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Po zamknięciu Sesji. 
Sesja obu lzb Ssjmowych została 

zamknięta przez Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej. Przedtem byliśmy 

Świadkami, jak senatorowie z B. B. 

głosowali za budżetem, uchwalonym 

przez lzbę Poselską, ze wszystkiemi 

zmianami, czasem bardzo szkodliwe- 

mi, które to Izba Poselska do pro- 

jektu rządowego wniosła. Senatoro- 

wie z B. B. przygotowywali się do 

obrony i przywrócenia pierwotnego 

przedłożenia rządowego, przygotowy- 

wali referaty, przemówienia etc., na- 

kaz więc, aby zmienić front i po- 

przeć wszystkie absurda sejmowe 

wydał się im strasznym i ciężkim. 

Co gorsza, kołedzy ich pp. senatorzy 

z endecji postawili szereg poprawek, 

które w zniekształconym przez Sejm 

budżecie  przywróciłyby pierwotne, 

przez rząd projektowane, brzmienie 

niektórych pozycyj. | oto nawet prze- 

ciw tym poprawkom,  przeciw*redak- 

cji i inicjatywie własnego rządu sena- 

torowie B. B. musieli głosować. Sy- 

tuacja wydawała się im groteskowo 

subjektywnie, zagadkowo objektywnie. 

Robotnik wyjaśnił sprawę w ten 

sposób, iż rząd wolał odrzucić ofertę 

współpracy oierowaną przez Senat. 

Ofertę tę najwyraźniej stormułował 

Cza:. Dewizą stanowiska, zajętego 

przez Czas, mogłyby być: słowa: 

„przez Senat do przywrócenia rządów 

parlamentarnych. Co |Izba zepsuła, 

niech Senat poprawi, a całość sama 

się złoży”. 

Tłumaczymy sobie cokolwiek inaczej 

postępowanie rządu. Zdaje się, że 

rząd nie spodziewał się aby nawet 

przy najwydatniejszej pomocy Senatu 

budżet mógłby być odrestaurowany 

w jego pierwotnej iormie. Było cały 

szereg pozycyj, przeciw którym gło- 

sowały wszystkie partje. Były to 

jednak pozycje konieczne dla dobre- 

go iunkcjonowania -rządu i to każde- 
go rządu. Przy najlepszych więc in- 

tencjach Senatu i przy ewentualnie 

największej kurtuazji w  „buietowa- 

niu“ się posłów Opozycji w chwili, 
gdy budżet powróciłlby z Senatu do 

Izby Poselskiej na głosowanie po- 

nowne — jeszczeby nie można mieć 

nadziei, aby ten budżet dostatecznie 

był wyreparowany po ranach, które 

mu pierwotna demagogja i upór 

sejmowy zadały. 

Rząd więc zrobił ten gest, aby se- 

natorowie z B. B. głosowali za tym 

„najgorszym* i w niczem nie zreparo- 

wanym budżetem. Rząd nietylko nie 

poszedł za radą, aby skorzystać z 

oierty Senatu i na drodze parlamen- 

tarnej stoczyć walkę o budżet, napra- - 

wić go,o ileby to było możliwe, a po- 

tem kuleć i stękać z powodu tych ran, 

które w budżecie pozostały, lecz rząd 

przyjął budżet taki, jaki go demagogja 

parlamentarna wygotowała. Zamiast 

więc idyllicznego „całość sama się 

złoży”, które brzmiało w radach da- 

wanych rządowi jeszcze kilka dni te- 

mu, stoimy wobec ińnych znanych 

polskich powiedzeń mniej idyllicznych, 

bardziej szorstkich i posępnych. Po- 

wiedzenia te prorokują, co będzie z 
budżetem, co będzie z Seimern. Jedno 

z nich bardziej pogodne, brzmiałoby 
chyba tak: „głupiemu trzeba ustąpić". 

Tak po ojcowsku mówiłby rząd do 
Sejmu. Drugie takie powiedzenie: „A 

jednak wypijecie to piwo, ktorešcie 

sobie nawarzyli*, byłoby także odezwa- 

niem się rządu do Sejmu, lecz nie 

dawałoby nam narazie odpowiedzi na 

pytanie, co rząd zamierza z budżetem 

zrobić i co zamierza z Sejmem zrobić, 

Budżet został uchwalony w re- 

dakcji sejmowej. Nie widzimy w tem 
cofnięcia się rządu, widzimy w fakcie 

powstrzymania senatorów z B. B. od 

reparowania budżetu raczej nową 

przestrogę, rzuconą przez 'rząd na- 
szemu Sejmowi. | dlatego z tego 
wszystkiego wypływa wołanie: „na: 

prawmy Konstytucję, naprawmy Kon- 
stytucję!* Cat. 

RIO TLS TEIKIANTI 

0 komitecie regionalnym. 
Wywiad z p. Władysławem Raczkie- 

wiczem, wojewodą wileńskim, 

W sprawie komitetu regjonalnego 
województwa wileńskiego, którego po- 
siedzenie organizacyjne odbędzie się 
dnia 25 czerwca w poniedziałek, udzie- 
lił nam łaskawie wywiadu pan Wła- 
dysław Raczkiewicz wojewoda wileński. 

Jaki będzie stosunek komitetu reg- 
jonalnego do samorządu? było nasze 
pierwsze pytanie. 

— Samorząd nie wyczerpuje wszy- 
stkich możliwości, ni wprowadza do 
pracy dla państwa wszystkich sił, 
które dla tego państwa pracować mo- 

ga,—odpowiada wojewoda. Sądzę, że 
praca komitetu regjonalnego przez 
swoją inicjatywę wpłynie na podnie- 
sienie intensywności samorządu wo- 
jewódzkiego, zwiększy jego walory, 
pogłębi pracę samorządu. 

Wojewoda powołuje członków ko- 
mitetu regjonalnego. Zawsze jest mo- 
żliwe dalsze rozszerzenie jego składu 
personalnego. Chodzi o to, aby wszy- 
stkie prawdziwie wartościowe siły 
mogły być tutaj wykorzystane. 

Jak będzie pracował komitet regjo- 
nalny? ' 

Komitet regjonalny będzie mógł 
ujawniać swoją inicjatywę, opracowy- 
wać projekta w licznych sprawach, w 
szerszej dziedzinie, niż nawet jest prze- 
widziana dla samorządów. Oczywiście 
będzie to tylko inicjatywa, skonkrety- 
zowanie pewnych pomysłów, a miaro- 
dajne władze będą mogły projekty 
komitetu przyjąć, lub odrzucić. jednak 
w komitecie pracować będą także 
liczni urzędnicy, tak, że kontakt z wła- 
dzami najzupełniej będzie zapewniony. 
Pozatem wojewoda będzie się w wielu 
sprawach zwracał do komitetu 
regjonalnego z prośbą o wyrażenie 
opinji. Wtedy komitet będzie wyjaśniał 
wojewodzie swoje zapatrywania na 
daną sprawę. 

Czy będą się odbywać także ple- 
narne posiedzenia komitetu? 

Komitet zasadniczo dzielić się bę- 
dzie na trzy sekcje: rolniczą, ogólno- 
gospodarczą i ošwiatowo-kulturalną. 
Plenarne zebrania Komitetu obrado- 
wać będą nad sprawami, któreby inte- 
resowały wszystkich członków komi- 
tetu. 

Czy praca w komitecie będzie 
opłacana? 

„Nie! wszystkie czynności w komi- 
tecie będą wyłącznie honorowe i nie 
jest przewidywany żaden zwrot pono- 
szonych wydatków. Do najbliższych 
prac komitetu należeć będzie opraco- 
wanie programu gospodarczego. Nie 
będzie tu komitet błądzić poomacku, 
—-powiedział wojewoda—bo taki pro- 
gram już został przez nas opracowa- 
ny, więc Komitet będzie miał tu ułat- 
wioną pracę. Również sądzę, że nale- 
ży opracować szkice monograficzne o 
naszej ziemi. ь 

Wogóle — zakończył wojewoda — 
wcielenie w życie idei komitetów re- 
gionalnych, to wcielenie w życie idei 
wydostania ze społeczeństwa jaknaj- 
więcej wartości i oparcia pracy rządu 
na tych wydobytych ze społeczeństwa 
wartościach. 

Orędzie P. Prezydenia Rzeczynospoliiej 
w sprawie zamknięcia Sesji zwyczajnej i budżefowej Sejmu 

i Senafu. 
WARSZAWA. 22.VI. PAT. Dzisiaj zaraz po - zamknięciu posiedzenia 

Senatu zgłosił się kolejno u pp. marszałków Sejmu i Senatu p. Umiastow- 
ski, sekretarz prezydjum Rady Ministrów, i doręczył pisma p. prezesa 
Rady Ministrów, przesyłające im zarządzenia p. Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z dnia 22 m. b. w sprawie zamknięcia z dniem dzisiejszym sesji 
zwyczajnej i budżetowej Sejmu i Senatu. Zarządzenia p. Prezydenta Rze- 
czypospolitej brzmią następująco: 

„Na podstawie artykułu 25 Konstytucji zamykam z dniem 
dzisiejszym sesję zwyczajną i budżetową Sejmu". 

Warszawa, dnia 22 czerwca 1828 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: /gnacy Mościcki 
: Prezes Rady Ministrów: Józef Piłsudski. 

„Na podstawie artykułu 37 Konstytucji zamykam z dniem 
dzisiejszym sesję zwyczajną i budżetową Senatu". 

Warszawa, dnia 22 czerwca 1928 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: /gzacy Mościcki. 
Prezes Rady Ministrów: Józef Piłsudski. 

. Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 
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„WARJACKIE PROWGKAGIE WOLDEMARASA“. 
Echa mowy premjera lifewskiego w prasie francuskiej. 
PARYŻ, 23 VI. PAT. Ostatnie oświadczenie litewskie- 

go premjera, złożone na zjezdzie szaulisów w sprawie 
Wilna, wywołało w prasie tutejszej obszerne komentarze. 

„Temps* zaznacza, że mowa Woldemarasa raz jesz- 
cze dowodzi, że rząd litewski nietyłko niema szczerej chę- 
ci położyć kres stanowi wojennemu, który od sześciu lat 
utrzymuje z Polską, lecz wzkazuje na to, że Woldemaras 
trwa w dalszym ciągu na stanowisku prowokacyjnem, sta- 
nowiącem poważną groźbę dla pokoju w północno-za- 
chodniej Europie. Wobec tego sprawa zatargu polsko-li= 
tewskiego powinna być we wrześniu rozpatrzona w spo- 
sób taki, który powinien ostatecznie dać rządowi kowień- 
skiemu do zrozumienia, że nie wolno mu będzie więcej 
mącić pokoju europejskiego dla zadowolenia specjalnych 
swoich ambicyj. ; j 

„L Oeuvre* pisze, że mowa Woldemarasa stanowi 
jawne narusze 

Genewie. 
nie zobowiązań, przyjętych przez niego w 

„Bwenir* nazywa wystąpienie Wołdemarasa w a r- 
jacka prowokacją 
z tem wystąpieniem 
i Rosji. 

antypolskiej kampanii 
i dopatruje się w związku 

Niemiec 

PO ZBRODNI RACZICZA. 
Kandukt żałokny z Białogrodu do Zagrzebia. 

BIAŁOGRÓD. 22.6 PAT. Wczoraj o godz. 6-ej popołudniu 
trumny ze zwłokami posłów: Pawła Radicza i Bassariczka prze- 
wiezione zostały na dworzec. Za trumnami 
czyli członkowie rządu i niemal wszyscy posłowie. 

prócz rodzin kro- 

W żałobnym pochodzie wzięta udział kilkutysięczna rzesza 
publiczności. Pokoju nigdzie nie zakłócono. Po odšpiewaniu 
„Requiem* trumny złożone zostały w wagonie pociągu, który o 
11 wieczorem odjechał do Zagrzebia, W pociągu zajęli miejsca 
wszyscy członkowie grupy włościańsko-demokratycznej. 

ZAGRZEB, 22.VI. 
posłów chorwackich oczekiwało przeszło 20.000 osób. 

w sfolicy Chorwacji. 
PAT. Na pociąg, z Białogrodu, wiozący zwłoki 

Zwłoki przewie- 
ziono do kaplicy pałacowej, w której wiceprezes grupy posła Radicza, 
Regaze, wygłosił przemówienie, podnosząc zasługi deputowanych, którzy 
zginęli tragiczną śmiercią. Nawoływał ludność do zachowania spokoju i 
rozejścia się do domów. Nie było żadnych incydentów. 

Krwawe manifesfacie w Zagrzebiu. 
BIAŁOGRÓD, 22, VI. PAT. W Zagrzebiu trwały w dalszym ciągu mani- 

festacje, które w pewnym stopniu były spowodowanc przez ząkaz używania 
broni palnej przez policję, co manifestanci 
władz. 

tłumaczyli jako 
` 

dowód słabości 

Policję kilkakrotnie przyjmowano strzałami, próbowano budować baryka- 

dy. Prócz dwu zabitych jest po obu stronach wieiu rannych. Dokonano licznych 
aresztowań głównie wśród komunistów. 

W celu uniknięcia rozlewu krwi władze policyjne wydały zarządzenia 
zamknięcia kawiarń, kinematografów, teatrów i bram domów o godz. 
схогет- 

19 wie- 

Wszelkie zbiegowiska uliczne są również surowo wzbronione. 

Stefan Radicz powraca do zdrowia. 
„ BIALOGROD 22 VI PAT. Według ostatniego biuletynu stan zdrowia Stefana 

Radicza jest zadawalający. Ministerstwo spraw wewnętrznych zwróciło się do znane- 
go chirurga wiedeńskiego Hingera z prośbą o przybycie do Białogrodu, celem obję- 
cia opieki nad Stefanem Radiczem. 

Decyzja Stefana Radicza. 
BIAŁOGRÓD, 22. VI. PAT. Po dyskusji nad sytuacją polityczną, 

odbytej w porozumieniu z przewodniczącym grupy, rannym posłem Stefa- 
nem  Radiczem 
włościańsko-demokratyczna uchwaliła następującą rezolucję: 

i po wysłuchaniu wszystkich członków grupy koalicja 

Grupa włościańsko-demokratyczna powstrzyma się od udziału w 
pracach parlamentu, 

przelana została krew kolegów i przyjaciół, 
nie dane będą gwarancje, 

i humanitarność 
będzie udzielone zadośćuczynienie, 

gdzie w legalnej walce o równość, 

dopóki 
niezbędne dla całkowitego równouprawnienia. 

Samo przez się zrozumiałe jest, że grupa nie będzie utrzymywała z 
rządem żadnych stosunków i odrzuca wszelkie materjalne . odszkodowanie 
za niedające się przywrócić życie kolegów i ojców rodzin. Grupa wło- 
Ściańsko - demokratyczna wyraża przekonanie, że naród 

środkami zdoła zabezpieczyć byt rodzin ofiar. 
Grupa zwraca się do narodu z prośbą o zachowanie w tych trud- 

nych chwilach niezbędnego spokoju i zaufania do kierownictwa i przedsta- 
wicieli swych, którzy w odpowiedniej chwili ogłoszą swe ostateczne decyzje, 
rozstrzygające © przyszłości. 
Zagrzebiu. 

sprawiedliwość 
dopóki nie 

sam wlasnemi 

Następne zebranie grupy odbędzie się w 

Ragziez odpowie za dwa zabójstwa i dwa usiłowane zabójstwa. 
BIALOGROD, 22. VI. Pat. Poseł Raczicz odpowiadać będzie 

Karnego za dwa zabójstwa i dwa usiłowane zabójstwa. S 
Minister spraw zagranicznych Marinkowicz, przebywający w Bukareszcie na 

konferencji „Małej Ententy wezwany został telegraficznie do Białogrodu, dokąd ma 
przybyć, dzisiaj wieczór. 

Ks. Konfromananicz prefendeńtem do fronu chorwackiego? 
WIEDEŃ, 22. VI. Pat. Do „Wiener Allgemeine Ztg* donoszą, że w Chorwacji 

pojawił się pretendent do tronu chorwackiego. Jest nim książe Kontromananicz. Ojciec 
jego odegrywał na dworze cesarskim wielką rolę. Informator dziennika twierdzi, że 
strzały w Skupczynie oddane zostały wtedy, gdy Paweł Radicz w mowie swej wspo- 
mniał nazwisko ks. Kontromananicza. Szczegół ten — jak twierdzi wiedeński dzien- 
nik — nie został podany przez oficjalne sprawozdania z posiedzenia. 

z art. 155 Kod. 

bos gen. Nobile i jego załogi. 
Kłos z za zwałów lodowych. 

* PARYŻ, 22. VI. Pat. Geń. Nobile zażądał akumulatorów w celu umożli- 
wienia mu nadawania drogą telegraficzną wskazówek w jakim kierunku mają 
iść poszukiwania tej 
„Italią“. 

grupy jego ekspedycji, która zosteła ze sterowcem 

Nobile radzi, aby samołot zaopatrzony w narty wylądował na lodzie w 
celu zabrania ze sobą członków jego grupy. 

Gęsta mgła spowodowała przerwanie komunikacji radjowej. 
Jeden z lotników zbadał ziemie położone na północnym wschodzie i. 

doszedł do wniosku, że sian lodu sprzyjać będzie poszukiwaniom grupy Ma- 

ri 

w 

Akcja rafownieza. 

ano za pomocą sań, Przybycia łamacza lodów „Krasina* oczekują dzisiaj 
ieczorem w Bergen, skąd „Ńrasin* wyruszy do Spitzbergu. 

PIZA, 22.Vł, PAT. Hydroplan pod dowództwem Ravazzeniego odleciał dziś 5 
min. 45 do Szpitzbergu, ażeby współdziałać w poszukiwaniach wyprawy gen. Nobile 

MOSKWA, 22.VI, PAT. Łamacz lodów „Mazygin* otrzymał rozkaz rezpoczęcia 
poszukiwań Amundsena i Guilbauda. 

MOSKWA, 22.VI, PAT. Olbrzymia kra zatrzymała „łamacz lodów „Małygin*, 

który skoro tylko to będzie możliwe posuwać się będzie w kierunku przylądka 

Łeughsmith. 

BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk | NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY— j. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“, 

BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot“. Н 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. | 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

DNO-—-Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
ITWIENIEC—A. Ossoling. 

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

50 proc. drożej. Ogłoszenia 

Woitkiewicz—Rynek. 

ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.— ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego , 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz niilimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-8i 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
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Montesquieu. 
Streśćmy, jakie są ogólne cechy 

francuskiego usposobienia. 

Zdanie, że Francuzi są narodem 

„lekkim* nie jest usprawiedliwione. 

Chodzi O to, że Francuzi łatwo prze- 

sadzają. Przesadzają, bo skłonni są 

do zbyt jasnego formułowania. Wsku- 
tek tego tworzą dogmaty i abstrakcje, 

piękne dogmaty i abstrakcje. Daią 

się porywać im dla ich dźwięku, ale 

to nie znaczy bynaimniej, żeby byli 

lekkoduszni. Lekkie u Francuzów są 

tylko „obyczaje". Zapał dla dogma- 
tów i abstrakcyj wynika z latyńskiej 
skłonności estetycznej starego naro- 
du, który przez długie wieki żył w 

pięknej dyscyplinie Ściśle określo- 

nego porządku religijnego, spolecz- 

nego i politycznego. 

Opinja, że Francuzi nie znają za- 

granicy powinna być  dopełniona 

przez uwagę, że nie umieją zrozu- 

mieć zagranicy. 

Siebie wyłącznie, można powie- 

dzieć, uważają za prawdziwych, zu- 

pełnych ludzi, a cudzoziemcy są to 

dla nich dziwne stworzenia, przyczem 

podkreśliłem wyżej specjalną predy- 

lekcję do Rosjan, którzy z pośród 

cudzoziemców są właśnie przedsta- 

wiciełami może najmniejszego umiaru, 

taktu. Jeżeli jednak istnieją predy- 

lekcje, to z tego nie wynika, żeby 

istniał podziw; raczej zadziwienie i 

zaciekawienie wzbudza ogrom tery- 

torjum i liczebność ludności oraz mgli- 

ste wiadomości o utopjach Tołstoja i 

„realizmie'" Dostojewskiego i legendy 

o „charme slave*, który podobno 

przez Rosjan ma być najlepiej przed- 

stawiany. Na korzyść Rosjan w ich 

stosunku do Francuzów trzeba po- 

wiedzieć, że nie dają oni prawie nig- 

dy ośmieszającego widoku nadskaku- 

jących komplemencistów, pełnych ek- 

stazy wobec francuskich  interlokuto- 

rów i robiących wrażenie nieskończe- 

nie zaszczyconych zbliżeniem się z 

Francuzami. Takie właśnie zachowa- 

nie się jest godne zalecenia w kraju, 

gdzie z wydobywaniem się „couches 

nouvelles“ znajduje usprawiedliwienie 

stare przysłowie „Oignez vilain — il 

vous poing; poignez vilain — il vous 

oint*, 

Rzecz prosta, że nie najlepsi przy- 

jaciele Francuzów umieją się  najle- 
piej wobec nich zachować i raczej 
jest odwrotnie. 

Rzecz prosta również, że przecię- 

tnie żydsń najlepiej się umieją urzą- 

dzić i to w sferach najbardziej wy- 

subtelnionych. Stern, Rotschild, Meyer, 

Reinach, Levy-Bruhl, Basch etc.—cała 

falanga doskonale usytuowanych izrae- 

Jitów. Antysemityzm, można powie- 

dzieć, że nie istnieje we Francji. 

| Maurras zna „/es juifs bien nės“. 

Żyd prędzej będzie uznany za Fran- 
cuza niż Polak, niż Hiszpan, niż 

ktokolwiek inny.  Przedewszystkiem 

Żydzi francuscy nie chcą się niczem 

wyróżniać od .autochtonów i akcento- 
wać swego pochodzenia; osiągnięcie 

tego rezultatu jest więcej, niż ułatwio- 

ne faktem, że niema we Francji praw- 
dziwych Żydów, mas żydowskich. Z 
tych przyczyn Francuzi nie mają po- 

jęcia o tem, czem w Polsce, w Ru- 

munji lub na Węgrzech może być 

„kwestja żydowska”. : 

Takie stanowisko ustaliło się na 
podłożu ogólnego usposobienia Fran- 
cuzów, które jest bardzo mało zdol- 

ne do rozumienia spraw cudzoziem- 

skich. 

Francuzi nie potrzebują się oba- 

wiać zcudzoziemczenia. Ani kultural- 

nie nikt ich nie podbije, bo zbyt silna, 

zbyt stara jest francuska kultura i 

zbyt są Francuzi do niej przywiązani, 

ani przemoc materjalna nigdy Francji 

nie zgnębi, nie zje. Po wspaniałem 

zjednoczeniu Francji przez monarchów 

średniowiecznych i wczesnorenesan- 

sowych zakończyła się epoka, w któ- 

rej byt Francji, państwa, narodu fran- 

cuskiego mógł być niepewny. Mogą 

jeszcze armje nieprzyjacielskie wcho- 

dzić do Paryża, jak to się stało trzy 

razy od czasów Wielkiej rewolucji, 

mogą zachodzić większe lub mniejsze 

zmiany terytorjalne, mnogą  miljony 

tracić życie w obronie Francji, ale 

Francja się obroni. 

Nieśmiertelna Francja! 

Francuzi są zadowoleni z życia. 

Nie zdają sobie sprawy z przywileju 

urodzenia się na terytorjum i w klimacie 

szczególnie szczęśliwym. Nie bardzo 

widzą. jaką wyższość daje im fakt, że 

są niewolnikami dalszej i bogatszej, 

niż inni, przeszłości. Ale instynkt działa 

ochronnie. 

Pomimo wielu błędów, pomimo 

nawet ciężkich grzechów przeciwko 

sobie i swemu przeznaczeniu, Francu- 

zi pozostaną wysoce ucywilizowaną 

i silną rasą. — „France, sans Toi le 

monde serait seul“. Tylko samobój- 

stwo może zakończyć jej dzieje, a to 

nie nastąpi, bo Francuzi kochają ży- 

cie, a we Francji jest ono najlepsze. 

Jednak cudzoziemcy muszą, skon- 

statowawszy olbrzymią rolę pierwia- 

stków niezależnych od woli ludzkiej, 

z których korzystają Francuzi, muszą 

pogodzić się z tem, że ich fantazja i 

teren  oŚwiadczalny Są z natury 

rzeczy wielce ograniczone w porówna- 

niu z możliwościami dostępnemi dla 

Francuzów, że całe dziedziny form i 

sposobów życia są nie do przeniesie- 

nia, bo albo natura rzeczy to abso- 

lutnie wyklucza, albo okoliczności, 

które są we Francji chwilowem nie- 

domaganiem, stają się gdzieindziej 

śmiertelną katastrofą. 

Wygłoszone przezemnie sądy o 
Francuzach mogą się wydawać  tro- 

chę oschłe, ale wcale tak nie jest. 

Poprostu wypowiedziane są bez ob- 

łoku wschodnich niedomówień i bez 

pokłonów, z których sami Fracuzi 

najbardziej szydzą. Zdarzyło się, że 

wpadły mi teraz do ręki Lettres Per- 

sanes, napisane dwieście lat temu 

przez jednego z  najwybitniejszych 

przedstawicieli cywilizacji francuskiej 

z ancien regim'u, barona Montesquieu. 

Zadziwiająco podobne zrobił Montes- 

quieu spostrzeżenia, a to, że pocho- 

dzą one od bardzo wybitnego Fran- 

cuza i że już liczą dwa stulecia, po- 

piera to, co wyżej przedstawiłem. Oto 

parę z tych uwag Montesquieu'go. 
„Kiedy ci mówi, że pogardzają 

wszystkiem, co jest cudzoziemskie, 

mówią tylko o drobnostkach; ponie- 

waż co do rzeczy ważnych, wydaje 

się, że nie mają do siebie zaufania 

w tym stopniu, że aż się'poniżają. Wy- 

znają z dobrego serca, że inne ludy 

są mądrzejsze, byleby przyznano, że 

oni sami się lepiej ubierają; godzą 

się na poddanie się prawom narodu, 
"który z nimi współzawodniczy, byle- 

by francuscy perukarze zadecydowali 

jak prawodawcy o formie peruk cudzo- 

ziemskich. Nic im nie wydaje się 

milszem nad rządy ich kucharzy od 

północy do południa i rozkazywanie 
ich fryzjerek we wszystkich toaletach 

Europy. Wobec takich przewag, co to 
ich może obchodzić, że rozsądek 

przychodzi skądinąd". 

Tak pisał Montesquieu autor „Du- 

„cha Praw", jeszcze przed Wielką Re- 

wolucją i rewolucjami XIX wieku, 

które tryumialnie wprowadziły do 

Francji cudzoziemskie idee, ubrane 

a la frangaise. L. O. 

Błędne wiadomości o urlopie 
min. Ieyszfowicza. 

"WARSZAWA 22 VI PAT. jedno z pism 
tutejszych podało, błędną wiadomość, że 
minister sprawiedliwości Meysztowicz roz- 
poczyna urlop wypoczynkowy z dniem 1-go 
lipca. Ministerstwo Sprawiedliwości zazna- 
cza, że termin wyjazdu min. Meysztowicza 
nie został jeszcze ustalony. 

Pierwszy dzień rozpraw spra- 
wy Chorzwskiej. 

HAGA, 22—6. Pat. W pierwszym 
dniu rozpraw przed Stałym Trybuna- 
łem Sprawiedliwości Międzynarodowei 
o odszkodowanie za Chorzów prze- 
mawiał agent rządu niemieckiego 
Kauimann, polemizując z argumenta- 
mi polskiemi, zawartemi w aktach 
postępowania pisemnego i rozwijając 
metody i zasady, na jakich, zdaniem 
strony niemieckiej winno się oprzeć 
oszacowanie przedmiotu sporu. 

` 

 



ECHA KRAJOWE 
  

POSTAWY. 

— Przeszkolenie požarnicze. Analo- 
giczny do powyžszego kurs pożarniczy dla 
oficerów pow. Postawskiego odbędzie się 
w dniach od 15 do 22 lipca rb. (włącznie) 
w Postawach. 

Kandydaci z pow. Postawskiego winni 
być delegowani na kurs w Postawach. W 
najbliższym czasie zostaną rozesłane do 
wszystkich straży pożarnych regulamin 
służby wewnętrznej Ochotniczych Straży 
Pożarnych i regulamin zawodów wraz z 
tablicą ocen i formularzami dla sędziów. 

` W sprawach nabycia wszystkich wyda- 
wnictw pożarniczych należy zwracać się 
zawsze do Związku Wojewódzkiego. R. D. 

ŚWIĘCIANY. 
— 8-miodniowy kurs pożarniczy. W 

czasie od 3 do Il czerwca rb. odbył się w 
Święcianach 8-miodniowy kurs pożarniczy 
dla Straży pow. Święciańskiego. Kurs zor- 
ganizował Związek Straży Pożarnych wo- 
jewództwa Wileńskiego przy wydatniej po- 
mocv finansowej wydziału powiatowego w 
Święcianach. 

W kursie wzięło udział 49 uczestników 
Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z de- 
legatami poszczególnych miejscowości, gdzie 
przewiduje się założenie nowych Straży Po- 
żarnych. 

Komendantem kursu był wojewódzki 
instruktor pożarnictwą Jan Łuczyński. Wy- 
kładowcami byli: pp. inspektor straży po- 
żarnych województwa Wileńskiego R. Dal- 
stedt, sekretarz Związku wojewódzkiego 
St. Krajewski, dr. B. Kowerski, por. Rocz- 
niak i Pollak, 

Kursiści byli całkowicie skoszarowani 
w sali remizy strażackiej i zaprowiantowa- 
ni bezpłatnie. 

Otwarcia kursu dokonał p. starosta 
Mydlarz Na otwarciu byli obecni pp. wo- 
jewódzki instruktor pożarnictwa jan Łu- 
czyński, prezes straży Święciańskiej Hry- 
niewicz, naczelnik stražy Andrzejewski, in- 
spektor ubezpieczeniowy PZUW. Sobołew- 
ski i burmistrz m. Święcian Gulewicz. 

Zakończenie kursu i egzaminy odbyły 
się w dniu 11 bm. Komisję egzaminacyjną 
stanowili: prezes wojewódzkiego Związku 
straży pożarnych Rackiewicz, Dyrektor 
wileńskiego oddziału PZUW., komendant 
straży m. Wilna d-h Waligóra, oraz wszyscy 
wykładowcy. 

Egzaminy teoretyczne poprzedziły szkol- 
ne ćwiczenia popisowe, a na budynku Sta- 
rostwa przerobiono akcję obronną z uży- 
ciem świec domowych imitująca pożar. 
Ćwiczenia wypadły dobrze. 

Egzaminy zakończyły się o godz. 17 
rozdaniem świadectw. Po rozdaniu świa- 
dectw przerzawiali: prezes Związku straży 
poż. województwa Wileńskiego p. O. Ra- 
ckiewicz, który w  podniosłych słowach 
podkreślił znaczenie straży pożarnych, o 
ich ciężkich i bezinteresownych obowią- 
zkach, zachęcając do dalszej wytężonej 
pracy na umiłowanym przez zebranych po- 
lu. W imieniu p. Starosty przemawiał pan 
Suchorski Jerzy, zastępca Starosty, w kró- 
tkiem i treściwem swojem przemówieniu 
zapewnił ze strony włądz administracyjnych 
i samorządowych całkowite poparcie tak 
finansowe, jak również moralne. Komendant 
kursu p. Jan Łuczyński, żegnając się z 
kursistami raz jeszcze prosił ich jako swo- 
ich pomocników o przelanie wiedzy na 
członków Straży, których są przedstawi- 
cielami. 

Na uroczystości zakończenia kursu nie 
były reprezentowane zupełnie miejscowe 
władze samorządowe. Niestety, jeszcze nie 
wszyscy zZrozumieli, jaką rolę odgrywa 
straż pożarna i jaka ciężka jest praca tych, 
którzy w walce dla bliźnich składają swo- 
je życie. Wycieńczeni ciężką tygodniową 
pracą, kursiści rozjechali się do swoich 
miejscowości po spożyciu skremnej ko- 
łacji kursowej. 

7а pracę, za trudy wasze, niechaj głos 
na łamach życzliwej prasy, choć w części 
ulży w doli waszej! Kanty. 

DUNAJCZYCE, (pow. Nieświeski) 

— W obronie cmentarza. W Nr. 104 
była zamieszczoną korespondencja z bia- 
łoruskiej wioski — Dunajczyce pow. Nieś- 
wieskiego, w której był apel włościan tej 
wioski, a jednocześnie i protest przeciw- 
ko usiłowaniom władz duchownych, kon- 
systorza prawosławnego w Pińsku i miej- 
scowego proboszcza o. Gachowicza wy- 
rąbania lasku na wioskowych mogilkach. 

W. korespondencji wyrażaliśmy nadzieję 
iż p, Wojewoda Nowógródzki weźmie pod 
opiekę uczucia religijne ohywateli swego 
województwa. Słyszeliśmy, iż faktycznie 
p. Wojewoda zainteresował się tą sprawą. 
Ale otóż znów dochodzą do nas wiado- 
mości bardzo dziwne i niepocieszające. 

Już wkrótce po naszej notatce i nie 
zwracając uwagi na wszelkie zabiegi włoś- 
cian do Dunajczyc byli przysłani robotni- 
cy dla rąbania mogiłek. Cała wieś wyszła 
na obronę swej świątyni. Lecz i przysłani 
robotnicy znajdowali się nie sami, a pod 
ochroną... policjantów z karabinami! I kto 
wie czy nie skończyłoby się przelewem 
krwi, bowiem  włościanie postanowili 
bronić mogiłek za wszelką cenę — gdyby 

nie umiar i takt miejscowych wiejskich in- 
teligentów: Najwięcej puspakająco oddzia- 
ływał na włościan p. T. Sz., „wstrzymując 
najwięcej rozgoryczonych ' ,  współ- 
wioskowców. Nareszcie w sytuacji zdawało 
by się bez wyjścia znaleziono bardzo dow- 
cipne wyjście. Zwrócono się do uczuć 
chrześcijańskich robotników, którzy już 
zaczęli rąbać drzewa, ażeby ci zaprzestali 
swej haniebnej roboty. Zapłacono im po 
S$ zł. za dzień pracy i robotnicy rzucili ro- 
botę, wyrąbawszy tylko dwie sosny. Wów- 
czas wieś, nie tracąc ani chwili natych- 
miast wysłała delegację do Biskupa Ale- 
ksandra do Pińska z ponowną prośbą. Dele- 
gacja wróciła i przywiozła rozporządzenie 
„narazie* od rąbania wstrzymać się. To 
„narazie“ wisi nad wsią, jako miecz Damo- 
klesa, tembardziej, iż usiłowania ze stro- 
ny miejscowego proboszcza nie ustają, 
przyczem nabierają formę niezupełnie 
zgodną z kapłańskim honorem. Mianowicie 
o. Gachowicz przedstawia całą sprawę, jako 
inspirację miejscowych... komunistów, któ- 
rzy bronią świątyni wsi?! W  zwią- 
zku z takiem ujęciem sprawy przez miej- 
scowego proboszcza, który jest, jak wiado- 
mo, urzędnikiem stanu cywilnego, do tych 
włościan, którzy chociaż najwięcej gorąco 
bronili swej świątyni, ale którzy jednocze- 
śnie najwięcej przyczynili się do uspoko- 
jenia swych współwioskowców, zaczęli co 
dnia zjawiać się wywiadowcy, robić docho- 
dzenia, straszyć więzieniem, wysiedleniem 
it d. 

Osobliwie uległ temu terorowi wyżej- 
wymieniony miejscowy działacz społeczny 
p. T. Sz., którego zrobiono komunistą bez 
względu na to,iż pracował i pracuje w Or- 
ganizacjach białoruskich polonofilskich i 
jest prezesem kółka rolniczego i kierowni- 
kiem wiejskiej straży ogniowej, będąc je- 
dnocześnie i radnym gminy. 

Drukując taką korespondencję, musi- 
my podkreślić, iż robimy to z ogromnem 
zadowoleniem. Bowiem fakt takiej upor- 
czywej obrony swej świątyni wiejskiej 
Świadczy o wysokim poziomie głuchej bia- 
łoruskiej wsi. 

Ten sentyment, oświecony tradycjami 
i zwyczajami dalekich pokoleń przodków, 
jest niezmiernie cennym objawem  ducho- 
wej siły ludności. 

Jednocześnie jest objawem siły uczuć 
religijnych i chrześcjańskich w ogólnem 
morzu niewiary i demoralizacji powojen- 
nych czasów i ogólnego zaniku życia du- 
chowego. Czyżby taki niezmiernie światły 
objaw życia wsi białoruskiej poszedł na 
zagładę, a ci, którzy największe oddanie 
i przywiązanie do tradycji swych przod- 
ków, a zarówno okazali się prawdziwymi 
chrześcijanami, głęboko szanującymi swoje 
świątynie — byli potraktowani jako „ko- 
muniści* ze wszystkiemi konsekwencjami 
stąd płynącemi? D—a. 

PRIEKABOS 

Połączenie arganizacyj rolniczych 
w Województwie Howogródzkiem 

NOWOGRODEK, 22-VI PAT. Dzia- 
łające na terenie województwa Nowo- 
gródzkiego oranizacje rolnicze, a więc 
Związek Kółek Rolniczych i Towarzy- 
stwo Rolnicze, które dotychczas pra- 
cowały oddzielnie, zwróciły się do 
p. wojewody nowogródzkiego z pro- 
Śbą o przyjęcie na siebie inicjatywy, 
któraby przyczyniła się do połączenia 
tych organizacyj. 

Prośba obu organizacyj została 
przez p. Wojewodę bardzo przychylnie 
potraktowana. W dniu wczorajszym 
odbyło się posiedzenie prezydjów obu 
tych organizacyj. 

Wzięli w niem udział: ze strony 
Towarzystwa Rolniczego pos. Rdułto- 
wski, prezes okręgowego Tow. Rol- 
niczego Mackiewicz i kierownik fermy 
Hanuszowszczyzna Bereśniewicz. Ze 
strony Związku Kółęk Rolniczych pre- 
zes rady Malski, prezes Okr. Zw. 
Kół. Roln. Jeleński i członek zarządu 
Dębski. Po dłuższej dyskusji doszło 
do uzgodnienia poglądów na sprawę 
zlania obu organizacyj w jedną ca- 
łość. 

Uzgodniono zasady, na których 
połączenie to ma nastąpić. Podstawą 
i najniższą jednostką przyszłej orga- 
nizacyj ma być Kółko Rolnicze, w 
którem wszyscy członkowie korzystać 
będą z jednakowych uprawnień z wy- 
raźnem podkreśleniem czynnika facho- 
wego. 

Na posiedzeniu tem ustalono ró- 
wnież termin przyszłej konferencji, 
która odbędzie się dnia 5 lipca w 
Nowogródku i będzie obradowała nad 
szczegółami ostatecznego połączenia 
obu organizacyj. 

Зк wo 

Układ kompromisowy w Chinach. 
Rząd nankiński rozciąga władzę nad Mandżurją 

WIEDEŃ, 22.6 PAT. Według doniesień dzienników z Szan- 
tungu rokowania nacjonalistów z delegatami z Mukdenu dopro- 
wadziły do zawarcia układu kompromisowego, skutkiem które- 
go władza rządu nacjonalistycznego rozszerzona będzie także 
na Mandżurię. 

Przesilenie rządowe w Niemczech przedłuża się. 
BERLIN, 22 VI. PAT. Rokowania o utworzenie nowego rządu Rzeszy 

na powstawie wielkiej koalicji rozbiły się dziś w południe, tym razem 
prawdopodobnie ostatecznie, z powodu nieprzejednanego stanowiska nie- 
mieckiej partji ludowej. 

Poseł socjalistyczny Miiller oświadczył, że uważa dalsze rokowania 
o utworzenie wielkiej koalicji za bezprzedmiotowe i wystosował do pozo- 
stałych po sesji niemieckiej partji ludowej przewodniczących frakcyj zapy- 
tanie, czy frakcje te zgodziłyby się wziąć udział w gabinecie opartym na 
koalicji weirmarskiej, t. j. socjalistów, centrum, demokracji i bawarskiej 
partji ludowej. Przywódcy odpowiedzieli, że odpowiedzą po porozumieniu 
się ze swemi partjami. 

Rumunia pośredniczką między Grecją a Jugo- 
sławią. 

BUKARESZT 22 VI PAT, Na dzisiejszem posiedzeniu konferencji państw Małej 
Ententy omawiano możliwości pośrednictwa Rumunii celem załagodzenia różnicy zdań 
między Grecją a Jugosławią. 

Po friumiach na Bałkanach -- nowróf do 
kraju. 

Sfarf pułk. Rayskiego 
KONSTANTYNOPOL, 22. VI. Pat. Lotnicy polscy 

z Kansfantynopola. 
z pułk. Rayskim na 

czele wylecieli stąd o godz. 4 min. 45 rano w kierunku Warszawy. 

TTT I NA O TN T TIA SIS RO NIKON TSO 

Rzekomy zbieg agenfem holszewickiego wy- 
wiadu. 

W maju b. r, przybył do Wilna z Rosji Sowieckiej b. oficer 
armji rosyjskiej Grigorjew. Grigorjew, który początkowo poda- 
wał się za pułkownika następnie zaś za oz oświadczył, 
że zbiegł z więzienia GPU w Mińsku, gdzie 
działalność kontrrewolucyjną. 

W Wilnie Grigorjew zainstalował się 

ył osadzony za 

w mieszkaniu emi- 
granta rosyjskiego Mysli przy ulicy Mickiewicza 9. W ciągu swe- 
go kilkutygodniowego pobytu Grigorjew interesował się życiem 
emigracjj rosyjskiej w Wilnie, a zwłaszcza działalnością Rosyj- 
skiego Towarzystwa i gimnazjum, które egzystuje przy tej or- 
ganizacji. 

Bardzo ożywione zainteresowanie się sprawami emigracji 
rosyjskiej w Wilnie zbiega z Bolszewii zrodziły pewne podei- 
rzenia, które rychło zostały najzupełniej usprawiedliwione. Oto 
bowiem władze bezpieczeństwa wyjaśniły, iż Grigorjew bynaj- 
mniej nie uciekał z więzienia w Mińsku, lecz został stamtąd wy- 
słany dla przeprowadzenia wywiadu wśród emigracji 
w Wilnie. 

rosyjskiej 

Wobec tego Grigorjewa aresztowano. Będzie on, jak się 
dowiadujemy, w dniu dzisiejszym wysłany z granic Państwa. 

Przemówienie sen. ks. Lubomirskiego. 
Senator Lubomirski (Bezpartyjny 

Blok) nawiązuje do expose ministra 
spraw zagranicznych w komisji Sejmu 
i do referatu swojego w komisji se- 
nackiej, zaznaczając, że przemówienia 
te dają obraz roli Polski w organizo- 
waniu pokoju. Minister słusznie sta- 
nął na tym punkcie widzenia, że 
udział Polski w pracach pokojowych 
oraz oparcie pokojowej polityki na- 
szego państwa na realnych zasadach 
pracy ekonomicznej z innymi naroda- 
mi jest najlepszym Środkiem, prowa- 
dzącym do pokojowego celu. 

Polska może już dziś brać udział 
w przyśpieszeniu rekonstrukcji gospo- 
darczej Świata, a udział ten będzie 
tem wybitniejszy, im lepiej potrafimy 
zdobyć zrozumienie dla naszych wymo- 
gów wymiany dóbr i towarów między 
naszem państwem a innemi organami 
gospodarczemi. Z tego wszystkiego 
wynika, że polityka zagraniczna nie 
da się odłączyć od polityki gospo- 
darczej i dlatego wskazanem jest, 
ażeby minister spraw zagranicznych 
współpracował z ministrem handlu i 
przemysłu oraz skarbu. W tym celu 
w imieniu komisji spraw  zagranicz- 
nych mówca zwraca się do rządu z 
prośbą © zapewnienie ministrowi 
spraw zagranicznych stałego udziału 
w pracach komitetu ekonomicznego 
ministrów. 

Omawiając następnie postępy w 
dziedzinie opieki nad wychodźcami, 
senator Lubomirski wskazuje jako 
wzór placówkę paryską. 

Historja polsko litewskich stosun 
ków jest, zdaniem mówcy, jaskrawym 
dowodem naszej pokojowości i cier- 
pliwości. Sprawa wileńska jest już dla 
nas zamknięta i na podstawie decyzji 
Rady Ligi Narodów mogą być regulo- 
wane tylko sprawy sąsiedzkich  sto- 

„sunków między obu państwami. Ro- 
kowania dotychczas prowadzone nie 
dały wyniku, gdyż rząd litewski od- 
rzuca wszelkie próby porozumienia, 
wysuwając wciąż sprawę Wilna. Osta 
tni jego gest, polegający na uzupeł- 
nieniu Konstytucji litewskiej oświad- 
czeniem, że Wilno jest stolicą Litwy, 
spotkał się z potępieniem poważniej- 
szej opinji zachodnio-europejskiej, a 
spokojne stanowisko naszego rządu 
zyskało sobie ogólne uznanie. Ażeby 
układy polsko-niemieckie — twierdził 
dalej mówca " .mogły osiągnąć po- 
zytywne wyniki, musimy znaleźć u na- 
szego sąsiada dobrą wolę. Pragniemy, 
ażeby przy pertraktacjach gospodar- 
czych nie wnoszono na porządek 
obrad spraw politycznych. Ostatnie 
oświadczenie p. Ministra Zaleskiego 
w Paryżu — kończy sen. Lubomirski 
— stwierdza ponownie niebezpieczeń- 
stwa dla pokoju, wynikające z różnych 
zamysłów co do rewizji granic Polski. 
Takie ujmowanie sprawy przez p. mi- 
nistra jest dla nas rękojmią, że przy 
najdalej posuniętej pokojowości na- 
szej mogą zaistnieć zagadnienia po- 
lityczne, których rząd nasz nawet po 
dyskusji nie przyjmie, znając opinię 
publiczną. 

OBRADY SENATU. 
Gsfafni dzień pierwszej sesji zwyczajnej i budžefowej. 

WARSZAWA, 22.VI. PAT. W pią- 
tek o godz. 10.30 rozpoczęły się dal- 
sze obrady Senatu. Po odczytaniu kilku 
interpelacyj przystąpiono do dalszej 
rozprawy nad budżetem. 

Dyskusję rozpoczął senator Pant 
(klub niemiecki), odpierając między 
innemi zarzut, jakoby posłowie nie- 
mieccy zajmowali wobec państwa ро!- 
skiego stanowisko tylko negatywne. 
Mówca stwierdza, że posłowie ci przy 
każdej sposobności okazywali chęć 
współpracy. W dalszym ciągu swego 
przemówienia uskarzał się na rzeko- 
me krzywdy mniejszości niemieckiej 
na Sląsku. 

Z kolei zabrał głos prezes Naj- 
wyższej Izby Kontroli p. Wróblewski, 
który wyjaśnił i zbił na podstawie 
rzeczowych materjałów szereg zarzu- 
tów, stawianych w dyskusji przez se- 
natorów Głąbińskiego i Januszewskie- 
go. Ustawa daje sześciomiesięczny 
termin do przedkładania sprawozda- 
nia po zamknięciu okresu budżetowe- 
go. Za okres poprzedni sprawozda- 
nie zostało przedłożone w sierpniu 
1927 r. Drugi zarzut dotyczy opóź- 
nienia zamknięć rachunkowych. P. 
prezes wyjaśnia, że ogólne zamknię- 
cie rachunkowe za rok 1924 zostało 
przesłane przez Skarb do Najwyższej 
Izby Kontroli w końcu marca 1927 r. 
lzbę Kontroli obowiązuje w tym wy- 
padku sześciomiesięczny termin. Ter- 
min ten został wprawdzie przekro- 
czony, ale nastąpiło to z powodu 
skomplikowanej dwutorowej buchalte- 
rji i konieczności uzgodnienia rachun- 
ków, prowadzonych jeszcze w mar- 
kach polskich, co przy olbrzymich 
cyfrach, jakiemi się operuje, nastrę- 
czało znaczne trudności. Z  począt- 
kiem sesji jesiennej całe sprawozda- 
nie z zamknięć rachunkowych za rok 
1924 będzie Izbom przedłożene. 

Senator Danielewicz (PPS) oma- 
wia stosunki pracy w przemyśle, 
zgłaszając rezolucję, domagającą się 
wydania ustawy o ubezpieczeniu ro- 
botników na starość oraz w sprawie 
nowelizacjj podatku dochodowego, 
ustalającej minimum wolne od po- 
datku na 4,200 zł. 

Senator Jabłonowski (ZLN) jest 
zdania, że fundusz w wysokości 
trzech miljonów na potrzeby kultural- 
ne, pomieszczony w kredytach inwe- 
stycyjnych, powinien się znaleźć w 
rozporządzeniu ministra oświaty, a 
nie komisji specjalnej przy prezesie 
Rady Ministrów. 

Mówca porusza dalej sprawę pod- 
porządkowania władz szkolnych wła- 
dzom administracyjnym oraz kwestję 
przeniesienia byłych posłów Prószyń- 
skiego i Zamorskiego na nowe  sta- 
nowisko. ; 

Następny mówca senator Makare- 
wicz (Ch.D.) omawiał stosunki w re- 
sorcie ministerstwa sprawiedliwości, 
zaznaczając, że praca ustawodawcza 
w znacznej części przeszła obecnie na 
czynnik wykonawczy t.j. na rząd, 
którego myślą przewodnią była chęć 
doprowadzenia do jak najszybszej 
unifikacji. Z uznaniem podnosi wielką 
ilość pracy, jaką włożono w wydane 
przez rząd dekrety. 

Dalej źprzemawiał sen. Lubomir- 
ski (co podajemy osobno). 

" Listę mówców zamknął sen. Ro- 
man (BBWR), oświadczając, że naj- 
ważniejsze prawo parlamentu, jakiem 
jest uchwalenie budżetu tylko wtedy 
będzie celowo wykonane, jeżeli nie 
podważy podstaw budżetu i nie na- 
ruszy równowagi. Budżet w formie 
uchwalonej przez Sejm nasuwa pod 

tym względem pewne obawy, a jednak 
zmuszeni jesteśmy— mówi sen. Roman 

głosować za nim w całoścj, gdyż 
dotychczasowe doświadczenie nasuwa 
nam obawę, że nasze poprawki mogą 
być przez Sejm odrzucone. Budżet 
ten, sięgający poważnej sumy, jest wy- 
nikiem prac całego społeczeństwa w 
ciągu 10-lecia niepodległości. Ubole- 
wamny, że Sejm odrzucił projekty ustaw 
podatkowych, co uniemożliwiło nara- 
zie załatwienie poprawy bytu praco- 
wników państwowych. Jest to sprawa 
piekąca i mam nadzieję, że będzie 
rychło załatwiona. Podnoszono tu 
hasła w kierunku zapewnienia czyn- 
nikowi pracy należytego wpływu w 
życiu gospodarczem. Do tego celu 
należy jednak iść nie drogą walki 
klas, lecz w szeregu współzawodnic- 
twa. Nawiązując do sprawy ewentual- 
nej zmiany konstytucjj mówca zazna- 
cza, że konstytucja nasza w głównych 
zarysach odpowiada naszemu rozwojo- 
wi i wymogom współczesności. Pewne 
zmiany są jednak wymagane. Potrzebę 
tych zmian wyczuwa cały naród. We- 
dług zdania sen.Romana władza usta- 
wodawcza będzie się musiała zająć 
sprawą samorządu  terytorjalnego 
oraz sprawą mniejszości. Co się tyczy 
tej ostatniej kwestji to mówca z na- 
ciskiem podkreśla, że Polska chce 
usunąć wszelkie narodowościowe 
walki i zapewnić mniejszościom wa- 
runki swobodnego rozwoju ich życia 
kulturalnego i gospodarczego. Ale 
Polska nigdy nie dopuści do tego, 
ażeby wrogowie państwowości pol- 
skiej na ziemi naszej tworzyli dla 
siebie teren agitacji dla swych „niec- 
nych zamiarów. 

Po 10-minutowej przerwie przy- 
stąpiono do głosowania nad zgło- 
szonemi do budżetu oraz do ustawy 
skarbowej poprawkami. Wszystkie 
poprawki odrzucono przyjmując 
znaczną większością głosów budżet 
bez zmian. Po krótkiej przerwie Od- 
było się głosowanie nad rezolucjami. 
Między innemi uchwalono rezolucję 
następującej treści: Senat ubolewa, że 
Sejm przez odrzucenie rządowych 
projektów ustaw podatkowych posta- 
wił pod znakiem zapytania podwyżkę 
poborów pracowników państwowych. 

Przyjęto dalej rezolucję komisji 
skarbowo - budżetowej, wzywającą 
rząd do przedstawienia projektu usta- 
wy O założeniu uniwersytetu ukraiń- 
skiego, rezolucję w sprawie utworze- 
nia cywilnego podsekretarjatu stanu 
lotnictwa. Przyjęto też w imiennem 
głosowaniu rezolucję sen. Kopczyń- 
skiego, wzywającą rząd do zniesienia 
okólnika o nauce religji katolickiej w. 
szkołach, a w szczególności postano- 
wienia o przymusie uczestniczenia na- 
uczycieli w praktykach religijnych, jako 
sprzecznym z konstytucją. 

Przyjęto też rezołucję sen. Thullie- 
go, wzywającą rząd do wniesienia 
ustawy, znoszącej ograniczenia wszy- 
stkich wyznań z czasów zaborczych. 

Przyjęto dalej rezolucję w sprawie 
dodatku kwalifikacyjnego i dodatku 
dla ciężko poszkodowanych inwali- 
dów. 

Przyjęto rezolucję w sprawie prze- 
dłożenia projektu reformy podatku 
przemysłowego w sprawie wprowa- 
dzenia w życie różnych zakładów 
wychowawczo poprawczych, w spra- 
wie ubezpieczenia robotników na sta- 
rość i niezdolnych do pracy, wreszcie 
uchwalono rezolucję w sprawie wy- 
konania ustaw ochronnych, w szcze- 
gólności o zakresie pracy nocnej w 
przemyśle włókienniczym. 

Sprawa amnesfji. 
Po załatwieniu wszystkich rezolu- 

cyj przystąpiono do drugiego punktu 
porządku dziennego t* j. do sprawo- 
zdania komisji prawniczej o projekcie 
ustawy o amnestji z powodu dziesię- 
ciolecia odzyskania niepodległości 
przez Państwo Polskie. 

Ustawę amnestyjną przyjęto jedno- 

myślnie bez dyskusji. Ostatni punkt 
porządku dziennego, t. j. wybór czte- 
rech członków trybunału stanu na 
życzenie senatorów odroczono do 
następnego posiedzenia. Na tem za- 
kończcno obrady Senatu. Następne 
posiedzenie nie zostało wyznaczone. 

8. 4 

O ILŁAKOWICZÓWNIE. 
Z powodu jej dzisiejszego 

recitalu poetyckiego w amli 
gimnazjum imienia Mickiewicza. 

Od dwiestu lat nie braknie na 
polskim Parnasie piór niewieścich... 

Oto dwie pierwsze poetki polskie: 
Drużbacka i Benisławska. Zawodowe 
poetki? Broń Boże! Takiej „katego- 
rji* kobiet, nie było wówczas, dwieś- 
cie lat temu, nigdzie na Świecie. Jed- 
na i druga - grande dama. Elżbieta 
Drużbacka, skarbnikowa ziemi żyda- 
czewskiej, aczkolwiek nie z karmazy- 
nowej szlachty, bryluje już jako pan- 
na wśród ellity bea mordu naszego 
z połowy XVIll-go wieku raz na 
dworze kasztelanowej krakowskiej, to 
znowuż na dworze księcia  San- 
guszki. Obie one te wielkie panie, 
poetka artystka Družbacka, ро- 
etka -— filozofka Konstancja 
z Rykow Benisławska, cudnej 
urody stolnikowa infiancka, u nóg 
której, jak mawiali współcześni, 
„wszystko leżało” nie wyłączając sta- 
rego podkanclerzego Jana Borcha— 
obie te panie „uprawiały” poezję, za- 
bawiały się piórem. Dopiero gdy „za 
naleganiem przyjaciół" ukazały się w 
druku ich utwory poetyckie aby ro- 
zejść się po Polsce całej, imiona au- 
torki „Czterech części roku" oraz 
„Skarg kilku dam" i autorki „Pieśni 
sobie Śpiewanych'* weszły na zawsze 
do dziejów literatury polskiej, wspię- 
ły się na szczyt naszego Parnasu 
aby jaśnieć na nim po wiek wieków. 

Nie trzeba przypuszczać... 
być pewnym, że równo dwieście lat 
temu—w 1728 roku powstawały pod 
piórem pierwszej portki polskiej naj- 
znamienniejsze jej utwory, może właś- 
nie ów wiersz o pokucie Magdaleny 
nierządnicy, wlokącej za sobą po u- 
licach Jerozolimy roje wielbicieli, wiersz, 
w którym artystyczna poetyczność i 
barwność tematu tak znamiennie dla 
Drużbackiej przysłoniły jej. obraz 
duszy pokutującej iżebrzącej miło- 
sierdzia Bożego... 

Wdzięk w ustąch, w ocząch... wa- 
* > [bik w całej twarzy. 

Nie dziw, że młodzi lgną; /gorsza 
[—że starzy. 

| z tejże głębi narodzin niewieś- 
ciej poezji polskiej wzbija się ku Pa- 
nu Bogu w niebiesiech, ekstatyczny, 
modlitewny głos organowy Konstan- 
cji Benisławskiej. 

Ojcze nasz! Nasz — boś Ojcem po- 
[wszechnym jest ziemi, 

Równie nad złotogłowiem, jako 
(siermiężnemi; + 

Równie Ty masz o wszystkich pie- 
[czę i staranie, 

Wielkiegoś i małego Ty uczynił, 
(Panie. 

I, niebacząc na czasu olbrzymi, 
dwuchsetletni przedział, o też niebo, 
co nad Polską to chmurami ciem- 
nemi zakłębi się, to zajašnieje 
słońcem uderzy wołanie płynące z 
niewieściej duszy: 

jeżeli Cię kiedy, Boże, w moim 
(domu spotkam, 

O racz szerokość Skrzydeł mych 
[zwiększyć bezkreśnie, 

można , ozechciej ciało moje wtłoczyć w 
ych [takt mej pieśni 

i mnie, skrzydlate słowo, muzykę 
$ |ognistą, 

mianować w Twoim poczcię aniel- 
[skim lutnistą. 

I zaduma ukojenia pełna,  zstą- 
piwszy na pochyloną poetki głowę, 
spłynęła słowami cichemi i łagodne- 
mi—jak rezygnacja: 

„Jeśli rozpalił Bóg tę iskrę, co 
mię pożera i trawi—niech będzie po- 
chwalony...“ 

W ciągu dwiestu lat—dlaczegożby 
nie wolno było wyrazić się: od Druż- 
backiej do Iłłakowiczówny?— przypo- 
mnimy sobie j a kie  poetyc- 
kie gwiazdy i gwiazdki zapalały się 
kolejno na polskim Parnasie. 

Jakże dziś się palą... Ile ich po- 
gasło... 

Po Drużbackiej i Benisławskiej na- 
stępuje w poetyckiej twórczości naszej 
niewieściej długa, długa pauza. 

Odezwie się istotnie poetycką mo- 
wą (po przez głowę  Świergoczącej 
wierszykami Gabrjeli Puzyniny) do- 
piero... Narcyza Żmichowska. Męski 
talent. Przynajmniej co do toku, allu- 
re, stylu... Epigonka Marja Bartus 
wbrew przepowiedniom starego Odyń- 
ca, gaśnie momentalnie. 

Dopiero równo w połowie XIX-go 
stulecia przelatuje od krańca do krań- 
ca ziem polskich imie pierwszej wiel- 
kiej poetki... wieszczki ... improwiza- 
tarki. 

Ukazują się w druku poezje Deo- 

tymy. Deotymę otacza początkowo 
sensacja—fenomenu. Potem: renoma 
chłodu, napuszenia, łamańców allego- 
rycznych. A jednak!.. Jednak Deoty- 
my „Sobieski pod Wiedniem”, choć 
niedokończony rapsod epicki dużego 
tchu—jest jednym z najrzetelniejszych 
klejnotów poezji polskiej, prawe dzie- 
ło wysokiego kunsztu poetyckiego. 
Należy da żelaznego kapitału poezji 
polskiej. Z piórem w ręku, w powłó- 
czystej swej sukni czarnej aksamitnej, 
ze szmaragdami na biuście zawsze 
pięknym, jak z greckiego utoczonym 
marmuru, zeszła Deotyma majesta- 
tycznie do grobu w 1908 roku. 

Dziesięć lat przedtem odeszła już 
była w zaświaty Marja linicka — też 
poetka. у 

Lecz oto na zegarze Poezji pol- 
skiej bije nowa godzina. Co mówię! 
Rozpoczyna się dzień nowej ery. 

W rok po Śmierci Žmichowskiej 
a w lat sto po wyjściu na Świat w 
książkowem wydaniu „Pieśni sobie 
śpiewanych* Benisławskiej, w roku 
1877-ym, ukazują się w „Tygodniku 
Ilustrowanym' pierwsze poezje Marji 
Konopnickiej. Na Parnas polski wstę- 
puje—największa poetka, jaką wydał 
z siebie ród niewieści wogóle; naj- 
większa poetka światu. Przesada? 
Wściekła hiperbola? Owszem, proszę 
bardzo, o inne jakie imię i nazwisko. 
Może $Safona grecka? Może Luiza 
Ackermann, femme počte, co stanow- 
czo ładniej brzmi niż poćtesse, bar- 
dziej filozofka niż artystka, Leopardi 
w spodnicy? Czy może Ada Negri? 

Czy może... margrabina de Noailles? 
Czy która z poetek niemieckich? Nie 
fatygujmy się szukać. Nie znajdziemy 
talentu poetyckiego niewieściego, któ- 
ryby mógł zmierzyć się z wielkim, 
naprawdę wielkim talentem Konop- 
nickiej. * : 

Zamigotała, błysła i zgasła Kazi- 
miera Zawistowska, talent niepow- 
szedni, szczery, Śmiały a nad wyraz 
szlachetny. Trzydzieści lat miała gdy 
umarła... zostawiwszy po sobie jakby 

purpurową smugę  przenajczystszej a 
krwistej poezji. Umarła, kilka: tygodni 
temu Bronisława Ostrowska o opało- 
wej duszy rozmarzonej. Nie zajaśnia- 
ła, jakby powinna była zajaśnieć swą 
wysoką kulturą filozoficzną i literacką 
Marja Grossek - Korycka (rok temu 
umarła). 

Podniosłszy oczy ku Parnasowi 
naszemu, ujrzymy na jego stokach 
zwolna podnoszące się w górę p. Ma- 
rję z Korsaków Pawlikowską czynią- 
ca różne cuda „różowej magji* prze- 
rzucaniem z rączki do rączki garste- 
czek bajecznie kolorowych dżetów, p. 
Stefanję Okołów - Podhorską, trzy 
Marje, pp. Kasterską, Niklewiczową i 
Czeską, p. Zofję Wojnarowską. Lat 
trzy, cztery temu szlachetnym sokiem 
winogron nabrzmiały „„Jarzębiny” p. 

Hanny Mortkowiczówny a bardono- 

wym tonem zadźwięczały wcześniej 

jeszcze, hen gdzieś na Czartaku, poezje 

p. Janiny Brzostowskiej. Dopiero trzy 

lata temu wyhodował p. Ludwik Cho- 
miński poezje p. Felicji Kruszewskiej 
na wydawniczej grzędzie wiieńskiej 

(„Stąd— Dotąd" dano tym poezjom 
tytuł zgoła niepospolity). A kiedyż to 
ukazały się, poprzedzone wstępnem 
słowem Kallenbacha, pierwsze poezje 
p. Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczew- 
skiej” Wiązanka to barwnego kwecia 
— pisał Kallenbach — rodzimych kon- 
walji, smółek i fiołków, po których 
zapachu pozna każdy kraj, co je wy- 
dał, kresowy, Mickiewiczowski kraj 
skąd nie przestał ku nam iść powiew 
poezji silnej, będącej nowem  Świa- 
dectwem niewyczerpanej żyzności zie-* 
mi pagórków leśnych i łąk zielonych... 

m 
Prof. Kallenbachowi moglibyśmy 

śmiało, z przynależnym respektem, 
położyć na stół cały stos książek 
Iłłakowiczówny — zbiory jej poezyj: 
„Ikarowe loty“ z roku jeszcze 1912-go... 
„Trzy struny", „Rymy dziecięce” ,. 
„Połów*, „Obrazy imion wróżebne”, 
„Płaczący ptak", „Zwierciadło nocy“, 
aż da najświeższego zbioru, tegorocz- 
nego, zatytułowanego „Z głębi serca”; 
moglibyśmy , dorzucić fantastyczne 
opowiadania prozą, któremi poetka 
przeplata twórczość ściśle poetycka... 
i moglibyśmy Śmiało powiedzieć zna- 
komitemu krytykowi: й 

— Oto nowy dowód! 
lłłakowiczówna nietylko wniosła 

aż na szczyt polskiego Parnasu pęk 
kwiecia... co kunsztownością swych 
kształtów i zabarwień rychlej przypo- 
mina caprifolium i najbardziej egzo- 
tyczne orchideje niż polne kwiaty z 
naszych pagórków i łąk zielonych 
ale też nie dała na polskim Parnasie 
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_ MORIER GOŚPODZŃCŻY ЕИ WOCZODNICI. 
Ustawa, którą zmienić 

należy. 
Artykuł 10 ustawy — podatku 

dochodowego (Dz. U. P. P. 1925 r. 
Nr. 58 poz. 411) opiewa, że danina 
lasowa z dochodu się nie potrąca. 

Ten artykuł jest wysoce niespra- 
wiedliwy, a w dodatku nie da się lo- 
gicznie umotywować. 
„Danina lasowa pobiera się w 510- 

sunku 3/5 pięciolecia rębnego jako 
podatek jednorazowy, przeznaczony 
na odbudowę zniszczonych osiedli, 
zasadniczo w naturze. 

Ponieważ lasy, daniną obarczone, 
znajdują się częstokroć w miejscowo- 
ściach, które zniszczeniu wojennemu 
nie uległy, ustawa przewiduje bądź 
oddanie działek leśnych Minist. Robót 
Publicznych, które je sprzedają z li- 
cytacji, bądź też wypłacanie przez 
właściciela lasu ekwiwalentu w go- 
tówce wedle oceny urzędu. 

W tym ostatnim wypadku właści- 
<ciel lasu daninowego jest tylko pleni- 
potentem Urzędu, do którego owe 
działki należą i, sprzedając je, wnosi 
pieniądze do Skarbu Państwa, a więc 
pośredniczy bezpłatnie w zrealizowa- 
niu własności skarbowej, niosąc przy 
tem odpowiedzialność za całość pie- 
niędzy cudzych. 

W wypadkach Ściągania podatków 
przez gminy lub magistraty otrzymu- 
ją one pewne proc. za czynności 
egzekucyjne, — właściciel zaś lasu 
nic za pracę na rzecz skarbu nie 
otrzymuje. 

Natomiast przy sprzedaży  pięcio- 
lecia, w którego poczet wchodzi 
trzylecie  niestanowiące jego wła- 
sności, zmuszony jest przez Ustawę 
do spłacenia podatku dochodowego 
za sumę pieniędzy ze sprzedaży dzia- 
łek do Skarbu Państwa należących, 
<o z punktu widzenia logiki jest ab- 
surdem. 

Gorzej jeszcze przedstawia się ta 
niesprawiedliwość, gdy się zważy, że 
suma rządowa, wchodząca jako ob- 
jekt opodatkowania do ogólnej sumy 

| znich pięciolecia, powiększa skalę 
centową od dochodu. 
Mamy przed oczami obrachunek 

Izby Skarbowej: podatnik zadeklaro- 
wał dochód ze sprzedaży lasu w ro- 
m ma 
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KOSIARKI, ŹNIWIARKI 
„DEERINGĄ“ 
lekkie, trwałe, dokładne w pracy, 
łatwe w obsłudze oraz części zapa- 
sowe do Deeringa i innych maszyn 

żniwnych stale posiada 

Wileński Syndykaf Rolniczy 
w Wilnie, Zawalna 9. 

Adr. tel. „Rolnicze“. Tele. 323. i 
T p CFO BRDY CHO | 

dworskiego. Wygodny dom 

pustką stać litewskiemu (w rozumie- 
gz Mickiewicza) senatorskiemu Krze- 
słu. 

Na polskim Parnasie mamy w 
chwili obecnej, reprezentantkę nasze- 
go Kraju godną wielkich tradycyj 
poetyckich ziemi Mickiewiczowskiej... 

Teraz dopiero, kilka dni temu, 
korzystając z dłuższego pobytu swe- 
go w Wilnie, zwiedziła autorka „Gło- 
su w sprawie Litwy“ i „Opowiešci o 
męczeństwie księdza Budkiewicza“— 
po raz pierwszy w życiu—strony No- 
wogródzkie. Po raz pierwszy w życiu 
oparła o mury Nowogródzkiego za- 
mku sięgnęła oczyma duszy w jedną   

| 1. Jeśli Hłakowiczównie, 
na przekór, 

i 

stronę za Minsk, w drugą za Kowno... 
Da Bóg, rozpogodzi się przecie 

niebo nasze i będzie mogła dojść do 
skutku projektowana wycieczka do 

której, 
zdrowie w Wilnie 

wciąż nie dopisuje (jesteśmy przeko- 
nani, że są to bakcyle jeszcze war- 
szawskie!) uda się dopełnić wycieczkę 
do Wilna przejażdżką do Trok - nie 
wątpimy, że pierwej lub później wra- 
żenia  wileńsko-nowogródzko -trockie 
znajdą swój wyraz w jej poezjach. 

Dar zaś niejako wźapiania zazna- 
mych wrażeń w słowo poetyckie, któ- 
rem lłłakowiczówna jak mało kto 
posługiwać się umie, posiada Świetna 
poetka-artystka w wysokiej mierze. 
Stąd wielki czar i urok jej poezyj. 

Wielokrotnie zwracano uwagę na 
przepajający poezje Iłłakowiczówny 
Weltschmerz, któremu poetka nie 
przeciwstawia żadnego oporu, które- 

Administracja dóbr Zołudzkich poszukuje lekarza. 

ogrodem warzywnym i owocowym do dyspozycji le- 
karza, wolna praktyka zapewniona, gdyż jak w mia” 

steczku Zołudku, tak i okolicznych gminach innego le“ 
karza niema. Warunki do omówienia. Oferty uprasza 
się skierowywać do Głównego Zarządu dóbr Zołudz- 

kich, poczta Żołudek. 

ku 1927 w sumie 61706,34 zł., przy- 
czem potrącając 30000 zł. opłaconej 
daniny lasowej, wpłacił należną po- 
łowę podatku dochodowego „w kwo- 
cie 2033 zł. 

Urząd Skarbowy wyjaśnił, że na 
mocy wyżej cytowanego art. 10 Usta- 
wy nie należy potrącać 30000 wpła- 
conej daniny, a natomiast dopłacić 
2761 zł. z doliczeniem 10 proc. do- 
datku nadzwyczajnego. 

Różnica więc przy uiszczeniu całe- 
go podatku wyniesie: zamiast 6074,20 
zt. (5522 4- 10 proc. = 552,20) — 
opłacić 10546,80 zł. (9588 -I- 10 proc. 
= 958,80), czyli o 4472 zł. 60 gr. 

Czy sprawiedliwem więc jest opo- 
datkowanie w sumie 4472,60 gr. za 
30000 cudzych pieniędzy, w których 
odebraniu właściciel;jest tylko pośred- 
nikiem? 

Nielogiczńość artykułu 10 Ustawy 
tem jaskrawiej bije w oczy, że w ra- 
zie jeżeli Skarb sam likwiduje daninę, 

pobierając ją w naturze, właściciel 

lasu żadnego pocatku dochoao- 
wego nie płaci. : 

Ta niekonsekwencja w brzmieniu 
ustawy jest absołutną krzywdą w 
stosunku do tych właścicieli lasu, od 

których Skarb pobrał daninę w go- 
tówce podług własnej oceny. 

Ustawę wadliwą należy niezwłocz- 

nie skoregować, by zadośćuczynić 

elementarnej sprawiedliwości. : 

Zwracamy się więc do Rządu i do 

naszych przedstawicieli w Izbach Usta- 
wodawczych z gorącą prośbą, by za- 

jęli się zmianą krzywdzącej Ustawy, 

w sensie zmiany artykułu 10-go z 

tem, by pobrane niesprawiedliwie, acz- 
kolwiek ustawowo sumy podatku 
dochodowego od daniny lasowej, były 
poszkodowanym zwrócone lub zaliczo- 

ne w poczet innych podatków pań- 
stwowych. : 2 

St. Warikowicz. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (0) W sprawie wyberów do Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Wilnie. W 

odpowiedzi na pismo Ministerstwa Przemy- 

słu i Handlu Stowarzyszenie przemysłu i 

handlu w Wilnie po rozpatrzeniu projektu 
statutu lzby Przemysłowo-Handlowej w 

Wilnie, uważa za niezbędne ze względu na 

warunki, istniejące na obszarze Izby, za- 

proponować, m. in., następujące zmiany w 

projekcie powyższym: i 
Przenieść do I kategorji wyborców 

grupy przemysłowej przedsiębiorstwa V kat. 

przemysłowej. Przeniesienie to, zdaniem 

Stowarzyszenia, jest konieczne ze wzglę- 

du na brak przedsiębiorstw I i Il kat., oraz 
znikomą liczbę przedsiębiorstw Ill i IV kat. 

jan Kiepura 
wszechświatowej sławy Śpiewak pisze: 

Gi niyfać: 

lulu УА 
Oryginalna tylko z firmy 

Henryk Żak w Poznaniu. 
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go kresu nie przewiduje, któremu 
pozwala unosić siebie jak łódź rzu- 
coną bez wioseł i steru na bezbrzeżną 
wodę. Jarosław Iwaszkiewicz, sam 
poeta wysokiej próby, napisał gdzieś 
kiedyś, że w głębokich poezjach Itła- 
kowiczówny „drzemie pamięć prze- 
szłych żywotów i ziarno przyszłych 
wcieleń", 

„Dodajmy, i podkreślmy mimozo- 
wą bojaźń aby w egotycznym  wyle- 
wie, pod dfektem nie wypowiedzieć 
się zbyt wyraźnie Oraz mimowolną 
tendencję do zmylania niedyskrecji cu- 
dzej... dodajmy niezmiernie subtelne 
poczucie honoru... dorzućmy wielkie 
współczucie dla ludzkiej niedoli... do- 
dajmy wytwórny estetyzm... 

..Lecz ani miejsce ani pora roz- 
wodzić się. : 

Dwie wielkie mieliśmy na polskim 
Parnacie poetki: Deotymę i Konop- 
nicką. Mają się do siebie jak świąty- 
nia w starogreckim stylu do katedry 
Kolońskiej. lłłakowiczówna, posiada- 
jąca nerw poetycki, jakiego Deotyma 
nie miała, zaś nie „posiadająca jej 
grandezzy oraz bujności Konopnickiej, 
jest wszelako obecnie na polskim 
Parnasie: niewieścim talentem jeżeli 
nie największym, to stanowczo pierw- 
szym pod względem świetnego kun- 
sztu poetyckiego, którym rozporządza, 

Gz: J. 

przemysłowej na terenie Wileńskiej 
przemysłowo-handlowej. 

Według statystyki wymiarowej za rok 
1926, wydanej przez Min. Skarbu ilość 
wykupionych w owym roku świadectw prze- 
mystowych I, II, III i IV kat. przemysłowej 
przedstawia się w sposób następujący. 

Izba skarbowa białostocka: | kat. — 0, 
ll-giej kat. - 2, Ill-ciej — 9 i IV-ej — 53. 

Izba skarbowa poleska: I kat. — 0, 
Il-gieį kat. 0, Ill-ciej — 8 i IV-ej — 32, 

Izba skarbowa wileńska: I kat. — 0, 
Il-giej kat. 0, Ill-ciej — 32 i IV-tej -- 35. 

Ponieważ zaś od roku 1925 istnieje 
stała tendencja przenoszenia przedsiębiorstw 
do niższych kategoryj, obecnie ilość przed- 
siębiorstw kategoryj wyższych jeszcze bar- 
dziej zmalała i wskutek tego przedsiębior- 
stwa, należące do grupy większych i mają- 
ce wybitne znaczenie dla życia gospodar- 
czego województw wschodnich, jak tartaki, 
RZE it. p, naležą teraz do katego- 
rji V. 

Przy tem, zdaniem Stowarzyszenia, nie 
należałoby się spieszyć z przeprowadzeniem 
wyborów, albowiem wybory te wymagają 
wielkiej pracy przygotowawczej. Zrzeszenia 
gospodarcze winny uświadomić swych człon- 
ków o doniosłości przyszłej Izby Handlo- 
wo-Przemysłowej Wileńskiej, która jest 
dla szerokiego ogółu przemysłowców i 
kupców instytucją nową i nieznaną na Kre- 
sąch Wschodnich. Praca ta obecnie wsku- 
tek feryj letnich jest bardzo utrudniona. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 22-go 
czerwca r. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 

Izby 

żyto 53 ‚ owies 49 50, jęczmień bro- 
warowy 52—58, na kaszę 48—, otręby ży” 
tnie 34—, pszenne 35-. Ceny rynko- 
we: słoma żytnia 8-10, siano 10—15, 
ziemniaki 13-16. Tendencja spokojna. Do- 
wóz średni. 

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

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

Mięso wołowe 300 — 320 gr. za 1 kg» 
cielęce 160—260, baranie 250-—260, wieprzo- 
we 300—350, schab 350 -370, boczek 350 
— 378, szynka świeża 280—300, szynka wę- 
dzona 400—450. 

Tłuszcze: słonina krajowa I gat. 380— 
400, II gat. 320—380, amerykańska 350— 
380. szmalec amerykański | gat. 400—450, 
Il gat. 380—400, sadło 380—400, olej ro- 
ślinny 240—260. 

Nabiał: mleko 25 — 30 gr. za 1 litr, 
śmietana 140—150, twaróg 100 — 120 za 1 
kg., ser twarogowy 120 — 150, masłe nie- 
solone 450 — 500, solone 400 — 450, de- 
serowe 500 — 650. i 

J ja: 140—150 za 1 dziesiątek. 
Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w 

detalu), kostka I gat. 180 -190, Il gat. — 

Warzywa: kartofle 15—16 gr. za 1 kgr 
cebula 80—100, młoda 10—15 (pęczek) 
marchew 60—80, pietruszka 5—10 (pęczek) 
buraki 50 — 60, młode 25 — 30 (pęczek) 
brukiew 50 60, szczaw 25 - 30, sałata 15— 
20 (pęczek), ogórki 30—40 gr. za sztukę, 
groch 80 100, fasola 80 90, kapusta 
świeża 100—120, kwaszoną 45—50, grzyby 
suszone 18—20 za I kg. 

Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 
kurczęta 140—200, kaczki żywe 6,00 800, 
bite 400 600, młode 3.00 4.00, gesi żywe 
8,00 12,00 bite 7.00 -10.00, indyki żywe 
15.00-1800, bite 12.00 — 15.00 zł., młode 
c 1200 zł. za sztukę, borówki 5 zł. za 

1 kg. 
Ryby: liny żywe 380 — 400, śnięte 

280 — 300, szczupaki żywe 350 — 38, 
Śnięte 200 250, okonie żywe 380 400, 
Śnięte 240 280, karasie żywe (brak), śnię- 
te (brak), karpie żywe 320—400, śnięte 
180—220, leszcze żywe 380—400, śnięte 
250-280, sielawa 150 180, wąsacze żywe 
350 380, śnięte 280 300, sandacze (brak), 
sumy 200 — 250 miętuzy 120 150, jažie 
bywe 350 380, śnięte 200 — 220, snąka 
brak), płocie 120 150, drobne 40-60. y 

Program ziofu Sfowa- 
rzyszeń Młodzieży 

Polskiej. 
Sobota, dn. 23. VI. 1828 r. o godz. 20 

capstrzyk orkiestr SMP. na ulicach miasta. 
Niedziela, dn. 24, VI. 1928 r. 
G. 9 rano otwarcie wystawy prac SMP. 

w Sail Chrz. Domu Ludowegožį (Metropo- 
litalna 1.) Wystawa będzie otwarta dla 
zwiedzających od g. 9—20 w dniu 24 i 25 
czėrwca. Zwiedzanie bezpłntnie. 

G. 10 m. 15 — Suma pontyfikalna ce- 
lebrowana przez j. E. Ks. Arcybiskupa K. 
Jałbrzykowskiego Metropolitę Wileńskie- 
go. Okolicznościowe kazanie wygłosi Ks. 
D-r Walerjan Meysztow.cz. Nabożeństwo 
będzie transmitowane na wszystkie radjo- 
stacje Polski. 

G. 12 — Defiląda 
przed władzami. 

G. 12-20 — Uroczyste otwarcie zlotu 
w Sali Miejskiej. 

G. 14 — Złożenie ! ołdu w Ostrej Brą- 
mie — Królowej Koronny Polskiej. 

G. 16 — Uroczyste przedstawienie z 
Okazji złotu SMP. w Teatrze Polskim 
„Lutnia* — „Ułani Ks. Józefa". 

Poniedziałek 25. VI. 2* 

С. 7 — Msza Św. w Ostrej Bramie. 
G. 8 — Pielgrzymka do Kalwarii. 
G. 8-12 — Obrady III Zjazdu Delego- 

rż SMP. Żeńskich w sai Śniadeckich 
DD. 

„G. 15 — Popis chórów SMP. i 
danie nagród za najlepszy śpiew i 
na Wystawie SMP. 

G. 16. — Przedstawienie w Miejskim 
kinematografu Kulturalno-Oświatowym. 

Lisi do redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

oddziałów SMP. 

r02- 
prace 

Dziękując Szanownej Redakcji za życz- 
liwe wzmianki o Wileńskiem Towarzystwi e 
Wyścigów Konnych, proszę uprzejmie do- 
pełnić wczorajszy artykuł „Słowa, „O bi- 
lansie wyścigów konnych* o tyle, že wy- 
mieniając osoby zasłużone wobec wyści- 
gów, należy także podkreślić zasługi mece- 
nasa Henryka Jamontta i prokuratora Ko= 
werskiego,—i sprostować mały detal, a mia- 
nosicie, że Zarząd nie będzie przebudowy- 
wał żadnej z istniejących przeszkód, jak to 
zaznaczone jest we wspomnianym artykule, 
lecz przeciwnie, zostawi je takie, jak są,—a 
tylko na nowej przekątnej doda cztery no- 
we przeszkody. 

Z poważaniem 
Józef Brezc, 

wo 

  

$. p. 

zmarł w czerwcu 1928 r. w Bydgoszczy. 

O tej smutnej stracie ugólnie szanownego i zasłużonego ziemianina zawiadamia 

Rada Wojewódzka Związku Ziemian i Wileńskie Towarzystwo Rolnicze. 

Cześć Jego Pamięci. 

Edward Woynitłowicz 
Długoletni Prezes byłego Mińskiego Towarzystwa Rolniczego i wielce zasłużony obywatel Kraju 

  

  
o 

Cześć pamięci szląchetnego i prawego obywatela, który zaskarbił zaufanie i szacunek całej ludności 

Związek Polaków z Kresów Białoruskich.    

  

   PRZED ZLOTEM 
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. 

Na terenie pracy społecznej wśród 
młodzieży pozaszkolnej stałym 1 5у- 
stematycznym rozwojem znaczy się 
Związek Młodzieży Polskiej. Szerokie 
warstwy młodzieży rzemieślniczej, ro- 
botniczej i wiejskiej garną się pod 
sztandar dziś tak popularnych inicja- 
łów: S.M. P. W każdym bowiem po- 
ważniejszym ośrodku ludzkiego žy- 
cia— miasteczku lub wsi kościelnej po- 
wstają te organizacje, a choć istnienie 
ich jest niedługie, bo zaledwie dwa 
lata i parę miesięcy — wpływ na sto- 
sunki wiejskie niezaprzeczony. 

Rzetelnie prowadzona praca kul- 
turalno-oświatowa, wychowanie fizycz- 
ne, przysposobienie wojskowe, przy- 
sposobienie rolnicze, oraz przygoto- 
wanie młodzieży do życia obywatel- 
skiego w państwie — oto szerokie roz- 
łogi pracy na której pracuje ze trzy 
setki inteligencji z około 6-ciu tysięcy 
młodzieży z województwa wileńskie- 
go, część białostockiego i niewielkiej 
części nowogródzkiego. S. M.P. stają 
się dziś nie tylko dobrą organizację 
młodzieży, ale czynnikiem, nad któ- 
rym nie można z lekkiem sercem, 
życzliwem, czy wrogiem, przejść do 
porządku dziennego! 

Dnia 24-go czerwca r. b. w nie- 
dzielę, zlecą się do naszego grodu 
przedstawiciele S. M. P. od Bugu po 
Dźwinę, od granic łotewskich i litew- 
skich po krańce graniczne sowieckie, 
na I Zlot Stowarzyszeń Młodzieży 
Polskiej Związku Wileńskiego. 

W niedzielę, dnia 24-go czerwca 
ujrzy nasze miasto karne szeregi 
młodzieży męskiej i żeńskiej w licz- 
bie około 1.000 osób, defilujących 
przed tdostojnikami władzy państwo- 
wej i duchownej. 

Trzeba tylko, by starsze spole- 
czeństwo, widząc realną, naprawdę 
twórczą pracę społeczną wśród mło- 
dzieży , wyszło na jej spotkanie i 
sercem i duszą, i sympatją, którą 
najprawdopodobniej żywi, i zaintere- 
sowaniem się tą młodzieżą, bliższem 
i bardziej owocnem. Ё 

A czyniki państwowe niewątpliwie 
zwrócą baczniejszą uwagę na tę mło- 
dą siłę społeczną, prężącą się do 
zbiorowego czynu, będącą współczyn- 
nikiem państwowotwórczym na na- 
szych ziemiach —bo S. M.P. jest orga- 
nizacją na zdrowych zasadach kato: 
lickich i państwowych opartą. B. R. 

łłemocjasz Ogórkiewicz błędnie poinior- 
mowany o Środach literackich. 
Wczoraj p. Nemezjusz Ogórkiewicz od- 

wiedził znowu naszą redakcję, aby wyrazić 
swoje oburzenie z powodu nieznośnej po- 

gody, która przy reumatyzmie i brukach 

wileńskich zmusiła go do zrezygnowania z 
miłych spacerów po mieście. 

W toku sympatycznej pogawędki nasz 
miły gość zadał nam kilka pytań, a miano- 

wicie. 
Czy prawdą jest, że jakoby stałym go- 

ściem na środach literackich jest Józelu- 
oweczka? 

Czy naprawdę od przypadkowych gości 
pobierane są opłaty w wysokości złoty, 
dwa lub więcej, zależnie od humoru jedne- 
go z gospodarzy? 

Czy istotnie największą atrakcją śród 
jest „balzakowskie bobo*? 

Czy o Wilnie mówią najwięcej ci, któ- 
rzy dopiero co do naszego grodu przybyli, 
oraz, że z braku literatów ich rolę pełnią 

muzycy, fotografosie i . p. i 
Zaprzeczyliśmy _ jaknajkategoryczniel 

wszystkiemu, wyrażając przekonanie, iż ja- 

kiś złośliwy informator celowo chciał wpro- 

wadzič w błąd człowieka, który nie Zzdą- 

żył zaznajomić się z miejscowemi stosun- 

kami. Zaprzeczenie nasze sprawiło p. Ne- 

mezjuszowi Ogórkiewiczowi niekłamaną 
przyjemność. W dalszej rozmowie nasz mi- 
ły gość utyskiwał na rozmaite przykrości, 
jakich juź doświadczył mimo tak krótkiego 
pobytu. W formie niesłychanie wyszukanej 
dał do zrozumienia, że sprawiliśmy mu 
również przykrość. Od słowa do słowa 
wyjaśniło się iż powodem był chochlik 
drukarski. On to sprawił, że drugie imie p. 
Nemezjusza Ogórkiewicza zmieniło się w 
Antoniego, podczas kiedy od najmłodszych 

swych lat nazywano go zawsze Klemen- 

sem. Przeprosiliśmy naszego interlocutora 

prosząc o, względność w imię maxymy erra- 

re humanum est. 

Edward Woyniłrowicz 
Senior Ziemiańswa Mińskiego. Założyciel i Prezes Mińskiego Towarzystwa Rolniczego. Opiekun 

Kresowego w Bydgoszczy. Właściciel maj, Sawicze w pow. Słuckim, zmarł w Bydgoszczy. 

Tr. 

Internatu 

Filipina z Łukaszewiczów Cyolńska 
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, 

zmarła w dniu 17 czerwca 1928 r. 
Zwłoki zostały złożone w grobach 

w Budsławiu. O czem zawiądamiają 

w wieku lat 57 w majątku Motyki: 
rodzinnych na cmentarzu parafjalnym 
pogrążeni w głębokim żalu 

córka, synowie, synowe i wnuki. 

Wielebnemu księdzu Proboszczowi 
Korpusowi Oficerskiemu I Baonu 
kownikiem Bolesławem Mirgałowskim na czele, oraz wszystkim krew- 
nym i znajomym, którzy wzięli udział 

ś. p. FILIPINIE CYWIŃSKIEJ 
serdeczne Bóg Zapłać składają 

matce naszej 

ČK TIESTO" 
Stanistawowi Werenikowi, 

K. O. P. w Budslawiu z p. puł- 

w Oddaniu ostatniej posługi 

córka i synowie. 
CZERŃ PETZ RZECE CZ ZOE BESK CIEZKO ERO CZBEREROROK SA 

      Ś. p. EDWARD 
(Ur. 

W dn. 18 czerwca b. r. liczne 
grono przyjaciół i krewnych od- 
prowadzało w Bydgoszczy na 
wieczny spoczynek zwłoki św. p. 
Edwarda Woyniłowicza, obywa- 
tela ziemskiego powiatu Słuckie- 
go, właściciela rozległych dóbr 
w ziemi Mińskiej. 

Do odległego, starego cmen- 
tarza dążył przy dźwiękach ża- 
łobnej muzyki ulicami miasta 
biedny, jednokonny karawan, z 
prostą dębową na nim trumną 

beż wieńców. Takie było co do 
pogrzebu wyraźne życzenie zmar- 
łego. Ale trumnę poprzedzał za- 
step młodzieży z internatu kre- 
sowego, którym się nieboszczyk 
do końca opiekował. Nieśli uło- 
żone w dowód czcii hołdu wień- 
ce i kwiaty od instytucyj, zakła- 
dów, przyjaciół „od ziemi Słu- 
ckiej“ i t.p. Za karawanem po- 
stępował liczny orszak tułaczy, 
jak nieboszczyk, z siedzib ro- 
dzinnych wygnanych i wielka 
liczba tych, którzy doznali po- 
mocy szlachetnego serca zmarłe- 
go, jak również zarząd dobro- 
czynnej kuchni kresowej, która 
była bezustanną Jego troską. 

Szumiały nad głowami prasta- 
re drzewa Bydgoskiego cmenta- 
rza, kiedy nad skromną mogiłą 
dawnego magnata + kresowego 
płynęły słowa, budzące obrazy 
przeszłości Jego pełnego zasiug 
i pracy żywota. 

Przemawiało najpierw ducho- 
"wieństwo z kresów wschodnich, 
kapłan z zakordonowego Bo- 
brujska i dawny proboszcz ko- 
ścioła mińskiego, zbudowanego 
kosztem i staraniem Św. p. Edwar- 

' da Woyniłłowicza. Następnie że- 
gnali nieodżałowanego obywatela 
przyjaciele i dawni sąsiedzi p. 
Jodko Narkiewicz, p. Roman 
Skirmunt, p. Zygmunt Domański 
ip. mecenas Zeromski, który 
w Bydgoszczy w latach tułactwa 
św. p. Edwarda Woyniłłowicza 
poznaznał i ocenił. 

Z przemówień ich stopniowo 

1847 r. — zm. 

WDYNIŁOWICZ. 
1928 r.) 

wyłaniała się i uwypuklała szla- 
chetna postać duchowa tego 
wielkiego człowieka, niezapo- 
mnianego działacza społecznego, 
który przez pół wieku prawie 
hetmanił duchem  ziemiaństwu 
Słuckiemu i Mińskiemu. 

Stworzył on ostoję polskości 
na Kresach — „Mińskie Towa- 
rzystwo Rolnicze” i był jego du- 
szą do ostatniej chwili, krzewił 
oświatę wśród ludu w Słuckiej 
ziemi, był radą i pomocą rze- 
szom biednych i opuszczonych. 
Gdy jedyny Jego syn i córka 
umarli w kwiecie wieku, wysta- 
wił na ich pamiątkę wspaniały 
kościół w Mińsku i statuę Matki 
Boskiej na placu przed  Świąty- 
nią, Ufundował drugi kościół w 
Borkach. 

Dwór Jego Sawicze, od 500 
lat pozostający w rękach Jego 
przodków, był ukochaną Jego 
siedzibą, rmniejscem długoletniej 
pracy. Tam zgromadził cenną 
bibljotekę, tam krzepił ducha, 
radził, pomagał. Z tego gnia- 
zda rodzinnego uchodzić mu- 
siał po raz pierwszy w 1918 r. 
gdy fala bolszewicka, idąca od 
irontu napadła i rozgromiła Sa- 
wicze. Schroniwszy się wraz z 
żoną na krótki czas do lasów, 
powrócił do ruin swego pałacu 
i trwał na zagrożonej placówce 
aż do nieszczęsnego roku 1920, 
który linją graniczną odciął zie- 
mię Jego rodzinną od Polski. 
Odtąd, zamieszkawszy w Bydgo- 
szczy, z godnością i poddaniem 
się woli Bożej znosił niedo- 
stateki przykrości tułaczego 
swego bytu. W tem ciężkiem 
swem położeniu zdołał zawsze 
jeszcze coś uczynić dla bliźnich. 

Umarł jak wzorowy chrześci- 
janin— katolik, opatrzony Św. Sa- 
kramentami w otoczeniu ukocha- 
nej żony i najbliższej rodziny. 

Cześć pamięci wielkiego męża 
i wzorowego ziemianina 

M Sw. 

    

Z SĄDÓW. 
Drażliwa historja z mydełkami, 

Właściciel magazynu kosmetycznego p. 

Dobczański znalazł się w kłopotliwej sy- 

tuacji, gdyż zauważył, że od pewnego cza- 

su niektóre gatunki towaru ulatniają się ze 
składu. i 

Początkowo przypuszczał, że może to 
ktoś z personelu przełożył towar na inne 

miejsce, po wyjaśnieniu jednak sytuacja 
stała się jasną. 

Towar ktoś kradł. 

Subjektów, ludzi pracujących w firmie 
od szeregu lat, trudno było podejrzewać, 
natomiast przychodząca do sprzątania ko- 
bieta — Marja Dołżenko nie dawała żad- 
nej gwarancji moralnej. 

Przypuszczenia okazały się słuszne. 
Pilnowana uważniej Dołżenkowa wpa- 

dła w potrzask. Policja przeprowadziła re- 

wizję u niej w mieszkaniu, gdzie znalezio- 
no kilka sztuk towaru, pochodzącego ze 
sklepu. s 

Pociągnęło to za sobą sprawę karną. ° 
W Sądzie Okręgowym usiłowała ona 

osłabić swoją winę twierdzeniem, że towar 
znaleziony w mieszkaniu pochodził wpraw- 
dzie ze sklepu p. Dobczańskiego, jednak 
podarowany jej został za (w tem miejscu 
oskarżona opuściła skromne oczy i złoży- 
łą zeznanie, które raczej powinno być zło- 
żone przy drzwiach zamkniętych) zasługi 
specjalne. W ten sam sposób regulować 
miał swoje zobowiązania względem oskar- 
żonej magazynier firmy p. S. 

Sąd nie dał wiary złośliwym oświad- 
czeniom oskarżonej i skazał ją za kradzież 
ną sześć miesięcy więzienia. Współoskar- 
żony jej M. Tomaszewicz skazany został 
na trzyamiesiące więzienia zą przechowy- 
wanie skradzionego towaru.
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Spostrzeżenia meteorologiczne 

Zakładu Meteorologii U. $. В. 

z dnia —- 22 VI 1928 r. 

Ciśnienie J 
średnie w m. | 159 

Temperatura J 4 1296. 
średnia 

Opad za do- | 
bę w mm. | le © 

Wiatr J y 

przeważający | Zachodni. 

U w ag i: Pochmurno, deszcz. 

Minimum za dobę —0C. 
Maximum na dobę 13>C. 
Tendencja barometryczna: Stały wzrost 

ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 

— (c) Zakończenie wizytacyj kano- 
nicznych w piątek. Dn. 22 b. m. J.E. ks. 

Arcybiskup-Metropolita zakończył wiosen- 
ną serję wizytacyj kanonicznych. Wizytacje 
tegoroczne trwały od dn. 16 kwietnia b. r. 
do 22 b. m. W tym okresie czasu zwizyto- 
wane zostały dekanaty, bieniakoński, Kny- 
szyński, białostocki, brzostowicki, wołko- 

wyski, łuninieński, lidzki, wasiliski, wiszniew- 
ski, oszmiański i ostatnio dekanat šwirski- 

URZĘDOWA. 
— (x) Wyjazd Ministra Reform Rol- 

nych Dr. Staniewicza. Minister reform 
rolnych p. Dr. Staciewicz, który ostatnio 
bawił w Wilnie, wyjechał w dniu wczoraj- 
szym do Podbrodzia. 

— Uroczystość [dekorowania Krzy- 
żem Zasługi. W dniu dzisiejszym odbę- 
dzie się w Wielkiej Sali Urzędu Woje- 
wódzkiego wręczenie przez p. Wojewodę 

Raczkiewicza odznak Krzyża Zasługi nada- 
nych przez Pana Prezydenta  Rzeczypos- 
politej następującym osobom: Dyrektoro- 
wi Teatru Polskiego p. Fr. Rychłowskie- 

mu, Kierownikowi szkolnej pracowni przy- 
rodniczej w Wilnie p. Aleksadr. Dmocho- 
wskiemu, inż. Janowi Falewiczowi, ziemia- 
ninowi z pow. Wileńsko-Trockiego, oraz 
odznak Krzyża Zasługi, nadanych przez 
Prezesa Rady Ministrów: ks. Tadeuszowi 
Makarewiczowi, proboszczowi w Kalwarji, 
Władysławowi  Kamińskiemu, literatce p. 
Marji Reuttównie, Władysławowi Smiłgie- 
wiczowi i Michałowi Oszurce. 

MIEJSKA. 

— (x) Konferencja w Magistracie * 
sprawie regulacji dróg na terenie m. 
Wilna, W celu ustalenia rodzaju nawierzch- 

ni torów jezdni na terenie m. Wilna oraz 
omówienia całego szeregu spraw Związa- 
nych z uregulowaniem dróg miejskich W 

pierwszych dniach tipca rb. odbędzie Się 

w Magistracie konferencja przy współudzia- 
ie dyrektora departamentu Ministerstwa 

Robót Publ. p. inż. Nestorowicza. Roboty 

nad ustaleniem sieci dróg publicznych na 
terenie m. Wilna przewidziane są na lat lo. 

MIEJSKA. 

— Chodniki przy ul. Tartaki. jeden z, 
naszych czytelników nadsyła nam następu- 
jące słuszne uwagi: 

Ul. Łukiska dochodzi śdo Meczetu ta- 
tarskiego i wyjścia dalej niema żadnego. W 
razie pożaru straż ogniowa nie będzie mia- 
ła dostępu: bardzo łatwo przedłużyć ulicę 
Tartaki przez drzewny Skład i połączyć ją 
z ul. Łukiską. у : 

O ul. Tartaki, zdaje się, była już wzmian- 
ka: zaczyna się ona od ul. Jasińskiego, 
przecina Mickiewiczowską, Więzienną i koń- 

czy się, upierając się w drzewny skład. Sa- 
ma nazwa ulicy wskazuje, że przy niej po- 
łożone są drzewne składy i tartaki, z któ- 

rych drzewo rozwozi się do innych dziel- 
nic miasta. Na ile jeżdnia tej ulicy jest w 
niezłym stanie, zawdzięczając być może te- 
niu, iż nikt jej nie reperuje po kilkanaście 

razy, jak to widzimy na innych ulicach, o 

tyle chodniki są okropne. Kiedyś chodniki 
„e wyłożonć były deskami, obecnie zaś 
        

H. BALFOUR. 

"WALKA 0 DOKUAEKTŲ 
ROZDZIAŁ XII. 

Grzechotnik. 

Poczta ranna przyniosła Nedowi 

dwa listy. Szybko rozdarł pierwszą 

kopertę i przebiegł oczyma list. Iza- 

bella pisała te słowa w ćwierć doby 

po jego wyjeździe, a jednak miała 

tyle do powiedzenia swemu narzeczo- 

nemu. 
Kilka razy odczytywał ten list z 

radością w sercu, z trudnością oder- 

wał się od niego, by przeczytać drugi. 

Poznał charakter pisma i oczy jego 

rozszerzyły 516 ciekawością. 

„Drogi Crawley'u! - 

Dowiaduję się, że powrócił pan 

do Londynu z powodu zniknięcia p. 

Boyda i śpieszę zapewnić pana, IZ 

bardzo mi jest przykro, że dziwne to 

wydarzenie stało się tutaj w okoli- 

cach Coombe! P. Boyd robił wraże- 
nie człowieka zupełnie zdrowego, 

gdyśmy się tutaj rozstawali w ponie- 
działek rano, to też hipoteza, którą 
powzięła policja, iż p. Boyd podlegał 
rozstrojowi nerwowemu nie wydaje 
mi się prawdopodobną. Istotnie jed- 
nak zdumiewającem jest jego milcze- 
nie. Czy podał pan ogłoszenie do ga- 
zet? Nie potrzebuję chyba dodawać, 
że byłbym najszczęśliwszy, gdybym 
mógł być w czemś panu użytecznym. 

Szczerze życzliwy 
Fairleigh“. 

Neda ogarnęły znowu wątpliwości. 

Czyż winowajca oOfiarowywałby mu 

swą pomoc? A przytem, zamiast Sta- 
rać się potwierdzić hipotezę o choro- 
bie umysłowej zaginionego, co byłoby 

deski zgniły, część poszła na opał i tylko 
gdzie-niegdzie leżą ostatki desek, tryska- 
jąc fontanną wody z podnóg przechodnia, a 

, miejscami i tego już niema, co jest zresztą le- 
psze,—przynajmniej przechodzeń nie jest na- 
rażony na skaleczenie nogi i buta o wysta= 
jące z dylów gwoździe. 

Stare, obrzydliwe płoty pochyliły się 
i w czasie zachodnich wiatrów jestł obawa, 
że się zawalą. Szczególnie płot składu 
drzewnego Od rogu Tartaków i Mickiewi- 
czowskiej przedstawia się ciekawie, mając 
liczne łaty i opuchnięcia. Płoty, powiązane 
drutami, sterczą gwoździe, o które przecho- 
dzeń rwie swoje odzienie. 

Z chodników korzystają krowy, idąc 
na paszę do Zwierzyńca, a przed niemi 
wszyscy pierzchają. Prawdę mówiąc, chod- 
niki Tartaków więcej się nadają dla bydła, 
niż dla ludzi. 

(x) Demoralizacja dziatwy szkol- 
nej. Grupa radnych m. Wilna zwróciła się 
w dniu wczorajszym do Starostwa Grodz- 
kiego z prośba o zamknięcie kilku do- 
mów rozpusty, znajdujących się przy ul. 
Końskiej i Bosączkowej ze względu na 
szkoły powszechne i gimnazja, które są 
umieszczone w poszczególnych domach tej 
dzielnicy. Utrzymywanie domów rozpusty 
w pobliżu szkół wpływa de:noralizująco na 
młodzież szkolną. 

Prośbie tej p. Starosta 
wdopodobnie zadośćuczyni. 

WOJSKOWA. 

— (r) Kwatery dła wojskowych bę- 
dą dostarczały gminy. W celu częściowe- 
go polepszenia w poszczególnych garsizo- 
nach warunków mieszkaniowych oficerów 
żonatych, podoficerów zawodowych i osób 
cywilnych, pracujących w wojsku na stano- 
wiskach etatowych, do czasu wybudowania 
przez t. zw. Fundusz Kwaterunku Wojsko- 
wego dostatecznej ilości domów mieszkal- 
nych Min Spr. Wojsk. zarządziło: 

Osoby uprawnione do korzystania z 
osobnych kwater stałych, które z powodu 
braku odpowiednich wolnych pomieszczeń 
w budynkach państwowych kwater tych nie 
otrzymały, same zaś nie mogą wynająć dla 
siebie prywatnych mieszkań z powodu zbyt 
wysokich czynszów, zwracąć się mogą za 
pośrednictwem właściwej komendy garni- 
zonu do zarządu gminy z żądaniem do- 
starczenia osobnej kwatery stałej w roz- 
miarze, określonym w odnośnem rozpo- 
rządzeniu Rady Ministrów 0 rozmiarach 
kwater stałych i opłatach za nie. 

Komenda garnizonu w granicach Od- 
danych jej przez dowódcę okr. korpusu do 
dyspozycji kredytów na ten wydatek prze- 
syła zarządowi gminy żądanie dostarczenia 
kwatery dla uprawomocnionego. 

Kwatery te winny w miarę możności 
znajdować się w pobliżu miejsca ich służ- 
bowego zajęcia. 

Wynagrodzenie za kwatery dostarczone 
przez gminy wpłacać mają komendy garni- 
zonowe w wysokości i sposób ustąlone 
rozporządzeniem Rady Min. 

Tarytowe wynagrodzenie gmin za kwa- 
tery jest płatne co miesiąc zdołu, zaś róż- 
nica pomiędzy płaconem przez gminy wy- 
nagrodzeniem za wynajęte kwatery, a wy- 
sokością taryfowego wynagrodzenia — bę- 
dzie płatna kwartalnie zdołu po dokona- 
niu rozliczenia tych kwater na trzy części 
między komendą garnizonu, Fundusz Kwa- 
terunku Wojskowego i skarb państwa. 

— Sprostowanie. W notatce wczoraj- 
szej p. t. „Ofiara taksówki* wkradł się 
przykry błąd, który niniejszem prostujemy, 
a mianowicie: przejechał Bronisławę Mo- 
rozowiczową taksometr Nr. 110, a nie 71. 

— Wcielenie do wojska studentów 
1902 rocznika. Sprawa przesunięcia termi- 
nu wcielenia do wojska do dn. 1. VI, 29 r. 
studentów rocznika 1902, jako też i innych 
osób, korzystających o odroczeń z tytułu 
studjów do dn. 1 października rb., udzielo- 
nych im przez władze administracyjne — 
zależna jest obecnie wyłącznie od władzy 
wojskowej. Władze administracyjne dalszych 
odroczeń wymienionym studentom nie 
udzielają. 

Sprawa ta jest obecnie rozważana w 
M. S- Wojsk. i prawdopodobnie będzie przy- 
chylrie dia studjujących załatwiona. Poda- 
nia złożone przez zainteresowanych studen- 
tów do odpowiednich KPU będą załatwio- 
ne po otrzymaniu przez nie dodatkowych 
R 

— Sprawa odroczeń dla akademi- 
ków. W najbliższym cząsie mają być wy- 
dane przez min. spraw wojskowych prze- 
pisy wykonawcze dla noweli ustawy o po- 
wszechnym obowiązku wojskowym. 

Przepisy wykonawcze wyjaśnią między 

grodzki pra- 

  

innemi sprawę udzielaniaj odroczeń dla: 

mu na rękę, zaprzecza jej. Ale moż- 

akademików. 
Przedłużania terminu odroczeń dla aka- 

demików w wieku łat 23 mają być udzie- 
lane najwyżej na dwą lata w tych wypad- 
kach, w których przerwanie studjów przez 
powołanie do czynnej służby wojskowej 
uniemożliwiłoby zupełnie dalsze ich konty- 
nuowanie. Pozatem uzależnione to będzie 
od stopnia wypełnienia kontyngentu. 

SZKOLNA. 

— Dyrekcja gimnazjum im. j. Lele- 
wela ogłasza zapisy do klasy IV dla tych, 
którzy ukończyli Szkoły Powszechne. Po- 
dania będą przyjmowane do dnia 26 czer- 
wcą b. r. włącznie. Egzaminy odbędą się 
w dn. 27 i 28 czerwca b. r. 

‚ UNIWERSYTECKA. 
— Koło Polonistów słuch. U. S. B. 

W niedzielę dn. 24 czerwca r. b. o godz. 

11-ej (a w razie braku quorum bez wzglę- 

du na ilość obecnych o godz. 11 i pół) w 

lokalu seminarjum polonistycznego (Zam- 

kowa li — 7) odbędzie się Walne zebra- 

nie członków Koła Polonistów słuch. U. 5. 

B. z następującym porządkiem dziennym: 

1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór prezydjum. 

3. Odczytanie protokułu z poprzedniego 

zebrania. 4. Sprawozdanie ustępującego 

Zarządu. 5. Sprawozdanie Komitetu Wyda- 

wniczego. 6. Sprawozdanie Rady Nadzor-, 

j. 7 Wybór nowych władz Koła. 8. Bud- 

żet na rok 1928-29. 9. Wybór członków 

Komitetu Wydawniczego oraz delegatów 

na IV Zjazd Żw. Kół Polonist. P. M. A. w 

Krakowie. 10. Wolne wnioski. аао 

— (c)Zakończenie roku akademickie- 

go. Rok akademicki 1928-29 dobiega kof- 

ca. Od dn. 20 b. m. wydaware już są zniżki 

kolejowe na ferje letnie. Z końcem bieżą- 

cego miesiąca zawieszone już będą wykła- 

dy i ćwiczenia, aż do następnego 1929-30 

roku, który rozpocznie się jak zwykłe w 
aździerniku r. b. październiku r. KOMUNIKATY. 

— Na dzisiejszy wieczór poezji Mia 

kowiczówny mający się odbyć o g: 8-ej w. 

w sali Gimn. Mickiewicza wybiera 516 całe 

kulturalne Wilno, aby ujrzeć i postyszeć 

świetną poetkę, która imię rodzinnego 

miasta rozsławia po Polsce; program obej- 

muje syntetyczny obraz twórczości autorki. 

Wieczór poprzedzi słowo wstępne Witolda 

Hulewicza, który z ramienia Związku Lite- 

ratów powita Iłłakowiczównę z estrady i 

wygłosi niektóre jej poematy. 

Pozostałe bilety (od 50 gr. do 3 zł.) 

sprzedaje Księgarnia Stowarz. Naucz. Pol- 

skiego, Królewska I, oraz wieczorem kasa 

przy wejściu na salę. 

TEATRY i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Na 

wczorajszej premierze Teatru Polskiego 

„Król się bawi* z udziałem M. Dowmun- 

ła, H. Kamińskiej, Teatr był wysprzedany 

do ostatniego miejsca. Dziś po raz drugi 

„Król się bawi*, wodewil ten jest wysta- 

wiony z całym przepychem i stanowić bę- 

dzie nielada atrakcję sezonu letniego. 

RADJO—WILNO 
Sobota dn. 23 czerwca 1928 r. 

12.00—13.00: Transmisja z Warszawy: 

Muzyka z płyt gramofonowych orąz sygnał 

czasu i hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 

w13. 

- — 17.00 - 17,15: Chwilka litewska. 

17.20 - 17.45: Transmisja z Warszawy: 

17,50—18,15: Odczyt z działu „łłodow- 

la* wygłosi Inspekt. hodowlany ;Tow. Rol- 
niczego Alfred Terlecki. 

‚ 18,15-18.35: Muzyka z płyt 

nowych. šį # 
18,35 - 19,00: Audycja recytacyjna, po- 

święcona twórczości Ś. Pp. Bronisławy 

Ostrowskiej, w wykonaniu Haliny Hohen- 

dlingerówny. ` 
19,00- 19,25: „Dokształcenie nauczy” 

cielstwa szkół powszechnych* li'odczyt wy- 

głosi wizyt. Zygmunt Szulczyński. 
19,25— Komunikaty. 
19.25—20,00: Transmisja z, Warszawy: 

„Radjokronika* wygłosi dr. Marian Stę- 

powski. 
20,15—22,00: Transmisja z Warszawy: 

22,30 - 23.30: Transmisja muzyki tanecz- 

nej z restauracji „Oaza* w Warszawie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

-- (x) Aresztowanie zawodowego 
przemytnika. W dniu wczorajszym na od- 
cinku pogranicza polsko-litewskiego koło 
Rudziszek patrol KOPu zatrzymał zawodo- 
wego przemytnika, niejakiego Stankiewicza, 
w czasie gdś nielegalnie przekroczył grani- 
cę z Litwy do Polski, przemycając większą 
ilość spirytusu i materjałów. 

Po skoniiskowaniu towaru;Stankiewicza 
przekazano do dyspozycji odnośnych włądz 
admin istracyjnych. 

gramofo- 

    

głupiec, który odbierał walizkę na 

  

Tea; „BIOS | 
Wileńska 38. 

Dziśl Parter od.I zł, Balkon 70 gr. Sensacja doby obecnej! Najaktualniejszy ага 
gy ZA PRRZÓW TI Spowiedź Szesnastoletnej : ; =4 o © 

ce artyst. sposób obecne, pełne nerwowego napięcia i żądzy rozkoszy erotyczne przeżycia młodzieży, 
oparty na tle głośnego berlińskiego procesu. W roli głównej czarująca Gerdi Gerdt. Telieka artykuly oł 
całego świata nie mogły udzielić czytelnikóm tej niebywałej emocji, jaką daje widzowi ten szlagier. Ostatni 

seans o godz. 10.15. 

Dziewczyny*. Film, przedstawiający w wyso: 

  

E „Polonija Jee nisgmosina i sai aa AJ A o smutnej twarzy Harry Langdon w arcywesołej iarsie 
tr. ył UI owitych przy; smutnego wesołka, poszukującego nieznanej narzeczonej „CTO ZNA PANN 

A.Mickiewicza 22] BROWN? Nad program: „ROZKOSZNY BOBASEK* sok komedja w 2 akt. Doržs 46 o g. 5.30, ost. 1025 

  

Kino- ś« . Wieczór upojenia miłości i tańca z egzotyczną tancerką Józefiną Baker t. zw. Czarną Venus. REWJA NAD 
Teatr „Wanda | REWJAMI czyli „Paryż w letargu" erotyczny dramat w 12 akt. Sceny balowe wojt mapa niejsze | 

Wielka 30. dziewczęta świąta slynnych kabaretėw „Moutin Rouge“, „Folies Bergeres“ i in. i     

  

Niejski Kinematograf 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

włącznie będ:   
jest 25 z rzędu państwem, Р 

Do nabycia w Wilnie: 

Ignacy Dagis, ul. Wielka 
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Oboleszczenie. 
„_ Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu 27 czerwca r. b. O 
godz. 10 rano w lokalu Sekcji Zdrowia 
odbędzie przetarg na roboty asenizacyjne 
w szpitałach, szkołach i przytułkach miej- 
skich. O warunkach przetargu można się 
dowiedzieć w Sekcii Zdrowia Magistratu 
(pokój 4), gdzie będą również przyjmowa- 
ne oferty. 1 

SESEMES ZALICZCE 
SEJMIKOWA SZKOŁA ROLNICZA 

w Berdówce 
ogłasza 

przetarg ofertowy 
na dzierżawę ogrodu owocowego przy szko- 

  

le. Przestrzeń 2 ha, około 1000 drzew.nie poleca na dogodne spłaty: Biuro Tech- potrz jo- przedstawić 
Przeważa jabłoń jesienno-zimowa. Odleg- niczio Handlowe i robót jnżynieryjcych GE: ZERO IE 
łość od stacji Lida 14 klm. dobrej drogi. ST. STOSERSKI, Wilno, Mickiewicza 27, Zwierzyńcu. Zgłosze-POSsiadłośc. Łaskawe 
Oferty zalakowane z nadpisem „Oferta na 
dzierżawę ogrodu w Berdówce* należy 
składać do dnia 1 lipcą w Wydziale Ро- 
wiatowym w Lidzie, ul. Suwalska 58. 
Do oferty należy dołączyć wadjum w wy- 

sokości 500 złotych. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 lipca 

o godzinie 12-ej w południe. 

Ва оа ва 

Е "Cynkografja „ARS“ 
Tatarska 1—13, ZOSTAEA URUCHO- 

[ĘPONA i przyjmuje wszelkie roboty 
Ё м zakresie cynkografji. : —2 

  

—. 

“ HEMOGEN 
przetwas 'nolaza 

” 

  

  

— Tak i to również już załatwio- 
liwem było, że czynił to z chytrości? przechowanie, nie mógł mi opisać wy- ne. Ale opowiedz mi, co uradziliście 

W każdym bądź razie Ned ucieszył glądu człowieka, który ją mu oddał. z Jonahem? 2 
się z tego listu, gdyż dawał mu pre- Pozostałe koperty zawierają wia- — Otóż, cała trudność polega te- 
tekst do udania się do Coombe, co domości o Billu, z całego kraju, od raz na tem, żeby uzyskać zgodę na 
uczyni gdy będzie w Devonshire u 
krewnych. 

O dziewiątej jonah zjawił się do 
Neda uspokojony już i zawstydzonyą 
Długi czas spędzili na tajemniczej 
konierencji, po której Ned wyszedł do 
Scotland Yard z głębokiem przekona- 
niem w duszy, iż spełnił dobrze swój 
obowiązek. 

Jack Strickland był bardzo zajęty, 
zmęczony i w złym humorze. 

— Niech djabli porwą Binksa! 
krzyknął do wchodzącego przy 
ciela. 

— (Cóż on tobie zrobił? 
— Patrz na tę plikę listów! Napi- 

sały je osoby, które twierdzą, że wi- 
działy Billa, listy te pochodzą z naj- 

przeróżniejszych naszego kraju zakąt- 
ków, a każdy z piszących jest prze- 
konany, że należy mu się nagroda, 

obiecana przez Binksa. Oto np. w 
tym liście oznajmia mi pewien pan, 

że 4-go jadąc wagonem restauracyj- 
nym z Exler do Londynu, widział 
osobnika, którego opis wyczytał w 
gazecie. A tu inna wiadomość o tym 
panu, którego określenie brzmi: „wy- 
soki blondyn, O szarych oczach i 
twarzy starannie ogolonej", pocho- 
dząca z wręcz przeciwnej strony! 

W jednym z tych niezliczonych 
listów oznajmiono mi, że waliza z 
inicjałami: „W.P.B.* została oddana 
na przechowanie na dworcu, udałem 
się tam czemprędzej i otworzono ją 
przy mnie, niema wątpliwości, że na- 
leżała ona do Boyda, ale to 'nie do- 
wodzi niczego, walizę mógł odwieźć 
do Londynu ktoś inny. Oczywiście 

ja- 

Edimburga do Penzance! 
— Zdaje mi się, że jesteś dziś 

w złym humorze! — roześmiał się 
Ned. 

— Doprawdy! Nie spałem prawie 
w ciągu ostatniej doby, Szyja mnie 
boli od uścisku Jonaha. Dowiadywa- 
łem się o Johna Blogysa, robi on 
wrażenie człowieka uczciwego, dom 
przy Grass Street należy do niego, 
lecz nie mieszka tam. jest on właści- 
cielem pięknej willi w Golber Green. 
Jutro pójdę się z nim zobaczyć. Po- 
zatem dostałem depeszę. 

Ned wziął do ręki różowy papier 
i przeczytał głośno: 

„Nazwisko organ oiicjalnie nie 
znane, ale właściciel hotelu „Pod 
orłem”, przypomina sobie niejakiego 
Morgana—nędzarza, który tu przeby- 
wał w ciągu zimy 1900 r. Wyratował 
go od Śmierci głodowej Fairly i ra- 
zem podażyli na poszukiwania złota. 
Później nie widziano ich. 

D. Quinton Dawson—Klondyke. 
— Któż to taki? zapytał Nen. 
— Teleionowalem do policji w 

Kanadzie natychmiast po opowiada- 
daniu Jonaha. To jest odpowiedź. 

Ned przeczytał raz jeszcze de- 
peszę. 

Wyratował go Fairly —powtórzył 
w zamyśleniu — Czy myślisz, że to 
chodzi o Johna Fairleigha? 

Jack kiwnął głową twierdźżąco: 
— Czy porozumiałeś się z Jona- 

hem? 
— Tak, wszystko ułożone. A ty, 

czy widziałeś się z doktorem Mac 
Dongalem? 

rozmowę powtórną pomiędzy Jona- 
hem a Billem, od tego zależy powo- 
dzenie naszego planu, co zaś dotyczy 
sposobu, w jaki murzyn ma dać do 

zrozumienia swemu panu, że wykry- 
liśmy mistyfikację jego wrogów, to 
znalazł się bardzo łatwo. Gdy jeszcze 

Bill był dzieckiem, Jonah bawił się z 
nim często i gdy nie chciał, by ich 
zrozumiał „stary massa John“ lub 
gdy Bill miał jakąś tajemnicę, którą 
chciał powierzyć wiernemu murzyno- 
wi, wówczas przemawiali w  odwrot- 
nym sensie, mieszając do zdań sło- 
wo „grzechotnik“. Trudnoby mi było 
obecnie powtórzyć ci zdania, któreśmy 
ułożyli, lecz zapewniam cię, że jeśli 
uda się Jonahowi rozmówić się z 
Billem, będziemy mieli to, czego 
pragnęliśmy! 

— Doskonale! — pochwalił zado- 
wolony Jack. 

НА 

— Więc panowie nie wiedzą, jaka 
jest długość tej fali? — pytał Mac 
Dongal, z wyraźnym szkockim akcen- 
tem. 

— Nie mamy pojęcia — odrzekł 

Jack— dlatego właśnie zwracamy się 
do pana o pomoc. 

— Pan mówił, zdaje się, że właści- 
ciel tej stacji jest człowiekiem  podej- 
rzanym, zapewne korzysta z niej 
bezprawnie. . 

Prawdopodobnie, — odrzekł 
krótko Jack. 

— W takim razie sprawa kompli- 
kuje się coraz bardziej. Prawo mniej 
więcej reguluje długość fali, z której 

Od dnia 23 do 25 czerwca 1928 r. 

zdobyła sobie rynek znana od 100 lat, niedoścignionej jakości, naj- 
bardziej poszukiwana na rynkach światowych herbata angielska 

LYORS'A 
Antoni Januszewicz, ul. Zamkowa 20-a. 

1-sza Wileńska Spółka, ul. Wileńska 36. 
Klemens Węcewicz, ul. Mickiewicza 7. 
Piotr Kalita, ul. Wielka 19. 
Alions Urbanowicz, uł. Uniwersytecka 2. 

Jen. Przedst. Teofil Marzec, Warszawa, Marszałkowska 89, Mazowiecka 5 

ą wyświetlane filmy: 

gdzie w wyjątkowo krótkim czasie 
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Fachowiec branży drzewnej į 
zasobny, którego łączą pierwszo- 
rzędne stosunki z fabrykami parieru 8 

Ё 
i 

i celulozy, może za otrzymaniem 
odpowiedniej prowizji pośredniczyć 
przy sprzedąży z pierwszej ręki 

Ę wiekszych partjj świerków i osiki 
(papierówki). Pewna zapłata. lnte- 
resanci Otrzymają szczegółówe in- 
formacje, kierując zapytania sub: 
„A. E. 336“ do Rudolf Mosse, Berlin 

B (Niemcy). о-+е12 @ 
“_-_-_-—-и 

Maszyny młyńskie 
walce,, kaspry, ka- 
mienie, jagielniki, 
tryjery, 
motory ropne, 
Diesla, gazowe, 

transmisje, pasy, gurty, gazę, siatki, olejar- 
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tel. 12 47. Z 9 nia do „Słowa* pod oferty proszę składać 
„Ergo*. —1\ admin. „Słowa* 

sub B. Z. -© 
)Т А НА / В Doktor Mešycyny 

    

  

B R A. GYMBLER 
B LBKARZE f choroby skórne, we- 

neryczne 1 o - 

.".'.. рісі›‹’ше. Еіекг';'о(сеиг(::- 
> pia, šio S 

DOKTOR jatermja. ickiewi- 
cza 12, róg Tatar- 

D.ZELDOWICZ | skiej 9-215 8. 
chor. weneryczne, W.Z.P 43. 

sytilis, ao о 
‚ © » 

1, od 5-8 wiecz. Choroby astma, 
— — Sanatorjum „Salus“ 

Kobieta-Lekarz Li S ER 
i w, Szujskiego 11. Dr. Zeldowiczowa 8е внг 

KOBIECE, WENE- Mein: 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 1 04 4--6, 

Doktėr Medycyny 

KUKIEWIGZ 
ii choroby weneryczne, 

ul. Mickiewicza 24, skórne i płciowe, ul. 

tel. 277. Mickiewicza 9, wejście 
"—W. Żdr. Nr. 152. z ul. Śniadeckich. 1, 

4 7 DOKTOR POZIE OCE НЕЕ 

K. GINSBERG r. PūPILSKI choroby weneryczne i 
sytilis i skėrne. Wii. choroby skórne i we 
no, ul, Wileńska 3,: €- OGYOGĆ 19 do Ii aś 
lefon '567. Przyjm. je SU40,p: W RA ое 
| 40 11044 40 & ka 2, róg Zawalnej 

+0 W.Z.P. 1 

korzystać mogą ludzie, używający 
radja dla celów naukowych; zazwy- 
czaj długość jej wynosi od 150 do 
200 metrów, w wyjątkowych okolicz- 
nościach pozwalają nam brać krótszą 
falę, czasem czterdziesto-pięcio me- 
trową. 

Jednak człowiek, o którym pan 
mówi, może się z temi wszystkiemi 
normami wcale nie liczyć. 

Spróbujmy mimo wszystko. 
Mac Donga! włożył słuchawki na 

uszy i nachylił się nad aparatem, 
Jack i Ned obejrzeli się po pokoju, 
w którym panował nieporządek i peł- 
no tu było rozmaitych aparatów, słu- 
chawek i drutów. 

Po pewnej chwili Szkot podniósł 
głowę i rzekł: 

— Proszę włożyć słuchawki.” 
Posłusznie spełnili rozkaz. W cią- 

gu dwóch godzin słuchali cierpliwie 
urywanych dźwięków muzyki i ira- 
gmentów odczytów. Nagle Mac Dongal 
zmarszczył brwi, gdy usłyszał dźwięk 
jakiś. 

— Czy to Morse?—zapytał Ned. 
— Tak, ale nie jest to sygnał ja- 

kiegoś okrętu, a powtarzany tyle razy 
świadczy, iż nadaje go jakiś przygo- 
dny amator. Zazwyczaj sygnał ten 
powtarza się tylko trzy razy. Czy va- 
nowie znają ten alfabet? Jack kiwnął 
głową twierdząco. „Krótki - długi, 
krótki — długi'* -— stukał aparat. Po 
chwili przerwy znów rozpoczął. 

— C.C. Jest to znak stacji, którą 
wzywa, tłomaczył Mac Dongal. 

I jeszcze i jeszcze” powtarzał się 
sygnał w ciągu pięciu minut, nagle 
odpowiedziano. 

Jack wyjął z kieszeni notes i ołó- 
wek i zaczął notować. 

— Wróbel woła. Kto mówi? 
— C. C. Proszę mówić. 
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i s: „Rytórz Dzikiego Zachodu 
głównej: Tom Tyler i jego 8 letni partner Franuś Darro. Nad program: 1) „KREW ZA OJCZYZNĘ* 
uroczyste pośwęcenie Pomnika w Radzyminie w 1 akcie. 2) „GOSPODARSTWO RYBNE* 
naukowy w 2 aktach. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, 
w niedziele i święta od g. 3 m. 30. Początek seansów o godz. 

g. 4-ej. Następny program: „COHN i COOGAN*, 

OLSKA 

turbiny, a 

sensacyjny dramat w 8 aktąch 
z życią Cowboy'ów. W roli 

film   6-ejj w niedziele i święta od 

    

  

Dr. G. WOLFSOŃ BBB 
weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. Deca 
- L8L 

Br Hanusawicz 
Ordynator Szpitala 
Sawicz, choroby skór- 
ne, weneryczne, go- 
dziny przyjęć 5—7 pp. 
Zamkowa 7—1 Le- 
czenie światłem: Sol- 
lux, lampa Bacha 
(sztuczne słońce gór- 
skie)i elektrycznością 
(djatermia) pórz— 
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EKONOM 
potrzebny.  Podbro- 
dzie, Nowy Dwór. 

lifikowana ku-| 

ГОНЕ 

charka, mogąca 
zastąpić kucharza. 
Zgłoszenia tylko z 
dobremi rekomen- 
dacjami. Pensja od 
umowy. Oferty skła 
dać w adm. „Słowa* 
pod „ną wyjazd* 

o 9912“ 

  

Į 

otrzebna wykwa-| 

| 

  

AKUSZERKA 

W. Smiałowska „, 
przyjmuje od godz. o14 
do 7. Mickiewicza koj 
46 m. 6. Niezamož- 
nym ustępstwa. 

ZP 63 

  

letni chłopiec po- 
szukuje _ jakiej 

wiek pracy ną wsi 
lub w mieście. Skoń- 
czył 7 _ oddziałów 
szkoły powszechnej. 
= ZYC. chętny. 

K osiada _ referencje. 
OKUSZKO Wiadomość w adm. 

UI „Słowa* pod literami 
powróciła i wznowiła E. N. —o 
przyjęcia chorych 
Mostowa 23 m. 6. 

W. Z.P. 28 

8 LOKAŁE B 

r. 
  
  

    

POSZUKUJĘ 
pracy administratora: 
majątku ziemskiego 
lub nieruchomości w 
mieście. Liczę 30 lat. 
jestem kawalerem. 
Posiądam wykształce- 
nie średnie. '$ocę|'- 

kaltę 
na hypoteczną na własną 

  

Mieszkanie 

pożądane 

    

Mieszkanie 
do wynajęcia od 1-g0 
lipca b. r. pięć pokoi, 
kuchnia, służbowy, 
piwnica, skład na 
opał, woda, kanali- 
zacja. Zwierzyniec, 
Witoldowa 5. Do- 
wiedzieć się u do- 
zorcy. |-28LZ 

AWAWAWA 
KUPNA | SPRZEDAŹ 
WAWAAWE 
Za 8.060 złotych | 
sprzedamy 2 do- | 
my z ogrodem 
owocowym, w do- 

: godnym punkcie 
Wil. Biuro Ko- 
misowo-Handlowe, 
Mickiewicza 21, 

tel. 152. o 

  
"R 

2 pokoje 
umeblowane z wygo- 
dami, elektryczność; į 

łazienka i t. p. 40 _ 
wynajęcia, Pańska 4 
m. 2. o 8917 BAEBSEE 

[beriiska |ZGUBY 

    

Letnisko-PeNSjoNa swygubioną książke 
st« Landwarów, m. wolskową Ni 
Leśniczówka, nad 271 i dowód 
jeziorem, las sosno- Osobisty Nr 4695 naj 

wy. Dowiedzieć sie:imię Walerjana Ku“ 
Antokol 62-a 2, lublewicza unieważnia) 
na miejscu. | 1082 SIĘ- © - 6612 

  оннн   
    
   

   
    

       

    

    

— Towary wysłane bez trudności 
Wszystko 'dobrze. Czekać instrukcyi 
nowych. Koniec. 7 

Nastala chwila ciszy. 3 
— Skończyli — rzekł Szkot. Czy 

znalazł pan to, czego pragnął? 
‚ ‚ — Zdaje mi się, że mamy wła” 
Śnie to, czego szukaliśmy — odrzek 
Jack z rozjaśnioną twarzą i błyszczą” 
cemi oczyma. 

C. C.—powtórzył Ned i nagle 
twarz jego rozjaśniła się również. — 
Ależ tak, naturalniel... — w tej chwili 
spojrzenie jego spotkało się z oczy” 
ma PY i zamilkł. 

każdym razie znamy ju 
długość falil | =" 

— Chodzi tylko o to, 
następnej rozmowie użyją tej samej 
fali, — wtrącił Jack, a doktór kiwnął 
głową twierdząco. 

Mac Dongal czekał jeszcze i. 
jakiś, lecz gdy wybiła druga po pół-- 
nocy, a nikt się nie odzywał, rozpo- 
czął na nowo swe próby. 

— Wszystkie dalsze stacje już nie 
działają, —rzekł, — możemy więc wy” 
próbować długą falę, ale przypusz- 
czam, że jednak używają oni krótkiej 
fali, bo to daje lepszy rezultat przy 
małym wysiłku. 

Ned spojrzał na zegarek. | 
leśli wszystko odbyło się według 

planu, Jonah musiał się znajdować 
obecnie w domu przy Gros Street. 

Co będzie, jeśli Mac Dongal nie 
odnajdzie fali i stracą możność wy- 
słuchania tak ważnej rozmowy? 

‚ — Spróbujemy długość fali rzadko 
używaną, np. 47—rzekł Mac Dongal.' 

Za*chwilę przekonali się, jak stu- 
szną miał intuicję. Najpierw do uszu 
słuchających doleciał słaby pomruk. 
potem dzwonienie. Za chwilę odpo- 
wiedziało dzwonienie z innej stacji. 

  

Wydawca stiamisiaw Mackiewicz. Redakior odpowieczialny Witold Woydylło, 

i i ii iii ii 

Druk. „Wydawnictwo Wileūskie“ ul. Kwaszelna 23.


