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Powrót opozycji w  Bol- 
į 

Sprawa opozycji w partji komuni- 
stycznej w ZSSR. znowu wpływa na 
porządek dzienny aktualnych wyda- 
rzeń w Bolszewii. W końcu b. mie- 
siąca mija termin udzielony przez XV 

  

WILNO, Fiąfek 15 czerwca 1928 r. 

| 
RKIŃ. ZALESKI W BELGJI. 

Rozmowa z Kymąansem. 
BRUKSELA, 14.VI. PAT. P. Minister Zaleski i Hy- 

mans w dłuższej rozmowie omawiali w sposób, nacecho- 
wany serdecznością, zagadnienia interesujące oba kraje i 
postanowili rozpatrzyć w możliwie najkrótszym czasie 

Zjazd partj, po którym Centralna sprawę traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego  polsko-bel- 
Komisja kontrolująca może rozpa- 
trzyć prośby tych opozycjonistów, 
którzy zadeklarowali swój powrót do 
partji. Okres szešciomiesięczny od 
złożenia szeregu próśb miał być о- 
kresem próby, ułatwiającym Komisji 
Kontrolującej zbadanie czy istotnie 
b. opozycjoniści zrezygnowali z po- 
przednich swych błędów i zamierzają 
być w razie ich przyjęcia do  partji 
lojalnymi i pożytecznymi członkami. 

Wśród proszących O ponowne 
przyjęcie do partji jest sporo zna- 
nych nazwisk głównych przywódców 
opozycji z końca ubiegłego roku. Na 
czele tej grupy stoi Zinowjew, Kamie- 
niew, Piatakow. Nie złożył jedynie 
prośby Trocki i Safronow, autor opo- 
zycyjnej platformy ideowej tak zw. 
platiormy 83. 

Prośby o przyjęcie ponowne do 
partji zgodnie z postanowieniem Ck. 
i CKK mają być rozpatrzone indywi- 
dualnie po sześciu miesiącach od da- 
ty złożenia, tylko w tym wypadku o 
jle zachowanie się ich autorów odpo- 
wiadało zaciągniętym zobowiązaniom 
oraz o ile prośby o ponowne przy- 
jęcie odpowiadają całkowicie posta- 
nowieniom XV zjazdu partji. Jak 
wiadomo XV zjazd partji powziął re- 

żąda od opozycji 

oraz potępienia: ego rozbrojenia 

zolucję w której 
pz”. ideowego i organizacj- 

' 

antyleninow- 
skich i mienszewickich“. 

Szei bezbożników Jarosławski w 
związku ze zbliżającym się terminem 
rozpatrzenia deklaracji o ponownym 
przyjęciu opozycjonistów ogłosił w 
„Prawdzie" przed paru dniami arty- 
kuł. Już sam tytuł „żadnych kom- 
p'omisów* wskazuje, że grupa zwy- 
cięska w partji komunistycznej nie ma 
żadnego zamiaru pójść na żadne 
kompromisy z rozgromioną opozycją. 
Jarosławski pisze, że niektórzy Opo- 
zycjoniści pragną obejść postanowie- 
nia XV zjazdu nic nie mówiąc w de- 
klaracjach o swych omylkach. Tok 
ich rozumowania jest następujący, 
obecny moment wymaga jedności 
partji, polityka partyjna po XV zjez 
zdzie jest słuszna, partja bowiem 
zrobiła zwrot na lewo i wobec tego 
opozycjoniści zgadzają się z jej tak- 
tyką. Tego rodzaju postanowienia nie- 
których opozycjonistów - twierdzi Ja- 
rosławski—dowodzi że nie wyrzekli 
się oni swych błędów i pragną po- 
wrócić do partji jako zwycięscy, życie 
bowiem rzekomo miało potwierdzić 
słuszność ich tez. 

Na to jednakże nie może się zgo- 
dzić partja. Zadnych kompromisów— 
oświadcza  Jarosławski tak stoi 
Sprawa. Nie nasza wina jeżeli któryś 
z opozycjonistów zabrnął aż tak da- 
leko, że trudno mu się cofnąć i po- 
tępić swe błędy ideowe". 

Na marginesie tej dyskusji opozy* 
cyjnej na temat jaki ma być powrót 
„marnotrawnych synów* warto zazna- 
czyć, że jest onr iragmentem ciągłego 
Ścierauia się w łonie partji komuni- 
stycznej prądów, ambicji i antagoniz- 
mów. Nigdy wbrew zapewnieniom 
obecnych kierowników WKP nie za- 
panuje taki stan w którym  partja 
komunistyczna mimo swej dyscypliny 
i organizacji będzie stanowiła mono- 
lit ideowy. Jest to niemożliwe. Na 
miejsce trockistów pojawiają się ry- 
kowcy lub stalinowca i zawsze będzie 

, walka o wygodna miejsce przy żłobie 

+ 
+ 
+ 
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o władzę i zaszczyty. Sz. 

Ambasador Robert bindsay w 
Warszawie. 

WARSZAWA, 14- VI. Pat. Przy- 
był tu w charakterze prywatnym na 
zaproszenie posła angielskiego w 
Warszawie sir Robert Lindsay, amba- 
sador Wielkiej Brytani w Berlinie. 
Wczoraj poseł angielski w  Warsza- 
wie wydał na jego cześć przyjęcie. W 
dniu dzisiejszym sir Robert Lindsay 
złożył wizytę grzecznościową szefowi 
rządu, Marszałkowi Piłsudskiemu. 
Lindsay odjechał dziś z powrotem bo 
Berlina. 

Prajgki amnesfjj w  drugiem 
а czyfaniu komisji prawniczej. 

WARSZAWA, 13.6. Pat. Sejmo- 
wa komisją prawnicza załatwiła dziś 
w drugicm czytaniu projekt ustawy 
o amnestji w brzmieniu przedłożo- 
nem przez rząd z nieznacznemi na- 
ogół poprawkami. 

OJ 

gijskiego. 

DONIOSŁOŚĆ WIZYTY MIN. ZALESKIEGO. 
BRUKSELA, 14 VI. PAT. Wizyta min. Żaleskiego wy- 

wołała żywe zainteres'wanie w sferach dyplomatycznych 
i politycznych, tembardziej, że nastąpiła po podpisaniu 
konwencji _ polsko - belgijskiej,  Godzinnej — гохто- 
wie min. Zaleskiego z Fymansem przypisywano dużą 
wagę polityczną, co: potwierdziło się w oficjalno ogłoszo- 
nym komunikacie belgijskiego ministerstwa spraw zagra- 
nicznych i poselstwa polskiego, zawiadamiającym o roz- 
mowie politycznej, dającej pole do serdecznej wymiany 
zdań i doprowadzającej do decyzji rozpoczęcia w jaknaj- 
krótszym czasie opracowywania projektu traktatu arbitra- 
żu i porozumienia między Polską i Belgją. W ten sposób 
wizyta min. Zaleskiego posiada charakter wybitnie poli- 
tyczny, wzmagający ilość bezpośrednich ścisłych kontak- 
tów Polski z innemi państwami. 

Konferencja z parlamenfarzysfami. 
BRUKSELA. 14.VI. PAT. P. Minister Zaleski jako członek Senatu 

polskiego odbył dziś konierencię z paru wybitnymi parlamentarzystami 
belgijskimi, którzy iniormowali go o projektach nawiązania bliższego kon- 
taktu pomiędzy ciałami parlamentarnemi Polski i Belgji. Omawiano możli- 
wość utworzenia koła parlamentarnego polsko-belgijskiego. 

Bankiefy. 
BRUKSELA. 14.6 PAT. Na cześć bawiącego tu p. ministra Zaleskie- 

go i jego małżonki min. Hymans z małżonką wydali obiad. 
Na przyjęciu wydanem tegoż dnia na cześć min. Zaleskiego przez 

pos. Filipowicza obecni byli wszyscy wybitniejsi członkowie gabinetu bel- 
gijskiego z prezesem rady ministrów Jasparem i ministrem Hymansem na 
czele, niemal cały korpus dyplomatyczny ra czele z ambasadorami Anglji. 
Francji oraz posłem niemieckim. 

W sfarożyfnym vafuszu. 
BRUKSEL 1, 14, VI, Pat. P. Minister Zaleski złożył dzis wizytę burmistrzowi 

miasta Brukseli p. Maxowi. który po rozmowie odprowadzał ministra po stareżytnym 
ratuszu. P. ministrowi towarzyszyli pos. Filipowicz i radca Szumlakowski. Według u- 
stalonych zwyczajów burmistrz Brukseli w podobny sposób przyjmuje tylko panują- 
cych, szefów rządów i książąt krwi. Następnie p. minister odbył konferencję z prem- 
jerem Jasparem i był na śniadaniu u konsula polskiego Vaxelaire. 

W południe p. minister w otoczeniu »personelu poselstwa złożył wieniec na 
grobie Nieznanego Żołnierza. Na godz. 6-tą pp. wyznaczone zostało przyjęcie dzien- 
nikarzy belgijskich. 

Wrażenie wizyfy w prasie. 

BRUKSELA, '4 VI. PAT. Prasa belgijska zamieściła szereg artyku- 
łów z powodu przyjazdu ministra Zaleskiego. Między innemi dziennik 
„Nation Belgen* pisze: W czasie incydentu polsko-litewssiego po- 
lityka zagraniczna Polski kierowana przez ministra Zaleskiego 
w całej pełni wykazała wyjątkową zręczność i godną uznania 
siłę. Polska posiada silny rząd i silną armię. Ta ostatnia jest niezbędna, 
gdyż ma ona niebezpiecznych sąsiadów. Dalej „Nation Belge“ dowodzi, iż 
stosowany w Polsce system silnych rządów jest tylko odpowiedzią na 
panujące w innych krajach dyktatury tparlamentarne. 

BZRWANWDAEZNH 

Geha ostafniej wizyty min. Zaleskiego w Paryżu. 
PARYŻ. 14.VI. PAT. Prasa francuska obszernie omawia po- 

byt ministra Zaleskiego w Paryżu. „Petit Parisien* oświadcza, 
że pobyt min. Zaleskiego miał wyjątkowo doniosłe znaczenie 
wobec nowych prób uczynionych bezskutecznie — przez 
Ligę Narodów, rozwiązania sporu polsko-litewskiego oraz wo- 
bec poważnych zagadnień, które Niemcy mają zamiar postawić 
pod rozstrzygnięcie przyszłego zgromadzenia Ligi Narodów. 

Przed powrotem do Warszawy polski minister spraw za- 
granicznych uważał za swój obowiązek zwrócić specjalną uwa- 
gę francuskich środowisk politycznych z jednej strony na nie- 
pokojące stanowisko Litwy, a Z drugiej strony na konsekwencje, 
jakie może pociągnąć w sytuacji Europy centralnej ewakuacja 
Nadrenii dokonana bez poważnej gwarancji nietylko na Zacho- 
dzie, lecz również na Wschodzie „IL Avenir* oświadcza, że żadna 
kombinacja finansowa nie zastąpi tej gwarancji. 

LO$ GEN. NOBILE I [EGO 
ZAŁOGI. 

Z „ifalją” jest gorzej, niż przypuszczano. 
WIEDEŃ, 14 VI PAT. „Mittagsztz" donosi z Osió, że poło- 

ženie zalogi sterowca „Italia“ jest o wiele bardziej niebezpieczne, 
aniżeli początkowo przypuszczano. Nobile oraz jego towarzysze 
są bardzo skąpo wyposażeni, gdyż prawie niczego nie zdołali 
ze statku wyratować. Z Kingsbay donoszą, że przez dzień wczo- 
rajszy nie otrzymano żadnych depesz iskrowych od gen. Nobile. 

Na lodowej krze. 

  

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. | ! 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Pisą 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenią ogłoszeń 

Gdyby nie cudwwny wynalazek 
jakiem jest radjo, los gen. Nobile, 
byłby już przesądzony. Teraz jednak, 
kiedy została nawiązana łączność jest 
nadzieja, że uda się uratować boha- 
terskiego generała i jego towarzyszy. 
Sytuację komplikuje fakt, że kre lo- 
dowa, na której znajduje się część 
załogi „Itajji* wraz z generałem No- 
bile topnieje i rozpada się, oraz wciąż 
pod wpływem wiatrów przesuwa się 
w różnych kierunkach, a wobec wy- 
czerpywania się akumulatorów stacja 
radjowa rychło może zamilknąć. Co 
do reszty załogi brak wszelkich wia- 
domości. Wraz z kadłubem ltalji po- 
szybowała Ona w drugiej gondoli i 
może podobnie jak gen. Nobile znaj- 
duje się na którejś z olbrzymich pły- 

wających wysp w okolicy Szpicbergu 
lub ziemi Franciszka Józefa. „Italja” 
jednak posiadała jeden aparat radjo- 
wy i ten jest w rękach gen. Nobile, 
Sytuacja więc pozostałej części załogi 
jest tragiczna, może ją uratować tyl- 
ko traf. 

Wszystkie próby lotów na hydro- 
planach narazie nie dały rezultatu. 
Wobec niepowodzeń akcji ratowniczej 
za pomocą samolotów, która mimo 
to w dalszym ciągu jest kontynuo- 
wana, największe nadzieje pokładane 
Są na akcji łamaczy lodów. Sowieckie 
łamacze logów „Małygin* i „Krasin* 
już wyruszyły. O ile w ciągu najbliż- 
szych dni pogoda radykalnie się nie 
zmieni, jest nadzieja, iż odnajdą one 
ekspedycję gen. Nobile. 

ARBUZ 

bofnicy nasi w Bukareszcie. 
BUKARESZT, 14, VI, Pat. Lotnicy polscy na czele z pułk. Rayskim złożyli dać 

wieniec na grobie Nieznanego Żołnierzą. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk | 
BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot“ 
DUKSZTY— ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. ! 
GŁĘBOKIE—"ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GRODNO-—Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
FWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

  

POSTAWY—j. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY— ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski. 

Wojtkiewicz—Rynek. 
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch”. 
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 
М/Н „JKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na Stronie 2-e; i 3-ej 30 gr. 1 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych orąz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

      
Za tekstem 10 groszy. 

  

Partje poliłyczne we Francji, 
Co można powiedzieć o francuskich 

partjach politycznych? 

Partja radykalno-socjalistyczna, któ-- 

ra jest tworem i oparciem rógime'u, 

nie może być czem innem, niż jest, i 

musi posiadać program „nógre blanc", 

a przy najważniejszych głosowaniach 

dzielić się na głosujących pro, gło- 

sujących contra i na abstencjonistów. 

To jest los partji — taki, jak gabine- 

tów, które, chcąc się utrzymać, raz 

otrzymują poparcie umiarkowanych, a 

drugi raz zasługują na życzliwą 

neutralność komunistów. Niejasne 

aspiracje, osnute na kombinacjach per- 

sonalnych i chęci u jednych rzeczy- 

wistej, u innych zewnętrznej i dema- 

gogicznej do reform egalitarnych i 

„wyzwalających*, nie mogą zrodzić 

wyrażnej akcji. W ten sposób partja 

radykalno - socjalistyczna przedstawia 

gros kolegium wyborczego. 

Co do „prawicy“, to dzieli się ona 

na skrajną, ideologiczną, tradycjona- 

listyczną, na prawicę wyznaniową, kle- 

rykalną Oraz na konserwatystów, 

obrońców fortun osobistych. 

Pierwszy odłam najlepiej jest re- 

prezentowany przez „Action Fran- 

gaise'*, starającą się nowemi, nowo- 

czesnemi metodami zapewnić zwycię- 

stwo tradycyjnym hasłom. Jednak 

„Action Frangaise" robi wrażenie 

dzisiaj trochę biurokratycznej maszy- 

ny, zajmującej się uprawianiem  nie- 

szkodliwej, „skanalizowanej'* opozycji. 

Karol Maurras jest więcej estetą, 

poetą, filozofem i proiesorem, niż po- 

litykiem; nie można go nazwać „mę: 

żem stanu*. Zdaje się zresztą, że 

prości żołnierze w „Action Frangaise'' 

bardziej wierzą w sukces ostateczny, 

niż wodzowie, którzy zadawalają się 
sytuacją istniejącą i małemi halasa- 
mi oraz adoracją otoczenia. Wśród 

członków „Action Frangaise“ jest 

wielu, którzy Są raczej „maurras- 

sist'ami“, niž rojalistami, a „prócz te- 

go, rzecz prosta, jak každa parija, 

każda organizacja konserwatywna, li- 

czy „Action Frangaise“ członków, 

których zwabia sposobność nawiąza- 

nia stosunków z dobremi nazwiskami 

i wysokiemi progami. W polemikach 

swoich czasami przekracza miarę, 

broniąc osób i atakując osoby ze 

szkodą samej Sprawy, dla której 

istnieje, jak to się dzieje przy ostat- 

nim konilikcie z Watykanem, w któ- 

rym, mimo, że nie została sprawiedli- 

wie potraktowana, poszła jednak zbyt 

daleko, narażając i nacjonalizm i mo- 

narchizm w obronie Maurras'a. W 

tych okolicznościach nie można liczyć 

na bliskie i wyraźne powodzenie  te- 

go kierunku. 

Katolicy irancuscy, inaczej niż 

„Action“, rzucili się do polityki ele- 
ktoralnej w ramach ustroju, ale trze- 

ba wątpić o możliwości opanowania 

przez nich opinji powszechnej. Choć 

przeminęła prawie era prześladowcza 

nie została ona bynajmniej zastąpio- 

na przez usposobienie przychylne, 

lecz raczej obojętne dla £problemów 

religijnych. Katolicy zamykają się 
wśród siebie i zadawalają się utrzy- 
mywaniem stosunków między sobą i 

obroną tego, co jeszcze posiadają. 

Wielu z pośród nich trzeba zarzucić 
powzięcie rodzaju decyzji, że niektóre 

sytuacje i warstwy są nie do napra- 
wienia, że wypada je zostawić w 

paszczęce szatana i żyć, ciesząc się 

szacunkiem wiernych, których nie 

trzeba nawracać, bo są przekonani. 

Wreszcie „prawicowcy* z „Łibertć”* 

lub czytelnicy „Journal des Dėbats“ 

są to właściwie zamożni liberałowie 

i sceptyczni intelektualiści, którzy za- 

dowoleni byliby z regime'u, gdyby 

mieli władzę. Są to zwolennicy thiers'o- 

wskiej „republiki konserwatywnej” i 

wśród nich znajdują się najbardziej 

doktrynerscy obrońcy konstytucji z 

roku 1875, których aspira je nie idą 

dalej, jak stosowanie istotne tej kon- 

stytucji bez balastu praktyki konsty- 

tucyjnej, stworzonego przez półwieko- 

we życie polityczne. 

W panującej atmosierze nie moż- 

na oczekiwać innych przesunięć jak 

na lewo, ale bezwzględnie z wyklu- 

czeniem komunizmu. 

Nie wydaje się wobec danych» 

które na początku przedstawiliśmy, 

żeby doszło do anarchji, poprzedza- 

jącej jakąś „rewolucję narodową”, fa- 

szystowską. Komunizm istnieje we 

Francji i będzie miał przedstawicieli w 

Parlamencie, ale jest on z jednej 
strony romantyzmem politycznym i 

ruchem intelektvalnym, a z drugiej 

strony odźwierciedleniem tych elemen- 

tów buntu, i apetytów i zazdrości, 

które zawsze istniały i będą istnieć. 

Projekt zemsty za przegrane 
wykory. 

WARSZAWA, 14 VI. PAT. Na 
wczorajszem posiedzeniu sejmowa ko- 
misja administracyjna zastanawiała się 
w dalszym ciągu nad sprawą wyboru 
nadzwyczajnej komisji sejmowej dla 
zbadania nadużyć wyborczych. 

Referent pos. Putek (Wyzw.) przed- 
stawił komisji opracowany przez siebie 
projekt regulaminu nadzwyczajnej ko- 
misji. Najważniejsze postanowienia 
tego projektu są następujące: 

Zadaniem komisji jest zbadanie 
zażaleń, dotyczących nadużyć, popeł- 
nionych przez władze, urzędy oraz 
urzędników i funkcjonarjuszy pań- 
stwowych w okresie przedwyborczym, 
tudzież w czasie wyborów i w czasie 
ustalania wyników głosowania. Cały 
materjał, dotyczący nadużyć wybor- 
czych, winien być przekazany nadzwy- 
czajnej komisji najdalej do 20 czerw- 
ca r. b. Komisja ma prawo przesłu- 
chiwać obok innych osób również 
urzędników i funkcjonarjuszy pań- 
stwowych, oraz posjada prawo wgla- 
du w akta urzędowe. Komisja obo- 
wiązana będzie prace swe ukończyć 
do 1-go października 1928 roku, i z 
prac swoich złożyć pisemne sprawo- 
zdania wraz z wnioskami, które sta- 
nowić będą przedmiot obrad Sejmu. 
Komisja urzędować będzie perma- 
nentnie bez względu, czy Sejm będzie 
otwarty czy zamknięty. 

Po tym reieracie odbyła się dy- 
skusja szczegółowa nad projektem 
regulaminu, poczem projekt z drobne- 
mi porawkami przyjęto w  drugiem 
czytaniu. Po zakomunikowaniu przez 
przewodniczącego wyników głosowa- 
nia pos. Sobolewski w imieniu BBRW 
złożył następujące oświadczenie: Wo- 
bec tego, że stanowisko zajęte 
p:zez komisję administracyjną 
sprzeczne z jest z kompromisa- 
mi, ustalonemi między Marszał- 
kiem Sejmu, ministrem spraw we- 
wnętrznych, przewodniczącym 
komisji i referentami, Blok Bez- 
partyjny w pracach komisji nad- 
zwyczajnej udziału brać nie bę- 
dzie. Przewodniczący pos. Polakie- 
wicz (BBWR) również podkreślił, że 
jego zdaniem sprawa została załatwio- 
na inaczej, niż to ustalono u p. Mar- 
Szałka Daszyńskiego. Dla odbycia 
trzeciego czytania projektu regulami- 
nu następne posiedzenie komisji ad- 
ministracyjnej wyznaczone zostało na 
piątek 15 b.m. 

Nieuleczalny oporfunizm p. 
Trąmpczyńskiego. & 

WARSZAWA, 14. VI. PAT. Pod 
przewodnictwem pos. Krzyżanowskie- 
go odbyło się posiedzenie komisji 
kontroli dlugów państwowych dla za- 
twierdzenia emisji 4 proc. wewnętrz- 
nej pożyczki inwestvcyjnej w kwocie 
50 miljonów złotych, przeznaczonej na 
ożywienie ruchu budowlanego. 

Pos. Trąmpczyński zgłosił wnio- 
sek O przejście do porządku  dzien- 
nego nad tą sprawą, wychodząc z 
założenia, że ustawa o pelnomocni- 
ctwach nie upoważniała Prezydenta 
Rzeczypospolitej do dekretowania po- 
życzki. Wniosek został odrzucony 
wszystkiemi głosami członków ko- 
misji przeciw głosowi wnioskodawcy. 

Następnie komisja głosami posłów 
Krzyżanowskiego (BBWR), — Вугк! 
(BBWR), Malinowskiego (Wyzw.), 
Pączka (PPS) oraz san. Boguszew- 
skiego (BBWR) i Januszewskiego 
(Wyzw.) przeciw głosowi pos. Trąmp- 
czyńskiego przyjęła wniosek rządowy 
o zatwierdzenie emisji wspomnianej 
pożyczki. Do podpisania obligacyj 
komisja upoważniła członków pos. 
Byrkę i sen, Januszewskiego. 

W grypie, kaszlu i bronchicie 
mineralna SZCZAWNICKA „Józefi- 
na“ przynosi ułgę i przywraca zdro- 
wie. Choroby żołądka i jelit usuwa 
SZCZAWNICKA „MAGDALENA“ 
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14, М. 28.` 
Wczorajszy dzień Marszałka Pil- 

sudskiego. 
WARSZAWA, 14.VI. PAT. W dniu 

dzisiejszym o godz. 11 min. 30 p. Mar- 
szałek Piłsudski przyjął w Belwederze 
prezesa Związku Legjonistów dr. Pie- 
strzyńskiego i mec. Antoniego Stanie- 
wicza, którzy przyszli, jako członko- 
wie komitetu wykonawczego uroczy- 
stości legjonowych na Polskiej Górze 
pod Kościuchnówką na Wołyniu. Pro- 
sili oni Pana Marszałka o przyjęcie 
protektoratu nad uroczystością ucz- 
czenia i przypomnienia walk pod 
Kościuchnówką i na Polskiej Górze. 
Pan Marszałek wyraził na to swą 
zgodę. Od godz. 12 do 13 min. 30 
p. Marszałek: konierował z wiceprem- 
jerem Bartlem, a następnie przyjął 
p. Lindsaya, b. ambasadora  angiel- 
skiego w Berlinie. 

Wyjazd Pana Prezydenfa Rzeczy- 
pospolitej do Zgierza. 

ŁÓDŹ 14 VI PAT. Na zaproszenie 
spółki akcyjnej Przemysłu Chemiczne- 
go w Polsce w Zgierzu Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki 
przybył w dniu dzisiejszym do Zgierzą ce- 
lem zwiedzenia urządzeń fabrycznych wspo 
mnianej spółki. 

Zgierz przygotował tię na przyjęcie: 
Pana Prezydenta, dekorując całe miasto 
oraz budując bramę tryumfalną, przy któ- 
rej zgromadziły się wszystkie włądze miej- 
scowe oraz delegacje stowarzyszeń i orga- 
nizącje celem powitanią Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. Panu Prezydentowi to- 
warzyszył oprócz adjutanta prezes Banku 
Gospodarstwa Krajowego gen. Roman Gó- 
recki. AS 

Posieńzenie przewodniczących 
kluhów senackich. 

WARSZAWA, 14—6. Pat. Pod 
przewodnictwem Marszałka Senatu 
Szymańskiego odbyło się w dniu dzi- 
siejszym posiedzenie przewodniczą- 
cych klubów senackich, na którem u- 
stalono czasu przemówień dla po- 
szczegółnyah klubów przy dyskucji 
ogótnej nad budżetem łącznie z dy- 
skusją szczegółową w ilości 30 go- 
dzin, nie włączając w to czasu prze- 
mówień referentów poszczególnych 
budżetów, przemówień przedstawicieli 
rządu oraz czasu, przeznaczonego na 
głosowanie. 

Plenarne posiedzenia odbywać się 
będą codzienie począwszy od 20 
czerwca do 26 czerwca włącznie od 
godz. 10 do 14 i od 16 do 20. Na- 
stępnie na temże posiedzeniu doko- 
nano wyboru członków komitetu roz- 
budowy gmachu senatu. 

Na czele komitetu stanął Marsza- 
łek Szymański. Pozatem na wniosek 
wicemarszałka Posnera przyjęto pro- 
pozysję w sprawie wyboru podkomi- 
sji emigracyjnej w składzie 11 człon- 
ków, których wyznaczą poszczególne 
kluby, kierując się wyłącznie znajo- 
mością ze strony członków Spraw 
emigracyjnych. 

Sprawa odpowiedzialności sąda- 
wej posidw, ebwinionych o prze- 

stępstwa karne. 
WARSZAWA, 14-VI PAT. Sejmo- 

wa komisja regulaminowa pod prze- 
wodnictwem pos. Liebermanna posta- 
nowiła na posiedzeniu dzisiejszem 
wystąpić na plenum z wnioskami o 
zawieszenie postępowania karnego 
przeciwko posłom (Ch. D) i Witoso- 
wi (Piast), Dubois (PPS), Ledwocho- 
wi (Str. Chł.) i Plucie (Str. Chł.). 

„Następnie komisja obradowała nad 
wnioskiem nagłym Klubu Białoruskie- 
go o zawieszenie postępowania kar- 
nego przeciw aresztowanym pos. Sta- 
ganowiczowi i Greckiemu. Na A 
sek pos. Rataja komisja większością 
głosów uznała, że ponowne rozważe- 
nie tej sprawy jest niedopuczczalne i 
postanowiła przedstawić swe  stano- 
wisko p. marszałkowi Sejmu Da- 
szyńskiemu. 

Dziennikarze polscy w Sfok- 
holmie. 

STOKHOLM, 14.VI, PAT. Do tutejszego 
portu przybył statek towarzystwa Żeglugi 
Polskiej „Gdynią* wiozący, między innemi 
około 20 dziennikarzy polskich. Przybyłych 
powitał charge d'aifaires poselstwa polskie- 
go w Stokholmie Woroniecki, poczem dzien- 
nikarze polscy zwiedzili miasto, a między 
innemi drukarnię pisma „Dagensnyheter*. 
Wycieczka dziennikarzy podejmowana była 
śniadaniem przez dyrektora Żeglugi Pol- 
skiej. W przyjęciu tem wziął udział p. Wo- 
roniecki z żoną, szei biura prasowego pol- 
skiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Henricksor, konsuł generalny Stanów Zjed- 
noczonych z Warszawy, konsul Stanów 
Zjednoczonych w. Stokholmie oraz szereg 
innych osobistości z kół szwedzkich i ame- 
rykańskich. 

TAKSI SS 
Dr. Pergament 

choroby wewnetrzne 

POWRÓCIŁ przyjęcie od 5-7 w. 
Trocka 3, tel. 1151. 
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ECHA KRAJOWE 
  

GŁĘBOKIE. 
— Zagadnienia kredytowe. W „Sło- 

wie* z dnia 17 maja ukazała się korespon- 
dencja z Głębokiego „O Etatyzmie Gospo- 
darczym* z której jednak nie widąć, o jaki 
etatyzm autorowi chodzi. 

Modna obecnie sprawa zakładania Kas 
Komunalnych może nasuwać pewne przy- 
puszczenia o etatyzm w tym kierunku, wo- 
bec tego, że podczas dyskusji na Sejmikach 
Powiątowych przy uchwalaniu potrzeby za- 
łożenia Kas rzecznicy tych-że, powołują się 
na = Rządu, idące jakoby w tym kie- 
TUNKU+ 

Kasy Komunaine jako instytucje iokal- 
ne powołane w pierwszym rzędzie do zbie- 
rania oszczędności i wyciągania niejako z 
ukrycia środków obiegowych, leżących w 
kuferkach i pończochach bezczynnie, mogą 
WE kierunku odegrać pierwszorzędną 
rolę. 
SEGucć typu lokalnego jak Kasy Po- 

wiatowe, Oszczędnościowe i Spółdzielcze 
w latach powojennych przeobraziły stosun- 
ki rolnicze w Czechach. Kasy pożyczkowe 
czeskie zgromadziły ogromne kapitały z 
oszczędności swych członków, któie z po- 
wodu nadmiaru wkładów i mniejszego za- 
potrzebowania pożyczkowego lokowały w 
młynach zbożowych, suszarniach cykorii, 
mleczarniach, krochmalniąch, gorzelniąch, 
suszarniach kartofli, zakładach obróbki Inu 
i innych. Udzieliły dużych sum Związkom 
Komunalnym i gminom na BAI inwe- 
stycyjne, jak elektryzacja całych powiatów, 
budowa rzeźni i. inne zakłady komunalne. 
Dokonała tam wprawdzie tego ogromnego 
dzieła spółdzielczość, lecz u nas z powodi: 
ultrapostępowej Ustawy o spółdzielniach 
hamującej w pewnym stopniu przypływ ka- 
pitałów do spółdzielczych banków a kas, 
zadania wyszczególnione w szerszym Za-' 
kresie mogą wykonać Kasy Komunalne, 
posiadające zabezpieczenie wkładów w po- 
stąci całego majątku Związku Komunal- 
nego. 

U nas jednak Kasy Komunalne istnieją- 
ce ządania swe nader zwężają. Nie dbają o 
przypływ wkładów i zwrócenie swej azia- 
łalności na wykonanie zadań Związków 
Komunalnych; ograniczają się do zwykłego 
drobnego handlu pieniędzmi, by opłacić 
swą bardzo drogą na nasze stosunki ad- 
ministrację. Często słyszymy o wydawanych 
setkach tysięcy złotych, otrzymanych z 
Banku Rolnego, drobnemi pożyczkami 100 
lub 200 złotowemi, zwykle załatwianemi 
przez drobne Kasy Spółdzielcze lub Banki 
Ludowe. 

, Konkurencja ze spółdzielniami, oparte- 
mi na samopomocy i będących zdrowym 
objawem społecznym nie może być zada- 
niem Kas Komunalnych, które, jak wyżej 
wspomniano, wymagają droższej admini- 
stracji, nigdy przeto nie wytrzymają na dłuż- 
szą metę i w końcu okażą się zbędnemi, 
tymczasem ciężary utrzymania tych Kas 
spadną ne barki podatników Związku Ko- 
munalnego. а 

„ Spotdzielnie z braku dostatecžnej ilo- 
ści na prowincji ludzi uspotecznionych i 
rozumiejących zadania i możliwości tych 
iastytucyj oraz braku kapitałów na miejscu 
w postaci wkładów i udziałów w naszym 
zubożałym ostatecznie kraju nie zaspakają 
w całej rozciągłości potrzeb swych udzia- 
łowców, pomimo pewnej, lecz zresztą cza- 
sowej pomocy swych Central pieniężnych 
i Banku Rolnego, zastępujących własne 
kapitały pożyczkami i kredytami, lecz gra- 
nice tych pożyczek są ograniczone. 

Jednak cały szereg spółdzielni w na- 
szym kraju, które dzięki uspołecznionym i 
oddanym pracy spółdzielczej władzom Ban- 
ków i Kasłzupełnie nieźle prosperuje posia- 
dając znaczne kapitały własne i wkłady, 
które pozwalają również na zaciągnięcie 
większych kredytów w centralnych insty- 
tucjach. Powaga więc instytucji spółdziel- 
czej zależną jest od powagi i autorytetu 
włądz, o dalej autorytet moralny Związku 
zależny jest od ludzi wchodzących w skład 
tegoż, a wybieranych z pośród należ1cych 
do Związku spółdzielni, które dbając o 
własne dobro wysyłają swych najlepszych 
ludzi na Zjazdy dla wyborów odpowied- 
nich reprezentantów do Związku. Stąd nie- 
udolność lub dzielność albo wpływy moral- 
ne Związku zależą od autorytetu lub dzia- 
łalności ludzi pracujących w spółdzielniach 
ua miejscu, 

„, Konferencja w dniu 20 kwietnia, o któ- 
rej wspomina autor korespondencji, odbyła 
się w Państwowym Banku Rolnym pod 
przewodnictwem dyrektora tegoż Banku i 
z udziałem przedstawicieli samorządów, 
Związków Rewizyjnych i organizacyj Spo- 
łecznych, wyraz przeto użyty przez Obser- 
watora „poniekąd fąchowej* dowodzi o 
braku poinformowania o składzie osobo- 
wym uezestników. Konferencja, jak opiewa 
protokuł, zwołana zostałą w cełu ustalenia 
wytycznych dla wzajemnej współpracy in- 
stytucyj spółdzielczych z Kasami Komunal- 
nemi i służyłą wstępem do zjazdu przed- 
stawicieli Kas. 

Możliwem jest, że autor, wspominając 
w swej korespondencji o handlu lnem, miał 
na myśli udział handlowców, lecz handel 
nie wchodzi w bezpośrednie czynności in- 

stytucyj pieniężnych z punktu widzenia 
handlowcy zawodowego i nie zawsze może 
nadać właściwy kierunek pracy. 

Kwestja lniarska, jako bardzo poważne 
zagadnienie naszych Kresów, była kilka- 
krotnie rozważana na ogólnych konfe- 
rencjach Banku Rolnego, dyskutowaną na 
Komisji lniarskiej przy Banku Rolnym, po- 
ruszaną jest stale na łamach prasy, bada- 
ną przez specjalistów we wszelki możliwy 
sposób; niestety, jednak nie jest dotąd pod- 
jętą we właściwy sposób. na miejscu pro- 
dukcji i przez producentów. 

Jakie możliwości i jak wdzięczne pole 
pracy stoi odłogiem dla ludzi, obserwują- 
cych zagadnienia często nieznane dokład- 
nie, niedostatecznie i zbadane lub zgoła 
stojące poza ich fachowością, gdy zorgani- 
zowanie społecznej sprzedaży + przeróbki 
lau pizez producentów i ludzi blisko sto- 
jących produkcji, handlowców i innych 
wprowadziłoby kwestję Iniarską z drogi 
teoretycznych dociekań na realny grunt u- 
jęcia produkcji i obrotu Inem stanowiące- 
go dla Głębokiego źródło / bogactwa i 
dobrobytu=-rzecz eiementówgobcych, napły- 
wowych, lub zgoła obcokrajowców. 

Taka instytucja, złożona z producen- 
tów, fachowców i handlowców, znających 
ten dział, nie potrzebowała, by zbierać we 
wszystkich drobnych spółdzielniach lub ka- 
sąch kapitału dlą zakupu jednego wagonu 
Inu, co nie jest zadaniem tych instytucyj 
jak i wydawanie wysokich pożyczek, o 
czem autor słusznie wspomina, lecz łatwo 
uzyskałaby Kapitały dostateczne dla sfi- 
nansowania całych trzystu wagonów. Lecz 
nie należy ujmować tych spraw z punktu 
widzenia doraźnego zarobku, lecz o hory- 
zoncie szerszym dobra ogólnego, bogactwa 
kraju i dobrobytu szerszych warstw lud- 
ności. 

Przechodząc do zakończenia stwier- 
dzam, że warunki egzystencji wszelkiego 
rodzaju instytucyj społecznych są bardzo 
ciężkie w Głębokiem, głównie z powodu 
braku ludzi uspołecznionych i chcących 
oddać się tej pracy. Były wprawdzie jed- 
nostki o dobrej woli, które poświęcały 
swój czas i pracę dla dobra instytucji, na 
których czele znajdowali się, może z bra- 
ku uzdolnień specjalnych, może z powodu 
błędnie ujmowanych zadań, jakie założone 
i prowadzone instytucje miały wykonywać, 
może z powodu innych okoliczności, jak 
zbyt wielka ingerencja pewnych czynników 
biurokratycznych do instytucyj społecznych,, 
skutkiem czego instytucje te przeszły pew- 
ne kryzysy, pewne operacje, niezgodne z 
zasadami spółdzielczemi, lecz instytucje te 
jednak istnieją i rozwijają się pomyślnie 
dzięki znowu innym ludziom, Którzy pracę 
prowadzą dalej może po lepszej i właściwszej 
drodze niż to było dawniej. 

Powody, streszczone przez „Obserwato- 
ra* jako tamujące rozwój spółdzielczości 
w Głębokiem, są ujęte powierzchownie i 
bezpodstawnie, bowiem brak kapitałów 
w Polsce jest złem ogólnem, z której 
go wynikają trudności w  uzyski- 
waniu pożyczek. Ocena działalności 
Związku Spółdzielni Polskich wydaje się 
być iaczej osobistą wycieczką autora, któ- 
rego widocznic wartość moralna została 
niedocenioną przez Związek. Wynikające 
stąd dalsze zarzuty są zupełnie błahe, jak 
niedocenianie wartości morainej osób, a 
przywiązywanie wagi do hipoteki, które 
prawdopodobnie winny odnosić się do in- 
stytucyj <entralinyqh pieniężnych, które 
przecie mają swe własne przepisy oparte 
na doświadczeniu i zwyczajach bankowych 
lub ustałane' przez władze Kas i Ban- 
ków Państwowych odnośnie do zadezpie- 
czenia i gwarancji udzielanych kredytów, 
niema bowiem dotąd w statutach banków 
by pożyczki były wydawane pod weksle lub 
inne walory imoralne, które mają swą war- 
tość i w instytucjach pieniężnych, lecz w 
księgach bankowych figurują dobra mater- 
jalne, nałeżące do dłużników. Informacje 
zawsze zbierają instytucje pieniężne drogą 
ustaloną w tej instytucjj która udziela kredy- 
tu, a nie połegając na oświadczeniu dłuźnika. 
isnogość lokalnych drobnych  instytucyj 
świadczy niestety o zupełnym braku zorga- 
nizowan a społeczeństwa w Głębokiem i roz- 
strzeleniu sił na miejscu zamiast pracować 
razem dla dobra ogólnego i popierać jeden 
Bank Spółdzielczy, mający za zadanie pro- 
wadzenie wszełkiego rodzaju operacyj ban- 
kowych, jak i wszystkie tego typu Banki 
Ludowe i Spółdzielcze. Ponadto były po- 
głoski, że Bank w Głębokiem może łatwo 
uzyskać zastępstwo Banku Polskiego i u- 
zyskać kredyt bezpośredni. Kredyt długo- 
terminowy ulgowy również leży w Centrali, 
niewyzyskany przez Bank w  Głębokiem. 
Utyskiwania przeto na brak kapitałów są 
mało uzasadnione, gdy rozporządzalne nie 
są wykorzystane. 

DUNIŁOWICZE, pow. Postaw. 

— W br. została uruchomiona Spół. 
Mleczarska w Duniłowiczach, która rozwi- 
ja się pomyślnie, pomimo konkurencji i de- 
moralizacji miejscowego „pachciarza*. Ma- 
my nadzieję, że w przyszłości idea spół- 
dzielczą pokona szkodliwego pośrednika. 
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Niepowodzenie misji 

o 

kanelera Mūllera. 
„Gandifio sine Чна non“ partįi ludowej. 

BERLIN. 14.VI. PAT.- Wczorajsze wieczorne konferencje między 
posłem Hermanem Miillerem i towarzyszącą mu komisją pięciu posłów 
socjalistycznych a czteroosobową delegacją niemieckiej partji ludowej nie 
dały konkretnych wyników. Niemiecka partja ludowa postawiła jako 
conditio sine qua non żądania, by jednocześnie z utworzeniem wielkiej 
koalicji w Reichstagu rozszerzona została 
Prusach przez wciągnięcie do niej niemieckiej partji 

również koalicja rządowa w 
ludowej. Dziś w po- 

łudnie spodziewana jest druga narada pomiędzy kanclerzem Miillerem i 
niemiecką partją ludową, w czasie której pos. Muller 
wobec niemieckiej partji ludowej swoje stanowisko w sprawie 

sformułować 
przekszta!- 

ma 

cenia większości w sejmie pruskim. W tym celu. pos. Muller odbył jeszcze 
wczoraj późnym 
Braunem. 

wieczorem dłuższą konferencję z premjerem pruskim 

Odmowa premjera pruskiego Brauna. 
BERLIN, 14.VI. PAT. Rokowania, prowadzone przez pos. Hermana 

Miillera o utworzenie nowego gabinetu Rzeszy, znajdowały się dziś 
południem na martwym punkcie. Pos. 

przed 
Miiller odbył rozmowę z premierem 

pruskim Braunem, który oświadczył mu kategorycznie, że uważa za rzecz 
niemożliwą, ażeby irakcje Reichstagu wywierały jakikolwiek nacisk na rząd 
pruski i dyktowały układ stosunków w Prusach. Byłoby to bowiem stwo- 
rzeniem niebezpiecznego precedensu, a Prusy, które od siedmiu lat posia- 
dają ustabilizowane rządy, byłyby narażone na niebezpieczeństwo wciągnię- 
cia w różne kryzysy Reichstagu. 

Nadzieje zlikwidowania przesilenia. 
BERLIN, 14 6. Pat. Prasa berlińska, omawiając dzisiejszy przebieg 

rokowań i utworzenie gabinetu, przychodzi do wniosku, że martwy punkt, 
w którym rokowania znajdowały się rano, został przezwyciężony. Ożywio- 
ną działalność pośredniczącą rozwija poseł demokratyczny Koch. 

Prasa demokratyczna wyraża nadzieję, że dojdzie do kompromisu w 
tęj iojmie, że nien.iecka partja ludowa zgodzi się wejść do koalicji rządo- 
wej, w razie, jeżeli pozostałe stronnictwa rządowe zadeklarują 

premjera pruskiego Brauna i określą datę, w interpretację zapowiedzi 
specjalną 

której rokowania o utworzenie koalicji rządu pruskiego zostaną podjęte. 
TRWORDDROJALIAJ 

К10 będzie następcą hr. Westarpa? 
BERLIN, 14,V!, PAT. Organ t. zw. zakonu młodoniemieckiego Jungdeutsche- 

rorder donosi, iż hr. Westarp nie pozostanie nadal przywódcą stronnictwa narodow e- 
go. Na jego miejsce skrajne skrzydło samo wysuwa kandydaturę młodego szefą biura 
prasowego stronnictwa von Kriesa' 

Kafasiroia wielkiej eskadry lofniczej we 
Francji. 

Le BOURGET, !4, VI, Pat. Eskadra złożona z 2l samolotów szturmowych, 
lecąca z Nancy napotkała w drodze powrotnej do acrodromu gwałtowną bu- 
rzę. Zaledwie cztery aparaty wylądowały normalnie na aerodromie. Z pozosta- 
łych jeden rozbił się przy lądowaniu, przyczem 'otnicy nie ponieśli szwanku, 
jeden samolot przewrócił się w powietrzu, a lotnicy odnieśli ramy, inny samo- 
lot rozbił się o ziemię, przyczem jeden z lotaików zabił się, a drugi został 
ranny. 

Czterem samolotom udało się wylądować w okolicy lotniska, przyczem 
aparaty uległy mniej lub więcej poważnemu uszkodzeniu. Los pozostałych sa- 
molotów nie jest dotychczas znany. 

Syn Raspufina skarży ks. Jusupowa. 
PARYŻ, 14, VI, Pat. Według doniesienia ag-ncji Havasa z Paryża syn 

Rasputina Grzegorz Rasputin wszczął akcję sądową przeciwko księciu 
powowi i wielkiemu księciu Dymitrowi Pawłowiczowi 

Jusu- 
o odszkodowanie za 

zabójstwo, dokonane na osobie jego ojca. 

Woldemaras fuszuje wr ażenie przegranej w 

BERLIN, 14. VI. PAT. Biurs 
Wolfia przynosi w depeszy z Kowna 
oświadczenie, wygłoszone przez prem- 
jera Woldemarasa we wtorek popo- 
łudniu wobec przedstawicieli prasy w 
sprawie ostatniej sesji Rady Ligi. 

Woldemaras podkreślił na wstę- 
pie, że rozpatrywane sprawy polsko- 
litewskie w Genewie rozwijały się 
tym razem w oryginalnych warunkach, 
przedewszystkiem dzięki temu, że 
Polska swoją notę protestującą prze- 
ciw ogłoszeniu Wilna stolicą Litwy 
przesłała członkom Rady, o czem 
Woldemaras dowiedział się w czasie 
swej podróży do Сепему. 

Drugą niezwykłą wiadomością był 
fakt, że obie strony oficialnie nie 
znały .treści raportu sprawozdawcy, 
jednakże miało się wrażenie w Gene- 
wie, że dla strony polskiej, przynaj- 
mniej część referaty nie była tajem- 
nicą już w nocy poprzedzającej ob- 
rady nad tą sprawą. 

Reierat sam — oświadczył dalej 
Woldemaras, nie opierał się właściwie 
na żadnych dokumentach, natomiast 
zaczynał się od podziękowania dla 
Polski za wykonanie deklaracji grud- 
niowej, ponieważ Polska puściła , na 
terytorjum Wileńszczyzny czterech 
księży, poprzednio wypędzonych. 

Woldemaras skreślił dalej raport 

Belertsa jako? niemogący? sie ostać 
żadnej krytyce. 

Na zapytanie jednego z dzienni- 
karzy, czy rzeczywiście Chamberlain 
zajął w Genewie tak nieprzyjazne 
stanowisko wobec Litwy i to z po- 
wodu ogłoszenia Wilna stolicą Litwy, 
wbrew przeciwnym radom londyn- 
skim, Chamberlaina - odpowiedział 
Woldemaras, że ogłoszenie Wilna sto- 
licą jest dawną wewnętrzną sprawą 
Litwy, która znana była też oddaw- 
na z dzienników. Komunikowanie 
oficjalne mocarstwom zagranicznym 
tej sprawy nie mogło więc być brane 
pod uwagę. 

Na zapytanie, czy rozprawy ge- 
newskie nie budziły wrażenia, że 
sympatje członków Rady są raczej 
po stronie Polski i czy po za stano- 
wiskiem Chamberlaina mie kryje się 
dążenie angielskie po stworzenia fron- 
tu  antybolszewickiego— odpowiedział 
Woldemaras—że, zdaniem jego, jest 
wnioskować na podstawie czynów po- 
lityków, a nie na podstawie ich myśli 
Jest rzeczą jasną, oświadczył Wolde- 
maras, że pewna ilość wielkich mo- 
carstw ze względu na swą własną 
politykę pragnęłaby zlikwidowania 
konfliktu polsko-litewskiego albo po- 
łączenia obu tych państw. 

Wołdemaras oświadczył, że z mi- 

nistrem Zaleskim nie zamienił wZGe- 
newie, ani w Paryżu jednego słowa. 
Na zapytanie, odnoszące się do jakie- 
goš niezrozumialego bliżej niebezpie- 
czeństwa powstania w Wilnie rządu 
Żeligowskiego na podstawie ogłosze- 
nia Wilna stolicą — odpowiedział 
Woldemaras, że nie uważa tego nie- 
bezpieczeństwa za poważne, ponie- 
waż rząd taki nie zostałby uznany 
przez żadną stronę. Na zapytanie, 
czy istnieje nadzieja dojścia do skutku 
porozumienia polsko-litewskiego, Wol- 
demaras zaznaczył, że to zależy cał- 
kowicie od Polski, która  po- 
siada w swych rękach Wilno. Jeże- 

li jednak Minister Zaleski będzie 
trwał na swem stanowisku, to niema 
żadnej nadziei na to porozumienie. 

Bez wątpienia sprawa litewsko- 
polska, jak oświadczył Woldemaras, 
będzie omawiana na sesjj wrzeŚnio- 
wej Rady Ligi. Rokowania polsko- 
litewskie będą się toczyły dalej w 
Warszawie i Kownie. W. sierpniu 
druga konierencja królewiecka stwier- 
dzi przed obradami genewskiemi wy- 
nik tych rokowań warszawskich i ko- 
wieńskich. 

Zapytany o cel swej wizyty w Pa- 
ryżu — odpowiedział Woldemaras— że 
chodzi mu o kwestję traktatu handlo- 
wego z Francją i pewne sprawy oso- 
biste. W kwestjach wewnętrzno-litew- 
skich odmówił Woldemaras szerszych 
wyjaśnień. Zapowiedział tylko pewne 
reformy—w pierwszej linji zniesienie 
cenzury prawdopodobnie jeszcze w 
roku bieżącym i ewentualnie zniesie- 
sie stanu wojennego. 
TSO ALMA 

Rozłam w Kole Żydowskiem. 
Posłowie z Małopolski Wschod- 

niej ufworzyli własny klub. 
Na posiedzeniu Koła Żydowskie- 

go w dniu 13 czerwca rozważano 
stosunek do budżetu. 

Posłowie z Kongresówki z p. 
Grunbaumem na czele wypowiedzieli 
się przeciwko budżetowi, natomiast 
posłowie z Małopolski Wschodniej 
uważali, że należy raczej wstrzymać 
się od głosowania. 

W głosowaniu 7 głosami prze- 
ciwko 5 postanowiono głosować prze- 
ciwko budżetowi. 

Wobec takiej sytuacji pos. Rozma- 
ryn oświadczył, że należy wyciągnąć 
konsekwencję z tego głosowania i 
posłowie z Kongresówki powinni ob- 
jąć rządy w Kole. 

W wyniku ch różnicy poglądów 
po posiedzeniu Koła zebrali się po- 
słowie żydowscy z Małopolski Wschod- 
niej, a mianowicie posłowie dr. Reich, 
dr. Rozmaryn, dr. Leser, Eisenstein i 
sen. Schreiber celem ustosunkowania 
się do wytworzonej sytuacji. : 

Uchwalono jednomyślnie zorgani- 
zować się formałnie jako zespół ге- 
prezentantów parlamentarnych žydo- 
stwa małopolsko-wschodniego,  po- 
wierzając kierownictwo pos. Reichowi, 
a sekretarjat pos. Leserowi. 

Uchwalono nie brać udziału w 
obsadzaniu Prezydjum Koła Żydow- 
skiego i opublikowano deklarację tej 
treści, że uchwała większości Koła 
nie odpowiada ani interesom ani na- 
strojom mas żydowskich. zrzucając z 
siebie wszelką odpowiedzialność za 
konsekwencje, z uchwały powyższej 

wynikające. ` 
Deklaracja stwierdza ponadto, iż 

istniejące niedomagania i krzywdy 
w rozmaitych dziedzinach życia: nie 
dadzą się usunąć demonstracyjnemi 
głosowaniami przeciwko budżetowi. 

B 
Prezydjum nowego Reichsfagu. 

BERLIN, 14.6 Pat. Dzisiejsze po- 
siedzenie Reichstagu poświęcone było 
całkowicie _ wyborowi _ prezydjum. 
Sprawa ta wywoływała poważne za- 
interesowanie w kołach parlamentar- 
nych, ponieważ chodziło o to, czy do 
prezydjum wejdzie po raz pierwszy, 
jako wiceprzewodniczący, komunista. 
W wyniku głosowania zapomocą 
kartek na 445podanych 70 było bia- 

iłakowiczówna w Wilnie. 
Onegdaj wieczorem zawitała do 

naszego miasta, aby spędzić dni kilka 
wpośród nas znakomita poetka autorka 
zbiorów poezyj, które imię jej na ca- 
łą Polskę  rozsławiły, wspaniałej 
„Opowieści o moskiewskiem męczeń- 
stwie" księdza Budkiewicza i jego 
wstrząsającego „Głosu z za grobu“ — 
Kazimiera Iłłakowiczówna. 

Rodem z naszych stron—w szero- 
kiem, krajowem rozumieniu - potrafi- 
ła z głębi naszych serc  prze- 
mówić do Litwy  (drukowaliśmy w 
„Słowie* głęboko wzruszające te 
strofy), a w wierszu „Do Wilna* 
(zdobiącym najnowszą  serję poezyį 
Iłłakowiczówny „Z głębi serca*) spy- 
tała mas po przez pola i lasy: „A 
gdyby tak wrócić... do ciebie Miasto? . 
A gdyby tam powrócić... jakby mó 
tež spotkano?“ 

Jak? Mybyśmy tu w Wilnie nie 
powitali iłłakowiczówny: serdecznie i 
gorąco! Widać, widać, że przez długi 
czas z nami nie obcowała, jeśli pyta. 

Iłłakowiczówna jest, jak wiadomo, 
osobistą sekretarką marszałka Pił- 
sudskiego. Nie jest to żąden - urząd. 
Żaden też to specjalny — przywilej. 
Poprostu ciężka i odpowiedzialna 
praca. Z należącego się jej słusznie 
wypoczynku urlopowego poświęca 
Iłłakowiczówna sporą część — Wilnu. 
Pragnie je poznać o wielę, wiele 
gruntowniej, niż ze wspomnień dzie- 
cięcych i to dość przelotnych. 

Z pobytu IHakowiczowny w Wil- 
nie pierwsza skorzystała nasza Stacja 
Radjowa. Wczoraj popołudniu wygło- 
siła poetka z Wilna przez radjo rap- 
sod swój „Głos ks. Budkiewicza z 
za grobu“. Na šrodzie literackiej 
przyszłotygodniowej przeczyta nam 
Iiłakowiczówna niektóre wiersze swo- 
je nigdzie jeszcze nie drukowane a 
w sobotę przyszłego tygodnia dn. 
23-go b. m. odbędzie się wieczór, 
czy recital liłakowiczówny—o0 czem 
szczegółową wiadomość podadzą w 
swoim czasie afisze. Wówczas to jak- 
najszersza publiczność usłyszeć będzie 
miała sposobność Iłłakowiczównę prze- 
mawiającą, deklamującą własne utwory 
- ai będzie też miała sposobność 
okazania znakomitej poetce, jak wy- 
soko cenić może Wilno wielki talent, 
idący w parze ze wzniosłą duszą i 
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płomiennem sercem. 

łych. Socjalista Loebe otrzymał m | 
głosów, komunista Thaelman 46 gł. 
i narodowy socjalista (hittler.) dr. 
Frick—1! głosów. Tem samem pre- 
zydent Loebe został ponownie wy 
brany przewodniczącym Reichstagu, 

Obejmując przewodnictwo, pos. 
Loebe wygłosił krótkie przemówienie, 
poczem Izba przystąpiła do wyborów 
trzech wiceprzewodniczących. Pierw- 
szym wiceprzewodniczącym wybrany 
został poseł centrowy Esser, drugim 
wiceprzewodniczącym poseł niemie- 
ckiej partjj ludowej von Kardorff. 
Trzecim wiceprzewodniczącym został 
poseł niemiecko-narodowy Graefe. 

Następnie Reichstag. przyją! bez 
dyskusji wniosek komunistyczny o 

uwolnienie z więzienia nowoobranego 
komunistycznego posła Kippenbergera. 
Przewodniczący wyznaczył następne 
zebranie Reichstagu na piątek popo- 
łudniu. 

Btrzucenie uofum nieuiności prze- 
giwke rządowi w sejmie praskim. 

BERLIN, 14.VI. PAT. Votum nie- 
ufności przeciwko rządowi pruskiemu, 
zgłoszone w Sejmie pruskim z dwóch 

stron, mianowicie przez niemiecko- 
narodowych i przez komunistów, zo- 
stał dzisiaj odrzucony 222 głosami 
przeciwko 168. 33 posłów niemieckiej 
partji ludowej wstrzymało się od 
głosowania. Następnie Sejm odrzucił 
również wniosek o votum nieufności 
przeciwko pruskiemu ministrowi kul- 
tury i oświecenia Beckerowi, zgłoszo- 
ny również przez frakcję niemiecko- 
narodowych. 
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PROFILE NIEWIEŚCIE 
W życiu publicznem Anglii. 

Wyobraźmy sobie burmistrzującą 
w Wilnie którą z naszych pań... Albo 
i jaką panią Krejngel, jeżeli nie Try- 
_buszkin... 

Tymczasem w Anglji aż w trzech 
miastach piastują burmistrzowski u- 
rząd i burmistrzowską władzę—ko- 

biety. ! 
Przedewszystkiem tedy  burmist- 

rzem w Liverpoolu jest pani Marga- 
ret Beavan wręcz znakomitość w 
dziedzinie filantropji publicznej. Lat 
temu 25 założyła w Liverpoolu Child 
Weliare Association, której zawdzię- 
cza życie co najmniej ze sto tysięcy 
sierot lub ubogich dzieci. Ponadto 
zawdzięcza pani Beavan powstanie i 
rozkwit cały szereg instytucyj filan- 
tropijnych. Przed powołaniem jej na 
burmistrzowski fotel zasiadała znako- 
mita obywatelka  liverpoolska na 
konserwatywnej prawicy rady miej- 

skiej. ‹ 
W mieście Salisbury, obiitem 

zwłaszcza w przemysł metalurgiczny, 
burmistrzuje lady Hulse, córka ba- 

rona Burnhama, wdowa po pośle z 

Salisbury w lzbie Gmin. Oprócz za- 

jęć związanych z burmistrzowaniem, 

pełni jeszcze lady Hulse obowiązki 

sędziego pokoju na hrabstwo Hamps- 

hire, przewodniczy zjazdowi sędziów 

pokoju miasta Salisbury tudzież... g0- 

spodarzy nader energicznie i ргасо- 

wicie w w dobrach swoich wiejskich 

wcale rozległych. 

Wreszcie miss Violet Markham, 
burmistrzuje w Chesterfieldzie, ośrod- 

ku wielkich kopalni węgla. Brat jej, 

poseł do parlamentu, zmarły w roku 

1916-tym, był leaderem górników 

chesterfieldskich. Miss Markham stoi 

obecnie na ich czele, prowadząc ich 

„interesy* nie gorzej od nieboszczyka 
brata. : 

Któraś z tych trzech pań, spytana, 
co sądzi o zajmowaniu przez kobietę 
stanowiska prezydenta miasta, od- 
rzekła: 

— Kobiety, mojem zdaniem, mo- 
gą Śmiało zajmować choćby  najcięż- 
sze stanowiska zarówno w życiu spo- 
łecznem jak politycznem... byleby tyl- 
ko nie działały przeciwko męžczyz- 
nom lecz szły z nimi ręka w rękę. 

Film-star. 

Lilian Gish bawi obecnie w Berli- 
nie, zajmując — wraz z nieodstępną 
matką—apartamencik w jednym z 
pierwszorzędnych hoteli stolicy Nie- 
miec. Zamówienia na  „audjencję“ 
przyjmuje berliński oddział United 
A ists-bo Liljan Gish jest formal- 
nie oblegana przez dziennikarzy, dy- 
rektorów wytwórni filmowych, przy- 
jaciół swoich berlińskich. : 

„ Nieodstępnie przy jej boku jest 
jakby w charakterze adjutanta hono- 
rowego p. Kurt Mellnitz szei berliń- 
skiego biura United Artists, osobis- 
tość w Świecie kinematograficznym 
szeroko znana, : 

Lilian Gish wygląda „w życiu” 
akurat tak, jak na ekranie. Szczupła, 
wiotka, delikatna, miła. Błondynka.. 

Oczy jak migdały, ocienione prześlicz- 
nemi rzęsami. Jest młoda, autentycz- 
nie młoda; wygląda „w życiu* może 
chyba jeszcze młodziej niż na ekranie. 

Jest bardzo wysokiego wzrostu — 
czego się na ekranie nie spostrzega. 
| nie ma obciętych włosów. l— trzecia 
niespodzianka! —nie różuje się wcale. 
Nawet usta ma ...naturalnego koloru. 

Wielka gwiazda filmowa przybyła 
do Berlina na zaproszenie—nie—na 
wezwanie Reinhardta, który inscenizo- 
wać maobrąz, do którego tekst i sce- 
narjusz napisał Hofmannsthal. Rzecz 
rozgrywa się w Wiedniu powojennym. 
Lilian Gish jedzie do Wiednia, które- 

go nie zna, studjować typ wiedenki. 
Film będzie kręcony w Berlinie i w 
Wiedniu. Tedy pobyt rozgłośnej Ame- 

rykanki potrwa w Europie — z parę 

miesięcy. Za wszystko płaci — Rein- 

hardt. lle go to będzie kosztowało! 

„Ambasadrisa“. 

Pani Aleksandra Kołłątaj 
świeżo mianowana przez rząd So- 
wiecki ambasadorką w Paryżu. Zaj- 
mowała, jak wiadomo, takież stano- 
wisko w stolicy Norwegji. 

Bardzo piękna, bardzo mądra. 
Po ojcu, generale, należy do czo- 

łowej arystokracji rosyjskiej; matka 
jej była aktorką petersburską. Wyszła 
zamiąż za mawnata, posiadającego roz- 
ległe dobra w b. gubernji Czernihow- 
skiej oraz pałac w Petersburgu. Mimo 
takiego pochodzenia i takiej sytuacji 
majątkowej przystała w bardzo wcze- 
snej młodości do rewolucjonistów 

została 

ją w Warszawie. Spiskowała prze- 
ciwko caratowi. W Paryżu, w Belgji, 
w Danji, w Szwecji szerzyła gorliwie 
idee t. zw. wywrotowe. 

Jest u boku Lenina w Moskwie. 
Posądzona jest o otrzymanie od nie- 
mieckiego następcy tronu miljona ma- 
rek na wywołanie bolszewickiej rewo- 
lucjj w Rosji. Skoro ta rewolucja 
stała się faktem, otrzymuje pani Koł- 
łątaj (trzebaż mieć takie akurat na- 
zwisko!, stanowisko komisarza ludo- 
wego czyli ministra. Rozwodzi się z 
mężem; wstępuje w związki małżeń- 
skie (licho wie jaką drogą) z urodzi- 
wym marynarzem, Franciszkiem Dy- 
benką (Merenez l'homme!) Ślub był 
zawarty wobec popa, Ściśle według 
obrządku cerkwi prawosławnej. Djabli 
wiedzą, jak długo potrwa,bolszewizm? 
Pryśnie i bolszewicki ślub okaże się... 
nielegalnym. Ukochany Franciszek Dy- 
benko poczuje się wolnym... Co 
wtedy? ‚ 

Posiada niebylejakie zdolnošci dy- 
plomatyczne - lecz pasję strojenia się 
jeszcze większą. Wyniesiona do go- 
dności ambasadorki w Oslo takiemi 
tam zaczyna brylować tualetami (pro- 
letarjackiemi!), że zgorszony tem Dzier- 
żyński, wszechwładny szef Czeki, do- 
pomina się jej odwołania. Które też 
i następuje. 

Wszelako rząd sowiecki pragnąłby 
jednak spożytkować talent dyploma- 
tyczny niepohamowanie rozkochanej 
w tualetach damy. Posyła ją do Me- 
ksyku. Niech tam reprezentuje Rosję 
Bolszewicką i czyni na jej rzecz pro- 

terorystów. Podczas wojny mieliśmy-ó agandę! Jakoż madame Kołłątaj rzu- 

ca się w objęcia prezydenta Callesa. 
Lecz on, aczkolwiek prawy socjalista, 
bynajmniej nie myśli uszczęśliwiać 
swej Ojczyzny... rosyjskim .komuniz- 
mem. Prosi, wcale stanowczo rząd 
sowiecki O... odwołanie z Meksyku 
pani Kołłątaj. . 

Niebyło innej rady jak osadzić ją 
powtórnie w Oslo. Teraz zaś „najtę- 
żejsza dyplomatyczna głowa” Rosji 
Sowieckiej jedzie do Paryża... zmie- 
rzyć się z rządem francuskim, oraz Z 
dyplomacją „burżujskich* państw. 

Ruth Draper. 

Całkiem nieznane nazwisko, — ale 
też i „specjalnošė“, która do nas 
jeszcze nie doszła, calkiem  niepo- 
wszednia. 

" Amerykańska specjalność. Ruth 
Draper sama wymyśla i pisze scenki... 
o! rodzajowe scenki... obyczajowe, 
satyryczne i sama je gra w kilka 
głosów. Ma być to poprostu  prze- 
śliczne. Przypuścić wolno, że potrafi- 
łaby to robić nie gorzej, niż Ruth. 
Draper, nasza Richterówna. 

Ote np: jakaś pani bierze w New 
Yorku lekcje włoskiego języka. Co 
chwila jej ktoś lub coŚ przeszkadza... 
wpada bona „od“ dzieci, kucharka, 
telefon dzwoni... a pani biorąca lekcje 
znosi to wszystko z cierpliwością i 
obojętnością anielską... Raz tylko, na 
moment jeden, w jednej odpowiedzi 
telefonicznej zdradza się jej Serce... 
Kilka sekund! Ale jak to robi Ruth 
Draper. W tej króciutkiej scence za- 
gronej z prawdziwem wirtuozowstwem,. 
widzimy, czujemy jak żywe: nauczy- 

cielkę włoskiego, pokojówkę, bonę, 
dziecko, kucharkę, państwo, co przy- 
szli z wizytą, nawet pieska... 

Niesłychany kunszt wywoływania 
plastycznych obrazów i wizerunków. 
Nietylko z tła współczesności powy- 
cinanych. W koncepcji i interpretacji 
Ruthy Draper żyją łudząco prawdzi- 
wą rzeczywistością: scena bałowa u 
dworu madryckiego z czasów Filipa 
IV-go, przyczem działające osoby 
mówią przerozkosznie po hiszpańsku 
z angielska, z francuska, z niemiecka... 
Albo oto scena w chłopskiej dalm 
tyńskiej chacie... Potem dalmatyńsk 
włościanka szuka swego męża po 
szpitalach w New Yorku... dziecko 
ciągnie za sobą... zaledwie potraii 
wymówić dwa słowa po angielsku i 
niema w olbrzymiem mieśie ani ży- 
wej duszy... Albo gadają ze sobą: 
stara żydówka, kreatura gheta, jej | 
córka też istota nie z tego Świata i” 
wnuczka rwąca się do życia... Wszy- 
stko to miniaturowe arcydziełka. 

Podobno jednak najznakomitsze 
są scenki satyryczne— żywcem wzięte 
z brau-monde'u, Całkiem w rodzaju 
Gyp'a — lecz o wiele, wiele głębsze. 

Sama Ruth Draper przypomina, 
jako zjawisko, Yvette Guilbert: Ela- 
styczność pikantność — przedziwny 
smak... No, i nieskazitelny moder- 
nizm. ; 

Aktorka. 
„ Jakoš ostatniemi czasy namnožyto 

się we Włoszech, a potroszę wszę- 
dzie, monografij Eleonory Dusz. Oto 
np. monografja niemiecka E. A. Rein- 
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UR GOSPODARCZY ZA WSCHODNIA. 
Uwagi o naszym bilansie handlowym. 

(Początek patrz „Słowo 

8. Przemyst chemiczny: 

Około 150 milj. fr. zł. wyniosło 
w r. 1927 saldo ujemne obrotu wy- 
tworami przemysłu chemicznego, i tak, 
iak w dziale przemysłu metalowego, 
obserwujemy tu ciekawe zjawisko, 
że przy niezmiennym niewysokim wy- 
wozie przywóz materjałów i przetwo- 
rów chemicznych w r. 1927 był prze- 
szło dwukrotnie większy od przywozu 
w r. 1926, zaś przywóz w pierwszym 
<«wartale r.b. niespełna dwa razy wię- 

zy od przywozu w pierwszym kwar- 
tale roku ubiegłego. 

[rnport wyrobów chemicznych cią- 
ży więc także w wysokim stopniu na 
naszym bilansie handlowym, perspe- 
ktywy jednak na przyszłość są w tej 
dziedzinie o wiele bj. pomyślne. Po- 
siadając u siebie dostateczną ilość 
surowców, niezbędnych dla przemysłu 
chemicznego, węgla, drzewa, soli po- 
tasowych, fosforytów i innych, Polska 
ma wszystkie dane po temu, by się z 
czasem całkowicie uniezależnić od im- 
portu wyrobów przemysłu chemiczne- 
go z zagranicy. To też chemiczna pro- 
dukcja krajowa rośnie z rokiem ka- 
żdym i wyniki ekspoatacji małopol- 
skich złóż soli potasowych oraz pro- 
dukcji syntetycznych związków azoto- 
wych w Chorzowie przewyższyły wszy- 
stkie oczekiwania. Wzrost produkcji 
jednak, jak widać z przytoczonych 
wyżej cyfr, nie może narazie dotrzy- 
mać kroku powiększającemu się za- 
potrzebowaniu, i na przeciąg lat naj- 
bliższych trzeba będzie wciąż się je- 
„szcze liczyć z ujemnemi saldami obro- 
tu wytworami chemicznemi w naszym 
bilansie handlowym, o ile jednak in- 
ne działy bilansu potrafią wyrównać 
pozostające w ten sposób  delicyty, 
zjawisko to ze względu na gospodar- 
czo uzasadniony i celowy po większej 
części inwestycyjny charakter dowozu 
tego nie będzie dła nas ani groźnym, 
ani szkodliwym. 

Skazani natomiast będziemy stale 
na dowóz z obcych krajów wyrobów 
auczukowych, z oponami i dętkami 
tomobilowemi na pierwszem miejscu. 
owóz ten sięga obecnie kwoty 5 

milj. zł. miesięcznie i jest dwukrotne 
wyższy, niż w roku ubiegłym. I tu 
jednak horyzont zaczyna się rozja- 
NE dła krajów, importujących kau- 

zuk: zapowiedziane ostatnio przez 
premjera angielskiego Baldwina odwo- 
łanie z jesienią r.b. wszelkich ograni- 
<zeń produkcji i eksportu gumy Suro- 
wej w angielskich kolonjach azjaty- 
ckich już spowodowało gwałtowny 
spadek cen na kauczuk na rynkach 
światowych, o ile zaś doprowadzą do 
pomyślnych wyników intensywnie obe- 
<nie w Niemczech iw Stanach Zjedno- 
czonych prowadzone poszukiwania 
namiastek gumy, spowoduje to zupeł- 
ny przewrót w tej gałężi produkcji i 
będzie oznaczało całkowite zwycięstwo 
krajów importujących. 

9. Przemyst włókienniczy. 
Największy, bo przekraczający 500 

milj, zł. obiegowych rocznie delicyt 
przynosi obrót surowcami i wyrobami 
produkcji tekstylnej, opierającej się u 
nas wyłącznie prawie na surowcach 
przywożonych. W roku bieżącym de- 
ficyt ten będzie prawdopobnie jeszcze 
większy, ponieważ już w okresie sty- 
czeń— kwiecień wyniósł on niespełna 
300 milj. zł. na skutek półtorakrotne- 
go zwiększenia przywozu przy nie- 
zmienionej wysokości wywozu w po- 
równaniu z tym samym okresem ro- 
ku ubiegłego. 

W przywozie tym dominującą ro- 
"Qi odgrywają podstawowe surowce 

„7 przemysłu 

—
ч
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tekstylnego — bawełna i 
wełna, spychając na drugie miejsce 
dowóz przędzy i tkanin i na szary 
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koniec dowóz odzieży gotowej i ga- 
lanterji wszelkiej. Z uwagi na to, że 
spożycie wyrobów tekstylnych w Pol- 
sce dopiero w ostatnich czasach za- 
częto dochodzić do norm  przedwo- 
jennych, z wysokiemi cyframi tego 
dowozu trzeba będzie liczyć się i na- 
dal, jako ze zjawiskiem stałem i — 
wobec braku odpowiednich surowców 
w kraju absolutnie na dłuższą me- 
tę niedającem się uniknąć. Wobec od- 
cięcia rynku rosyjskiego i stale wzra- 
stających ceł protekcyinych w krajach 
Europy południowo-wschodniej niema 
także widoków na znaczniejsze zwię- 
kszenie wywozu. Polski przemysł te- 
kstylny, odbudowujący się zresztą po- 
kaźnie i modernizujący swe urządze- 
nia, byt swój prawie w całości opiera 
na spożyciu krajowem. 

Wywóz Inu, szczególnie ważny dla 
naszych Ziem  Północno-Wschodnich, 
w naszym bilansie handlowym poważ- 
niejszej roli nie odgrywa, jakkolwiek 
zwiększa się powoli z każdym prawie 
dniem i obecnie sięga przeciętnie 
kwoty 2 milj. zł. miesięcznie czyli 
około 1 proc. całego wywozu. 

10. Wnioski. 
Powyższe szkicowe uwagi na tle 

obecnego stanu ważniejszych części 
naszego bilansu handlowego pozwa- 
lają stwierdzić, że kształtowanie się 
tego bilansu jest wypadkową szeregu 
czynników o charakterze po większej 
części dość stałym i że oczekiwać sa- 
morzutnego nastąpienia jakichś rewo- 
lucyjnych i gwałtownych zmian w tej 
dziedzinie znaczyłoby nie liczyć się z 
realnem życiem gospodarczem. Są w 
tym bilansie składniki o charakterze 
bezwzględnie stałym, jak przywoz su- 
rowców tekstylnych lub niektórych 
wyrobów metalowych albo wywoz 
węgla i cynku, są składniki względnie 
stałe jak przywóz maszyn lub wywoz 
przetworów ropy naitowej, są następ- 
nie składniki albo dające się poważ- 
nie rozwinąć, jak prodnkcja hodowla- 
na, albo nadające się do znacznej 
redukcji, jak przemysł chemiczny, albo 
wręcz domagające się takiej redukcji, 
jak wywoz drzewa, i wreszcie są 
Składniki, niezależne prawie od woli 
ludzkiej, jak obrót artykułami pro- 
dukcji rolnej. Możliwe w tej dziedzi- 
nie zmiany będą jednak dziełem  do- 
piero lat przyszłych, brzytem zaś bę- 
dą one po większej części miały cha- 
rakter przesunięć wewnętrznych, które 
w znacznym stopniu nawzajem się 
skompensują. W czasie obecnie prze- 
żywanym przy istniejącym poziomie 
ochrony celnej i istniejących rzeczy- 
wistych warunkach gospodarczych bi- 
lans nasz posiada jaskrawie wyrażo- 
ną tendencję do ujemności i tendencję 
tę mogłaby przełamać tylko zdecydo- 
wana polityka Rządu,  niecofająca 
się przed daleko posuniętem  spęta- 
niem i obezwładnieniem przywozu, 
podobnież jak w drugiej połowie ro- 
ku 1925. 

Po stronie sfer gospodarczych, 
trudniących się eksportem, pożądana 
byłaby zdolność do przejawiania wię- 
kszej rzutkości, przedsiębiorczości * i 
inicjatywy w kierunku zdobywania 
rynków nowych lub utrzymywania się 
na już zdobytych. Dowcipne powie- 
dzenie, że „nasz eksport jest raczej 
cudzym importem' jest, niestety, trafne. 

11, Kierunki geograficzne nasze 
go handlu zagranicznego. 

Pewne uboczne światło na problem 
naszego bilansu handlowego rzuca 
przyjrzenie się jego szlakom geogra- 
ficznym. : 

Mimo trwającego okrągłe trzy lata 
stanu „wojny' celnej, dominujące miej- 
Sce w naszym bilansie handlowym 
wciąż zajmuje i w przyszłości z pew- 

ČSA 
hardta 
Duse“. 

Bardziej typowej aktorki nie zna- 
leźć ze świecą. 

Czteroletnie dziecko—z aktorskiej 
rodziny weneckiej—czuje Się na sce- 
nie jak u siebie w domu. | została 
Duse tem dziewczątkiem o ogrom- 
nych Oczach aż za czarnych i o skó- 
rze zbyt delikatnej do końca życia, 
do śmierci gdzieś w Ameryce, na 
obczyznie—cztery lata temu. A w ży- 
ciu jej nie było tajemnicy na owinięcie 
palca. Wszystko, dosłownie wszystko 
Noa o niej, o wielkiej aktorce. 

yła własnością publiczną. Sarah Bern- 
hardt plakatowała wszystkie swoje 
ekstrawagancje; Eleonora Duse rada 
była skryć się za najgęstsze parawa- 
ny... a jednak wszystko, dosłownie 
wszystko O niej wiedziano! To 105 
aktorki, w dodatku rozgłośnej. 

W antrakcie, mając czternaście lat, 
dowiaduje się, że ukochana jej matka 
umarła w szpitalu — i gra do końca 
Sztuki, nie dając nic poznać po so- 
bie. Już jest aktorką do szpiku 
kości 

Dumna, wyniosła. Jest zbyt dum- 
na, aby przykuwać do siebie znacznie 
młodszego od niej d'Annunzia. Daje 

fnu pełną swobodę, której też on 
iżywa, używa... Nie z kochanka jest 
dumna, o nie! Dumną jest z pisarza. 
Zycie wkłada w jego sztuki, rozsła- 
wia je na świat cały. 

A ten pan, co w ciągu trzech dzie- 
siątków lat idzie za nią jak cień? 
Jeździ za nią; jest na każdym jej go- 
ścinnym występie bez względu na to: 

„Das Leben der Eleonora gdzie. Jest bardzo bogaty. Może so- 
bie pozwolić. Dopiero zbiedniały po- 
znaje swój ideał. Za późno! 

Była to wielka naprawdę dusza. 
Przedziwny artyzm był tylko jednym 
z promieni tej duszy. 

Teraz dopiero zaczyna kształtować 
się wizerunek jednej z najszlachetniej- 
szych kobiet, która niewątpliwie przej- 
dzie do historji w aureoli. 

епа 
Gej: 

Moje zmartwienia (Postscriptum). je- 
żeli we wczorajszym odcinku, tu, na tem 
miejscu, napisałem „Doprawdy, dlatego tyl- 
ko, aby oglądać takie widoki, warto b, !v 
tu przyjechać ...przez imaginację, nie rusza- 
jąc się z Wilna — a wydrukowano mi: „Nie 
rusząć się z Wilną*, czy to nie zmartwie- 
nie? Jeżeli znalazłem w tymże wczoraj- 
szym odcinku „Amportas* zamiast „Amfor- 
tas“, a na innem miejscu „tu* zamiast „to*, 
zamiast „pod Świętą Katarzyną“ (ma zna- 
czyć: w pobliżu kościoła) wydrukują mi 
„pod świętą Katarzynąć, co nader fatalnie 
wygląda —to, czy nie jest to zmartwienie? 

czywiście nie dla sz. moich czytelni- 
ków, którzy roztargnionym wzrokiem odci- 
nek przebiegli - lecz dla mnie. 

Żacytowałem rżywcem z książki Artura 
Górskiego („Monsalwat* str. 141. Kraków. 
1908) dziewięć wierszy druku. Kto zną Gór- 
skiego „Monsalwat", spostrzegł odrazu. A 
tu nagle w cytacie: zamiast „a sny przez 

nią ogromne przechodzą"... że sny przez 
nią ogromne przechodzą! © 

Tak mi bardzo chbdzi we wszystkiem 
o ścisłość! Zał | 7 

Przeto też na tem miejscu daję moim 
zmartwieniom upust 

RR 

nością zajmować będzie Rzesza Nie- R 
miecka, która partycypuje (w 1927 r.) 
kwotą 25,5 proc. w naszym przywo- 
zie, kwotą 32 proc. w naszym wywo- 
zie. Na drugiem, trzeciem i czwartem 
miejscu z kwotami znacznie niższemi 
stoją Anglja, Austrja i Czechosłowa- 
cja i z innych krajów w tym związku 
na wzmiankę zasługują jedynie Stany 
Zjednoczone, dostarczające nam oko- 
ło 13 proc. przywozu (głównie ba- 
wełny) przy minimalnym wywozie. 

Oczekiwane przez wielu, zwłaszcza 
na Ziemiach Wschodnich, z prawdzi- 
wem utęsknieniem unormowanie sto- 
sunków gospodarczych polsko-rosyj- 
skich, mające otworzyć ziemię obie- 
caną dla zbytu wytworów naszego 
przemysłu, jest, oczywiście, mirażem. 
Import rosyjski nietylko znacznie się 
Skurczył w porównaniu z importem 
przedwojennym i jest lokowany przez 
Wniesztorg na różnych rynkach Świa- 
towych zależnie wyłącznie od uznania 
tegoż, lecz posiada obecnie charakter 
prawie jedynie i wyłącznie inwesty- 
cyjny, a przytem opiera się zwykle 
na dłużejterminowym kredycie pań- 
Stwa eksportującego. Gdyby nawet 
nasze stosunki gospodarcze pozwala- 
ły nam na takie kredytowanie ewen- 
tualnych rosyjskich zakupów, obecny 
charakter rosyjskiego importu nie 
pozwoliłby nam wziąć żywszego udzia- 
łu w zaspakajaniu zapotrzebowania 
inwestycyjnego Z.S.R.R. Większe mo- 
że widoki będzie kiedyś miał surow- 
cowy eksport z Rosji do Polski, na 
razie jednak i w tej dziedzinie więk- 
szego ożywienia nie widać. To też w 
pierwszym kwartale r. b. Rosja brała 
udział w naszym eksporcie kwotą 
1,6 proc.,/w imporcie kwotą 1,1 proc., 
-czyli jako rynek zbytu ustępowała 
nawet odległej i gospodarczo dla nas 
bezużytecznej Francji, na której ryn- 
kach ulokowaliśmy w tym czasie 1,9 
proc. naszego wywozu. 

Płonne są również nadzieje, zwią- 
zane z możliwością ożywienia tranzy- 
tu rosyjskiego. Handel zagraniczny 
rosyjski szedł przed wojną i obecnie 
idzie głównie drogą morską, charakte- 
rystycznem np. jest, że dość znaczna 
część wywozu rosyjskiego do Niemiec 
przechodzi przez porty holenderskie. 
W związku z tem kwestja tranzytu z 
i do Rosji jest aktualną i żywotną 
tylko dla państw bałtyckich, posiada- 
jących wielkie i dogodnie dla obrotu 
tranzytowego położone porty morskie. 
O widokach na jakieś pośrednictwo 
handlowe między Rosją a Zachodem, 
w czasach, gdy sami staramy się 
wszędzie, gdzie można, otrząsnąć się 
z obecnego pośrednictwa, lepiej nie 
mówić. 

12. Bilans handlowy a nasza sy- 
tuacja walutowa. 

Powstaje teraz pytanie, czy ten 
stan rzeczy nie odbije się wcześniej 
czy później ujemnie na naszym obie- 
gu pieniężnym i na kursie naszej wa- 
luty krajowej. 

Zapas kruszcu w skarbcu Banku 
Polskiego w dn. 31 grudnia 1926 r. 
wynosił 239 milj. zł. obiegowych, w 
dn. 31 grudnia 1927 r. powiększył się 
przesto dwukrotnie, bo do 250 milį., 
a w dniu 31 maja r. b. wynosił 570,1 
milj. Zapas walut i dewiz w tychże 
trzech datach wyglądał, jak następuje: 
284 milį. 895 milj. — 152,1. Ogó- 
łem więc rezerwy  kruszcowo-waluto- 
we Banku Polskiego powiększyły się 
w tym czasie o przeszło 800 milj. zł. 
obiegowych, mimo,1 że prawie tyleż 
wynosił deficyt bilansu handlowego. 

Powiększenie to w pierwszym 
rzędzie przypisać należy wpływom z 
amerykańskiej pożyczki stabilizacyj- 
nej roku 1927, które wynosiły około 
550 milj. zł., dalej wpływom z kilku 
zaciągniętych w tym czasie zagranicą 
drobnych pożyczek komunalnych i 
prywatnych, wpływom 'z przekazów 
emigrantów oraz w b. znacznym stop- 
niu kredytom towarowym, stającym 
się obecnie zjawiskiem niezmiernie 
wažnem i typowem dla naszego  bi- 
lansu handlowego. Kredytowanie ek- 
sportu do Polski ze strony zagranicy 
przybiera poprostu formy celowego 
dumpingu kredytowego i pociąga za 
sobą ten skutek ekonomiczny, że de- 
ficyt bilansu handlowego staje się de- 
ficytem bilansu polskiego dopiero po 
upływie szeregu miesięcy, gdy zaczy- 
nają nadchodzić terminy płatności za- 
ciągniętych w związku z tranzakcjami 
importowemi zobowiązań. O ile więc 
nie będziemy mieli dopływu większych 
nowych „długoterminowych kredytów 
gotówkowych z zagranicy, najbliższe 
mlesiące przyniosą zapewnie ze sobą 
znaczniejszy upadek rezerw waluto- 
wych Banku Polskiego. Spadek ten, 
jak wyżej widzieliśmy, istotnie już się 
w roku bieżącym rozpoczął. 

W jaki sposób odbije się to na 
naszej sytuacji gospodarczej? 

Klasyczna teorja handlu zagranicz- 
nego poucza nas, że deficyty bilan- 
sów handlowych, powodując upadek 
rezerw kruszcowo-wa!utowych w ban- 
kach emisyjnych prowadzą do deflacji, 
co z kolei wywołuje ciasnotę na ryn- 
ku pieniężnym, wzrost stopy procen- 
towej, upadek cen, dopływ kapitałów 
zagranicznych, upadek importu, wzrost 
eksportu i automatyczne niejako 
zaktywizowanie się nadszarpniętęgo 
bilansu handlowego. | | 

Doświadczenie lat ubiegłych nau- 
czyło jednak nas z wielkim krytycyz- 
mem ustosunkować się do wszełkich 
„klasycznych“ teorji ekonomicznych. 

ACO 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteoroiogji U. $. B. 

z dnia — 14 VI 1928 r. 

Ciśnienie | 
średnie w m. | 

Temperatura J 
średnia \ 
Opad za do- ! 
bę w mm. | 

J Wiatr Tar AŚĆ przeważający 1 Południowy 

Uw agi: Pochmurnie. Deszcz. 
Minimum za dobę —2C. 
Maximum na dobę 219C. pa NRY 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

URZĘDOWA. 
— Audencje u p. Wojewody. Pan 

Wojewoda przyjął delegata Ministerstwa 
Rolnictwa p. Regulskiego w sprawach Iniar- 
skich. 

MIEJSKA. 
— Przygotowania do Wystawy. W 

dniu wczorajszym Pan Wojewoda w towa- 
rzystwie PP. Prezydenta m. Wilna p. Fole- 
jewskiego, prof. Ehrenkreutza, prof. Rusz- 
czyca, p. Remera oraz p. Łuczkowskiego, 
Dyrektora Targów, Północnych i p. Rad- 
wańskiege zwiedził teren przygotowany do 
Wystawy i Targów zaznajamiając się z po- 
stępem prac pizygotowawczych. 

— (0) Walka z fałszerstwem artyku- 
łów spotywczych, Wobec nastania ciep- 
łych letnich dni, a tem samem  wzmožo- 
nej konsumcji napojów chłodzących, wła- 
dze administracyjne ostrzegają wytwórców, 
że używanie sacharyny lub innych sztucz- 
nych środków służących de słodzenia na- 
pojów, dodawania preparatów, wywołują- 
cych sztuczne pienienie się (saponiny i 
tp.) zastępujących częściowo kwas węglo- 
wy oraz używanie do wyrobu tychże na- 
pojów wody, zakwestjonowanej jako niez- 
datnej do tego celu, jest w myśl istnieją- 
cych przepisów wzbronione. 

Jednocześnie ostrzega się wytwórców 
wody sodowej by, maszyny i balony mie- 
dziane, służące do wyrobu i przechowania 
tójże, były skrupulatnie co pewien czas 
pobielane czystą cyną angielską, woda bo- 
wiem od źle pobielanych naczyń staje Się 
szkodliwą dla zdrowia. Używanie ołowia- 
nych lub ołowiem zamiast cyną pokrytych 
główek do syfonów jest również wzbro- 
nione. 

= Wytwarzanie lodów owocowych lub 
KONA z dodatkiem mąki lub in- 

nych środków zagęszczających jest niedo- 
puszczalne, gdyż lody takie łatwo ulegają 
zepsuciu, powodując zaburzenia trawienne 
szczególnie u dzieci. 

Również jest niedopuszczalne podbar- 
wianie wyrobów masarskich barwnikami 
anilinowemi. Podbarwianie bowiem wyro- 
ków masarskich lub powłok tychże mas- 
nuje ewentualne zepsucie mięsa, nadając 
mu normałny, swieży wygląd nawet wtedy, 
gdy znajduje się eno w stanie początkowe- 
go lub daleko posuniętego rozkładu. 

Winni pogwałcenia powyżej podanych 
ostrzeżeń pociągnięci zostaną do surowej 
odpowiedzialności sądowej, a wyroby ich 
ulegną konfiskacie, względnie zniszcze- 
niu. 

SZKOLNA. 

— Dyrekcja Ginazjum Sióstr Naza- 
retanek powiadamia, że egzamina wstępne 
od kl. H-giej do Vi-ej włącznie rozpoczną 
się 18-go czerwca o godzinie 9-ej. Poda- 
nia przyjmowane będą do 16-go b. m. 

Egzamin wstępny do kl. I-szej odbę- 
dzie się dn. 27-g0 czerwca o godz. S-ej i 
28-go o godz. 10-ej. Podania do kl. I-szej 
składać moźna do dnia 25-go b. m. 

— Szkoła Zawodowa dla Kierowni- 
czek Internatu w Czarnym «orze S. 5. 
Urszulanek S. J. K. podaje do wiądomoś- 
ci, że zapisy do szkoły Oraz na roczny 
kurs gospudarstwą domowego są przyjmo- 
wane od dnia 19-go crerwca, 

Informacyj udziela Dyrekcja szkoły od 
A 11-ej na miejscu lub telefonicznie 
1 SA 

Wymagana minimum matura licealna 
1:b 6 klas gimnazjum. 

Prospekty otrzymać można w Wilnie 
pdb Skopówką 4. Bursa Sióstr Urszu- 
anek. 

WOJSKOWA. 
— (r) Zmiana daty Święta pułkowe- 

go 13 p. uł. Min. Spraw Wojskowych zmie- 
niając daty świąt pułkowych kilku pułków, 
datę obchodu święta 3 p. uł. Wileńskich 
ustaliło na 25 lipca, wzamian 30-go kwie- 
tnia. 

Okazało się, że spostrzeżenia, słuszne 
w odniesieniu do waluty złotej, za- 
wodzą często, będąc odniesione do 
walut jedynie mniej lub więcej suto 
pozłacanych, czego dowodem ostatnia 
katastrofa walutowa roku 1925. 

Daleki jestem od tego, by nie do- 
ceniać znaczenia wolnego handlu lub 
lekceważyć ideę kooperacji międzyna- 
rodowej i międzynarodowego podzia- 
łu pracy. W czasach obecnych jed- 
nak od urzeczywistnienia tych ideałów 
świat cały jest jeszcze b. daleki i nie- 
wybaczalną donkiszterją byłaby po- 
goń za niemi bez oglądania się na 
realne, bliskie i grożące po drodze 
niebezpieczeństwa. Skoro więc samo- 
rzutnego zrównoważenia się bilansu 
handlowego u nas oczekiwać byłoby 
trudno, należy przypuszczać, że w 
niedalekiej przyszłości = wkroczymy 
znów w erę mniej lub więcej * suro- 
wych ograniczeń przywozowych. 

Michał Król, 

Za spokój duszy 
„a 

Ś.? P. 

D-ra Kazimierza Krzyżanowskiego 
Docenta U. S. B. i Radcy Prok. Generalnej 

odbędzie się w sobotę 16 b. m., jako w pierwszą rocznicę śmierci, na- 
bożeństwo żałobne o g. 9 rano w kościele Św. Jana o czem zawiadamia 

  

WDOWA. 

NIKA 
— (r) Uprawnienia dla - podchorą- 

žych rezerwy z 6 cioklasowem wykształ- 
eeniem. W związku z powstałemi wątpli- 
wościami co do służących w wojsku ab- 
solwentów szkół podchorążych rezerwy z 
wykształceniem 6-cioklasowem szkoły śre- 
dniej, Min. Spraw Wojsk. wyjaśniło, że: 
1) absolwenci ci uie korzystają z tytułu 
podchorążego, 2) nie dotyczy ich zakaz 
przyjmowania po wojska w charakterze 
podoficerów zawodowych, jak innych pod- 
chorążych. 

Wobec tego podoficerowie tej kate- 
gorji mogą pozostawać w wojsku jako za- 
wodowi i ewentuałnie mogą kandydować 
do oficerskiej szkoły dla podoficerów w 
Bydgoszczy. 

Jednocześnie Min. Spraw Wojskowych 
zwróciło uwagę, że element podoficerów z 
wykształceniem 6-cioklas. szkoły średniej, 
jest pożądany w wojsku ze względu na po- 
siadąrie przez nich wartości intelektualne. 

— (r) Tytułowanie podoficerów i 
szeregowych. Min. Spraw Wojskowych 
zwróciło uwagę, że w myśl regułaminu 
służby wewnętrznej należy tytułować sze- 
regowych przez „wy”. 

Poza służbą należy tytułować starszych 
podoficerów (od sierżanta włącznie w 
górę) przez „pan*, zaś młodszych podofi- 
cerów (od plutonowego włącznie w dół) 
i szeregowców przez „wy*. 

POCZTOWA. 
— (v) Wyjaśnienie w sprawie nada- 

wania pieniędzy przekazami P. K. O. 
Urzędy pocztowe otrzymały wyjaśnienie w 
sprawie nadawania pieniędzy przekazami . 
P. K. O. W myśl tego wyjaśnienia o adre- 
sacie decyduje numer konta, napisanego 
na blankiecie przekazowym, a nie właści- 
ciel tego konta, czyli, że jeśli nadawcą 
spostrzegł się później, że się omylił i pie- 
niądze odbierze ktoś inny, nie może со- 
fnąć pieniędzy bez zgody tego, Który pie- 
niądze otrzymał. Również urzędnik nie jest 
odpowiedzialny za nieodpowiednie podanie 
numeru konta i nie ma on obowiązku 
sprawdzania, czy rzeczywiście nazwisko 
adresata jestidentyczne z właściciełem kon- 
ta, oznaczonego na blankiecie przez na- 
dawcę. 

— (x) W sprawie rozszerzenia trasy 
telefonicznej w Wilnie. W związku z sta- 
łem rozszerzeniem trasy telefonicznej w 
Wilnie Dyrekcja Poczt i Telegrafów zwró- 
ciła się ostatnio do Magistratu m. Wilna 
z prośbą o zezwołenie ustawienia przy uli- 
cy Subocz i Niemieckiej odpowiedniej ilo- 
ści słupów dla trasy telefonicznej. Magi- 
strat jednak, biorąc pod uwagę niedosta- 
teczną szerokość tych ulic, nie zgodził się 
na ustawienie słupów przy chodnikach 
zalecając natomiast Dyrekcji rozszerzenie 
trasy przez budowanie specjalnych urzą, 
dzeń na poszczególnych dachach na wzó- 
urządzeń w miastach zachodnich. 

— (0) Ubrzpieczenia na życie w P. 
K. O. Z dniem 15 czerwca urzędy poczto- 
we w Wilnie rozpoczną przyjmować jako 
agentury P. K. О. ubezpieczenia na życie. 
Ubezpieczenia te zawierane będą bez ba- 
dania lekarskiego do *ysokości 5000 zło- 
tych w złocie i mają na celu udostępnie- 
nie ubezpieczenia na życie najszerszym 
warstwom ludności, a przedewszystkieni 
ludności niezamożnej. Ubezpieczający się 
winien podpisać wniosek o ubezpieczenie 
i wpłacić wpisowe w wysości od 1 do 3 
złotych oraz zadatek w wysokości co naj- 
mniej !-miesięcznej składki. O ile śmierć 
ubezpieczonego nastąpi w pierwszym roku 
trwania ubezpieczenia, P. K. O. wypłaca 
tylko wniesione składki. O ile śmierć na- 
stąpi w drugim roku i po wpłaceniu 12-mie- 
sięcznych składek P. K. O. wypłaca poło- 
wę sumy ubezpieczenia. Ubezpieczeni po- 
siadają 50 proc. udział w dywidendzie. 

Wszelkich informacyj w sprawie ubez- 
pieczenia na życie w P.K.O. udzielają 
urzędy pocztowe. 

SĄDOWA 
— (0) Sądy pracy. Na mocy rozporzą- 

dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca rb., wejdą w życie z dniem 23 
czerwca sądy pracy, które obowiązywać 
będą m. in., i na obszarze Wileńskiego Są- 
du Apelacyjnego. : 

Sądy te powołane są do rozstrzyga- 
nia spornych spraw cywilnych, wynikają- 
cych ze stosunku najmu pracy i nauki za- 
wodowej pomiędzy pracodawcomi lub u- 
czniami, oraz pomiędzy pracownikami te- 
go samego przedsiębiorstwa tudzież do 
rozpoznawania spraw karnych o przekro- 
czeniu przepisów prawnych o ochronie pra- 
cy najemnej. 

Jak się dowiadujemy, Komisją okręgo- 
wa związków zawodowych w Wilnie w ce- 
lu przygotowania kadr odpowiednio wy- 
szkolonych ławników i obrońców w są- 
dach pracy, organizuje specjalne dla nich 
kursa. 

KOLEJOWA 
— (r) Walne zebranie w „Ognisku 

kolejowem bez udziału członków. Na 
niedzielę ubiegłą zwołane zostało walne 
doroczne zebranie członków „Ogniska* ko- 
lejowego. 

Na zebranie przybyła zaledwie garstka 
członków oraz kilkunastu nowokreowa-' 
nych przez obecny zarząd ną członków wy- 
rostków nieletnich, stojących poza szere- 
gami kolejarzy, a przyjętych jedynie do sek- 
cji sportowej. 

Abstynencję reszty członków, których 
„Ognisko* liczy zgórą 800, tłumaczyć nale- 
ży niezwykłą tego dnia u nas pogodą, któ- 
ra wywabiła wszystkich na powietrze. 

Po półgodzinnem oczekiwaniu, mimo, 
iż nikt więcej się nie zjawił, przewodni- 
czący ogłosił, wbrew głosom trzeźwiej- 
szych członków, zebranie za prawomocne i 
otworzył je przy udziale 46 członków. Ę 

Odczytano sprawozdanie z działalności 
„Ogniska* oraz przedstawiono jego stan fi- 
nansowy, a grupka zebranych, stanowiących 
zaledwie 5 proc. zrzeszonych, udzieliła za- 
rządowi absolutorjum. 

| Szczytem odwagi było ze strony zarzą- 
du zarządzenie wyborów do władz „Ognis- 
ka“, a więc trzech członków zarządu, sześ- 
ciu ich zastępców i trzech członków komi- 
sji rewizyjnej t. j. razem 12 osób. 

W głosowaniu brało udział 39 człon- 
ków, gdyż pozostali 2 obecnych nie mieli 
odwagi brać na siebie odpowiedzialności 
przed ogółem. 

Oczywiście rezultat zgóry był do prze- 
widzenia, obecni wybrali przeważnie siebie 
lub swych najbliższych. 

Z tego powodu w ośrodku kolejarzy, 
jakim jest dyrekcja P. K.P., oburzenie 
śród ogółu członków było wyrazem na po- 

stępek grupki nieodpowiedzialnych uczest 
ników niefortunnego zebrania niedzielnego 

— (r) ll-ga międzynarodówka prze 
do strajku kolejo «ego. Od dni kilku śróc 
kolejarzy wyczuwa się zgorączkowanie 7 
Ponoc nieuzyskania poprawy warunków 
ytu. 

Nastrój wyzyskują lewicowcy, ktėrz: 
dążą do wywołania strajku ogółu kole 
jarzy. © у ; 

Akcję tę, jakoby podjętą na tle ściśle 
ekonomicznym, jak niosą wieści, finanso 
wać ma ll-ga międzynarodówka, co ju 
wskazuje na tendencję. 

Na szczęście zamierzenia grup lewicow: 
usposobionych nie znajdują poparcia wśrć* 
wszystkich innych ugrupowań kolejarskic' 
które się liczą poważnie z konsekwencja 
mi, jakieby wynikły z niewzgłędnego wstrzy 
mania ruchu kolejowego dla społeczeńs: 
wa, a nawet państwa. 

. Z przeprowadzonych rozmów z osob 
mi miarodajnemi w. tych sprawach, wnosi: 
można, że do strajku, który musiałby mie. 
następstwa nieobliczalne, nie dojdzie. 

Prowodyrzy lewicowi jednak wszelkie 
mi siłami obałamucają ogół kolejarzy, do- 
wodząc, że bezrobocie ma mieć charakte: 
jedynie demonstracyjny. 

Dodać należy, że znakomita większosć 
kolejarzy stoi na stanowisku praworząć- 
nym i niema zamiaru bić w podstawy pań- 
stwa iiść na łup wywrotowcom. 

KOMUNIKATY. 
— Zebranie Koła Stow. Rezerwis- 

tów. W dniu 17 czerwca b. r. o godz. “ 
p.p. w lokalu przy ul. Zawalneį Nr. 1 m. + 
odbędzie się Walne Zgromadzenie Wileń 
skiego Koła Stowarzyszenia Rezerwistó» 
i Byłych Wojskowych. Rzeczypospolite' 
Polskiej. Н 

„„Wszystkich członków uprasza się o ja: 
najliczniejsze i punktualne przybycie. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dzi- 

siejszu premjera. Występy Mieczysława 
Dowmunta i Heleny Kamińskiej. Dzi- 
premiera ostatniej nowości scen zagranicz 
nych, komedji muzycznej W. Kollo „Tyłk » 
Ty“. Atrakcją wieczoru, oprócz pełne: 
przedniego humoru i miłych melodyj no: 
wości repertuarowej, będą występy Świe 
tnego komika Mieczysława Dowmunta, ora” 
najmłodszej gwiazdy teatru „Nowości*— 
Heleny Kamińskiej. 

Dzisiejsza premjera muzyczną wzbu- 
dziła zrozumiałe zainteresowanie. Przs 
pulpicie kapelmistrz Mięczysław Kocha 
nowski. Ryżeserję objął Karol Wyrwicz- 
Wichrowski. 

— Konkurs chórów wileńskich. V 
niedziełę 17 bm. w Teatrze Miejskim ne 
W. Pohulance odbędzie się poraz pierwsz: 
w Wilnie konkurs 9 chórów wileńskich (© 
mieszanych i 2 męskich), które wykonają 
po 2 pieśni  caplla. Na zakończenie prze” 
chóry zespolońeę wykonane będą następu- 
jące utwory pod dyr. Jana Leśniewskiego: 
hymn „jeszcze Polska nie zginęła”, „Mod- 
litwa* Moniuszka i „Krakowiak* Kazury. 

W konkursie wezmą udział następu- 
jąca dyrygenci: S. Bujakowski („Harmon- 
ja”) A. Czerniawski (chór Kolejowy), p- 
Juszkiewicz (Pocztowe koło śpiewacze), W. 
Kalinowski („Echo“(, J. Leśniewski („Lu- 
tnie*), W. Mołodecki (chór Drukarzy), K. 
Pliszko-Ranieszewicz („Harfa“), T. Szeli- 
gowski (chór Akademicki) i J. Žebrowski 
(„Hasło*). 

Przewidziane są trzy nagrody: 1) Poi- 
skiego Radia—puhar wędrowny, 2 i 3—De- 
partamentu Kultury i Sztuki. 

Bilety są do nabycia codziennie w 
B'urze „Orbis (A. Mickiewicza 11) od g. 
9 rano do 4i pół wiecz., a w niedzielę w 
kasie teatralnej od godz. 3 popoł. ё 

Początek o godz, 8 wiecz. 

RADJO—WILNO. 
Piątek 15 czerwca 1928 r. 

13,00 —  : Transmisja z Warszaw:: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie. 

17,00—17,15: Chwilka litewska. 
17,20—17,45: „Zwyczaje wiosenne * 

okolicach Wilna* odczyt z działu „Ziemia 
Wileńska* wygłosi prof. USB. dr. Cezarja 
Baudonin de  Courtensy-Ehrenkreutzowa. 
Transmisja na inne polskie stacje. 

17,50—19,00: Transmisja z sali Redu- 
ty: „Święto pieśni* dzieci szkół powszech 
nych m. Wilna. Transmisja do Warszawy, 
Krakowa i Katowic. 

19,05 — 19,20: JE dla dzieci kro- 
nikę dziecięcą wygłosi Żofja Podolecka. 

19,20—19,55: „Skrzynka pocztowa” wy- 
głosi kierownik programowy PR. w Wil- 
nie Witold Hulewicz. 

19,55 : Komunikaty. 
20,15—22,00: Transmisja z Warszawy: 

koncert poświęcony twórczości R. Wagnera 
w wykonaniu orkiestry Filnarmonicznej poc 
dyr. Zdzisława Górzyńskiego. 

22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, komunikaty: PAT., policyj- 
ny, sportowy i inne. 

SPORT. 
Wojewódzkie Święto P. W. 

i sportu. 
W dniach 16 i 17-go b. m. odbe- 

dzie się organizowane przez Woje- 
wódzki Komitet W. F. iP. W. Wo- 
jewódzkie Święto przysposobienia 
wojskowego i sportu. 

W piątek odbędzie się capstrzyk 
orkiestr szkolnych i koncert orkiestr 
na placu Katedralnym, a program 
soboty i niedzieli zapełni program 
sdortowy. Zawody odbędą w strzel- 
nicach na Zakrecie i Górze Bouffało- 
wej, na stadjonie O. W. F. „Pióro- 
mont" i boisku 6 p. p. Leg. Na pro- 
gram złożą się: strzelanie, lekka atle- 
tyka, pokazy gimnastyczne oraz gry. 

W drugim dniu, t. j. w niedzielę 
odbędzie się raport oddziałów p. w. 
na placu Katedralnym, uroczyste na- 
bożeństwo w Bazylice, rewja, oraz 
rozdanie nagród i defilada zwycięzców 
przed Wojew. Komitetem. 

Wstęp na wszystkie imprezy bez- 
płatny. 

GIEŁOA WARSZAWSKA 
14 czerwca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Holandja 359 70 360,60 _ 358,88 
Londyn 43,512 43,62 43,40 
Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 
Paryž 35,04 3513 3495 | 
Praga 26,41 26.48 26.35 
Szwajcaria 171,78 172.21 171.35 
Stokholm 239.20, 239.80, _ 238.60 
Wiedeń 125,40 125.7] 125.09 
Włochy 46,87 49,99 46,75 

Papiery procentowe: 

Dolarowa „, 87.— —+— — 28 
Dolarówka 95,75 95,50 
5 proc. konwersyjna 67 
Pożyczka kolejowa 62 
6 proc. pożyczka dolarowa 1920 r. 87.— 
10 proc. pożyczka kolejowa 104 — 
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Przed Targami Północno-Wschodniemi. 
Inferweneja p. Wojewody w sprawie wysfawy. 

W dniu 14 b.m. w godzinach ran- 
nych p. Wojewoda Władysław Racz- 

kiewicz powrócił po dwudniowym po- 

bycie z Warszawy, gdzie był przyjęty 
przez P. P. Ministrów: Rolnictwa p. 
Niezabytowskiego, Reform Rolnych 
p. Staniewicza, Przemysłu i Handlu 
p. Kwiatkowskiego, Wyzn. Relig. i 
Ośw. Publ. p. Dobruckiego oraz Dy- 
rektora Banku Gosp. Krajowego p. 
Gen. Góreckiego, u których interwen- 

jował w sprawie Wystawy Targów 
Północnych w Wilnie. P. Ministrowie 
i Dyrektor Banku Gosp. Kraj. wyka- 
zali duże zainteresowanie wystawą i 
obiecali ze swej strony jaknajdalej 
idące poparcie. W najbliższym czasie 
zostaną przyznane zapomogi dla po- 
szczególnych działów Wystawy. Na 
Skutek interwencji Pana Wojewody 
termin Wystawy przesunięciu nie ule- 
gnie. 0 

Przejście na iono Kościoła unickiego. 
Dowiadujemy się, że b. rektor Se- 

minarjum prawosławnego w Wilnie 
Biskup Antoniusz przesłał do Nun- 

cjusza papieskiego w _ Warszawie 
msgr. Marmaggiego z prośbą o przy- 
jęcie go na łono Kościoła unickiego. 

Zmiany personalne w sądownictwie. 
Dekretem Pana Prezydenta Rze- 

czypospolitej podprokurator przy Są- 
daie Apelacyjnym w Wilnie. pp, Wa- 
cław Wyszyński mianowanyą został 
Prezesem Sądu Okręgowego w Nowo- 
gródku, na jego zaś miejsce przycho- 
dzi sędzia Sądu Okręgowego w Gro- 
dnie p. W. Komar. : ` 

Ferje letnie 
We czwartek, dnia 28 czerwca, rozpo- 

czynają się we wszystkich szkołach pow- 
szechnych oraz prywatnych średnich ferje 
ietnie oraz zakończenie roku szkolnego. 

Dotychczasowy prezes Sądu Okrę- 
gowego w Nowogródku mianowany 
został sędzią Sądu Najwyższego. 

Ponadto sędzia Sądu Pokoju w 
Wilnie przeniesiony został na stano- 
wisko sędziego Sądu Okręgowego w 
Wilnie. 

w szkołach, 
. Wznowienie nauk w szkołach rozpocz- 

nie się w dniu 3 września, poprzedzoneżw 
dn. 1 wrzesnia nabożeństwem w kóścio- 
łach. (0) 

Rewizja w Kasie Ghorych 
Główny Urząd Ubezpieczeniowy 

przeprowadza rewizję Kasy Chorych 
w Wilnie. Dotychczas rewizują wy- 
działy: lekarski oraz buchalterję. 

Krążą pogłoski, iż mają nastąpić 

zmiany w składzie osobowym kierow- 
ników Kasy Chorych. 

Szczegóły rewizji trzymane 
tajemnicy. 

Rewizja potrwa 

są w 

Z 3 dni. 

kaloniki meteorologiczne. 
W ostatnich czasach zaszły liczne wy- 

padki znalezienia bądź przez ludność, bądź 

też przez organa bezpieczeństwa baloni- 

ków mzeteorologicznych,  wypuszczonych 
przez zagraniczne zakłady naukowe. 

Na podstawie 1 art. statutu instytutu 

meteorologicznego oraz porozumienia się 

dyrekcji instytutu z odpowiedniemi władza- 

mi wojskowemi wszelkiego rodzaju balo- 

niki meteorologiczne, znajdowane na tery- 
torjum Rzeczypospolitej Polskiej, wraz 2 

znalezionemi przy nich przyrządami mete- 
orologicznemi, zaopatrzonemi w spadochro- 

ny, powinny być niezwłocznie odsyłane 

bezpośrednio przez urzędy gminne orąz 
posterunki policji do wydziału aerologiczno= 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 12-go 

czerwca r. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 58 ; owies 48-49, jęczmień bro- 

warowy 52—53, na kaszę 48—, otręby Ży- 

tnie 34 , pszenne 35 . Ceny rynko- 

we: słoma żytnia 10-12, siano 14—16, 

ziemniaki 15—17. Tendencja spokojna. Do- 
wóz średni. 

Maka pszenna krajowa | gat. 0000 A 
110—120, 0000 95 105, Il gat. 0000 B 
90—100, 000 80—90, żytnia 65 proc. 78— 
82, 70 proc. 75— 78, razowa '60 - 65,4kar- 
toflana 85—95, gryczana 75—85, jęczmien- 

na 60—65, 

wojskowego Państwowego. Instytutu Mete- 
orologicznego w Warsząwie, przyczem za- 
znacza się, że 1) przyrządy powinny być 
przysłane w stanie nienaruszonym tak, jak 
były znalezione, ponieważ otwieranie przy- 
rządów i zaglądanie wewnątrz może zni- 
Szczyć bardzo cenny rezultat pomiaru nau- 
kowego; 2) załączony do przyrządu kwe- 

stjonarjusz powinien być wypełniony wraz 
z podaniem nazwiską i adresu znalazcy, 
któremu przysługuje nagroda pieniężna w 
wysokości 20 zł. za dostarczenie przyrzą- 
du w stanie nienaruszonym oraz zwrot ko- 
sztów, związanych z dostarczeniem przy- 
rządu. (0) 

Kaszą manna amerykańska 140—150 gr* 
га 1 kig., krajowa 110—120, gryczana cała 
100--120, przecierana 110--120, perłowa 100— 
110, pęczak 75—85, jęczmienna 80—90, ja- 
glana 80—90. 

WTC 

Wyścigi konne. 
Wyniki gonitw Vi-go dnia. 

Pomimo złej pogody konkurs hippi- 
czny oraz gonitwy odbyły się przy dość 
znacznej ilości publiczności. Lekki konkurs 
hippiczny dla pp. oficerów zgromadził 27- 
miu zawodników, ubiegających się o jedną 
z trzech nagród honorowych. W rezultacie 
nagroda pierwsza przyznana zostałą por. 
Rojkiewiczowi, 19 Szw. KOP na koniu 
„Eunuch*, druga — por. Węgrzyńskiemu 
3 DAK na koniu „Niecnota*, trzecią —por. 
Gątkiewiczowi 14 DAK na koniu „Makat*. 

Z niewielkiem opóźnieniem rozpoczęto 
wyścigi. Deszczyk, a co za tem idzie b. 
ciężki tor, zapowiadały dzień fuksów w re- 
zultacie jednak nadzwyczajnych niespodzia- 
nek nie zanotowano. 

Gonitwę z płotkami na dystansie 2400 
mtr wygrał Magnat Gr. Ofic. 9 p. 5. 

(nasz faworyt), bijąc w czasie 3.18 Ericę 

rtm. Dowgiałło i por. Juścińskiego i Mig- 
non por. Śliwińskiego. Totalizator 13 zł. 

Gonitwę z płotami na dyst. 21oo mtr. 

wygrał, pewnie o 2 i pół długości St. Bron- 
chit, St. Bronikowskiego (nasz faworyt) 
przed Bajeczną rtm. Dowgiałło i por. Ju- 
Ścinskiego. Czas 2.32. Totalizator: zwyczaj- 
ny 23 zł. fr. 12,13. 

Gonitwa płaska na dyst. 2loo mir. 
budziła duże zainteresowanie z racji przy- 

puszczalnej walki Herolda, Kaprysa, Jazona 

i Byle Jakigo. W rezultacie wygrał ją Herold, 
bijąc na finischu Kaprysa (obydwa konie 

Gr. Of. 9 p. 5. K.) Trzecim był Dunajec 

por. Donnera. Czas 2.24. Totalizątor: zw. 
21 fr. 36 i 18. 

Steepie-chase na dyst. 3200 mtr. przy- 
niósł niespodziankę. 

Grano ogólnie Horodenkę Gr. Ofic. 
15 p. uł. Przez cały czas gonitwy szła ona 

pewnie i dopiero przed samym celowni- 

kiem Wojak por. Donnera wysunął się o 
pół długości. Trzecie miejsce zajęła Cza- 
rowna płk. Kozierowskiego. W gonitwie 
tej por. Kamionko, jadący na Bandurze, 

upadł na przeszkodzie. Czas Wojaka 4,22. 
Totalizator: zw. 50 fr. 17 16. 

Gonitwę płaską — pocieszenia na dyst. 

1600 mtr. wygrała pewnie Mista pik. Ka- 
ratiejewa (nasz faworyt), bijąc Drogę St. 

Bronikowskiego i Pusztę Ś-ki Lubełskiej. 
Steeple-chase na dyst. 3000 mt. Wy- 

grał Caraibe ppłk. Rómmla pod por. Bo- 
bińskim (nasz faworyt) przed Xalapą mir. 

Falewicza i Liberty K. K. Ważyńskich. 
Czas 4.18. Total. 17 zł. 

Na zakończenie dnia odbyła się gonit- 

wa włościańka o nagrody 400, 120 i 40 zł. 

Na starcie stanęło osiem koni. Nie trzeba 

dodawać, że gonitwa te była b. wesołą pa- 

rodja wyścigów, a dla „spłókanych* w to- 
talizatora jedynym środkiem na pole- 

pszeniu humoru. Jeźdźcy, nie wierząc: snać 

w temperament koni, uzbroili się w biczys- 

ka, któremi dopingowali rumaków od star- 

tu aż do mety. Ч > 
Gonitwę wygrał p. Mickiewicz z Czaran 

przed Rymkunemi Jurewiczem, zwycięzca 

obecny czwartym dniu gonitw przybył do 

mety jako drugi. Sk 
Następne gonitwy w niedzielę. Clou 

programu stanowić będzie gonitwa: loteryj- 

na, o której już wspominaliśmy kilkakrot- 

nie, a której zwycięzki koń rozlosowany 

zostanie pomiędzy publicznością. 

  

w dniu 26.V. 1928 r. 

Popieraj 
L0.P.P 
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Rejestr Handlowy. | 
Do Rejestru Handlowego Dział B. Sądu Okręgowego 

w Wilnie wciągnięto następujące wpisy: 

w dniu 20. IV. 1928 r. 

380. I. B. „Czesław Wojewódzki i S-ka, spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością". Eksploatacja autobusów 

osobowych. Siedziba w Wilnie, przy uł. Wielkiej 46. Firma 

istnieje od 1-go marca 1928 r. Kapitat 
złotych, podzielonych na loo udziałów po 80, złotych każdy. 

Na pokrycie tego kapitału zakładowego wspólnicy wnieśli do 

spółki dwa autobusy osobowe, oszacowane ha 8.000 złotych. 
Zarząd stanowią: Czesław Wojewódzki, zam. w Wilnie, przy 
ul. Święciańskiej 25, i Oskar Galaszek, zam. w Warszawie 

1o. Do kompetencji zarządu należą: 
bywanie i zbywanie wszelkiego rodzaju mienią, zawieranie 
umów i aktów, wydawanie i żyrowanie weksli i wszelkiego 
rodzaju innych zobowiązań, wydawanie plenipotencji, podej- 

mowanie i wypłacanie pieniędzy, otrzymywanie koresponden- 
cji i towarów i wogóle załatwianie wszelkich innych spraw, 
w zakres spółki wchodzących, i reprezentowanie spółki na- 

zewnątrz wobec władz i osób prywatnych. 
isywane przez obu wspólni- 
Spółka z ograniczoną odpo- 

zeznanego przed Se- 

przy ul. Dobrej 8 

izobowiązania winny być podp. 
ków pod stemplem firmowym. 

wiedzialnością, zawarta na mocy aktu, 

werynem Bohuszewiczem, 
września 1927 rok 

H. BALFOUR. 

* WALRA 0 DORUMENTY 
— Jeżeli list ten nie ma charakteru 

zbyt intymnego, chciałbym go wi: 

dzieć - rzekł Jack. 
Ned zawahał się, poczem wyjął 

list z pugilaresu i podał  przyjacielo- 

wi. Jack zbliżył się do okna, gdyż 

szary mrok grudniowego popołudnia 

zalewał jaż pokój. Przy ostatnich 

blaskach dnia, zaczął czytać: 
„Kochany mój Nedzie, 
Wybacz mi, że wyjeżdżam, nie 

uprzedziwszy cię. Przybyłem do 
Angljiw pewnym celu, mam nadzieję, 
że gdy list ten dojdzie do twych rąk, 
wypełnię już swe zadanie , i odjadę. 

Nie mogę jeszcze określić, dokąd się 
udam, to też nie bierz mi tego za złe 

išnie myśl, że nie wyjawiam ci swych za- 

miarów na przyszłość przez brak 
zaufania. Nie mogę opowiedzieć ci, 
co mnie skłoniło do odwiedzenia 
Anglji, mimo, że zaciągnąłem wzglę- 

dem ciebie dług wdzięczności, które- 
go nigdy nie zdołam spłacić. Gdybym 

cię nie był spotkał, kto wie, czy nie 

popełniłbym morderstwa, a nawet te- 

raz popełnię zapewne czyn, 

będzie zgodny 2 prawem, 
go, jedynem wyjściem 
dzie nagłe zniknięcie. 8 

że p. Izabella nie wybaczy mi, 

mów więc z ni 

Wydawca Stanisław 

  

Notarjuszem w. ! 
u za Nr. 5917 na czas nieograniczony. 
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ą o mnie, natomiast 

pannie Molly oświadcz w moim imie- 

Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyiło. 

poleconej, prywatnej, 

prawo reprezentować 
dzami, instytucjami i 
nemi. jednak nabycie i zbyci 
sów wszystkich czterech wspólników. Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zawarta na mocy aktów, zeznanych przed 

Henrykiem Piekarskim, Notarjuszem w Lidzie z dnia 13 maja 

1927 r. za Nr. 2996 i 
czas nieograniczonz. 

zakładowy 8.000 

ta R. H. Sp. II 

go kredytu orąz utw 

Wszelkie umoxy о, 
przyjmuje wkłady na 

Wilnie w dn. 27 

niu mnóstwo serdeczności. Przekazu- 

ję na twój rachunek dwadzieścia ty- 

sięcy dolarów, przyjm je 0-emnie, 

Nedzie. Nie potrzebuję ich, a Świa- 

domość, że ci się przydadzą» sprawia 

mi wielką radość. Nie zapomnij o 

mnie! Bill. 

Mam nadzieję, że nie straciłeś cza- 

su w Miirren i że znalazłeś tam 

Szczęście, na które zasługujesz. Od- 

gadłem wszystko przy pierwszem WI“ 

dzeniu się z tobą, gdyś mnie zapraszał 
do Devonshire.“ 

Gdy Jack przeczytał postscriptum, 

oczy jego  błysnęły i przyjazny 

uśmiech przemknął po twarzy, lecz w 

tejże chwili zdecydował się nic nie 

mówić o tem i raz jeszcze przejrzał 

pierwszą stronę ze zmarszczonemi 

brwiami. Ned zaczął nerwowemi kro- 

kami mierzyć pokój. 
— Bill był dla mnie bardzo 

dobry— rzekł nagle, ale oczywiście 

nie mogę przyjąć od niego tej sumy, 

chociaż, najzupełniej rozumiem jego 

szlachetny gest. Nie mogę jednak po- 

jąć, co to wszystko ma znaczyć? 
— Jakżebym chciał móc ci to 

który nie wytłomaczyć! — odrzekł poważnie Jack 

wobec te- —coprawda mam pewne  podejrze- 

dla mnie bę- nie... układa mi-ssię w głowie hipo- 

Obawiam się, teza, która jednak, 
nie jest bardzo „niepokojąca. 

— Opowiedz mi ją!-—prosił Ned, 
siadając ciężko na krzesło, 

„381. I. B. „Drobner i S-ka, skład żelaz 
spółke z ograniczoną odpowiedzialnością*. 

handlu artykułami żelaznemi, nabywanemi z Syndykatu Pol- * 

skich Hut Żelaznych. Siedziba w Lidzie, przy ul. Krzywej 10. 

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 1 marca 1928 roku. 

Kapitał zakładowy 5.000 złotych, podzielony na 4 udziały po 

1250 złotych każdy, całkowicie wpłacony. Zarząd spółki na- 

leży do wszystkich wspólników t. j. Jrol 
w Warszawie, ul. Królewska 49 oraz zam. w Lidzie, 
Krzywej 10, Mejera Sztejnberga, 
wszelkie umowy, akty, pełnomocnictwa, 
slowe, żyro weksli, czeki, rachunki, pokwitowania, korespon- 

dencja handlowa winny być podpisywane pod stemplem fir- 
mowym przez dwuch członków zarządu, 
towarów z kolei, komór celnych, korespon 

telegramów może dokonywa 
podpisując pod stemplem firmy. 

członków spółdzielni. 

muszę przyznać, 

a w Lidzie; 
Prowadzenie 

Chaima robnera, zam. 
przy ul. 

Hirsza i Gdali 'Czertoków; 
zobowiązania „wek- 

natomiast odbiór 
dencji pocztowej 

przesyłek pieniężnych, wartościowych, 
ć każdy z członków zarządu 

Również każdy z nich ma 
ółkę przed wszelkiego rodzaju wła- 

bami prywatnemi prawnemi i fizycz- 
ie nieruchomości wymaga podpi- 

sp 
0S0 

z dn. 13 stycznia 1928 r. za Nr. 230 na 
419—VI 

Ogłoszenie. 
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okr. w Wilnie w dn. 25 

V 28 r. pod Nr 270 wciągnięto wpis dodatkowy: 
270. „łasa Pożyczkowo-Oszczędno- 

ściowa pracowników sądowych w Wilnie — spółdzielnia 

z odpowiedzialnością udziałami". Celem spółdzielni jest 

polepszenie bytu materjalnego swych członków przez umo- 

žliwienie im składania oszczędności i dostarczenie dostępne- 

orzenie kapitału ną budowę domów dla 
Dla osiągnięcia tego spółdzielnia 

oprocentowanie, wydaje członkom po- 
życzki na podstawie zobowiązań weksłowych lub rewerso- 

wych, pod zastaw państwowych papierów procentowych i 
pod ząbezpieczenia hipoteczne oraz prowadzi operacje w Za- 
kres bankowości wchodzące. Zarząd obecnie stanowią: Ste- 
fan Ebel, Józef Juchniewicz i Władysław Brzozowski. 

Zaczynam _ przypuszczać, że 
Fairleigh jest zamieszany w tej spra- 
wie! 

= Sana 
-— Być może, ale przyjrzyjmy Się 

spokojnie 'faktom: Fairiolgh - uredził 
się w Kanadzie i nikt nie wie nic o 
jego życiu, aż do chwili znalezienia 
go przez rejenta, który oznajmił mu 
o dziedzictwie. Poszukiwał złota w 
głębi Alaski. John Boyd spotkał 
matkę Billa również w tym kraju. 
Najwidoczniej powiedziano małemu 
Billowi, że rodziców jego zamordo- 
wał niejaki Peter Morgan, gdyż nie 
mogło to przyjść do głowy dziecku 

zupełnie spontanicznie. W dzieciństwie 

więc już był on przekonany, że obo- 

wiązkiem jego jest pomścić rodziców. 

Otóż jeszcze jeden zbieg okoliccnošci: 

Fairleigh objął dziedzictwo przed 

dwudziestu pięciu laty, to znaczy, w 

epoce, kiedy Bill się urodził. 
Ależ Bili ma zaledwie dwa- 

dzieścia cztery lata i sześć miesięcy, 

to też twoja nadzwyczajna hipoteza, 

že Fairleigh i Peter Morgan są jedną 

osobą, nie wytrzymuje krytyki, prze- 

cież matka Billa nie mogla być za- 

mordowaną na sześć miesięcy przed 
urodzeniem dziecka. 

— Tak, ale ojciec jego mógł być 
zamordowany! 

— To wszystko 
podobne! 

— Z góry uprzedzałem cię, że ta 

jest nieprawdo- 

  

О с 

Aino- i ne“ „Parter od 1 zt, Baikon 70 gr. Salagier Paryża! Świat nizin i świat bły cy: 5 
Teatr „Rolios „KSIĄŻE i APASZKA* (MIŁOŚĆ ZA PIENIĄDZE) porywający romans z udziałereezarującej « wuinady Vieżing 
Wileńska 4B. Vaili i George O Briena. Dyplomaci rządzą światem, a dyplomatami kobiety! Seansy_o_g. 6, 87 10-18. s 
  

  

Tas „Polonija awantur mitosnych p. t 

į Miejski Kinmalograi 
Kulturalno-Ošwiato 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

  Kolejowe — „ВНО 2 
(obok dworca kGłejowego). 

    

| Tear „WARÓŹ” Nibla podług pi 

| Wielka 30. 

НЕВЗЕНЫеУНИчА 022г ПЕЯЗМЕОПЫРООСТОРДЕТЩНСНИЧЕЙ 
KAŻDY Radjoamator wie, czem 
jest defekt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY defekt psuje odbiór i 

„, denerwuje słuchacza. 

KAŻDY więc winien mieć pod 
ręką książkę, zawierającą rady i 

wskazówki, jak deiekt taki usunąć 

PORARNIK DLA RADJOAMA- 
TORÓW, praca zbiorowa wy- 

bitnych fachowców wojskowych, 
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest 

właśnie tem, co jest niezbędne 

dla każdego Radjoamatora. 

Cena egz. brosz. 3.50 Z., opra- 
wionego 5, — zł 

Poradnik dla Radjamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 

garniach oraz w AJENC | | 

  

    

    

   

      

   

   
   

    

WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 
Mickiewicza 4 —0. 
WETO POOOCZ OPORNIE Н 

Perimutfera Uiframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 

  

nat „Orle Gniazdo” DRUSKIENIKI. Pensjo:! z 
Ка 5. Willa świeżo Teresy Jundziłł, Pogan 

odremontowana, z ogrodem, z elektrycz- 

nością. Pokoje słoneczne z oddzielnemi 

werandami. Kuchnia wykwintna. Cena wraz 

z utrzymaniem 10 zł. dziennie. Zgłaszać się: 

uż. Portowa 26, tel. 11-40, od g. 9-11 

rano i od 3 - 5-ej pp. albo Druskieniki. -| 

POZ EZEZEZEAKA Z KOGGRS 

Ogłoszenie 

Ogólne Zgromadzenie Komitetu Woje- 

wódzkiego Wileńskiego Ligi Obrony Po- 

wietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) składa- 

jące się z delegatów Komitetów Powiato- 

wych i Komitetów, działających na prawach 

Komitetów Powiatowych, odbędzie się dnia 

8 lipca rb. ogodzinie 12-ej w lokalu Spół- 

dzielczego Banku @а Handlu i Rzemiósł 

przy ul. Mickiewicza 7. 

  

Porządek dzienny. 

1. — Zagajenie. | 
2. — Wybór Prezydjum Ogólnego Zgro- 

madzenia. 
3. — Sprawozdanie Z 

rządu Komitetu Wojewó: 
Oddziału Wileńskiego T. O. P. 

1927-my. 1 > A 

4.- Sprawozdanie Komisji Rewizyj- 

nych LOPP i TOP. jj 

5. — Prógram działalności połączonych 

Towarzystw LOPP i TOP oraz preliminarz 

budżetowy na rok 1928. 

6. — Wybory: > 

a) 9 członków Zarządu K-tu Woj. i 4 

zastępców. STRA 

" b) 3 członków Komisji 

zastępców. : 

c) 2 delegatów Komitetu 

ne Zgromadzenie LOPP. A 
4. . Wnioski Komitetów Powiatowych, 

zgłoszone do Zarządu Komitetu Wojewódz- 

kiego na tydzień przed terminem Ogóine- 

go Zgromadzenia. 
8. — Wolne wnioski. 
Zgodnie z $ 4 statutu Ogólne 

dzenie jest prawomocne bez wzglę 

ilość przybyłych. delegatów. 
Wstęp dla członków 

wolny. 

działalności Za- 
dzkiego LOPP i 

za rok 

Rewizyjnej i 2 

Woj. na Ogól- 

Zgroma- 
du na 

i sympatyków 

  

niepewna; 

ale przeczytaj raz jeszcze list Billa. 

Czy nie uważasz, że to wszystko Się 

zgadza? : ć 
Ned przyglądał się energicznemu 

charakterowi pisma, nagle zawołał: 

— Nie mogę ani na chwilę przy- 

puścić, by ojciec izabelli miał być 

mordercą! Bill mógł się pomylić! 

— W każdym razie, niezależnie 

od tego, kto jest owym Peter Morga- 

nem, jasnem jest dla mnie, że Boyd 

przybył do Anglji z wyraźnym celem 

zabicia go i że podejrzenia jego pad 

ły na lorda Fairleighna. Sądzę nawet, 

że jedynie przyjaźń dla pana i dla 

Izabelli powstrzymały go od tego 

kroku. 
- Przypuśćmy więc, że masz 

rację, cóż twojem zdaniem, wpłynęło 
na zmianę planów Billa? 

— Myślę,że przez wzgląd na was, 

Bill zmienił zamiar zabicia go, ale nie 

mógł puścić płazem tak wielkiej 

zbrodni względem rodziców. To też 

opierając się na tem, co pisze O „czy- 

nie niezgodnym z prawem”, podejrze- 

wam, że postanowił on skarcić ostro 

wroga. Lecz Bill musiał spotkać ja- 

kieś niespodziewane trudności, dzięki 

którym został zwyciężony, a może na- 

wet uwięziono go. To wszystko wy- 

daje mi się prawdopodobnem, tem- 

bardziej, że ów mniemany złodziej, 

który wkradł się do mieszkania Billa, 

niezawodnie szukał tylko papierów — 

hipoteza jest niepokojąca i 

Od dnia 15 do 18 czerwca 1928 г. 
OZ WR 

aktach (całość). roli głównej: klarry Peel. Nad drogram: „STUDENCKI KAWAŁ* 
w 3 aktach. Orkiestra pod. dyrekcją p.Wł. Szczepańskiego. Kasa nia od g. R w Nnie- 
dziele i święta od godz, 3-ej m. 30. Początek seansów o godz. 6-ej;w niedziele i święta od g. 4. 

Następny program: „KARUZELA UDRĘCZEŃ:, 

  

. „PERŁY i 

„Nad brzegami Ga filmy: 

Rubespiera. Pocz. seansów o g. 6; 

Dzis! Największy sensacyjno-zalonowy dramat w 10 aktach, pełen emocjonuj h przygód i 7 OE › -'n emocjonujących przygód i ; 
tr ur TI 1 „i KOBIĘTY*. W rolach tytułowych: najsłynniejszy Saba anais shoe i 

A.Mickiewicza 22.| Albertini i urocza Rosjanka Elżbieta Pinajei. Nad program: Arcywesoła bohaterska komedia w 2 akt. p. t. | 
aL.e0, pogromca Lwów”. Początek 0 g. 530, ost. 10.25, ARA 

  

(Niebezpieczna gra), salonowo- į 
sensacyjny dramat w 2 serjach, 

komedja 
NS 

Dziś! Wielkie arcydzieło filmowel p. t. „KRZYWÓPRZYSIĘŚCA* (Wspomnienia K Т 
a dramat wyżej w = Le CE, osnuty na tle Seo ON ek Io Sta pi 

nego romansu Baronowej Orczy. rolach głównych wybitni artyści fra : „| 
ton, Pedro de Cordoba, Holmes Herbert. Okropnosci rewolucji čiai „AL“ 

podług gło-| 
i 

rolach: 

ucji | rządy Dantona, i 
w. w niedzieleo g. 4. { 

  

  

Dzis! Wielki wieczór poezji i piesnil Na srebrnym ekranie wyświetla się najgłośniej Т 
owieści Aleksandra Dumasa „DAMA KAMELJOWA* R zenit. WE oe 

tytułowych: Norma Tolmagde i Roland Gilbert. Podczas wyświetlania filmu będą wykonane przez znanych | 
artystów operowych arje z opery „Travata* i in. 

SEA 
Ważne dia skl 
  

N. ZAER, 
wykonywa wszelkie prace po cenach 
Przyjmuje do przerobienia stare lustra 

sposobu francuskiego. 

SAS TD EEA | 

Ogłoszenie 
Podaję ao publicznej wiadomości, że 
w dniu 26.6 28 r. o godz. 9 rano na 
rynku Stejańskim w Wilnie odbę- 
dzie się licytacja na sprzedaż 5-ciu 
wybrakowanych koni policyjnych in 
plis. Wadjum od nabywców  pobiera- 
ne nie będzie. 

(—) Dubowski Aleksander 
Komendant P.P. pow. 

Wileńsko-Trockiego. 

E3ESEPERESEBESEZEGEJ OZONE 
uchy są c 

Plaga letniali natrętne, 
wstrętne i jako roznosiciel- 
ki wszelkich chorób są nie- 
bezpieczne dla zdrowia 
ludzkiego. Przeto używajcie 
proszek japoński „Katol“, 
który w przeciągu 15 minut 
wytępi doszczętnie w pokoju: 
muchy, pchły, | komary, 
pluskwy i wszelkie robactwo 
„KATOL* nieszkodliwy dla 
zdrowia. Nie reklama, lecz 
rzeczywistość: kto spróbuje +"' - 
„Katol*, pozostanie wdzięcz- . 
ny zą dobrą poradę. Żądać ' 
we wszystkich składach 
aptecznych i aptekach. —2 

  

    

REC ZOPRCK ZK WER INDESIT 

Pensjonat „Urocze Werki“ > 
(pod Wilnem) A 

OTWARTY 
Warunki na miejscu, lub Dąbrow 

® skiego 10 m. 4. - 15 

£ Cynkograija „A RS“ 1 
Tatarska 1 - 13, ZOSTAŁA URUCHO- 
MIONA i przyjmuje wszelkie roboty | 

BEAKUKNBICY DIEC AGI 
w zakresie cynkogra ji. - KRZ 

: 
Pokój 

dla pań, eiektrycz- 
ność, do wynajęcia, 
Tatarska 17 m: 3. —Į 

į LETNISKA Į 
LSS E ART ATR 

w majątku 
Letnisko w. powiecie 
Oszmiańskim z cało- i į 
dziennem | utrzyma- Mieszkanie 
niem. Stół dobry, lasPOtrzebne 3 pokojo- 
j rzeka. Dowiedzieć we, pożądane — па 
się: Mickiewicza 4, źwierzyńcu. Zgłosze- 

  

  

epów mebli i stolarzy!! 

Beiektryczna $ZUITEMMIA Szkła I Iusterk 
ul. Rudnicka 16, 
róg Wsz. Świętych. 

nowe kę, 

| GD OBEP | 

  

3 miesięczną 
zacnym ludziom wdo- 

Wspóli czynny lub 
' cichy, z go- 

tówką 40.000 zł., do 
interesu monopolo-. 
wego z dochodem Z 
do 4.000 zł. miesięcz- 
nie, w wjększem mie- 
ście Pomorza, poszu- 
kiwany. Zgłoszenia 
przyjmuje St. Zieliń- 
ski Chełmno-Pomo- 
rze, Plac Wolności 4, 

W p. о- 8892 

konkurencyjnych. 
ną 

  

gubiony kwit lom- 
Ru ua 

B bardowy (Bisku- ge POSADY © 22 o z 2, 
Em unieważnia się. o 

POSZUKUJĘ # 
  

ubioną dnia 8 
czerwca r. b. na 
dworcu Osobo- pracy administratora 2 > 

majątku ziemskiego WYM. . legitymacja 
lub nieruchomości w "rzędnicza, _ wydana 

t.przez D. O. K. Ii 
Grodno, na imię Kii- 
mowicza Kazimierza, 
uniewa "ia się. 7-£69Z 

mieście. Liczę 30 la 
jestem kawalerem. 
Posiadam wykształce- 
nie średnie. Mogę 
przedstawić kaucję 
hypoteczną na własną 
posiadłośc. Łaskawe 

  

  

  

  

oterty proszę skłądać B 
w aamin. „Słowa* R 1. pot re] DEKARZE & 
WARSZAWIANKA” BAWAWAMB 

wychowawczyni nau- 
CE PO. 

posady do młodszych į 
dzieci z całodzienną BOKTÓR ! 

opieką. Posiada dos-| B, ZELBOWIEZ | 
onałe _świaądectwa,| .. 4 

irancuski i  metodę sg wencryczę. | 
a Przygoto- moczowych, od 9.4 

wuje do gimnazjum.| __ alias 
Wyjedzie. ua, wieś.j 7 99 S"GwieceE 
Adres: Wielka 27 m. 2] Kobjeta-Lekarz | 

°^ ar ido | ь ъ 
REGIERA A SERCE GATE | KOBIECE, WENE- 

RYCZNE, NARZĄ- | 
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ROŽNE 5 oczów 
ой 12--21 Od 4-6, | 

tel. 277. ł 

бргхебаго —а № 

sztowanie, deski i 
sztandary. — Месхе!о- у 

na i | LEKARZE neamCI 
W Stowarzyszenia , EGEEEEEE 

MARYA 

przy ulicy Wileń- MżyńskarŚmeśska 
skiei 33 codziennie 1 

Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 

OBIA DY korony. Sztuczne zę- 

od godz. 1 do 5pp. BI: , Wojskowym, u- 

ul. Mickiewicza 24, | 

tanio materjał na ru- 

wa 14, dozorca. o ` BE 

Techników Polskich  Lekarz-Dentysta 

Choroby jamy ustnej. 

wydają się 

Porcelanowe i złote 

rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarną 4 
m. 5. Przyjmuje: od 
—1iod4 7. 

Wydz. Zdr. Nr. 

DZIEWCZYNKĘ 
8 odda 2 

$ nia do „Słowa* 

e : 2092 Ergo“ A = wa, a 

| GREC - ciorgiem dzieci, nie ORKUT TAPE 

z: 
mogąca ich  utrzy- GEE SRA   

  

LOKALE ® qq zdróz 
prawie w centrum 

Q-pokojowy lokal od miasta, do wynajęcia 

ulicy, nadający się duży lokal nadający 

na biuro, przedsię-się na fabrykę, lub 

biorstwo handlowe i zakład przemysłowy, 

mieszkanie 2-pokojo- składy, stajnie, woda 

we odmajmuje _ się.i światło na miejscu. 

W. Pohulanka 7, in-Dowiedzieć się w 
formować się u wła- Biurze  „Administra- 

ścicielki. 2—6S9Z cja", ul. Wielka Nr 56 

E k - 1692 

dowodów zbrodni Peter Morgana. 
— Na miłość Boską, Jacku... 

mógłbym uwierzyć jeszcze, że Fair- 
leigh zabił kogoś w wybuchu gniewu, 
ale ty chcesz z niego zrobić zbrod- 
niarza, więcej nawet, wodza bandy 
złoczyńców. A zresztą Bill nie mógł 
być uwięziony, gdyż widziano go, jak 

wyjeżdżał z Coombe. : 
Jack milczał przez chwilę, poczem 

rzekł: J 
— Nedzie, czy mogę ci zaufać? 
— Osądź sam. mój drogi! 
— O, wiem dobrze, że nie zdra- 

dzisz mego zaufania, ale czy potra- 
fisz udawać. że nic nie wiesz? 

Ned zawahał się. 
Będę się starał, — odrzekł, 

lecz jeśli uważasz, że lepiej byłoby, 
żebym nie wiedział o czemś, nie mów 
mi nic. 

—- Jednak zaryzykuję wtajemni- 
czyć cię w parę faktów jeszcze, Otóż 
one: Gdy Fairleigh odziedziczył rodo- 
we dobra swych przodków, były one 
bardzo zadłużone. Jego poprzednik 
był starcem rozrzutnym, który roz- 
trwonił olbrzymią fortunę. John Feir- 
leigh nie miał żadnych Kapitałów, żył 
z dochodów, czerpanych z ziemi. 2 
początku żył skromnie i z trudnością 

dawał sobie rady; jednocześnie usiłu- 
jąc stanąć na pewnym poziomie kul- 
turalnym. Po pewnym czasie ożenił 

się z ubogą szlachcianką i stał się 
doskonałym typem gentlemana. W 

domość w adm. „Sło- 
wi 

mać i wychować. Wia- 38 — МОМЕН a 
mms a“. o 

——— 

‚ № — оргосел!ома- : AKUSZERKA 

j 
ł 

w. śmiałowska 
przyjmuje od godz. 
вО Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamoż- 
nym ista, 

„P. Nr. 63 

nie ląkujemy 
wszelkie sumy pie- 
niężne pod gwa- 
rancje wekslowe, 
hipoteczne i inne. 
D. H. -K.„Zachėta“ į | 
Gdańska 6, 1е1,9-05 # 

       

  

1910 roku zdarzyla się kradziež klej- 
notów, o której głośno było przez 
dłuższy czas. Podczas wielkiego balu 
zginęły perły lady Biakebory. Pomię- 
dzy gośćmi znajdował się Fairleigh. 
Złodziej coprawda został przyłapany, 
lecz pereł nie znaleziono. 

‚ Ро upływie sześciu miesięcy na 
hipotece Coombe nie ciężył najmniej- 
szy dług. W 1913 r. Fairleigh spędził 
pół roku w Niemczech, a potem, pod- 
czas wojny, Devonshire stało się ist- 

  

nem gniazdem szpiegowskiem. 24. / 
każdym razem, gdyśmy wpadali na * 
ślad szpiega niemieckiego, usiłował 
on ukryć się w Devonshire, a gdy 
się tam znalazł, znikał nam z oczu. 
Nigdy już nie zdołaliśmy ich złapać. 
Przy końcu wojny Feirleigh był bó- . 
gaczem. Czy pamiętasz, jak owego * 
wieczoru, gdy Bill poznał lorda, roz-, 
mawiališmy O kradzieży brylantów 
w Harpington? Otóż Ślad złodziei do- 
prowadził nas do Borlock, a tam za- 
ginął.  Znowuż morderstwo Maca- 
"wbie? Mordercy nie udało się złapać, 
zginął też w Devonshire. Fairleigh 
składa tymczasem w bankach olbrzy- 
mie kapitały i jest członkiem spółek 
akcyjnych © największym zakresie 
działalności, jednak dywidendy nie 
odpowiają bynajmniej nagłemu przy- 
rostowi kapitałów. Suma ich jest 
wielka, ale nikt prócz niego nie zna 

je]. 

Drux. „Wydawnictwo Wiłeńskie' ul. IKwaszelna 23, 
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