 
wieść Br. Ostrowskiej w wyk. Zesp. Dram. 
Rozgł. Wil. į uczninėw gimnazjum Zygmun- 

ygnał czasu z Warszawy. 
12.35: Muzyka z płyt gramofo- 

& 

Liturgicznej i Koła Koleżanek, ta Augusta. RA a 
= e wtorek 10 b. m. w lokalu „Odrodze 19.35 — 19:50. Prasowy dziennik radjo- 

nia“ odbędzie się zebranie członkowskie po- WY Z "Warsz. 
19.50 — 20.15: Program na sobotę i 

sygnał czasu oraz rozmaitości. 
20.15 — 23.00: Tr. z Warsz. Koncert 

poświęcony twórczości Czajkowskiego i ko- 
munikaty. 

23.00 — 24.00: Retransmisje stacyj za” 
granicznych. 

święcone dyskusji nad wzmożeniem tempa 
pracy w III trymestrze. Obecność wszystkich 
członków bardzo pożądana. Zarząd „Odro- 
dzenia* wzywa członków „Odrodzenia“ do 
wzięcia jaknajliczniejszego udziału w Kon- 
gresie „Eucharystycznym w Poznaniu. Zapisy 
wać się można najpóźniej do dnia 15 czer- 
wca w godzinach urzędowych (12—13) w 
lokalu „Odrodzenia" lub bezpośrednio w 
Komitecie Akademickim I. K. E który urzę- 
duje w lokalu Sodalicji Męskiej (Wielka 64) 
codziennie o godz. 19—20. Koszty nie prze- 
kroczą 50 zł. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zarząd Patronatu Więziennego w Wil 
nie uprzejmie prfpomais że. doroczne zwy- 
czajne Walne Zebranie członków Patronatu 
Więziennego w Wilnie odbędzie się dn. 6 
czerwca 1930 r. o godz. 7 pp. w sali sądu 
Ne aylaego w Wilnie, ul. Mickiewicza 

r. 36. 

    

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru IV z siedzibą w Wilnie, przy zaułku 
Św. Michalskim Nr. 8 m. 5, zgodnie z art. 
1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomości 

godzinie 10 rano w Wilnie, przy ul. Końskiej 
T, odbędzie się sprzedaż z licytacji należą- 
cego do Zelmana Goldina, majątku ruchome- 
go, składającego się z umeblowania oszaco- 
wanego na sumę zł. 5.916. 

(—) K. Sitarz. 

publicznej, że w dniu 6 czerwca 1930 r., o w. 

Dr. Jan Stanisław LEWIŃSKI 
Profesor Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie zmarł dnia 4 czerwca 1980 r. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele Ewangelicko-Reformo- 
wanym (ul. Zawalna) dn. 6-g0 czerwca 1930 r. o godzinie 4-ej p. p., poczem 
nastąpi eksportacja zwłok na dworzec osobowy. 

O bolesnej tej stracie dla nauki polskiej zawiadamia 

DYREKCJA i SŁUCHACZE 

  

    
   
    

   

   

posługi ś. p. 

najserdeczniejsze podziękowania 

INSTYTUTU NAUKOWO-BADAWCZEGO EU 

Wszystkim tym, którzy raczyli wziąć udział 

nieodżałowanemu ojcu naszemu doktorowi 

WĘSŁAWSKIEMU i okazali nam tyle serdecznego współczucia z powodu tej 

bolesnej straty, a w szczególności Wielebnemu Duchowieństwu, 

cielom władz, urzędów, instytucyj, stowarzyszeń, organizacyj i szkół, składamy 

ROPY WSCHODNIEJ. 

za 

  

    

  

w 

  

oddaniu ostatniej 

WITOLDOWI 

przedstawi- 

RÓDZiINA 

  

kcha tiagedji w Instytucie Wschodnim 
Niezwykle tragicąny wypadek z prof. Lewińskim, który znalazł śmierć 

w czeluści budującej się windy — głośnym echem odbił się w całej Polsce. 
Jak już podawaliśmy prof. Lewiński po wyjściu ze swego pokoju w 

gmachu I nstytutu przy ulicy Zygmuntowskiej 2, zbłądził i tdafiwszy do ciem- 
nego korytarza na 2 piętrze znalazł się przed normainemi drzwiami pokojowe- 
mi otwierającemi się do siebie. Wszedi w nie trzymając rękę na klamce co 
spowodowało, że padając odruchowo drąwi za sobą zatrzasnął. 

Znaleziona go ubranego w palto,ogodal zaś na posadzce leżał kapelusz i 
stłuczone okulary. 

Po wstępnych oględzinach ciało zmarłego przewieziono do zakładu medy 
cyny sądowej w celu poddania badaniom. 

Po dokonaniu tych formalności, będzie orfo wydane rodzinie, która naj- 
prawdopodobniej zechce je przewieźć do Warszawy. 

Prof. Lewiński liczył 45 lat, osieńocił żonę i córkę. W Warszawie wykła 
dał w Wyższej Szkole Handlowej. 

Śledztwo w tej sprawie spoczywa w rękach podprokuratora II rewiru, 
który zlecił wydziałowi śledczemu jaknajskrupulatniejsze zebranie wszystkich 
danych, dotyczących wypadku. 

Najważniejsze jest to że w lokalu Instytutu, który obecnie znajduje się 
w stadjum remontu, budująca się winda nie była wcale zabezpi co jest 
karygodnem niedbalstwem ze strony kierowników robót. Pośrednio odpowie- 
dzialną jest Dyrekcja Robót Publicznych, bezpośrednio zaś inżynier doglądają 
cy robót w gmachu państwowym. 

Dopiero po wypadku na kategoryczne żądanie 'władz bezpieczeństwa 
drzwi do windy zabito deskami. 

Z dotychczasowego przebiegu śledztwa można wnioskować, ' że winni 
onegdajszego wypadku pociągnięci będą do surowej odpowiedzialności. 

Rozczarowani członkowie P.P. 5. - lewicy 
CHCĄ WRóCić DO POLSKI. 

Do Wilna nadeszły wiadomości o losach znanej na tut. gruacje ze swej działalności 
wśród młodzieży PPS - Lewicy Władysławy Bohuszewiczówny, która w lutym roku bie- 
żącjego uciekła do Mińska, jako działaczka 
i Przed 

czna. 
ucieczką, która stałą się nieodzowną, bowiem Bohuszewiczówna każdej chwi- 

spodziewała. się aresztowania, otrzymała ona na drogę dokument zapewniający jej 
kę władz bolszewickich. Ponadto Bohuszewiczówna w ma ła się legi! © 
gowego Kom. PPS - Lewicy z dnia 23 lutego 30 roku numer 12 pisaną w jeyku ad i 

zamieszkała w Czelabiń: W Mińsku bardzp ją źle przyjęto tak 
Nadzieje na karjerę zawiodły. W 

Wilnie, Bohuszewiczowa 
zezwolenie na 

do Rosji działacze PPS Lewiqy, którzy 

że w rezultacie 
nie 

rot do. Polski, przyratkając słać się jaknajlojaniejszą obywatelką w: » 

nie dowiadujemy się, że sfarnia o я : oki c я 
(OwWAWSZY „f Iszewickiego“ nie 

podzielić lost Ignacego Wźlka o akinių ktonego donosili Н 

isze 0 tem w Estach do swej matki | 

pbwrót do Polski czynią i tnni zbie/1 

imy w depeszyi z Mińska. 

  

Ńraina pusiegu grubu 
Dziwny jest związek człowieka z zie” 

mią. Kraj lat dziecinnych zostawia na czło- 
wieku niezatarte piętno. Można przez długie 
lata obejść wszystkie ścieżki, od: Singapuru 
po Rjikjawik, od: Murmanu po Buenos-Aires. 
A jednak po tem, $dy znowu usłyszysz szum 
sosen nad głową lub nogą się dotknie ugi- 
nającego się rojstu — odczujesz wyraźnie, 
że dopiero tu, w harmonji jesteś z życiem 
natury, żeś wrósł w tę ziemię. 

Kto nie widział piaskowych murów pod 
czerwoną dachówką na tle zielonych wzgórz 
nad Wiłejką, ten nigdy nie zrozumie Mickie- 
wicza. Jak nigdy prawdziwie nie zrozumie 
Puszkina, kto wczesnym, zimowym zmierz- 
chem nie szedł wzdłuż granitowego wybrze- 
ża ołowianej Newy. Wer den Dichter will 
verstehen muss in Dichters Lande gchen. 

‚ Jak wiele daje dla pogłębienia myśli ka- 
tolickiej zetknięcie z Rzymem, wie każdy, 
kto choć parę tygodni spędził nad żółtym 
Tybrem. A nieomylny instynkt wieków pro- 
wadził tłumy chrześcijan do Palestyny, A 
wojny długoletnie prowadził świat chrześci- 
jański, nie o panowanie nad skrawkiem nieu 
rodzajnej gleby, ale o względne bezpieczeń- 
stwo j swobodę tych, którzy w Nazarecie i 
na Kalwa.ji szukali bliższej znajomości Bo- 
ga. Każde zetknięcie się z tą ziemią u ludzi 
umiejących myśleć i patrzeć, wywołuje świe 
że, nieznane tony w opowieściach ewange- 
licznych. Myśl o Chrystusie, rzucona na kra- 
jobraz palestyński, nowej nabiera plastyki. I 
dlatego tak żywem jest*każde opowiadanie 
biblijne, które ma za tło widziany własnemi 
oczyma horyzont Galilei czy Judei. 

„_ Od powodzi książek religijnych pustych, 
nieprzeżytych,  nieprzemyślonych, odbijają 
prace tych autorów, którzy nietylko powta” 
rzali za ojcami pacierz ale i sami wołali do 
Boga. Wśród. nich wyróżniają się dzieła 
powstałe w bezpośredniem, żywem zetknię- 
ciu się z Ziemią Obiecaną. 

Do takich książek należy książka p. 
Wrotny-Klimowiczowej, zatytułowana: „Kra 
ina pustego grobu". Mimo wszystkie braki 
konstrukcji, bije z niej blask prawdziwego, 
rzetelnego przeżycia religijnego — i czuć w 
niej gorące tchnienie pustyni Zajordańskiej, 
słychać szmer potoków Palestyny. Opisywać 
ją trudno. Przeczytać ją trzeba. Bore 
niech da wyobrażenie o całości. 

„Zeszedł Jezus z gór nazaretańskich w 
piękne krainy Galilei, przeszedł Tyberyadę i 
skaliste wzgórza Hebronu, Jerozolimę ujrzał 
wyniesioną wysoko, potem wszedł w pasma 
pustynnych gór, aż zstąpił na drugim krańcu 
Swej ziemi, na zielone brzegi Jordanu. " 

do czuł, jaki związek zawierał z rodzin- 
ną ziemią, którą brał w wieczyste posiada- 
nie? Ale wziął ją tak zupełnie , że jest ona 
Jego do końca Świata. Prawnie może należeć 
do kogobądź, do Saracenów, Turków do An- 
glików, którzy będą cywilizowali je j dzikie 
piękno, czy żydów, którzy z niej czynią 
punkt oparcia dła swoich interesów. Ale nad 
całym jej obszarem unosi się Imię Jezusowe 
na wszystkich ścieżkach jej i drogach szukać 
się zawsze będzie śladu stóp Jego, i w purpu 
rze kwiatów czcią przejmuje kolor krwi je- 

o, i drzewa oliwne otoczone są historją mę- 
i Jego zawrotnej, i radośne ptactwo, i białe 

lilje żyją pod znakiem jego błogosławieńst" 
a 
W noc cichą milkną brzegi jeziora Gene- 

zaret i zdają się być wpatrzone czy nie uj- 
rzą na nich Świętej Postaci. A gdy się zer- 
wie wicher to zda się być spętany Jego roz 
kazem. 

Ziemia ta, jak oblubienica z Pieśni nad 

z sąuów 

KRYMINALISTA NA USŁUGACH KOM- 
PARTJI. 

  

 Żle jest widać z akcją polityczną komu- 
nistów skoro, mimo usilnej agitacji w sensie 
werbowania nowych członków, zmuszeni są 
korzystać z pomocy płatnej różnego rodzaju 
osobistości z kryminalną przeszłością, dla ro- 
boty kolporterskiej. 

Jako przykład niech posłuży charaktery- 
styczny fakt. Na wokandzie Sądu Okręgowe- 
go znalazła się sprawa 42 letniego analiabety 
Franciszka Gana, stałego mieszkańca domu 
noclegowego t.zw. „Cyrku*, nb. pięciokrot- 
nie karanego za kradzież. Gan ujęty został 
przez posterugkowego w momencie rozrzuca 
nia ulotek korhunistycznych. Przy rewizji zna 
leziono przy nim znaczną ich jlość, a pode 
czas badania zeznał on, że ulotki otrzymał od 
pewnego, nieznanego mu ósobnika. Tajemni- 
czy osobnik zapłacił mu za to 15 złotych. 

Dochodzenie nie ustaliło, czy była to pier 
wsza, partyjna robota Gana i czy rzeczywiś- 
SR on przypadkowym tylko „działaczem* 
partji. 

ak czy owak, a fakt posługiwania się 
komunistów elementami kryminalnemi został 
niezbicie stwierdzony. 

‚ Sąd Okręgowy skazał Gana na rok wię- 
zienia. 

UKARANE DZIECIOBÓJSTWO | 

Irena Szvpakowska pociągnięta została 
do odpowiedzialności sądowej za zamordowa 
nie swego dziecka natychmiast po jego uro- 
dzeniu. 

S prawa zabójstwa przedstawiała się na- 
stępująco. 

Dwie kobiety poszły do piwnicy po drze 
wo iku wielkiemu swemu przerażeniu zau- 
(M że z piasku wysuwa się nóżka dziec- 
ka. Dzielne niewiasty odkopały zwłoki i wó- 
wczas okazało się, że dziecko żyje jeszcze. 
Znając stosunki miejscowe domyśliły się, že 
jest to dziecko Szpakowskiej, powiadomiły 
Ją natychmiast i pomogły wymyć dziecko do 
chrztu. 

Na drugi dzień maleństwo zmarło, a pod- 
czas sekcji zwłok ustalono podskórny krwo- 
tok mózgowy. i 
„Matkę aresztowano. Zeznała, że po urodze- 

niu się dziecka, co miało miejsce w piwnicy, 
szła po schodach, upadła i wówczas dziecko 
uderzyło się padając razem z nią. 
„ Myśląc, że dziecko nie żyje pogrzebała 
je w piwnicy. 

„ Sąd Okr gowy nie dał wiary tym zezna- 
niom i wyniósł wyrok skazujący na trzy lata 
domu poprawy. 

Wczoraj na rozprawie w Sądzie Apelacyj 
nym zbadany został w charakterze Świadka 
prof. dr. Singalewicz, który w zeznaniu swem 
oświadczył, że krwotok był raczej natury u- 
w, gdyż na to wskazują wyniki eksper 

yz ej 
Sąd przychylił się do wniosku wiceproku- 

ratora Komara i wyrok Sądu Okręgowego 
zatwierdził. Obronę Szpakowskiej wnosił z 
urzędu mec. Florczak. 
PERSONALAS NORS, 

Pieśniami, otoczyła życie Jego pięknem isłoń 
cem i z jękiem bolesnym rozdarła szaty swo” 
je u stóp krzyża, a dziś cała jest tylko wspo 
mnieniem i oczekiwaniem. 

Szkoda, iż dła wydania tak pięknych pism 
tak mało sobie zadała fatygi drukarnia „Po- 
laka - Katolika". Korekta fatalna. 

10. 5. 1000.



GIELDA WARSZAWSKA 
z dnia 5. 6. 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

* Dolary 8,88 — 8,90 — 8,86. Holandja 

358,70 — 359,60 — 357,80. Nowy York — 
8,909 — 8,929 —8,880. Paryż 34,97 — 35,08 
— 34,89. Londyn 43,44  —43,44:i 43,22. 

Praga 2644 — 2651 — 26,38, Szwajcarja 

172,66 — 173,10 — 172,23. Stokholm 239,41 
— 240,01 — 239,81. Wiedeń 125,80— 126,11 

125,49. Włochy 46,73 — 46,85 — 46,62. Ber 
fin w obrotach prywatnych 212,80. 

į Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 110.50 — 112— 

11650. Korwstsyjna 55, Dolarówka 64,75, 
10 proc. kolejowa 102,50. 8 proc. listy za” 
staw. Banku Gospodarstwa Krajowego i Ban 
ku Roinego, Obligacje Banku Gospodarstwa 
Krajowego 94, te same 7 proc. 83,25, 7 proc 
listy zastaw. dolarowe Towarzystwa Kredy- 
towego Ziemskiego 76. 4,5 proc. ziemskie 55, 
8 proc. Warszawskie 76,25, 4,5 proc. Łodzi 
54, 8 proc. Łodzi 70.75 — 71. 8 proc. Piotr 
kowa 67,80 — 67,75 — 68. 5 proc. Siedlec 
47, 6 proc. obligacje pożyczki konwersyjnej 
m. Warszawy 1926 roku 57—57,5 — 57,35 
i 57.50. 
  

OFIARY. 
Bezimiennie na Dom Dzieciątka Jezus 

złotych 2. 

Nowy rozkład jazdy autobusów 
ODJAZD Z WILNA. 

1) Od PYSK 10, 
12, 14, 17. ь 

2) Wilno — Niemienczyn 6, 7, 8, 9, 10.30, 
12, 13, 15, 16, 7.30, 8.45, 19.45. 

3) Wilno — Landwarów — Troki 9.45, 
13.00, 18, 7. 15, 8.15, 8.45, 9.15, 12, 14.30 
15.30, 17.00 19.30, 20.20, 21.30. 

4) Wilno przez Oszini; — Holszany 
Traby — Wiszniew — Woložyn — Iwieniec 
6, 6.45, 16, 17, 17.30, 18. 

5) Wilno — Oszmiana — Smorgonie — 
Krewo 5.30, 9.15. 14.30, 15, 15.30, 16.30 

6) Wilno — Mejszagoła — Podbrzezie 
8.30, 12.15, 17.30. 

7) Wilno — Michaliszki — Swir — Kobyl 
nia — Miadzioł 15, 16. 

* 8) Wilno — Połuknia — Olkieniki 18, 19 
9) Wilno — Iwię — Traby 16, 7.10, 17.40 

18.10, 18.40, 19.15, 20, 20.50, 21.30. 
10) Wilno — Lida 15. 
11) Wilno — Jaszuny — Turgiełe — Ta- 

bogyszki 16.30, 17. 
12) Wilno — Molbdeczno 14. 

13) Wilno — Święciany — Brasław 19. 

Popierajci 
  

PRZYJAZD DO WILNA 

1) Wilno — Grodno — Białystok 9.30 
10.30, 15.30, 23.30. 

2) Wilno — Niemenczyn 7.30, 9.30 10.30 
11.30, 13, 14.30, 15,30, 17.30, 18.30 20, 21.30 

3) Wilno—Landwarów — Troki 12.20, 
16.10, 21.10. 

4) Wilno przez Oszmiany — Holszany — 
Traby — Wiszniew — Wołożyn: — Iwieniec 
7.30, 8.30, 9.30, 13.45, 18.21. 

5) Wilno — Oszmiana — Smorgonie — 
Krewo 7 „8, 9, 10 16, 16.30. 

6) Wilno— Mejszagoła — Podbrodzie 
7) Wilno — Michaliszki — Świr — Ko- 

bylnik — Miadzioł 7.45, 8.45, 
Olkieniki 8, я > Wilno— Połuknia — 

50. 
9) Wilno — Iwje — Traby 17.30, 18.40, 

LB 19.40, 26.30, 21.15, 22, 22.40, 23.30, 
„35. | 

10) Wilno — Lida 8.45. 
11) Wilno — Jaszuny — Turgiele — Та- 

bsńyszki 7.30, 8.30. 
12) Wilno — Mołodeczno 10.30. 

e L 0. P.P. 

    

Rejestr Hand 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

i w dniu 22. III. 30 r. 

ciel — Pietrajtis lowy 
11651. I. A. Firma: „Pietrajtis Weronika" w Wilnie, ul. Pot 

towa 2. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właś- 
Weronika zam. tamże. 

w dniu 24. III. 30 r. 

420 — VI. 

11652. I. A. Firma: „Rodsztejn Zusel“ w Wilnie, ul. Wielka 
28 — 7. Sprzedaž domowa drobnej galanterji. Firma istnieje 
od 1929 roku. Właściciel — Rodsztejn Zusel, zam. tamże. ______ PCC JA mas Bi Oi Aaa as LSAS S 

11653. I. A. Firma: „Reutt Leonard* w Wilnie, ul. Ludwi- 
sarska 12. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 roku. Włar 
ściciel — Reutt Leonard zam. przy ul. 

11643. 1. A. Firma: „Kacew Małka* w «Wilnie, ul. Garbar- 
ska 1. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 
cieł — Kacew Małka, zam. tamże. 

11644. I. A. Firma: „Sklep mappi chłodzący: 
i Sora i S—ka“. Sklep napoi chiodzących 

w Oszmianie, ul. Pilsudskiego 6. Špėlka istnieje od 
stycznia 1930 roku. Wspólnicy zam. w Oszmianie: Sora Kapłan 
— przy ul. Piłsudskiego 6 i Isomer Szejnberg — przy ul. Pił- 
sudskiego 15. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 
10 stycznia 1930 roku na czasokres do dn. 31 
Zarząd należy do Sory Kapłan. Weksle i wszelkiego rodzaju. 
inne zobowiązania w jmieniu spółki podpisują A WZ 

412 — VI. 

ch į zakąsek Ka 
i zakąsek. 5% lanka 31. 

grudnia 1932 roku. 

onifraterskiej 2. 
422 — VI. 

11654. |. A. Firma: „Rynkiewicz: Paulina* w Wilnie, ul. W. 
Pohulanka 41 — 19. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1923 
roku. Właściciel Rynkiewicz Paulina, zam. przy ul. W. Pohu- 

423 — VI. 
> 

11655. 1. A. Firma: „Stetkiewiczowa Anna“ w. Głębokiem, 
pow. Dziśnieńskiego. Hurtownia soli. Firma jstnieje od 1926 r. 
Włościciel — Stetkiewiczowa Anna, zam. tamże. 424—VI. 

— — 
11656. I. A. Firma: „Treger Sora" w Wilnie, ul. W. Pohu- 

lanka 53. Sklep mięsny. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel łącznie. — Treger Sora, zam. tamže. 425 — VI. 

° — 11645. |. A. Firma: „Kurkowska Anna" w Wilnie, ul. Sot- ‚ 11657. I. A. Firma: „Tumczonek Jan* w Głębokiem, pow. 
taniska 44. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Dziśnieńskiego. Restauracja i sprzedaż wyrobów tytoniowych. Właściciel — Kurkowska Anna, zam. tamże. 414 — VI. Au istnieje od 1925 roku. Właściciel — 'Tumczonek Jan, zam. JE EDO RA DAJA, amże, 426 — VI. 11646. I. A. Firma: „Lachecki Fryderyk“ w Wilnie, ul. Ja”  ——— — — — —————————————— 

SŁOWO 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

„Iańczący 
W roli głównej największa czarodziejka ekranu LYA MARA, Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów 
6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. 

W dn. 5, 6 i 7 czerwca 1930 roku Kinematograt Miejski NIE CZYNNY z powodu remontu 
Noa SE Ę-PANY- PRO GR AM 

Wiedeń" 
od g. 

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„LE LO 8“ 

najnowszej 
swojej kreacji   czarująca 

UWAGA! Seansy o godz. 4 i 5 m. 30 po cenach zniżonych BALKON — 60 gr., PARTER — 1 zł. 
Przebój dźwiękowy! Ulubienica publiczności 

„Romańs współczesogj Banany”. 
śpiew et. cet. Nad program: Wszechświatowej sławy śpiewaczka IZA KREME 
o godz. 4-ej, ostatni seans o godz. 10.30. 

pełna temperamentu COOLEN MOORE w 
W akcie II: WIELKA REWJA. Tańce 
akrobatyczne,  Girlsy Humorystyczne, 

wykona piosenki. Pocz. seansów 

  

Pierwsze Dźwięko- 
kowe Kino 

„HOLLYWOOD: 

Mickiewicza 22.   Dziś! 
cudownym swym śpiewem i grą na banjo oczaruje widzów i słuchaczy. 
Partnerem jej jest popularny amant ekranu i sceny JÓZEF SCHILDKRAUT 
pozatem udział biorą słynne CHSRY MURZYNSKIE w 100 proc. przebo- 
jowym filmie dźwię- A 'За 
kowo-špiewnym p. STATEK KOMEDJANTO W 

LAURA LA ? 

t. 

Do godz. 7 ceny miejsc na parterzeod1 zł. Balkon 80 gr. 

  

Opalową 
Polska Składnica Galantetyjna 

FRANCISZKA FRLICZKA 

Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-46 

damską wykwintną bieliznę z walansjenkami 

w najnowszych fasonach poleca 

    

ai i ia Li i TTT TT 

Pierwsza Wlieńska Spółka Parcelacyjna 
pod zarządem MIECZYSŁAWA SZYMANOWICZA 

nadal wykonywa 

roboty parcelacyjne i miernicze. 

MIGKIEWICZA 4. 9GEG 
8 GRA 6 GA 02 R LK LA EA AG VAIRAS OO I OSKARAS I AD O ROA 

OGŁOSZENIE PRZETARGU. 
Dyrekcja Okręgowa K. P. w Wilnie 

ogłasza przetarg na dzierżawę restauracji na 
st. Baranowicze i Pińsk, bufetów na 
Bielsk, r'odl., Łapy, Słonim, Sokółka, Waliny, 
Bielsk, Podl, Łapy, Słonim, Sokółka, Wali» 
M Kobryń, Siemiatycze, Połoczany, Mordy, 

ońki, juchnowicze, Olechnowicze, Zahacie, 
Nowodruck, Horodyszcze, Kiena, Opsa, fry- 
zjerni: Suwałki i Łuniniec z terminem objęcia 
1 lipca 1930 r. 

Termin składania ofert upływa 18 czer- 
wca 1930 r. o godz. 12 w południe. 

Szczegółowe warunki podane są w ogło- 
szeniach wywieszonych na wymienionych 
stacjach i w gmachu Dyrekcji. 

Dyrekcja Okręgowa! Koleż 

LANTE 

  

Początek ogodz. 5, ost. 10.30. 

  

  

  

  

  

  

  

      

Wilno, Mickiewicza 31 
m. 4. 

Urodę 
kobiecą konser- 

odświeża, 
wuje, doskonali, 

jej 
skazy i braki. Masaż Tanio 

macje: Wilno, 

usuwa 

Mickie- zł. 3.75 
wicza 23 Biuro Techn. St. BANELiS-ka Wilno, bezpieczona. Zgłaszać 
Inż. Kiersnowski i Kru- Mickiewicza 23, 
o. S-ka, tel. 560. — 8-49. 

do wynajęcia BJ A WA AB PROZA ST I ASY 

poleca D.-H. 

tel. 

—0 

      

  

  

Baz PISZEMY na MA. SPRZEDAJE SI RA AA 
m NEOSZERKI za nieruchomość w 7. SZYNACH 
use o uzana M0 nie, plac 2794 i pół. fachowo, Rze i 

' mtr., 3 domy пиебг-| пна 27550 Marzerta$m ałowtka kai o "6 miesaca: | Wieńskie Biuro Ko- 
niach, 2 ogrody owo-| MiSOWO - Handlowe 

oraz Gabinet Kosme- COW MAG: Gino Mickiewicza 21, tel. 
tyczny, usuwa zmarszcz Knažiaiia 5 m 15, а 152. —0 
ki, piegi, wągry, łupież, VERA d PEOSZ 
brodawki, kurzajki, wy- PROF a 
padanie włosów. Mic- DOLARY lubZŁOTE 
kiewicza 46. lokujemy na solidne 

Н s zabezpieczenie z i — „sam |. WIIOOKIU | $-ha || gwarancja fermino- 
| Spółka z ogr. odp. wego zwrotu 

Iki % p 0 $ R Dn y g Wilno, ul. oska Wileńskie M Ко- 
wszelkie 20, dom własny. || misowo - Handlowe 

-—— 0 a «< Istnieje od 1848 7. Mickiewicza 21, tel. 

Wychowawczyn* | Fabryka i skład || 152. = 
do dzieci, do lat 10-ciu, | | „mebli: || 
poszukuje posady. Do- | jadalnie, sypialnie, 66 
wiedzieć się: Piwna 2] Salony, _ gabinety, 0 $ a 
m. 1 —]| łóżka niklowane i | 95 3 

оРАВЕ CIA angielskie, kreden- |jej dzieje i kultura CC os KS ss RASA | Sy, Stoły, szafy, | wyd. Trzaski, 52 zesz. 
Bi Kosmetyka BB LETNISKA biurka, krzesła dę- | (dotychczas. komplet) 

st. pó R 5 га 250 miast 800 zł. 
Šinano EKO 03 ООО I КАЛО raty. 

LETNISKA Poszukuje 
@ ц'…п" z utrzymaniem w та- R ń ki j się wspólnika 

Racjonalnej Ko-jątkach ziemskich w ОЙО V M z kapitałem od 5-ciu 
smetyki Leczni- wojew. Wileńskiem ijuż nadeszły. Muscatdo 10.000 zł. Wyma- 

OE Nowogródzkiem. Infor- półsłodkie but. 3]4 litra gama współpraca na 
miejscu. Gotówka za- 

się: ul. Cicha Ne 3, M. 
Hadryszewski od 9—12 

    

giellońska 11. Skup świń w celu odsprzedaży. Firma istnieje 'od 
1930 roku. Właściciel — Łachecki Fryderyk, zam. tamże. 

415 — VI. 

11647 |. A. Firma: „Makowska Helena" w Wilnie, ul. Mo- 
stowa 17. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 roku. Wła- 

у ćścicieł — Makowska Helena, zam. tamże. 416 — VI. 

11648. I. A. Firma: „Sidep spożywczy $ 
w Wilnie, ul. św. Jakóbska 12 — 10. Sklep spożywczy. Firma 
istnieje od 1929 roku.ż Właściciel — Makarska Antonina, zam. 
przy ul. św. Jakóbskiej 12. 417 — VI. 

|. 11640. |. A. Firma: „Nowoszyński Tanchum* w, Wilnie, ul. 
Giedyminowska 65. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 

11658. I. A. Firma: „Tejtelbaum Icek* w  Głębokiem, pow 
Dziśnieńskiego. Sklep mąki, zboża i soli. Firma istnieje od 1920 
roku. Właściciel — Tejtelbaum Icek, zam. tamże.  427—VI. 

11659, I. A. Firma: „Wieksler Hirsz* w Wilnie ul. Garbarska 4 
Sprzedaż drobnych części do samochodów. Firma jstnieje od 
1929 roku. Właściciel — Weksler Hirsz, zam. tamże. 

428 — VI. 
c 

11660. I. A. Firma: „Silep, wytobow żeląznych — Wincen- 
ty Wróblewski. w Wilnie, ul. Jagiellońska 11. Sklep wyrobów 
żelaznych. Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel — Wró- 
blewski Wincenty, zam. przy ul. Sawicz 7 — 2. 429 — VI. 

w dniu , 45.IV 30 r. 

  

ń s twarzy i ciała (panie). Państwowych w Wilnie. Sztuczne e m a ieinis40 óż E LGUBY 
FOLWARK ry. Wypadanie włOSÓW z 5 pokoi z kuchni: R R 
Benedyktowo do sprzed amią i łupież. Najnowsze en i Ailszy 
25 dzies. Lasu — 3 dz., ornej—15 dz., 
reszta łąki i pastwiska. Zabudow. w 
dobrym stanie. Ziemia pierwszorzędna. 

cjonalnej. 

      

zdobycze kosmetyki ra- ow. 
| Karli łómiśck, 

Gobi onielóde. 10—8.7 Karlina, Niemiecka 22 
  

  

GTATAWE RUR 2: GEA EI aso 
się: Biuro ogł. gubiony bilet wol- 

4 nej jazdy autohu-   

  

     

  

       
     

m i ielni* Gm. Rudomińska, 18 klm. „od”Wilna. о W, Z. P. 43. K 7 otsa SB AGE rail aż cenie E Po miejscu u E > LL od) chodowa, м | mualda Kułakowskiego, nisława Fiedorowicza. Kupno t sprzedaż centrum, o 4 miesz- | unieważnia się. = 

Urodę KOBIECĄ. ssanuanana awa | kniach, ziemi 150 : ' 
doskonali, |. odświeża, Afr sprzedamy, za-4,000 | DP "slizajna,* wyd. OSI 1 a О 1nzacyjn я usuwa braki i skazy. ! а"“"ппп' dolarów przez BKU. Wi 

  

roku. Właściciel — Nowoszyński Tanchum, zam. przy ul. Cia- 11701/1. A. Firma: „Piwiarnia ze 7 rosów snej 20. 418 — VI. Marja Iwanowa* w Wilnie, ul. Ponkeśka i Prosna 4 sprze ______ ——————————— 22 ' dażą papierosów. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel — 
11650. I. A, Firma: „Polski sklep piśmienno - galanteryjny Iwanowa Marja, zam. tamże, 430 — VI 

'_ Zofja Piotrowska* w Wilnie, ul. św. Jańska 

_— Piotrowska Zofja, zam. tamże. 

  

Podróż do Santiago del Estero nie” 
dała cię urzeczywistnić.  Uzgodnić 

| ną najciekawszą zrobić wycieczkę oka” 
zało się nad siły nawet tak energiczne” 

> 1 jakim jest p. Lewalle Co- 

  

A že czas mam ograniczony, bo 21 
“ marca „Krakus“ odchodzi — odiožyč 
“| trzeba zwiedzenie {е] ргом аст do in- 

nej okazji. ! 

Do trudności pogodzenia czasu kil 
korga ludzi doszedł jeszcze strajk ko- 
lejowy; przez niego mimo że pociągi 
jakoś kulawo chodziły, niemożna była 

' zupełnie przewidzieć ani godziny odej- 
ścia pociągu, ani godziny przyjazdu. 

` Dziwny to strajk! A przyznać trze” 
ba, że mimo sympatji, jaką się cieszę 
kolejowcy, niewłaściwą wybrali chw ię 

  

ła postawienia żądań dotyczących 
podwyższenia płac. 

Nieurodzaj REZ jaki w roku 
1929 w całej Argentynie się okazał, 
znacznie uszczuplił dochody dróg żelaz 
zmych. W latach normalnego handlu i 
eksportu mkasują akcjonarjusze (prze- 
ważnie angielscy) ogromne dywidendy 

W ostatniim jednak roku zawiodły. 
| Widocznie personelowi urzędniczemu i 
__ robotniczemu w owe tłuste dla kolei 
/_ lata nie działo się itak źle, skora do" 

_ tychczas nigdy do ostrzejszego zatargu 
z naczelnemi władzami nie doszło. 

I ota po wyborach, które choć 
mie zmieniły większości którą dotych- 
Czas w klongresie cieszył się rząd pre” 

denta Irigoyena, dały jednak opozy” 
cji a szczególniej socjalistom znaczne 
owiększenie ilości mandatów, po wy” 

4 wysunięto ze strony przeciw- 
_ mików żądania jakoby istotnie przewyż 
zające możności płatnicze towarzystw 
kolejowych. 

Konflikt odrazu przyjął ostrą for 
mę Początkowo urządzono jednogodzi 
any strajk demonstracyjny, do którego 
«ię przyłączyli urzędnicy.Na godzinę 
stanęło wszystko łącznie do pociągów 
ma linjach. 

Gdy to nie dało zwycięstwa stronie 
zaczepnej, chwycono się t. zw. strajku 
włoskiego, czy sabotażu. opartego na 
rzekomo dosłownem wykonywaniu lite 

_ ty przepisów nieraz od pół wieku prze” 
starzałych. 

          

    

   

śmienno - galanteryjny. Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel 

"czas i sprawy kilkorga ludzi by wspól , 

6 — 8. Sklep pi- 

419 — VI. 

ki 

Sam tego sabotażu poczęści pad- 
łem ofiarą, i byłem świadkiem. 

Z powodu choroby w domu nie 
mógł do mnie z Ayacucho przyjechać 
mój odbiorca  kartoflany by ostatnie 
mówić szczegóły przyszłych tranzak- 
cyj. 

Musiałem więc pojechać jeszcze 
raz do tego miasteczka o 8 godzin dro” 
gi na południe położonego. 

Z dworca Constutution miał po- 
ciąg odejść w niedzielę 16 marca @ 
gadz. 7.15 rano. * 

(Pociąg podano żółwim krokiem — © 
godz. 9rej. Do Ayacucho przyjechałem 
z czterema już godzinami opóźnienia. 
W drodze powrotnej spóźnienie dor 
szło sześciu godzin. 

Na każdej stacji robiono obstrukcję 
Publiczność Argentyńska, choć na 

ogół patulna ii mało krewka, tym razem 
straciła dierpliwość. A že niecierpli- 
wość jak i każde żywsze uczucie motło 
chu nieraz się przejawia w całkiem nie- 
oczekiwanej formie, więc i tym razem 
się zdarzy ło, że na jednej ze stacyj, li- 
czni pasażerowiie z Pampy nadaremnie 
kilka godzin wyczekujący pociągu... 
spalili stację i kilka wagonów, a wiele 
wagonów uszkodzili. 

Widziałem te znaki widome, niewi- 
domego gniewu ludu. (Vox populi — 
vox Dei!) Przypomniały mi się drogi 
żelazne Polskie z roku 1918, gdy wy” 
malowane na wagonach litery P. K. P. 
(Polskie Koleje Państwowe)  ttoma- 
czono :przepadł kto pojedzie. 

Dr. Irigoyen uznał za właściwe za” 
wezwać do siebie poważniejsze strony. 
Już w drodze do Polski, bo w Montewi 
deo, czytałem w depeszy z Buenos- 
Aires, że Prezydent zarządził status 
quante dla płac, powrót do uczciwej ro 
boty i ustanowił jakąś komisję obda” 
rzoną  szerokiemi pełnomocnictwami 

,— WRAŻENIA Z PODRÓŻY — 

dła bezapelacyjnego rozstrzygnięcia 
sporu. 

Wyrządzonej szkody nic jednak 
nie naprawi. 

Po powrocie z Ayacucho ostatnie 
już tylko musiałem wykonać przygoto” 
wania do odjazdu. Więc wizyty po” 
żegnalne i formalności w biurze Char- 
genis Renniis. 

W czasie tych czynności rozrywką 
był obchód imienin Marszałka Piłsud- 
skiego. 

Już zrana p. minister Mazurkiewicz 

11702 I. A. Firma: „Jastrzębski Stefan" w Wilnie, 
Chocimska 37. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel — Jastrzębski Stefan, zam. tamże. 

ul. 

431 — VI 

  

telefonicznie rozmawiał z Belwederem 
i składał Marszałkowi w swojem i Xir 
lonu imieniu najszczersze powinszowar 

nia. : 
Rozmowę taką, zgóry zamówioną, 

otrzymuje się bardzo prędko. A wyra* 
zistość głosu taka, że niczem się nie- 
różni od rozmowy prowadzonej przez 
dwóch abonentów sieci miejskiej. 

(O godz. 6 wieczorem, w ad hoc 
wynajętym lokalu towarzystwa francur 
skiego 'wzajemnej pomocy, w schludr 
nej sali odbyła się 't. zw. akademia. 

Zagajenie, przemowa ministra Ma- 
zurkiewiicza; odczyt kapitana Lepec- 
kiego, od kilku dni tt w drodze do! 
Patagomi bawiącego, o stanie gospo- 
darczym Polski; deklamacja miłej jar 
kiejś panieneczki; wreszcie część kon- 
koncertowa: istotnie mistrzowska mu* 
zyka fortepianowa pani Dory Gremo. 

Wszystko poprzedzone hymnem Ar 
gentyńskim i Polskim. Było też przemó 
wienie po hiszpańsku. 

Nastrój przyjemny 
Program nie przeciążony. O godz. 8 
akademja była skończoną. Wszyscy 
udali się do innego lokalu na ucztę. 
Ból głowy i lekkie przeziębienie zmur 
siły mię odmówić mego udziału w tej 
ostatniej. 

Nazajutrz 20 marca, wilją dnia w 
rozkładzie przewidzianego dla odej- 
ścia „Krakusa, idę do biura Chargem” 
Z.s6w @а dokonania jakiejś formalno- 
ści. 

— O której godzinie jutro: odejdzie 
„Krakus“? — pytam. 

— „Krakus* wczoraj w południe 
odszedł — brzmi odpowiedź. 

Соооо!!!?? 
„Krakus“ istotnie odszedł do La 

Platy po ładunek mięsa przeznaczone” 
ga do Hamburga, i do Buenos - Aires 
już nie wróci. Ale w Montewideo bę- 
dzie 21 według rozkładu. 

Niema innej rady jak przeprawić się 
na drugi brzeg Rio de Laplatai w 
Montewideo dopędzić „„Krakusa* 

Decyduję się na to: kosztuje to, 
łącznie z szalupą motorową mającą 
mię w Montewideo przewieść z jed- 
nego statku na drugi, z dodatkowymi 
tragarzami i t. d. 38 peso, czyli koło 

i swobodny, 

140 złotych nadprogramowo wyda 
nych. 'W końcu podróży bolesny to 
CIOS. i 

Wieczorem, gdy już miałem rze- 
czy spakowane i w oczekiwaniu godzi” 
ny odjazdu w Hali'w hotelowym róż- 
nym oddawałem się myślom, przyszli 
mię pożegnać prezes Lavalle - Cobo i 
kupiec Elpern. W przyjemnej roztno- 

  

  

wie istotnie spędziłem parę godzin. Na” 
legali ci panowie na konieczność por 
znania rynku argentyńskiego, przez 
polski przemysł i handel. Nie skrywali 
trudności zdobycia rynku mocno opa” 
nadwanego przez inne narody. Ale kraj 
do którego co roku przybywa paręset 
tysięcy dorosłej ludności, gdzie z roku 
na rok przez irigację stwarza się po 
kilka set tysięcy hektarów  mnajbogat- 
szych eksploatacyj rolnych, gdzie pro” 
dukcja rośnie w ogromnej progresji 
a przemysłu tak dobrze jak niema im- 
portowe możności prawie nieograniczo 
ne. Mająca w sierpniu r. b. odbyć się 
w Buenos - Aires wystawa rolnicza, 
dobrą da kupcom polskim sposobność 
zorjentowania się w potrzebach tutej- 
szego konsumenta. W: pierwszej linji 
mają jakoby szanse powodzenia szla” 
chetne nasiona i maszyny rolnicze. 

Na statek przyszli kapitan Lepecki, 
|P.p. sekretarz! poselstwa Stemkowski i 
Attache Siemiński. 

Kwadrans wesołej wymiany grzecz- 
ności. Wreszcie syrena przypomina © 
konieczności rozstania. ' 

Moi uprzejmi rodacy odjeżdżają. 
Zamykam się na noc w kajucie. 

Po chwili lekkie drganie wskazuje na 
itą, żeśmy od brzegu odbili. 

Żegnaj 
Argentyńska, żegnajcie sympatyczni 
jej gospodarze i wy, niestety tak czę” 
sto między sobą powaśnieni, rodcy! — 
Nie wiem, czy tu do was wrócę. Wy- 
wożę jednak wrażenia bardzo dodatnie 
i pewną wdzięczność. Oto: w tym kra” 
ju rozmachu i przestrzeni, gdzie krowy 
i woły liczą nie na sztuki a na tysiące, 
gdzie ziemię mierzą nie na hektary a 
na legwy (2.500 ha, czyli kwadrat o 
boku równym 5-ciu kilometrom) gdzie 
każdego przybysza witają chętnie i 
widzą w mim współczynnik twórczości 
'а nie współczynnik spożycia, gdzie mu 
chętnie pomagają zorjentować się i 
warunki poznać, w kraju który nietyl- 
ko produkuje, ale chętnie kupuje i za 
dobry towar dobrze płaci, otrząsnąłem 
się trochę od małostkowośc* wywoła” 
nej polskiem ubóstwem i od parafjańr 
stwa naszych stosunków. 

Ogrom możliwości handlowych, 
możliwości przez polskiego wytwórcę 
li kupca zupełnie niewyzyskiwanych, 
przykre wprawdzie zostawia wrażenia 
naszego niedołęstwa i tej organicznej 
naszej wady polegającej na zupełnej 
nieumiejętności myślenia w kategor- 
jach gospodarczych. 

Ostatnie boldaj jeszcze nieskończo” 
ne przesilenie rządowe w Warszawie, 

mii gościnna i miła ziemia 

Regulacje i trwałe przy- Węgierskie, Tado 

t tyki j.kościelne i lecznicze 
czej CEDIB* _ J. Hty. poleca: D-H. St. BANEL 
niewiczowej. Wielka 181 S-ka, Wilno, Mickie- 

ciemnianie brwi. Gabi- hiszpańskie, 

m. 9 Przyjmuje w g. , Wicza 28, tel. 8-49. 
10—1 i 4—7. W.Z.P.26Ceny К‹ 

й cyjne. 
  

pod tym względem daje dużo do my- 
šlenia. 

Od czasu wyjazdu mojego z Eu- 
ropy, t. j. od pierwszych dm stycznia 
nie jedną tam się zdarzyło lub grozi 
10 przesilenie. 

We Francji rząd p. Tardieu potknął 
się o jakąś pozycję budżetową. 

W Anglji rząd Mac Donalda o kwe- 
sjje weglową, pmal się nie wywrócił. 

niemczech na tle wykononia planu 
Younga i ratyfikacji wzajemnych pie- 
niężnych skreśleń z Polską rząd kan- 
clerza Mullera natrafił na groźną opo” 
zycję. + 

'Wszędzie w powojennej Europie 
zagadnienia gospodarcze, zagadnienia 
wytwórczości, dobrobytu, spożycia, 
główną stanowią troskę rządów, izb 
i społeczeństw. 

Kryzys cen zboża, do coraz nor 
wych zmusza uciekać się projektów i 
ustaw; sprawa postawienia rolnika w 
położenie niietylko dostawcy strawy 
lecz i spożywcy produktów przemysłu 
bez demagogicznych myśli ukrytych, 
sprawa ograniczenia nieprodukcyjnych 
wydatków budżetowych — oto czem 
się zajmują na zachodzie Europy i w 
obydwu Amerykach. 

U nas — nieco inaczej się dzieje. 
O podaniu ręki rolnikowi i © wydoby- 
ciu go z położenia w które od p. 
Grabskiego sławnej „ofensywy war 
lutowej” aż po przeszłoroczne  zbo- 
żowe zarządzenia p. Bartla, 
beznadziejniej wpada, o rzeczywistem 
(nie półśrodkami) pchnięciu naprzód 
naszej wytwórczości i handlu, słowem 
o tem wszystkiem co stanowi treść 
życia społeczeństw cywilizowanych 
— jakoś nie słychać. A sprawa pierw” 
szeństwa tej czy innej grupy parlamen- 
tarnej na pierwszym stoi planie. Prze- 
silenia rządowe w Polsce wyraźnie po- 
lityczny a nie gospodarczy mają cha” 
rakter. 

Powie mi ten i ów „postępowy 
oponent, że n“ to i że sprawą naro” 
dowej kultury ważniejszą jest od spra” 
wy żołądka. 

Co za zaślepienie! 
Kultura, taka czy inna, t. į. podno- 

szenia umysłu i charakteru jednostki 
a takoż form jej bytowania na coraz 
wyższy poziiom, dwóch wymaga wa” 
runków: pewnego nadmiaru czasu i 
pewnego nadmiaru dobrobytu. 

Te dwa warunki redukują się do 
ostatniego. 

Dobrobyt, dobrobyt i dobrobyt! 
Oto jedyne narazie najważniejsze za” 
gadnienie jakiem winni się zajmować 

  

konkuren- 

0 

coraz 1 

Dom H.-K. „Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. 

    

no, na imię Mejłacha 
Feldbluma, rocz. 1904, 
uniewažnia się. —0 

  

    

    

ponowie z ulicy Wiejskiej. Dlabroby: 
oparty nie na odebraniu jednemu, by 
dać drugiemu; bo w trakcie tej opera” 
cji wartość zanika. Bogactwo nie zo- 
stała w pewnej ilości przez Stwórcę na 
ziemię rzucone, i sprawa jego podzia” 
łu wytworem jest chorych demagogicz 
nych umysłów. Bogactwo się wytwa” 
rza. 

Sprawą rządów jest postawiienie spo 
łeczeństwa w takich warunkach w 
których wytwarzanie bogactw, i ich 
wymiana byłyby coraz łatwiejszem i 
korzystniejszem. : 
Dotychczasowe sztuczne obniżanie 

'warqaści produktów pracy 75 proc. na” 
rodu objawem było szaleństwa. 

Zdaje się, że z tej drogi już u nas 
nawróciło. Ale we właściwym kierunku: 
fdzie się zbyt wolno i niezdecydowanie 

, rano budzi mię służba <"rętor 
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wa. Jesteśmy w Montevideo. Wycho- # 
dzę na pokład wzrokiem szukam wśród 
masztów i kominów mego „Krakusa 

Poznaję go po żółtym kominie pz” 
dobionym u góry czerwonemi gwiaz- 
dami. Przypomina to trochę etykietę 
koniaku Martell'a. Stąd towarzystwo: 
Chorgeuis Rennis nieraz nazywają 
„Societe Cognac“ 

„Krakus“ stoi daleko w glebi zato- 
ki. Niemając pojęcia o godzinie jego 
jadejścia, i w obawie nowej niespo- 
dzianki, przesiadam czemprędzej na 
motorówkę. |Po kilku minutach przybi- 
am. 

Pośpiech był zbyteczny. „Krakus“ 
czeka swojej kolejki by przybić da 
ciasnego wybrzeża  zarezerwowanego 
odbigrcom mrożonego mięsa. 

Dopiero nazajutrz rano wyruszyliś- 
my. Wiadomości , udzielone mi przez 
sympatycznego dowódcę, kapitana Ve- 
sval niezbyt mię cieszą. Oto — w Da” 
car (na wybrzeżu Afryki Francuskiej) 
nie staniemy. Natomiast mamy zabrać 
dużą partję mięsa w Ribr Grande del 
Sud (Południowa Brazylja) i w San 
tos. Prócz tego węgiel będziemy „ror у 
bić” w Rio de Janeiro. Staniemy prz, 
dwóch wyspach Zielonega Przylądku 
by stamtąd partję robotników prze- 
wieść na Miadderę, skąd ci ludzie siądą 
na statek idący do Kanady. 

Wszystkie te niespodziewane  po- 
stoje bardza byłyby miłe gdyby nie to 
że mi pilno do Gieranon by tam z 
rodziną Wielkanocnym 20 kwietnia por 
dzielić się jajkiem. ` 

Szymon Meysztowicz 

  

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydytto. Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 
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