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W sprzedaży detalicznej ceną pojedyńczego N-ru 20 groszy. | 

O debacie konstyłucyjnej. 
Kiedy pisałem 0 książce prof. 

Dubanowicza „Rewizja konstytucji" w 

r. 1926 podkreślałem, że horyzont tej 

książki zamknięty jest w ramach myś- 

Н konstytucyjnej takiej, jaka istniała 

przed wojną. Wszystkie ultra literal- 

ne i ultra—demokratyczne powojenne 

konstytucje czechosłowacka, polska, 

estońska etc., etc. to ostatnie promie- 

nie zachodzącego słońca konstytucji 

angielskiej, ożenionej z rewolucją fran- 

cuską, to młodsze siostry tych kon- 

stytucyj XIX w,, o których tak ładnie 

powiada Esmein, że nie są takie sa- 

me, lecz tak podobne, że mogłyby 

być siostrami: 
Facies non omnibus una 
Nec diversa famen, qualem decet esse 

sororum. 

Pułk. Sławek w pierwszej, progra- 

mowej mowie sejmowej mówił o 

zmianie konstytucji. Przedtem słysze- 

liśmy z ust miarodajnych pogląd, że 

pojęcia o tem, jaką ma być konstytu- 

cja polska jeszcze w nas samych 

wyrobić się muszą. Jeszcze Polska 

ten płód wynosić w sobie powinna, 

tą naszą lepszą konstytucję, która 

da jej siłę i potęgę. 

Wątpić należy, aby tu się można 

było kontentować szablonami tych 

„sióstró z XIX wieku. Lata powo- 

jenne dały nam całkiem nowe formy 

< stworzenia siły w państwie, woli w 

państwie. Nie mówimy tu już 6 ta- 

kich wyjątkowych zjawiskach, jak Pił- 

sudski w Polsce, jak faszyzm, jak 

dyktatury państw południowych. Nie 

mówimy o zupełnie innych, nowych 

systemach wyborczych, które czasa- 

„_mi.„dak np. w „Bolszewji, skierowane 
są cełowe tak, aby władzę oddawać 
w ręce tyłko pewnym siłom społecz- 

nym. Takie systemy wyborcze nazwać 

można dyktującemi przyszłą politykę. 

Jednak poza temi wielkiemi zmianami 

konstytucji, w całej próbie widzimy 

eksperymentowanie nowych, dotych- 

czas nieznanych instytucyj konstytu- 

cyjnych. Klub B. B. w polskim Sej- 

mie jest jednym z takich eksperymen. 

tów. Rząd powołał ten klub dla wy- 

pełniania rządowych wskazówek na 

terenie Sejmu. 

Przychodzą do redakcji naszej 

łudzie, przynoszą artykuły i żądają, 

abyśmy otworzyli debatę nad zagad- 

nieniami konstytucyjnemi. Dobrze? 

Ale z pewnemi zastrzeżeniami. Aby 

te artykuły nie były seminarjum z 

historji konstytucyjnej, lecz by by- 

ły próbami inwencji nowych rze- 

czy, Słyszałem pogląd od jed- 

nego z konserwatystów, że kon- 

stytucja polska powinna się oprzeć 
jak na wierze, na konstytucji 
Sieyć's— Bonaparte z r. VII| Rzeczy- 
pospolitej. Powinna być jedna izba, 

któraby projektowała i opracowywała 
prawa, oraz druga izba, któraby je 

uchwalała, lub odrzucała bez dyskusji. 

Pierwsza powstałaby z' nominacji, dru- 

ga z wyborów. Nad tem stałby Senat, 

tak, jak to było u Bonapartego, Se- 
nat, któryby dbał o zgodność ustaw 

z Konstytucją i czuwał nad polityczną 

linją Rządu. Funkcje więc, które speł- 

nia teraz Sejm byłyby zatomiz owane. 
Przez to, że nasz Sejm jednocześnie 
tworzył rządy, kontrolował ich dzia- 
łalność, projektował i uchwalał usta- 

wy następowała absorpcja jednych z 
tych czynności na korzyść drugich. 
Sejm najwięcej się interesował obsa- 
dzaniem rządu, najmniej zagadnienia- 
mi ustawodawczemi.  Projektowany 

podział możeby usunął te, błędy. Po- 
zatem autorowi wznowienia instytucji 

z czasów | konsulatu, chodziło O za- 
pobieżenie demagogji i walkę Z roz- 

patrywaniem każdej sprawy państwo- 
wej pod kątem widzenia konjunktury i 
popularności wyborczej. 

Cytujemy ten projekt zmodernizo- 

wania i dostosowania do naszych wa-, 

runków konstytucji Sieyćs-Bonaparte 

tylko dlatego, aby zilustrować naszą 

myśl, że w debacie konstytucyjnej, 

dla której otwieramy łamy Słowa, 

istotnie nie należy się krępować sza- 

blonami dotychczasowemi, próbować 

naszych pomysłów, lecz wysilać się 

na stworzenie czegoś, co istotnie z 

pożytkiem mogłoby zastąpić dotych- 

czasowe formy, do których zaufanie 

jest poderwane. 

Jeśli chodzi o zdanie piszącego 

te słowa, to moim ideałem  konsty- 

tucyjnym było i jest zawsze oparcie 

ustroju państwa na dwóch podsta- 

wach: na szerokim lokalnym samo- 

rządzie, którego system wyborczy 

byłby tak określony, że każdy oby- 

watel głosowałby, nie wychodząc ze 

siery swoich kompetencyj i swoich 

zainteresowań. Wychodzę z założenia, 

że włościanin często lepiej i rozumniej 

zdecyduje o potrzebach i  intere- 

sach gminy wiejskiej, niż niejeden 

profesor, natomiast zabawne jest 

pytanie się tego samego wlošcianina 

o jego zdanie o polityce zagranicznej. 

Drugą podstawą ustroju w  mojem 

przekonaniu powinna być monarchja. 

Uważam, że kwestja ustroju właści- 

wie sprowadza się do zagadnienia se- 

lekcji odpowiednich ludzi na odpo- 

wiednie stanowiska i istotnie, monar- 
chja to oddanie najwyższego urzędu 

w ręce przypadku. Rozumiem, że to 

jest najpoważniejszy antymonarchiczny 

argument. Ale za monarchją przema- 

wia to, że oto dążymy wszyscy do 

wzmocnienia władzy naczelnej w pań- 
stwie, która jedynie może być źródłem 
mocy samego państwa. I tutaj, przy 

tem wzmacnianiu władzy naczel- 
nej w republikach, obracamy się 

w błędnem kole. Przez wzmacnia- 

nie władzy prezydenta wzmagamy 

także partyjną walkę O  stolec 

tego prezydeńta» Podobnie. jak temii 
podwyżkami dla pracowników  pań- 

stwowych za czasów inflacji. Podwyż- 

szało się pensje, drukowało się nowe 

banknoty. wzmagało się drożyznę. Tak 

samo i tutaj chcemy siły państwa, 

wzmacniamy kompetencje prezydenta, 

wzmacniamy też walkę partyjną, roz- 

terkę domową. 

Hasła monarchiczne zostały w Pol- 
Sce zawcześnie podjęte. Piszący te 

słowa zrobił co mógł, aby nie do- 
puścić ukazania się listy monarchicz. 

nej tak przy wyborach do Rady Miej- 

skiej w Warszawie, jak przy ostat- 

nich wyborach do Sejmu. Niestety, 

usiłowania moje spełzły na niczem. 

Rzucono w błoto królewskie hasło. 

Zamiast je jaknajbardziej upaństwa- 

wiać, a odsunąć od wyborów, od 

partyjnić, zrobiono coś wręcz  prze- 
ciwnego i z fatalnym rezultatem. Tem- 

niemniej i ze względów na politykę 

zagraniczną, jak na budowę władzy 
wewnątrz państwa, hasło to przyda 

się jeszcze Polsce. 
Przedewszystkiem nie powinno być 

w Polsce rewizji czy naprawy obecnej 

konstytucji, powinna być proklamo- 
wana konstytucja nowa. Cat. 

FED TAKO ESS S TEST INTITS 

Wyjazd wiceministra Doleżała du 
lienewy, 

WARSZAWA, 23.VI. PAT. Pod- 
sekretarz stanu w Ministerstwie Prze- 
mysłu i Handlu dr. Franciszek Dole- 
żal wyjechał dzisiaj wieczór do Ge- 
newy na posiedzenie komitetu eko- 
nomicznego Ligi Narodów. 

Na porządku dziennym tego po- 
siedzenia będą Sprawy, dotyczące 
międzynarodowej polityki handlowej, 
weterynaryjnej, statystyki, nomenkla- 
tury celnej, zniesienia reglamentacji 
It ot 

Z powodu wyjazdu dr. Doležala 
Przewodnictwo delegacji polskiej do 
rokowań handlowych z Czechosłowa- 
cją objął dyrektor departamentu So- 
kołowski. 

Projekt amerykański zbiorowego 
traktatu przeciwwajennego ofrzy- 

mało 14 państw. 
LONDYN, 23.VI. PAT. Charge 

d'aliaires Staaów Zjedn. Atherton od- 
wiedził dziś Foreign Ofice i złożył 
notę, nadesłaną przez sekretarza sta- 
nu Kelloga, a proponującą zawarcie 
zbiorowego traktatu przeciwwojennego. 
Ogólnie sądzą, że notę równobrzmią- 
cą rząd Stanów Zjedn. przedłożył 
jednocześnie 14 innym państwom. 
Treść będzie ogłoszona w najbliższym 
czasie. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

Romos dzisiejszy zawiera 6 stron 

GR 
HOROCZIEJ—K. Smarzyński 
IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK--Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa I 

      

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. | 

Pogrzeb ofiar zbrodni w Skupezynie. 
Spokojny przebieg uroczystości žalobnych w stolicy Chorwacji. 

ZAGRZEB, 23 VI. PAT. Pogrzeb zabitych posłów chorwac- 
kich miał przebieg spokojny. O godz. 7-ej rano otwarto bramy 
domu będącego siedzibą chłopskiej partji chorwackiej, gdzie 
zwłoki były złożone na katafalku. Odbyła się godzinna przeszło 
defilada tysiącznych tłumów przed katafalkiem. 

O godz. 9-ej przyoył w imieniu króla gen. Streckowicz z 
czterema innymi generałami i złożył wieniec na trumnach. 

O godz. 9 min. 30 przybyli konsułowie państw obcych а 
następnie posłowie chorwaccy i inni parlamentarzyści. 

Po pobłogosławieniu zwłok przez arcybiskupa Bauera prze- 
mawiali: wiceprezes chorwackiej partii chłopskiej Predawec i 
drugi przewodniczący grupy demokratycznej Pribicewicz. Ten 
ostatni odczytał orędzie posła Stefana Radicza do narodu chor- 
zai Dałej przemówił min. Buceli imieniem serbskiej partji 

udowej, \ 
Po przemówieniach wyruszył kondukt do katedry, a nastę- 

pnie zwłoki złożono na cmentarzu. O godz. i2-ej zakończyły się 
"uroczystości pogrzebowe bez żadnych zajść. 

Złagodzenie sytuacji za pośrednictwem króla Aleksandra. 
WIEDEN, 23-6. Pat. Do „Neue ireie Presse* donoszą z Białogro- 

du: Krytyczna sytuacja, jaka zapanowała w Jugosławii po (krwawych wy- 
padkach w parlamencie doznała w ciągu ostatnich 24 godzin znacznego 
złagodzenia. 

W pierwszym rzędzie przypisać to należy poprawieniu się stanu zdro- 
wia Stefana Radicza który wystosował do Chorwatów uspakajające orędzie, 
wzywając do spokoju i rozwagi. 

Rząd ma zamiar w najbliższym czasie ustąpić. Król Aleksander 
uproszony przez koalicję chłopsko-demokratyczną o pośrednictwo, będzie 
się starał doprowadzić do tymczasowego rozwiązania, któreby uspokoiło 
umysły. 

= Wczoraj panował w całem państwie 
odbyły się demonstracje w czasie których podpalono 
radykalnego. 

Ręka sowiecka—w maniiesfaciach chorwackich. 
BIAŁOGRÓD, 23 Vi. PAT. Przeprowadzone w dniu wczorajszym przez 

olicję zagrzebską dochodzenia ustaliły, że przywódcy komunistyczni Kondelw 
horwatin i inni przygotowali wszystko, 2 przemienić odbywające się w 

Zagrzebiu manifestacje na rozruchy. Wyznaczyli oni osobników, których zada- 
niem było wtargnąć do kawiarni rso i wznieść barykady. Rozdawali oni 
broń i podburzali tłum, rozszerzając fałszywe wiadomości. 

Dziennik „Pravda“ podaje, że policja znalazła przy jednym z zabitych ro- 
botników 500 czerwońców sowieckich. Siostra zabitego oświadczyła, iż brat jej 
od dwuch lat już nie pracuje. Tenże dziennik donosi, że w czasie krwawego 
ali ME zostały 3 osoby, a 11 odniosło rany; wśród rannych jest 5 osób 

cywilnych. 
EISS RS SDK ITA INN ENA TIR OY TEST OOO WOODEN 

Pokojowa polifyka Małej Enfenty 
Komunikać ministrów Benzsze, Tifulescu i Masinkowicza 

77*"BURARESZP. 28:Vf:: PATI "Trzej miństkewie spraw - zagranicznych 
państw Małej Ententy wydali następujący komunikat: : 

Dokonawszy przeglądu spraw międzynarodowych, dotyczących interesów 
ich krajów, ministrowie doszli po wspólnem porozumieniu do następu- 
jących uchwał: Wspólna polityka, prowadzona od lat 10-ciu, określona 
została z punktu widzenia interesów pokoju europejskiego. 

Wynik tej polityki był cenny i korzystny. Mała Ententa skutecznie 
przyczyniła się do utrzymania pokoju europejskiego. Głos Małej Ententy 
słyszany był w sprawach interesujących Europę, a zwłaszcza Ligi Naro- 
dów, której trzy kraje pozostaną zawsze oddanymi przyjacieami, pragną- 
cymi zwiększenia autorytetu tej instytucji, Wspólna polityka Małej Ententy 
przyczyniła się do konsolidacji trzech krajów, wzmacniając w ten sposób 
pokój w Europie. 

Polityka Małej Ententy umożliwiła ustalenie przyjaznych stosunków z 
Francją, Anglją, Polską i Włochami. Od czasu Locarna stosunki Małej 
Ententy z Niemcami stają się coraz lepsze. Z Austrją stosunki są bardzo 
przyjazne, Mała Ententa jako organizacja wybitnie pokojowa wita z żywem 
Fa projekt paktu Kelloga, życzy mu powodzenia i przyłącza 

W ciągu lat 10-ciu Mała Ententa wykazywała wspólność interesów 
trzech krajów. Polityka pokojowa Małej Ententy znajduje usprawiedliwienie 
w potrzebie pokoju powszechnego, odczuwanej przez wszystkie narody 
europejskie. 

„Dlatego też trzej ministrowie państw Małej Ententy postanowili pro- 
wadzić nadal energicznie, nie ustosunkowując się wrogo przeciwko komu- 
kolwiek, obecną polityka i rozwijać ją w Szczególności drogą współpracy 
w dziedzinie gospodarczej, finansowej i kulturalnej. 

W końcu komunikat zaznacza, że trzej ministrowie postanowili po- 
wołać delegację, któraby zajęła się badaniem tej sprawy, zarówno z punk- 
tu widzenia wzajemnych stosunków pomiędzy krajami Małej Ententy, jak 
Z punktu widzenia stosunków z państwami specjalnie w tem zaintere- 

“bios gen. Nobile i jego załogi 
Drugi skufeczny lot iMaddaleny i Pensa 

RZYM 23-VI PAT. Lotnicy Maddalena i Penso, kierowani 
wskazówkamijdanemi przez radjo przelecieli nadjobozem gen. 
Nobile: zrzucając broń, odzież, żywność i akumulatory. Penso 
usiłował wylądować, zmuszony był jednak zaniechać tego za- 
miaru z powodu stanu lodu. kHatrol alpinistów wrócił na statek 
Braganza, nie odnalazłszy żadnych śladów grupy Mariano. 

Hydroplan mir. Romagna uda się jutro na poszukiwania 
Guilbauda na zachód od Spitzbergu. 

spokój, tylko w Dubrowniku 
lokal stronnictwa 

; m 
MEDJOLAN, 23 VL. PAT. O drugim skutecznym locie lotników Maddale- 

ny i Penso do obozu gen. Nobile podaje „Corriere della Serra* następujące 
szczegóły: Maddalena i Penso opuścili na swych samolotach Kingsbay © godz. 
9 min. 30, zabierając ze sobą 1/00 litrów benzyny oraz materjały, przygotowa- ne do zrzucenia, * 

Lotnikom udało się zrzucić cały materjał, między innemi dwie łodzie 
pneumatyczne najnowszego typu. Po godzinnym locie nad obozem gen. Nobile 
lotnicy zawrócili z powrotem do Kingsbay. Są oni zdania, że do obozu gen, Nobile będzie można dotrzeć tylko przy pomocy łamacza lodów, możliwem jest także, że gen. Nobile i jego towarzysze na łodziach, które otrzymali, przenio- 
są się na niedaleką wyspę, skąd będzie tmożną ich dalej przewieźć. 

Amundsen i Guilhaud zginęli bez Śladu. 
OSLO, 23 VI. PAT. Lotnic szwedzcy, którzy wylecieli z wyspy Amster- dam na poszukiwania Amstidacha i Guilbauda, dona że nie subatkóji śbdne- 

go śladu zaginionych. W całej Norwegji panuje wielkie zaniepokojenie o losy Amundsena. 

Dałsze pomyślne wyniki akcji ratowniczej. 
STOKHOLM, 23.6 PAT. Kierownik ekspedycji szwedzkiej dla niesie- 

nia pomocy gen. Nobile ogłasza, że wczoraj dwa aeroplany szwedzkie od- 
nalazły miejsce pobytu gen. Nobile na północ od wyspy Leygsmith. 

Przy pomocy spadochronów rzucono do obozu ger. Nobile broń, 
środki żywności, medykamenty, akumulatory i łódź gumową. 

Lotnicy zauważyli w pobliżu obozu lodowiec, na którym być może 
udałoby się wylądować. Aeroplany prowadziły dalsze poszukiwania bada- 
jąc całe wybrzeże aż do przylądka Platen oraz pola lodowe między wy- 
spą Foyn a wybrzeżem. Poszukiwania te jednak nie doprowadziły do wy- 
krycia jakichkolwiek śladów zaginionej grupy, złożonej z Włochów Maria- 
no i Zappiego oraz Szweda Malgróna. : 

Szwedzki hydroplan szukający Amundsena dotarł na wschód od 
Spitzbergen aż do Wichebay. Poszukiwania te nie wydały jednak żadnego 
pozytywnego wyniku. 

i 

POsTAWY-— J. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE-—-ul. Szeptyckiego A. Laszuk 
BRASŁAW—-Księg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. | 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

DNO— Księg. T-wa „Ruch”. 

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

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

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy įednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne 0 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

   ROATTDFDCEDUWYWOAC O: 

Za tekstem 10 groszy. 

Serbsko-chorwacka tragedja. 
Serbowie i Chorwaci tworzą jeden 

naród. Pierwsi są prawosławni i uży- 
wają t. zw. kirylicy, drudzy są wyz- 
nania rzymsko-katolickiego i używają 
aliabetu łacińskiego. Stąd istnieje 
między Serbami i Chorwatami antago- 
nizm przedewszystkiem wyznaniowy; 
rozdwaja ich też przynależność trady- 
cyjna do odmiennych kultur, zachod- 
nio-europejskiej (Chorwaci) i bizan- 
tyjskiej (Serbowie). Masy Serbów 
(jest ich do 4 miljonów ogółem) sie- 
działy przed wojną na terytorjach 
dawnej Serbji; Chorwaci (też do 4 
miljonów ich się doliczy) mieli swoje 
siedziby w granicach : przedwojennej 
Austrji. Był czas — między rokiem 
1830 a 1850-tym _ że obu szczepom, 
Serbom „i Chorwatom przyświecał 
wspólny ideał: odbudowanie wielkiej, 
niepodległej Panserbji. Zwano ją, tę 
Wszechserbję, aby nie kłóć w Oczy 
rządowi austrjackiemu, lilirją (staro- 
dawna nazwa) a ruch panserbski zwa- 
no illiryzmem. lllirja istniała przed 
wiekami faktycznie jako samodzielne 
państwo; toczyła np. boje z Filipem 
Macedońskim. Potem była prowincją 
rzymską; potem chciał ją wskrzesić 
Napoleon. W rozumieniu wielkiego 
poety i patrjoty chorwackiego Lud- 
wika Gaya wskrzeszona lllirja miała 
obejmować całą południową Słowiań- 
szczyznę — bez Bulgarji. 

Ż biegiem czasu atoli wytworzyły 
się dwa illiryzmy: serbski i chorwacki 
Serbów, prawosławnych bizantyjczy- 
ków, było ideałem: oderwać od Au- 
stro-Węgier ziemie chorwackie oraz 
Bośnię i Hercegowinę, złać wszystkie 
te trzy terytorja z Serbją tudzież z 
Czarnogórzem i powołać do życia 
wielkie państwo serbskie obejmujące 
granicami państwowemi całe serbskie 
lub chorwacko-serbskie terytorjum — 
etnograficzne. Chorwatów ideał _ „illi- 
ryjski“ nie sięgał tak daleko. Gotowi 
byli podać się na zjednoczenie się 
wszystkich Serbów i Chorwatów czy 
Chorwaio-Serbow lub; jeśli * kto woli, 
Serbo-Chorwatów... pod berłem Habs- 
burgów. Toby z natury rzeczy mu- 
siało przemienić dualistyczną monar- 
chję Habsburgów (Austro-Węgry) w 
tryalistyczną  (Austro- Węgro-Serbja). 
Wielkiej Serbji pragnęli i Chorwaci i 
Serbowie; pierwsi atoli widzieli dla 
niej miejsce niejako na łonie mo- 
narchji Habsburgów, na równej sto- 
pie z Austrją i Węgrami, w  federa- 
tywnym związku z oboma krajami; 
drugich marzeniem była Wielka 
Serbja wolna nawet od cienia jakiej- 
kolwiek zależności, niepodległa, su- 
werenna, a wznawiająca świetność 
państwową  niezawisłej a potężnej 
Serbji króla Stefana Duszana — z 
przed straszliwej bitwy pod Kosowem, 
kiedy w potokach krwi stu tysjęcy 
bohaterów utonęła niepodległość 
Serbji na długie, długie lata... 

Koncepcja polityczna chorwacka 
miała wielu sympatyków wśród wie* 
deńskich sier miarodajnych; sym- 
patje te wzmogły się po wybuchu 
Wielkiej Wojny. Arcyksiąże Franciszek 
Ferdynand, następca trońu uchodził 
za potężnego promotora  tryalizmu 
umiłowanego przez Chorwatów - i 
przeto zginął z ręki Serbów pragną- 
cych odbudować wielką, niepodległą 
ojczyznę — poza monarchią Habs- 
burgów. 

Ziścił się ideał nie Chorwatów lecz 
Serbów. Powstała po Wielkiej Wojnie 
niepodległa i suwerenna Panserbja 
akurat taką, o jakiej marzyli Serbo- 
wie. Tylko nie nazwano jej lllirją ani 
Serbją źouć tourt lecz — Jugosławją. 
Oficjalna nazwa jest 'w  oryginalnem 
brzmieniu taka: Kraljevina Srba, Hr- 
wata iĘSIovenaca, co znaczy Królestwo 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców. 
Terytorjum państwowe niewiele jest 
mniejsze od Rumunji przy dwunastu 
przeszło miljonach ludności. 

Wszelako stary, dziedziczny, tra- 
dycyjny antagonizm  serbsko-chorwa- 
cki nie'dał się pogrzebać pod stosami 
girland i chorągwi któremi powitano, 
wśród powszechnego entuzjazmu 
wskrzeszenie Wielkiej Serbji, może 
nawet większej od państwa Dusza- 
nów. 

Waśń serbsko-chorwacka, iragicz- 
na, fatalna waśń kipiała pod każdą 
państwową sprawą, grożąc już nie- 
raz... rozsadzeniem owej Wielkiej Pan- 
serbji, co spełniła marzenia ojców i 
pradziadów. Nawet w momentach 
największego niebezpieczeństwa gro- 
żącego zzewnąźrz państwu, nawet w 
chwilach, kiedy wskazane było za 
wszelką cenę nie zdradzać przed Świa- 
tem raka toczącego świeży organizm 
państwowy — nawet w takich chwi- 
lach nie zdolni byli Serbowie i Chor- 
waci (zwłaszcza ci ostatni) pohamo- 
wać... nienawiści, tak, niestety, niena- 
wiści wzajemnej. A już co do walki 
stronnictw w Jugosławii, to jednego 
w niej nie było i niema epizodu, 

wa 

owej walce, żeby nie:mial podkładu— 
antagonizmu serbsko-chorwackiego. 

Z odmętów tego antagonizmu wy- 
łonił się kartel obu stronnictw: chłop- 
skiego i demokratycznego, jako zło- 
żony z Chorwatów — zowią go też 
bez ogródek: blokiem chorwackim — 
i wypowiedział rządowi złożonemu z 
Serbów oraz prorządowym  partjom 
serbskim nieubłaganą, bezwzględną... 
opozycję. | przyznać trzeba, że Ser- 
bowie, trzymający w dłoniach ster 
państwa, czynili dotąd wszystko aby 
z tą zaciekłą i niezważającą na nic 
opozycją choć jakie takie wieść współ- 
życie. Obchodzili się z nią, jak się to 
mówi, jak z jakiem. Byleby trzymać 
wspólny iront wobec tylu spraw, tylu 
okoliczności, tylu - niebezpieczeństw 
grożących ojczyźnie. 

Ostatniemi czasy serbsko-chorwac- 
kie stosunki pogorszyły się. Napięcie 
wzrosło. A właśnie wówczas kiedy 
zachowanie choćby tylko pozorów 
solidarności i jednolitości było jak- 
najbardziej wskazane. Od tygodni, od 
miesięcy nie było jednego posiedzenia 
skupczyny belgradzkiej bez „ekscesów 
obstrukcji, bez hałasów, bez wymy- 
$ай — а ileż to razy dochodziło do 
najskandaliczniejszych scen, do ior- 
malnych tumultów a nawet bijatyk! 

Tymczasem -- słusznie czy nie- 
słusznie, tym razem mniejsza — sto- 
sunki między Jugosławią a Włocha- 
mi doszły do niebywałego dotąd za- 
ognienia. Nie jest tajemnicą, że ltalja 
Mussoliniego dąży do opanowania 
Adjatyku, do uczynienia zeń mare no- 
strum. W Jugosławii widzą już Wło- 
chy... anektujące Albanję.  Osobliwie 
w Zagrzebiu i wśród Chorwatów 
strach ten ma największe oczy. Tak 
jest lub owak, sytuacja polityczna na 
zewnątrz — mocno zachmurzona. Z 
dniem 26-ут czerwca upływa ostate- 
czny termin ratyfikowania przez skup- 
czynę belgradzką konwencji zawartej 
z Włochami w Nettuno (mała mie- 
ścina uadmorskana pałndniuod.; Rzy- 
mu), Chorwaci wołają w jeden głos, 
że zatwierdzenie tych konwencyj ozna- 
czałoby... ekonomiczną ruinę Jugosła- 
wji, zdanie się jej na ekonomiczną 
łaskę i niełaskę Włochom; że nasiał 
by formalny zalew Jugosławii przez 
emigrację z Włoch. Blok chorwacki 
włościańsko-demokratyczny stara się 
nie dopuścić do ratyfikacji; wygrywa 
wszystkie swoje opozycyjne atuty; nie 
cofa się przed żadnym skandalem. 
A tymczasem Jugosławia szuka na 
gwałt zagranicznej pożyczki. Grupa 
amerykańskich bankierów gotowa ją 
dać. Sprawa atoli w zawieszeniu. 
Skandale w skupczynie nie dają jej 
ruszyć z martwego punktu. Amery- 
kańscy bankierzy czekają... aż się w 
kraju uspokoi. 

l w takiej właśnie chwili, kilka dni 
temu jeden z leaderow kartelu chor- 
wackiego, poseł Pribicewicz, ošwiad- 
czył z trybuny parlamentu na cały 
świat, że Belgrad gorzej gnębi dziś 
Chorwatów niż przed wojną Buda- 
peszt! Nie poddamy się — wołał — 
my, wolny naród chorwacki, bandzie 
policjantów usiłujących nas zmajory- 
zować! Innego dnia 23 posłów z ko- 
alicjj włościańsko- demokratycznej z 
Punisą Raciczem na czele żąda... zba- 
dania władz umysłowych Stefana Ra- 
dicza, jednego z parlamentarnych iila- 
rów rządu. 

Aż wreszcie i rozgrywa się w sku- 
pczynie krwawy dramat, niebywały 
nawet w dziejach parlamentaryzmu! 
Wstrząsa całym cywilizowanym Świa- 
tem... i Królestwem Serbów, Chorwa- 
tów i Słoweńców. | 

Czego chcą już dziś Chorwaci — 
wiemy. Ostatniemi czasy siormuło- 
wali w swych manifestach aż nadto 
dobitnie do czego dażą. Chcą: podzie- 
lenia Jugosławji na departamenty, za- 
gwarantowania pełnej autonomji zie- 
miom chorwackim, wprowadzenie do 
gabinetu ministrów— Chorwatów, wre- 
szcie przemianowania państwa, które 
musi nosić inną nazwę... 

Oto jak rzeczy stoją i jakie jest 
faktyczne tło ponurego dramatu, któ- 
ry rozegrał się w parlamencie bel- 
gradzkim. ` Jacz 
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Audiafur ef alfera pars... 
LIDA. 

. Ponieważ od czasu zakończenia osta- 
tniego egzaminu dojrzałości w tut. gimna- 
zjum państwowem krążą po Lidzie najróż- 
norodniejsze skargi, jęki, plotki, groźby 
i tp. historyjki pod adresem Przewodniczą- 
cego Komisji Egzaminacyjnej p. Wizytatora 

Mianowskiego, przeto uważam za koniecz- 
ne, jako człowiek, cokolwiek się na tych 
sprawach znający, zabrać na łamach prasy 
głos, który zapewne przyczyni się do uspo- 
kojenia umysłów i udowodni narzekającym, 
iż weszli na bardzo niewłaściwą drogę de- 
moralizowania swemi 'żałami młodzieży i 
podrywania autorytetu włądz szkolnych w 
opinii ogółu. 

Dlaczego przy ostatniej maturze padło 
około 20 osób na 57 zdających? Na to 
pytanie postaram się dać niniejszem odpo- 
wiedź. - 

Nie dą się zaprzeczyć, iż pierwszym 
powodem fatalnego wyniku egzaminu był 
mad wyraz marny poziom umysłowy zdają- 
cych. W jąki sposób abiturjenci (tki), któ- 
rzy przy maturze okazali brak elementar- 
nych wiadomości z łaciny, polszczyzny czy 
historji, doszli do klasy 6, 7 wreszcie 8-ej— 
nie wiem. Mam odwagę przypuszczać, iż 
zawiniła tu niekoniecznie w tym wypadku 
szczęśliwie stosowana litość, jaką okazy- 
wali w ciągu kilku ostatnich lat członko- 
wie Rady Pedagogicznej tegoż Zakładu w 
stosunku do biednej materjalnie i ubogiej 
umysłowo młodzieży. Lojalnie dodaję, iż 
niektórzy nauczyciele zwracali na posiedze- 
niach Radv uwagę na niewłaściwość prze- 
puszczania z klasy do klasy uczniów czy 
uczenic niezdolnych lub iekkomyślnych i 
leniwych. Ci sami członkowie Rady prze- 
strzegali również przed dopuszczeniem do 
klasy 8-ej, a następnie do matury, młodzie- 
ży o cechach dopiero co przezemnie wy- 
mienionych, Niestety, sygnały ostrzegawcze 
przeoczono, gey pobłażliwość i litość, 
które utorowały Radzie drogę do kompro- 
mitacji, rodzicom do nieuzasadnionych ni- 
czem skarg pod adresem Przewodniczące- 
go Komisji, serca zaś „ściętych* przepełniły 
goryczą i zniechęceniem. 

‚ ОЮ do czego prowadzi źle zrozumia- 
na litość. Maturę składali uczniowie (ucze- 
nice) pilni i zdolni, egzamin powyższy zda- 
wali jednak i tacy, którzy może dobrze 
grali w orkiestrze szkolnej, ładnie dekla- 
miowali, mieli operowe głosy w chórze i tp. 
lecz pozatem wiadomościami z przedmiotów 
podstawowych niejednokrotnie dorównywa- 
li uczniom klasy V, IV, a nawet i niżej. 
Czy więc tacy abiturjenci i takie abiturjen- 
tki mogli zdać egzamin dojrzałości, upra- 
wniający ich do poważnych studjów uni- 
wersyteckich? 
.  Ateraz rzecz druga. Mocno rozżaieni 
i protestujący rodziciele „spalonych'! 
Śmiem zwrócić się do Was z mąłem zapy- 
taniem, które równocześnie kieruję i do 
ogółu. rodziców uczącej się w szkołach 
młodzi. Czy możecie z czystem sumieniem 
wszyscy zaręczyć, iż dokładnie wiecie, co 
robili i robią wasisynowie, wasze córki po- 
za lekcjami w szkołe? Czy naprawdę pilno- 
wali książki? Czy słuchali rad i wskazó- 
wek nauczycieli i wychowawców? Jakto 
tam było i jest z przygotowaniem się do 
codziennych lekcyj w latach ubiegłych i 
dziś? Czy sądzicie, że gdyby nawet „ofiary* 
przy egzaminach zabrały się do gorączko- 
wej pracy tuż przed maturą, to już wy- 
starczy? Czy uważacie, iż kilka, a nawet i 
kilkanaście nocy przed egzaminem zazwy- 
czaj na bezmysinemįkuciu spędzonych, zdo- 
łą usunąć braki, spowodowane tępotą umy- 
słową lub karygodnem lenistwem ;w latach 
ubiegłych? Zaręczam wam, że takie wku- 
wanie żadnej korzyści nie przynosi. Czego 
się Jas w ciągu lat nie nauczył, to Jan 
czy Małgosia w miesiącu nie zrobią! Nie 
zapominajcie zacni rodziciele, iż dzisiejzsa 
młodzież w znacznej, niestety, większości za 
dużo się bawi za wiele spaceruje. zbyt czę- 
sto chodzi do kina, zbyt rażąco flirtuje i t.p. 
natomiast za mało, za'mało pamięta o swych 
obowiązkach szkolnych, o książce i t. p. 
Ileż to ciągle choćby w Lidzie słyszy się 
skarg na złe wychowanie młodzieży gim- 
nazjalnej, jej hardość, butę, palenie papie- 
rosów ną ulicach i miejscach publicznych, 
uczęszczanie do kin, wreszcie przerażające 
wprost w ilości schadzki późnemi wieczo- 
rami poza miastem względnie po jego pe- 

ryferjach. Zresztą poco o tem wspominać, 
co dobrze wiecie, przecież są jeszcze hi- 
storje o wiele, wiele smutniejsze i gorsze, 
o których się nietylko mówić i pisać, ale 
nawet i myśleć nie chce. Czy jednak Wy, 
rodziciele, tak narzekający na „strasznego 
wroga“ młodzieży p. Wizytatora Mianow- 
skiego, macie pewność, że jeżeli nie dziś 
w ósmej, to wczoraj w siódmej, to może 
przedwczoraj w szóstej dzieci Wasze nie czy- 
niły czegoś podobnego?4Czy;Wy zdajecie so- 

bie sprawę z tego, iż ucząca się młodzież 
nigdy nie wypełni należycie swych obowiąz- 
ków, jeżeli wpadnie w złe towarzystwo, a 
umysł jej zaabsorbuje; coś, co napewno 
zaszkodzi nietylko jej zdrowiu duchowemu, 
ale nawet czasami i fizycznemu?. 

Ot tu—tu- należy szukać przyczyn 
„pogromów* przy maturach. To są błędy, 
które nie pozwalają młodzieży słuchać po- 
leceń i wskazówek Rady Pedagogicznej. Na 
to jest tylko jedno lekarstwo. Należy na- 
prawdę nie w słowach, lecz w czynach i 

to jak najgruntowniej przemyślanych i na- 
leżycie przeprowadzonych młodzieżą tą za- 
interesować się. Ścisłe współdziałanie ro- 
dziców z wychowawcami jest w tym wypad- 
ku konieczne i nieodzowne. Trzeba, by ro- 
dzice konferowali z nauczycielstwem nie- 
tylko na temat „Jak mój syn czy córka się 
uczy?*, lecz „Jaki jest rozwój duchowy, a 
przedewszystkiem moralny mego dziecka”. 
Niechże ci rodzice zasięgną czasami i opi- 
nji prefektów szkolnych — lekarzy dusz. 
Dziecko posłuszne i grzeczne zawsze znaj- 
dzie czas na wykonanie poleceń szkoły, 
uparciuch i wykpi grosz nietylko, że sam 
nic nie robi, ale zepsuje i innych. 

Oczywiście zastrzegam się kategory- 
cznie, iż pod wyżej wspomniany pierwia- 
stek swych wywodów co do błędów mło- 
dzieży nie wciągam w tej chwili odrazu 
wszystkich uczniów czy uczenic tutejszych 
szkół, nie mam również zamiaru o to po- 
sądzać i wszystkich „ściętych* przy egza- 
minie. Jakkolwiek lekkomyslnosė i nie- 
uctwo zapewne przyczyniły się do ujemne- 
go wyniku egzaminu dojrzałości w wielu 
wypadkach, napewno zaszła również nie- 
jedna okoliczność, iż matury nie zdali 
uczniowie (uczenice) bardzo pilni i sumien- 
ni, lecz całkiem niezdolni. | jeżeli oni ży- 
wią dziś w swych serduszkach gorycz i żal, 
to mają rację. [m stała się wielka krzywda, 
lecz skrzywdził ich nie p. Wizytator, na- 
wet nie Komisja Egzaminacyjna, lecz sami 
rodzice, a poczęści i ci z nauczycieli, któ- 
rymi kierowała całkiem w tym wypadku 
niewłaściwa litość. 

Poco dręczyć dziecko niezdolne i tor- 
turować je składnią łacińską, zagadnienia- 
mi historycznemi czy nawet najpiękniejsze- 
mi utworami literackiemi, jeżeli w jego du- 
szy drzemią może ukryte zdolności iacho- 
we, zawodowe, В 

Poco wytwarzać sztuczną inteligencję, 
złożoną z ogromnej masy wiecznie nieza- 
dowolonych, zawsze cierpkich urzędników 
tego czy innego stopnia płacy, którzy nie 
mogli ukończyć studjów uniwersyteckich 
z braku zdolności. 

Poco to? Czyż nie lepiej skierować 
synów albo córki do szkół zawodowych, 
jeżeli widzimy, że ich umysłowe zdolności 
nie odpowiadają wymogom gimnazjalnych 
programów czy poważnych uniwersyteckich 
studjów. : 

Precz z fałszywą ambicją. Gimnazja są 
przepełnione, bo rodzice wstydzą się mieć 
w swej rodzinie porządnego i zdolnego 
rzemieślnika. Uważają, iż lepiej wytworzyć 
inteligentnego knota, bo tylko takim będzie 
osobnik przez gimnazjum  przepychany i 
ostatecznie z łaski wypchnięty, niż dać 
dziecku możność zdobycia przezeń odpo- 
wiedniego warsztatu pracy stosownie do 
jego upodobań i zdolności. Czyż to nie 
jasne? Przecież gimnazjum, a tem mniej 
uniwersytet, nie mogą być przytułkami dla 
młodzieży, do pracy umysłowej niezdolnej. 
Co mają robić z absołwentami (tkami), 
wypuszczonymi w świat w drodze litości 
czy łaski — proferowie wyższych uczelni? 
Rodzice — nauczyciele—miejcie litość nad 
waszemi dziećmi czy wychowankami, nie 
torturujcie ich łaciną czy trygonometrją, 
lecz jezeli widzicie, że z tej mąki dobrego, 
zdrowego chleba nie up'eczecie, to co ry- 
chlej usuńcie z gimnazjów waszych synów 
czy wasze córki i dajcie im możność zdo- 
bycia kawałka chleba w życiu drogą .pracy 
fizycznej. Nie dopuszczajcie do tego, by 
Wasze dzieci Was później przeklinały, gdy 
w życiu z Waszej winy będą nieszczęśliwe. 

Oto powody niepowodzeń przy matu- 
rach w ogólności, w Lidzie zaś w tym wy- 
padku w szczególności. Oto przyczyny о- 
skarżań, żalów, preteęnsyj i tp. tak często 
skierowanych pod adresem Komisji Egza- 
minacyjnych i ich Przewodniczących. - Czy 
te zarzuty Są słuszne? Obywatele zacni, 
niech Wam na to odpowie Wasze sumienie. 

A więc nie na gniew Wasz i żale za- 
służył p. Wizytator Mianowski, lecz na głę- 
boką wdzięczność i pełne uznanie. Leni- 
wych i lekkomyślnych ukarał po ojcowsku, 
niezdolnym wykazał, że czeka ich napraw- 
dę bardzo ciężka przyszłość, jeżeli nie zmie- 
nią kierunku swych dążności w wyborze 
zawodu. Zapewne przy najbliższej maturze 
może” uzyskają świadectwo dojrzałości, 
mam jednak nadzieję, iż ostrzeżeni przez 
pana Przewodniczącego dziś nie będą sta- 
rali się o dalsze niepowodzenia w murach 
Uniwersytetu. Stając w obronie godności 
nauki i wyższych uczelni przed zalewem 
nieuctwa, wskazał Wam, rodzice, p. Wizy- 
tator niewłaściwość kierowania do gimna- 
zjów dzieci niezdolnych, upomniał również, 
iż w szkole średniej trzeba się uczyć, a nie 
bawić, trzeba pracować, a nie próżniaczyć, 
Wam, zacni członkowie Rady Pedagogicz- 
nej, którzy macie za miękkie serca i zbyt 
litośnie przepuszczacie niezdolną młodzież 
z klasy do klasy—zaznaczył, iż nieświado- 
mie wyrządzacie tej młodzi krzywdę i że 
w ten sposób ściągącie ną siebie zarzuty 
ludzi złych i przewrotnych, którzy Wasze- 
go dobrego serca nie rozumieją. Śmiem 

publicznie twierdzić, iż zupełnie zgodny z 
wymogami nauki i interesem narodu punkt 
widzenia p. Wizytatora Mianowskiego wi- 
nien znaleźć jak największa ilość zwolen- 
ników, a może wtedy kraj uwolni się od 
hyperprodukcji inteligencji umysłowej, na 

Są @ wo 

Spokój w Grecji. 
Sfrajku generalnego nie będzie. 

ATENY, 23-:VI PAT. Konferencja pracy wydała nowe zarządzenia w 
sprawie strajku. Rząd podjął rozległe kroki celem zapewnienia norrzalne- 
go funkcjonowania instytucyj użyteczności publicznej. Rozwiązanie konfliktu 
zależne jest od wyniku rokowań w przemyśle tytoniowym. 

ATENY, 23-VI PAT. Wobec tego, że rząd obiecał 
wie wszystkie żądania poszczególnych 
robotnicza uchwaliła odłożyć proklamowanie strajku 
nieograniczony. 

m 
rozpatrzyć życzli- 

kategoryj robotniczych konfederacja 
generalnego na czas 

Działalność Parlamentarnej Grupy 
Rzgjonalnaj risk 

Ej. 
Na wspólnem posiedzeniu, odby- 

tem przy udziale przedstawicieli urzę- 
dów woj. Wileńskiego i Nowogródz- 
kiego w Warszawie dnia 22. b. m. 
pod przewodnictwem sen. W. Kamie- 
nieckiego, przedyskutowano i uchwa- 
lono cały szereg tez i wniosków, 
uzasadnionych w rejeratach pos. M. 
Raczkiewicza i sen. St. Wańkowicza 
w sprawie eksportu i przemysłu 
drzewnego. 
gółowych projektów, 
przedstawione Rządowi 

Dla opracowania szcze- 
które będą 
za pošred- 
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NADESŁANE. 

SZĘLAWNICA Dr. med. Edward Žoliski 
111 ordynuje od 15 maja- 1 10 

  

Śwatowej sławy kurorty I domy 
zdrowia 

Pensjonaty, internaty dia dziewcząt i 
dla chłopców. Cena całego utrzymania 
dla dzieci wynosi 140 fr. szwajcarskich, 
dla dorosłych 150 tr. szw., która jest 
stałą dla czterech uzdrowisk przy tygo- 
dniowej zamianie. Referencje przeszło 
tysiąca rodzin. Prospekty na żądanie. 

(Zworotna portorjum). 
Bureau der Pensionnaten Pestalozzi 
(Fćdćration Internationale des Pension- 
nats Europčens) sudapesi, V., Alkotma- 
ny Strasse 4. I. (Telephon: Тсгёх 242 —36). 

Kurorty i domy zdrowia: 
Na Węgrzech: Budapeszt,  Siófok. W 
Szwajcarji: Genewa, *) Lozanna, *) Neu- 
chatel, *) Lucerna, Montreux, *) Zurich, *) 
Lugano, St. Moritz, We Francji: Paryż, *) 
Deauville, Trouville, Biaritz, Aix-les-Bains, 
Grenoble, *) Evian (Genewskie Jezioro), 
Chamonix, Na Francuskiej Riwjerze: St. 
Raphael Cannes,Nizza, Juan-les-Pins, Monte- 
Carlo, Mentona, W Anglii. Londyn *), Cam- 
bridge, *) Brigthon, Folkstone, We Wło- 
szech: San-Remo, *) Nerwi, Wenecja, Bor- 
dishera, Abbazia, Riccione, Rzym, Neapol, *) 
Palermo, Meran. W Austrji: Wiedeń, * 
Zell-am-Zee, Linz,*) Insbruck,*) Salcburg,*) 
Ww Niemczech: berlin, *) W Belgji: Osten- 

da, W Afryce: Algier, Tunis. 
W miejscowościach, zaznaczonych gwia- 

zdką, internaty dia chłopców i dziewcząt, 
oraz dla dorosłych są otwarte przez cały 
rok. Inne pensjonaty i kurorty otwarte są 
tylko w ciągu lipca, sierpnia i września. 

Wycieczki mają zniżki od 25 proc. do 
50 proc: oraz puilmanowskie wagony. Ce- 
ną utrzymania w ciągu roku szkolnego (0d 
15 września) wynosi 110 franków Sszwajc. 

miesięcznie. 9—2221 

to miejsce zaś rozwinie się z pożytkiem 
dla Ojczyzny zastęp karnej, sumiennej i pra- 
cowitej, w szkołach zawodowych wychowa- 
nej i wykształconej inteligencji zawodowej. 

Obywatel. 

METAMORPHOSA 

Radyba/nre USsUWė pregd. 

  

nictwem prezydjum Klubu B. B. W. R., 
wyłoniono dwie podkomisje, do któ- 
rych weszli: sen. Kamieniecki, sen. 
Wańkowicz i pos. Raczkiewicz, oraz 
sen. W. Abramowicz, pos. Okulicz 
i pos. Mackiewicz.  Owocna praca 
Grupy w tej dziedzinie winna wpły- 
nąć na polepszenie sytuacji już w 
niedalekiej przyszłości. 

Posizdzenie członków lrupy 
Wileńskiej. 

W dniu 26 b. m. o godz. 10 rano 
odbędzie się posiedzenie Grupy Re- 
gjonalnej Wileńskiej В. В. W. R. w 
Wilnie. Na porządku obrad: sprawy 
bieżące i organizacyjne. 
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a Dyrekoja Państwowej Szkoły @ 
8 Położnych w Wilnie в 
B zawiadamia, iż przyjmowanie podąń M 
gm па nowy rok szkolny będzie trwać = 
m tylko do dn. 30 b. m. Podania spóź- g 
= nione rozpatrywane nie będą. z 
a > 
WuNuUUSONZUZSEANNSUNNLNEGOWANA 

ZKZ RZS SEI EMR CTZTEMI EDG SUB CDTRCK SPA 
i Najlepsze farby, po- 

Tanio kost, pendzie, szczot- 
kii t. p. oraz farba ochronną szarą 

do mostów żelaznych 
poleca Skład Farb 

Praqjęzka Rymoszczewskiego 
ilno, Mickiewicza 35. 

_ W grypie, kaszlu i bronchicie 
mineralna SZCZAWNICKA „Józefi- 
na" przynosiułgę i przywraca zdro- 
wie. Choroby żołądka i jelit usuwa 
SZCZAWNICKA „MAGDALENA“ 

2382—3 

    

Warszawa —- 

Sprzedaż na dowoin 
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z = wWilnie. 

= 3-letni kurs nauki. 

wą 
= 
= B-cia Jabłkowscy). 

Znakomite kosiarki, źniolarki 

„BEERINGAĄ 
lekkie, trwałe, dokładne w pracy, łatwe w obsłudze oraz części zapa- 

Deeringa i innych maszyn źniwnych stałe posiada sowe do 

Wileński Syndykat Rolniczy 
w Wilnie, Zawalna 9. 

Instytut Nauk Handiowo-Gospodarczych 
Wydziały: 1) Ogólno-Handlowy, 2) Rolniczo-Handlowy. 

Koedukacyjny zakład naukowy. Wstęp po 6-ciu klasach gimnazjum. 
Sekretarjat czynny codziennie od godz. 8-mej do 14-tej. 

Adres: Wilno, ul. Jagiellońska Nr 2, IV piętro (Dom T-wa Akc. 

B 
= Adr. 
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tel. „Rolnicze“. Telef. 323. 
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Nagrodzona medalami na wszechświafowych wystawach. 

Fabryka fortepianów i pianin 

„„MALECKI** 
ulica Zajączkowska 5. Belweder, 

Egzystująca od roku 1857. 

?P osiada na składze wybdr gofowych nsirumznftów po cenach fabrycznych oraz uskufeczia 
wszgikę roparacje. 

Z powodu remontu w czasie feryj letnich 

II Klinika Wewnętrzna i 

Klinika Chirurgiezna U. S. B, 

NA ANTOKOLU 

przerywają przyjęcia chorych od dnia 1 lipca r. b. 

KEP [ е o gz ZPOW BZ OZ Z OZ EO AJM AA 

ŚWIATOWEJ MARKI 

„PEPEGĖ 
PoLSki PRZEMYSŁ GUMOWY TA. wW GRUDZIĄDZU. 

8 Ceny detaliczne. R 
LUDOWE Z PRZYSZYWANĄ PODESZWĄ N235-41 zł. 5.40. 

| OBUWIE SPORTOWE Z PRZYKLEJONĄ PODESZWĄ N235-41 " 6.50. 

ych s warunkach. 

     

    

        

Wielki dzień śpiewaczy. 
Wileński Związek Chórów. 

W jesieni roku zeszłego przyjazd 
męskiego chóru „Echo* z Poznania 
poza występem koncertowym głów- 
nie miał na celu zachęcenie do utwo- 

„rzenia Związku Chórów naszej dziel- 
nicy, mającego stanowić jedno ogni- 
wo w łańcuchu, opasującym całą 

Rzeczpospolitą, jako Związek Chórów 
w Polsce: z Zarządem Centralnym w 
Warszawie. 

Propozycja ta o niezmiernie wiel- 
kiej doniosłości wielostronnej, skwa- 
pliwie została przyjęta. Wnet utwo- 
rzono z kilkunastu osób, znanych u 
nas zu swej działalności muzycznej i 
społecznej Komitet. Organizacyjny, 
który—korzystając z rad i wskazó- 
wek, opartych na doświadczeniu gości 
poznańskich, niezwłocznie i gorliwie 
się zajął urzeczywistnieniem  powzię- 
tych uchwał. 

Wynikiem tych zabiegów było 
ostateczne zorganizowanie Wileńskie- 
go Związku Chórów oraz urządzenia 
pierwszego konkursu chórów  wileń- 
skich w niedzielę 17-go czerwca r. b. 

Zarząd Wileńskiego Związku Chó- 

rów składa się panów: Adama Wyle- 

żyńskiego (prezes), Stanisława Wę- 
stawskiego (vice-prozes), Marjana Cie- 
mnołońskiego (sekretarz), Józefa Stuz 
biedy (skarbnik), Władysława  Kali- 

nowskiego (dyrygent Związku), J. 
Franczaka (przedstawiciela Grodna), 
Michała Józefowicza, Tadeusza Szeli- 
gowskiego i Jana Żebrowskiego. 

Dla silniejszego upamiętnienia tak 
ważnej daty w życiu kulturalnem Wil- 
na odbył się tutaj tegoż dnia Zjazd 
Rady Naczelnej Związku z udziałem 
licznych delegatów z Warszawy, Po- 
znania, Lwowa, Katowic, Torunia i 
in. oraz delegatów nowopowstałego 
Wileńskiego Związku Chórów. 

Bardzo obiity porządek dzienny 
narad, przedzielonych wspólnym obia- 
dem, w czasie którego panował ser- 
deczny nastrój i wygłoszono liczne 
przemówienia, zajął cały dzień aż do 
chwili rozpoczęcia konkursu chórów 
wileńskich. Kolejność występów zo- 
stała ustalona przez losowanie, które 
zarządziło, że chór zwycięski zakoń- 
czył piękny wieczór. 

Radjostacja wileńska tracsmitowała 
popisy, lecz, niestety, nie mogła udzie- 
lić więcej czasu i nie cały program 
został nadany. 

Konkurs otworzył p. Stanisław 
Węsławski bardzo ładnem  przemó- 
wieniem okolicznościowem. 

Konkurs chórów wileńskich. 

_ Rozpoczęto uroczystość odśpiewa- 
niem. „Jeszcze Polska nie zginęla..,“ 
przez wszystkie chóry zbiorowo, pod 
dyrekcją p. Jana Leśniewskiego. U- 
ważany i dobrze obeznany słuchacz 

mógł dostrzec niejednolitość wykona- 
nia, wypływającą z tego, że poszcze- 
gólne chóry śpiewają hymn ten w 
rozmaitych warjantach, które się wy- 
tworzyły z biegiem czasu, a w ciągu 
przygotowania nie __ uzgodniono 
ani tekstų, ani  melodji i 
rytmiki z redakcją hymnu, ustaloną 
przez Ministerstwo W. R. i O.P. 
oraz zaaprobowaną przez Radę Na- 
czelną Związku Chórów. Niezaprze- 
czenie, pierwszem zadaniem Związku 
Chórów jest dbałość 0 wykonanie 
hymnu ściśle według rozporządzenia, 
ogłoszonego w Dzienniku urzędowym 
z dnia 1-go listopada 1926 r. 

Nie wchodząc w krytykę urzędo- 
wo zatwierdzonej redakcji, niezupeł- 
nie wolnej od usterek, trzeba ' dążyć 
Stanowczo, aby wszystkie „chóry w 
Polsce żgodnie z nią Śpiewały. Właś- 
nie śpiew zbiorowy na konkursie jest 
najlepszą sposobnością do ustalenia 
takiej jednolitości i tutaj ta okazja nie 
była należycie wykorzystana. Jeżeli 
odwiedzające Połskę-chóry zagranicz- 
ne śpiewają w redakcji zatwierdzonej, 
tem więcej obowiązuje to zespoły 
rodzimy. 

Niebywała jeszcze w Wilnie uro- 
czystość wzbudziła niezwykłe  zainte- 
resowanie publiczności, przepełniają- 
cej salę teatru na Pohulance i z 
wielkiem +zaciekawieniem wyczekują- 
cej ogłoszenia wyników sądu konkur- 
sowego, w którym wzięli udział za- 

proszeni rzeczoznawcy zamiejscowi z 
dyr. Wacławem Lachmanem, znanym 
kompozytorem i kierownikiem  styn- 

nego chóru męskiego „Harfa" w 
Warszawie, na czele oraz miejscowi 
działacze muzyczni. 

Na prośbę kolegów dyr. W. Lach- 
man objął przewodnictwo w sądzie 
konkursowym. 

Do apelu stanęło dziewięć chó- 
rów—dwa męskie i siedem  miesza- 
nych. Sprawiedliwość nakazuje stwier- 
dzić, że wszystkie chóry stanęły na 
bardzo wysokim poziomie i złożyły 
widoczne dowody sumiennej pracy 
przygotowawczej. Słysząc niektóry z 
tych chóróm już nie poraz pierwszy 
— szczerze wyznaję, że špiewaly z 
nieznanem u nich dotąd wypracowa- 
niem szczegółów wykonania. 

Jest to niezaprzeczenie dodatni 
wpływ konkursów, że służy pośred- 
nio do podniesienia ogólnej wartości 
czynników spółzawodniczących, jak- 
kolwiek wyniki sądu konkursowego 
niezawsze są wolne od nieobliczalnej 
przypadkowości i nieraz sprawiają 
całkiem nieoczekiwane niespodzianki, 
wszakże korzyścią  niezaprzeczoną 
pozostaje zawsze znaczne polepsze- 
nie środków wykonawczych spółzawo- 
dniczących konkurentów. 

W poczuciu lokalnego patrjotyzmu, 
z wielkiem zadowoleniem przyjęliśmy 
wyrazy uznania dla naszych chórów 
ze strony przyjezdnych słuchaczy z 

dzielnic, gdzie śpiew chóralny dawno 
już się rozkrzewia i wysoko stanął, 
a tem samem przyzwyczajonych do 
większych wymagań. 

Oczywiście, nie wszystkie chóry 
były równomiernej wartości. Niektóre 
mają już za sobą szereg lat pracy, a 
inne bardzo się jeszcze niedawno zor- 
ganizowały i brak im niezbędnego 
doświadczenia, lecz znać było, ze 
każdy się zdobył na osiągnięcie wszy- 
stkiego, co w jego warunkach było 
możliwe. Za to wszystkim cześć i 
chwała! m 

W tyn: szlachetnym turnieju, pierw- 
szeństwo niezaprzeczone wywalczyło 
sobie „Echo”, pod dyrekcją prof, Wła- 
dysława Kalinowskiego, które w skła- 
dzie chóru mieszanego wykonało dwa 
utwory Śląskiego kompozytora Gawla- 
sa: „Śmierć pułkownika" i „Paweł i 
Gaweł*, zdobywają sobie gromkie 
oklaski i żądanie powtórzenia, które- 
mu to żądaniu—w myśl regulaminu 
konkursowego —nie można było za- 
dośćuczynić. Nagrodę pierwszą  sta- 
nowi puhar, ofiarowany przez  „Pol- 
skie Radjo' (nagroda przechodnia) 
oraz dwieście złotych z funduszów 
Ministerstwa W. R. i O. P. 

Drugie miejsce przypadło w udzia- 
le mieszanemu chórowl „Hasło", któ- 
ry-pod dyrekcją p. Jana Żebrow- 
skiego - wykonał Maszyńskiego „Pieśń 
żniwiarzy” i Ponieckiego. „Ostatni ma- 
zus”, wykazując wręcz nieoczekiwane 

  

postępy w porównaniu do  niedaw- 
nych jeszcze swych produkcyj i zdo- 
bywając nagrodę w sumie dwustu zło- 
tych też z funduszów Min. W.R.i 
O. P. 

Nagrodą trzecią—sto złotych — w 
trudnej konkurencji z  liczniejszemi 
zespołami zaszczytnie uzyskał nie- 
zbyt duży, wybornie ześpiewany męski 
Chór Drukarzy pod dyrekcją p. 
Wacława Mołodeckiego za wykona- 
nie dwóch pieśni W. Lachmana: 
„Sztandary polskie na Kremlu" i „Ma- 
ciek“ Obecnego na sali kompozytora 
publiczność uczciła hucznemi oklaska- 
mi. 

Niewchodzącego w zakres pro- 
dukcyj ściśle konkursowych wyko: 
nania dwóch pieśni przez wszystkie 
chóry zbiorowo pod dyrekcją p. 
Jana Leśniewskiego—na zakończenie 
wieczora, nie mogłem wysłuchać z 
powodu odbytego w tym czasie po- 
siedzenia sądu konkursowego, do 
„którego miałem zaszczyt należeć. 

Rozważając wyniki pierwszego kon- 
kursu, który zgotował wiele miłych 
wrażeń całkiem nieprzewidywanych, 
można się cieszyć z bardzo udatnego 
przebiegu uroczystości, która powinna 
się stać podnietą do dalszej pracy, 
ożywionej nadzieją zwycięstwa na 
konkursie następnym. 

Michat Józefowicz.
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BYDGOSZCZ. 

POGRZEB DSOKLIWY. 
(nad grobem Edwarda Woyniłłowicza) 

Przed dziesięcioma dniami, (jak to 
się dawnem wydaje!) znużony ciężką 

i długą chorobą Edward Woyniłło- 
wicz, dawny magnat kresowy, wygna- 
ny z ojcowizny Traktatem Ryskim i 
mieszkający skromnie w mieszkaniu 
na poddaszu w Bydgoszczy, zawe- 
zwał do siebie najbliższą rodzinę, 
żonę i dwie siostry i dał im takie 
zlecenie: „za dni kilka umrę, wolą 
moją jest i nakazuję, byście nikogo 
absolutnie o Śmierci mej nie zawia- 
damiały: pochowany mam być w 
prostej trumnie drewnianej, wieźć ją 
na karawan zaprzągnięty w jednego 
konia; o ile możności pochowany 
chcę być na cmentarzu pod płotem!” 

" — Gdy zoczył bystrym wzrokiem 
cień sprzeciwu na twarzach obecnych 
dodał jeszcze: „kiedyś byłem panem; 
uszanujcie moją pańską fantazję!” 

Ten człowiek nie mylił się nigdy. 
Powiedział, że umrze, więc też w kilka 
dni 16.V1 oddał Bogu Ducha! 

Dziwny widok mię uderzył i dziwne 
wzruszenie ogarnęło, gdy jako jeden 
z pierwszych przybyłych wszedłem 
do Domu Żałoby. 

Wszystko było według woli Zmar- 
tego: 

Spoczywał on w prostej drewnia- 
nej trumnie, kilka skromnych wazo- 
nów, cztery Świece, obrazek Święty 
w ręku i... nieporównany majestat na 
twarzy! A obok w czerni trzy >osta- 
cie kobiece: żona i dwie siostry! * 

Czegoś tak poważnego i wzbudza- 
jącego cześć głęboką chyba nie wi- 
działem nigdy! 

Godziny płynęły za godzinami. I 
oto z każdego niemal pociągu zaczęli 
przybywać krewni, sąsiedzi, przyjacie- 
le, słowem ludzie,mający szczęście znać 
Go zażycia. Byli to przeważnie kresowcy 
po terytorjiim całej Polski dziś roz- 
rzuceni. Wprost wierzyć się nie chcia- 
ło, że w tak błyskawiczny sposób 
ludzie ci zdołają przybyć z najdal- 
szych zakątków. Serca przyjaciół i 
czcicieli przemogły wszelkie trudności; 
jedni drugim podawali telegraficznie 
wieść hiobową, a każdy kto się do- 
wiedział rzucał wszystko i pędził, by 
oddać ostatnią posługę i hołd Zmar- 
łemu. 

l oto w poniedziałek, 
dzień po Śmierci, katafalk tonął w 
niezliczonej ilości wieńców, a tłumy 
najbliższych już tylko nie mogły po- 
mieścić się w mieszkaniu. 

O czwartej po południu ruszył 
kondukt żałobny: prowadził go pra- 
łat ks. Pacewicz w asyście kanonika 
Katedry mińskiej, ks. Zolądkowskie- 
go, dawnego proboszcza w Mińsku 
kościoła ufundowanego pzez Zmarłe- 

.go, obecnie występującego jako spe- 
cjalny delegat J.E. ks. biskupa Łoziń- 
skiego. 4 

Na czele pochodu kroczyła orkie- 
stra, którą ktoś w sekrecie przed ro- 
dziną Zmarłego zamówił, dalej długi 
Szereg wieńców niesionych przez mło- 
dzież przeważnie z Bursy Kresowej, 
dalej chorągwie kościelne, duchowień- 
stwo i... skromny karawan jednokon- 
ny z trumną drewnianą! A dalej naj- 
bliższa rodzina, kilkudziessięciu przy- 
jezdnych i tłumy miejscowych przyja- 
cit. 

A wzdłuż całego miasta, kędy po- 
chód się posuwał, dwa szpalery pu- 
bliczności na chodnikach słały z wy- 
razem najwyższego zdumienia: co to 
za ubogi karawan w tak wspaniałym 
kondukcie?! I zdawali sobie sprawę, 
że w tem jest jakiś ukryty symbol, 
to też z największą czcią głowy ob- 
nażali. 

Przed bramą przepięknego cmen- 
tarza, tonącego w zieleni, zatrzymał 
się kondukt. Tu najbliżsi Zmarłego, 
dawni jego sąsiedzi wzięli na barki 
trumnę i zanieśli na miejsce wieczne- 
go spoczynku. ' ; 

Nad grobem po odprawieniu mo- 
dłów przemówił pierwszy celebrans, 
ks. prałat Pacewicz. Następnie zabie- 
rali głos pp. Ludwik Narkiewicz-Jod- 
ko, Roman Skirmunt, Zygmunt Do- 

MOHYLOWSZCZYZNA. 
Tymczasem wypadki przynoszą w 

roku 1817 rozkaz, -zabraniający jezui- 
. tom nauczania w ich szkołach dzieci 
wyznania prawosławnego, a w r. 1820 
ukaz cesarski, nakazujący księżom 
tego zakonu niezwłocznie Opuścić 
granice państwa rosyjskiego. W ten 
sposób przestaje istnieć szereg kla- 
sztorów i szkół polskich z akademją 
Połocką na czele (1820). ap 

Niepodobna pominąć na tem miej- 
scu charakterystyki działalności jezui- 
tów w Mohylowszczyźnie, „Jaką im 
daje wyżej cytowany Hortyński: „Nie 
wiem, powiada, jakimi byłi jezuici 
gdzieindziej; tu u nas potrafili sobie 
zjednać wszystkich nadzwyczajną ser- 
decznością, miłością, uprzejmością i 
łagodnością obejścia. Uczyłem się w 
ich szkołach i poczuwam się do obo- 
wiązku zaznaczenia, że nie pamiętam, 
aby kiedykolwiek w ich szkole uczu- 
cia moje religijne, jako wyznawcy pra- 
wosławnego kościoła, napotkały „się 
z najmniejszą obrazą. To też pomimo 
istnienia już w tym czasie gimnazjum 

na trzeci 

   

mański, mec. Żeromski, ks. kanonik 
Żołądkowski. Wszystkie przemówie- 
nia nacechowane były czcią głęboką 
i miłością dla Zmarłego. 

cie pozagrobowe, wierzy w Opatrzność, 
czuwającą nad Światem, w Jej miło- 
sierdzie i sąd sprawiedliwy. Wszakże 
wyroki Jej bywają dla nas niezrozu- 
miałe. 

p 

  

Nie opóźniajmy rejestracji straf! 
Związek Obrony Mienia Polaków, Oddział $Wileński, ul. Zawalna Nr. 

1, biorąc na siebie pracę przywrócenia praw do odszkodowań obywatelom- 

Polakom, poszkodowanym w czasie wojny na terytorjum b. ces. ros., 
przykłada wszelkich starań, aby jakńajszerszy ogół uświadomić o celach 

swej akcji i, co, zatem idzie. przyjąć jaknajwięcej zgłoszeń, umożliwiających 

„Każdy chrześcijanin wierzy w ży- poszkodowanym zaliksowanie i zarejestrowanie swych strat w odpowied- 

nich Instytucjach państwowych. 

Zgłoszenie pretensyj celem przekazania ich do rozpatrzenia 

nej Komisji Rozrachunkowej polega 
Miesza- 

na dwóch zasadniczych funkcjach. 

Od dni Hioba, cierpiącego Pierwszą z nich jest przerwanie dziesięcioletniej dawności, drugą rejestra- 
proroka, wprowadzają one czasem cja na podstawie odpisów z dołączonychi dokumentów, co uskutecznia się 
umysł ludzki w osłupienie, 
zagadnienia, które on napróżno roz- 
wiązać się wysila. Ułomny jest umysł 
łudzki. My, którzy sami siebie zrozu- 

tworzą w myśl specjalnych instrukcyj, zatwierdzonych przez Ministerstwo. 

Zarówno pierwsza, jak i druga akcja jest niezbędna, gdyż w myśl 

prawa międzynarodowego każdy poszkodowany, niezgłaszający swych 
mieć bywamy niezdolni, nie umiemy Pretensyj do odszkodowań w ciągu iat dziesięciu, tem samem zrzeka się 
Jego zrozumieć, ale bądźmy spokojni: wszelkich praw do restytucji utraconego mienia; rejestracja zaś, odbywająca 

się na podstawie przedstawionych dokumentów, jasno i wyraźnie wykaże On nas rozumie. On blichtr i szych, 
który nas częstokroć w oczach Świa- 
ta zdobi—na bok odrzuci, a osądzi 
każdego według jego właściwej, we- 
wnętrznej wartości. 

kojem myśleć możemy o losach du- 
szy zacnego człowieka, który się prze- 
budził ze snów często dotkliwych, 
bolesnych, dręczących—tego życia, a 

przedstawicielom Mieszanej Komisji Rozrachunkowej 

žnošci, 
jakość i ilość nale- 

Twierdzenie poszczególnych jednostek, że rejestracja jest zbyteczna, 
Ufni w miłosierdzie Boże ze spo- gdyż w razie wypłaty należności i bez niej każdy, posiadający „dokument 

strat poniesionych, odszkodowanie otrzyma —są bezpodstawne i w zupeł- 

ności mylne. Przez Mieszaną Komisję 

tylko pretensje uprzednio zarejestrowane. 

Rozrachunkową będą rozpatrywane 
Również odwieczną zasadą jest, 

przeszedł do życia prawdziwego, do że wówczas możemy coś otrzymać, gdy będziemy się tego usilnie i jedno- 
żywota wiecznego. 

Mimo to zgon człowieka, które- 
gośmy miłować i szanować przywykii 
głębokie w nas wywołuje wstrząśnie 

myślnie domagać. 

Zwracamy się przeto do wszystkich poszkodowanych z gorącym ape- 

* lem niezwłocznego zgłoszenia swych pretensyj do Związku, celem przeka- 

nie. Nieobecność Jego pustkę tworzy ZYWania ich przez Ministerstwo Skarbu na forum Mieszanej Komisji Roz- 
w życiu naszem, Jego myśl wielka już 
nam nie może przewodzić na życia 
Ścieżkach zawiłych, jego dobroć pro- 
mienna w chwilach ucisku nie doda 
otuchy. Im większą, cenniejszą była 

żywszy i głębszy. A dziś 
nami szczątki Śmiertelne 
kich zasług. 

Na ziemiach b. Rzeczypospolitej, 
po'skość bywa wystawioną na naj- 

rachunkowej. 

Wszelkie opłaty, pobierane przez 

koniecznością, podtrzymującą istnienie 
Związek zgodnie z instrukcjami, są 

Instytucji w interesach społeczeństwa, 
W ostatnich czasach Wileński Oddział Związku wydelegowywał swych 

postać Zmarłego, tem žal ten bywa urzędników na prowincję, aby tam zaspokoić potrzeby poszkodowanych, 
tu przed nie narażając ich na nadmierne koszta przyjazdu do Wilna. 

Męża wiel- gmin przyjęło akcję przez Związek powziętą z uznaniem i prawdziwą 
Cały szereg 

wdzięcznością. Pomimo to, nie brak było i takich, którzy z dziwną  nie- 

uinością przyjęli poczynania Związku. Tak więc na wyrażną opozycję na. 

większe niebezpieczeństwa na dwóch trationo na pograniczu polsko-sowieckim w obrębie gminy Kleckiej, gdzie 

jej krańcach, na zachodnim i wschod- ludność miejscowa pod wpływem silnej agitacji pewnych osobników, a na- 
nim. Trudno * było orzec, 
bezpieczeństwo było większem. Spra- 
wdzian dziejów nas o tem objaśnia, 
większem było tam, gdzie większe 
ponieśliśmy straty: na wschodzie. | 
tam straż nasza czuwała z wiarą go- 
rącą i siłą niezłomną, a Ten, którego 
dziś chowamy, stał na jej czele. 
Strzegł przekazanego nam przez dzie- 
je, wieki, przodków, 

dziedzictwo to strwonione nie zo- 
stało, jeśli w chwili zmartwychwstania 
Polska miała prawo i obowiązek do- 
chodzić go na krańcach wschodnich, 

rej świetnym przedstawicielem był Ś.p. 
Edward Woynittowicz. Po zmartwych- 
wstaniu Polski zmarnowana została 
przez lęk ludzi małej wiary wielka 
część dowodów tej pracy oiiarnej, tej 
pracy wieków, w dzień jeden! Krwa- 
wiło się serce kresowego Bojownika 
na tę wieść hiobową, lecz stał wo- 
bec niej bezradny. On spełnił swoje 
zadanie i na stronę odejść musiał, 
do steru powołano ludzi niepowoła- 
nych. Temu, który posiadał wysokie 
wyobrażenie o obowiązkach obywa- 
telskich, matodusznošė ludzi nowych 
zdawała się zbrodniczą. 

_ Wszechstronnera było Jego zrozu- 
mienie, żołnierskie pojęcie tych obo- 
wiązków. Rodzinę uważał za podsta- 
wę ustroju społecznego i za święte 
jej więzy, budował dla przyszłości, 
żył myślą o młodszem pokoleniu i 
wielkie w niem pokładał nadzieje, lecz 
co Mu było najdroższem— jego własne 
dzieci, Bóg je zabrał w kwiecie wie- 
ku. Dłoń, która doświadczyła Hioba, 

gdzie nie- wet czynnej akcji z ich strony, gremjalnie powstrzymała się od dokonania 

rejestracji, chociaż w wymienionej gminie stwierdzono obecność od 700 da 

800 poszkodowanych. 

Wobec powyższego faktu setki poszkodowanych pozbawionych zostało 
ujawnienia swych strat i tem samem prawa ich do odszkodowań przepadną 
raz na zawsze. Brak bowiem zrozumienia wśród najszerszych warstw spo” 
łeczeństwa dla tak ważnej sprawy, do jakiej zaliczyć musimy w pierwszym 

bliższym, 

dziedzictwa rzędzie zabezpieczenie praw do odszkodowań, zmusi niebawem Zarząd do 
wiary, Kultury, stanu posiadania. Jeśli wyznaczenia prekluzyjnego terminu przyjmowania zgłoszeń w czasie naj- 

tembardziej, że Związek ponosi z tego tytułu pewne straty. 
Ostrzegamy zatem poszkodowanych i wzywamy do niedawania wiary 

specjalnym agitatorom, aby nie narazić się na niepowetowane straty, wyni- 
było to zasługą ludzi tej szkoły, któ- Kaiące z zaniedbania przerwania dziesięcioletniej dawności i rejestracji strat 

przez nich poniesionych, W końcu bieżącego roku nadchodzi 
termin, 

ostateczny 
do którego zaniedbane interesa, własne poszkodowani mają możność 

jeszcze uratować przez zwrócenie się osobiście lub drogą korespondencji 
do Zarządu Związku. 

Komunikaty. 
Wileńskiego Dddziału Związku Obrony Mienia Polaków. 

Ng: 

Zarząd Wileńskiego _ Oddziału 
Związku Obrony Mienia Polaków ni- 
niejszem wzywa wszystkich  poszko- 
dowanych na terytorjum byłego Ce- 
sarstwa Rosyjskiego, by zechcieli we 
własnym inieresie  įaknajspieszniej 
przeprowadzić rejestrację swych strat, 
opartych na dokumentach, oraz doko- 
nać przerwania dziesięcioletniej daw- 

„ności. ` 
Jednocześnie Zarząd powiadamia, 

że prace związane z rejestracją i 
przerwaniem dziesięcioletniej dawno- 
ści, Oddział Wileński (Wilno, Zawal- 

na 1) będzie prowadził do dnia 1-£0 
września 1928-g0 roku, a następnie 
wznowi swe czynności z dniem 1 
października b. r., o ile dostateczna 
ilość interesantów będzie się zjawiała. 

N. 8. 
Przy rejestracji strat, dotyczących 

Sekcji Finansowej (książeczki oszczęd- 
nościowe byłych Kas. Rosyjskich, 
obligacje, wkłady bankowe, rachunki 
bieżące i t d.), do blankietów mają 
być wpisane sumy. nominalne (bez 
waloryzacji) jak również nie należy 
brać pod uwagę kursowej wartości 
poszczególnych papierów  procento- 
wych. | 

zaciążyła na Nim, lecz nie upadł. Pod- T L S A T II TETRA SIS SE PAETS 
dał się, wyrokom Opatrzności z 
męstwem i uległością pierwszych 
chrześcijan, powiedziałbym Swiętych 
Pańskich: „Tak Bóg chciał* — tak 
brzmiała niezmiennie odpowiedź pod- 
niosłej duszy na ciężkie dopusty. Nie- 
Spopielonem, lecz wzmocnionem  wy- 
chodziło to wielkie serce z ognia cier- 
pień. Gdy ciężkie ciosy rozbiły Jego własną rodzinę:— jął pracować nad 
tem, by z kresowego społeczeństwa 

by stworzyć jedną wielką rodzinę, 

  

Mohylowskiego — garnęli się wszyścy 
do ich szkół, a wiadomość o ich 

przymusowym wyjeździe  napełniła 
sefce wszystkich Szczerym żalem i 
riektłamanem współczuciem”. 

Ostatnie lata panowania cesarza 
Aleksandra |—to epoka zupełnej re- 
akcji: rządy wszechmożnego Arakcze- 
jewa nie pozwalają nawet marzyć o 
jakichkolwiek bądź zmianach na le- 
psze. 

Wstąpienie na tron cesarza Mi- 
kołaja | Ściśle związana z nim spra- 
wa dekabrystów nie rokują również 
poważniejszych reform: owszem, wzma- 
ga się w państwie biurokratyzm, cen- 
tralizacja i nieufność w stosunku do 
społeczeństwa. 

W tych warunkach wybucha w Kró- 
lestwie Polskiem powstanie listopado- 
we. Jakkolwiek z nastaniem wiosny 
1831 r. przenosi się ono na Litwe i 
Białoruś, to jednakże ziemie Mohylow- 
Szczyzny nie są widownią tych dziejo- 
wych wypadków. Natomiastich skutki 
spadają w równej mierze na Mohylow- 
Szczyznę, jak i na inne ziemie Litwy i 

przez jedność wzmóc jego siły. Stwo- 
rzył w najcięższych warunkach, pod 
okiem czujnem a niechętnem władz 
rosyjskich, Mińskie Towarzystwo rol- 
nicze, które stało się ostoją kultury i 
pracy narodowej na kresach wschod- 
nich. Do pracy zagrzewał i do ofiar- 
ności nietylko słowem, lecz i własnym 
przykładem. | praca ta owoc przynio- 
sła obiity. Dobry wódz znajdzie zaw- 
sze chętnych żołnierzy, 

Niepełnym byłby obraz dzialalno- 

    

  

Białorusi. Więc przedewszystkiem Zz0- 
stają skonfiskowane majątki wszy- 
stkich uczestników powstania; w ten 
sposób, naprzykład hrabstwo Bychow- 
skie wychodzi z rąk Sapiehów. Z 
inicjatywy gubernatora Mohylowskie- 
go, Murawiewa, zostaje zniesiony Sta- tut Litewski. Język rosyjski, jako 
urzędowy, zostaje wprowadzony do 
wszystkich urzędów. Liczba Szkół sprowadzona do minimum. Szereg 
kościołów i klasztorów, zwłaszcza 
bazyijanów, owych pijarów Białejrusi, 
— ulega kasacie, a ich dobra sekula- 
ryzacji. Odnošny ukaz cesarski naka- 
zuje wychowanie w wyznaniu pań- 
stwowem dzieci, zrodzonych z małżeń- 
stw mieszanych, skoro jeden z mał- 
žonkow jest tejże wiary. (1832), 

Raz rozpoczęte dzieło rusyfikacji 
kraju nie przestaje być przeprowadza- 
ne konsekwentnie w następujących. 
latach. Zostaje ułożonym pian powol- 
nego zbliżenia kościoła. unickiego z 
prawosławnym; powołany ad koc ko- 
mitet sekretny, którego duszą jest 
unicki biskup wileński Siemaszko, 
prowadzi akcję w tym kierunku. Zo- 

ści Jego, gdybyśmy nie wspomnieli o 
stosunku jego do miejscowego ludu. 
On lud ten kochał, On swojem ser- 
cem obejmował kraj cały, w miarę 
sił 1 możności „poświęcał swoją pra- 
cę i dla jego dobra. Przez wspólną z 
ludem pracę pragnął stworzyć cel 
wspólny, odpowiedni wielkiej myśli 
dziejowej, która w ciągu wielu wie- 
ków przyświecała Rzeczypospolitej. 
_ Na dalekich kresach, śród ludno- 
ści inowierczej, troska 
   

     
staje położona tama wpływom  du- 
chowieństwa katolickiego na unickie 
przez zabronienie przechodzenia z 
unji na katolicyzm; wygląd zewnętrz- 
nej cerkwi unickich zostaje dostoso- 
wany do wyglądu cerkwi prawo- 
sławnych przez urządzenie ikonosta- 
sów, wprowadzenie mszałów, drukowa- 
nych w Moskwie i t. p. — Duchowni, 
opierający się tym inowacjom, zostają 
pozbawieni paratji: natomiast na sta- 
nowiska biskupów zostają mianowani 
ludzie, sprzyjający zlaniu się unji z 
prawosławiem. Gdy wreszcie wszy- 
stkie te przygotowania zostają ukoń- 
czone, gdy Oporny metropolita unicki 
Józeiat Bułhak schodzi z tego Świata 
— trzej biskupi uniccy: Siemaszko, 
Łużyński i Zubko podpisują w- Po- 
łocku w r. 1839 akt przyłączenia ko- 
ścioła unickiego do cerkwi prawo 
sławnej. 

Kasata unji wytrąca z rąk szlach- 
ty białoruskiej jeden z  najważniej- 
szych łącznikow jej z ludem miejsco- 
wym. Czując się atoli zawsze krwią 
z krwi i kością z kości tego ludu, 
szlachta białoruska, której najwię- 

GŁOS POLAKÓW ZAKORDONOWYCH 
Ścioła katolickiego szczególne posia- 
da znaczenie. Nikt tego lepiej odczuć 
nie umiał, jak $. р. Woyniłłowicz. 
Własnym kosztem, przy pomocy naj- 
bliższej rodziny, zbudował dwie piękne 
świątynie. Na chwałę Panu Bogu, na 
pokrzepienie serc ludzkich tworzył te 
placówki, które winny być twierdzą 
myśli podniosłej, miłości bliźniego i 
dobrych obyczajów. Dziś może z ra- 
dością spogląda na owoc swych tru- 
dów. Świątynie te zostały daleko na 
wschodzie pod obcym zaborem, gdzie 
wiara w Chrystusa prześladowania 
cierpi. Lecz, jak wieść niesie, w miej- 
scowościach, posiadających ogniska, 
przy których lud skupiać się może— 
wiara krzepnie, lud mężny daje odpór 
opętańcom złego ducha. Większa część 
pola, rozległe ziemie kresów wschod- 
nich, na którem Zmarły pracował, zo- 
stały oderwane od Polski. On ten 
swój kraj rodzinny kochał sercem ca- 
łem, jako część naszej wspólnej, wiel- 
kiej Ojczyzny—jaką dzieje stworzyły. 
Trwając tam niezłomnie na straży 
dóbr, duchowych narodu, spełnił do- 
brze obowiązki kresowego rycerza. 
Nagrody i należytej wdzięczności za 
trud swego życia w _ odrodzonej 
ojczyźnie nie doznał. Można dziś 
powtórzyć z odcieniem goryczy  sło- 
wa wielkiego wieszcza, wypowiedziane 
przed iaty wielu z powodu innego 
obchodu pogrzebowego: 

„Dziś On ojczyźnie niczem 
dłużny*. 

Postradał wszelkie dobra ziemskie, 
ale ducha cenne wartości pozostały 
w nim żywe do końca. Męstwo, z ja- 
kiem znosił ciężkie ciosy losu, ogól- 
ny wzbudzało podziw. Jego przykład 
krzepił w nas ducha, serca podnosił. 
O pracownikach niwy społecznej kre- 

jest 

sów wschodnich z ostatniej doby 
można powtórzyć to, co Krasiński 
wyrzekł po Śmierci Mickiewicza: 
„Myśmy wszyscy z Niego". 

"Oby pamięć Jego pozostała żywą 
i świeciła wzorem przyszłym pokole- 
niom. Bo choć Mu nie danem było 
dokonanie świetnych czynów  dziejo- 
wego rozgłosu, można jednak o Nim 
powiedzieć: To był człowiek ulepiony 
z tej samej gliny, co nasi wielcy bo- 
haterowie z kresów wschodnich Reytan 
i Kościuszko. 1 

Niechże ta ziemia, po której Mu 
stąpać tak ciężko bywało, będzie dzi- 
siaj lekką. Cześć, po trzykroć cześć, 
Jego świętej pamięci. Uiajmy, że świat- 
łość wiekuista już Jemu świeci. Amen". 

Po p. R. Skirmuncie żegnał zmar- 
łego p. Zygmunt Domański, : 

„My, mówił, kresowcy 2 za kor- 
donu, dawni sąsiedzi, a śmiem twier- 
dzić,'przyjaciele Zmarłego, stoimy nad 
mogiłą naszego Wodza duchowego. — 
Oddajemy ziemi, choć dalekiej, a tak 
rdzennie polskiej jak i nasza, prochy 
Człowieka, który przez kilka pokoleń 
był symbolem, był sztandarem, za 
którym szliśmy, wiedząc, że idziemy 
drogą prawą, O ile za nim kroczymy. 

Głębokie wzruszenie i smutek nas 
ogarnia, a mimo to trudno powstrzy- 
mać się od uczucia dumy, źe takiego 
człowieka pośród siebie mieliśmy. — 
Uważaliśmy go zawsze za wielkiego, 
a dziś forma pogrzebu jest tej praw- 
dziwej wielkości odzwierciadleniem. 

Na kilka: dni przed Śmiercią wydał 
zmarły rodzinie kategoryczne polece- 
nie: „prosta trumna drewniana, kara- 
wan jednokonny, żadnej pompy; taka 
moja wola". Do tejże woli Zmarłego 
dostosowano się Ściśle, choć wiele 
może osób chciałoby wyrazić w jakiś 
sposób nazewnątrz swoją cześć głę- 
boką. | mimowoli nasuwała się myśl, 
jak gdyby pewien wyrzut: dlaczego 
nie wolno nam oddać choć część ho- 
norów mu należnych?! 

Gdy się tak myśl błąka w docie- 
kaniach, mimowoli nasuwa się poró- 
wnanie: przecież przed trzema wieka- 
mi podobny zupełnie fakt miał miej- 
SCE: 

Na twardem łożu żołnierskiem, w 
gronie garstki „najbliższych, z bółem 
w sercu umierał człowiek, który wy- 
rósł z tego „co go boli“, umierał 
wódz, Stefan Czarniecki. — Nieszczę- 
Ścia całe życie waliły się na niego, a 

o dobro -ko-on ani na chwilę nie tracił hartu du- 

kszem umiłowaniem była zawsze kul- 
tura polska, w szerokim potoku tejże 
kultury idzie szukać nowych węzłów, 
zdolnych zespolić się z ludem w pracy 
dla dobra i pomyśności kraju. 

Demokratyczne zasady wiekopom- 
nej Konstytucji 3 maja, hasła ludowe 
Kościuszki, nawoływania ludzi tej 
miary, co Staszic i Kołłątaj, wreszcie 
godne naśladownictwa przykłady re- 
form, dokonanych w stosunkach z 
ludem przez Chreptowicza i Brzostow- 
skich w ich dobrach—oto wytyczne, 
wskazujące wyraźnie inteligencji biało- 
ruskiej nową drogę, po której winna 
kroczyć naprzód. 

Szczytne hasła młodzieży fiilarec- 
kiej uniwersytetu Wileńskiego, idee 
Zana, Mickiewicza, Słowackiego, Kra- 
sińskiego i Syrokomli — oto ujęcie 
w żywem słowie przyszłych czynów, 
na które czeka historja i społeczeń- 
stwo, co „wolność umiłowalo nade- 
wszystko”. 

Nastaje chwila zrozumienia wielkich 
zadań i obowiązków względem młod- 
szej braci — chwila naprawienia błę- 
dów przeszłości. 

   

  

   

    

     

     

    

            

     
   

                            

    

  

    

    

    

   
    

    

    
     

    

     

    

    

  

    

     

  

   

    

   
     

      

     

   

    

    

    

  

    

   
   

     

    

   

cha, walczył do ostatniego tchu dla 
umiłowanej Rzeczypospolitej 

Czyż nie dziwna analogja hetmana 
Czarnieckiego ze zmarłym prezesem 
Woyniłłowiczem! 

I ten jak tamten walczył całe ży- 
cie za swoją Ojczyznę, nieco tylko 
innym sposobem, i ten jak tamten 
wszystko jej oddał, i ten jak tamten 
rósł w sławę i szacunek u współoby- 
wateli przez to „co go bolało”: a obu 
bolało przedewszystkiem uszczuplenie 
granic i potęgi Polski. 

S. p. Zmarły, odziedziczywszy 
po przodkach majątek, pięćset 
lat w rodzie będący, stanął od pier- 
wszej chwili na posterunku i mimo 
najrozmaitszych nieszczęść, klęsk, 
przeciwności nie zszedł nigdy z po- 
Sterunku; w czasach ucisku popow- 
staniowego, w chwili, 
było nieomal nazwanie się publicznie 
Polakiem, w chwili, gdy brutalny but 
carski gniótł wszystko, co tchnęło 
polskością Edward Woyniłowicz swo- 
im głębokim rozumem, taktem i szla- 
chetnością potrafił wzbudzić szacunek 
i nieomal lęk w satrapach rosyjskich; 
z Nim się liczyć musieli. 

I tak z czasem Jego Sawicze sta- 
ły się miejscem, do którego jechał 
każdy, kto rady potrzebował, pomocy 
czy obrony, jechał każdy i nigdy nikt 
się nie zawiódł; Jego cicha kancelarja 
była czasami amboną, a czasami kon- 
fesjonałem, skąd każdy z pociechą w 
sercu odchodził! 

Raz ś. p. Zmarły ustąpił ze Swych 
Sawicz, gdy prastary dwór przyszła 
grabić bolszewicka czerń, cofająca się 
z irontu. Zniszczyli wtenczas doro- 
bek kulturalny szeregu pokoleń i o 
głowę dziedzica krzyczeli! - Wtenczas 
zmuszony był cofnąć.się na kroków 
kilkaset i w noc ciemną, w zimie, w 
jakimś starym kubraczku do lasu 
Swego się schronił. — W parę godzin 
po odejściu fali czerni już był znowu 
na stanowisku! * 

I drugiraz ustąpił, tym razem, nie- 
stety, nazawsze, gdy w fatalnym 
1920 roku opuścił swe Sawicze, emi- 
grując na zachód. —Wyjeżdżając, mo- 
że jeszcze wierzył, że kiedyś powró- 
ci, ale los okrutny zrządził inaczej: 
Krwawa pręga graniczna, przecinają: 
po Traktacie Ryskim ciało Rzeczy: 
pospolitej, dziwnie opasała Jego ma 
jątki, przeszła miedzami Jego pól. 
kroków kilkaset za kordonem dum: 
nie wznosi się Jego pałac, o kroki 
kilkaset spoczywają prochy jeg 
przodków i dzieci, a On stał się tu 
łaczem! 8 

1 wtedy my, którzyśmy Go k 
chali i czcili, nabraliśmy prawdziweg. 
kultu: On stał się dla nas przykłade: 
a właściwie wzorem niedoścignionym; 
jaki sobie nieśmiało stawiamy, maj 
rząc, by tak zawsze i w każdej dol 
móc spełniać swe obowiązki obywa: 
telskie, jak On nam wskazywał. 

Choć Hetmana naszego duchoweg 
nam zabrakło, ale Duch Jego prze 
wodzić nam będzie zawsze; dlatego 
Składając Mu hołd ostatni i życząc, 
by Mu ziemia lekka była, niech m 
wolno będzie powiedziedzieć: dzięki Ci, 
Duchu Świetlany, za to, coś nai 
dal“. 

Gdy już wszystkie mowy przej 
brzmiały i cichy piasek posypał sić 
na trumnę, wtenczas wśród gąszcz 
drzew nagle odezwał się słowik! 
Dziwne uczucie jakiegoś ukojeni 
spłynęło na obecnych.— Jeżeli nawe. 
w końcu czerwca ptaszek ' wbre 
swym zwyczajom zaśpiewał Zmarłe 
mu, to jakże Mu tu dobrze będzi 
leżeć i spokojnie. — Ciche ustroni 
cmentarza będzie Mu naprawd 
miejscem „wiecznego odpoczynku” 
po znojnym żywocie! 

Nad usypaną mogiłą ułożon 
wysoki stos wieńców i kwiatów. — 
Specjalnie w oczy wpadał wieniec 
uwity tylko z zielonego zboża z pę 
kiem  bławatków i z wymowny 
nadpisem: „Od Ziemi Słuckiej*. 

Wychodziło się z cmentarza 
uczuciem, jak gdyby brało się udzi 
w jakiemś misterium!— Bo tak też 
było: zwłoki Wielkiego Człowieka d 
grobu złożyliśmy! ; 

Dom. - 

  

Już w roku 1818 na sejmiku gu 
bernjalnym w Wilnie szlachta miej 
scowa porusza sprawę zniesienia po 
daństwa ludu. Władze nie pozwalaj 
nawet mówić o tym projekcie, z 
mykając obrady nad tym prze 
miotem. 

sarza Mikołaja I nie nastręczają ró 
nież możności przeprowadzenia z 
sadniczych refofm w tym kierunk 
Usiłowania najlepszych jednostek 
kraju nad polepszeniem losu mas I 
dowych z konieczności 
sprowadzone. do pojedyńczych zap: 
czątkowań: tu i ówdzie więc zostaj 
skasowane „daremszczyzny”, "daniny" 
„tloki“, a „pańszczyzna* zamienion. 
„Oczynszowaniem" gruntów, pozost 
iących w ręku włościan. 2 

O reformie zasadniczej niema ji 
Szcze mowy, gdyż szlachta gubern 
rosyjskich dałeka jest jeszcze od u 
nania liberalnych pogłądów  szlacht 
litewskiej i białoruskiej. 

Mirosław Obiezierski, 

D. C. N.
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OBOIESZCZENIE 
w sprawie emisji 4*o premiowej pożyczki inwestycyjnej to 

sumie 5( 

  

000 zł. w złocie. 
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Na zasadzie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 roku w sprawie emisji 4 proc. premjowej pożyczki inwestycyjnej (Dz. U. 
R. P. Nr. 14 poz. 99) Ministerstwo Skarbu przystępuje do emisji 4 proc. premjowej pożyczki inwestycyjnej. 

Obligacje 4 proc. premjowej pożyczki inwestycyjnej opiewają na 100 złotych w złocie każda, Kapitał obligacyjny po ich wylosowaniu, odsetki oraz 
premje płatne są w złotych według cen czystego złota na giełdzie New Yorku i przeciętnego kursu dolara na giełdzie w Warszawie. 

Obligacje podzielone są na 10.000 seryj po 50 obligacyj w każdej serji i podlegają umorzeniu do dnia | października 1937 roku drogą losowania w termi- 
nach półrocznych, przyczem każdorazowo podlega wylosowaniu 500 seryj. Pierwsze 500 seryj (od Nr. 1 do Nr. .500 włącznie) zostają zatrzymane i anulowane 
tytułem pierwszej raty umorzenia, przypadającej w myśl Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 roku (Dz. U. R. P. Nr. 31 poz. 296) 
na dzień 15 czerwca 1928 r. 

Obligacje przynoszą odsetki w wysokości czterech od sta rocznie i są wolne od podatku od kapitałów i rent. Obligacje wypuszczone będą z kuponem 
półrocznym Nr. 2, płatnym dnia i października 1928 roku. : 

Wszystkie obligacje uczestniczą w losowaniu premij. Poczynając od dnia 1 paždziernika 1928 r. t. ]. najbližszego terminu losowania, podlega rozlosowaniu: 

9 PREĄIJ PO 200.060 ZŁ. W ZŁ. 

40 premii po 50,000 zł. w zł. . 15 premii po 25.000 zł. w zł. 

8 „18008 „54 670 , ОО 

2988 ooo BOBO 00 - 10002 | A 0. 2 

RAZEM 13.730 PREĄIJ NA OGÓLNĄ $UMĘ 9.250.000 ZŁ. w ZŁ. 
Losowanie premij odbywać się będzie w dniach I kwietnia i 1 października każdego roku. Premje roziosowuje się pomiędzy obligacje, wchodzące w skład 

wylosowanych seryj, które podlegać będą w danym terminie amortyzacji, przyczem przy pierwszych 13 losowaniach na każdą serję przypada od 1 do 3 premij, 
w ostatnich zaś 6 losowaniach na każde 3 serje od 1 do 3 premij. "Pierwsze losowanie premij odbędzie się 1 października 1928 roku. 

Premje podlegają wypłacie bez żadnych potrąceń. Premje do 1.000 zł. w zł. płatne są natychmiast, premje ponad 1.000 zł. w zł. płatne są w terminie 
nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty przedstawienia obligacji. 

Obligacje 4 proc. premjowej pożyczki inwestycyjnej mają wszełkie prawa papierów pupilarnych i mogą być używane dla lokaty kapitałów pupilarnych 
fundacyjnych, kaucyj i t. p. R 

Minister Skarbu: (—) G. CZECHOWICZ. 

, 

PR 
A Na 1 

4, premjowa pożyczka inwestycyjna w kwocie 50.000.000 zł. w złocie została 
w całości objęta przez Syndykat banków pod przewodnictwem 

Pocztowej Kasy Oszczędności 
Skład syndykafu: 

POCZTOWA KA$A OSZCZĘDNOŚCI 
BANK GO$PODARSTWA KRAJOWEGO 
BANK DY$KONTOWY WARSZAWSKI 
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE 
POWSZECHNY BANK ZWIĄZKOWY W POLSCE | ' 

| | BANK ZACHODNI 

    
BANK ZWIĄZKU $PÓŁEK ZAROBKOWYCH 

| lapisy ma obligacje powyższej pożyczki w odcinkach 
| po 100 zł. w złocie 

: 
Ei 

warfości nominalnej po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej z doliczeniem warfości kuponu bieżącego przyjmują od dnia | 

  

95 czerwca do 15 lipca b. r. 
wyżej wymienione instyfucje i ich oddziały, ponadfo banki i instyfucje finansowe, których lista zostanie ogłoszona oddzielnie, a także 

wszystkie urzędy pocztowe. | 
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Według krążących pogłosek Senat Uni- 

wersytetu Wileńskiego nie odnowił kon- 

/ traktu na przyszły rok szkolny (z wybit- 

nym prawnikiem mec. Petrusewiczem. Po- 

wodem do tego ma być: udział prof. Pe- 

trusewicza jako adwokata w sprawie „kiro- 

mady*. Miejmy nadzieję, że rzeczywistość 

| zaprzeczy tym niepokojącym pogłoskom, z 

których zresztą bierzemy asumpt do wy- 

powiedzenia tych kilku uwag o charakte- 

rze zasadniczym. 
To, że ktoś byłczyimś adwokatem nie 

może być nigdy nikomu postawione w wi- 

nę. Sąd składa się z trzech czynników: 

elementu oskarżenia, elementu obrony i 

elementu decyzji. Nie może być sprawy, w 

której jeden z tych elementów byłby wy- 

tudony. Byłby to nie sąd, lecz zły Sąd. 

Nie można więc komuś stawiać zarzutów, 

że ktoś był jednym z koniecznych, nie- 

zbędnych elementów wymiaru sprawiedli- 

wości. Opinja publiczna w niektórych pro- 

cesach ma większe sympatje dla adwoka- 

ta, w innych dla oskarżyciela, zależnie od 

tego, która ztych stron mówi rzeczy, będą- 

се bliższe, czy też zrozumialsze gdla opinii 

| publicznej. Nie znaczy to jednak, aby dla 

sądu, dla wydania wyroku, dla wyświetle- 

nia sprawy, jej zbadania, przestudjowania 

nie była konieczność zarówno obrony, jak 

Li prokuratura. Byliśmy największymi zwo- 

 lennikami najsurowszych represyj, skiero- 

wanych przeciw. „Firomadzie*, lecz nigdy 

nam nawet na myśl nie przyszło żądać, 

aby proces „kiromady* miał się odbyć bez 

ławy ebrończej. Nie powtarzalibyśmy tutych 

rzeczy tak elementarnych i banalnych, gdy- 

by nie te dziwne pogłoski, że Senat Aka- 

demicki Uniwersytetu Stefana Batorego 

inaczej jakoś pojmuje stosunek adwokata 

do sądu i oskarżonych. : 

Jeśli jednak przyjdzie na to odpowiedź: 

Że nie chodzi tu o wystąpienie prof. Petru- 

'sewicza w charakterze adwokata, lecz wo- 

góle o poglądy polityczne prof. Petruse- 

wicza. 

Profesor czy inny członek personelu 

uniwersyteckiego jest urzędnikiem. Czy 

urzędnik może być pozbawiony posady ze 

względu na swoje przekonania polityczne? a 

Na to odpowiadamy nieliberalnie, twardo i 

jasno: — Oczywiście tak. jest do niczego 

tząd, któryby swoich otwartych wrogów 

ozostawiał na stanowiskach wojewodów 

ży starostów, jest nic nie warty system, 

któryby w policji zostawiał swoich przecie 

wników, byłoby słabem i bezsilnem pań- 

wo, któreby wśród oficerów tolerowało 

antymilitarystów: Epoka liberalizmu minęła 

° juźljod tym względem, chwała Bogu, — 

uł: się może gdzieś jako proces, którego 

jediak nikt na szczęście nie bierze na serjo. 

Ale zupełnie co innego administracja, 

licja, prokuratura, wojsko, zupełnie co 

Innego uniwersytet. Tutaj państwo we wła- 

› šnym swoim interesie głębiej pojętym mus; 

yć liberalne, tutaj społeczeństwo we 

łasaym swoim interesie musi być libe- 

alne. Pierwszą cechą nauki jest wszech- 

tronność, niezależność, swoboda w pracy 

laukowej, szanowanie cech indywidual- 

tych jednostki, oddającej się nauce. To 

pad dawno jest znane i dotychczas 

  

ie podlegało rewizji. Hasło „Szanujmy ta- 

nty, szanujmy wiedzę indywidualną* nie 

hoże być z pożytkiem zamienione w Uni- 

kersytecie ua hasło karności partyjnej, 

y jednolitości w pogladach politycznych. 

asło to wyrządziłoby ogromne szkody 
Gzultatom naukowym i nikt go nigdy nie 

sował. Cesarsko-rosyjskie uniwersytety 
ładowane były przeciwnikami rządu, cen= 

ra cofała się przed drzwiami Akademii 
uk i dziś nawet uczeni rosyjscy pozwa- 

ją sobie na gesty niezależności w sto- 
nku do SSSR. 

Uniwersytet Stefana Batorego! Mój 
żel Jak to w pierwszych latąch wskrze- 
“а w zamglonych  ocząch szczęścia 
zieliśmy ten Uuiwersytet, jako wielką 

nię, rzucającą światło kultury polskiej 
„i rozległe niwy ziem b. Wielkiego Księ- 

wą. Jak widzieliśmy tych przekradają- 
Ich się z białoruskich Sowietów i z Lit- 
V Kowieńskiej do nas młodzieńców po 

do Polski, jak niegdyś Kopernik do 

czy Zamoyski do Padwy: 
" Niewiele z tych snów się ziściło. Nie 
"Ele. Ale przejdźmy teraz do pogłosek o 
awie prof. Petrusewicza. : Ogromniebyś- 

W się bali, pomijając już tea wzgląd, że 
"a decyzja Senatu Akademickiego była- 

* niesłuszna, że mogłaby obniżyć popu- 

ność zasady autonomii uniwersyteckiej, 
Którą bardzo dbamy, a która to zasada 
Qrzona była niegdyś poto, aby Uniwer- 

a istniał tylko dla nauki i stał poza 

Śityką i politycznemi tendencjami. Nie- 
bliwie Senat Akademicki nie ma prawa 

$prawowania kontroli nad politycznemi 
: Żekonaniami członków personelu uni- 

Syteckiego. Miejmy więc nadzieję, że 
Bokojące pogłoski są nieprawdziwe, 

m, będziemy się cieszyli, jeśli ktoś 
(W zarzuci, że oparliśmy artykuł na nie- 
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nych i krzywdzących pogłoskach. Go- 

i jęsteśmy wtedy przeprosić Senat Aka- 

Mieki w najdalej idącej formie. : 

  

Ути!пе reileksie. 
Šią transit g'oria mundi -- powiadzia- 
ScBie smętnie, zamykając okno do 

A po chwili rzekłem te słowa: 
Nemezjuszu, Klemensie! cóżeś uczynił 
szego? Zamieniłeś Wieczne Miasto, 
<zną pogodę, czarnobrewe Włoszki na 

„ane, rozkopane Myszygołe; gondole 
ks nady — na magistrackie siedziska i 
„wiska Witoldowe, wytworne Sourire- 

lęg tourir — fa lubieżne przeglądy, a 
Ig) ne reklamy z wieży 
zwane Sobole!* 

{ тойе rzeczywistość wygląda nieco 
jj; być może po złożeniu wizyt naj- 
(iejszym artystom literatom i este- 
czekam na smokiag z Londynu) słoń- 
£ uśmiechnie, kawiarnie potanieją, a 
try wysubtelnieją. 

Je może. 

         

    

Nemezjusz Klemens Ogórkiewicz 

Eiliel'a na i 

KRONIKA 
   
   

     

  

NIEDZIELA 

24 Dziś 

Jana Chrz. 

jutro 
Wilhelma. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorołogji U. S. B. 

z dnia — 23 VI 1928 r. 

Wschód sł. g. 3 m. 30 

Zach. sł. o g. 19 m. 51 

Ciśnienie J 158 
trednie w m. | 

Temperatura J 
średnia į TAE 

Opad za do- J 
bę w mm. |] % © 

wiatr | 
przeważający 1 

Uwagi: Pochmurno, deszcz. 

Minimum za dobę —9C. 
Maximum na dobę 17>C. M 
Tendencja barometryczna: Spadek ciśnienia. 

URZĘDOWA. 
— Konferencja w sprawie Komite- 

tu Regionalnego. W dniu wczorajszym p. 
Wojewoda Raczkiewicz odbył dluższą kon- 

ferencję z prof. Władysławem Zawadzkiw 

w sprawie organizacji i zadań Wojewó- 

dzkiego Komitetu Regjonalnego. 
Dyrektor Lasów Państwowych p. 

Edwaru Szemioth wyjechał w dniu 21 
czerwca w towarzystwie Kierownika Od- 
działu *Techniczno-Gospodarczego p. Le0- 

na Huszczy na lustrację urzędów leśnych 

w pow. grodzieńskim i lidzkim. 

Uroczystość dekorowania zasłu- 
żonych. W dniu wczorajszym odbyło SiĘ 
w Wielkiej Sali Konferencyjnej Urzędu Wo- 

jewódzkiego uroczyste wręczenie pp. Dy- 

rektorowi Teatru Polskiego Fr. Rychłow- 
skiemu, kierownikowi szkolnej pracowni 

przyrodniczej w Wilnie Al. Dmochowskie- 
mu, inž. J. Falewiczowi, Krzyży Zasługi 
nadanych im przez Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej oraz pp. ks. Tad. Makarewi- 
czowi, proboszczowi w Kalwarii; Wł. Ka- 
mińskiemu, literatce Marji Reuttównie, Wł, 
Smilgiewiczowi i Mich, Oszurce nadanych 
przez Prezesa Rady Ministrów. 

Dekoracji dokonał p. Wojewoda Racz- 

kiewicz w otoczeniu wyższych urzędników 
województwa. Ponadto w uroczystości 
wzięli udział liczni przedstawiciele społe- 

czeństwa, sfer artystycznych i literackich. 

Po odczytaniu dyplomów i wręczeniu 
odznak, p. Wojewoda wygłosił przemówie- 
nie, w którem podniósł znaczenie tej chwi- 
li, poczem kolejno zwracał się do każde- 
do z odznaczonych, wymieniał ich zasługi 
i składał gratulacje. ; 

Południowo zachodni. 

— Nominacje p. W. Piotrowicza, 
Dotychczasowy Kierownik Oddziału Pra- 
wosławnego Ministerstwa Wyznań Religij- 
nych i Oświecenią Publicznego p. Wiktor 
Piotrowicz, b. kierownik Oddziału Wyz- 
nań w Województwie Wileńskiem obejmu- 
je w czasie najbliższym kierownictwo jed- 
nego z voddziałów w Wileńskim Urzędzie 
Wojewódzkim. 

Obecńie w związku z urlopem p. Rad- 
cy Pawła Rauego p. Piotrowicz objął kie- 
rownictwo Oddziału Ogólao-Prezydjalnego. 

MIEJSKA. 
— (x) Budowa nowego mostu przez 

władze wojskowe. Informują nas, iź włą- 
dze wojskowe w Wilnie postanowiły osta- 
tnio przystąpić do budowy nowego mostu 
dla ruchu kołowego i pieszego u wylotu 
ul. Saska Kępa. ; 

Wobec tego, projekt budowy mostu 
względnie kłądki przez rzekę Wilenkę w 
okolicy Belmontu został ostatnio na po- 
siedzeniu Magistratu m. Wilna niezatwier= 
dzony. 

— Akcja budownicza Magistratu m. 
Wilna. Władze wojewódzkie zatwierdziły 
protokuł Rady miejskiej w sprawie asygno- 
wania sum na budowę gmachu szkoły po- 
wszechnej na Antdkolu (35 tys. zł.) oraz 
budowę domu robotniczego ua rogu ulicy 
Derewnickiej i Pióromoniu. Obydwie budo- 
wy rozpoczęte zostaną jeszcze w bieżącym 
sezonie. 

(x) Uporządkowanie ulic na tere- 
nie m. Wilna. Stosownie do postanowienią 
miejskiej doradczej Komisji architektonicz- 
nej Magistrat m. Wilna przystąpił ostatnio 
do uporządkowania ulic w rejonie pomię- 
dzy Wielką i Zawalną. 

Dotąd została już wykonana ulicą zy- 

dowska. Dalsze zaś prace będą dokonywa- 
ne w w miarę postępu robót wodocią- 
gowych. 

— (x) Sprawa rynku na Łukiszkach. 
Wobec niemożności zniesienia rynku na 
placu Łukiskim orąz z braku innego miej- 
sca na rynek Magistrąt m. Wilna posta- 
nowił ostatno plac ten podzielić na dwie 
części, Na części przylegającej do ul. Mi- 
ckiewicza utworzony zosta: zieleniec. Po- 
zostałe zaś części plącu stanowić będzie 
rynek óla sprzedaży środków spożywczych, 
przyczem Magfstrat, licząc się z potrzeba- 
mi ludności zdecydował  wybrukować spe- 
cjalne miejsca dla postojów wozów w'for- 
mie pasów szerokości 3 mtr., które umo- 
žliwią mieszkańcom dostęp do wozów i w 
czasie słoty. 

WOJSKOWA, 

— (c) Obozy letnie dla akademików. 
Ministerstwo Spraw Wojskowych urucho- 
mić zamierza podczas wakacyj bieżących w 
okresie letnim obóz PW. dla młodzieży 
wyższych uczelni w Klewaniu. w obozie 

przewidziane są miejsca dla kandydatów 
wszystkich środowisk uniwersyteckich: War- 
sząwa - 90 miejsc, Kraków—50, Lwów —50, 
Wilno - 20, Poznań—30, Lublin—10. Zapisy 
przyjmuje Wileński Komitet Akademicki 
(Wiełka 24) w godzinach urzędowych. 

— (v) Przegląd poborowych. W po- 
niedziałek, dnia 25 czerwcą winni stawić 
się do przeglądu wszyscy ci poborowi rocz- 
nika 1907, z nazwiskiami na lit.: od A do 
Ż włącznie, zamieszkali w obrębie wszyst- 
kich komisarjatów m. Wilna, którzy z ja- 
kichkolwiekbądź powodów, usprawiedliwio- 
nych dokumentami, nie mogli się stawić 
do poboru we właściwym terminie. 

KOLEJOWA 
— Udogodnienie komunikacji z 

Druskienikami. Dyrekcia KP. podaje do 
ogólnej wiadomości, że celem udogodnie- 
nia w letnim okresie komunikacji między 
Wilnem a Druskienikami wprowadza tytu- 
łem próby z dniem 1-VII rb. kursowanie 
jednego wagonu mikst 1i-Ill klasy w poc. 
NNr. 714-711] zodejściem z Wilna poc. Nr. 
714 o godz. 8 min. 40 w niedziele i dnie 
świąteczne i z powrotem z Druskienik 
poc. Nr. 711 o godz. 3 min. 59 w ponie- 
działki i dnie poświąteczne z tem, że ku- 
rącjusze będą mogli zajmować miejsca w 
powyższym wagonie w Druskienikach w 
drodze powrotnej z wieczora, poprzedza- 
iącego wyjazd. 

SŁOW © 

Wybory władz 
Rekforem obrano ks. 

Członkowie rad wydziałowych Uni- 
wersytetu S. B. w Wilnie, zebrani na 

SZKOLNA.  wWsPólnem posiedzeniu w dniu 23 
R se aim ы czerwca, wybrali rektorem Uniwersy- 

prawami szkół państwowych) zawiadamia, M 4 sk on A ks. 
že egzamina do kl. wstępnej i I-ej odbędą prof. d-ra Czesława Falkowskiego. 
się 27 i 28 czerwca. Do innych klas egza- Prorektorem zostaje dotychczaso- 
mina lekcyjne można składać od 15 do 27 wy rektor prof. dr. Stanisław Pigoń. 
czerwca, zwykłe 28 i 30 czerwca. Na posiedzeniach rad wydziato- 

Zapisy do Liceum Handlowego trwają 
do 5 lipca, następnie od 16 Sierpnia. Wa- wych wybrano na nowy rok akade- 
runkiem przyjęcia tu jest ukończenie'6 klas micki następujących dziekanów: 

O średniej lub zakładu równorzę- Na wydziale humanistycznym po 

SPIE oi p. AS raz trzeci prof. d-ra Jana Oko; 
Podania przyjmuje codziennie Kance- SA + > 

larja szkolna (Żeligowskiego 1-2) od g. „, Na wydziale teologicznym ponow- 
10—2-ej popoł. я nie ks. prof. d-ra Czesława Falkow- 

— (c) Nowe (Za aa о 
Począwszy od roku szkolnego -—29, 
Ministerstwo WR. i OP. wprowadza nowy * Pożar wsl 
wzór legitymacyj uczniowskich, o kolorze 
odmiennym dla każdej kategorji szkół, a z я 
więc: dla gimnazjów kolor niebieski, dla We wsi Bałtobusy, gm. Szemie- 
dla zakładów kształcenia nauczycieli—ko- towskiej, pow.-Święciański, spaliły się 
tor oai dla szkół OO ORA 16 domów, 40 chlewów, 8 stodół, 
zielony. Legitymacje winny być wykonane “ н 2 SB 

ściśle dės przyjętego przez Ministerswo 10 spichrzów, 10 cieląt, I5 świń oraz 
wzoru, w przeciwnym bowiem razie mogą 5 prosiąt. 
być uznawane za de r bryg pia. Straty wynoszą około 50 tys. zł. 
dze kolejowe przy wydawaniu biletów zuiż- i staliło, iż żar 
kowych). Wymiary legitymacyj winny wy- Dochodzenie u r = 

nosić 12 x 8 i pół cm. 
=4@) Z: za dk 

rzystw naukowych. inicjatywy prof. @ ź 
Cs wskiego i rektora Parczewskiego Od Niema człowieka, któregoby to py- 
było się w dniu 22 czerwca w jednej z tanie w tej chwili nie interesowało. Od 
Aul A KS przedsta” wczoraj mamy wzrost ciśnienia, jest 
wicieli około 10-ciu wileńskich Towarzystw й 
naukowych, w sprawie założenia na wzór to oznaka na lepsze, czy Rise 

istniejącego we Lwowie związku miejsco- Prawa SIĘ utrzyma oto pytanie. I 

wych Towarzystw naukowych. metereologiczne w Rydze wydało biu* 

letyn, w którym w bardzo oględny Zebranie to uznano za przygotowawcze 
de ogólnego zebrania wszystkich wileń- sposów wysuwa prognozę, iż pogoda 
skich Towarzystw naukowych, które odbę- 

uniwersyteckich 
prof. £z. Falkowskiego. 
skiego; 

Na wydziale prawa i nauk spo- 
łecznych ponownie prof. d-ra Fran- 
ciszka Bossowskiego; 

Na wydziale matematyczno - przy- 
rodniczym ponownie prof. d-ra Juliu- 
sza Rudnickiego. 

Na wydziale lekarskim prof. d-ra 
Kornela Michejdę; 

Na wydziale sztuk pięknych po- 
nownie prof. Jułjusza Kłosa. 

Wobec tego, że ks. prof. dr. Cze- 
sław Falkowski został wybrany re- 
ktorem, wybory dziekana na wydziale 
teologicznym odbędą się ponownie. (0) 

Boliobusy 
Podpalacza Нит chciał zlinczewać. 

powstał wskutek podpalenia. 
Sprawcę ;Jana Sarewicza areszto- 

wano. 
Poszkodowani usiłowali  zabič 

podpalacza, ale interwencja posterun- 
ku policji nie dopuściła do samo- 
sadu. 

Kiedy będziemy mieli lepszą pogodę? 
w najbliższym czasie ulegnie popra" 
wie. Decydującą rzeczą jest w danej 
chwili czy wyż barometryczny, który 
utworzył się nad Europą Centralną, 
utrzyma się i przesunie się w stronę 
Rosji. O ile to nastąpi, można wró- 
żyć ciepłą i jasną pogodę. 

dzie się w jesieni, zaś czas przedwakacyjny Gzy WEZ IT IATA ТЬ— 
ma być poświęcony przedyskutowaniu spra- я у я 
wy założenia związku w poszczegėlnych na ulicę Uniwersytecką i 
Towarzystwach. ską. г 

jeżeli ogólne zebranie Towarzystwa Jeżeli | у 
przyjaciół nauk wypowie. się za inicjatywą gzień dzisiejszy placyk przed kościołem 

swego prezesa, to sprawa utworzenią zwią- świętego Jaaa wrzeć będzie jak w ulu, 
zku Towarzystw w Wilnie, będzie zała- nawoływania przekupniów przypomną 

twiona pomyślnie, gdyż większość Towa- dam Kaziuka. 
rzystw jest za organizacją Związku, o ile 
wejdzie do niego Towarzystwo przyjacjół TEATRY i MUZYKA. 

— Teatr Polski sala „Lutnia* „Król nauk. 
AKADEMICKA. — ы bawi“ jako widowisko ze za gia 

2 ist ; e R rozrywkowe, codziennie bawi licznych Ęwid- 

poleca St Wokacyi Brożonóć z Zzów, którzy я *:-!Ше szukają pociechy 
przedmiotów polonistycznych (względnie "4 kaprysy klimatu, ь = a *W próbach ostatnia w sezonie bie- 
innych w zakresie programu gimnazjalnego) + S ick*. na miejscu lub na wyjazd. żącym komedja muzyczną, „Lady Schick 

2 у оа, :„„ Będzie to zarazėm ostatnie widowisko Zz 
a ai e piątki” Sz. 2 udziałem ulubieńca publiczności Mieczy- 

3 i я sława Dowmunta, „Po Lady Schick“  te- 

Ksmuje. pod garesem: Kuło Polonistów Sł. gtx przystępuje do dalszej pracy komed- 
SB., Wilno— Zamkowa 11—7. IORCE: % 

k (x)Nowe ulgi kolejowe dla akade- „. Ułani ks. Józefa. W Teatrze Po! 
ś ini ю skim. Dzis o godz. 4 m. 30 pp. z okazji 

i POS lė ronis pierwszego zlotu stowarzyszeń młodzieży 
i jt i r, polskiej związku wileńskiego odbędzie się 

in ikeli specjalne Parausiai, so SE UA 

Ill-ą, mają obecnie prawo przejazdu zniž- SE DZ ai sięcia Józefa p 

kowego także klasą ll-ą i pociągami po- il ь 
i 2 — Szkoła Organistów im. J. Mon- 

Spiesznemi bez względu na. odległość (to 5 
ostatnie za dopłatą taksy za pośpiech). W twiłła. Zarząd Muzycznego Towarzystwa 

; PA . . Lutnia* powiadamia zainteresowanych, że 
związku'z tem Ministerstwo powiadomiło » ю A 

Rektorat, iż studenci, korzystający ze zni- Qa mocy udzielonej Towarzystwu przez 
i i i +. Ministerstwo W. R. i O. P. koncesji, w 

żek, obowiązani są przedstawič funkcjo*' 5; >» ю М 

narjuszom kolejowym prócz zniżki, także dniu I września Tb. nastąpi otwarcie pier 
Я 51 Я wszej kłasy szkoły Zawodowej Organis- 

waka | steforóij, ZO MB Ch tów imienia Józefa Montwiłła. Niezbędny 
o a z jąc cenzuś naukowy: ukończenie 7 oddziało- 

e wej szkoły powszechnej lub 3 klas gim- 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. nazjum, ewentualnie złożenie odpowiednich 
zaminów. 

— Kasa Chorych m. Wilna zawiada- > Zapisy kandydatów będą się odbywały 
mia, że od składek za m. maj 1928 1oku, w poniedziałki i czwartki od g.7 do 8 
niewpłaconych do 30 czerwca 1928 roku, wieczorem w kancelarjj Towarzystwa 
będą pobierane procenty zwłoki, oraz po „Lutnia* (Mickiewicza ,6), poczynając od 
tym Pama, e składki będą ściąga- dnia 25 czerwca rh. » 
ne w drodze egzekucji * wraz z procentami 

RADJO—WILNO. zwłoki i kosztami s. 
tni taly „—nie- Nakai Aaaa ma Laikas tn | Niedzicla dn. 24 czerwėa 1928 r. 

10,15—: Transmisja nabożeństwa z Ka- 
otrzymanie rachunku nie powstrzymuje о- 

tedry Wileńskiej, celebrowanego przez J. E. 

Dominikań- 

pogoda dopisze przez cały 

bowiązku płacenia. 

KOMUNIKATY. _ 
Ks. Arcybiskupa Rumualda Jatbrzykowskie- 

— (0) Obchėd 100-Iecia Ossolineum. so z okazji zjazdu Stowarzyszeń Młodzie- 
Towarzystwo przyjaciół nauk z inicjatywy ży Polskiej Zw. Wileńskiego. Kazanie 
swego prezesa rektora A. Parczewskiego, okolicznościowe wygłosi Ks. dr. Walerjan 
zorganizowało przy współudziale kilkuna- Meysztowicz. 
stu wileńskich towarzystw naukowych uro- 12,00—13,45: Transmisja z Warszawy. 
czyste posiedzenie z powodu 100-lecia 15,30—15.55: „Wyprawa  podbiegunowa 
Ossolineum, które odbyło się w dniu 22 Gen. Nobile* odczyt wygłosi Jur Leżeński. 
czerwca, w Sali kolumnowej U. 5. В. 16,00—17,00: Transmisja z Warszawy: 

Zagaił zebranie rektor Parczewski, jako 17,00—18,30: Transmisja z Warszaw: 
prezes T-wa przyjaciół nauk. Po nim prze- koncert popularny z Doliny Szwajcarskiej. 
mawiali: rektor Pigoń w imieniu 2-ch to- 18,35 19,00: Odczyt w języku litew- 
warzystw naukowo - literackich;  dy- skim wygłosi Józef Kraunajtis. 
rektor dr. Rygiel, jako przedstawiciel t-wa 19,00 - 19,25: Muzyka z płyt gramofo- 
bibliofilów i bibliotekarzy, zatem dyrektor nowych. 
W. Girbert-Studnicki w imieniu t-wą im. 19,25 - 19,50: „O ludziach 
Jana Łaskiego, dziekan wydziału prawnego odczyt. 
prof. Bossowski w imieniu t-wa prawników 20,15 - 22,00: Transmisja z Warszawy: 
im. fgnacego Daniłowicza, i ks. Nowicki w* koncert popularny z Doliny Szwajcarskiej. 
imieniu t-wa popierania wiedzy teologi- 22,30—23,30: Transmisja muzyki tane- 
cznej, cznej z restauracji „Oaza* w Warszawie. 

Po tych przemówieniach prof. dr. T.E. 
Modelski Wo aa pi ais 

na poważnyc oszukiwaniaci ródło- : įsi Е 
Э'усп o AŚ SOKS i pracowniku na polu 15007 dE eta Р 
ЫЫіоаг[а)бі_‘Б!апіЁгаж-іе ]Рг:у"десмт[.: К da „15: y płyt gramofo- 

ziś w low. im. jana Łaskiego е Se + Gowin) sue SĘ Ż gh STR UR Ka i 
nie z koncertem na SEE kc Jaki i 17,45—18,10: „Człowiek a zwierzę” od- 

płoytemi czo Ё asa czyt z cyklu „Okruciefstwo cztowieka“ wy- 
waewodę Kaz. Sapiehą. głosi prot. U+ S. B. dr. Marjan Zdziechow- 

— Zjazd nańczycielski. W dniach3 7 SK 
ca b.r. m. Wilno MAĆ ao 
iczne rzesze nauczycielstwa szk po- 1 —19,30: Audycj ads: 

wszechnych z calej Polski, sdyž w tym 1939 _19,55: „Narocz* Az "z. dz. 
e sa się odbyć a T Zieriia Wileńska”. 

alny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia " —22,00: Ti isi я 
Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa kon AS asies z Warszawy: 
Szkół Powszechnych. Po Gdańsku, gdzie 

WYPADKI I KRADZIEŻE. się odbył w roku zeszłym Vl Walny Zjazd 

— Tajemnicze zwłoki. W czasie prze- 
Stowarzyszenia, ziemia Wileńska z jej pra- 
starym grodem Wilnem jest tym trafnem ZW 
wybranem miejscem, ku któremu zwróco- prowadzania kanalizacji w domu Nr. 29 
na jest cała uwaga i zainteresowanie wy- przy ul. Wileńskiej pod mieszkaniem Hele- 
chowawców młodego pokolenia wszys'kich ny Feldmanowej znaleziono czaszkę ludz- 
dzielnic Rzeczypospolitej. To też nie wą- Ка oraz kościg szkieletu na głębokości 
tpimy, iż gościnnym wilnianom nie zabra- 53 em. Dochodzenie, ustaliło iż ;kości 
knie serca i koleżeńskiej życzliwości dlą Szkieletu znajdują się w ziemi od 10 do 
miłych gości. 15 lat. W mieszkaniu Feldimanowej od 1916 

do 1920 roku zamieszkiwałi Niemcy, bol- 
szewicy orąz lokatorzy. 

Feldmanowa zaś zamieszkuje od 1920 

filmowych* 

Poniedziałek. dn. 25 czerwca 1928 r. 

1. 

18,15—19,00: Transm. muzyki lekkiej 
z ogrodu cukierni B. Sztralla w Wilnie. 

RÓŻNE. 

— Kwesta uliczna, Dnia 24 czerwca 
w niedzielę odbędzie się kwesta uliczna 
na rzecz moralnie zaniedbanych dziewcząt 
w Zakładzie Domu Opieki Najśw. Panny-— 
na Antokolu. 

u. 

„ — Burzliwy potok Auty porwał ko- 
nie i wóz. Na trakcie Łużki-Dzisna pod- 
czas butzy, przejeżdżając most na grzece 

k a Aucie, został porwany przez prąd wody IVa- 
Przygotowanie do ;jarmarku Ś-to weł Małczun, który wraz z koniem i wo- 

Jańskiego. Tradycyjnym zwyczajem roz- zem wpadł do wody. 
poczęły się wczoraj przygotowania do jar- Konie wydobyto z wody nieżywe, Mał- 
marku ś-to Jańskiego na ulicy tejże naz- czun ząś uratował się. 
wy. Straty wynoszą około 990 zł. 

Przed gmachem pocztowym 

Diiary. 
samego rana poustawiano stragany i roz- 

dewocjonalja. — Stanisław Ratomski, notarjusz, dlą 
zł. 5— 

już od; 

zawsze: Obwarzanki, pierniki, zabawki i 
poczęto  gromądzić towary. Sąto jak 

W głąbi, tuż przed wyjściem na dzie- byłej pracowniczki szkoły 
dziniec ZWEI zajęli miejsce prze- rKymkodało ARS 
kupnie kwiatów i flanców. i ° 

Ruch od rana panował tu wielki po- Cynkogra ja. A R S a 
mimo, że nie wszystkie jeszcze stragany Tatarska 1—13, ZOSTAŁA URUCHO-E 
zaopatrzono w towar. [ĘP9ONA i przyjmuje wszelkie roboty 

Ruch autobusowy przeniesiony został з № таКтеые супКозгай!. —) 

NADESŁANE. 

GRES ALENA NARIAI ZEE RTERWSE KN 

Słaja komunikacja mię” 
dzy Gdynią a porfami 

Ameryki Poludn. 
Została zawarta umowa między 

Rządem Polskim a Francuskiem To- 
warzystwem Żeglugi Morskiej „Charge- 
urs Reunis* w Paryżu o utworzeniu 
Stałej regularnej pasażersko-towaro- 
wej bezpośredniej linji morskiej po- 
między Gdynią a portami Brazylji, 
Urugwaju i Argentyny. 

-Statki tej nowej linjj będą mogły 
przewozić zarówno pasażerów, jak i 
towary, posiadając po temu  najbar- 
dziej nowoczesne urządzenia, które 
każdemu ze statków pozwolą na 
jednoczesne zmieszczenie 700 pasaże- 
rów oraz do 6000 tonn wszelkich ła- 
dunków. Statki, postawione na tę |i- 
nję zostaną całkowicie przebudowane. 
Wszystkie pomieszczenia 2-ej i 1-ej 
klasy, poza 10 kabinami zostaną za- 
stosowane do przewozu emigrantów 
w kabinach, W ten sposób uzyskają 
nasi emigranci warunki podróży lep- 
sze, aniżeli na jakichkolwiekbądž 
statkach, dotychczas kursujących po- 
między Europą a Ameryką Południo 
= i przewożących naszych emigran- 
tów. 

Pierwszy statek tej nowej linji 
odejdzie z Gdyni we wrześniu r. b. 
W najbliższym czasie będzie ustalony 
szczegółowy plan rejsów na rok bie- 
żący. W drodze do Ameryki Połud- 
niowej statki będą zatrzymywały. się 
w Hawrze dla krótkiego postoju i z 
tego portu bez zatrzymania będą od- 
chodziły do portów Rio de Janeiro, 
Santos i Buenos-Aires. W związku z 
uruchomieniem wyżej wspomnianej 
linji otwierają się nowe perspektywy 
dla eksportu polskiego. 

KISS SDIKIK KEENION) 
GIEŁGA WARSZAWSKA 

23 czerwca 1928 r. 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,89 8,91 8,87 
Belgja > 124.51 124.82 124.20 
Holandja 359 61 360,51 358,71 
Londyn 43,48 43,39 43,37 
Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 
Paryž 35,01 35.10 34,92 
Praga | 26,415 26.48 26.35 
Szwajcarja 171,875 172.30 171.43 
Stokholm 239.29 239.89 238.69 
Wiedeń 125,48 125.78 125.19 
Włochy 46,865 46,96 46,75 

Papiery procentowe: 
5 proc. pożyczka dolarowa 91— 89,50 
Dolarowa 86,75 - 
Dolarėwka 87, - 85 - 
5 proc. konwersyjna 67 
Pożyczka kolejowa 62 
6 proc. pożyczka dolarowa 1920 r. 87.— 
10 proc, pożyczka kolejowa 104 — 
10 proc. kolejowa 104. 103.75 
Listy i obl.Banku Gosp. Kraj. 94— 
Listy zast. T. K. P. P. II em. 8175 93,— 
8 proc. przemysłu polskiego 8985 
4,5 proc, ziemskie 53.25 53,20 
6 proc. warsz. 61,50 62,50 
5 proc. warsz, 59,25 | 

76 - 8 warszawskie 75,75 
8 proc. Łodzi 68,50 
8 pros. Piotrkowa 66.50 

PRASKA NRUWENNKA 

Bemenf, gwoździe. żelazo 
й poleca 

Wileński Syndykat Rolniczy 
ze składów swoich 

Dziśnie, 

85,75 

w Wilnie, Głębokiem, 

Smorgoniach i Gródku. 
Į 

EKONSACKEZZNCZAEKZE| 

Czekolada zdrowia 

' 
fabryki 

| 
w 
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A. PiAgggki w time 
jest bardzo smaczna 

i pożywną dla dzieci. 

Żądać wszędzie. 
НН СЕГО ОНИМ ЛОГО НЕС ОИ 

8 

Wianki na Wilii. 
Wilno czci tak swoje tradycje, że 

nawet najgorsza pogoda nie jest 
przeszkodą. Mogliśmy to zaobserwo- 
wać wczoraj na brzegach wilji. Po- 
mimo zimna, brzegi oblepione były 
dosłownie widzami. Wszystkie pięknie 
iluminowane przystanie zapełnili goś- 
cie ozzekując przy dźwiękach orkiestr 
pojawienia się wianków, zwiastują- 
cych rychłe ukazanie się korowodu 
łodzi, lecz tu wszystkich spotkał 
przykry zawód. Łodzie z takim na- 
kładem ‘ргасу dekorowane przybyły 
wszystkie niemal z pogaszonemi lam- 
pionami. Silny wiatr uniemożliwił za- 
palenie ich, a te które udało się za- 
palić, zgasły po drodze. Nie osłabiło 
to ogólnego entuzjazmu, jednak 
efekt nie był całkowity. 

Najładniejszym momentem  uro- 
czystości było ukazanie fsię “torpe- 
dowca“ 3 p. Sap. oraz aeroplanu 
Wil. T. W. Pozostałe łodzie udeko- 
rowane były na modłę tradycyjną — 
Iampjonami i chorągiewkami. 

Z przystani Wil. Tow. W.,b. naj 
gustowniej przyozdobionej, obserwo- 
wali korowód: Marszałek Senatu p. 
prof. Szymański, p. Wojewoda Racz: 
kiewicz oraz wielu innych dostojni- 
ków. 

Z przykrością podkreślić nałeży. 
że pływające po Wilji i przez nikogo. 
niezatrzymywane łodzie  przewoźni- 
ków t. z. „pechówki* przeszkadzały 
korowodowi, zagrażając wioślarwom. 
W jednym wypadku o mały włos nie 
doszło do katastrofy. —Na przystani 
policji wodnej rojno było i wesolo. 

W. Z. 

SPORT. 
Niesporfowe wyczyny Makabi. 

Niejednokrotnie tjuż mówiło się o 
wyraźnym spadku formy naszych 
drużyn piłkarskich, o zaniku ambicji 
klubowej i. p. Dużo w tem było 
prawdy, nikt jednak aż do dnia 
wczorajszego] nie Śmiałby powątpie- 
wać w czystość sportu, uprawianego 
przez nasze kluby. Walka jest walką 
i nie można dziwić sie, że czasami 
formy jej są więcej rubaszne, bez- 
względne. Tłómaczy się to żywioło- 
wością danego zespołu i ujmy nie 
przynosi. Gorzej jest, jeżeli do spor- 
tu wprowadza się niezdrową politykę. 

Wczorajszy mecz, rozegrany przez 
drużyny b. mistrza Makabi i benja- 
minka A-klasy ŻAKS był najlepszym 
wskażnikiem wprowadzenia do sportu 
takiej właśnie polityki. 

Pewna zwycięstwa Makabi do sa- 
mego niemal końca nie mogła oprzeć 
się słabszej fizycznie, ale ambitnej 
drużynie  ŻAKŚ'u. Stosunek bramki 
3:1 dla akademików w chwili, gdy 
do końca meczu zostało pięć minut, 
przesądzał sprawę, Wśród graczy 
zapanowała konsternacja. Na galerji 
zawrzało. Pod adresem Raczy 
ŻAKS'u posypały się pogróżki.W re- 
zultacie steroryzowana drużyna opuś- 
ciła boisko. Przeprowadzono pertrak- 
tacje, w których rezultacie siedmiu 
śmielszych graczy ŻAKS'u powróciło 
i wówczas dopiero stało się to, co 
pogrzebało na zawsze sportowe 
imię drużyny Makabi, Zaślepieni 
chęcią wygrania meczu dzielni ci spor- 
towcy dwukrotnie „atakowali* niebro- 
nioną bramkę Ż.A.K.S'u. Akademicy 
stali, ostentacyjnie przyglądając się 
wysiłkom mistrzów, 

, Sędzia p. Cudnik, przyglądający 
się tym igraszkom zespokojem stoickim 
odgwizdał mecz przy stanie 3:3. 
Makabi zeszła z boiska zadowolona. 

Do omówienia tego zajścia, (nie 
można bowiem nazywać tego zawo- 
dami) powrócimy jeszcze, dziś nad- 
mienić tylko możemy, że przedmecz | 
Pogoń Il—Makabi Il wygrała Pogoń 
w stosunku 3:1. W, 7. 

Bom Opieki: Najświętszej 
Panny. 

Od lat 20 (1908 r.) istnieje w 
Wilnie na Antokolu dom poprawy dla 
dziewcząt moralnie upadłych pod 
kierunkiem sióstr Matki Bożej] Miło- 
sierdzia. 

10 dziewcząt znajduje tam pracę 
ratunek od nędzy moralnej. Codzień 
kołaczą do drzwi tego schroniska od 
zła nieszczęśliwe istoty szukające ra- 
tunku dłą siebie lub ci, którym leży 
na sercu ratowanie dusz. Niestety, dla 
braku miejsc siostry nie mbgą przyj- 
mować wszystkich potrzebujących po- 
mocy. W roku zeszłym rozpoczęły 
budowę nowego domu; iundamenty 
założono, lecz dla braku Środków 
roboty przerwano. O ten grosz po- 
trzebny dla wzniesienia nowego domu 
wołają siostry, woła gwałtowna po- 
trzeba społeczna. 

Na ten cel dziś odbywa się kwe- 
Sta uliczna. Niech nikt 'nie * ominie 
kwestarek bez  dorzucenia swojej 
choćby najdrobniejszej ofiary, pomny 
na to: że żaden czyn dobry nie ginie 
w ekonomiji Bożej, 

M. i, Jeleńska, 

T Ei anielskie B. S. A £ [ 
Wilno, Gdańska 6, 

AN. SZEF. tej, 421. 2 
Ke е 

Bibljoteka 
A. G. SYRKINA, Wielka 14 

Ksiąźkiw jęz.: polskim, rosyjskim 
francuskim, angielskim > 

i niemieckim.j 
WSZYSTKIE NOWOŚCI. 
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Test „AJOS. 
Wileńska 38. 

Dziś ostatni dzieńl Parter od I zł., Balkon 70 gr. Sensacja doby obecnej! Najaktualniejszy dramat 
tyczmy „ZEW SMYSŁÓW — Spowiedź Szesnastoletnej Dziewczyny”. Film, przedstawiający w wyso* 
ce artyst. sposób obecne, pełne nerwowego napięcia i żądzy rozkoszy erotyczne p 
oparty na tle głośnego berlińskiego procesu. W roli głównej czarująca Gerdi Gerdt. Tysiączne artykuły prasy 
całego świata nie mogły udzielić czytelnikóm tej niebywałej emocji, jaką daje widzowi ten szlagier. Ostatni 

seans O godz. 10.15. 

ero- 

przeżycia młodzieży, 

  

Teatr „POLONA 
A.Mickiewicza 22. 

Dziś wieczór smiechu i humoru!!! Znakomity komik o smutnej twarzy Harry Langdon w arcywesołej 
pełnej niesamowitych przygód smutnego wesołka, poszukującego nieznanej narzeczonej „KTO ZNA PANNĘ 
BROWN? Nad program: „ROZKOSZNY BOBASEK" wesoła komedja_w 2 akt. Początek o_g. 5.30, ost. 10.25, 

farsie 

      
  

  
  

  

Kino- W i ś« |] Wieczór upojenia miłości i tańca z egzotyczną tancerką Józefiną Baker t. zw. Czarną Venus. REWJA „NAD 
Teatr » dil d REWJAMI czyli „Paryž w letargu“ erotyczny dramat w 12 akt, Sceny balowe wykonały najpiękniejsze 

Wielka 30. dziewczęta świata słynnych kabaretów „Moutin Rouge“, „Folies Bergeres“ i in. 

iebi Ut Od dnia 23 do 25 czerwca 1928 r. i *“ sensacyjny dramat w 8 aktach 
Miejski Kinematograi włącznie będą wyświetlane filmy: „Ayrton Mikiego Tachodu z życią Cowboy'ów. W _ roli 

Kufturalno-Oświatowy głównej: Tom Tyler i jego 8 letni partner Franuś Darro. Nad program: 1) „KREW ŻA OJCZYZNĘ* 
SALA MIEJSKA uroczyste pośwęcenie Pomnika w Radzyminie w 1 akcie. 2) „GOSPOBARSTWO RYBNE* film 

naukowy w 2 aktach. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, 
ul. Ostrobramska 5. w niedziele i święta od g. 3 m. 30. Początek seansów o godz. 6-ej, w niedziele i święta od 

g. 4-ej. Następny program: „COHIN i СООСАМ“, 

Dziś i dni następnych! Wspaniały szlagier sezonul p. t. „MIŁOŚĆ* (Spowiedź księżny de Lange- 
Ki “ ais) dramat erotyczny w 10 aktach, osnuty na tle głośnej noweli Balzac'a. W rolach głównych: 

Kol > OGNISKO E żbieta Bergner, Agnes Esterhazy, Elza Temary i H. Rehman. Bajeczne dekoracje! Bardzo cie- 
(GRÓR deogEć"Kolejowcżoj kawa treść! Początek seansów o 5. 6, w niedziele o g. 4-ej. Uwaga: P. M. Worotyński wznowił 

lekcje śpiewu solowego. Zapisy w kancelarii Ogniska, 

  

      

   

    

   

SKŁAD FABRY 

Oszystų Już przekonali Się, 
że FOTORRAFICZNE aparaty z OBJEKTYWAMI 

„Optyk Rubin“ = 
UL. DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 

CZNY   
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ACH--Omszawn 
TAMKA 40. 

Fabryka Instrumentów Geodezyjnych | 
poleca 

TEDDOLITY, NIWELATORY, 

KIEROWNICE, 

rodzaju 

Cenniki bezpłatnie. 

BJ 05027575T0ZIC20005057829 90000909 ГОО ЙР ГОГ ПНа Р ) 

T-WO UBEZPIECZEŃ 

„VITA“ 
poszukuje ustosunkowanych inteligentnych osób dla współpracy na 
terenie województw: Wileńskiego, Nowogródzkiego, Polęskiego i Wo- 

łyńskiego w charakterze akwizytorów i inspektorów. 
Warunki — pensja i prowizja. 

Zgłoszenia przyjmuje Oddział T-wa w Wilnie, 

LIBELE, ŻATY, 

3 TOROMIERZE i MIARY wszelkiego 

— URZĄDZENIA KREŚLARŃ. ы 
Wykonywa wszelkie roboty precy- 

zyjne i podziałowe. 

wo 

Koncesjonowane Seminarjum 
Nauczycielskie Żeńskie P.P. Be- 
nedyktynek w Nieświeżu podaje 
do wiadomości, iż egzamin na 
pierwszy kurs odbędzie się dnia 
30 i 31 sierpnia 1928 r. Internat 
na miejscu. Opłata za naukę 
20 zł. miesięcznie. R 

Adres: Dyrekcja Seminarjum 
E Naucz. ženskiego P.P. Benedykty- 

nek w Nieświeżu. 2810-1 
GAR KO CR CJ GRA RJ OTS CN CAR WETA CRO К EA TE 

Maszyny młyńskie 
walce,, kaspry, ka- 

  

mienie, jayielniki, 
tryjery, turbiny, 
motory ropne, 
Diesla, gazowe, 

transmisje, pasy, gurty, gazę, siatki, olejar- 
nie poleca na dogodne spłaty: Biuro Tech- 
niczno-Handlowe i robót inżynieryjnych 
ST. STOBERSKI, Wilno, Mickiewicza 27, 
tel. 12 47. 9 

"mr" 

  

В WAWA 
| LEKARZE £ 8 8 

R WAWAWAM 
& DOKTOR 

kysnnłowych „К IHSGERG 
choroby weneryczne 

a syfilis i skórne. Wil- 

KUSODE, (Seba Bei 
8 a 1 i od4 do8. 
NS 

u Dokfór.Medycyny 
z A. CYMBLER 

® 
s 

  

  

choroby skórne, we- 
neryczne i moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie 
djatermja. Mickiewi- 
czą 12, róg Tatar- 2698 

  

     

      

    
      

Obuiesz 
Magistrat m. Wilna 

wiadomości, że w dniu 

w szpitalach, szkołach 

  

  
  

  

  

  

  

  
    

    

      

p ków. Szujskiego 11. 

godz. 10 rano w lokalu Sekcji 
odbędzie przetarg na roboty 

skich. O warunkach przetargu można się 

  

ma, Dr. Hanusowicz 
К « Ordynator zpitala 

Sanatorium Salus y я Bpr Kip czyka Krą. Sawicz, choroby skór: 
z. weneryczne, g0- 

iny przyjęć 5—7 pp. 
82 8122 zamkowa c sf 
= czenie światłem: Sol- 

Doktór Medycyny jux, lampa Bacha 
LUKIEWICZ (sztuczne słońce gór- 

choroby weneryczne, Skie)i elektrycznością 

    

    

skórne i płciowe, ul. (djatermja)  +6bZ- 
Mickiewicza 9, wejście 
z ul. Śniadeckich 1, powodu wyjazdu 
przyjmuje od 4 7.44 zą granicę Doktor 
m——19! Marja  Hauryłkiewi- 

Dr. POPIBSKI czowe od” dnia 28 
choroby skórne i we. SZerwca przerywa 
neryczne. Przyjmuje _ Przyjęcia. 2815 

BP  Poniar ROSE 
Kg 2766 As KARTE am 

Gakios — „BMI 
D. ZELBOWIĘZ | Lekarz-Dentysta 
chor. weneryczne RCA 
syfilis, narządów Dżyńska-Śmolska 
moczowych, od 9 ea jamy. ustnej. 
s -8wi mbowanie i usuwa 
ORA nie zębów bez bólu. 

Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 

m. 5. Przyjmuje: od 
8—11.0d.4 7, 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

£ ANOSTERKI GB 
= 

  

  

Kobieta-Lekarz 

Dr. Teldowitzowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tei. 277. 

Dr med. 

T. WĄSDWSKI 
POWRÓCIŁ. Cheroby 
ih ER i nosa. 
ileńska 12 m. 3. 

Przyjmuje od 4 do 5. „AKUSZERKA 
Wydz. Zdr. Nr 110. W. Smiałowska 

...._. przyjmuje od godz. 9 
do 7. Mickiewicza 

Dr. G. WOLFSON 46 m. Ę Niezamoż- 
weneryczne, moczo- nym ustępstwa. х EP 

  

  

iej 9-2i5- iowe i skórne, ul. r. 63 
AZ CE 2 Wilki 3 SET > 

—L8L 

CZES ESKI ES EA OOWOBGGBA B LOKALE ® 

czenie, ==> 
podaje do ogólnej 
27 czerwca r. b. O 

Zdrowia 
asenizacyjne 

i przytułkach miej- 

    

Mieszkanie 
do wynajęcia od 1-go 
lipca b. r. pięć pokoi, 
kuchnia, służbowy, 
piwnica, skład na 
opał, woda, kanali- 

  

  

  

  

  
     

PSS przy ul. Królewskiej Nr. 7 m. 6. dowiedzieć w Sekci Zdrowia Magistratu  Walajgowy lq niec 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE B Dyrektor_ Władysław Wysocki. В nę ofenty, 570 о64 również przylmowa, | Oj s i 3 5 - 

pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowych 8 e a ZSEMBOG ZEZEZESEZEŚ 

fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości f Skład e ią KE 5 A $Sklep wyrobów, żelaznych JÓZEF. poj я 
SPRZEDAŽ A wide m Jagiellońska Nr. 1, róg Portówej @ waga | а! в."'"”! na_ cukrzycę! 
i WYNAJĘCIE R. pqbrowska B a PE poleca: blachę say ocynkowaną, 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. B Strzymany tran” ne Gkijcia okienne, drzwianne, przy- rów wazna dech i ARNE 
сопаелна от КОа () СУ ОЕ Е POZKIONTSCZAO В СУБ Н ATE wszorzędnych  ia- og Sime. artykuły ВОа oalerzyce: nie zgłaszać się setki sakas 
L Lija a a TTM pk i 3 z ——— |bezpośrednio do fabryki, lecz mogą ottzymać 

i Ważne dia sklepów mebli i stolarzy! B Sari: Brektas uj ; Magistrat m. Lid y. wszystkie wyroby sacharynowe w  pastylkach, jak 
х 3 t. d, Oraz karabin- |Ogłasza przetarg nieograniczony nagi |również i w kryształach z naszą marką fabryczną, 

Elektryczna sziitierniu SZKŁA į 1u$ter RY <© ki sportowe Sim- |dzień 5 lipca 1928 r. na budowękł |w aptece Frumkina, przy ul. Niemieckiej 23. 
у = sona, Mauzera F. |w Lidzie gmachu szkoły powszech Lija : ul. Rudnicka 16, 4 ZY MA aiuowiść a6> „46 в ЗакОну POV " | mm: 

Ne ZRAŁE + róg Wsz. Świętych. PSE A dele. la, klubów AE bliźwiaczej około 
Wykonywa wszelkie prace po cenach . konkurencyjnych : _іо…ес!‹кс 1 5рог "W wa Šakenis nis 040 

rzyjmuje do przerobienia stare Įustra na nowe wedługfj towych udzielam specjalny rabat. bór: 
sposobu francuskiego. —З ЁЩ;АЁ]А! Wszystka = PR Rek wykonane ro e 

CES UEI G GRZE DYD ER OBCA A ETO ISVIS Średnio z zagranicy, Ceny Ści й ziemnė, : 

BRASKCZARZNONZCAREREME murarskie, iż, * dekarskie, a) 
Wa. B Kamienie i cegły daje Magistrat. 

4 TS B| Do przetargu będą dopuszczone 
5 ETON esa p, firmy budowlane Kunai Najlepsze Teod olity, 

Przed przetargiem ma być złożone a “ 
a : в O arm R B wadjum w wysokości 10000 zł.lub niwelatory, 

i s EN TOŃ = B | równowartość takowych w papie- instrumenty : astrolabje, 
@ == 3 : В |гас i akcjach państwowych. : > : 3 ; . goniometry, 
й S B Projekt, warunki techniczne i wa- т RAF й 

a KRÓL MAŁYCH SAMOCHODÓW p | runki przetargu są do przejrzenia w Geodezyjne —П> С& planimetry etc, 
В Magistracie w godzinach urzędowych х wi 

ś 5 Kosztorysy ślepe są do nabycia powszechnie znanej tirmy 
w Magistracie. 

a B O ile przetarg nieda pozytywnych Gusto NO ti? Drezno 
a B|wyników, takowy przenosi się na 9 

dzień 17 lipca r. b. — również — 
ę : Lida, dn, 21 czerwca 1928 r. „taśmy miernicze i ruletki w wielkim wyborze 

‚ B zo Magistrat m. Lidy.ś: tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznym 

— = „40 # Ba = 
a m ; i ŽĄDAJCIE | UIN <= 

i we wszystkich aptekach i 8 93 
: В ° 6 ładach ch u ю 4 Reprezentacja N, GLEZER Wilno, Gdańska 6, telef, 421, Mąrodka cd odcisków g| UL. DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58. 

: m ; Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) ® КО ЕО ЕНЕ ЕБ ЕНЕ ОНО 5 Ргочм В РАКА. & . .-....'.'.' # а лЫЫ m rame 

H. BALFOUR. 

"MQALRA 0 DOKUMENTY 
Gdy wreszcie doleciał do nich 

głos ludzki, PE: się, że tak 

ražne były słowa: 
ER CO ty, Holtz? Mam na- 

dzieję, że nie zrobiliście głupstwa? 

— Ned drgnął i spojrzał na Jacka, 

mimo ostrego i rozkazującego tonu, 

poznał odrazu głos Fairleigha, nie 

mogło być wątpliwości. Lord Fairleigh 

zdradził się. : 
— Nie, proszę pana, wszystko jest 

w porządku, tylko murzyn chce ko- 
niecznie jeszcze raz rozmówić się z 
Amerykaninem. 

— Dlaczego? 

— Twierdzi on, że nie. może zna- 
leźć klucza od szafki, a nie chce zła- 

mać zamku. 
— Gdzie on jest? 

— Na dole z Joe. 

Chwilę trwało milczenie. 

— Dobrze, rzekł w końcu 

Fairleigh. — Za pół godziny będę 

gotów, ale nie podoba mi się to, bo 

niebezpiecznem jęst korzystać kilka 

azy z tego samego sposobu komu- 

nikacji. Czy jesteście pewni, że was 
nie śledzą? 

— Najzupełniej, przyszliśmy zwy- 
kłą drogą przez, dom Piotra, murzyn 
miał zawiązane oczy. 

- Czy człowiek, 
osiół postawił na warcie, 
jeszcze? 

— Tak. 
Jack nie mógł powstrzymać się od 

głośnego przekleństwa. 
— Jeżeli popełnisz jaki błąd, mój 

przyjacielu, to pożałujesz tego, zanim 
upłynie doba, — mówił dalej groźny 
głos. — Zapamiętaj to sobie! 

Spokój, z jakim wypowiedziane 
były te słowa, nadawały im charakter 
jeszcze bardziej złowieszczy. W ciągu 
całej tej rozmowy, Ned nie mógł 
przyjść do siebie. Dopiero teraz zdał 
sobie sprawę, iż mimo zapewnień 
Jacka, nie wierzył w możliwość winy 
Fairleigha i nagle teraz stanął wobec 
niezaprzeczonego dowodu; przeraziło 
go to i jakby ogłuszyło. 

Jack, domyślając się tego, co 
działo się w duszy przyjaciela, spo- 
glądał na niego z sympatją i uśmie- 
chał się serdecznie, lecz milczeli, wsłu- 
chując się w szmery, płynące z fal- 

którego ten 
tkwi tam 

teru. 
W niecałe pół godziny potem, 

znów doleciał do nich głos Fair- 
leigha: 

— Holtz? 
— Jestem. 
— Czy jesteście gotowi? 
— Najzupełniej. > 
— Doskonale,  przyprowadžcie 

więc murzyna, wszystko przygoto- 
wane. 

Serce Neda zabiło gwałtownie. 
Czy jonach potrafi odegrać swoją 
rolę? 

Nagle rozległ się jego gruby głos: 
— (Czy to Massa Bill? 
— Tak, Jonahu, co się stało? 
Ned oddychał z trudnością, ogar- 

niało go niewypowiedziane wzruszenie, 
na dźwięk głosu Billa, w którem Žda- 
wało mu się, że odczuł zmęczenie i 
smutek. 

— Ja nie móc znaleźć klucz sza- 
fy japońska, massa Bill ja nie chcieć 
łamać zamek, bo massa Ned będzie 
pytać. 

Minęło parę sekund. Poczem Bill 
rzekł: 

— Zdaje się jednak, że będziesz 
zmuszony to uczynić, Jonahu, klucz 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylło. 

musiał zostać na yachcie, ale musisz 
pośpieszyć, by opuścić dom, zanim 
pan Ned cokolwiek zauważy, Czy nie 
mówiłeś mu nic o naszej rozmowie? 

Głos Billa brzmiał takim smutkiem, 
że Neda ogarnęła wściekłość. Lecz 
Jonah mówił spokojnie: 

— Naturalnie, massa Bill, jak 
można myśleć, że ja wszystko opo- 
wiedzieć wrogom massa Bili, takim 
grzechotnikom, bo to są prawdziwe 
węże grzechotniki! 

Głos Jonaha zmienił się dziwnie, 
= e uszu słuchjących doleciał okrzyk 

illa: 
— Co... Co, Jonahu? 
— Ja powiedzieć, że to prawdzi- 

we węże grzechotniki, nie mieć wdzię- 
czności za wszystko, co pan dla nich 
robić! 

Teraz widocznie 
nad sobą, gdy głos 
spokojnię: 

-- Masz rację, jest tem, czem go 
nazywasz, dobrze, że o tem wiesz. 
Teraz nie oszukają nas! 

- Tak, tak, massa Bill, 
jest zdrów? : 

— Ależ tak, dlaczego pytasz o to? 
— Ja chcieć być pewny, że pan 

Bill zapanował 
jego zabrzmiał 

czy pan 

  

nie mówić tak tylko, żeby uspokoić 
starego murzyna. Pan mówić, że być 
szczęśliwy, czy to prawda, niech się 
grzechotniknie cieszyć niema się czego 
cieszyć, nie martw się Jonahu! 

Tak, to prawda, grzechotnik. 
— Ja cieszyć się, ja zabrać papie- 

ry dziś w nocy i pojechać do pana, 
szczęśliwy że pana zobaczyć, massa 
Bill, brakować mnie bardzo! 

Głos Billa zadrżał lekko: 
— Jakże mi ciebie brak, mój dro- 

gi, stary Jonahu, jesteś dzielnym 
człowiekiem. : 

Nastała cisza. Ned szepnął: 
— Świetnie zagrane, o jak świetnie! 

I jeszcze raz odezwał się głos Bilta: 
L Posłuchaj Jonahu, uważnie, mu- 

sisz być bardzo ostrożny, bo jeśli 
Papiery te dostaną się w ręce policji 
—jestem zgubiony. 

Proszę być spokojnym, ja być 
ostrożny, mussa Bill. 

— Dobrze, uważaj bardzo, Jonahu. 
Dowidzenia, Jonahu; muszę już odejść. 

Znów nastąpiła cisza, potem roz- 
legł się głos Fairleigha: 

— Holtz? 
— Jestem. 
— Nie bardzo uiam temu murzy- 

  

Mieszkanie » я 
potrzebne 3 pokojo- l. Wilenkin i $-la we, pożądane na 
Zwierzyńcu. Zgłosze- RA z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska nia do „Słowa* pod 
20, dom własny. „Ergo“. -1 
Istnieje od 1843 r. 

Ry pokoje Fabryka i skład 
zwi mebli: 
Jadalne, sypialne, 

na parterze z balko- i 
nem dobrze umeblo- salony, gabinety, 
wane bez używalności 

łóżka niklowane i 

kuchni do odnajęcia angielskie, kreden- 
od dnia 1 lipca. Ka- sy, stoły, szafy, 

sztanowa 5-4 | 2814|DIUTKas ‚ ‚ Кгхевйа 
mk dębowe i t. p.Do- 

zzmmnanzzanam | W, nai i 
s | LETNISKA |Toezówz? 

umsuczwwm nowa "arki „Chevrolet" w 

Letnisko-Pensjonat sprzedania ut wes 
ełn 

sprzedania ul. WęgićT. 

st. Landwarėw, ш, Ма 19 m. I 00 12-5 
Leśniczówka, nad PP- 2833 

jeziorem, las sosno- 

Sprzedam 

  

  

  

  

  

FOLWARK wy. Dowiedzieć sie: 
na  $-tym Antokol 62-a 2, lub 

    

na miejscu. o - 1ogz Kilometrze od Wilna, 
przy Lidkkiai szosie, 

ekt. ziemi, wszyst- 
Inowrocław kiemi zabudowaniami. 

Pensjonat „Kresy* sądem, 
Aleje Sienkiewicza pół hekt. lasu i sta- 

Nr. 14, pokoje Sło- wem, ziemia po 
neczne,blisko Solanek ogrodniku, dowiedzieć 

ši —-... Się: sklep kwiatowy 
Gintowta, Zamkowa, 

(il ją Kamienna Gó- róg Skópowki. 2813-5 
(NIA ra. pensjonat | 

willa, * wszel- 11 Am й 
kie wygody. Kuchnia Kamienicę į 
wyborowa. Wspaniały | nowo-wybudowa- 
widok na murze. Wia-] ną o 12 mieszka- ; 
domość:  Warszawa.] niach z wygodami ; 
Marszałkowska 19 m.] sprzedamy natych- 
12, Lewandowska.—o| _niast dogodnie | 

t D. H.-K. „Zacheta* | | 

Lotniska niem w ma- PN ETS 
jątkach ziemskich. 
Informacje: Jagielloń- 
ska 8 m. 12, Biuro 
Techniczne, tel. 560 

o - £9P2 

Druskieniki 
Pensjonat _„Biruta*, 
ul. Mickiewicza 3, podł Biura Reklamowe- , 
zarządem dawnej] go, Garbarska 1, 
„ireny*, poleca po-! dla S. S, Z- 8292 ' 

Ee L r rą 

PETA RO NE 
swoje ulokuj na 12 
proc. rocznie. Gotów- 

KONÓM ka twoja jest zabez- 
> „pieczona złotem, sre- 
ax ABEC brem i drogiemi Kz- 

> 7 0-ju/zmieniami. Odbi фг 
wkładów = EEE 

Płac Kated- 
Ue: 6 klasy Gimn* LONRAR ralny,Bisku- 

Państwowego  po-pid 12, wydaje po- 
szukuje kondycji na Życzki na zastaw zło- 
wsi. Wymagania bar- ta, Srebra, brylantów, | 
dzo skromne. Zawał-futer i różnych to= | 
па 8 m. 8. ‚ '2816 — №Жагбм. 1- 2612 

otrzebuje się ślusa- 

rza znającego się na Wy MANTKA WRÓŻ- 
obsłudze maszyn ele- KA; odnawia 
ktrycznych i wogóle przyjęcia od 10-tej 
praktyczna znajomość rano do 7-mej wie- 
elektrotechniki.Oferty czór, z powodu złej 
składać osobiście od pogody nie wyjedzie. 
5-6. Mickiewicza 22-2.Przepowiada | przy- 

2819 — szłość, sądowe spra- 
join pana do szy- wy, o miłości i t. d. 

> Adres: naprzeciw 
cia potrzebna. Ad- а 
res: Mickiewicza Krzyža (Zarzecz), ul 15—14 Młynowa 21, m 6, w 

bramie na prawo 
"s" schody, 2198—0 

jagodnikami, 

  

z utrzyma- 

łem 30.000 zł. do 
solidnego interesu 4 
technicznego z po- Į 
ważnemi zastępst- 
wami poszukuję. 
Pożądana  współ- 
praca. Oferty do 

Spólnika z wz] 

  

  

  
  

  

  

  

LYNNA CHIRO- 

  

  

оООО ЕЛЕ ” 
  

Potrzebna ika uczących się 

i ni „Troskliwa opieka- 
odda Jee s 4. EA Francuska  Konwer- 

wa Sa, m. 10 (blisko 
gimnazjum Nazareta- 

WAWAAWA niedziel i świąt,) LE- 
PŁASZCZ KARAKU- ONJA | KONTRY- 

15-14. 2822 

GORY. Pańska 4 m. 
1. Cena umiarkowana* 

POSZUKUJE 
osoby do prowadze- 

łem. Zaraz. Zgłosze- 
nia listowne do adm. 

służąca do wszystkie- dziewczynek 

AWAWATA sacja. Fortepian na 

nek). Zapisy od 2—4 

LOWY sprzedam \УМА. — 1- 9912 

Prześliczne KOCIĘTA 

2795 

nia sklepu wódczano- 

„Stowa“ pod Nr 1578 

go. Bez solidnych re- przyjmę na stancję. 

miejscu, ul. Zakreto 

KUPNA I SPRZEDA 
g.. codziennie prócz | 

Adres: Mickiewicza MARETUM 

białe i błękitne AN- 

tytoniowego z kapitą- 

1--8182 

nowi, musisz go 
porządzenia wydałeś? 

— Złamie zamek, wyjmie papiery; 
gdy tylko będzie można. Joe spęd: 
całą noc w barze, 
czekać. 

— Dobrze, 
knie, 
duszę Bogu, Holtz 

— Dowidzenia. 

b ale jeśli ci się wym” 
możesz naprzód polecać swą" 

gubiony kwit Iom- 
bardowy (Biskupia 

12) Nr. 29167. Unie- 
ważnia się. 2829 

no vinis 
gubiony kwit lom= 
bardowy (Biskupia 

12) Nr. 19171. Unie 
- ważnia się. 2825   

śledzić. Jakie roz” 

   

   

gdzie będzie nań 

„ Dowidzenia. ! 
i 

- Rozmowa, o którą panom cho” 
dziło, jest, 
rzekł Mac Dongal. 

Teraz panowie 

zdaje się, skończonó 

pozwolą, że zacznć 
się komunikować z Ameryką, bo mia” 

łem umówioną rozmowę na trzecią+* | 
a już się spóźniłem. 

Nie będziemy panu  dłueć 
przeszkadzać, — Odrzekł Jack, uśmi 
chając się. — Dziękujemy bardzo 22 
pomoc, którą nam pan okazał. 

Może będziemy musieli jesz 
prosić pana innym razem o współ 
pracę. 

— Z przyjemnością zawsze pano! 
dopomogę, ale, jeśli to możliwe, pró” 
szę nie wybierać godziny trzeciej rad) w 
ranem. | 

J 
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Druk. „Wydawnictwo Wileūskie“ ul. Kwaszelna 23.


