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Po skończonej Sesji 
I. 

Rola posła czy też senatora sprawo- 
zdawicy nie zawsze jest widzięczna. O pra- 
each lzb Ustawodawiczych informuje do- 
kładnie prasa: świat cały. Od sprawiozdaw- 
cy «chciałoby się dowiedzieć czegoś więcej 
miż to, eo doszło do wiadomości ogólnej, 
Tymczasem taki p. poseł zazwyczaj mie 
wiele więcej wiadomości posiada, miż dzien 
nikarz o tem się skwapliwie miemi dzieli 
aodziennie ma łamach pisma swego: z czy- 

tującym ogółem. Zjawisko to mie jest 
szczególnym rysem  charakterystycznym 
ani izb obeemych ani chwili! obecnej, W 
przydługiem życiu mojem byłem izłon- 
kiem tmzech, czy mawet czterech różnych 
izb ustawodawezych, zawsze miałem tc sa- 
mio wrażenie: pracownicy kuźn* ustaw 
rzadizo kiedy posiadają wiadomości. cieka- 
we, któreby nie znajdowały się w posia- 
damiu szerokiego ogółu. Takie wyznanie 
pewno nie idodaje błasku i aurooli wielkoś- 
ci poselsikiej, ale jest bandzo prawdziwe. 

Zaraz to objaśnię na przykładzie. Wtró- 
cilišmy niedawno z wyborów. Pana Pnezy- 

denta Rzeczypospolitej. Drzech wymienia- 
mo kamdydatów! maj to najwyższe mw państ- 
wie Dostojeństwo, który: z mich zostamie u- 
zmany. za miajodpowiedniejszego w chwili 
obecnej, który z nich zogniskuje ma swo- 
jej osobie myśl 1 wolę zgromadzenia naro- 
dowego? To się wyjaśniło dopiero w ciągu 
dn ostaltmidh — jedmocześnie prawie dla 
szerszego ogółu, jak i dla członków zgro- 
madzenia narodowego. 

П. 
Wybór powtórmy Pana [Prezydenta 

Mościckiego mależy, uważać za szczęśliwy. 
W ciągu siedmiu lat. swego urzędowania, 
talktem, bezstronmością, powagą swoich 
wystąpień zjednał on! sobie ogólną przy- 
chylność i szacunek. Wobec przedstawicieli 
zagramicy z godnością reprezenitował mar- 
jestat: Rzeczypospolitej. Moce podwalin ma- 
szego ibytu państwowego jest nam dobrze 

wiadomą. Dla zagranicy ten wybór ponos- 
winy będzie przypommieniem, żywym zna- 
kiem, widomym stabilizacji naszych sto- 
sunków wewnętrznych. 

II. 

I w mieczem mie zepsuje tego dobrego 
wmażenia miefortunne zachowanie się opo- 

zycji Izb Ustawodawczych, której część 
znaczna świeciła w zgromadzeniu manodo- 
wem nieobecnością. Nad tym faktem war- 
to się cokolwiek zastanowić, Podkireślić ma- 
leży, że obok Bloku Bezpartyjnego przyjął 
udział w wybonze (Prezydenta: szereg 0so- 
Ibistości, cieszących się ogólnym szącun- 
kiem, mównież część opozycji, reprezento- 
wamiej przez dwia Koła t. zw. mniejszości 
nanodowościowych. Natomiast móżma (po- 
wiedzieć zabłąkała się ma. zgromadzenie 
mamodowe iszezupla i niepozorna garstka 
komunistów w liczbie czterech. Byłoby im 
lepiej do twamzy, gdyby się pnzyłączyli do 
grupy  mieobecniych. Pomyłkę popełnili, 
i pomylki pomylonych tto rzecz pospo- 
ita. 

Dwnulicowe, czy też wielulicowe było о- 
blicze zespołu nieobecnych: ludowey-Pias- 
towiey 1 szermierze z pod znaku Zgiej mię- 
dzynarodówiki czyli socjaliści, endecy, na- 
rodowicy i połączeni z mimi, pewmo miebar- 
dzo braterskiemi uczuciami ukraińcy, Nie- 
jobeaność ukraińców — przy akcie państ- 
wowym — którzy pod podwaliny: gmachu 
państwowego czasem tajne podkopy (czy- 
nić zwykli — mależy nazwać do pewnego 
stopniiaa — zmozumiałą, ale mamewr ende- 
ków; którzy mienią siebie miesłusznie u- 
przywilejowamymi obrońcami praw i spraw 

natmodu polskiego — a który ich doprowa- 
dził do jedmotorowej polityki m żywiołami 
o baridzo wątpliwej. lojalności, to dziwoląg 
dziwalków, który im ani wawnzynów ani 
wziętości ami powagi nie przysporzy. 

| IV. 
Nie mówmy o kryzysie — podobno ta- 

kie hasło propagują u siebie w: chwili o- 
becnej Francuzi. Jest ono do pewnego sto- 
pnia uzasadnione. Głorgomowe jego oblicze 
«mówię tu o mitologicznej Meduzie Grorgo 
© potiwornem obliczu— które pewno wielu 

z has zapomniało — a nie złowtrogiej Gor- 
gomowej, której (proces w ostatmich ста 
sach może nadmiernie nas zaciekawiat) — 
otóż okropne Gorgonowe oblicze kryzysu 
Z0Sspodamczego jest zdolne zniewolić ludzi 
słabszego serca @0 opuszczenia rąk, do u- 
traty nadziei i wiary w przyszłość. Tego 
wiamismy: Się ać, 'w tem sposób 
podpisaliibyśmy: sami ma siebie wyrok za- 
głady. Kto odwagę ii madzieję traci — ten 
napewno przegrał, Zostanie przez życie za 
nawias wymzucony, które rozwijać się bę- 
dzie raz mocniej, raz słabiej — w szyb- 

szym lub wolniejszym biegu — póki słoń- 
ce świeci, 

, Nie mówmy o kryzysie — do odgania- 
mia myśli o zmorze kryzysowej wi tej for- 

mie jesteśmy może zamało skłomni. Na- 
tomiast! myśl ta ujęta w inną fommę, Spa- 
Zona przez pisma: opozycyjne, któreby 

pragmęły winę za wszelkie niedomagania 
masze walić ma plecy rządu, łatwiej się roz- 
powszechnia. wśród ludzi mieogarniających 
całokształtu zawiłego zagadnienia kryzy- 

Wołają mam „Nie mówmy 0 kryzysie 
wszechświatowym', Go om nas obchodzi? 

W! naszym kraju rolniczym mie powinniś- 
my go odczuwać”, Nie podobnego; i kraje 
wolnicze, wszystkie ile ich jest, zostały nim 
nawiedzone i cierpią pod jego brzemieniem, 

Daje się to odczuć na Litwie i na Łotwie, 

w Jugosławji i Rumunji, niemniej dotkli- 

wie jak u mas. Gidy szeroki miż baromet- 
ryczny ciąży: nad wielką połacią ziemi, po- 

jedyńcze strefy uchronić się przed nim nie 
miogą, muszą cienpieč od ogarniającej sze- 
wokie kręgi niepogody. Tak samo, gdy niż 
gospodarczy, ogannął świat cały, wyłamać 
się z pod niego samodzielnie nie możemy. 
(Zalbłyśnie mam poprawa może prędzej i 
wcześniej niż imnym, gdy ogólmy horyzonit 
zacznie się mozjaśniać. Wcześniej i prędzej, 
bośmy samowystamczalni i ustrój nasz go- 
spodanczy mmiej jest zawiły — niż w pań- 
sfiwach, gdzie wytwórczość przemysłowa 
dominującą odgrywa rolę. 

Warto tu wispommieć rwymzeczone mie- 
dawmo przez Prezydenta: Roosevelta sło- 
wa: „Ameryka mie wybrmie z kryzysu, pó- 

ki się sytuacja gospodarcza ma całym świe- 
cie nie zacznie poprawiać '. Jeśli ten: maj- 
potężmiejszy, ma świecie ongamizm gospo- 
darczy, jakim są Siiamy Zjednoczone, wy- 
mwać się samodzielnie z matni, rw której 

wszyscy tkwimyi mie jest w stanie, to tem 
bardziej mie zdołają tego uczynić słabsze 

gospodarczo orgamizmy, jakim jest nasza 
cjezyzna i wiele innych krajów Europy. 
O tem pamiętać winniśmy, gdy. ogarnia 
mas chęć mamzekania na ciężkie warunki, 
w: jakich żyjemy, z których nas żaden cu- 
idołtwórda, — miezależnie od koniunktury 
wszechświatowej — wyrwać mie zdoła lu- 
dotwórca... i najwięksi na świecie ludo- 
twórcy doznąwali w krytycznych chwilach 
gniewu i szemrania, bezmyślnego tlumu. 
iPrzez pustynię wiodła Izraelitów droga do 
ziemii obiecanej — to była konieczność na- 
turalna, ominąć jej nie było można — а 
w pustyni! niedostatek i cienpienia były 
mieumikmione. Zapominali o tem w utra- 
pieniu jzraelici i za srogość natury pustyni 
marzekali na: Mojżesza. W! owych czasach, 
wiecznych malikontentów i zwolennikócu 
sprzeciwu wszelkim dobrym poczynaniom 
"wodza spotykała ciężka doraźna kara. Po- 
żawłła ziemia namioty wamcholących Kore- 

go, Datama i Abiroma i mie po nich nie zo- 
stało. 

Dziś krytykom wszelkich poczynań rzą 
du podobne niebezpieczeństwo nie grezi— 
więc gadają sobie dcmoli — jeno wierzyć 
im nie należy, tto fałszywi prorocy. 

Rząd w sesji Izb Ustawodawczych, nie- 
dawno skończonej przeprowadził szereg u- 
staw, ikitóre miosą ulgi zadłużonym war- 
sztatom nolniezym i przemysłowym, ustąw 
przezornyjch i oględnych, które zostały u- 
jęte w ten sposób, by dłużnika odciążyć, a 
wierzyciela nie pogrążyć. Na obie strony 
'wimna być zwrócona uwaga: — jednostron- 
ne załatwienie sprawy byłoby wadliwe. — 
Przezorna polityka ekonomiczna wimna ba- 
czyć, by kredyt spoczywał na zdrowych, 
pewnych, bezpiecznych podwalinach. 

Kończąc te przydługie uwagi o kryzysie 
powtórzę raz jeszeze: 

Rząd! sytuację ekonomiczną dobrze ro- 
zumie, czujne ma oko i czyni eo możma, by 
obarezonym ulgę przynieść. 

Ale wyzwolić nas różdźką czarodziejską 
z wszechświatowego kryzysu mie może — 
jak nie uchroni się czlowiek pojedyńczy 
wysiłkiem własnym — przed kataklizmem 
żywiołowym, 

Dzięki naszej samowystamezalmošei i 
prostszemu ustirojowi gicspodarczemu mo- 
żemy żywić uzasadnioną, (opartą na. moc- 
nych pdstajwach madzieję, że się u mas sy- 
tuacja wychło poprawiać zacznie, prędzej 
niż gdzie indziej — gdy zjawią się pierw- 
sze jaskółki, zwiastujące mam Koniec tej 
ciężkiej, jak zmora ciążącej nad światem 
całym gospodarczej zimy. 

У. 

Przez labirynt zagadnień ekomomicz- 
nych, o których tylko eo mówiłem, krmmie- 
my jak wóz ciężamowy, skirzypiąc, trzesz- 
cząjc lub woźnica poganiający konie, stę- 
kający i złorzeczący w błocie i wertepach 
— jak powiedziano w: pewnym przewodni- 
ku turystycznym — „doskonałych dróg 
gruntowych Polesia". Lecz nie wywołują 
‘опе  hallasu, głośnych okrzyków, potcków 
wymowy zawodowych  szemmierzy słowa, 
Tę rolę spełniła w ubiegłej sesji parlamen- 
farnej ustawa z zupełnie inmej dziedziny — 
okrzyczama przez prasę opozycyjną, ©10- 
śna ustawa akademicka. Byt wyższych u- 
ezelni miał być zagnożony, wojna z mło- 
dzieżą rozpoczęta. Odrazu zgóry powiem, 
nie podabinego nie miało miejsca, — Nowa 
ustawa była komieczną potrzebą, została 
wyżwana bajecznie szybkim rogyojem ży- 
cia akademickiego. Stara ustawa z 1922-g0 
moku na mniejszą była miarę skrojona, nie 
ma wyrost. Od 22-go roku podwoiia się 
liczba wyższych uczelni — a ilość młoduie- 
ży alkademickiej zwiększyła się z 10 muiej 
więcej tysięcy do 50. Ramy, które u 
dmio zdawały się wystanczające, ok y 
się za wąskie — życie je rozsadziło. Uwy- 
pukliły się pewne niedostatki i niedoriąg- 
nięcia. w ikierownietiwie w wyższych uczel- 
niach, których koleżeńska władza dzieka- 
nów, senatów: i wektorów usunąć nie byłe. 
m stanie. Liczny zastęp uczących się miło- 

  

  

  

     

dych obywateli — czyli młodzieży aka- 
demickiej — mie mógł być utrzymany w 
należytych karbach, zupelnie niezależnie 
od maturalnego jej kierownika, Minister- 
Stiwa oświaty. Automnemja uniwersytetów. 
nie została zniesiona, jeno uzgodniona z 
wymogami racji stanu. 

Wojny z młodzieżą rząd nie wyzywał 
i mie mu mie było więcej obcem, jak myśl 

podcbna. Zdrowy rozum takieh krytyków 
unikać nakazuje, Nie bamdziej mie jest nie- 
pożądane, jak wojna z pamiami lub mlo- 
dzieżą. Taką wojnę wygrać trudno jak do- 
świadczenie uczy, a jeśli się ją i wygra, 
wygrana zwycięzcy ami zadowolenia ani 
pociechy mie przymiesie, 

Krewką bywa młodzież; pod wpływem 

gorącej knwi młodzieży i zastuzyków agi- 
tacyjnych dała się ona ponwać do różnych 
wesołych — ezasem i pożałowania godnych 

wybryków, lecz dzięki jej własnemu zdro- 
wemu rozsądkiowi — umiarowi, mocnej a 

dobrej woli rządu, do zajść poważniejszych 
mie doszło. 

Wróciło życie akademickie w normalne 
koryto i mozwijąć się będzie nadal prawi- 
dłowio, pomyślnie ma pociechę i pożytek 
ojczyźnie. [Próżne były krzyki o jego zała- 
maniu sie. Ražno rozwijać się będzie, naj- 
bliższa przyszłość ito pokaże, 

VI i VII ustęp zawiera uwagi o refor- 
mie samorządowej i robotach meljoracyj- 
nych ma Polesiu. 

VII. 

Przechodzę teraz do uwag końcowych. 
Dużo się dziś mówi ma całym świecie o 
dyktaturach, Gdzie jej dziś niema: w Ita- 
li i Pomtugalji, w Jugosławji i Rumunji, 
na Lifiwie, w Niemczech i mówimy czasem 
w Polsce. Może i talk jest, tlo zależy od te- 

  

go, ce pod: tem słowem mozumiemy. Błogo- 
sławieństwem jest dla każdego narodu, 
jeśli w zespole swoim posiada męża, który 
mu przoduje światłem swego rozumu i mo- 
cą swej woli, który, pragnie dobra sixej 0j- 
czyzny a wie, jaką, drogą ku niemu pro- 

wadzić. Ludzie chętnie pójdą za tym, kto 
prowadzić umie i prowadzić pragnie. Jego 
igłos swoim gatunkiem ciężarowym zdo- 
bywa posłuch i powagę. Takimi mężami 
byli wł drugiej połowie wieku ubiegłego w 
Amgflji Beaconsfieldi i Gladstone — w: Niem 
czech od lat: 90-tych Bismarck. (Ważkiem 
bywało ich słowo i miarodajnemi ich sta- 
mowiska, oni pragnęli dobra ogółu, a ogół 
szedł za nimi, 

Топе dziś czasy, inne, zmienione warun- 
ki i w sposób odmienny autorytet wodza - 
króla - ducha ujawniać się musi. Przedsta 
wicielstwo narodąwe wi izbach ustammodaw- 
czych u nas istnieje i wolne słowo ma do 
rozporządzenia — ale we wiszelkich waż- 
niejszych wypadkach większość ich wy- 
czeku je, słucha hasła, rzuconego przez Wo- 

dza. Winniśmy wdzięczność Opatrzności, 
że wodza takiego mamy, O nim można po- 
wtórzyć, co Homer pąwiedział o wybitnej 
postaci mitologicznej. Jemu dana jest moc, 
inmi przy mim cień. Ten Wódz nasz, Mar- 
szalek Piłsudski miech żyje — miech nam 
żyje długo! Roman Snermunt. 
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Niszczenie Kościeła w Hiszpanii 
przeprowadza republika dalej 

MADRYT PAT. — Parlament przy- 
jał 278 głosami przeciwko 50 ustawę © 
kongregacjach religijnych. Rezultat głoso 
wania stanowi zwycięstwo rządu, gdyż 
wiełu posłów opozycji, a między innemi 
radykałów, oddało swe głosy za projek- 
tem rządowym. Ustawa przewiduje zlik- 
widowanie w ciągu jednego roku przed- 

siębiorstw przemysłowych, należących 
do kongregacyj religijnych. Średnie i 
wyższe szkoły, prowadzone przez kongre 
gacje i związki religijne, mają być о- 
statecznie zlikwidowane do dnia 1 paź- 
dziernika, szkolnictwo powszechne — do 
31 grudnia rb. 

By świetnym ukcege paczych lotników 
WIEDEŃ PAT. — W rozmowie z korespon- 

dentem Polskiej Agencji Telegraficznej wyraził 
się kpt. Bajan z wielkiem uznaniem o serdecz- 
rem przyjęciu, jakiego doznałi lotnicy polscy 
w Rosji Sowieckiej. Władze sowieckie czyniły 
wszystko, aby lotnikom polskim ułatwić pobyt. 

Kiedy kpt. Bajan po wylądowaniu w Lenin 
gradzie chciał przeprowadzić drobną reparację 
swego aparatu, nie pozwolili na to koledzy ro- 
syjscy i sami wszystko załatwili. 

SZCZEGÓŁY DROGI 

We wtorek wieczorem odbył się w Lenin- 
gradzie bankiet, wydany przez lotników sowie 
ckich na cześć lotników polskich. Reprezentant 
lotnictwa sowieckiego Mackiewicz, wzniósł to- 
ast na cześć lotnictwa połskiego, podnosząc wy 
soki poziom techniczny i moralny lotnictwa 
polskiego. Na toast odpowiadał imieniem na- 

szych lotników konsul polski Strzembosz, wyra 
żając nadzieję, że lotnicy połscy będą mogii 
również gościć lotników sowieckich w Polsce. 

Po bankiecie, który zakończył się późną no- 
cą, zdołali lotnicy polscy przespać tylko trzy 
godziny, gdyż o godz. 3 nad ranem trzeba by- 
ło ruszyć w dalszą drogę. 
z We wtorek lotnicy nasi przelecieli 2300 ki- 
łometrów, we środę 1810 km., czyli razem w 
ciągu dwu dni przebyli drogą powietrzną 4110 
kilometrów. 

Droga z Leningradu do Lwowa, wynosząca 
1200 km. była dobrą i nie przedstawiała trud 
ności. Inaczej rzecz się miała z lotem przez 
Karpaty. Kpt. Bajan obrał drogę krótszą na- 
przełaj przez Karpaty i dzięki temu stanął w 
Wiener Neustadt prędzej niż kpt. Dudziński,— 
który poleciał drogą dłuższą. 

ZJAZD DZIAŁACZY GOSPODARCZYCH B.B. W.R. 
webec gospodarczej przyszłości kralu 

WARSZAWA PAT. — W dniu 17 b. cy państwowi poszczególnych resortów. ki gospodarczej wskazując, że państwo, bądź 
m. przed południem nastąpiło otwarcie 
zjazdu działaczy gospodarczych, zorga- 
nizowanego staraniem BBWR. 

W sali Doliny Szwajcarskiej przy ul. 
Chopina zebrali 'się działacze z całego į 
kraju w liczbie około 600 osób. 

"Na zjeździe obecni są członkowie rzą 
du z p. prezesem Rady Ministrów Jędrze 
jewiczem na czele, marszałkowie Sejmu 

i Senatu, prezes NIK dr. Krzemieński, 
podsekretarze stanu, liczni posłowie i se 
natorowie, wojewodowie, wyżsi urzędni- 

O godzinie 11.40 na zjazd przybyi 
p. Prezydent Rzeczypospolitej w otocze- 
niu członków domu wojskowego i cy- 
wilnego, spotykany u wejścia w saii 
rzez prezydjum BBWR z prezesem pos. 

Sławkiem na czele. W chwili ukazania 
się p. Prezydenta na sali rozlegiy się hu- 
czne oklaski oraz gromkie okrzyki na je 
go cześć. 

Zjazd zagaił przemówieniem pułkow- 
nik Sławek, poczem imieniem rządu prze 
mawiał p. premjer Jędrzejewicz.. 

  

Przemówienie ministra Jędrzejewicza 
Witając imieniem Rządu Rzeczypospo- 

litej zjazd, pan premjer stwierdził na 
wstępie, że tak on sam, jak i cały gabi- 
net przywiązuje do tych obrad wielkie 
znaczenie. Trzy czynniki składają się na 
potęgę państwa: napięcie uczuć obywa- 
telskich, armja, zdrowy układ sił gospo- 
darczych wreszcie. Przechodząc do nich, 
pan premjer poświęcił piękne wspomnie 
nie swemu niedawnemu poprzednikowi, 
który tu właśnie tak długo i w tak cięż 
kich warunkach okazał tyle energji. — 
I kończył: 

„Przed nami przyszłość, która kryć może je 

Szcze w sobie niejedną groźbę, niejedną trud- 
ność, lecz z lat żołnierskich młodości wynieś- 
liśmy wartościowe doświadczenie: wiemy, że 
trudności są poto, aby je łamać, że woła zwy 
cięstwa często decyduje o zwycięstwie.. Tej 
woli zwycięstwa niewątpliwie nie zbraknie ni- 
komu: ani rządowi Rzeczypospolitej, bez wzglę 
du na to, kto będzie stał na jego czele, ani 
wam, panowie. — tej armji gospodarczej, któ 
rej wysiłkami przedewszystkiem winno być о- 
siągnięte zwycięstwo. й 

Wierząc w to ostateczne zwycięstwo, otwie 
rające drogę ku lepszej przyszłości, ku społecz 
nemu dobrobytowi ogółu obywateli, życzę wam 
panowie, by zjazd wasz dzisiejszy był donios- 
łym etapem na tej ważnej drodze." 

  

Referat Tadeusza Lechnickiego 
Zkolei dłuższy referat o zasadniczych 

wytycznych prac gospodarczych nowego 
rządu wygłosił podsekretarz stanu w pre 
zydjum Rady Ministrów Tadeusz Lech- 
nicki: 

PRZESZŁOŚĆ LAT 1926 — 1930 

Zaznaczając, że zadaniem zjazdu jest szu- 
kanie lepszej przyszłości gospodarczej Polski, 
prelegent poświęcił niemniej wiele miejsca о- 

bronie polityki gospodarczej rządów pomajo- 

wych, przedewszystkiem ich fazie przedkryzy- 
sowej. Potępiający ją bez zastrzeżeń, zapomi- 
nają, że owocem tej polityki była przecież sta- 
bilizacja waluty, było stworzenie warunków 
dia intensywniejszego handłu zagranicznego — 
(Gdynia, magistrala węglowa), stworzenie wa 
runków dla podwyższenia eksportu rolnego (tu 
prelegent mógł się powołać już jedynie na bu- 
dowę chłodni i bekoniarni. Przyp. red.), roz- 
budowę przemysłu chemicznego, rozbudowę 
przemysłu obronnego. 

P. Lechnicki zbija zarzuty etatyzmu polity- 

RENTV AINA TEZ ZSZ PR RAONZA KAC WRONA СОБ ВОАНЕ 

Pożegnanie p. Janiny Prystorowej 

  

  Urzędnicy prezydjum Rady Ministrów zrzeszeni w Kole Rodziny Urzędniczej, żegnali wczo- 
raj w lokalu swego klubu p. janinę Prystorową 
niczej i 
nem wziął udział b. premjer A. Prystor, prezes N.I.K. dr. ]. Krzemieński i 

(X), z której inicjatywy koło Rodziny Urzęd- 
Klub Urzędników 'Prezydjum Ministrów zostały stworzone. W zebraniu pożegna! 

podsekretarze 
sianu: gen Sławoj-Składowski, T. Lechnicki i W. Jastrzębski. 

zatrzymywało nadal w swych rękach te przed- 
siemorstwa państwowe, które przejęło po zabo- 
rach, bądź angażowało Się samo, ałe w prze- 
mysł pośrednio czy bezpośrednio związany ze 
sprawa obrony kraju (Mościce, Grodzisk, 
Zgierz). | 

Lata powszechnej klęski gospodarczej, la- 
ta 1930 — 1933 charakteryzuje p. Lechnicki 
jako lata Edy naczełną dyrektywą połskiej po- 
lityki gospodarczej była jaknajdałej idąca ost- 
roźność.. Celem polityki rządowej było niedopu- 
szczenie do dewaluacji pieniądza. Przez pełne 
3 lata kryzysu cel ten został utrzymany. —- 
Stało się to ceną nieodzownych, choć bardzo 
bolesnych dla szerokiego ogółu pociągnięć, jak 
obniżka pensyj urzędniczych, jak „walka o u- 
trzymanie eksportu przez przerzucenie części 
ciężarów na wyniszczonego i tak konsumenta 
krajowego* (tym eufemizimem pokryto polity- 
kę podatkową w stosunku do rolnictwa (przyp. 
Red.), jak utrudnienia paszportowe i celne. 

NOWE MOŻLIWOŚCI I ZADANIA 

P. Lechnicki przeszedł w tem miej- 
scu do programu na przyszłość: 

„Obecnie stoimy już przed nowemi możli- 
wościami i nowemi zadaniami, które w tempie 
powolnem i ostrożnem poprowadzić nas win- 
my ku lepszej przyszłości gospodarczej, po - 
przez wyzyskanie zarówno naturalnych warun- 
ków, jak też tych inwestycyj okresu konjunk- 
tury, O których mówiłem poprzednio. Zadanie 
to nie jest bynajmniej łatwiejsze, niżeli zadania 
okresów poprzednich. Wymaga ono innego па- 
stawienia sił i innego rozkładu odpowiedzial- 
ności pomiędzy czynnikami rządzącemi a czyn- 
nikiem zbiorowego wysiłku społeczeństwa. 

Będę starał się zobrazować to na przykła- 
dzie. A więc w okresie lepszej konjunktury, w 
okresie inwestycyjnym, dokonanie takiego dzie 
ła, jak rozbudowa Gdyni, wymagało wynalezie 
nia środków dobrego i trzeźwego wykonania 
planów, nastawienia polityki taryiowej, udzie- 
lenia odpowiednich zamówień, co wszystko do 
konywało się przy ponoszeniu maksimum wy- 
siłku i maksimum odpowiedziałności przez pań 
stwo. Dzisiaj do należytego _ eksploatowania 
Gdyni potrzeba, aby ten ciężar został w znacz- 
nej mierze 

zdjęty z ramion państwa. 
by był on ze zrozumieniem powagi i znacze- 
nia sprawy, a także ze zdołnością ścisłej kal- 
kułacji dźwignięty i utrzymany. 

Zadaniem państwa jest czuwać nad 
tym wysiłkiem, harmonizować i ułat- 
wiać poczynania, lecz państwo nie może 
już w tym stopniu wyręczać społeczeń- 
stwa i życia gospodarczego, w jakim 
czyniło to w okresach poprzednich. Ten 
sam przykład z drobnemi warjantami 
mógłby być powtórzony przy rozpatrywa 
niu innych dziedzin naszego życia gospo 
darczego. 

To też przy rozpatrywaniu zamierzeń 
gospodarczych państwa na okres najbliż- 
szy mówić będę przedewszystkiem nie 
0 tem, co państwo pragnie zrobić, lecz o 
tem, w czem chce ono dopomóc inicjaty- 
wie społecznej czy prywatnej w zakresie 
poszczególnych dziedzin naszego życia 
gospodarczego. 

W przemówieniu swem z dnia 16 grudnia 
p. prezes Rady Ministrów Prystor wskazał, że 
naczelnem zagadnieniem czem  pań- 
stwa w najbliższym okresie jest dążenie do 
wzmożenia procesów produkcyjnych i nieod- 
zownego zwiększenia zatrudnienia. W przemó- 
wieniu z dn. 22 marca w Sejmie powiedział, że 
rząd w pracach swych kieruje się wiarą w sku 
teczność i celowość prostych środków; nie 
wierzy w realność generalnych recept, wierzy 
natomiast w naturalne sę dł i sa A 
w oparciu o te siły pańs! znaj pomy: 
ne rozwiązanie trudności i własne drogi wyj 
ścia z okresu przesilenia gospodarczego. 

Zadaniem mojem będzie praktyczny komen 
tarz dła powyższych słów. W dążenia do rea- 

lizmu gospodarczego przemówienie moje będę 
ilustrował szeregiem przykładów, za których 
autentycznosc ręczę. 

Będą mi one służyć do poszukiwania odpo- 
wiedzi na dwa podstawowe pytania: 

1) czy w obecnych warunkach istnieją już 
pewne możliwości wzmożenia tętna życia go- 
spodarczego Polski? 

oraz 2) jakie są do dyspozycji środki dia 
ich wykonania? 

Wielcy pedanci w analizie gospodarczej, pro 
tesorowie wszechnic niernieckic., przed wojną 
ustalili tezę mniej więcej następującą: przy u- 
stabilizowanyc. warunkach na 100 zatrudnio- 
nych ponad połowę winno pracować na nowe, 
rentowne inwestycje, 40 proc. — na bieżące za 
potrzebowania konsumcyjne. 5 

Przypomnienie powyžszeį tezy bylo mi po- 
trzebne dla stwierdzenia, že wzmoženie zatrud 
nienia w Polsce nie może być osiągnięte jedy 
nie przez zwiększenie konsumcji, lecz musi być 
związane integralnie ze wzmożonem tempem 
prac inwestycyjnych. Tymczasem jesteśmy w 
nastroju człowieka, który się niedawno sparzył 
dotkliwie na połityce inwestycyjnej, dziś więc 
nie jest skłonny do jakiegokołwiek inwestycyj- 
nego wysunu. Jednak podstawowe przyczyny 
naszego „Sparzenia się* leżą nie w fakcie inwe 
stycyj, lecz w ich metodzie. Inwestowaliśmy 
w okresie dobrej konjunktury często bez nale- 
żytej kalkulacji, inwestowaliśmy licząc na trwa 
łość tej pomyślnej konjunktury, inwestowaliś- 
my bez tworzenia rezerw, niezbędnych do 
przetrwania okresów cięższych. 

ILUSTRACJE 
Przykładów nie trzeba szukać daleko. Każ- 

dy z obecnych łatwo przypomni sobie jakie- 
goś rolnika, który wprawdzie podniósł gospo- 
darstwo na poziom najwyższy, ale kosztem ta- 
kich obciążeń, przy których Średnia wysokość 
płaconych przezeń odsetek stanowiła ponad 20 
proc. Albo weźmy inteligenta, który, mając nie 
słychanie skromną pensję, mieszkając przez sze 
reg lat z rodziną w jednym pokoju, zgłaszał 
swój udział do najdroższej współdziełni miesz- 
kaniowej otrzymywał w rezultacie mieszka- - 
nie, którego amortyzacja miesięczna wynosiła 
nieomal tyle, ile stanowił jego całkowity mie- 
sięczny (zarobek. 

Lecz poza tym typem inwestycyj i poza 
tego rodzaju konsekwencjami, są również i in- 
westycje inne, są przykłady, które Świadczą o 
racjonalnych możliwościach inwestycyjnych na 
wet w okresie najcięższym. Więcej, są inwesty 
cie, które właśnie w najcięższych okresach da- 
ją się wykonywać w sposob właściwy, zapew 
niający taniość oraz pełną ich celowość z pun 
ktu widzenia lepszej przyszłości. Do takich in- 
westycyj należą m. in. tak ważne w Polsce in- 
westycje drobnego rolnictwa. 

NA WSI 

Odwiedziłem niedawno dwie wsie w jednym 
powiecie, które w niedługim odstępie czasu u- 
legły skomasowaniu. Wieś komasowana daw- 
niej, w okresie lepszej konjunktury, zaopatrzo- 
na jest w nowoczesne budynki, w poważne, 
lecz niestety, nierentowne inwestycje, równo- 
cześnie ugina się ona pod ciężarem zadłużenia, 
żyje w nastroju beznadziejnego oczekiwania na 
katastrofę. Wieś druga skomasowała się w spo. 
sób bardziej pierwotny, przeniosła na nowe 
miejsca stare, podłatane, podparte gromadzkim 
wysiłkiem budynki, lecz równocześnie wieś ta 
już dzisiaj odczuwa błogosławione skutki do- 
konanego wysiłku, już dzisiaj przeżywa to u- 
czucie ulgi, które w podobnych sytuacjach jest 
źródłem energji i twórczego zapału. * 

W roku bieżącym na Polesiu w pow. sto- 
lińskim, widziałem inne zjawisko:  meljorację, 
dokonaną całkowicie gromadzkim wysiłkiem, 
bez kredytów, przez przeprowadzenie Sieci ro- 
wów, według płanów komasującego wieś inży- 
niera. 

W pierwszym wypadku gospodarze klną na 
czem świat stoi i mają ziemię obdłużoną zna- 
cznie powyżej jej dzisiejszej wartości, w dru- 

gim — mają tam, gdzie doniedawna topiły się 

krowy, paręset morgów zupełnie dobrego past- 

(Dokończenie na stronie 2-giej)    



SŁ 

jazd działaczy gospodarczych BBWR. 
(Pcczątek na stronie 1-ej) 

PARCELACJA 

Podobnie jest z trzecim postułatem wsi pol- 
skiej, z parcelacją. Kiedy ktoś nabywał na kre- 
dyt ziemię, przy cenach dochodzących do 2500 

złotych za morgę, nie może mieć dziś pretensji 

że mia trudności z wypłaceniem reszty należno 
ści. Kto jednak kupował za własne pieniądze, 
nie zadłużając się zbytnio, ten ma zdrowe pod- 
stawy nawet i w dzisiejszych — najcięższych 
czasach. Przy dzisiejszych cenach ziemi obni: 
żonych do 40 proc., przy dzisiejszych cenach 
robót meljoracyjnych, wykonywanych przede- 
wszystkiem systemem otwartych inwestycyj,— 
wreszcie przy koniecznych procesach komasa- 
cyjnych —wieś polska ma potrzebę i możność 
przeprowadzenia zdrowej inwestycji, nie prowa 

dzącej oczywiście odrazu do tego, by skoma- 
sowana wieś wyglądała jak farma w Danji, — 
lecz stanowiącej wielki postęp w stosunku do 
obecnego stanu. 

W obradach zjazdu zostanie położony эре- 
<jalny nacisk na zagadnienie usprawnienia Or- 
ganizacji gospodarczej wsi, szczegółowo więc 
tej sprawy poruszać nie będę. Przypomnę tyl- 
ko tę tak prostą prawdę, że kultura gospodar- 
cza kraja zdobywa się nieprzerwanym wysit- 
kiem pokoleń. jest ona równocześnie wieikiem 
bogactwem społeczeństwa. Kto z przed wojny 
pamięta np. wieś estońską lub finlandzką i 
wieś rosyjską, żyjące przecież w tych samych 
zasadniczych warunkach, ten zrozumie jak de 
cydującym czynnikiem jest ta kultura, polegają 
ca nietyłko na bogactwie, lecz może w wyż- 
szym stopniu na ogółnem wyrobieniu ludnoś- 
ci“. 

Tu prelegent mówi o lepszem wyzyskaniu 
gospodarstwa mleczarskiego, rozwinięciu pro- 
dukcji skór, ziół leczniczych itp.. 

„W dziedzinie organizacji zbytu artykułów 
hodowlanych mamy takie dysproporcje, że za- 

bicie sztuki w Warszawie kosztuje drożej niż 
w Berlinie, Amsterdamie, Paryżu, lub Brukseli, 
co skutkuje zwłaszcza wobec znacznie wyższej 
ceny sztuki trzody, lub bydła w tych miastach, 
kiłkakrotnie wyższe w Polsce obciążenie ad 
valorem. 

Takich i podobnych przykładów mógłbym 
cytować setki. Mówię to dlatego, że rząd zda- 
je sobie sprawę, jak ważnym czynnikiem jest 
poziom cen w rolnictwie, i od paru lat czyni 
wszelkie wysiłki by ten poziom ceny podnieść. 
Te wysiłki rząd nadal zamierza kontynuować 
— lecz jednocześnie zdaje sobie sprawę, że je- 
śli się mówi o opłacalności rolnictwa, to na- 
pewno czynnikiem niemniej ważnym jest zagad 
nienie wychowania i podnoszenia sprawności 
i kultury gospodarczej wsi. 

- Na zakończenie jeszcze jedno stwierdzenie. 
Przy rozpatrywaniu zagadnień rolnych nie mo- 

  

żna pominąć. napawającego otuchą faktu, duże 
go przystosowania się do zmienionych wartn- 
ków, jakie wykazała wieś poiska w ostatnim 0- 
kresie. Przez zreorganizowanie gospodarstw 
przez obniżenie wygórowanej (?) doniedawna 
stopy życiowej średniej i wielkiej własności, 
przez należyte wyzyskanie wszelkich ulg, wyni 
kających z celowej polityki państwa, przez tę 
wytrwałość i zdolność przystosowania się, któ 

ra jest charakterystyczną i wiełce wartościo- 
wą cechą polskiego rolnika — w wiełu wypad 
kach osiągnięto już dziś (?? Przyp. Red.) w 
Wielu warsztatach rolnych widmo grożących 
katastrof. 

Jestio zjawisko mezmiernie pocieszające. — 
Wykazuje ono nawet wielką żywotność i od- 
porność połskiego rolnictwa, które są najpew- 
niejszą gwarancją lepszej przyszłości”. 

Mewa ministra lgnacego Matuszewskiego 
WARSZAJWIA. PAT. — [Po referacie 

pcdsekretarza stanu p. Lechniekiego wy- 
głosił referat b. minister Ignacy Matu- 
szewsiki na temat: „Gospodarstwo Polskie 
mai tle sytuacji światowej”. 

b. minister Ignacy Matuszewski 
wywodził, że zarówno prace teoretyczne 

mad zbadaniem przyczyn przesilenia, jak i 
wymiki zamządzeń zmierzających do jego 
©pamowania, wytrzymały jak dotychczas 
św! (Polsce próbę życia. Nie można tego sa- 
mego powiedzieć 6 doktrynach przemyšla- 
nych i środkach zaradezych, stosowanych 
zagranicą. W grudniu 1930 roku rząd jpre- 
mjera Sławika pnzedstawił Sejmowi poglą- 
dy ma położenie gospodarcze i perspekty- 
wy wyjścia z kryzysu, ujęte wówczas (przez 
ministra skarbu Matuszewskiego w: nastę- 
pujące tezy: 1) produkcja oparta jest na 
bezwzględnej kalkulacji, dostosowanej do 
konsumcji, inflacji pieniądza i inflacji kre 
dytu, 2) polityka przerzueania ciężaru 
kryzysu na rolnictwio. jest! polityką błędną, 
3) program zmiżki ceni artykułów przemy- 
słowych mie jest wystarczający, konieczne 
„est zrewidowanie obciążeń kredytowych, 
4) kompleks obciążeń, wynikających z dłu 
gów aljanokidh diawi coraz silniej życie 
gospodarcze. 

Gwałtowne ' wstrząsy gospodarcze ©- 
statnich dwóch lat potwierdziły prawdzi- 
wość tych (tez i wylkazały, że tezy te nie 
są wyłącznie polskiego pochodzenia, lecz 
ogólno-światową mzeczywistością. Polska 
miała możność wyciągnięcia stąd wnios- 
(ków i ich zrealizowania dzięki temiu, że 
posiadała rząd niezależny od demagogji i, 
że realizacja tych wniosków spoczęła w rę- 
kach premjera IPrystora, w rękach twar- 
dych i bardzo ostrożnych. Stąd też pro- 
gram gospodarczy polski kroczył po li- 
njach prostych i, jak dotychczas życie ро- 
ttwiendziło właściwość obranej drogi. Pno- 
Icesy likwidacyjne przesilenia 1929 roku 

  

zmierzają ku końcowi. Z chwilą jednak, 

kiedy stary kryzys zostaje przezwyciężo- 
ny, zaczyna się kryzys mowy, którego ce- 
chę charakterystyczną stanowi mozkład 
międzymarodowego nynku towarowęge — 
Datą rozpoczęcia tego nowego kryzysu jeat 
czerwiec 1930 rokiu, tj. moment zaprowa- 

dzenia prohibicyjnej taryfy celnej w Sta- 
nach Zjednoczonych. 

K ryzys obeeny różni się od kryzysu po 
przedniego szczególnie silnem  zaciešnie- 
niem obrotów hamdlowych ma płaszczyźnie 
międzymarodowej. (W! IPolsee, podczas gdy 
wi roku 1929 obrót z zagranicą wynosi! 
0,84 tonn ma głowę, to *w' r. 1932 spadł do 
0,47 tonm na głowę. 

Jedymie 3 państwa na świecie, tj. Stany 

Zjednoczone, Rosja i lmperjum Brytyj- 
skie posiadają pełną samowystarczalność, 
(Pozostanie w orbicie gospodarki światowej 
nakłada ma masze gospodarstwo wymaga- 
mia. A naczelnem wymaganiem jest taniość 
produkcji. Analiza cem w IPolsce wykazuje, 
że Polska jest krajem, wi którym wytwo- 
ry przemysłowe są przeciętnie dnoższe, 

miż gdzieimdziej, zaś płody rolne tańsze, a- 
niżeli w większości innych krajów. Ta roz 
piętość między cenami artykułów przemy- 
słowych, a rolnych jest na dalszą metę nie 

do utrzymania. Ażeby w: przyszłości rolnie 
two mogło wywiązać się ze swych zadań, 
(konieczne jest! utrzymanie cen rolniczych 

ma poziomie conajmniej równym  pozio- 
mom een Światowych. Przy takim pozio- 
mie cen rolniczych uprzemysłowienie, a 
więc podniesienie ilości zatrudnionych w 
pracy przemysłowej możliwe jest tylko 6 
tyle, o ile ceny przemysłowe nie będą zbyt 
«©dbiegały od cen rolniczych. Hasło rów- 
mania frontu na, wolnietwo jest słuszne w 
dkresie (kryzysu dla Polski, Stopa życiowa 
całej Polski musi być przystosowana do 
stopy życiowej chłopa. Kionieczność uprze- 
mysłowienia (Polski nabiera w tych wa- 
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Poseł R. P. w Iraku    
    

Poseł R. P. w Teheranie p. Hempel, akredytowany został równocześnie 
w związku z tem złożył niedawno swe listy uwierzytelniające. 

p. ministra Hempla przechodzącego przed frontem kampanji 

gt pracy 
Iraku Faisala i 
naszem widzimy 

WRZENRETWKOWN SZATNIA R 

Najlepszą propagandą polskości jest praca, 
zdobycze praktyczne, oraz montowanie wy- 
trwałe naszego życia gospodarczego i społe- 
cznego. Zadanie to spoczywa na licznych orga- 
nizacjach społecznych. 

W liczbie ich znalazła się Liga Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej, popularnie Lo- 

Ls 

runkach szezegolnej wagi. Konieczność ta 
jest wymikiem potrzeby znalezienia zatru- 
dnienia dla przyrostu masy ludności. A- 
żeby jednak większa liczba ludzi zmalazła 
praeę w: przemyśle, konieecznem jest, aby 
nolmietwo pracowało w warunikach ikonzyst 

miejszych, niż dotychczas. Znów: więc za- 
gadnienie „nożycć* między: cenami (przemy- 
słcwemi a rolnemi wysuwa się na pierw- 

szy plam, jako zagadnienie istotne. 
Następnie wygłosił referat iwiiceprezes 

BGK p. Stefan Starzyński ma temat „Za- 
gadnienia finansowo-gospodarcze w tere- 
mie“. — (Po referacie p. wiceprezesa: Sta- 
rzyńskiego nastąpiło powołanie komisyj i 
sekeyj zjazdowych oraz ich przewodniozą- 
cych, 

Po przerwie obiadowej rozpoczęły się 
posiedzenia poszczególnych komisyj. 

mA 

      

  

  

Kraj, który nie zna kryzysu 
Kontynuujemy ciąg reportaży naszego 

specjalnego wysłannika z Nowej Palesty- 

ny i dzieła odbudowy Sjonistycznej. 

©. Następne zamieszczać będziemy w ślad 
za abecntym, 

mi 

„Budżety wszystkich państw mają dziś za ideał za- 

mykanie roku bez niedoboru: budżet Palestyny od lat 

kilku daje stale nadwyżkę dochodów. 

Pozycja zbrojeń jest wszędzie 

styna opłaca jedynie tych parę 

Wszystkie 

fiskalne. 

Wszędzie kapitał uwiązł, lub go brak: w Palesty- 

nie jest jego wiele i jest płynny. 

Taką była krótka odpowiedź na pytanie, skąd po-' 

chodzi obecna kwitnąca sytuacja Palestyny. 

Wszędzie indziej istnieją szeroko 

systemy podatkowe: 

podatek majątkowy i politykę ochrony a 

cji podatnika. 

To też, 

stynie brak rąk do pracy". 

Taką była krótka odpowiedź na pytanie, skąd 

pochodzi obecny dobrobyt Palestyny. 

ogromna: Pałe- 

stojących tu pułków 

państwa zamknęły się granicami cel- 

nemi: Palestyna za kilkoma wyjątkami, zna tylko cła 

Palestyna zna tylko najprostszy 

gdy wszędzie jest bezrobocie, w Pale- 

możliwości 

mości ogółu robotników 

szający przykład 

kadry murarskie zmieniają 

wiem młody architekt. 

rolę. 

rozbudowane 
czynała niemal 

nie dewasta- "ruchu emigracyjnego, jest 

gracyjnym. W sezonie prac rolnych, musiano na gwałt 

posłać uczniów wyższych 

tego stopnia dochodził ów 

NARA chiński kulis. Brak rąk do 

w Tel-Awiwie, Jerozolimie i 

gdzie się najwięcej buduje: szacuje się ją jednak na 

12 — 18 tysięcy. W przeważnej swej większości, lu- 

dzie ci przejdą potem na rolę, a dziś korzystając z kon- 

junktury budowlanej oszczędzają z myślą o tem. Przy 

istniejącym stosunku kosztów życia do zarobku, 

kapitalizacyjne są raczej znaczne. 

większa je jeden jeszcze moment: oto w świadomości 

tych przypadkowych murarzy, jak zresztą w świado- 

palestyńskich, tkwi odstra- 

robotnika amerykańskiego, 

w latach konjunktury gospodarczej 

konsumcję do granic zarobkowania i 

pełnie bezradny z chwilą kryzysu i 

Dorobiwszy się odchodzą na 

Niema bezrobocia, — przeciwnie: 

pracy. Brak rąk, mimo, że Palestyna, która przed woj- 

ną (odjąwszy oczywiście imigrację sjonistyczną), za- 

okazywać 

mimo mas proletarjatu arabskiego, który może posia- 

da niechęć do pracy Hiszpana, 

Hajfie, trzech miastach, 

Kapitalistów 

nie mało. 

ica ba sztuczne. 

Po- 

który 

rozszerzył swą 

znalazł się zu- 

bezrobocia. „U nas 

się szybko”, mówił mi pe- 

prawdy; 

brak rąk do 

tendencje ku rozpoczęciu 

dziś typowym krajem imi- 
handlowemi, 

klas na roboty rolne: do 

kryzys a rebours. Brak rąk 
dzie, i 

ciło dziesięć 
ale jest też tani jak 

pracy, mimo, że olbrzymi: 

na odbudowę „home'u'* duchowego dla żydostwa, ka- 

pitał prywatny zamożniejszych warstw emigrantów. 

na wielką skalę jest wśród nich niezmier- 

Ma się z początku wrażenie, że to wszystko chy- 

Wszędzie naokół nędza. Francja dusi się 

od złota, ,a przecież francuska Syrja, tuż pod bokiem, 

przeżywa niesłychanie ostry kryzys, przeżywa go z Eu- 

ropą, Grecja, Egipt, Turcja, Transjordanja tak samo. 

Palestyna wydaje się tu oazą. Jakaś szczególna ambi- 

cja, jakieś: zastaw się, a postaw się, kazała chyba ży- 

dostwu miljonowemi ofiarami stworzyć ten fenomen. 

Jest w tem może jakaś misterna spekulacyjna instry- 

ga, jakieś budowanie obcemu kapitatowi „na wabia“ 

humbug na światową skalę! —Wystarcza przyjrzeć się 

temu nieco i okazuje się, ile w takim sądzie jest 

Palestyna powstała sztucznie. jest to fakt niezbi- 

ty. Dziesiątki lat 

ludzki i kapitał. Inwestycje te były inwestycjami nie- 
inwestowano w ten kraj materjał 

nieopłacalnemi. Ludzie szli tu dla idei, 

jak do Ameryki szli dla zysku. Kapitał szedł tu z filan- 

tropji, ze szlachetnej fantazji magnatów pieniądza. I lu- 

kapitał szli na przepadłe, 

razie na zyski niższe kilkakrotnie, niż te, któremi nę- 

szli w najlepszym 

innych krajów. Aż dziw, że naród o tak 

handlowym zmyśle, mógł być tak mało handlowy. Pa- 

Bernard Hausner konsul Rzplitej w Tel Awiwie. Sta- 

liśmy na balkonie gmachu, w którym mieści się kon- 

sulat: Tel Awiw leżał przed nami białą plamą do- 

mów i ulic, objętą roztoczą zatoki jafskiej i zielenią 

pomarańczowych gai. Ale to, na cośmy patrzyli w tej 

chwili, to nie było morze, ani kraj, lecz miasto. Pa- 

trzyliśmy jak rośnie. : 

Na prawo i lewo od nas, tuž przed nami, nieco 

dalej i zupełnie daleko, budowano. Montefiori street 
-— to nie są jakieś przedmieścia. Wszędzie, tu i wszę- 
dzie, gdzieśmy mogli sięgnąć okiem nie uderzało nic 
innego, jak to, że budują. Płowy piasek i białe kupy 
cementu, betonowe pale przyszłych domów, szalowanie 
i fundamenty wszędzie. Robiło to takie właśnie wra- 
żenie, jakby to łachy nadmorskie pęczniały w gó- 

rę i wyrzucały z siebie coś, co w innych miejscach 

zakrzepło już świeżemi ścianami domów. 

Pierwsza rzecz, która uderzyła mnie w Palestynie, 

to był ogromny dobrobyt kraju. Po szarej, zbiedzonej 

Turcji, po kryjącej swą nędzę Grecji, od tego kraju 

aż bije pomyślność. Tu niema kryzysu. W Haifie, 

wielkim porcie przyszłości, murarz zarabia 10 — 15 
złotych dziennie. Murarze są tu przeważnie niekwali- 
fikowani: wśród chaluców niema prawie ludzi, którzy 
choćby przez czas krótki nie pracowali jako murarze. 
Murarzami — to prawie że symbolicznie wygląda — 
były krócej, lub dłużej, a może będą 2/3 emigrantów 
ostatnich ośmiu lat. Koszt utrzymania waha się koło 
5—6 złotych dziennie. Nie udało mi się nawet w przy- 
bliżeniu ustalić liczby zatrudnionych przy budowie 
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I-sza WYSTAWA SPORT 
MIEJSKIEGO KOMITETU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO w WILNIE 

12. Vi. |. mowy gabinet estoński, na którego czele ment wyraził nowemu rządowi votum uf- 

stanął dotychczasowy przywódca parla- ności 51 głosami przeciw 40. 
1955 

Wszelkich informacy] udziela Blure Wystawy Wilno, Cgród po Barnardyfński od godz. 10 — 14 I od 17 — 20. 

przestrzenie sadów pomarańczowych, t. zw. pardess, 

wymagają starannej, dokładnej, niemechanicznej upra- 

wy. Brak rąk mimo, że obok regulowanej kontyngen- 

towo imigracji robotniczej, istnieje jeszcze, nader licz- 

na, imigracja przybywających tu jako „turyšci“ i zo- 

stających na stałe w kraju. Brak rąk, chociaż w ciągu 

tych 14 lat podwoiła się ludność Hajfy, a pierwotna 

żydowska dzielnica arabskiej Jaffy, wyrosła na szešč- 

dziesięciotysięczne prawie miasto, chociaż Jerozolima 

rozrosła się o dwie wielkie dzielnice, kolonje rolne 

zamieniły się w miasteczka, szereg ogromnych robót 

publicznych, przedewszystkiem w dziedzinie komuni- 

kacji został już niemal zupełnie wykończony. 

Pełno kapitału. Jest to pierwsza refleksja, jaka 

przychodzi na widok tego bogactwa. Istotnie, pełno 

kapitału. Ale sięgnąwszy do cytr, okazuje się, że za- 

interesowanie obcego, wielkiego kapitału tym małym 

kraikiem, to rzecz, która dopiero się zaczyna. Jak do- 

tąd, wielki międzynarodowy kapitał, przedewszyst- 

kiem angielski, potem amerykański, skoncentrował się 

w budowie portu w Hajfie, wielkiej elektrowni Ruten- 

berga, salinach potasowych Morza Martwego. Wy- 

stępuje tu zresztą obok kapitału żydowskiego. Nato- 

miast dwa młode centra przemysłowe Tel Awiw i Haj- 

fa, nasiąkły nim w niezmiernie małym stopniu. W rol- 

nictwie niema go zupełnie. Otóż Palestyna, to rolni- 

ctwo, Palestyna — to plantacje pomarańcz, które już 

dziś biją na rynkach świata wszystkie inne. To wszy- 

stko to kapitał żydowski. Kapitał potężnych instytucyj 

narodowych, zbierających po całym świecie składki 
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lestyna odrodzona, Erec Izrael, kraj Izraela jak ją zwie 

żydostwo, powstała sztucznie. Ale istnieje naturalnie. 

Złoto, którem pulsuje ten kraj, bucha z dwóch 

wielkich arteryj: płynie od wychodźtwa diaspory, czy 

to jako drobne, miljonowe składki, czy to jako kapitał 

przywożony przez nowe fale osiedleńców. Złoto pły- 

nie jednak do Palestyny i za płody tej ziemi, To, co 

w Palestynie zbudowano, jest rentowne. Inwestycja 

niehandlowa, nieopłacalna, inwestycja, łożona w chwili, 

gdy myślano conajwyżej o hodowli baranów, czy wi- 

na, gdy mowy nie było jeszcze o wielkim skarbie kra- 

ju — pomarańczy, okazało się już nietylko opłacalną, 

ale wprost kokosowym interesem. Zilustrujmy: cena 

dunama ziemi w regjonie pomarańczowym wynosi dziś 

od i8 — 40 funtów palestyńskich. Funt= 32 złotym, 

dunam — około 1/10 hektara. Biorąc średnio, cena 

dziesięciny ziemi, nieuprawnej jeszcze (pomarańcze 

przynoszą dochód po latach 4) a posiadającej jedynie 

cenną w tych stronach wodę, wynosi 6 — 8 tysięcy 

złotych. Mimo tych cen, na pomarańcze rzucili się 

dziś wszyscy. 

Mit o tem jakoby Palestyna żyła żebraniną skła- 

dek, sztuczną infuzją złota, wali się z każdą cytrą. Pa- 

lestyna, która jest, przestała już od lat żyć z Diaspory. 

Palestyna, która jest i Diaspora pracują razem nad two- 

rzeniem Palestyny, która będzie: nad rozszerzeniem 

żydowskiego stanu posiadania w tym kraju. Kryzys 

osłabił możności finansowe diaspory, ale stało się to 

w tym samym czasie, gdy, po raz pierwszy od ery 
starożytnej, kraj ten stał się na nowo mlekiem i mio- 

dem płynącym. . Ksawery Pruszyński. 

  

mentu Toenisson jako premjer, Ministrem 

przy rządzie krola 
Na zdjęciu 
honorowej 
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pem zwana. Založyciele Ligi, rozumieli, iž sam 
rząd wszystkiemu sprostač nie jest w stanie, 

i że niezbędna jest pomoc społeczeństwa, aby 

te odcinki pracy twórczej, których rząd opano 

wać nie może, stały się udziałem inicjatywy 

społecznej. 3 4 

Dopomóc wysiłkom rządu miała Liga. Mło- 
da jeszcze Organizacja miała za zadanie dorów 

nać w pracy nad obroną państwa polskiego po- 

tężnym organizacjom o takim samym charakte- 

rze w ościennych państwach. Liga miała przy- 

czynić się do wyszkolenia kadr bojowników 

powietrza, przeprowadzić badania došwiadczal- 

ne nad nowemi konstrukcjami i typami samo- 

lotów, stworzyć własny typ samolotu, przyczy- 

nić się do uniezależnienia przemysłu lotniczego 
od kapitału i techniki zagranicznej. || 

Niebawem życie ma stwierdzić, że nietyl- 

ko bogate społeczeństwa mogą dokonywać 

śmiałych przedsięwzięć w dziedzinie lotnictwa, 

lecz nieraz więcej potrafi osiągnąć ten, kto 

ma wielkie pragnienie dokonania czegoś, 

Oto bowiem w roku 1928 ze skromnych 

składek społecznych powstaje Instytut aerody- 
namiczny w Warszawie, później nieco Chemicz 

ny Instytut Badawczy, Szkoła mechaników w 

Bydgoszczy, szkoła pilotów w Radomiu i wre- 

szcie kosztem 300 tysięcy złotych na Okęcia 

w Warszawie wzniesione zostały warsztaty do- 

„świadczalne, które umożliwiły naszym młodym 

konstruktorom spokojną pracę nad  własnemi 

pomysłami. Warsztaty doświadczalne były wła- 

Śnie kolebką, z której wyszły słynne już dzisiaj 

na cały Świat „Erwudziaki”, jako wynik kilku- 

letniej żmudnej pracy naszych młodych inży- 
nierów konstruktorów, Rogalskiego, ś.p. Wi- 

gury i Drzewieckiego. 

O ile w latach od 1923 do 1929 walczyliś- 

my na meetyngach międzynarodowych, przy- 

najmniej o niezbyt najgorsze miejsce, o tyle po 

roku 1930 zaczęliśmy stawać do rywalizacja z 

takimi potentatami lotnictwa jak Niemcy, Fran 

zusi, Anglicy. > 
Szeroko oczy rozwarła Europa, kiedy w ro- 

ku ubiegłym na międzynarodowym konkursie 

samolotów turystycznych w Berlinie, lotnicy 
nasi ś.p. kpt. Żwirko i inż. Wigura na włas- 

nej konstrukcji RWD6 zdobyli bezapelacyjnie 

pierwszeństwo o puhar narodów, który dwukrot 

nie zdobywali Niemcy. Ostatni wspaniały czyn 
kpt. Skarżyńskiego na siostrzycy RWD6 
KWD5, zaświadczył dobitnie wszystkim, że Pol 

ska nie walczy już o honorowe miejsce, lecz o 
pierwszeństwo, o supremację. 

Wysuwamy się już dzisiaj na potęgę lot- 

niczą pierwszej wielkośc, z dumą możemy 
stwierdzić, że dokonaliśmy wielkiego wysiłku, 
co w wielkiej mierze zawdzięczać właśnie mu- 
simy Lidze. LOPP dzisiejszy nie jest to już sła 
biutka instytucja, jest potężną organizacją li- 
czącą obecnie około 900 tysięcy członków. — 
Na cele lotnictwa i obrony przeciwgazowei 
zgromadziła około 40 miljonów złotych. 

Wysiłkami Ligi powstała i istnieje niezmier 
nie ważna gałąź lotnictwa, tak zwane szybow- 
nictwo, gdzie w przeciągu kilku lat nadrobili- 
śmy wszystkie zaniedbania, prześcignęliśmy na 
rody lepiej wyposażone, technicznie zajmujące 
poczesne miejsce na Świecie. Warto bowiem 
pamiętać, że pod względem sportu szybowco- 
wego zajmujemy drugie miejsce, w roku zaś 
1925 wcale o nas nie wiedziano. 

Niesposób jest wyliczyć cały dorobek dzie- 
sieciolecia Ligi; odsyłam ciekawszych do spe- 
cjalnych publikacyj z okazji jubileuszu wyda- 
nycii nadmienić wszakże wypada, że to, co do 
konaisśmy jest wynikiem żywo tkwiącego u o- 
gółu instynktu społecznego. Dla przykładu weź 
miy chociażby rzesze kolejowe.. 

Komitet kolejowy LOPP, który dzisiaj pra- 
cuje jako posiadający prawa komitetów woje- 
wėdzkich, rozpoczął swą. działalność w roku 
1923, werbując do szeregów Ligi narazie tyl- 
ko 12 tysięcy członków. a ambicją zarządu jest 
doprowadzić oryarizację do tego stanu, aby 
wszyscy pracownicy kalejowi należeli do LOPP 
Ambicja wkrótce zostanie zrealizowana, ponie- 
waż już w chwili checnej liczba należących do 
Ligi stanowi przeszło 60 proc. 

Organizacyjnie komitet posiada dziewięć 
swych oddziałów pracujących w Lidzie, Bara- 
nowiczach, Wołkowysku, Brześciu, Łapach, Bia 
symstoku, Grodnie, Królewszczyźnie i Wiłnie. 
KoMmietom oddziałowym podporządkowane są 
okało 76 kół rozsianych po całym obszarze roz 
ległej dyrekcji w iej. Ostatnio żywą dzia- 
łalność rozwinęły panie, tworząc koła kolejowe 
pań LOPP. W chw:lii obecnej powstało pięć 
kół, z ogólną liczbą przeszło 400 członkiń. 

Chcąc unaocznić, jakie wyniki można osiąg 
nać zbicrowym wysiłkiem, nawet na tak ubo- 
gim terenie, jakim są ziemie wschodnie Rze- 
czypespolitej, przytoczę jedną tylko liczbę: — 
557,100 złotych, tyle bowiem zebrały rzesze ko 
lejowe za czas istnienia swego komitetu, na ce 
le lotnictwa. 

Komentować tej liczby nie trzeba, mówi o- 
na sama za siebie; dodać tylko trzeba, iż wy- 
datki aaministracyjne nie przekraczają 8 proc. 
ogólnych wpływów, wynoszą one bowiem — 
38.200 zł. 

Rezultaty, jakie uzyskał komitet kolejowy, 
czem się przyczynił do uświetnienia dorobku 
caiej Ligi, możliwe są jedynie wówczas, gdy 
Liga działa pośród ludzi jednego zawodu. Mo- 
ment ten jest doskonałym wykładnikiem dla or 
ganizatorów LOPP-u, aby organizacje przepro- 
wadzać w sferach zbliżonych do siebie zawo - 
dów. 

Trawestując powiedzenie poety, możemy 
śmiało powiedzieć: „Czyń każdy w swem kół 
ku, co każe duch Boży, a wspaniała całość na 
szej ojczyzny sama się złoży”. 
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Nowy rząd estoński 
(TALLIN. PAT. — Ukonstytuował się spraw zagranicznych został Piip. iParla- a 

SILVA RERUM 
MATURA.. CZY EGZAMINY MATU- 

RALNE MAJĄ RACJĘ BYTU? 

Badania prof. St. Szumana, których 
wyniki zostały ogłoszone w Polskiem Ar- 
chiwum Psychołogji (t. V, Nr. 4) wywo- 
łują w prasie głośne echa. Prof. Szumana 
poddał badaniom maturzystów w okresie 
egzaminacyjnym, — w seminarjach nau- 
czycielskich w Wolsztynie i Poznaniu, 
gimn. S.S. Urszulanek w Krakowie i w 
Państwowem Pedagogjium w Krakowie. 

Gazeta Polska (134) przytacza roz- 
mowę z profesorem. 

— O ile mi wiadomo — mówi proi. Szu- 
inan — ta trema egzaminowa nie była dotych- 
czas naukowo badana. Systematyczne  obser- 
wacje i dokładne badania nad uczniami w czu 
sie zdawania egzaminów rozpocząłem przed 
siedmiu laty. Rozporządzam już materjałem, 
zebranym w czasie ośmiu egzaminów, przy któ- 
rych byłem obecny jako przewodniczący i ró- 
wnocześnie jako obserwator. 

— Najpierw badałem tęino. Na podstawie 
1017 pomiarow zrobione zestawienie pozwo- 
liio mi zdać sobie sprawę z przeciętnego przy- 
śpieszenia tętna wskutek wzruszenia egzami- 
nowanych. Wynosi ono 118 uderzeń na mi- 
nutę, co już jest objawem wieiciego zdener- 
woania. Ale nierzadkie były pulsy ponad 140, 
a nawet do 180 uderzeń na minutę, t.j. pulsy, 

zdarzające się naogół przy bardzo przyśpieszo- 
nej pracy mięśniowej, np. przy. biegu, albo 
podczas bardzo ciężkich stanów chorobowych. 

— Pulsy maturzystek są przeważnie szyb- 
sze, niż maturzystów. Tłumaczę to fizjologicz- 
ną właściwością kobiet, jako wrażliwszych i 

trudniej panujących nad swemi wzruszeniami. 
Co prawda, nie trzeba być profesorem 

psychologji, aby stwierdzić, że podczas 
egzaminów ofiara ma plus przyśpieszony 
(ach! któż z nas nie przeżywał tych tra- 
gicznych chwil!...), ale zawsze przyjem- 
nie jest, że i nauka zainteresowała się 
tym faktem. 

Puls, jak puls, ale czy mózg pracuje 
normalnie, — oto pytanie? 

— W związku z temi obserwacjami nasu- 
wa się też zagadnienie, czy wstrząs fizjologi- 
czny oddziaływa na sprawność umysłową ucz- 
nia w czasie matury. Aby rozstrzygnąć to py- 
tanie, dawałem maturzystom pewne testy do 
rozwiązania na kilka tygodni przed egzaminem, 
a następnie te same testy ponownie w czasie 
eyzaminu, Dotychczasowe wyniki nie wykazały * 
obniżenia sprawności umysłowej.  Naodwrot, 
np. mnożenie liczb w pamięci dało u tych sa- 
mych uczniów lepsze wyniki w czasie matury, 
niż podczas zwykłego przepytywania na lekcjij. 
Ale trzeba jeszcze długich i mozolnych badań, 
zanim sprawę ostatecznie się wyświetli, Bo w 
czasie egzaminu praca umysłowa odbywa się 
pod wpływem dwóch różnych, a sprzecznych 
momentów. Z jednej strony wzruszenie, zdener 
wowanie i trema, obniżające jasność sądu, przy 
tomność umysłu i skupienie uwagi, z drugiej 
zaś ambicja  podnieta do maksymalnego wy- 
siłku, prowadzące do mobilizacji wszystkich 

możliwości ucznia. W sumie jest to raczej za- 
gadnienie natury typologicznej: dla jednostek 
opanowanych egzamin staje się silną podnietą 
pozytywną, dla tych zaś, którzy łatwo tracą 
głowę, stać się może sytuacją niebezpieczną. 

Więc sprawność umysłowa matu- 
rzystów bywa albo dobra, albo złal... I 
to nie stanowi rewelacyjnego odkrycia!.. 
Pozwala to jednak do całkiem odmienne- 
go ustosunkowania się do egzaminów 
maturalnych. 

Epoka (20) przeraża już samemi ty- 
tułami niesłychanie demagogicznych ar- 
tykułów: „Tortury maturalne* — „Dość 
tej męki!“.. 

Przegląd Pedagogiczny (17 — 18 cal 
kiem inaczej odnosi się do sprawy egza- 
minów: 

Są to, rzeczywiście, sprawy, które wyma- 
gają jeszcze większej liczby badań tego typu, 
jakie dał w swej rozprawie prof. Szuman, i bar 
dziej wszechstronnego oświetlenia. Narazie mo- 
żna tylko przypuszczać, że w twierdzeniach 
skrajnych przeciwników jest tylko połowa pra- 
wdy. Egzamin, a zwłaszcza chwile, poprzedza- 
jące bezpośrednio przystąpienie do niego, są 
dla zdających wielką męczarnią, ale w toku 
egzaminu następuje opanowanie w tym stop- 
niu, że odpowiedzi zdających — wyjąwszy 0- 
czywiście osobniki bardzo wrażliwe pod wzglę- 
dem nerwowym — mogą być istotnym spraw- 
dzianem ich wiedzy i zdolnošci. 

Słowem: stosunek do egzaminów ma- 
turalnych może być dowolny, bo argu- 
mentów za i przeciw nikomu nie zabra- 
knie! Lector. 

Judzenie w formie 
nieprzyzwolteį 

„ Wšrėd pism, zajetych judzeniem pu 
bliczności polskiej na Niemcy i naród 
niemiecki, nie ostatnie miejsce zajmują 
katowicka „Polonja“. Oto jest obrazek, 
w jakich sposób to judzenie się odbywa: 

MAKS W KOZIE 
Hitlerowiec obraża Polkę. 

. 15 b.m. o godz. 19 zaczepił obywatel nie- 
miecki Maks Weintzura z Bytomia (Rynek 20) 
Polkę Marję M. z Królewskiej Huty, czekającą 
na ul. Katowickiej w bramie na narzeczonego 
p. J. A. Weintzura zaproponował M. pójście 
do pewnej restauracji, a gdy M. kategorycznie 
wyprosiła sobie tego rodzaju propozycję, Wein- 
tzura, krzycząc po niemiecku i wyzywając, pod- 
niósł rękę na sposób hitlerowski, zawołał „Heil 

Hitler“. „ „Policja polska wzięła w swą opiekę. 
Z, pewnością pouczą go tam, jak należy odno- 
sić się do kobiet polskich. 

Cały ten patos w powyższej notatce: 
„polska policja*, „polska kobieta*, jest 
poprostu głupi. Niema co z ordynarnego 
zajścia, zdarzającego się pod każdą szero 
kością geograficzną, robić sprawy narodo 
wej. Jeśli piszemy o tem, to tylko dla- 
tego, że bardzo często wiadomości po- 
dawane przez prasę polską o Niemczech 
w tonie kompletnie serjo, po zbadaniu ich 
rzeczywistego przebiegu, okazują się zu- 
pełnie równowartościowe z tą wiadomo- 
ścią o „hitlerowskim* napadzie na „pol- 

ską'* kobietę. Cat. ; 
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ŠWITEZIĄ 
WARDY KULWIEĆ-FRYDRYCHSOWEJ a 
otwarty będzie od 15 czerwca, — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibljc- 
teka, pianino, kuchuia wiejska, posilek a 
4 razy dziennie. Doskonała kąpiej, auto. 
Dojazd z Barauowicz lub Nowogródka ų 

ś autobusem. Ceny 350, 4,— i 4.50 w ze- 8 
leżności od pokoju. — Poczta Walówka 

8 koło Nowogródks, Audrzejkowo a 
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SĄD KAD 
Ośioło 80 osób zebrało się w ubięgią 

środę w Związku Literatów, na „Sąd. 

Šrodami Literackiemi“. Talk zanząd nazwaž 

wieczór dyskusyjny, który miał spojrzeć 

wstesz ma 190 wileńskich „Śród'”, na okres 

6-letui tych sympozjonów, wziąć je pod tu- 

pę krytyki oraz wysunąć postulaty ma 

przyszłość. 
Nie licząc referentów i członków za- 

rządm, przemawiało w dyskusji tylko „pięć 

osób. Na referentów zaproszeni zostali pp. 

Jerzy Wyszomirski (którego proszono o 

krytykę Śród) i St. Węsławiski( dla wy- 

głoszenia uwag O publiezności). [Pierwszy 

z mówców, znany czytelnikom „Slowa“ ja- 

ko sięty i zadzieržysty polemista, odczytał 

dowepny i złośliwy feljeton, który dopie- 

ro pod koniec w ogólnikowych słowach po 

trącił o właściwy temat. Większość arty- 

kulu zapełniły uwagi „pro domo sua“ i 0- 

brona przed atakami, których mie było. Р 

w; irski dowodził, że wcale wrogiem 

Śród nie jest; że chętnie użyczy szpallt 

„Siowa“ odpowiedzicm polemicznym; że 

Środy Literadkie wraz z ieh „dywekieją” 

są widowiiskami towarzysko = wozrywikawe 

mi, podobnie jak teatry lub kina; że mne 

pisma powtarzają zdania p. Wyszomirskie- 

go, ašbo też po przeczytaniu jego recenzyj 

piszą wręcz odiwrotnie; że on sam na 30 

Śród, o których pisał, 10 zganił, a 26 pc- 

chwalił. Wkońcu krótko omówił znaczen: 

zebrań środowiych, ich sukcesy i porażki, 

przyczem bilans w rezultacie wypadł ra- 

czej dodatnio. 
P. Więsławski słusznie stwierdził, że za 

śreść i poziom Śród odpowiedzialni są nie- 

tylko organizatcrzy, ale i publiczność. Nie 

są to zebrania o stalym ideowym. progra- 

mie, iecz jest to śwodowisko stałej wymia- 

ay anyśli między kulturalnymi Wilniana- 

mi. Mówca zarzuca gościom, że zbyt czę- 

sto schodzą się tu jak ma widowisko i 

stwierdza, że taki stosunek do Śród jest 

nieodpowiedni, Domaga się lepszego przy- 

gotowania dyskusyj i kierowania niemi. 

Dobór tematów: i prelegentów uważa za 

abyt przypadkowy, dzięki czemu poszeze- 

gólme wieczory mie wiążą się ze sobą. 

IP. Klaczyński polemizuje z p. Wyszo- 

mirskim, zbijając jego zarzuty pod aldre- 

sem „inmych pism“. P. Adolph żąda ideo- 

wej podstawy, dokładniejszego publikowa- 

nia naprzód programu, wreszcie w obszer- 

nych wywodach rozwodzi się mad spos0- 

bami opamowania madmiemego gadulstwa 

miektórych osób, które zabierają głos w 

dyskusji; uwagami temi mówca wozweselił 

zebranych, którzy nagrodzili go oklaskami 

Po tem przemówieniu przepaliły się 

korki. część Światła w sali zgasła i prze- 

wodniezący ogłosił przerwę, w czasie któ- 

rej spożyto ciastka z herbatą. Po napra- 

wie elektryczności zabrał głos p. T. Sze- 

ligowski, analizując dorobek środowy i pod 

kreślając znaczenie wileńskich wieczorów 

literaekich dla wyrabiania sztuce odpowie- 

dniego posłuchu. P. dyr. Łysakowski Tó- 

wnież uwypuklił doniosłą rolę Śród Lite- 

rackieh, które zdobyły sobie ogromną po- 

pularność i trwałą pozycję w wilenskiem 

życiu intelektualnem; proponuje wprowa- 

dzić Kkoreferaty oraz poruszać tematy nie- 

tylko literackie, ale i z innych dziedzin 

sztuki, popularne zagadnienia naukowe ittp. 

Pani Rackiewiczowa 'wreszcie krytylkowała 

stnonę towamzysko - gospodarczą klubu 

literackiego. 
W imieniu zarządu przemawiul.: wice- 

prezeska p. Dobaczewska i kiikakrotnie 

s p.Hulewicz. Zarząd tlumaczył pewien 

świadomy eklektyzm w układaniu reper- 

tuaru Śród, przyznając, że poziom z ua'c- 
ry rzeczy ulegał Silnym wahaniam. 0 
TURZOSSZEZTZSTEZUDOWTA: TEPEZRAKA GARRETT 

List do Redakcii 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Niniejszem uprzejmie proszę o łaskawe u- 
mieszczenie w swojem poczytnem piśmie poniż- 
szego artykułu pod tytułem, jaki Szanowny 
Pan uzna za słuszny. 

Chodzi mi o to: 
Jestem właścicielem majątku ziemskiego, 

który uprawiam ordynarjuszami. Ordynarjuszy 
mam dwóch, służby domowej dwa i jednego 
gajowego. Cały mój majątek składa się z: — 
42/21 dz. gruntów ornych, 156,15 dz. łąk błot- 
nych, 675.77 dz. lasów, 191,76 dz. błót bezu- 
żytkownych, i 10,03 dz. nieużytków, czyli ra- 
zem posiadam 1,075,92 dziesięcin. 

Posiadając tylko 42 dz. gruntu ornego, wy- 

starcza mi w zupełności dwóch ordynarjuszy. 

Łąki błotne oddaję sąsiadom dla koszenia, su- 

szenia i zwiezienia na umówione części. Dla 

pilnowania łasu utrzymuję jednego gajowego. 

Pomimo _ wszystkiego — 1 niejednokrotnie 
przedkładanych zaświadczeń, Zakład Ubezpie- 
czeń od Wypadków w Warszawie wymierza 
mi stale opłaty za rzekomo zatrudnianych ro- 
botników. Dochodziło nawet do tego, że wymie 
rzano mi opłaty od tychże robotników za za- 
trudnienie w lesie. W lesie robotników swoich 
nie zatrudniam. Jeżeli sprzedaję las, na podsta- 
wie odpowiedniego zezwolenia, to eksploatuję 
takowy nabywca swymi własnymi robotnika- 
mi i na swój własny koszt. 

Walczyłem według przepisów ustawowych, 
odwołując się do władz wojewódzkich — nie 
odnosi to jednak żadnego skutku. Zakład Ubez 
pieczeń przez sekwestratorów Ściągnął całą ob- 
liczoną przez mich należność. 

W początku marca rb. otrzymałem upomnie 
nie z Urzędu Skarbowego w Głębokiem za nt 
63204 wystosowane przez Zakład Ubezpieczeń 
od Wypadków za jąkąś należność wraz z pro- 

centami za 31 r. W upomnieniu w rubryce: „ro 

dzaj należności” i podstawa „prawna” posta- 

wiony jest stempel opiewający treść następu- 

jacą: 
„Opłata w myśl Ust. z dn. 28 12. 1887 
r. Dz. ust. p. N. 1 z r. 1888 w brzmie- 
niu ustalonem ust. z dn. 1. 7. 1931 r. 

_ Dz. U. R. P. Nr 16 poz. 148 ust.“. 
_ Czy przeciętny obywatel polski może zrozu- 

mieć cośkolwiek z powyższej klauzuli? Jaka i 
za co żądana jest ode mnie należność 

Nie ja jeden jestem w ten sposób upomina- 

ny do zapłacenia opłat, inni bowiem znajomi 
moi otrzymali również podobne upomnienia. 

Zakład Ubezpieczeń od Wypadków dla rol- 
nictwa. jest zupełnie niepotrzebny, bowiem 
przy uprawianiu roli robotnik ten nie jest na- 
rażony na żadne niebezpieczeństwa, a w razie 
nawet jakiegokolwiek wypadku, dopiero po dłu 
gomiesięcznych staraniach otrzymuje przez Ka- 
sę Chorych odszkodowanie, Pomocy lekarskiej 
nie ma. Robotnik za którego opłacam składki 
ubezpieczeniowe, nie korzysta z żadnych abso- 

lutnie świadczeń, ani też ulg. Poco i naco ist 
nieje Z.U. od W.? Chyba jedynie dlatego, a- 
żeby pobierać opłaty, bez udzielania jakiejkol- 

wiek pomocy ubezpieczonym. Nadmieniam, że 
tenże Zaklad nie zna nawet imienia ani nazwi- 

ska robotnika, i na danym punkcie może być 
bardzo wiele nieporozumien, ponieważ zapisuje 
jedynie ilość robotników, lecz nie imię i w ra 
zie jakiegokolwiek wypadku po zgłoszeniu'się'po* 
szkodowanego 0 odszkodowanie zaczyna sie“ 
przeprowadzać cała ceremonia dochodzeń, któ- 
*a trwa miesiące. B. Sulimo-Samujło. 

   

ŚRODAMI 
tych wahań przyczynia się 'w niemałym 

stopniu publiczność wileńska, nieobliczal- 

ma; orjemtująca się zbyt często rwedług 

stopnia „semsacyjności* tematu lub nazwi- 

ska. Zarząd zwierzał się z trudności, jakie 

napotyka mieraz iw. czasie prowadzenia 
dyskusji, z utnudnień matury budżetowej 
(związanych z zapraszaniem przyjezdnych 

autorów) i innych. Zastrzegał się przeciw 
insynuacji, jakioby gmiewał się za kryty- 
(ki; przeciwnie: organizatorzy żądają rze- 
czowej, ostrej krytyki, utrudnia tylko prz - 
cę taki sposób krytykowania, przez k:óry 
przebija złośliwe „a priori“, zaprawione 
cynizmem i jwyniosłością nastawienie kry- 
tyka, mawet w' momentach „chwałenia”. 

Dziękując mówecm za cenne uwag, p. 
Hulewicz zapewnił, że zarząd weźrnie je 
sobie do Serca, aczkolwiek spodziewał się 
bogatszej dyskusji. Na zakończenie zapo- 
miedział następną Środę Literacką, na. któ- 
rej miody historyk sztuki p. Jerzy Sien- 
kiewicz omówi i ukaże "w przežroczach 
wspaniałą, a mało u nas znaną twórczość 

malarską, piuzedwcześnie zgasłego artysty 
Tadeusza  Malkowikiego, który stale mie- 
szkał w (Paryżu. 

Zebranie zakończyło się o g. li-tej. 
Zastępca. 

URYWKI Z ZAGAJENIA 
wygłoszonego przez jerzego Wyszomirskiego. 

Zwiazek Literatów, proponując mi zagaje- 
nie sądu nad Srodami, wyszedł niewątpliwie ze 
słusznego założenia: nosił wilk razy kilka, po- 
nieśli i wilka. Nie mam nic przeciwko temu. 
Owszem, chciałbym, aby mi wytknięto wszyst- 
kie pomyłki, jeżeli dopuściłem się ich wobec 
Śród. Czekałem zresztą nieraz na odpowiedź 
Związku Literatów: szpalty „„Kurjera Wileńskie 
go“ stoją wszak dla nich otworem.Ale nietylko 
Kurjera. „Słowo gotowe zawsze udzielić im 
tyle miejsca, ile zapragną. Witold Hulewicz 
miał tego dowody. Gdy nie dogodziła mu, nie 
wiem z jakich przyczyn, moja recenzja o „Na- 
szej doli* Wandy Dobaczewskiej, podjął pole- 
mikę ze mną. Nietylko wydrukowałem jego za- 
rzuty garmontem, a swoją odpowiedź petitem, 
ale nawet przed wydrukowaniem mojej repliki 
dałem mu ją do przeczytania, i z bólem ser- 
ca wykreśliłem z niej kilka zdań, które nie 
spodobały się Witoldowi Hulewiczowi. Oto 
przykład mojej lojalności. 

Ale Literaci woleli trzymać się w splendid 
isolatioń, aczkolwiek, z drugiej strony, miewa- 
jem niekiedy wrażenie (wrażenia są subjektyw 
ne), że pomiędzy Związkiem Literatów a mną 
dokonywało się coś, co można nazwać przy- 
chodzeniem kozy do woza. Kto bywał kozą, a 
kto wozem? Oddaję to pod sąd historji. 

Mam jeszcze inne wrażenie. Wydaje mi się, 
że Literaci uważają mnie za swego wroga. Mo- 
że zbyt silnie powiedziane. Może tylko za opo- 
zycjonistę i przeciwnika. Nieporozumienie. 

Że nie jestem przeciwnikiem Związku i 
Śród Literackich, najlepszym dowodem są mo- 
je recenzje w „Słowie”. Pisuję je od roku, na- 
gorąco — tak, by czytelnik „Słowa”* miał na- 
zajutrz o Środzie ostatnie wiadomości. Trzy- 
mam rękę na pulsie Śród. Recenzje moje są 
cotygodniowem przypomnieniem, że Środy ist- 
nieją. Mało tćgo. Zmusiły one „Kurjer Wileń- 
ski“ do wprowadzenia takiej samej rubryki. 
Różnica w tem, że „Kurjer Wileński* podaje 
sprawozdania o jeden dzień później, i skut- 
kiem tego, nie wytykając mnie palcem, pole- 
mizuje jednak ze mną. Gdy u mnie jest czar- 
no, w Kurjerze będzie zawsze biało. W ten 
sposób publiczność wileńska, przeglądając c- 
bydwa pisma, ma wręcz przeciwne ujęcie tej 
samej Środy. Widzi, co to jest krytyka, jakim 
relatywizmem rządzi się. Może więc publicz - 
ność „wypośrodować* sobie co chce, stwierdza 
1ас jednocześnie, jak żywe echa budzą Środy 
w prasie wileńskiej. 

Ale to jeszcze nie wszystko. Nie jestem by 
najmniej w stosunku do Sród zoilem. Z trzy- 
dziestu Śród, które zrecenzowałem; zaledwie 
dziesięć poddane zostały ostrej krytyce. Dwa- 
dzieścia pochwalone, albo scharakteryzowane 
sine ira. Czyż nie były prawie entuzjastyczne 
recenzje moje o Środzie Nuny Młodziejowskiej, 
Edwarda Boyćgo i Don Kichota, Jana Nepo- 
mucena Millerz który mówi o Dziadach, prof.. 

Kridla tłumaczącego wartości artystyczne ro- 

mantyzmu, Zawodzińskiego z jego analizą „No 

cy i dni", Falkowskiego, który przenikliwie 

zbadał istotę artyzmu Sienkiewicza, albo owa 

notatka o Środzie Wyspiańskiego, kiedy prof. 

Srebrny przemawiał w sposób prosty a głęboki? 

Natomiast mętna prelekcja Morstina o 

świadomych i podświadomych pierwiastkach 

w twórczości musiała wywołać krytyczne uwa- 

gi: daleko im jednak w zjadliwości do ironji 

ssonimskiego i Kuszełewskiej, którzy w ostat- 
nim numerze Wiadomości Literackich dali Mor- 
stinowi dobrą szkołę. W samej rzeczy, mętna 
to głowa, autor „Dzikiej pszczoły”. Jego arty- 
kuł o zalewie kobiecości zademonstrował w 
pełni, jakie są skutki polegania na podświado- 
mych pierwiastkach twórczości. 

Nie mogłem również zdobyć się na pochwa- 
ły dla Wandy Sztekkerowej z jej biedulami, i 
mimo cały mój pacyfizm — Środa pana Frenk- 
la o Remarque'ach, Glaeserach i Szwejkach 
obudziła we mnie właśnie wojownicze instynk- 
ty. Gdybym mógł przeczytać list tego literata, 
który wystosował on do „Słowa”* po mojej re- 
cenzji, przekonaliby się państwo, ile krwiożer- 
czości kryje się w głębi duszy tego ewangeli 
cznego pacyfisty. 

Z tych kilku przykładów łatwo dostrzec, 
jak mi się zdaje, że mimo przeciwne pozorv, 
byłem w recenzjach moich sprawiedliwy, i 
większość z nich przemawia wyraźnie na ko- 
rzyść Śród. Mylne więc było przypuszczenie 
Związku Literatów, że moje uwagi dzisiejsze 

będą tych Śród oskarżeniem. Naodwrót, uwa- 

żam Środy na instytucję w zasadzie nader po- 
żyteczną. Ale jak wszystkie instytucje stworzo 
ne przez ludzi, « one podlegają ewolucji albo 
dewolucji. Linja ich rozwoju jest krzywa: raz 
podnosi się, raz opada. Nie znaczy jednak, aby 
były złe. Wszystkie instytucje, od klasztoru do 
więzienia, mogą być czasami złe, czasami do- 
bre. Środa ku czci Wyspiańskiego była wspa- 
niała, Środa Morstina była kiepska. Takie jest 
moje mniemanie. w ogólności zapatruję się na 
Środy, tak jak na teatr, kino i t. p. imprezy 
pouczająco - rozrywkowe. Środy co tydzień da 
ja premierę. Przy tej forsownej pracy trudno 
żądać, aby każda premjera była bez zarzutu. 

Miewamy Środy odczytowe, dyskusyjne, z prze 

zroczami, muzykalno - wokalne, taneczne, trans 

mitowane przez radjo. Z tego wynika dla mnie 

niezbicie, że są one pewnym typem widowiska. 
Czyż widowisko może być zawsze doskonałe? 
Czy należy potępić teatr za wystawienie Fi- 

jałkowskiego? Innym razem pokaże nam 

Bernarda Shaw. Czy kino jest złe przez to, ŻE 
wykrzykuje szmoncesy Lopka? Nazajutrz ujrzy 
my „A nous la libertė“. Tak samo ze Środa- 
mi: raz mieliśmy Tadeusza Zielińskiego, raz 
Sztekkerową. Ale i Sztekkerowa może być pt 
żyteczna: w zestawieniu z nią tem większy 
staje się Tadeusz Zieliński. Krytykować zaś 
Środy wolno: są one instytucją publiczną. Nie 
trzeba tylko, aby dyrekcja Śród, która — mu- 
simy to jej przyznać — czyni wszystko, by 
dogodzić publiczności, aby dyrekcja Śród da- 
wała się unosić nadmiernej drażliwości. £ 

Środy. mają rację bytu: ich sześcioletnia eg- 
zystencja przemawia za tem. A że zdarzają się 
niekiedy słabe — żadne dzieło rąk ludzkich nie 
jest wolne od ułomności. 

Nie zmniejsza to w niczem zasług, położo- 
nych na polu kultury wileńskiej przez Związek 
Literatów i jego wieloletniego prezesa Witol- 
da Hulewicza. 
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KGMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 18 MAJA 

Temperatura najniższa: --7. 

Temperatura średnia: -- 16. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Ciśnienie średnie: 762. 

Opad: 

Wiatr: północno - wschodni. 

Temperatura najwyższa: Ą- 19. 

Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-z 

na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju jeszcze pochmurno, z zani: 

kającemi deszczami, zwłaszcza w dzielnicach 

wschodnich. Miejscami mglisto, W ciągu dnia 

stopniowe polepszenie stanu pogody, począw- 

szy od zachodu kraju aż do większych wypo- 

godzeń. Ciepiej, słabe wiatry miejscowe. 

MIEJSKA 

-- WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ. 

Ogłoszona w dniu 15 maja nowa ustawa 

samiorządowa. wchodzi w: życie po upływie 

2 miesięcy, tj. w dniu 15 lipca br. 

Poczynając od tej daty aż do 15 maja 

1934 roku, władze mogą zarządzić rozwią- 

zamie dotychczasowej Rady Miejskiej w 

Wilnie każdej chwili. Dopóki dekret taki 

nie został wydamy, Rada pracuje na zasa- 

dach przewidzianych w starej ustawie, 

Jak utrzymują w sferach miej: ji 

we wybory do samorządu wil ikkiego mo- 

gą być rozpisane majweześniej na wiosnę 

roku przyszłego. 

— NOWA ELEKTROWNIA. W ma- 
gistracie odbyło się posiedzenie komisji, 

powołanej do rozpatrzenia projektu budo- 

wy nowej  hydroelektrowmi miejskiej w 

Szyłanach. Komisja postanowiła zwrócić 

się do magistratu o wyasygnowanie 5000 

złotych, niezbędnych ma prace przyigolio- 
waiwicze, związane z budową. 

— SUBWENCJE DOBROCZYNNE.— 
Magistrat wyasygnował na rzecz instyftu- 

cyj dobroczynnych iw. mieście przeszło Na 

tysięcy zlotych, jako bezzwnotną subwen- 

cję za. miesiąc kwiecień. 

— ROBOTY NA ZARZECZU. Z dniem 
22 bm. magistrat m. IWiilna' rozpocznie ro- 

boty wodociągowo - kanalizacyjne na uli- 

cach: Zarzecznej (od mostu do Krzyża) i 

Popławskiej (od mostu do Kmzyża). 

Na okres trwania mobėt (około dwóch 

tygodni), ruch kołowy ma tych ulicach bę- 

dzie całkowicie wstrzymany. 

— PODATEK LOKALOWY. Z dniem 

31 bm. upływa termin uiszezenia podatku 

lokalowego za 2 kwartał roku 1933. 
Nieuiszezone na czas nakazy będą kie- 

1owane nieqsłocznie do egzekucji skarbo- 

wej. 

— WARUNKI IPRACY IW! AUTOBU- 
SACH. Wobec wypowiedzenia warunków: 

pracy w autobusach, krążą pogłoski, że 

dyrekcja „Tommaka* zamierza obniżyć do 

tychczasowe płace o 25 procent. W związku 

z tem prae. autobusowii zamiemzają iw! dniu 

dzisiejszym wysłać do dyrekcji (delegację, 
która poinformuje się lo jej zamiarach. 

NOWIY DYREKTOR AUTOBU- 

Ё 
5 
® 

Wschód wańca q, 3,07 

Żacnćć słońca g. 7,24 

  

  

   

  

SOW. Wobec usiiąpienia dyrektora Massal- ne 
skiego, w najbliższym czasie ma być ob- 
sadzone stanowisko diyrekłtora: Towarzyst- 
'wa Miejskich i Zamiejskich Komuaikacyj 
Autobusowych. Dyrektorem „Tommaka” 

w Wilnie ma zostać dotychczasowy dyrek- 

tor oddziału „Arbonu” w: Sosnowcu. | 
iPrzybywa on do Wilną już w ponie- 

dzialek. 
— TRANSLOKIATA CHORYCH. Cho- 

rych chirurgicznych przewieziono ze szpi- 
tala św. Jalkóba do szpitala żydąwskiego, 
Na czas letni oddział chirurgiczny szpitala 
św. Jalkóba będzie zamknięty, w celu prze- 
prowadzenia remontu. 

— SZCZEPIENIE OSPY. Jak już no- 
towaliśmy, od dnia 15 bm. w kilku puuk- 
tach miasta a m. in. w. Pogotowiu Ratun- 
kowem odbywa się w! godzinach przedpo- 
łudniowych szczepienie ospy niemowlętom 
i zapisanym do szkół powszechnych (po- 
witórmie). Szezepienie jest obowiązkowe i 
winno być dokonane wi celn otrzymania 
zaświadczenia. 

AKADEMICKA 

— Dziś 19 bm. próba Chóru Akademickie- 
go w ()gnisku Akademickiem o godz. 8 wiec . 
czorem. 

Obecność wszystkich członków konieczna. 
— Z Akademickiego Oddziału Związku 

Strzeleckiego. — Komendant Akademickiego 
Oddziału Związku Strzeleckiego niniejszem po- 
daje do wiadomości, członków Oddziału, że w 
sobotę dnia 20 maja rb. o godz. 19 odbędzie 
się zebranie członków oddziału w lokalu włas 
nym przy ul. Wielkiej 68 m. 2. Obecność wszy 
stkich członków i kandydatów obowiązkowa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Posiedzenie Koła Polskiego Towarzystwa 

Fiłologicznego. — W sobotę dnia 20 maja rb. 

odbędzie się o godz. 18 w sali seminarjum Fi- 

lologji Klas. USB (Zamkowa 11) posiedzenie 

Koła Pol. T-wa Filolog. z następującym pro- 

gramem: 2 
1) Dr. R. Gostkowski — Sprawozdanie z 

walnego zjazdu PTF we Lwowie. 
2) Nacz. J. Bobka — Sprawy administracyj- 

ne. 

3) Wolne wnioski. 
— Klub Włóczęgów. — W piątek dnia 19 

bm. odbędzie się w lokalu przy ul. Przejazd 
12 kolejne 123-cie zebranie członków Klubu 
Włóczęgów. Początek 0 godz. 19,30. Na po- 
rządku dziennym: ; 

1) Numery 8 i 9 „Włóczęgi”. 
2) Sprawa wypraw letnich członków Klubu 

3) Sprawy bieżące. 
Wstęp dla członków i 

ków. Obecność niezbędna. 
kandydatów na człon 

RÓŻNE 

— „Tydzień Dziecka”. — W dniu 19 maja 
w piątek o godz. 6 po poł. w Wielkiej Sali Kon 
ferencyjnej w Województwie odbędzie się ze- 
branie w sprawie zbiórki ulicznej. Wszyscy, — 
którzy interesują się „Tygodniem dziecka" i 
chca przyjść z pomocą w zorganizowaniu zbió 
rki na rzecz kolonij letnich, proszeni są o przy 
bycie na zebranie. 

— EKSPORTOWA SPÓŁDZIELNIA 
SZEWCKA. W Izbie Rzemieślniczej odby- 
ło się zebranie w sprawie mutiworzenia w 
Wilnie spółdzielni sizewekiej, eksportują- 
cej obuwie do Rosji sowieckiej. W zebra- 
niu wzięli udział przedstawiciele związków: 
polskiego i żydowskiego. Zdecydowano 

przystąpić niezwłocznie do założenia spół- 
dzielni, przyczem wyjaśniło się, że spół- 
dzielnia może liczyć ma poparcie władz 

państwowych, które wyasygnują ma ten 
cel przeszło 200.000 złotych. 

— BOJKOT NiuMCOW. Wilenskie Вг 
my  ekspedycyjno - imporiowe wycofały 
całkowicie swoje wkłady bieżące z banków 
gdańskiich, przekazuiąe je do oddziałów 
BGK w Gdyni. 

— NIA ROBOTY DO ŁOTWY. Na te- 
renach powiatów postawskiego, oszmiań- 
skiego, brasłejwskiego i dziśnieńskiego od- 
bywają się rekrutacje robetników na то- 
boty rolne do Łotwy. Przyjmowane są wy- 

łącznie (kobiety. Dotychczas zrekrutowano 
przeszło 2600 robotnie. 

—EKSPORT RĘKAWICZEK. W ub. 
miesiącu wzmógł się znacznie eksport rę- 
kawiiczek wileńskich do Holandji, dokąd 
w: kwietniu wysłano transporty na sumę 
przeszło 20.000 złotych. Również w tym 
samym czasie kilka transportów odeszło 

do Śzwiajcarji i Rumunji. 
Oba te kraje w najbliższym czasie 

udzielić, mają Wilnu nowych zamówień. 

NADESŁANE 

Wbrew twierdzeniom nieuczciwej konku- 
rencji, że firma Fabryka Chemiczna Promonta 
Sp. z ogr. odp. w Bielsku (Śląsk) jest firmą 
niemiecką, należy stwierdzić, że wspomniana 
firma jest czysto polską, a preparaty, wyrabia- 
ne przez tę firmę jak 

PROMONTA, TRILYSIN I EUKUTOL 
są wyrobami czysto polskiemi,  wyrabianemi 
przez polskich robotników i z polskiego su- 

rowca. 
TEATR I! MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance. — Dziś 19 
maja z powodu generalnej próby potężnej sztu 
ki Henryka Ibsena „Wróg ludu* teatr nieczyn- 
ny. 

— jutrzejsza premjera! — Jutro w sobotę 
20 maja o godz. 8-ej wiecz. ostatnia premje- 
ra w teatrze na Pohulance, zamykająca sezon 
zimowy i wielki repertuar — Henryka Ibsena 
„Wróg ludu“. 

— „Królewicz Feniks'* — Przepiękny balet- 
pantomina w 5 fantastycznych i nadzwyczaj 
dekoracyjnych obrazach (który spotkał się Z 
niezwykłym entuzjazmem publiczności) ukaże 
się raz jeszcze w teatrze na Pohulance w nie- 
dzielę Zł maja o godz. 4 po poł. Ceny zniżo- 

— Najbliższy „Tani poniedziałek" będzie 9- 
statniem przedstawieniem doskonałej sztuki Sło 
nimskiego „Lekarz bezdomny”, w której jesz- 
cze raz publiczność wileńska będzie mogła zo- 
baczyć znakomitego artystę scen warszawskich 
St. Daczyńskiego. 

— Otwarcie Bernardynki — nastąpi w 50- 
botę 27 maja o godz. 8 wiecz. na które dana 
będzie arcyzabawna komedja „Dżymbi* -z go- 
ścinnym występem Jadwigi Zaklickiej. 

— Teatr muzyczny Lutnia. —-„Cnotliwa Zu 
zanna”. — Dziś po raz 8-my pełna humoru i 
zabawnych sytuacyj, ubarwiona piękną muzy- 
ką melodyjna operetka Gilberta „Cnotliwa Zu- 
zanna“ z udziałem Grabowskiej, Gabrjelli, Dem 
bowskiego, Szczawińskiego, Tatrzańskiego i 
i Wyrwicz - Wichrowskiego. Dzisiejsze wido- 
wisko przeznaczone zostało dla garnizonu wi- 
leńskiego. Jutro w dalszym ciągu  „Cnotliwa 
Zuzanna”. 

— „Marica* na przedstawieniu popołudnio- 
wem w Lutni. — Niedzielne przedstawienie po- 
południowe po cenach propagandowych wypeł- 
ni ciesząca się wielkiem powodzeniem świetna 
operetka Kalmana „Marica“ M. Grabowskiej. — 
Ceny propagandowe. 

— Kobieta, która wie czego chce“. — Przy 
gotowania do wystawienia ostatniej nowości in 
teresującej komedji muzycznej O. Straussa „Ko 
bieta, która wie, czego chce“ — w całej pełni. 

— Dziś w piątek 19 maja w sali Konserwa 
torjum (Końska 1) wystąpi słynny chór rosyj- 
ski „Wolga“ pod dyrekcją Witalja Lewickiego. 
Na czele znakomici soliści: Makarowa, Kuch- 
tinski, i Pankiewicz. Po raz pierwszy w Wil- 
nie pieśni Al. Wiertyńskiego w wykonaniu soli 
stów na tle chóru. Pieśni ludowe oraz romanse 
cygańskie. Wspaniałe kostjumy. Szczegóły w 
afiszach. Bilety: do nabycia w kasie Konserwa 
torjum od godz. 11 rano bez przerwy. 
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Wyszła z druku broszura 

0 metotę rządzenia Śląskiem 
Władysław Studnicki contra woj. Grażyński Proces Wł. Studnickiego 

o zniesławienie woj. Grażyńskiego. 
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Wytwórnia maszyn do pastylek sacharynowych 
WILNO. — W warsztatach technicznych Da 

nilenki przy uł. Teatralnej 9 przeprowadzono 
onegdaj rewizję, podczas której znaleziono 11 
nowych i remontowanych maszynek do wyro- 
bu pastylek z kryształu sacharynowego. 

Policja oddawna zwróciła uwagę, że w po- 
tajemnych fabrykach sacharynowych używane 
są maszynki jednego typu, których pochodze- 
nia nie można było ustalić. 

Teraz dopiero okazało się, że generalnym 
dostawcą urządzeń fabrycznych był zakład me 
chaniczny przy ul. Teatralnej. 

Fakt znalezienia maszyn w remoncie dowo- 
dzi, że zakład Danilenki był w stałym kontak- 
cie z sacharyniarzami, których fabryki utrzymy 
wał w ruchu. 

W związku z tem dokonano aresztowań 
wśród tabrykantów sacharyny. 

Rewizje eiektryczne w mieście 
WILNO. — Elektrownia miejska stwierdziw 

szy, że jest okradana z prądu przez niesumien 
nych abonentów, w porozumieniu z policją prze 

prowadziła w mieście szereg lustracyj, mieszka 

niowych, podczas których badano przewody 

elektryczne i stan liczników. Rewizje te dały 

  

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Piekło Paryża. 
CASINO — Więzień z Kajenny. 

Helios — Maski. , 
PAN — Złote sidła. 
HOLLYWOOD — Wyrok morza. 
LUX — Debroczyńca ludzkości. 
ŚWIATOWID — Ułani, ułani, chłopcy ma- 

lowani. S 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Sprawki złodziejskie. 400 zł. w gotówce 
skradziono z niezamkniętego mieszkania Józefa 
Podolęckiego przy ul. Garbarskiej 17. Podejrza 
ni o kradzież są dwaj żebracy, którzy przycho- 
dzili po jałmużnę. 

Rośliny wartości 50 zł. skradziono z ogro- 
du Urszuli Żernowej przy ul. Cichej 10. 

Chustkę wełnianą, skradziono na rynku 
Łukiskim  Ludwice  Sokołowskiej z Żelaznej 
Chatki 11. Policja wykryła, że kradzieży. tej 
dokonała Józefa Zacharewiczowa, ze wsi Po- 
sadniki, gm. Niemenczyńskiej. Zacharewiczową 
zatrzymano i chustkę jej odebrano. 

— OKRADZIONA PODCZAS SEKWEST- 
RU. — Szejnie Burawskiej zam. przy ul. Gę- 
siej w czasie, gdy sekwestrator skarbowy za- 
bierał z jej mieszkania zajęte rzeczy nieznani 
sprawcy skradli z jej mieszkania dwa złote 
pierścionki wartości 90 zł. 

— ZAGINĄŁ CHORY. — Przed paru dnia- 

mi do p. M. Iwadosza zamieszkałego na ul. 

Zwierzynieckiej przybył ze wsi w odwiedziny 

niejaki Antoni Stankiewicz. Podczas pobytu w 

Wilnie Stankiewicz nagle zachorował i 
ny silną gorączką położył się do łóżka. 

Wczoraj rano chory, korzystając że został 

sam w pokoju, opuścił mieszkanie, wyłażąc 

przez okno i udał się w nieznanym kierunku. 

Zachodzi obawa, że chory pod wpływem gorą- 

czki może odebrać sobie życie. 

Poszukiwania Stankiewicza wszczęto. 

— PRZEJECHANA PRZEZ AUTO. — Auto 
5 pułku lotniczego, prowadzone przez szofera 
Józefa Szczanowicza najechało na przechodzą- 
cą przez jezdnię na ulicy Wielkiej Wincentynę 
Ławińską, lat 53, zam. przy ul. Zwierzynieckiej 
35. Doznała ona ogólnych potłuczeń i  prze- 
wieziono ją do szpitala Sawicz. 

— PODRZUTEK. — Znaleziono podrzutka 
przy zaułku Ś-to Michalskim w klatce schodo- 
wej do nr 10. jest to chłopiec w wieku około 
3 miesięcy. Umieszczono go w przytułku Dzie- 

ciątka Jezus. 

— Podrzutek. Podrzutka płci męskiej, liczą 
cego mniej więcej miesiąc, znaleziono dnia 16 
b.m. na ul. Słowackiego koło domu Nr. 27. 
Dziecko umieszczone zostało w Przytułku Dzie 
ciątka Jezus. 

— KRADZIEŻE W FABRYCE TY- 

TONIOWEJ. — Kierownictwo państwo- 
wej fabryki wytwórni tytoniowej stwier 
dziło systematyczne wykradanie tytoniu 
w różnych ilościach. 

Policja zdołała wpaść na ślad prze- 
chowujących skradzione wyroby, który- 
mi okazali się M. Rabinowicz (Archa- 
nielska 40) i H. Willinberg (Archaniel- 
ska 44). Część tytoniu odnaleziono u 
nich podczas rewizji. Śledztwo w kierun 
ku ujawnienia ich wspólników trwa. 

RZ SMORGONIE 
— STRAJK SZEWCÓW CHAŁUPNIKÓW. 

Szewcy w Smorgoniach w liczbie 13 należący 
do Chrześcijańskiego Związku Zawodowego 
Szewców, a zatrudnieni, jako chałupnicy, za- 
strajkowali. żądają oni od swych pracodawców 

podwyżki zarobków о 50 proc. od jednej pary 
obuwia. Strajk ma podłoże wyłącznie ekono- 
miczne. 

ŚWIĘCIANY 

— ŚMIERĆ SKUTKIEM ALKOHOLU. — 

Ze Święcian donoszą o fatalnym wypadku nag 
łej śmierci z powodu nadmiernego spożycia al 
kohołu. Mianowicie we wsi Szuty gminy pod- 
brodzkiej Jan Szerejko udał się do miasta Pod 
brodzia i zatruł się tak silnie alkohołem, ze 

wszelka pomoc lekarska nie pomogła i Szerej 
ko w tym samym dniu zmarł. 

Z POGRANICZA 

— ZBŁĄKANY PATROL. — Patroł sowiec 

ki wracając z posterunku Uniewicze przez po- 
myłkę dostał się do polskiej strażnicy Mogil- 
niany. Żołnierzy sowieckich po wyjaśnieniu od 
prowadzono do słupów nych. 

Komendant sowieckiej straży złożył nasze- 
mu komendantowi podziękowanie za szybkie 

załatwienie sprawy. 

— —оОо—+- 

Program 
„TYGODNIA DZIECKA" 

22 (bm. Nalbożeństwo. 24 bm. „Święto 
Dziecka* — wycieczki, zabawiy ma świe- 
żem powietrzu. 25 bm. zbiórka uliczna, po- 
chód dzieci z orkiestrami i zabawa w ogro 
idzie Bernardyńskim. 26 bm. zbiórka ulicz- 
ma. 28 bm, loterja fantawia. 

Ponadto odeżyty: w Radijo, szkoiach, im 
prezy dochodowe (zabawa ma Zakrecie, 
dancing ma: statku). 

Hasło naczelne Tygodnia: „Dajmy azie 

ciom więcej powietrza ii słońca”. 
Dochód przeznaczony na koionje letnie. 
Istnieje 19 kolonij letnich (15 chrześci- 

jańskich, 2 żydowskie, 2 zdrowotne, 1 alka- 
demicka), które w roku ubiegłym utrzymy 
wały w ciągu 2—4 miesięcy 3050 dzieci 

(2300 chrz., 750 żyd.) Koszt utrzymania 
kolenij 'wymiósł: 179.919,09 zł. (w tem 

subwencja, ministerstwa 15.000, magistra- 
tu 81.185, Kasy Chorych 7.089 zł., reszta 
pochodzi z ofiarności publicznej, W coku 
bież, projektuje się wysłamiie 5640 dzieci 
(potrzebuje kolonij około 18.600 dzieci). 
Koszt utrzymania dziennie wynosi 150 
zł. Komitet apeluje do wiłaścicieli mająt- 
ków ziemskich oraz zamożniejszych «sób, 
udających się ma lato ma wieś z prośbą o 
zabieramie dzieci do siebie na lato, 

trawio- 

wyniki, stwierdzono bowiem kilkanaście wypad 

ków korzystania z prądu poza licznikiem.. Spo- 

rządzone protokuły skierowano do władz proku 

ratorskich. 

Najwięcej wykroczeń stwierdzono w dzieł- 

nicy żydowskiej. 

  

Liczne manifestacje ku 
a czci Pana Prezydenta 

W POWIECIE DZIŚNIEŃSKIM 

W różnych miejscowościach powiatu dzi- 

śnieńskiego zorganizowano z inicjatywy B.B. 
W.R. szereg manifestacyj ku czci ponownie wy- 

branego Prezydenta Rzeczypospolitej. 

W wigilję tych manifestacyj t. į. dnia 13 

b.m. w Klubie Urzędniczym w Głębokiem urzą- 

dzona została „czarna kawa', na której miej- 

scowy poseł Stanisław Stankiewicz omówił akt 
alekcji, podkreślając szkodliwość i bezskute- 
czność demonstracji opozycyjnej w owej chwili. 

Dnia 14 b. m. we wszystkich świątyniach w 

Głębokiem odbyły się dziękczynne  nabożeń- 
stwa i trzy akademie w różnych punktach 

miasta, na których ludność bez różnicy przy- 

należności politycznej i narodowościowej, da- 

ła wyraz radości z okazji wyborów na stano- 

wisko głowy państwa tak wielce zasłużonego 

dla odrodzonej Rzeczypospolitej Prezydenta 

Mościckiego. Ze wszystkich tych zebrań wysła- 

ne zostały depesze hołdownicze. 

W Zalesiu wobec licznego zebrania wygło- 

sił dłuższe ekspose informacyjne poseł Pimo- 

now. Na zebraniu, w Pilsie odbytem pod prze- 

wodnictwem p. Edmunda  Alchimowicza pre- 

zesa Kom. Gmin. BBWR wygłosili referaty © 

sytuacji politycznej w Państwie i znaczeniu 

wyborów w dniu 8 maja p.p. poseł Stankiewicz 

i kierownik Sekretarjatu Powiatowego BBWR. 

kpt. rezerwy Leon Tołłoczko. 

Ponadto komunikują nam, że podobne ze- 

brania miały miejsce w Parafjanowie, Króle- 

wszyczyźnie, Prozorokach i Łużkach. Ze wszyst 

kich tych zebrań, cieszących się bardzo licz- 

nym udziałem łudności, wysłane zostały depe- 

sze pod adresem Elekta Zgromadzenia Naro- 

dowego. Wszędzie uderzało powszechne zado- 

wolenie ludności kresowej z powodu ponowne- 

go wyboru Prezydenta Mościckiego. 

PLENARNE ZEBRANIE 
IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ 

W WILNIE 
W dniu 14 b.m. odbyło się XVI Plenarne 

Zebranie Izby Przemysłowo-Handlowej w Wil- 

nie pod przewodnictwem prezesa lzby, p. R. 

Rucińskiego i w obecności 54 radców. 

Zebranie wysłuchało sprawozdania Dyrek- 

tora Izby z prac Izby w okresie od 10 grudnia 

ub. r. do 10 maja r.b. i po dyskusji przyjęto 

je do wiadomości. Dyrektor Izby omówił rów- 

nież sprawy budżetu Izby na rok 1933 i wy- 

konanie tego budżetu w ciągu 4 pierwszych 

miesięcy, komunikując, że poczynione zostały 

zraczne oszczędności, wskutek czego, mimo 

silnego spadku wpływów Izby z dodatku do 

świadectw przemysłowych — przewidywane 

jest zamknięcie roku bez deficytu. Następnie 

dyrektor podał do wiadomości, że w jesiem od- 

będzie się w Wiłnie organizowany przez lzbę 

przy współudziale innych zainteresowanych 

czynników — zjazd w sprawach oświaty zawo- 

dowej, na który zgłoszono już 15 referatów i 

w którym zapowiedzieli swój współudział wy- 

bitni działacze gospodarczy z całej Połski. 

W dalszym ciągu lzba przyjęła zamknię- 

cie rachunkowe za rok 1932, bilans Izby na ko- 

niec roku i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 

które stwierdziło prawidłowość  buchalterji i 

zamknięcia rachunkowego Izby na rok 1932. 

Przyjęto również sprawozdanie o sytuacji go- 

spodarczej okręgu Izby w IV-tym wkartale ub. 

roku. 
Zebranie dokonało wyborów. Komisji Rewi- 

zyjnej, Sądu Arbitrów, Sądu Honorowego, oraz 

uzupełniających wyborów .do komisyj stałych, 

a prezes lzby zaprzysiągł szereg rzeczoznaw- 

ców branżowych i księgowych  zaprzysiężo- 

nych. 
1 Wreszcie wysłuchano 5-ciu referatów, opra 

cowanych przez biuro Izby, przyczem do dy-. 

skusji nad każdym z nich uchwalono rezolucje 

w brzmieniu zaproponowanem przez Zarząd 

Izby. Referaty dotyczyły tematów: „Fundusz 

Pracy, a potrzeby gospodarcze Ziem Północno- 

Wschodnich”, „Stan i dalsze możliwości reali- 

zacji postulatów memorjału sfer gospodarczych 

Ziem _ północno-Wschodnich*, „Rozbudowa 

akcji w zakresie popierania eksportu", oraz 

„Możliwości intensyfikacji stosunków handło- 

wych z Z.S.R.R. i krajami bałtyckiemi". 
W związku z utworzeniem Funduszu Pra- 

cy zebranie uchwaliło, by Zarząd Izby wszczął 

energiczną akcję w kierunku uzyskania dla na- 

szego terenu znaczniejszych środków z Fundu- 

szu Pracy” na finansowanie inwestycyj, mają- 

cych podstawowe zraczenie dla Ziem Północ- 

no-Wschodnich. 

Sprawozdanie z wyników akcji nad reali- 

zowaniem postulatów „„Memorjału ster gospo- 

darczych” z 1931 r. Zebranie przyjęło do wia- 
domości, zalecając aktualizację postulatów i 

dalsze staranie o realizację regjonalnego progra 

mu Ziem Półsocno Wschodnich, przyczem ze- 

branie wypowiedz a> się ze prowadzeniem tej 
akcji w porozumieniu z innemi organizacjami 

samorządu gospodarczego naszych Ziem, w 

którym to celu miałby być wyłoniony organ po- 

rozumiewawczy. 
W wyniku referatu o akcji w zakresie po- 

pierania eksportu, zebranie uchwaliło powoła- 

nie na terenie Ziem Północno-Wschodnich lo- 

kalnych organów, zajmujących się przeprowa- 

dzaniem tranzakcyj kompensatyjnych i wyko- 

rzystanie w tym celu biura Izby w Wilnie i 

Białymstoku, oraz poleciło biuro Izby uporząd- 

kowanie akcji skupu 1 zbytu kompensacyjnych 

zaświadczeń z terenu lzby w sposób gwaraan- 

tujący eksportowi maksymalne i stałe korzy- 

ści. 

  

W związku z nową fazą stosunków handlo 
wych z Rosją, zebranie wypowiedziało się za 
odpowiedniem uwzględnieniem przy tych sto- 
sunkach potrzeb gospodarczych naszych Ziem. 
tak, aby jako kompensata za sprowadzane na 
nasz teren z Z.S.R.R. towary służyły w pierw- 
szym rzędzie artykuły eksportowe z okręgu 
Izby. 

г (upa radców zgłosiła na zebraniu wnio- 
cie przez Izbę stanowiska w stosun- 

ku do wypadków w Niemczech. Wniosek zo- 
stał odesiany do Komisji Polityki Gospodarczej. 

Zebranie zakończyło się o godz. 24-ej. 

 



Estetyczna służąca 
Sabina Wasilewska była Służącą u 

dra Marjama Morelowskiego, profesora 
historji sztuki USB. Oddychająe atmosfe- 
rą sztuki i estetyiki, zapragnęła być piękną. 
Udała się do Prużama, dokonała, wyboru 
wytwornych kosmetyków i perfum war- 
tości 75 złotych i zostawiła wzamian po- 
kwiitowamie z podpisem. profesora. Okazało 
się, że podpis (podobnie jak to miekiedy 
zdarza się w historji sztuki z obrazami 
mistrzów), nie był autentykiem, lecz fai- 
syfikatem. Wprawine oko bez tmudu do- 

strzec mogłe nędzne naśladownictwo. 
Oszustkę przekazamo policji, 

pozostał. ści z sezonu 
Markizety WIarzyste 1932 r. po censch zni 
żorych ora: wiel.i wybór nowych kreponów, 
jedwabi sztucznych, eponżów, perkali i ró>- 
nych nowości z tkanin jedwabnych, wełni» 
nych i barełsianych nsbyć można w firmie 

„Dłanicy Tule” > Gszawskiege, 

  

   

W łeństa 31. 

nowockódzka 
— WYJAZD P. WOJEWODY DO 

WARSZAWY. W dniu 17 bm. p. wojewo- 

da Świderski wyjechał w sprawach służ- 

bowych na Kilka dni do Warszawy. 

— WIEC POLITYCZNO - SPRAWIO- 

ZDAWCZY W NOWOJELNI. W dniu 15 

maja. br. odbył się tw: Nowojelmi wiec po- 

fityczny, zorganizowany: przez - miejscowe 

Koło BBWR. Wiec zagaił prezes koła p. 

K. Kluszczyński, poczem p. poseł J. Maly- 

niez przedstawił słuchaczom, wypełmiają- 

cym salę po brzegi, obecną. ogólną sytuację 

polityczną oraz zdał sprawozdanie z ostat- 

miej działalności Sejmu, podkreślając przy 

tem charakter prac BBWR. A 

Na zakończenie powzięto jednogłośnie 

rezolucję, w której zebrani wyrazili wielką 

radość z powiodu |ponawinego wyboru na 

'Rrezydenta. Rzeczypospolitej Polskiej prof. 

Ignacego Miošeidkiego, a zarazem majwyż- 

sze oburzenie na stromnietwa opozycyjne 

za uchyltenie się od wzięcia udziału w Zgwo 

madzeniu Narodowem. 

— PIERWSZY OBJAZDOWY WY- 

STĘP CHÓRU KRESOWEGO BBWR. — 

Po odpowiednich przygotowaniach Chór 

Kresowy BBWR w Naąsogródku zamierza 

udać się do szeregu miejscowości ziemi mo- 

wwogródzikiej z gościnnemi występami (kon- 

cartowemi. Do realizacji swego zadamia ze- 

spół już przystąpił. Pierwszym etapem by- 

ła Nowojelmia, dokąd w komplecie przybył 

wi miedzielę dnia 16 bm. Ludność miejsco- 

wa, witając gości, wykazała żywe zaimte- 

resowanie imprezą, dowodem czego była 

liczna. frekwencja. a gęste okłaski byly naj 

lepszą dla śpiewaków magrodą i zachętą 

do pokonywania wszelkich trudności w re- 

alizowamiu tak poważnych zamierzeń. 

— ZBIÓRKA NIA LOPP. [Panie G. Rze- 
pedka i J. Humpolowa w dniu 16 bm, w 

poczekalmi kina miejskiego zebrały ze 
sprzedaży wydawnictw LOPP kwotę 16 zł. 
55 gr. Kwota powyższa przekazana zosta- 
ła Kiomitetowi Tygodnia ТЮРР. 

— Z OGNISKA. iPoczymająe od soboty 
dnia 20 bm. przy klubie Stow. Ognisko, z0- 
staje uruchomiona kawiarnia, która będzie 
czymna codziennie (od godziny 18 do 24— 
W dniu 20 bm. z racji otwarcia kawiarni 
©dbędzie się towarzyski „Dancing-Bridż'*. 

Wstęp dla członków bezpłatny. Goście wpro 
tvadzeni płacą 50 gr. za wstęp. 

Następne damcingi odbywać się będą 
stale w! dnie przedświąteczne i świąteczne. 
W dmiu 27 maja damieing będzie unozmai- 

«ny występem solowym znakomitego ba- 
rytona polskiego p. Jerzego Czaplickiego z 
Wanszawy. 

— LOTERJA FAINTOWIA LOIPP I ZA 
BAWA, W @т 21 i 22 (miedziela i ponie- 
działek) bm. odbędzie się loterja famtowa 
LOPP. Jak się dowiadujemy, komitet 10- 
terji uzyskał szereg Ibamdzo cennych fantów 
Ponieważ już 'dawino mie było w Nowo- 
gródku podobnej imprezy — spodziewać się 
należy, że Lotenja LOPP będzie miała wiel 
'kie powodzenie. 

W dniu 24 maja w: sali teatru miejskie- 
go odbędzie się wialka zabawa LOIPP. В:- 
lety wstępu 1 zł. 50 gr. Stroje zwykłe. Za- 
bawy LIOIPP cieszą się w Nawogródku tra- 
dycyjnem powodzeniem, to też mie ulega 
wątpliwości, że i ta zabawa uda się wspa- 
nialle. 

— „SUTE* CHRZCINY. Imć Bazyli 
Kuc. gospodarz ze wsi Zieleniaki gminy 
Nowy Dwór, paw. szezuczyńskiego, wypra- 
wiał chrzeiny. Przybyło zgórą 40 osób, a 

  

  

  

WANDA N. DOBACZEWSKA. 

pnzed każdym znalazłą Się ditrowa butel- 
czyma gorzałki, Zalkąsek też nie brakło. — 
Zabawa rozpoczęła się na dobre. 

Lecz pojawili się goście ..mieproszeni, 
a mianowicie miejscowa: policja z N. Dwo- 
ufu. W lokalu rozległ się nagle straszny, 
brzęk tluczonego szkła, gdyż wszyscy goś- 
cie, jak na komendę, poczęli tłue stojące 
przed sobą butelki z rwłódką, która okazała 
się... samogonem. (Przodownik Danielczuk 

zdołał ocalić od pogromu zaledwie 2 butel- 
czyny z resztkami samogonu, które zdepo- 
nował u iespektora kontroli skarbowej. 

I tak oto niespodziewanie zepsuly. się 
te sute chrzciny. Jeszeze kłopot ma; gospo- 
darz, a wszystko to „z powodu: samogon*. 

— CO GRAJĄ W KINIE MIEJSKIEM 
Dziś i dni następnych „Kinomanjak* z Ha- 
1oldem Lloydem w: roli głównej. 

grodźięhyka 
— KU CZCI ELIZY ORZESZKOWEJ. 

W zwiążku z 23 rocznicą śmierci wielkiej 

pisarki ziemi grodzieńskiej, Elizy Orzesz- 

kowej, urządzony zostań tutaj przez T-xo 

Literatury i Sztuki im. pisanki, uroczysty 

obchód rocznicy jej śmierci. W wigilję 

rocznicy tj. 17 bm. odbyło się składanie 
wieńców pod Jej pomnikiem w ogrodzie 
miejskim, w którym wzięli udział przedsta 

'wiciele władz, organizacyj i stowarzyszeń 

społecznych, delegacje młodzieży szkolnej 

7е sztandarami. Uroczystość wozpoczęto о- 

degraniem poloneza. Chopina przez orkie- 
strę wojskową, poczem nastąpiły przemó- 

wienia b. prezydenta miasta p. Stępniew- 

skiego, przemawiającego imieniem. starsze 

go i ucznia: gimnazjum Komara imieniem 

młodego pokolenia. Na zakończenie orkie- 

stra odegrała marsz żałobny. Wieczorem 

'w: teatrze miejskim odegrama została przez 
zespół teatru miejskiego sztuka: Szaniaw- 
skiego „Most, poprzedzoną przemówieniem. 

p. inż. Cytarzyńskiego. ; 
W! dniu 18 bm. jako w dzień śmierci, 

odprawione zostało w kościele farnym u- 

koczyste nabożeństwo żałobne za: spokój 
„duszy śp. niezapommianej pisarki z nad 
Niemna. 

— LOTY PASAŻERSKIE NA LOTNI- 
SKU GRODNO — KAROLIN. W sobotę 
dmia 20 i w miedzieję 21 bm., odbędą się na 
lotnisku Karolin-Grodno loty pasażerskie 
ma słynnych samolotach tunystycznych 
RWD 5 i R. 13. 

Pilotować samoloty będą sławni lotnicy 
(kpt. Halewiski, inż, Czyżewski i imni, 

Na lotniskiu bufet. i orkiestra. Lot do- 
koła Gmodna dla członków LOPP 5 zł. dla 
immych 10 zł. 

Szczegóły w. afiszach. 

—POMOC DZIATWIE POLSKIEJ W 
NIEMCZECH. W dniu 20 bm. o godz. 12 
'w Starostwie Powiatowem odbędzie się 
konferencja prezydjum. powiatowego komi 
tetu Twa [Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Polskiej jw! Niemczech. Tematem obrad bę- 
dą sprawy Sprowaidzenia dzieci do Polski 

na okres wakacyjny. 
— BUDOWA: DROGI KRYNICZNA— 

DRUSKIENIKI. W awiązkiu z otrzymaną 
zapomogą przez Powiatowy Umząd Drogo- 
wy na zatrudnienie bezrobotnych, pomiary 

ma. odcinku Krynicma — Druskieniki z0- 
stały już ukończone i w: przyszłym tygo- 
dniu rozpoczęte zostaną właściwe roboty 
szcsowe. przy których zatrudnionych bę- 
dzie około 100 bezrobotnych, 

ZATRUDNIENIE  BEZROBOT- 
NYCH. Magistrat m. Grodma zatnudnił w 
dniu wczorajszym 52 bezrobotnych, przy 
różnych robotach miejskich. 

Robotnicy, którzy, samawiolnie konty- 
muowali pracę ma Kołoży, zaniechali jej i 
udali się do magistratu, żądając wznowie- 
mia tych prae i zatrudnienia zwolnionych 
ibezrobotmych. 

— ZE SPORTU. W sobotę ma stadjonie 
OK II rozegrane zostaną zawody piłki no- 
żnej o mistrzostwo kl, A między Białostoc 
(ką Jagiellonją a miejscową „Makabi”*. Ze 
względu ma -dobrą markę, jaką się cieszy 
<OŁPYWTYWYTEYTYPYYCYPYYPYWYYTSYYYTYY? уу 

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

Noc w raju 
z czarującą, pełną wdzięku AMY ONDRĄ w 
wersji francusko-czeskiej. Rytm — śpiew — ta- 

  

niec — dowcip. Nad program:— TYGODNIK 
а FOX'A. 

Wstęp 50 gr. 
TYYTYVY' YTYTYYYYT 
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Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Józek wstał z klęczek i 

ni prosto w oczy. 
— To nieprawda. Chcę żebyś powtó- 

rzyła za mną: to nieprawda, 
— To nieprawda. — szepnęła posłu- 

sznie Zonia. I zaraz ogarnął ją dziwny 
lęk, a jednocześnie cały pokój zdawał się 
pełen złocistego Światła. Józek wziął obie 
jej ręce i ściskał mocno w swoich.: 

— Nie możesz wyjść za tamtego, bo 
imusisz być moją żoną. Chcesz? 

Zonia przymknęła oczy. Żozio, rodzi- 
na, ojciec, przelecieli jej błyskawicznie 
przez głowę i poznikali w promiennej, 
wirującej jasności. Jasność ta wirowała 
dokoła twarzy Józka. Jego uśmiech i о- 
czy były centrem Świetlistego wiru. Nie 

' mogła się zdobyć na żadne słowo, aż on 
spochmurniał i powiedział twardo: 

— Musisz mi wyraźnie odpowiedzieć. 

Chcesz być moją żoną? Chcesz tego? 

-—-Zonia nabrała pełno powietrza w 
piersi i odpowiedziała nareszcie: 

— ja — chcę. 

Józka zabolała i rozgniewała ta od- 
powiedž. „Ja — chcę”. A reszta? rodzi- 
na? Oczywista — nie. Zonia lojalnie, czy 
podświadomie skonstatowała upokarza- 
jący stan rzeczy. Ale to nie był moment 
na gniewy. Józek zrobił mały wysiłek i, 

spojrzał Zo- 

        

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

z jasnym uśmiechem, podniósł rękę Zo- 
ni do ust: 

— To mi najzupełniej wystarcza. 
Zonia usiadła znowu na krześle i 

oboje milczeli dość długo, jakby nie wie- 
dząc, co teraz zrobić należy. Wkońcu 
Zonia postanowiła, że takie milczenie jest 
conajniniej dziwne, wprost nie uchodzi. 

— Jest mi teraz strasznie dobrze, — 
zaczęła i, nagle , wydało się jej to ode- 
zwanie niemądrem i  niezręcznem. Po- 
czerwieniała boleśnie, ale napotkała ser- 
deczne spojrzenie Józka i uspokoiła się 
zaraz. Wstała, podeszła do niego i poda- 
ła mu usta. Józek objął ją lekko za ra- 
miona i pocałował ostrożnie, delikatnie, 
końcami warg. Potem uśmiechnął się z 
jej zawiedzionej miny: 

— Będziemy musieli wiele rzeczy ze 

sobą omówić, ale teraz wybaczysz, Zo- 
niu, że muszę cię opuścić. Czekają mię 
w Starostwie. : 

Pomimo wielkiej serdeczności Józ- 
kowego głosu, Zonia wyczuła w nim 
nowy ton, kategoryczny i zdecydowa- 
ny. Trochę urażona, chciała na to zwró- 
cić uwagę Józkowi, a zamiast tego, po- 
wiedziała potulnie: 

-— Dobrze. Odprowadzę ciebie 
Starostwa. 

Wyszli razem, na ulicę zalaną 

do 

słoń- 

  

Jagielionja w Grodnie, zawłody budzą ży- 
we zainteresowanie. 

— SKAZANIE REDAKTORA BERE- 
ZOWSKIEGO. W dniu wczorajszym Sąd 
Okręgowy pod mrzewodnictwem. iwicepre- 
zesa Hryncewicza przy udziale sędziów 
Onichimowskiągo i Merle rozpoznał przy 
drzwiach zamkniętych sprawę redaktora 
„Girodner Moment“ p. Berezowskiego, о- 
skaržonego o to, że wi dmiu 25 grudnia 
1932 rpmydrukował artykuł pi. „Gdyby 
Chrystus przybył obecnie na świat", w któ 
rym prokurator dopatrzył się przestępst- 
wa o bluźnierstwo. 

Po naradzie sąd skazał p. redaktora 

Berezowskiego ma 6 miesięcy więzienia z 
zawieszeniem wykonania! kary: ma przeciąg 

2 lat. 
Bronił oskarżonego mec. Firstenberg. 
— ZAŁAMANIE SIĘ ZAPOWIADA- 

NEGO STRAJKU. Proklamowany na 18 
maja powszechny jednodniowy strajk na 
terenie Wojąwództwa, w związku ze straj- 
kiem wiłókienniczym w Białymstoku, po- 
mimo wydania przez komitet strajkowy о- 

dezwy, nawołującej do jednodniowego 

strajku — nie doszedł do skutku. 

IW Grodnie zastrajkowało tylko 14 ze- 
eerów i w dalszym ciągu strajkują robo- 
tnicy fabryki dyśkity w! Grodnie. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. W so- 
botę dnia 20 bm. o godz. 20,15 poraz dnugi 
sztuka Szaniawskiego „Most, w reż. dyr. 
Krokowskiego. 

Role główne powierzone zostały pp.: 

Sarneckiej, dyr. Opalińskiemu, Smoczyń- 
skiemu i Edw. Dąbrowskiemu. Ceny zmi- 
żone od 20 do 99 groszy. 

  

— WYJAZD NA KONFERENCJĘ 
GOSPODARCZĄ Wi WARSZAWIE. Z ra- 
mienia Rady Powiatowej BBWR na zjaza 

gospodarczy: BBWR: w: Wiansząwie wyje- 
chali: p. prezes Rady Powiatowej Zyg- 
mumt. Czarnocki i burmistrz Maiksymiljan 
Jarmulski. 

— NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE 
RADY MIEJSKIEJ. W dniu 20 maja o & 
21 w sali magistratu odbędzie się nadzwy- 
czajne posiedzenie Rady Miejskiej z ma- 
stępującym porządkiem dziennym: 1) ob- 
miżenie oplat za. ubój bydła w rzeźni miej- 
skiej, 2) zmiana par. 3 regulaminu bada- 
nia mięsa przywozowego. 

— LOTERYJKA. Lis Stanisław zam. 
przy zaułku Dubowskim 1, posiadając ma- 
szynę do szycia, chciał ją spieniężyć i w 
tym celu mamyślił się puścić ją ma loterję, 
sprzedając bilety po 2,50 zł. Nie wiemy, 
czy spnzedał wszystkie bilety, czy nie, wie- 
my tyilko, że rozegrać mie chciał, wskutek 
czego jeden ze szczęściarzy Morduch Faj- 
telewicz poskanżył się policji i oskarżył 
Lisa o przywłaszczenie gotówłki. 

Dalisze łosy p. Lisa spoczywają mara- 
zię w węku policji, a następnie sądu. 

— W. DZIEŃ KRADNĄ, W dniu 16 
bm. jakiś osobnik wiszedł przez okno do 
mieszkania Abrama  Oszerowicza, zam. 
przy ul. Piłsudskiego i dostał się do ku- 
chni, a następnie do sypialni, skąd zdążył 
zabrać parę bucików, marynarkę i koszu- 
ię, ogólmej wartości 45 zł. oraz 20 zł. go- 
tówiką. Gotówka ta znajdowała się w ma- 
rymamee. Kiedy Oszerowicz zauważył śla- 
dy nieproszonych gości było już zapóźno, 
pozostało mu tylko podzielić się wiadomo- 
ścią z policją, co też uczynił. ) 

SPRYTNA BABA. W dniu 15 bm. 
z kasy apteki Jakóba: Abramowskiego nie- 
zmama, kobieta: skradła 60 zł. i zbiegła w 
nięwiadomym. kierunku. Sprytnej kobiety 
poszukuje policja. 

  

  

  

OGŁOSZENIE 

Magistrat miasta Baranowicz ogłasza 
miniejszem przetarg na przedsiębiorstwo 

czyszczenia kiszek w rzeźni miejskiej m 

Baranowiczach. 
Oferty należy składać do Magistratu 

m. Baranowicz mw terminie do. dnia 22 ma- 
ja 1933 r. 

Otwamcie ofert mastąpi dnia 22 maja 
1933 o godz, 10-tej. 

Do oferty mależy dołączyć wadjum w 
wysokości 250 zł. 

Warunki przedsiębiorstwa można. prze- 
glądać w godzinach umzędowiych w Magis- 
tracie, 

Magistrat zastrzega sobie prawio Wy- 
Iboru oferenta, niezależnie od wyników 
przetargu. 

M. Baranowicze dnią, 4 maja 1933 r. 
Burmistnz m. Baranowicz M, Jarmiulski, 

cem. Gołębie w rynku frunęły im z pod 
nóg siwobiałą chmurą; wywracały kozioł 
ki wpowietrzu, a Zonia śledziła je rozba- 
wionem spojrzeniem. W sklepikach, poo- 
twieranych szeroko, skrzyły się zdaleka, 
szklane bańki, pełne różnobarwnych cu- 
kierków, żółtych i białych kasz, lub 
czarnej herbaty. Żydzi szwargotali głoś- 
no i wesoło, czarnowłose bachory Śmi- 
gały pod nogami. 

Każde źżdźbło słomy zdawało się zło- 
tym pręcikiem. W szafirowych kałużach 
tkwiły, do góry nogami, białe kamienicz- 
ki rynkowe i majaczyły twarze przecho- 
dniów. * 

Zonia szła obok Józka i przyglądała 
mu się zupełnie na nowo, jak komuś, 
pierwszy raz spotkanemu. Miał bardzo 
ładny profil; zdecydowany męski, z or- 
lim nosem i wystającą brodą. Ładnie mu 
też było z temi ściągniętemi brwiami... O 
czem myślał w tej chwili? O niej? Chyba 
nie.. Przez całą drogę nie spojrzał na nią 
ani razu. Więc o czem? Chciała zapytać 
i, ku swemu własnemu zdumieniu, nie 
odważyła się przerwać mu biegu myśli. 
— Czyżby mnie aż tak wziął? — zanie- 
pokoiła się wewnętrznie. — Od kiedy? 
od dzisiaj? od zawsze? 

Ą Józek myślał o swoich sprawach i 
dopiero u progu Starostwa przerwał mil- 
czenie. 

— Nie będę mógł jechać do Wilna 
dwudziestego piątego, Zoniu. Czy zrobi- 
łoby ci wielką różnicę pozostać tam do 

ERY Toki 

Drukarnia Wydawnictwa 

  

Już wkrótce 

ukaże się na ekranie 

КЕМ 

  

MARY 
w musującym humorem 

Е ТЕ 

DAWNO NIEWIDZIANA 

PICKFORD 
i werwą f.lmie p. t. 

  

„Redja” 
PIEKŁO© PARYŻA 

Sensacyjny dramst na tle przeżyć młodej i pięknej dziewczyny w odmętach Paryża 

Balxon Parter 

54,     
  

  

wsi GABY MORLAY Poe Boś, | O а: 
a= = Dziś premjera! Najnowszy tiim geajilnego twórcy „Parady miłości* "= 

|| exa ERNESTA LUBICZA 
ca RE m -:. ZŁOTE $IDŁAĄ R e Ż  P.t 

33 = m, w rew:lacyjnej obssdzie: MIRJAM HOPKINS, Kcy Francis i Herbert Marshal. Е 
;“Е% Nad program: 1) SYM FO NJA „Nad modry m, pięknym Dunzjem'* 

MS a GRE 2 Tyiddik Paramoutu i PAT 
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GROZY I TAJEMNIC! Mistcz maski, niesamowity genjusz tortur 

О ВУ KARLGEFF 
w swej najnowszej i największej przejmującej zgrozą kreacji 

AAS 

lony 701606; 
Na 1 seans 

Balkon 40 gr. 

BR. FU-ĄARCHU Parter 70 gr. 

Wymyślne tortury, Pałac udręczeń 

Nad program: „Mama kocka papę", komedja. 
Wiacz, od 58 gr. 

  

Spieszcie ujrzeć! nocne speinnki Paryża i obrutne życ e ich bywxlców, odsłania wstrząsający film 

„LDM 
  

ZAPOWIEDŹ 
Podaje się do ogólnej wiadomości, że gar- 

barz Jan Sasim, zamieszkały w Bydgoszczy, 
Orla 4, syn rolnika Aleksandra Sasima, zamiesz 
kałego w Ławrynowiczach, powiat Baranowi- 
cze i zmarłej żony jego Teofili z domu Kun- 
cewicz, ostatnio zamieszkałej w Rajewce, w 
Rosji Sowieckiej ; 

2. nakładaczka Felicja Bronisława Wieczo- 
rek, zamieszkała w Bydgoszczy, Orla 4, córka 
zmarłych mistrza piekarskiego Stanisława Wie 
czorka i żony jego Antoniny z domu Klawczyń 
ska, ostatnio zamieszkałych w Bydgoszczy — 
chcą zawrzeć związek małżeński. 

Obwieszczenie zapowiedzi nastąpić winno w 
Bydgoszczy i Ławrynowiczach, powiat Bara- 
nowicze. 
Bydgoszcz, dnia 11 maja 1933 r. 

Urzędnik stanu cywilnego w zastępstwie 
LŹZIURLA.. 

Lecznica Lilewsk. Stow. Pom. Sanitarnej 
Wilno, ul. Wileńską 28, tel. 846 

Lekarze specjaliści przyjmują od 10—2 
GABINET RENTGEN ELEKTROLECZNICZY 

(kwarc. Solux, Djatermija) 
czynny od 11 — 6 popołudnia 

Opłata za utrzymanie i wszełkia zabiegi 
lekarskie | rentgen. została obniżona. 

Radje wiieńskie 
(PIĄTEK, dnia 19 maja 1933. 

11,40 Przegląd prasy, ikom. meteor. 
Ozas. 12,15 Audycja: dla poborowych (mru- 
zyka). 13,20 Kom. meteor. 14,40 Program 
dzienny. 14,45 Koneent religijny żydowski 

  

    
  

15,15 Gielda rolnicza. 15,25 Kom. Wil. Twa 
Org. Kółek Rolniczych. 15,35 „Cyganerja“ 

Pucciniego. 16,40 „Znaczenie powie- opera 
= trza” odczyt. 17,00 Kkoneert. 17,55 Progr. 

ma sobotę. 18,00 Muzyka! taneczna (płyty). 
18,35 Wiad. bieżące. 18,40 Ze spraw litew= 
skich. 18,05 Rozmaitości. 19,00 Codzienny 
odcinek powieściowy. 19,10 „Co nas boli* 
przechadzki Mika po mieście, 19,20 IPrze- 
gląd prasy mol, kraj. i zagm. 19,30 Recyta- 
cje Haliny Hohendlingerówny. 19,45 Pras. 
dz. radj. 20,00 Pogadanka muzyczna. 20,15 
Koncert symfoniczny. 22,40 Wiad. sport, 
23,00 Retransmisje. 

Ofiary 
J. Mi. Na przytułek nauczycielek wetera- 

nek 10 zł., na Sanatorjum dła gruźliczn. 10 zł., 
na przytułek dla nieuleczalnie chorych 10 zł., 
na Żłobek Dzieciątka Jezus 10 zł., na Bratnią 
pomoc U.S.B. 10 zł., na Kom. Chleb Dziecion 
10 zł., na Komitet ratowania Bazyliki 5 zł., na 
szkolnictwo polskie na obczyźnie 5 zł., razem) 
70 złotych. 

pierwszych dni kwietnia i. zaczekać 
mnie? 

Zonia posmutniała. 
— Myślałam, że całą 

dziemy razem! 
— ja także myślałem, ale nić da się. 

Zresztą może to i lepiej... na. razie,, 
Mam nadzieję, że nasza maleńka konspi- 
racja nie potrwa długo, ale.. zanim znaj- 
dę odpowiedni moment do oficjalnych 
oświadczyn, lepiej, by ludzie nie komen- 
towali naszego wzajemnego stosunku. Na 
wszystko przyjdzie czas. 

podróż odbę- 

Zonia przytwierdziła uległem  skinie- 
niem głowy i poszła do referatu admi- 
nistracyjnego, spodziewając się zastać 
„tam ojca. 

W administracyjnym było pusto. Biur 
ka Domeyki i Dymszy odpoczywały le- 
niwie, szczerząc otwarte kałamarze. Tyl- 
ko Ilinicz, zwany Boboczką stał brzy о- 
knie i 'wyglądał melancholijnie na ry- 
nek. Zonia przywitała się i stanęła obok. 

— Nie przeszkadzam panu? 
Ilinicz zapewnił, że nie, Domeyko był 

w tej chwili u starosty, Dymsza w Sej- 
miku, a Cegiełkiewicz, jak zwykle w osta- 
tnich dniach, na powiecie. On, Ilinicz, 
przyszedł tu wytchnąć na pięć minut i 
jednego papierosa, bo ma dziś ciężką gło 
wę i papiery nużą go i drażnią wyjąt- 
kowo. : 

Zonia przyjrzała się jego zmiętej twa 
rzy, zaognionym powiekom i powiedzia- 
ła niechętnie: 

— Ech! taki śliczny, wiosenny dzień, 

NAK RES Giadzie birskie 

Lekarze pirmi dart 
FNL ENS i kro'ewskie Świeżo 
T etrzymane poleca 

т Janina > te: RA WE LT JIA 
JURCZENKOWE Zamkowa 2) a, tel, 8 72 

ai si Sawicz i 
cheroby skórne, weine- Lokaie 
ryczne i moczopłciowe 
„przeprowadziła się "TEEEFZYYOPYFYWYWEWY 

Wileńska 34 MIESZKANIE 
+ pokoje — wszelkie 

i pietro wygody 4-te piętro — 
przyjmuje DO WYNAJĘCIA 

od 5 — 7 wiecz. — u| Dąbrowskiego @. 12 
SĄ DOKTOR "* Wiadomość u portjerki. 

Bilumowicz u.eszkaNie 
choroby weneryczne -— 5-POKOJOWE 

skórne i moczopłciowe. DO _ WYNAJĘCIA 
WIELKA 21, tel. 921 ze wszelkiemi wygoda- 

od 9 — 1 i3 — 5 mi. W. Pohulanka 43— 
W.Z.P. 23 mle 

POKO] 
Dr. Wolfson ze wszystkiemi wygo- 
Choroby skórne, were dami (łazienka) do wy 
ryczne i moczopłciowe najęcia. Plac Metropoli- 
Wileńska 7, tel. 10-57. talny 3 m. 8. 

    

  

AADADKKAAA DARKA AAAA DAÓWAŁAAA 
URALA 

ŽĄBAICIE 
wę wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka od odcisków 

| Prow. A. PAKA. 

  

   

  

| Obok las sosnowy. -- 

  

WIEZIEŃ z KAJENNY 
Z botatstem filmu „X—27* MAC LAGLEKEM 

w roli tytułowej. — Początek sean- 
sów o 4, 7, i 10.15, 

LETNISKO 
km. od st. Gudogaj- 

DO WYNAJĘCIA 
2 MIESZKANIA i 

5 - pokojowe ze wszel Miejscowość śliczna, — 
kiemi wygodami. Zwie- zdrową — rzeka — 
rzyniec Witoldowa 5— pstrągi — osobny dem 
dom Zygmunta Rusz- —3 pokoje — kuchnia, 

czyca tel. 11-72. weranda — inform. — 
-. Pańska 17 — 2 od 2 

DO WYNAJĘCIA — 5. 
POKÓJ PE 

tanio z powodu wyjaz- POKÓJ 
du na letnisko — U. LETNISKO 
Uniwersytecka. d. 9 m.!ub dwa, z dużą weran 
15. dą, obok lasu, de wy- 
SS) m b ma p CH r NAJĘCA (AMO ZAJĄCE = 
——————— ul. Letnia 6 m. 1. Do- 
— — — — — — —- wiedzieč się od godz. 

ukAAAŁAkAGARAAkARAc 12 do 5 po poł. 

Letniska 

  

  

MAMAMA AA Ais 
RWOPTYTYEGYYPTWE WY" 
= -  Posady 

ТРАУО "> 
Letnisko POSZUKUJĘ 

z atrzymaniem w ma- GOSPODYNI 
lowziczej i suchej miej samodzielnej do prowa- 
scowošci: las, rzeka — Gzenia pensjonatu  w* 
Od stacji kol. Gudi ga: „yruskienikach. — Krė- 
7 klm. maj, Witki poz. jewska 9 m. 2 
Ostrowiec k-Wilna. —- __ R, 
Dziakoński. Informecje 
ul, Mickiewicia 15 — | A AA4A2A452 046 idos 

POPPE Poszukują 
Letnisko PRACY TTYWYPTYYYYTYWYYO 

w maj, Puszkarnis 6 
klm. od Wilna nad sa- 
mą rzeką — 2i3 OSOBA 

о- * 
j koje z kuchnią i sx. lat 30 poszukuje posa- 

randą, do wynajęcia — dy niańki lub pokojo- 
wej, umie wyszywać i 

Plac Metropolitalny 3 szyć. Zgłoszenia do re- 

m.8 od9 d» 11 rano dakcji da J. T. 
1 cd 4 pp. 

Młody, uczciwy 
chłopiec 

  

  

5 

kuponami: po zi. 25. — Nr. Nr. 4, 129, 

1570. 1860. i 

1759. 1844;. po złotych 250 — 

50 listy zastawne emisji 
Zwaloryzowane: po 

1912. 2245. 2268 2580. 2583. 2632. 2723, 
(złetych 387.50) Nr. Nr. 214, 230, 

tych 775—) — Nr 

2728, 2859, i 3421.   

WYKAZ 
listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego 

Wilna, wylosowanych w dniu 17 maja 1933 roku (9 losowanie) 
5% listy zastawne konwersyjne serji „K* 

681, 723, 819, 822, 903. 907, 910, 1045, 1149, 1162, 1252. 
2098; po złotych 50 — Nr. Nr. 106, 149, 151 

290, 541, 543, 629, 830, 1009, 1280, 1289, 1492, 1543. 1610 
Nr. Nr. 

1129, 1326, 1511, 1674, 1782, 2171 2264, 2619, 2887, 
przedwojennej 

rubii 100 (złotych 77,50) — Nr. Nr. 398, 
414, 452, 544, 1115, 1161, 1185, 1202, 1506, 1695, 1734. 1787 

1175, 1614, 1628, 1645. 2165, 2358, 2432; po rubli 1000 (zło- 
Nr. 130; 281, 300, 

1364, 1683, 1732, 1963. 1969. 2051. 2129. 2255. 2315, 2345 

Wypłata za powyższe listy ich nominałnej wartości usku- 
teczniona będzie, poczynając od dnia 1 lipca 1933 roku, przez 
Kasę Towarzystwa w Wilnie, Jagiellońska Nr. ff. 

(skończone 5 oddz, szk. 
powsz ) prosi © jatę- 
kolwiek pracę, — Adres 
Wiłkomierska Ne 117. miasta 

z. dziewięciu 
159, 164, 211, 602, 

Książeczkę 
wojskową 

wydaną przez P. K. U 
Wilno - Powiat na na: 
zwisko Kotiera Lejby, 
urodz. w r. 1894, zai. 
w Dziewieniszkach po. 
wiatu oszmiańskiego — 

217. 222. 298, 317, 

w  rublach, 

3261,; po rubli 500 
390, 559, 886, 1028, 

  

wobec zgubienia — u- 
384, 725, 727, 869 nieważnia się. 

POPIERAJCIE   _L0.P.P   

  

a pan, jak zmora nocna wygląda. Pew- 
nie pan pił wczoraj znowu. Wstyd panu! 

Bóboczka skrzywił się żałośnie: 
— Niedobra pani. Dognębia zgnębio- 

nego. 
— Bo i po co pan.. 

pan.. 
— A dlatego szanowna dziedziczko 

że na brydża jestem jeszcze za młody, na 
tańce za stary, narzeczonej nie posia- 
dam... więc cóż robić z czasem, gdy czło- 
wiek z budy na świeże powietrze o czwar 
tej po południu wypłynie? 

— Czyż tylko to jest do robienia, że- 
by pić? ‚ 

-—— Pani dziś sentencjonalna. A co pa- 
ni robić rozkaże swojemu wiernemu słu- 
dze? 

— Ależ... jest miljon rzeczy... właśnie 
na prowincji! ; 

— Wiem... znam.... Teatry  amator- 
skie! Chóry śpiewacze! Te tam różne 
Macierze... albo Straże Graniczne!.. 

— Chociażby. 
— Nie, urocza ziemianko! |uż ja tego 

lekarstwa próbowałem. Dobre na pierw- 
sze pięć lat pobytu w zakazanej dziurze, 
potem nie działa. I, żeby prawdę powie- 
dzieć, za dużo w tem wszystkiem przy- 
błędnych galileuszy się kręci... Co tam z 
niemi się porać.. nie szlachecka rzecz! 

Zoni ziobiło się bardzo przykro, i za 
Bóboczkę, i za siebie. By odwrócić roz- 
mowę, zagadnęła prędko: 

— A pan tu już dawno, 
rostwie? 

bo i dlaczego 

w tem Sta- 

— Siedm lat. Czy uwierzy mnie pam, 
gdy jej powiem, że ja, przed wojną, ma- 
jąc lat czternaście, marzyłem o politech- 
nice iw Liege? Potem zjechałem na Lwow 
ską, potem zredukowałem marzenia do 
rolnictwa w Wilnie, ale i tam nie trafi- 
łem. Wiazłem natomiast tu, do tej budy, 
nazywało się, żeby zebrać monety na stu- 
dja. Cóż, ojczysko sobie umarło, trzeba 
było matce pomagać... Teraz już i mat- 
ka w mogile, już nikt za poły nie trzyma, 
a ot, siedzę i sam jeden tylko czort wie, 
poco siedzę. Przywykszy! 

Zonia słuchała z oczami, utkwionemi 
w końce swoich eleganckich, nieco zabło- 
conych półbucików na gumach. Nie chcia 
ła dotknąć rany, chciała tylko odwrócić 
rozmowę od „galicyjskich przybłędów*. 
A oto dotknęła rany i sprawiła ból. Pod 
niosła na ilinicza głęboko rozżalone spoj- 
rzenie. 

— Dlaczego pan tak mówi? Przecie 
pan mógłby jeszcze teraz... gdyby pan 
zechciał oszczędzać przez rok.. wziąć się 
mocno w ręce.. 

— Teraz? Panieneczka! Toż rozbisur 
manił się ja, że nie daj Ty, Boże! Nic już 
ze mnie nie wyjdzie i Żżaałować nie trze 
ba. Jednym niedołęgą mniej na świecie! 

Wszedł Domeyko i przerwał ciężką 
atmosferę. Zbliżył się do Zoni z otwarte- 
mi ramionami, uściskał ją z tytułu jakie- 
goś tam, iście litewskiego pokrewień- 
stwa, a potem zaczął rozpytywać о 10 & 
OWO. 

D. C. N. 
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