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Finanse a 
Nie ulega wątpliwości, że kwiet- 

niowe wybory francuskie odbyły się 

pod jednem przynajmniej hasłem wy- 

raźnem: wyrazić zaufanie dla Poinca- 

rć'go. To votum ufności miało z jed- 

nej strony aprobować akcję Poinca- 
rć'go, prowadzoną od lipca 1926 ro- 
ku, a z drugiej strony dozwolić mu 

na dokończenie dzieła przez ustalenie 

pomyślnej sytuacji finansowej. Poin- 

carć otrzymał votum ufności przez 

ten rodzaj plebiscytu, jakim są wy- 

bory do francuskiej lzby Deputowa- 

nych i dzięki temu mógł pozostać 

przy władzy, inaczej niż w roku 1924. 

Właściwie „anty-poincarć'ystami* -byli 

tylko lewi  radykałowie —socjaliści 

(ale z wodzem partji, dawnym  mini- 

strem z kartelu Herriot — Blum — 

Daladier), socjaliści i komuniści. Nie- 

bardzo Śmiano przed wyborami kry- 

tykować dzieła Poincarć'go, który 
sprowadził iunt Sterling z 238.50 

franków do 124 irankėw i napełnił 

kasy Banque de France, przyczem 

odbyło się bez regulacji długów wo- 

jennych i bez impót nez le capital. 

Politycznie został osiągnięty ten sku- 

tek, że Poincarć stał się ministrem 

nie narzuconym lzbie przez manife- 

Stacje uliczne, prasę i odbierających 

swe wkłady rentjerów, lecz przez nor- 

malną drogę „uparlamentarnił się". 

(, Jednakże już przed wyborami 

można było się zapytywać, czy wielu 
kandydatom na posłów nie chodziło 

raczej o zostanie posłami z ukrytą 

chęcią zdradzania poincarć'yzmuj dla 

starych kolorów kartelowskich. Izba 

z r. 1924 przyjęła Poincarć'go jak 

złą konieczność, bo  wolałaby była 

Herriot'a z Blumem, i od czasu do 

czasu biegały pogłoski, że usunie 

Poincarć'go,:wierząc, że już dostatecz- 
nie naprawił błędy swoich poprzedni- 

ków; dzisiejsza Izba zaczyna jakby 
sprawdzać przewidywania robione 

wobec lzby z roku 1924. Uwydatniło 
się to w trzech momentach: przy wy- 

borze prezydenta lzby, przy wyborze 

prezydjów komisji i wobec stabilizacji 

franka. 

Prezydentem lzby został wybrany 

prezydent dawnej lzby, socjalista, 

Fernand Buisson. Prasa umiarkowa- 

na wypowiedziała się przed tym wy- 

borem przeciwko Buisson'owi, a zro- 

biła to ze względów zasadniczych, 
uznając zdolnośći  „techniczne* p. 

Buisson. We Francji stanowisko prze- 

wodniczącego zgromadzenia z Palais- 

Bourbon jest, gdy chodzi o moment 
wyboru, traktowane politycznie, nie 

tak jak wybór speaker'a w angielskiej 
Izbie Gmin, i najlepszym tego dowo- 

dem był wybór prezydentem lzby pp. 
Herriot'a i Painlevć'go za poprzedniej 

legislatury. Fernand Buisson został 

wybrany 327 głosami przeciwko 242, 

które padły na Franklin —Bouillon'a. 

Szeptano, że źle zrobili umiarkowani 

głosując przeciwko Buisson'owi, któ- 

ry w przeciwnym wypadku uchodził- 

by za prezydenta „technicznego”, i że 

to oni właśnie nadali _ zwycięstwu 

Buisson'a charakter zwycięstwa lewi" 

cy; nie wydaje się nam to jednak 

słuszne, bo trudno uniknąć . politycz- 

nego komentowania takich wyborów, 

a źle może zrobiono, przeciwstawiając 

Buisson'owi takiego Franklin-Bouil- 

lon'a, który jako transiuge z obozu 
radykalno-socjalistycznego mniej, bez- 
wątpienia, podobał się na lewej stro- 

nie Izby, niż gdyby zamiast niego 
była wysunięta kandydatura np. p. 

Maginot. 

Po małym lepszym błysku przy 

* głosowaniu nad amnestją dla komu- 

. 

nistów, przy którem część radykałów- 

socjalistów głosowała z umiarkowany- 

mi, choć zapowiadano zupełną ich 

abstynencję, wrażenie z wyboru p. F. 
Buisson'a zostało pogłębione wybo” 
rami do komisji. Paul-Boncour został 

wybrany, jak w poprzedniej Izbie, 

przewodniczącym komisji spraw za- 

5 Weranicznych i to bez konkurenta, a 

| | 
Malvy,$ również jak w poprzedniej 

lzbie, został przewodniczącym  komi- 

sji finansowej bijąc 27 głosami Chas- 

polityka. 
saigne-Goyon'a, umiarkowanego, na 

którego padło tylko 14 głosów- 

Osłodzono tę pigułkę wyborem Tait- 

tinger'a na prezydenta komisji dla 

kolonij, a Maginot'a na prezydenta 

komisji armji, ale słusznie zaznaczyli 

ludzie z prawicy, że niewiele; dobre- 

go da się zrobić dla armji i kolonij, 

gdy polityka i finanse są karte- 

lowskie. 

Przy tych wszystkich wyborach 

dzisiejsza Izba nie zrobiła właściwie 

jeszcze niczego gorszego, nic jej po- 

przedniczka, ale przy kwestji stabili- 

zacji, a mianowicie po dokonaniu sta- 

bilizacji może okazać się gorszą, niż 

lzba z roku 1924 w ostatnich dwóch 

tatach istnienia, może _ mianowicie 

przejść otwarcie na linję dawnego 

kartelu i usunąć rząd Poincarė'go. 

Stabilizacji domagali się lewicowi ra- 

dykałowie-socjaliści i socjaliści jeszcze 

w roku 1926 i uważają ją „za waru- 

nek, którego spełnienie pozwala im 
wrócić do polityki z lipca i z przed 

lipca 1926 roku. Rząd Poincarć'go 
ustabilizował teraz frank—jego ukry- 
ci przeciwnicy, mogą teraz stać się 

jawnymi wrogami. Czy ta stabilizacja 

była konieczna? Zdaje się, że nie. 

Ostatecznie wyrokowanie w tej spra- 

wie jest niesłychanie trudne, ale ma 

się wrażenie, że stabilizacja była po- 

prostu możliwsza, niż dawniej, to 

znaczy lepiej widziana przez opinię 

publiczną teraz, niż gdyby została 
była dokonana dawniej, bo możliwa 

była zawsze. Poważne siery zaintere- 

sowane niefrancuskie sądzą, že sta- 

bilizacja de facto wystarczała i že 

możliwa była rewaloryzacja. Akcja 

Banku Francuskiego, który dzisiaj 
podnosi finanse Rumunji, udzielając 

jej tej pomocy, którą dał Polsce ame- 

rykański Federal Reserve Bank a 
Włochom Bank Angielski,. jest naj- 

lepszym dowodem siły finansów i 
skarbowości francuskiej. Rząd Poin- 

care'go jednak ustabilizował frank i 

ponieważ przez to jakby zapieczęto- 

wał swą działalność, więc nioże się 

spodziewać w przyszłości niespodzia- 

nek. а 

Nie podlega dyskusji, że gdy 

Poincarć przemawia w sprawach  fi- 

nansowych, to po swojej mowie znaj- 

duje większość dla swych projektów, 

ale to nie znaczy, że ta większość 

chce w całości swej utrzymania Poin- 

carć'go jaknajdłużej, jakby tego chcia- 

ła większość polityczna. 

Poincarć nie ma w gruncie rzeczy 
większości politycznej. Teraz za sta- 

bilizacją głosowało 450 posłów prze- 
ciwko 22, ale zaraz potem uchwalono 

515 głosami filantropijny rozrzutny 
projekt socjalistów, któremu Poincaró” 
się opierał. O losie gabinetu decydu- 
ją groupes intermćdiaires, „grupy po- 
średnie", których właściwie być nie 
powinno, bo zasadniczo są w ramach « 

obecnego rćgimć'u dwa kierunki, kt 

re mogą rządzić: republikańsko- 
dowy i socjalistyczny. Tymczasem, 
gdy pierwszy jest reprezentowany 

przez partje Marin'a (Union rėpubli- 

kaine democratique), Maginot'a (Action 
dómocratique et Sociale) i republika- 

nów lewicowych w rodzaju Paul'a 
Reynand, a drugi przez socjalistów, 

komunistów i lewych radykałów so- 
cjalistów, to jednak o większości de- 
cyduje prawe skrzydło radykałów-so- 

cjalistów  (unjoniści, oddzieleni od 
gros partji przez secesję Franklin- 
Bouillon'a), oraz lewica radykalna 
(Loucheur) z republikanami-socjalista- 
mi (Briand, Painlevć), 

Francja jest klasyczną republiką 

demokratyczno-parlamentarną. Losy 

Francji w czasie wojny (dėcrets - lois 

i dyktatura Clemenceau) i teraz po 

wojnie (dyktatura finansowa Poinca- 

rć'go i dzisiejsza słabość jego dzieła) 

wskazują, że ten ustrój nie pozwala 

załatwiać żywotnych spraw państwo- 
-wych tak pomyślnie i z taką latwo- 

Ścią, jak należy sobie tego życzyć. 
Niedawno dokonana była stabilizacja 
we Włoszech. Czyż wzbudziła ona 

tyle namiętności, czy rozdrażniła tyle 

FWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 
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Ustąpienie Marszałku Piłsudskiego 
z prezesury Rządu. Premierem mianowany został 

prot. Bartel. 
WARSZAWA 27-VI PAT. Dzisiaj o godz. 13,30 p. Pre- 

zydent Rzeczypospolitej podpisał następujące pisma: 
Do Pana Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, pre- 

zesa Rady Ministrów i ministra spraw wojskowych, War- 
szawa. : 

Przychylając się do przedstawionej prośby o dymisję, 
zwalniam Pana z urzędu prezesa Rady Ministrów i mi- 
nistra spraw wojskowych wraz z całym gabinetem. 
Warszawa, dnia 27 czerwca 1928 r. RCIE 

Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki 
Prezes Rady Ministrów Józef Piłsudski. 

Daiej do każdego z dotychczasowych ministrów 
zosobna skierowane zostały jednobrzmiące pisma p. Pre- 
zydenta Mościckiego, kontrasygowane przez p. pr ezesa 
Rady Ministrów Piłsudskiego, treści następującej: 

„Przychyłam się do przedstawionej mi prośby o dy- 
misję i zwalniam Pana z urzędu ministra. 

Skład Gabinetu. 
Do p. profesora Kazimierza Bartla, posła do Sejmu Rze- 

czypospolitej w Warszawie. 
Mianuję Pana prezesem Rady Ministrów. Równocześnie na 

wniosek Pański mianuję pp. 
Feliksa Sławoj Składkowskiego — ministrem spraw we- 

  

wnętrznych, 
; Augusta Zaleskiego, senatora — ministrem spraw zagra- 

nicznych,. : 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego — ministrem spraw 

wojskowych, 
Gabrjela Czechowicza, posła do Sejmu —ministrem skarbu, 
Aleksandra Meysztowicza — ministrem sprawiedliwości, 
d-ra Kazimierza Świtalskiego — ministrem wyznań relig. 

i oświecenia publ., 
Karola Niezabytowskiego — ministrem rolnictwa, 
inżyniera Eugenjusza Kwiatkowskiego, posła na Sejm—mi- 

nistrem przemysłu i handlu, 
inżyniera Alfreda Kiihna — ministrem komunikacji, 
inżyniera Jędrzeja Moraczewskiego — ministrem robót 

publicznych, у 
d-ra Stanislawa Jurkiewicza — ministrem pracy i opieki 

społecznej, 
d-ra Witolda Staniewicza — ministrem reform rolnych, 
Bogusława Miedzińskiego, posła na Sejm — ministrem 

poczt i telegrafów. 
Warszawa, Zamek 27.V1 1928. 

' Prezydent Rzeczypospolitej (-) Ignacy Mościcki. 
Prezes Rady Ministrów (—) Kazimierz Bartei. 

STS SINTETINIAI T KA CDKA 

DONIOSŁA UCHWAŁA MIĘDZYNARODOWEGO KOŃ- 
GRESU POKOJU w WARSZAWIE. 

WARSZAWA, 27.VI. PAT. Rezolucja obradującego w Warszawie 
kongresu pokoju, dotycząca sprawy rozbrojenia opiewa, jak następuje: 

26 Kongres Pokoju w Warszawie uważa propozycje amerykańskie, 
dotyczące ogólnego paktu, stawiającego wojnę poza prawem, za wydarzenie 
pierwszorzędnego znaczenia. 

Propozycje te stwarzają pomiędzy Stanami Zjedn. a Ligą Narodów 
nierozerwalny związek. Projekt paktu z punktu widzenia rozpowszechnienia 
koncepcyj pacyiistycznych stanowi wielki postęp. 

Kongres zwraca się do mocarstw, ażeby przyjęły bez za- 
strzeżeń projekt paktu amerykańskiego i ażeby skłoniły zarówno 
małe, jak i wielkie państwa, znajdujące się poza Ligą Narodów, 
do przystąpienia do paktu. 

Kongres domaga się, ażeby niezwłocznie przystąpiono do zbadania 
środków, które zapewnią, całkowite zastosowanie omawianego traktatu. 

р - \ РЕ B S i / = 

lisuskė wiezieta-Warszawy projeki 
komunikacji między Polską a Liiwą. 

[ donoszą: Delegacja litewska, która wyjechała wczoraj do 
“ na czele z dr. Zauniusem, wiezie projekt wznowienia komuni- 

lejowej i pocztowo-telegraficznej. 

eszfowanie K.- . 
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i znej Kedipa. 
u : Policja w tych dniach aresztowała b. posła sej- 

mowego irakcji socjaldemokratycznej AW który po nieudanem  usiło- 
waniu zamachu przeciwko władzy w Olicić zbiegł do Polski i współpraco- 
wał tam z Pleczkajtisem i Popławskim. 

Syfuacja strajkowa w Grecji 
Strajk fyfoniowy rozszerza się. 

ATENY, 27. VI. PAT. Po zebraniu komitetu, które odbędzie się w 
dniu dzisiejszym konierencja pracy określi swoje stanowisko. Fabryki ty- 
toniu ,„„Patras* przystąpiły do strajku. Przebieg strajku spokojny. 

apetytów politycznych i spekulacyj- 
nych, czy dokonała się w atmosferze 
tak nieszczerej i zdradliwej jak stabi. 
lizacja francuska? Wypada powtórzyć 
słowa barona Louis, ministra finan: 
sów Ludwika XVIII, który uporząd- 
kował skarb Francji po katastrofie 
napoleońskiej: „Faites moi de la 

bonne politique— je ferai dė bonnes 

finances". 

Być może, iż niepewna atmosfera 

w Parlamencie francuskim jest winą 
samego Rządu, który nie chciał ani 

wskazać dość wyraźnej drogi wybor- 
com ani zaznaczyć wobec nowowy- 

branych, jaką chce mieć większość. 

Pierwsze rząd byłby był zrobił, two- 

rząc w myśl pewnych projektów mi- 

nistra -Fardien, partję Zjednoczenia 

narodowego; drugie zadanie było 
można osiągnąć, zmieniając skład 
w kierunku większego umiarkowania, 
korzystając ze wzmocnienia się partji 
Marin'a. Tymczasem  Poincarć zrobił 
tylko jedno: zastąpił ministra  Fallić- 
res'a, który przepadł na wyborach, 
Loucheur'em i dla uspokojenia Alzat- 
czyków stworzył podsekretarjat pracy 
dla senatora Oberkirch'a. W Izbie jest 
więcej niż połowa nowych  przyby- 
szów, wybranych na tle niezbyt jasne- 
go „poincarć'yzmu*. Należało wska- 
zać drogę im i całej lzbie. Oby Poin- 
carć nie żałował tego zaniedbania po- 
lityki i szanowania lewicy z wymaga- 
niem oiiar od prawej strony lzby. . 

Leszek Gembarzewski, 

|. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Laszuk 
BRASEAW-—-Ksieg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GRODNO- Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyć. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 

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

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika rekiamowa 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. Zą dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

Ś.P. EDWARD WOYNIŁAOWICZ 
„16-go czerwca rb. zeszedł z tego 

świata w Bydgoszczy Edward Woy- 
niłowicz. Był to mąż niepospolitej 
miary, jak z granitu z jednej bryły 
wykuty. Szlachetny i prawy, gorący 
patrjota, niestrudzony pracownik spo- 
łeczny,* prawdziwy chrześcijanin, pełen 
zaparcia się siebie i miłości bliźniego 
był,w ciągu swego długiego żywota 
wzorem obywatela Polaka w najwspa- 
nialszem tego słowa znaczeniu. 

Urodzony w 1847 roku, ukończył 
gimnazjum 'w Słucku i Instytut 
Technologiczny w Petersburgu. Na- 
stępnie jako robotnik pracował w fa- 
bryce lokomotyw w Niemczech, a 
podczas wojny 1870 r. franko-pru- 
skiej służył Francji jako zawodowy 
maszynista na froncie, poczem ukoń- 
czył jeszcze Akademję Rolniczą w 
Proszowie na Sląsku i w końcu O- 
siadł na roli w rodzinnych dobrach 
„Sawicze“ w ziemi Mińskiej. 

Był przez długie lata Prezesem 
Towarzystwa Rolniczego w Mińsku 
Litewskim i w rzeczy samej jego du- 
szą. Z jego inicjatywy powstały: 
Syndykat Rolniczy, Towarzystwo 
Wzajemnego Kredytu w Mińsku, To- 
warzystwo Rzeźni Miejskich, Towa- 
rzystwo  Pożyczkowo-Oszczędnościo- 
we w Klecku w 1901 r. i wiele in- 
nych pożytecznych instytucji. 

Ceniąc wysokie wykształcenie, do- 
Świadczenie i mir, jakiego zażywał Ś. 
p. Woyniłłowicz w społeczeństwie i 
w całym kraju, powoływał go Rząd 
Rosyjski wielokrotnie do Petersburga 
do narad w,różnych sprawach o pań- 
stwowejydoniosłości i mianował go 
sędzią honorowym powiatu słuckiego. 
Wybrany w 1906 r. z  Mińszczyzny 
do Rady Państwa w Petersburgu zo- 
stał prezesem Koła Polskiego. 

Własnym kosztem wybudował 
szkołę handlową i internat dla 60 
niezamożnych  gimnazistów w Słucku, 
w końcu zaś wzniósł w Mińsku kosz- 
tem kilkuset tysięcy rubli wspaniałą 
świątynię w stylu įromanskim pod 
wezwaniem S$. Szymowa i Heleny. 

Doskonałym był gospodarzem i 
administratorem, lecz lepszym był są- 
siadem i ojcem d!a okolicznych chło- 
pów i obywateli. Był bogaty, lecz u- 
ważał siebie raczej za szaiarza, ani- 
żeli za właściciela dóbr tego Świata. 
Skromny w wydatkach dla siebie i 
rodziny—był hojny w potrzebie cu- 
dzej. 

Ile majątków polskich uratował 
od przejścia w ręce rosyjskie, ilu 0- 
bywateli od ruiny przez pomoc  pie- 
niężną lub pożyczkę w porę udzielo- 
ną ocalił! 

Był też w pełni obywatelem dob- 
rej rady. Zarównie magnat, jak i 
kmiotek doń się zwracali. Gdy cho- 
dziło o sąd polubowny, 0 pogodze- 
nie powaśnionych, o podział spadku 
na szerokich ziemiach kraju lub o 
dobrą radę wyprowadzenia kogo z 
zawikłanych interesów jak w dym 
udawali się do niego. I nie było wy- 
padku, aby odmówił, lub brakiem 
czasu się tłómaczył, lub tego czasu 
żałował, by sprawę zbadać doklad- 
nie, sumiennie, wszechstronnie: była 
to uosobiona dobra wola. 

Najlepszym opiekunem i ojcem 
był również dla włościan, okazując 
w stosunku do nich największą ze 
swych licznych cnot: wielkie i gorące 
i mądre serce. 

To też Bóg się z nim obchodził, 
jak to ze swymi wybrańcami zwykł 
czynić: nie oszczędził mu doświad- 
czeń, ciosów, krzyżów i upokorzeń. 

Gorące przywiązanie do swych 
dwojga dzieci Szymona i Heleny, któ- 
re przez swe zalety charakteru i umy- 
słu najświetniejsze rokowały nadzieje 
—kolejno je stracił, pogrążony we- 
spół ze swą zacną małżonką w do- 
zgonnej żałobie i sieroctwie. 

Przez wielu niedoceniany, nie uszedł 
ten wielki mąż zawiści i złości ludz- 
kiej. Ile zawodów, ile goryczy musiał 
on doznać, gdy najlepsze chęci jego 
były przekręcane i fałszywie tłuma- 
czone, gdy go niesłusznie zwalczano 
i szkalowano. 

Jakże srodze musiał boleć, kiedy 
w czasie bolszewizmu widział oko- 
licznych włościan, których był dobro- 
czyńcą, rabujących i plądrujących je- 
go domostwo i mienie, kiedy przed 
nim zapadała się praca całego jego 
wytrwałego żywota na niwie społecz- 
nej, kiedy ginęły jedna po drugiej 
instytucje i zakłady, których był 
twórcą! 

lw końcu „z ziemi mych Ojców 
przez wroga wygnany* w 1920 r. na 
drabiastym wozie przez siebie powo- 
żonym z żoną i siostrą ruszyć mu- 
siał w Świat, w nieznaną dal na tu- 
łaczkę, opuszczając swe ukochane 
Sawicze, które od przesło 500 lat by- 
ły w ręku tego samego rodu. Co za 
tragedja! „Jak Dant przez piekło 
przeszedłem za žycia“. 

I oczom własnym nie chciało się 
wierzyć, gdy się w zetknięciu z .tym 
ośmdziesiątletnim starcem odczuło tę 
pogodę ducha, ten hart niezłomny 
charakteru, ten spokój oblicza i ró- 
wnowagę umysłu, 

Przez samo zachowanie się swo- 
je był apostołem, bo tylko prawdziwy 
chrześcijanin jest w stanie z pokorą 
i poddaniem się woli Bożej swoje 
nieszczęścia tak mężnie znosić i mieć 
jeszcze słowo pociechy i pokrzepie- 
nia dla innych. 

Gromy dokoła waliły, aon z 
podniesioną głową kroczył ufny w 
nieomylność Boską! „Kto wytrwa aż 
do końca, ten zbawion będzie rzekł 
Zbawiciel* I ten wytrwał do końca. 

Przez traktat Ryski wyzuty ze 
swej ojcowizny i iortuny, ostatnie swe 
lata spędził ze swą zacną małżonką, 
z domu Uzłowską, w Bydgoszczy 
nieomal w niedostatku. 

Hołd Twym prochom składamy, 
Cześć Twej miłości bliźniego, 
Cześć Twej zacnej pamięci! 

K. Niezabytomski, 
Minister Rolnictwa 
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Lytisrysy nowomianowanych ministrów 
d-a Świtalskiego i inż. Kiihna. 
WARSZAWA 27 VI PAT. Nowomiano- 

wany minister wyznań religijnych j oświe- 
cenia publicznego dr. Kazimierz Świtalski 
urodził się w roku 1886 w Sanoku, gdzie 
też ukończył gimnazjum. Studja filozoficz- 
ne odbywał na uniwersytecie Lwowskim. 
W roku 1908 uzyskał stopień dr. filozofji. 
Od roku 1904 p. Świtalski pracował w 
szkolnictwie jako profesor gimnazjalny we 
Lwowie, od wybuchu wojny walczył w 
szeregach pierwszej brygady Legionów Pol- 
skich. W roku 1917 został wydalony za 
agitację przeciwko przysiędze. Wrócił do 
Lwowa na opuszczone stanowisko w gim- 
nazjum. W grudniu 1918 roku zostaje po- 
wołany do adjutantury generalnej Naczel- 
nika Państwa. Do końca urzędowania Na- 
czelnika Państwa pełnił w randze majora 
obowiązki referenta spraw politycznych w 
adjutanturze. W r. 1925 na własną prośbę 
zostaje przeniesiony do rezerwy. W czerw- 
cu 1926 roku dr. Świtalski obejmuje urząd 
zastępcy: szefa kancelarji cywilnej Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Postanowie- 
niem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 25 października 1926 dr. Świtalski zo- 
staje mianowany dyrektorem departamentu 

p ministerstwa spraw wewnętrz- 
nych. 

Nowomianowany minister komunikacji 
dr. Alfred Kiihn, urodził się w roku 1879 
w Przymach, pow. Przasnyskiego. Szkołę 
realną ukończył w Warszawie, politechnikę 
w Darmstadzie ze stopniem inżyniera dy- 
plomowanego w r. 1902. W r. 1903 wstąpił 
do Magistratu Warszawskiego na stanowi- 
sko inżyniera *ydziału budowlanego i ko- 
lejno zajmował stanowiska zarządzającego 
miejską inspekcją elektryczną, kierownika 
wydziału przedsiębiorstw koncesyjnych, na- 
czelnika budownictwa miejskiego, a od 11 
listopada 1918 dyrektora tramwajów miej- 
skich. Inżynier Alfred Kiihn jest zarazem 
prezesem związku przedsiębiorstw komu- 
nikacyjnych, członkiem międzynarodowego 
komitetu związku komunikacyjnego. 

Marszałkowie Sejmu i Senatu 
zložyli pożegnalną wizytę pieru- 

szema Marszałkowi Palski. 
WARSZAWA, 21.6 Pat. Dziś o 

godz. 5-ej min, 30 marszałkowie Sej- 
mu Daszyński i Senatu Szymański 
złożyli w Belwederze pożegnalną 
przed ferjami wakacyjnemi wizytę p. 
Marszałkowi Piłsudskiemu. Wizyta 
trwała przeszło godzinę. 

„Zjednoczenie Pracy Wsi i 
Miast" 

WARSZAWA, 27.6 Pat. Dnia 27 
b. m. o godz. 7-ej wiecz. odbyło się 
wspólne posiedzenie głównego zarzą- 
du Partjj Pracy i rady naczelnej 
Związku Naprawy Rzeczypospolitej, 
na którem uchwalono rezolucję, po- 
Stanawiającą, że Związek Naprawy 
Rzeczypospolitej i Partja Pracy likwi- 
dują w dniu dzisiejszym swoje do- 
tychczasowe odrębne formy  organi- 
zacji i powołują do życia współny 
organ pod nazwą: Zjednoczenie Pra- 
cy wsi i miast. 

4 prot. promiowa pożyczka imwostycyjna. 
Pomyślna akcja sukskrypzyjna. 

Subskrypcja 4 proc. państwowej 
premjowej pożyczki inwestycyjnej gro- 
madzi w instytucjach, przyjmujących 
zapisy na obligacje, tłumy klienteli, 
tak, iż Okazała się konieczność otwie- 
rania dodatkowych kas dla subskryp- 

cji. Jedną z przyczyn popularności 
pożyczki są duże szanse wylosowa- 
nia premij, których ogólna kwota wy- 
nosi. 9.250.000 złotych. 

W skład syndykatu banków, które 
z Pocztową Kasą Oszczędności na 
czele objęły wydaną obecnie 4 proc. 
państwową pożyczkę premjową inwe- 
stycyjną, wchodzi również Bank Zie- 
miański w Warszawie. 

Zainteresowanie publiczności po- 
życzką jest niebywałe. Do wszystkich 
banków przyjmujących zapisy na obli- 
gacje napływają zgłoszenia subskryp- 
cyjne w dużej ilości, tak, iź wyłożona 
do sprzedaży kwota pożyczki zosta- 
nie przed oznaczonym terminem po- 
kryta ze znaczną nadwyżką,



ECHA KRAJOWE 
  

ŁYNTUPY. 

— Amatorskie przedstawienie. Za* 
niedbane dotychczas, jeżeli chodzi o pracę 
kulturalno-oświatową, Łyntupy, dzięki sta- 
raniom prezesa miejscowego koła Stow. 
Młodzieży Polskiej p. M. Osińskiego za- 
czynają się ruszać. W ubiegłą niedzielę od- 
było się tu przedstawienie amatorskie po- 
łączone z zabawą taneczną. Odegrany zo- 
stał przez zespół sekcji dramatycznej S. 
M. P. w Święcianach dramat religijny p. t. 
„Lilje i Róże*. Wykonawcy, kierowani 
wprawną ręką p. Rabcewicz-Górskiej, wy- 
wiązali się z zadania b. dobrze, ku zado- 
woleniu licznie zgromadzonej publiczności. 
Największe uznanie za dobrą grę należy 
się paniom: Górskiej orąz A. i j. Mierze- 
jewskim. Niemiłym zgrzytem było zacho- 
wanie się publiczności, która przybyła do 
„teatru* (baraku kolejowego) z godzinnem 
opóźnieniem. 

Po przedstawieniu tańczono ochoczo 
do rana przy dźwiękach miejscowej kapeli 
smyczkowej. 

Biorąc pod uwagę, że dotychczas „te- 
atr" łyntupski gościł w swoim gmachu je- 
dynie trupy białoruskie lub ukraińskie, z 
całem uznaniem podnieść należy zasługę 
inicjatorów, którzy zadali sobie trud zor- 
ganizowania przedstawieniu. Na niemniejszą 
wdzięczność zasłużyło koło dramatyczne 
SMP w Święcianach. KARĄ 

Szkoda wielka, że młodzież miejscowa 
nie chce zrozumieć korzyści, wynikających 
z zapisywania się do organizacyj kultural- 
no-oświatowych. Roboty jest dużo, trzeba 
tylko chcieć robić. 

BARANOWICZE. 

— O wychowaniu moralnem mło- 
dzieży. W pracy mej publicystycznej z za- 
dowoleniem wyczytywałem repliki stron 
przeciwnych oparte na głębokich doświad- 
czeniąch jak i dość silnych podstawach 
racji, nieraz nawet uznawałem, choć z bó- 
lem w sercu, „antytezy przeciwników, 4 
wielką Pumą już napawał mnie fakt, gdy, 
poruszając kwestję szkolnictwa, napotka- 
łem na wywody kolegi ze szkoły pow- 
szechnej w Nieświeżu, który cytował ustę- 
py Roussean'a tyczące wychowania mło- 
dzi. lleź szacunku miałem i mam dlate- 
go człowieka, który stojąc podówczas na 
przeciwnej szali wagi społecznej, umiał się 
wznieść ponad zwykłe pieniąctwo i krzy 
kliwość i godnie zareprezentował stano- 
wisko swoje i kolegów, ze Związku. | dziś 
nie chcą odbierać innej części tegoż Zwją- 
zku dobrej woli i powagi w kwestji wy- 
chowania młodzieży szkolnej; temniemniej 
jednak napiętnować muszę fakt ordynarnego 
załatwiania „sprawy* przez pewnego kiero- 
wnika szkoły powszecznej, narazie nazwis- 
ko zachowam dla uniknięcia nieporuzumień 
jednakże wyjaśniam, iź tenże nosi czapkę 
urzędniczą z 2 paskami srebrnemi, używa- 
nemi częściej przez urzęd. cywil. Ziem 
Wschodnich; jakiem prawem pan ten u- 
pięknił sobie w tem sposób głowę, nie 
wiem, prawdopodobnie prawem kaduka. 

Otóż kierownik ten i kilku innych nau- 
czycieli nie rozumiejąc znaczenia polemi- 
cznego artykułu swego kolegi za*odowe- 
go, puszczają rozmaite niecne wersje O 
szkole technicznej, obrzucając  stekiem 
kłamstw i oszczerstw osobę szanowanego 
i szanowanego obywatela wychowawcy, go- 
dzą w jego sytuację materjalną, więcej na- 
wet, „oddają sprawę prokuratorowi* bo sta- 
ła się straszna zbrodnia moi Panowie, pra- 
wdą. Mimowoli nasuwa mi się myśł, że 

obok Kuratora, przydałby się i Prokurator 
dla tych niedostatków społecznych. 

Wcale nie wydaje się nam dziwnem 
obecnie, że Związek zmaga się, (dotych- 
cząs bezskutecznie) z temi „czołowemi je- 
dnostkami* nauczycielstwa miejscowego czy 
dalszego i nie może się z niemi uporać. 
Jakaś niewidzialna moc i pomoc działą 
dość magicznie na wyczyny pewnych poła- 
manych, szwankujących czy zresztą pomy- 
łonych głów, które Związek Nauczycielski 
nazywą „jednostkami*. To dziwne! Zaiste 
niezbadane są tajnie machinacyj komórek 
mózgowych niektórych „jednostek*. Oby 
ich jak najmniej było! Poprzednik mój, 
autor artykułu „Wychowania* stanął na 
wysokości swego zadania pedagogicznego, 
bo nie mógł być obojętnym na zło tkwiące 
w sercu, duszy, języku, usząch, oczach, 
nie mógł przeboleć bezstroski panoszącej 
się w gromadnych „jednostkach*, nie mógł 
przejść do porządku dziennego nad stra- 
szną zarazą niemoralności filmów, lektur 
brukowców i t. p. plag i plażek, nie 
mógł zatrzeć w pamięci smutnych fak- 
tów samobójstw wśród kwiatów ludzkiego 
społeczeństwa; nie mógł i nie chciał mil- 
czeć, bo prawdziwy pedagog milczeć nie 
powinien. Milczenie w naszych obecnych 
warunkach bytu i wychowania, moi Paro- 
wie, jest hańbą .tembardziej przeszkadzanie 
komuś w szląchetnych i obywatelskich jego 
poczynaniach jest oznaką absolutnego bra- 
ku charakteru. Moi Panowie ze Związku, 
eśli dobra wola wasza i „interwencje u 
władz" nie pomogły, czyż nie znalazłoby 
się KZ trochę „gorszej" woli? Może tą 
drogą? Co? Cel uświęca środki! Dla mło- 
dego pokolenia, dła przyszłych matek, sy- 
nów Ojczyzny nie żałujecie ofiar ani „inter- 
wencyj*. Sięgnijcie choć na chwilkę wzro- 
kiem tam... gdzie siedzi cała czereda ©- 
berwańców, (literalnie) tylko coś na roga- 
ywce (jeśli jeszcze zachowała kształty) się 

NA DWA TEMATY 
O życiu  zagrobowem i sensa- 

cyjnym procesie. 

Były premjer angielski sir David 
Lloyd-George, który ostatniemi czasy 

całkiem się był od polityki "odsunął 
i wszystek swój czas poświęcał pu- 
blicystyce szeroko uprawianej, zamie- 
rza podobno wrócić do politycznej 
działalności niepodzielnej, i poświęcić 
się wyłącznie organizowaniu swojej 
partji aby mogła podczas przyszłych 
wyborów parlamentarnych wystąpić w 
możliwie doskonałym rynsztunku. Te- 
legramy w gazetach iuż sygnalizowa- 
ły ten zwrot — tem charakterystycz- 
niejszy, że Lloyd-George jestw chwili 
obecnej najsowiciej opłacanym dzien- 
nikarzem na kuli ziemskiej. Pisze za- 
zwyczaj duży artykuł polityczny, któ- 
ry drukują jednocześnie trzy, 
cztery najwybitniejsze organy prasy 
wszechświatowej. lle wynosi takie po- 
trójne łub poczwórne honorarjum — 
łatwo sobie wyobrazić. 

Póki Lloyd-George jeszcze upra- 
wia publicystykę, poŚpieszmy zajrzeć 
do ostatniej jego pracy dziennikar- 
skiej, do artykułu datowanego z L.on- 
dynu 19 czerwca r.b. a traktującego o 
odradzaniu się religijności w  Anglji. 
O odradzaniu się! Tymczasem z tego, 
co pisze znakomity mąż stanu, widać, 
że bynajmniej nie religią protestancką 

+ 

„srebrzy“ - to signum szkoły powszechnej 
Smugi rzęsistego Światła kinowego padają. 
ostro na wyblakłe, pożółkłe nawet i za- 
dymione (od papierosów) twarzyczki. PÓóź- 
niei gasną światła. Na ekranie coś się po- 
rusza. Trzeba widzieć jak Ci, ci, ci ober- 
wańcy „to* wchłaniają. Jaki żar w oczach; 
jaka rozmarzona słodycz przedświadoma w 
fizjoaomji panienek i kawałerów. 

Oglądam się podczas przerwy, szukam 
wszędzie jakiejś twarzy znajomej z zawo= 
dowców. Ani na lekarstwol Owszem, ale 
nie ze szkoły powszechnej. A kawaler nie 
wie, że nie wolno na ten obraz do kina 
co? A mnie nikt nie mówił! albo, ja już 
nie chodzę do szkoły. W tym ostatnim 
wypadku zwracam uwagę: to niech kawa- 
ler zdejmie znaczek, „kiedy ja za niego za- 
płaciłem*. No i masz, rób co chceszi Czy 
robić zbiegowisko, czy nie? Czy wyrzucać 
siłą czy nie. Kasa pełna. Wychowawcy tych 
najbiedniejszych, którzy nieraz ostatni grosz 
wydrwią z domu na „książki i zeszyty*, 
śpią, bo już 8—9 wieczór, straż bezpie- 
czeństwa też czasem śpi, nawet w kinie 
lub przynajmniej udaje, że śpi. Wszyscy 
zadowoleni no i w porządku. To jest jed- 
na wielka bolączka; a papierosy (chwytanie 
niedopałków), a alkohol, a „rysownictwo*, 
a „żywe słowa* a... i t. p. to nic. Panowie 
i Panie, Szanowni Koledzy i Koleżanki to 
jest święta rzecz wychować i umieć wy- 
chować i chcieć wychować. Nie pomogą 
represje w szkołach Średnich, takich, 
czy owych, nie pomoże zbytnia Karność 
i przestrogi, bo „skorupką już za młodu 
nasiąknęża*. Wy macie święte i wielkie za- 
danie do spełnienia, święte, bo Bóg naka- 
zał dzieci miłować, wielkie, bo ziemią was 
tego wezwała. Po spełnieniu naszego obo- 
wiązku, dzieło kontynuować będą inni. Po-. 
zwólcie więc, moi Panowie, wszyscy, bez 
wyjątku, ludziom również dobrej woli tra- 
ktowač kwestję wychowania moralnego 
młodzieży, poważnie i rzeczowo, nie bierz- 
cie natomiast ogólników zbyt do serca, bo 
pióro dziennikarskie, jak kulą karabinowa 
jednego ominie, drugiego rani, trzeciego 
zabije, choć sama ginie. W niedalekiej już 
przyszłości, z inicjatywy energicznego dzia- 
łacza społecznego kierownika szkoły i in- 
żyniera (w jednej osobie), powstanie zje- 
dnoczony komitet wychowania morałne- 
go młodzieży na terenie baranowickim. 
Tam będzie pole do popisu. Tam 
się poznamy wszyscy. Ale proszę wy- 
plenić chwasty z ogrodu. Niech Na te- 
renie tak neutralnym jak zasady moralve- 
go wychowenia młodzieży, wszyscy podamy 
Some ręce, bo przyświecać nam będzie 
jeden cel - nauka, i oświata jedno dąże- 
nie — zdrowie duszy i ciała naszego mło- 
dego pokolenia. 

H. Mark 
WADZE PYEKNOSTOAŻE WIE SRT NET 

Ukonsfyowanie się nowej gruny 
parlamenfarnej francusko-polskiej 

PARYŻ. 27.VI. PAT. Przy bardzo 
licznym udziale członków odbyło się 
drugie organizacyjne zebranie ukon- 
stytuowanej na nowo grupy parla- 
mentarnej irancusko-polskiej, liczącej 
obeznie około 400 senatorów i depu- 
towanych. 

Przewodniczył deputowany Loc- 
quin, który odczytał na wstępie. szereg 
listów od niemogących przybyć na 
posiedzeńie członków grupy w ich 
liczbie od Marszałka Senatu Doume- 
ra, ošwiadczającego, że głosuje za 
ponownym wyborem  dotychczasowe- 
go prezydjum grupy. 

Następnie przewodniczący przed- 
stawił przebieg prac grupy w czasie 
ubiegłej kadencji prawodawczej, wy- 
kazując,, jak wydatną pomocą dla 
rozwiązania i uproszczenia szeregu 
zagadnień interesujących  obą kraje 
była częsta wymiana zdań pomiędzy 
grupami parlamentarnemi paryską i 
warszawską. Locquin jest zdania, że 
w odniesieniu do niektórych zagad- 
nień polityki zagranicznej, dotyczą- 
cych specjalnie Polski cała akcja 
grupy wywierała wpływ ' bardzo do- 
datni na stanowiska rządu i  parla- 
mentu wobec tych zagadnień. Na- 
stępnie mówca przypomina skuteczną 
interwencję grupy w chwili, gdy pra- 
cowitemu wychodźtwu polskiemu we 
Francji groził kurs bezrobocia. 

Grupa nie przestawała również 
wcale dbać o materjalne i moralne 
położenie wychodźców polskich, za- 
jęła się ona specjalnie kwestją nau- 
czania języka ojczystego dzieci ro- 
botników polskich i opracowała w tej 
sprawie szereg projektów, które nie- 
bawem mają być urzeczywistnione. 

Następnie zabrał głos deputowany 
Guillaumont wyrażając gorące uzna- 
nie dla działalności deputowanego 
Locquin i proponując ponowny jego 

— jako taką — zaczyna interesować 
się społeczeństwo angielskie — lecz 
specjalnie i wyłącznie... osobą Chry- 
stusa. Następnie widać przecie jasno 
jak silna jest w Angiji teraźniejszej 
tendencja do jaknajwiększego ograni- 
czenia i zredukowania praw, przywi- 
lejów i wpływów — kleru. 

Wtrąćmy — a bynajmniej nie mi- 
mochodem — zwrócenie uwagi na 
jeden passu s wywodów Lloyd:Ge- 
orge'a. Zaznacza on najwyraźniej a 
nawet podkreśla rozstrzelonym dru- 
kiem: wielki urok, który zaczyna wy- 
wierać na społeczeństwo angielskie... 
Kościół katolicki, Po wojnie — pisze 
— więcej, znacznie więcej ludzi uczę- 
szcza na kontynencie na nabożeństwa 
do kościołów rzymsko-katolickich niż 
przed wojną. Jest to zjawisko niemal 
powszechne na kontynencie. O ile ko- 
Ściół protestancki utracił presti- 
ge'u podczas wojny o tyle Kościół 
katolicki — zyskał. Najbardziej zaś 
— pisze Lloyd-George — przyczyniło 

się do tego zachowanie się podczas 
wojny rzymsko-katolickich kapłanów. 
Księża katoliccy szli w ogień ramię 
przy ramieniu z żołnierzami, a ofiar- 
ne zachowanie się zakonnic po szpi- 
talach wojskowych wywarło głębokie 
wrażenie nietylko na całe zastępy — 
żołnierzy lecz i na ich rodziny. 

Lloyd-George upatruje odradzanie 
się religijności w Angljj w pewnem 
nastawieniu dusz powojennych ku 

4:0 wo 

Uprawomocnienie się wyroku w sprawie rozwo- 
du ks. Karola 

ojca krdla rumuńskiego Michała. 
BUKARESZT, 27.6 PAT. Pięciodniowy termin, przysługujący 

b. księciu Karolowi dla wniesienia odwołania od wyroku sądu 
apelacyjnego, rozwiązującego małżeństwo z księżną Heleną, upły- 
nął wczoraj wieczorem. 

Ponieważ odwołanie nie zostało wniesione wyrok stał się 
prawomocny 

Los Amundsena i załogi gen, Nobile. 
„Małygin' nie może posuwać się naprzód. 

Według wiadomości, otrzymanych w Petersburgu, łamacz lodu „Małygin* 
nie jest w stanie posuwać się naprzód z powodu wielkiej mgły i zatorów. 

bofnik sowiecki Babuszkin ofrzymał rozkaz poszukiwania 
Amundsena. ' 

MOSKWA, 27 VI. PAT. Władze moskiewskie posłały do łamacza lodów 
at kę rozkaz, ażeby lotnik Babuszkin udał się na wyspę Foyn, zabierając 
z sobą w razie potrzeby dwuch ludzi 
wania Amundsena. 

z ekspedycji gen. Nobiliego na poszuki- 

Projekt senafu gdańskiego w sprawie reformy 
konstyfucji upadł. 

GDAŃSK, 27.VI PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Sejmu gdańskiego 
zapadła oczekiwana od kilku dni z nerwowem naprężeniem decyzja co do 
losu projektu ustawy o reformie konstytucji gdańskiej, opracowanej przeż 
Senat wolnego miasta i uchwalonej poprzednio w drugiem czytaniu. 

. W głosowaniu wzięło udział zaledwie 74 posłów, z których 72 gło- 
sowało za projektem 1 przeciw, a 1 wstrzymał się od głosowania. 

Wobec braku kwalifikowanej większości wynoszącej 80 głosów  pro- 
jekt senatu reformy konstytucji został odrzucony. 

W głosowaniu nie brali udziału nacjonaliści, narodowi liberali, komu- 
niści, grupy urzędnicze i jeden dziki. 

Kanclerz Miiller nie życzy sobie mieć oficjalnego 
zastępcy. 

BERLIN, 27. VI. PAT. Audjencja posla Henryka Miillera u prezyden- 
ta Hindenburga, mająca zakończyć dwutygodniowy zgórą okres rokowań o 
utworzeniu gabinetu niemieckiego, wyznaczona była dzisiaj na godz. 5 po- 
południu. Jedyną trudność stanowi dotychczas 
kanclerza. 3 

Stanowiska tego żąda centrum dla posta Wirtha, 

kwestja stanowiska wice- 

natomiast Muller 
jest zdania, że urząd taki jest zbyteczny i proponuje Wirthowi tylko tekę 
komunikacji. 

Lo słychać w Jugosławii? 
Gen. Żywkowicz przyszłym premjerem. 

BIAŁOGRÓD, 27 VI. PAT. Według zgodnych oświadczeń większości 
rządowej jak i opozycji, rozwiązanie przesilenia gabinetowego nastąpiło. 
Największe szanse ma gabinet gen, Żywkowicza. 

Sfan zdrowia Sfefana Radicza. 
BIALNGROD, 27. VI Pat. Biuletyn o stanie zdrowia Stefaną Radicza, wydany 

wczoraj popołudniu, stwierdza temperaturę 37,4, puls 95, apetyt dobry, funkcjonowanie 
trawienia normalne, stan ogólny bardzo dobry. 

Bela Kun skazany na 3 miesiące więzienia. 
Po odbyciu kary uda się pad 

da raju 
PRAGA 27 VI PAT. Bela Ku” sk 

   

  

a niemiecką lub czeską 

ty został przez sąd wiedeński na 3 
miesiące aresztu z zaliczeniem dwumiesięcznego aresztu šledczego. „Trybuna“ 
omawiając wyrok w sprawie Beli Kuna, stwierdza. że Bela Kun będzie musiał 
po odsiedzeniu kary opuścić terytorjum uustrjackie. Powrócić zaś do Rosji mo- 
że jedynie przez terytorjum czechosłowackie, lub niemieckie. 

Oba te kraje nie okazują jednak chęci pozwolenia Kunowi na swobodny 
przejazd, to też prawdopodobnem jest, że Bela Kun będzie eskortowany až do 
granicy rosyjskiej przez policję czechosłowacką lub niemiecką. 

Złofy medal dla pierwszego zwycięzcy 
tlantyku 

uchwalila konicrencja aeronautyczne w Brukseli, 
BRUKSELA, 27. VI. Pat. Pod przewodnictwem ks. Leopofda otwarta tu została 

konferencja międzynarodowej federacji aeronautycznej. Konferencja postanowiła przy- 
znać Lindbergowi złoty medal zasługi za 

wybór przez aklamację na przewodni- 
czącego grupy. 

Propozycja ta została przyjęta ie- 
dnogłośnie. : : 

Locquin proponuje zwiększenie 
liczby wiceprezesów z 6 na 8 oraz 

utworzenie komitetu wykonawczego, 
złożonego z 30 członków. Wnioski te 
przyjęto. 

Ustalono, że zebrania grupy od- 

bywać się będą raz w miesiąc, a w 

razie nagłych spraw prezydjum będzie 

mogło zbierać się i powziąć decyzję, 

nie czekając na walne zebranie grupy. 

Następnie prezes Locquin zako- 

munikował przed zamknięciem zebra- 

nia, że grupa została zaproszona do 

wydelegowania pewnej liczby  człon- 

ków dla odbycia wycieczki do Polski, 

wycieczki organizowanej przez grupę 

parlamentarną polsko-irancuską. Ma 

się ona odbyć w czerwcu przyszłego 
roku. 

spirytualizmowi, ku rzeczom i kwe- 
stjom — zagrobowym. Dzięki temu, 
pisze, że mnóstwo osób  pragnęłoby 
wiedzieć co się stało i co się dzieje 
z duszami ich krewnych i bliskich 
wogóle osób — poległych na wojnie. 

My sądzimy, że interesowanie się 
życiem zagrobowem nie jest bynaj- 
niej specjalną właściwością czasów 
teraźniejszych. Nie brakło tego intere- 
sowania się nigdy. Tak zwane „para- 
psychologiczne” studja kwitną nie od 
dziś i nie ód wczoraj. 

Oto ukazała się księga zbiorowa, 
dzieło współczesnych  najwybitniej- 
szych parapsychologów, wydana w 
roku zeszłym w Ameryce Północnej 
przez uniwersytet w Worcester w 
Stanie Massachusetts, zatytułowana 
„The Case for and agoinst Belief". 
Widać z tej zbiorowej pracy jasno, 
że okultyšci niemieccy i francuscy po- 
sługują się całkiem odmienną meto- 
dą niż ich koledzy z Ameryki i z 
Anglji. Wiadomo. że medja skłonne 
są do... szwindlowania, do posilko- 
wania się lub do pomagania sobie 
rozmaitemi sztuczkami kuglarskiemi. 
Owóż okkultyści francuscy i niemieccy 
(a najbardziej sam teraźniejszy naj- 
większy lumiaarz wśród  okultystow 
niemieckich dr. von Schrenk-Notzing) 
usiłują zasadniczo te, wyraża- 
jąc się najdelikatniej „nadužycia“ po- 
pelniane przez medja zataić; nawet 
zalecają je bagatelizować i unikać 

rok 1927, 

Niemcy przyznają się do nieści- 
słości  zarzufdłw w. sprawie 

: Giorzowa. 
HAGA, 27. VI. PAT. Na dzisiej- 

szem posiedzeniu trybunału  spra- 
wiedliwości międzynarodowej w spra- 
wie Chorzowa wygłosił replikę agent 
niemiecki Kaufman. 

Wyraził on na wstępie ubolewa- 
nie z powodu uczynionego w swem 
ostatniem przemówieniu  rzecznikowi 
polskiemu zarzutu, jakoby dowiedział 
się drogą nielegalną o złożeniu przez 
towarzystwo Bayrysche — Stickstoii- 
wehrke skargi do trybunału  arbitra- 
żowego polsko-niemieckiego w Pary- 
žu Oraz z powodu złożenia trybuna- 
łowi fotografjj Chorzowa, wziętej z 
planów i przedstawiającej fabryki 
jako większe, niż są w rzeczywisto- 
ści. Postępowanie swoje tłumaczy 
Kaufman pomyłką. A 

wszelkich w tej dziedzinie „rewelacyj“ 
publicznych -Natomiast Ame- 
rykanie i Anglicy stoją po stronie 
właśnie niemilosiernego i bezwzględ- 
nego łapania za rękę... lub nogę 
szwindlujących medjów, Demaskować 

i demaskować! Jaknajbardziej publicz- 
nie. Tegoż zdania jest hr. Karol Klin- 
ckowstróm, aczkolwiek okultysta nie- 
miecki (o szwedzkiem nazwisku). 

A oto, co jeszcze pisze: 
Dzieli on zjawiska parapsycholo- 

giczne na dwie grupy, na paralizycz- 
ne i parapsychiczne. W pierwszej 
grupie znajdziemy właśnie objawy 
medjumiczne, dookoła których wre 
najzaciętsza walka tych, którzy w nie... 
wierzą z tymi, którzy negują ich real- 
ne, faktyczne istnienie. Sceptycyzmem 
odznaczają się okultyści angielscy i 
amerykańscy, podczas gdy okultyści 
niemieccy, z profesorami Drieschem i 
Messerem na czele uznają osiągnięte 
przez medjów rezultaty (np. materja- 
lizację) za nieulegające żadnej wątpli- 
wości. Są autentyczne, dokonywane 
bez żadnych szalbierstw i sztuczek. 

Na to .odpowiada hr. Klinckow- 
stróm (uchodzący za wybitnego para- 
psychologa niemieckiegoo): „Środowi- 
sko, w którem się materjalizacje med- 
jumiczne ukazują, tak się zupełnie 
nie nadaje dla badań i kontroli (ciem- 
ność!) że dla oszukaństw wszelkich 
jest szerokie  pole*.  Kontrolować 
medjum powinni:  eksperymentalni 

l Sala. 

Katanie, wygłoszone podczas nabożeństwa w Bazylice przez ko. Walerjana 
Meysztowicza. 

Kazanie to wygłoszone w czasie 
Zjazdu Stowarzyszeń Młodzieży Pol- 
skiej, zamieszczamy z pewnem Op0ž- 
nieniem, gdyź nie pozwolił nam uczy- 
nić tego w swoim czasie nawał za- 
legającego materjału z 

ed. 

Ze wszystkich stron kraju zleciały 
się dziś naszej katedry sztandary. Ż 
pod Dzisny, z Brasławia, z nad So- 
wieckiej granicy, od Dźwiny po Bug 
—zebrały się Stowarzyszenia Mło- 
dzieży Polskiej. Nie wszyscy mogli 
przyjść. Dalekie szlaki, brak Środ- 
ków—a wiemy, że są tacy, którzy z 
dalekich stron przyszli—jak pielgrzy- 
mi—piechotą. Ale ci wszyscy nieo- 
becni duchem są z nami. | wiemy, 
że te stowarzyszenia, tak niedawno— 
niespełna trzy lata temu-— powstałe, 
dziś na tysiące liczą młodzież. Już 
dziś jesteśmy silni, 1 nietylko tem 
silni, że jest nas wielu. Nietylko tem, 
żeśmy młodzi. My naprawdę Silni 
jesteśmy jedną ideą, wiarą, która nas 
łączy. Silni, że Bogu służyć chcemy. 
A gdy Bóg z nami, przeciw nam ktoż? 
On jest najwyższą siłą. 

Wiele pracy przed nami. Dość 
Oczy otworzyć, by zobaczyć, jak wie- 
le pracują dziś ludzie, by kraj nasz, 
by Polskę wydźwignąć. Po tylu la- 
tach niewoli, po takiej wojnie! Wsie 
powstają ze zgliszcz, miasta z gru- 
zów, zorują się odrutowane wyrwy i 
wykroty okopów, rozbite, błotem za- 
lane szlaki w sieć dróg bitych, w sieć 
kolei się zamieniają. Z jakimże tru- 
dem powstają urzędy, sądy, szkoły! 
My, na ten trud, na to zmaganie z 
ciemnotą, z nędzą, z bezładem, mamy 
patrzeć, założywszy ręce? Pójdziemy 
razem. Ile sił, tyle ich poświęcimy 
tej pracy państwowo-twórczej. Będzie- 
my się uczyć i oświecać. Będziemy 
rozszerzać naszą wiedzę” zawodową, 
naszą wiedzę rolniczą. 

A w tej pracy każdy nam będzie 
bratem. Nie chcemy walki. Nie chce- 
my swarów. Nie chcemy nawet współ- 
zawodnictwa. Stajemy do wyścigu. 
I nie będziemy mieli-żalu, gdy nas w 
nim kto wyprzedzi. Bo ten jedyny 
wyścig, to wyścig pracy! Może liczyć 
na nas i Kościół, Matka nasza-i 
Rząd Najjaśniejszej naszej Rzplitej! 

Młodzieży nowa Polskę twórz, 
potężną, Bogu miłą! 

Polskę Bogu miłą tworzyć mamy. 
Bo jeżeli pan nie buduje domu, pró- 
żno się trudzą i cieśla i murarz. Pró- 
żno na basztach straż czuwa, gdy 
pan nie strzeże miasta. | próżnoby 
kto chciał Państwo Polskie bez Chry- 
stusa tworzyć! 

Słyszę, zda się, w oddali, za wie- 
ków przesłony, te słowa, które Św. 
Piotr słyszał, gdy trudził się długo, 
a nic nie zyskał, Te słowa z ust Bo- 
żych płynące, słowa dzisiejszej ewan- 
gelji: Wyjedź na głębię. : 

Tak, jakby do nas mówił: nie 
marnujcie sił na pracę płytką, na pra- 
cę przy brzegu. Sięgnijcie głębiej. Tam, 
w głębi, w duszach waszych, są Skar- 
by nieprzebrane, siły i potęgi. | my 
wiemy wiemy dobrze — że o tyle 
rozszerzymy Polskę, o ile rozszerzy: 
my dusze własne. 

Czem większe, ćzem piękniejsze, 

czem szlachetniejsze będą dusze na- 
sze tem piękniejszą, tem potężniej- 
szą będzie Polska. 

Spojrzcie na wasze sztandary. 
Obaczcie, jakich to Świętych są na 
nich obrazy? Czy Św. Jerzy, pogrom- 
ca smoka? Czy Święta Joanna 
z Orleanu z mieczem i w zbroi? 
Nie: Prawie na każdym sztandarze 
tze jest św. Stanisław Kostka, Św. 
Teresa z Lisieux. To właśnie ci Świę- 
ci, którzy najbardziej pracowali nad 
rozszerzeniem dusz własnych. Tak, 
jakby ten Święty chłopak, ta Święta 
zakonnica nam wskazywały, że naj- 
pilniejszą, najważniejszą pracą jesį 
praca nad duszą własną. 

Wiele zasługi położył, kto mie- 
czem o Polskę walczył. Zasługi wiel- 
kich wodzów naszych nazawsze ma- 
my w pamięci. Cześć mamy dla mę- 
stwa żołnierzy. Ale i genjusz wodza 
i męstwo żołnierza, to łaski, które 
Bóg rozdziela, łaski przez modlitwy 
przez Świętych zesłane. | innym mo- 
że torem potoczyłyby się dzieje, nie 
szłyby polskie chorągwie za Dźwinę, 
nie przyszłaba odsiecz do Lwowa, nie 
uciekałby wróg z pod Radzymina gdyby 
nie ciche modlitwy dusz czystych i 
miłych Bogu. Bo w oczach Boga — 
dusza ludzka, to skarb największy — 
skarb warty opłaty najwyższej — za 
cenę Przenajświętszej Krwi Zbawiciela 
kupiony. 

l dlatego za najpierwszą, najwa- 
żniejszą pracę uważamy pracę nad 
duszami młodzieży. Wszystkich sił 
dołożymy, by dusze nasze ubrać we 
wszystkie blaski cnoty, by nie zosta- 
wić w nich żadnego fałsu, żadnego bru- 
du, żadnego kłamstwa, żadnej słabości 
niech najpiękniejsze będą i  najszla-. 
chetniejsze. Bo tyłko szlachetny czło- 
wiek będzie dobrym żołnierzem, dob- 
rym rolnikiem,. dobrym obywatelem. 
Niech dusze nasze będą jasne jak 
błyskawica, czyste jak Śnieg. Niech 
będą najbliższe ideału Duszy Chry- 
stusa Pana. 

A o ile rozszerzymy dusze nasze, 
o tyle rozszerzemy Polskę! 

Dla Chrystusa i Polski. Cała pra- 
ca, cały trud. Potężną Polskę stwo- 
rzymy. Nie straszny nam wicher od 
wschodu. 

Bo gdy Bóg z nami, przeciw nam 
ktoż? On jest najwyższą siłą. у 

‚ т оава TIE оь 

Trzecia sesja dla spraw rozjem- 
stwa i bezpieczeństwa w Ge- 

nzwie. 
GENEWA. 27 - VI. Pat. W dniu 

dzisiejszym pod przewodnictwem min. 
Benesza otwarta została trzecia sesja 
komitetu do spraw rozjemstwa i bez- 
pieczeństwa. 

Min. Benesz powitał obecnego po 
raz pierwszy na sali delegata Turcji, 
który w odpowiedzi na to złożył Be- 
neszowi podziękowania i życzył ko- 
mitetowi powodzenia w pracy. 
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Instytut Nauk Hondlowo-Gospodarczych 
wWilnie. 

Wydziały: 1) Ogėlno-Handlowy, 2) Rolniczo-Handlowy. 
3-letni kurs nauki. 

Koedukacyjny zakład naukowy. Wstęp po 6-ciu klasach gimnazjum. 

Adres: Wilno, ul. Jagiellońska Nr 2, IV piętro (Dom T-wa Akc. 
B-cia Jabłkowscy). 
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$ŁORIARKA (Ūerkl, 
RESTAURACJA- 

poleca uwadze Sz. Sz. Wycieczkowiczów zakład prowadzony wzorowo 
przez fachowca. Zaopatrzony obficie we wszystko, co w zakres 

gastronomii wchodzi 

Rozkoszny Ogród. 
Koncerty orkiestry wojskowej. 

od godz. 8-mej do 14-tej. 
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KAWIARNIA. 

Gabinety, į 

psychologowie, zawodowi oraz do- 
świadczeni sztukmistrze (Taschenspie|- 
experten). Powinien też być użyty 
mechaniczny aparat kontrolu- 
jący, który już jest teoretycznie opra- 
cowany, tylko nie istnieje jeszcze w 
naturze. Dopóki eksperymenty z med- 

jami nie będą dokonywane w ta- 

kich warunkach, mowy być nie 

może o zupełnej pewności, „że nie 

padamy ofiarą bądź złudzeń,: bądź 
zręczności medja. Tego właśnie zda- 
nia jest np. prof. Willam Mac Dou- 

gali, utrzymujący, że rekiby w ogień 
nie włożył za autentyczność i wiaro- 
godność któregokolwiek z objawów 
medjumicznych, których przecie tylu 
był świadkiem. So samo mówią tak 
doświadczeni badacze jak dr. Prince 
z Bostonu, E. J. Dingwall lub Sid- 
gwick, luminarze angielskiej Socie- 
tyfor Psychical Research. 

Z telepatją i przenoszeniem myśli 
-- lepiej rzeczy stoją. Z „jasnowidze- 
niem“ tež. Utorował tym wszystkim 
objawom drogę telegrat bez drutu, 
aczkolwiek analogja między telegra- 
fem bez drutu a telepatją nic właści- 
wie nie tłumaczy. Dr. Baerwald upa- 
truje podstawę dla „jasnowidzenia” w 
hiperestezjj zmysłów. Hipnotyzowa- 
nie zdaleka, na znaczną odległość 

nie jest jeszcze dostatecznie wyekspe- 

rymentowane. 

Poruszamy sprawę bardziej aktual- 

ną: np. epilog paryski petersburskie- 
go zamordowania Rasputina. 

Oto co opowiada, pod datą 22 b. 
m. paryski korespondent gezety „Neue 
Freie Presse", 

: „Jak wiadomo, książe Feliks (ład- 
niej będzie powiedzieć: Szczęsny) Ju- 
Supów nietylko przyznał się, że Ra- 
Sputina zamordował, lecz nawet sze- 
roko i szczegółowo opowiedział jak 
się wszystko stało w sporej książce 
„La fin de Raspoutin'. (Rzecz 
szczególna, że książe nie używa pi- 
sowni francuskiej „Raspoutine'”). 

Książe wystawia dokonane zabój: 
stwo jako —czyn patrjotyczny. Książka 
jego wywołała nietylko całą powódź 
„оргасомай“ lecz i mnóstwo  pole- 
micznych wystąpień. Potem mieliśmy 
względną ciszę. Przerwała ją zapo- 
wiedź ukazania się... dwóch filmów: 
niemieckiego zatytułowanego „Śmierć 
Rasputina“ i francuskiego „Córka 
Rasputina“. 

Ukazanie się tego ostatniego filmu 
poprzedziła roztrąbiona przez wszy- 
stkie, jakie tylko istnieją organy re- 
klamy— sensacja. Gazety „lansowały* 
w Świat okrutnie efektowną wiado- 
mość, że pani 
Sołowjewowa, rodzona córka „Święg 
tobliwego starca" zamordowanego 
pałacu Jusupowych na Mojce w Pe- 
tersburgu- wytacza jego mordercom,; 
księciu Szczęsnemu  Jusupowowi 
wielkiemu księciu Dymitrowi proces» 

Marja z Rasputinow + 

Iz 
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Dekafy konstyfucyjne 
Przeciw szablonowi. — Niebezpieczeństwo chwili. 

Obecny Stan rzeczy, który czę- 
ściowo czyni zadość konstytucji, czę- 
ściowo zaś jest z nią sprzeczny i przy 
którym sama konstytucja pozostaje w 
znacznej mierze martwą literą, trwać 
dalej nie może bez narażenia pań- 
stwa na poważne niebezpieczeństwo. 

Niebezpieczeństwo to polega prze: 
dewszystkiem na tem, iż stan nie- 
prawny demoralizuje społeczeństwo, 
a pozatem państwo nie może nor- 
malnie się rozbudowywać bez odpo- 
wiedniego i trwałego fundamentu. 

Więc najpoważniejszym nakazem 
chwili bieżącej jest rewizja konstytucji 

to w kierunku nie drobnych popra- 
< ale gruntownej przebudowy ca- 
iego ustroju państwowego. 

Rzecz charakterystyczna, iż sąsia- 
sdujące z nami Litwa i Łotwa wyprze- 
dziły nas pod tym względem i w koń- 
cu maja r. b. dokonały poważnych 
zmian w swoich konstytucjach. 

Zadaniu rewizji konstytucji nie- 
zmiernie sprzyja bogate doświadcze- 
nie siedmiu lat, które upłynęły od 
uchwalenia konstytucji 17 marca 1921 
i które mogą zastąpić okres lat 25, 
przewidziany w art. 125 tejże kon- 
stytucji. 

W związku z rewizją konstytucji 
mówi się zawsze 0 kryzysie parla- 
mentaryzmu. 

Rzeczywiście, zagadnienia te są 
ogranicznie związane pomiędzy sobą. 
Nie wolno jednak, mówiąc o wadach 
parlamentaryzmu, iść tak daleko, aby 
przekreślać w ustroju państwa istnie- 
nie przedstawicielstwa JĄ narodowego; 
toby oznaczało wyrzucanie z wan- 
ny wraz z brudną wodą i śsennego 
dziecka. 

Takiem przekreśleniem parlamen- 
taryzmu są wszystkie koncepcje, ma- 
jące na celu zastąpienie go przez 
organizacje na wzór bolszewickich 
rad lub faszystowskich korporacyj re- 
prezentujących tylko sfery prorządo- 
we i pozbawionych zdrowych i zba- 
wiennych dla organizmu państwowe- 
go elementów opozycyjnych. 

Przecież parlament w Angli zaw- 
dzięcza swoją żywotność i znaczenie 
istnieniu w jego łenie stałej i potęż- 
nej opozycji. 
% | fakt charakterystyczny: po 10 la- 
tach panowania w ZSSR. systemu so- 
wietów, niecierpiącego żadnej opo- 
zycji nawet ze strony prawowiernych 
komunistów, zostało rzucone hasło 
„Samokrytyki“ jako Środka, który ma 
radykalnie uleczyć ustrój sowiecki i 
wyplenić doszczętnie panujący w or- 
ganizacjach sowieckich biurekratyzm. 

Taka sama reakcja jest nieunik- 
niona i we Włoszech, gdzie niemal 
zupełnie została skasowana wolność 
polityczna. 

Poza absolutyzmem i parlamenta- 
ryzmem tertium non datur. 

Jeżeli uznać, iż dane państwo 
przerosło warunki, przy których 
wskazana byłaby absolutna forma 
rządów, to trzeba przyjść do wniosku, 
iż poza parlamentaryzmem w szeró- 
kim zrozumieniu przedstawicielstwa 
narodowego nie można nic przeciw- 
stawić biurokracji, bez której, rzecz 
oczywista, nie może się obejść żadne 
państwo. 

Istota całego zagadnienia tak zwa- 
nego kryzysu parlamentaryzmu pole- 
ga na tem, aby te dwa czynniki w 
ustroju państwowym, a mianowicie 
biurokracja i parlamentaryzm dopro- 
wadzić do harmonijnego współdziała: 
nia, tak, jak, naprzykład, współdziała 
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$ A. Piasackl w tratowe 
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Same się reklamują. 

Żądać wszędzie. 

żądając w dodatku odszkodowania w 
wysokości 25 miljonów franków, Oczy- 
wiście w złocie. Czy to „Świętobliwy 
Starzec", który trząsł Rosją carską 
nie wart takiej sumy? Taka historycz- 
na persona! 

Do takiego posunięcia namówili 
p. Sołowjewową —jej przyjaciele i dó- 
radcy. Nigdyby jej do głowy nie 
przyszło!.. Żyła dotąd w ciszy i odo- 
sobnieniu. A teraz nagle. znalazła się 
w najokropniejszym wirze - oblegana 
przez reporterów, fotogratów, właści- 
cieli kin, wydawców... 

P. Sołowjewowa miała 16 lat gdy 
jej ojca zabito. Mieszkała przy tejże 
ulicy Gorochowoj, w temże mieszkaniu 
skąd książe Jusupów zabrał jej ojca 
aby go zawieżć do swego pałacu na 
Mojce. Dziś ma lat 30; jest wdową; 

Arma dwoje dzieci. Mieszka w Paryżu 
le została tą samą petersburską wło- 

Ścianką, dziś jeszcze jak przed laty 

nie orjentującą się w okolicznościach 
wśród których „padł” jej ojciec. Jak 
rosyjski chłop—poddała się biernie 
losowi i jeśliby nie doradcy i „przy- 
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jaciele* nigdyby nie poruszyła palcem 
dlatego aby... zarobić na śmierci ojca 
25 miljonów franków. 

nie zarobi, a spróbować 
przyjaciele i 

Zarobi 
trzeba! Tak tłumaczyli 
doradcy. 

Dla niej samej był ojciec... wszech- 
potężną osobistością. Dlaczego? а- 
kim sposobem? Z racji jakiej” Nawet 

Ponieważ Sejm obecny, będąc nie- 
życiowym tworem nieżyciowej konsty- 
tucji, jest całkiem niezdolny do uchwa- 
lenia nowej odpowiadającej potrze- 
bom państwa konstytucji, to takowa 
musi być oktrojowana. 

W taki tylko sposób będzie szczę- 
Śliwie zakończone dzieło, rozpoczęte 
przez Marszałka Piłsudskiego w hi- 
storycznym dniu 12 maja 1926 r. 

Tego |dzieła nie wolno w żaden 
sposób odkładać na czas dłuższy. 

Dyktatura, jako objaw rewolucji, 
może być zbawienna, jeżeli trwa nie 
długo. Е 

Zwłaszcza jest niebezpiecznem 
przeciągać dyktaturę, jeżeli jest ona 
uosobiona w jednostce. 

Inaczej się dzieje, kiedy dyktaturę 
uprawia partja. 

W ZSSR po śmierci Lenina pozo- 
stał bolszewizm, we Włoszech w ra- 
zie śmierci Mussoliniego pozostanie 
faszyzm. 

Takiej dyktatury, będącej wyra- 
zem najwyższego despotyzmu, na 
szczęście nie mamy, ale zato stoimy 
przed niebezpieczeństwem próżni. 

Więc wszelka zwłoka w (wielkim 
dziele naprawy naszego ustroju pań- 
stwowego może być katastroialną, 

Problem parlamenfaryzmu. 
w sądzie przysięgłych władza sądowa 
z czynnikiem obywatelskim. 

Istnienie jednej biurokracji bez 
parlamentaryzmu powoduje w orga: 
nizmie państwowym  zwapnienie jego 
komórek, czyli tak zwaną arterjoskie- 
rozę, która grozi paraliżem. 

Natomiast przerost parlamentary- 
zmu ze szkodą dla biurokracji powo- 
duje taniec św. Wita, który w swoich 
skutkach jest również fatalny dla or- 
ganizmu państwowego. 

Wzajemne zaś harmonijne współ: 
działanie dwuch czynników prowadzi 
do potężnego postępu, który dał się 
obserwować w przedwojennej Europie. 

Olgierd Kryczyński. 

SEE STTWTRORE SHE EAST, 

SPORT. 
Program marszu szlakiem Ba- 

torego. 

Dnia 29 VIl.--Wyjazd drużyn marszo- 

wych do Konstantynowa, powitanie drużyn 
ną dworcy w Konstantynowie. Odczyt w 
Konstantynowie o technice marszu. Kolacja 
—odpoczynek. 

Dnia 30 VI.—O godz. 5 rano wymarsz 

drużyn z Konstantynowa do Słobódki (45 

klm.). Odpoczynek w  Słobódce - obiad— 

kolacja. Film: „Marsz szlakiem Kadrówki. 
Dnia 1 VII.—O gedz. 5 rano wymarsź 

drużyn ze Słobódki do Wilna (41 klm.). 
Powitanie drużyn na mecie—obiad w Wil- 

nie. O godz. 15 rozdanie nagród. na placu 

Katedralnym. Film w kinie Miejskim - ko- 
lacja w Wilnie. Wieczorem wyjazd drużyn 
marszowych z Wilna. | 

W celach informacyjnych uruchomione 

zostaną w Wilnie i w Konstantynowie dwa 
biura, a mianowicie: w Wilnie w dniu 29-go 

czerwca biuro  iuformacyjno-prasowe, „w 

Konstantynowie w RA 29 czerwcą biuro 

informacyjno-kwaterunkowe. 
A WOM będą udzielane drużynom 

tylko przez komendantów drużyn. & 

Dla łączności ze startem, % punktami. 

kontrolująceri, z półmetkiem i metą urucho- 

miona zostanie w dniach marszu specjalna 

sieć telefoniczna. 22 2 
Stacja odbiorcza mieścić się będzie w 

Urzędzie Wojewódzkim. 

BIEŁOA WARSZAWSKA 
27 czerwca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. _ Sprz. Kupno 

Dolary 8,89 8,91 8,87 
Belgja 164.54 164.85 164.23 
Holandja 359 10 350, - _ 358,20 
Londyn 43,475 43,58 43,37 

Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 

Paryž 3509 — 35.18 35.35 

Praga 26,46 26.48 26.35 

Szwajcarja 171,93 172.36 171.50 

Stokholm 239.18 239.78 238.58 

Wiedeń 125,55 125.86 125.64 
Włochy 46,86 _ 46,98 46,74 

Papier rocentowe: 
5 proc. Rożki dolarowa 83— 86,—85— 
Dolarowa 82 86,75 81,— 
Dolarówka 81 — 80,75 82, — 
5 proc. konwersyjną 67 
Pożyczką kolejowa 62 
6 proc. pożyczka dolarowa 1920 r. 87.— 
10 proc. pożyczka kolejowa 104— 
10 proc. kolejowa 104. 103.75 

  

nie usiłowała zrozumieć, Wpadał do 
domu, do ich skromnego mieszkania 
przy Giorochowoj —jak meteor, I zni- 
kał. Co z nim się działo? Co robił? 
Nie wiedziała — nie interesowała się. 

Była w domu zamożność —tylko tyle. 
Ojciec mówił często 0 carze i carycy... 

wyniośle, bywało z pogardą. Mało co 
się mówi w domu, w czterech Ścia- 

nach! 

Gdy wybuchła rewolucja uciekła 

zagranicę, do Francji. Poduczyła się. 

Dziś, mając lat 30, może sama uczyć 

i wychowywać dzieci. To też zarabia 
na życie jako bona, potrosze dając 
małym dzieciom lekcje zbiorowe. Wy: 
gląda bardzo młodo i Świeżo. Przy- 

stojna, pełna blondynka, o jasnych, 
dobrych oczach. Nigdy w jej myślach 
nie postała — zemsta. Zadna Ven- 
detta nie leży w jej naturze. Jest 
Rasputinówna z tych natur, co za du- 
szę ojca Świecę na ołtarzu postawią 
lecz nawet nie pomyślą „przešlado- 
wać* mordercę. Dwa razy tylko w 
życiu widziała ks. Jusupowa przelo- 
tem i raz tylko słyszała jego głos... 
tego dnia kiedy po ojca przyszedł. 

A teraz ma na głowie konferencje 
z adwokatami, reporterów i iotogra- 
fów, „krewnych* i przedsiębiorców 
kinowych... 
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Znaczny postęp w pracach przygofowawczych do 
Wystawy Rolniczo-Przemysłowej. 

Wileński Wojewódzki Komitet Rol- 
ny rozwinął w ostatnich czasach nie- 
zwykle intensywną akcję. 

Po przeprowadzeniu prac przygo- 
towawczych do Wystawy na terenie 
Województwa Wileńskiego prezes te- 
go Komitetu inż. Jan Czerniewski 
zwrócił uwagę na tereny graniczące z 
Wileńszczyzną. 

W następstwie tego powstał, jak 
już wiadomo, taki sam Komitet Ro'- 
ny w Nowogródku. 

„Otóż w dniu 18 b. m. odbyło się 
w  Nowogrodku drugie zebranie 
wspomnianego Komitetu, na którem 
w obecności prezesa Wileńskiego Ko- 
mitetu Rolnego inż. Czerniewskiego 
załatwiono cały szereg spraw bieżą- 
cych. 

W toku obrad ustalono, iż pod 
eksponaty rolnicze z Województwa 
Nowogródzkiego potrzeba stoisk; dla 
bydła—szt. 50, trzody chlewnej - 10, 
owiec 30, konie—20, pod drób i 
drobięta 50 m*. 

Następnie szczegółowo omówiono, 
co będzie wystawione z poszczegól- 
nych powiatów województwa oraz or- 
ganizacyj i; instytucyj gospodarczych i 
rolniczych. 

Dalej nowogródzki Komitet Rolny 
ułożył listę kandydatów na członków 
honorowego komitetu, stawiając na 
czele tej listy nazwisko wojewody 
Beczkowicza. Wśród kandydatów Wy- 
mienione jest. nazwisko posła Rduł- 
towskiego. 

W skład Wojewódzkiego Komite- 
tu Rolnego dla spraw wystawy Rol- 
niczo-Przemysłowej w Wilnie wchodzą: 
p.p. Edward Bohu, naczelnik roln. 
i weteryn. przy Nowogródzkim Urzę- 
dzie Wojewódzkim jako prezes, zaś 
jako członkowie Antoni Czyżewski, 
kierownik T-wa Rolniczego; Tadeusz 
Moliński; Józei Tendziagolski; staro- 
sta lidzki Henryk Bogatkowski; Bazyli 
Smolenkow; Stanisław Klikowicz; dr. 

Noel Snisarenko, Witold Snurin, Leon 
Lwow i Roman Staliński. * 

Na omawianem posiedzeniu po- 
wyższy Komitet wysunął szereg po- 
stulatów, które przedłoży Komitetowi 
Wykonawczemu Targów — Wystawy 
inż. Jan Czerniewski. 

m 
Wprost z Nowogródka prezes 

Wileńskiego Wojewódzkiego Komite- 
tu Rolnego inż. Jan Czerniewski udał 
się dc Święcian, gdzie w sprawach 
Wystawy odbył konierencję ze staro- 
stą Mydlarzem. : 

W wyniku tej konferencji delego- 
wany został z ramienia starostwa dla 
utrzymania kontaktu z Komitetem 
Wykonawczym Targów-Wystawy p. 
Świetliński, referent gospodarczy sej- 
miku šwiecianskiego. 

Dalej ustalone zostało, iż powiat 
Święciański wystawi eksponaty z dzie- 
dziny prżemysłu ludowego oraz trzo- 
dę chlewną z sejmikowej szkoły rol- 
niczej i z kółka hodowlanego w 
Świrze. Powiat ten, jak się okazało 
ma już opracowane tabele i wykazy 
statystyczne. 

W drugim dniu pobytu inż. Czer- 
niewskiego w Święcianach, t. į, 20 b. 
m., odbył się pokaz koni, na 
którym wyodrębniono 5 sztuk  ogie- 
rów i grupę rodzinną, złożoną z 5 
sztuk” 

Po wspomnianym pokazie odbyła 
się próba siły koni, podczas której 
wyróżniły się: ogier gospodarza 
ze wsi Koreniaty p. Rynkuna i klacz 
gospodarza z zašcianku Sienciszki p. 
Szymkowicza. Pierwszy z wyróżnio- 
nych koni wyciągnął 2000 klg.. 
drugi—1980 klg. — po piaszczystej, 
pagórkowatej drodze. Obydwa wyróż- 
nione konie mają wziąć udział w 
próbach siły podczas Wystawy w 
Wilnie. Właścicielom ich życzyć nale- 
ży, aby uzyskali odpowiednie premie. 

й 

Jak będzie wyglądała Wystawa Rolmiczo- Przemysłowa? 
Wystawa rolnicza przy Targach 

Północnych będzie miała dla Wileń- 
szczyzny, dzielnicy wybitnie rolniczej 
ogromne znaczenie, to też czynione 
są wszelkie usiłowania, aby wypadła 
ona jaknajokazalej. 

Dział rolniczy zajmie cały gmach 
szkoły tkackiej A. Mohlówny, oraz 
projektowane jest ustawieni: dwóch 
względnie trzech pawilono. - namiotów 
(specjalnie z Hamburga sprowadzo* 
nych), w których ulokowane zostaną 
ek aty £óne jak np. zie- 
miopiody, cawozy sztuczne i t. p. 

. Środkowa część parku im. gen. 
Żeligowskiego mieścić będzie narzę- 
dzia rolnicze. Ogromne zapotrzebowa* 
nia firm stawiają w kłopotliwe poło- 
żenie Dyrekcję Wystawy, to też brana 
jest pod uwagę ewentualna koniecz- 
ność wyszukania dodatkowego placu. 

Wzdłuż płotu okalającego park 
umieszczone zostaną stoiska dla in: 
wentarza żywego, które reprezento- 

    

  

  

  

  

  

Awane będzie zapewne przez 400—500 
okazów. 

Drób, psy, króliki i drobne ptac- 
two umieszczone zostaną w b. ele- 
ktrowni  Lumana (obecnie szatnia), 
a tuż obok tej budowli stanie wielki 
pawilon mleczarski firmy Alfa - Laval. 

Wzorowa mleczarnia przeprowa- 
dzać będzie na oczach publiczności 
wyrób masła i t. p. у 

Część Cielętnika, przylegająca do 
parku Żeligowskiego przeznaczona jest 
jako teren na pokazy inwentarza oraz 
projektowane jest zorganizowanie tu 
2-dniowych konkursów hippicznych z 
udziałem pań, oficerów i podoficerów, 

Z SĄDÓW. 
My tu sami władza. 

Do czego dochodziła arogancja *łur- 
tkowców białoruskich, agitowanych przez 
wysłanników Moskwy, wiemy wszyscy, nie 
od rzeczy jednak będzie wspomnieć o pe- 
wnem zajściu, jakie miąło miejsce w Li- 
pnikach pow. Postawskiego. 

Miejscowy hurtek zwołał zebranie. а- 
ko locum obrano izbę Dymitra Awtasa, je= 
dnego z najzagorzalszych wrogów wszyst- 
kiego, co nosi na sobie charakter pol- 
skości. 2 

W chwilę po rozpoczęciu obrad wszedł 
posterunkowy Baranowski, wysłany specjal- 
nie przez komendanta posterunku w celu 

uczestniczenia podczas zebrania. To „pań- 
skie oko* nie podobało się hromadowcom 
to też po oświadczeniu policjantowi, że 
„my tu sami władza”, usunęli go z izby. 
Najwięcej aktywności wykazał gospodarz 
domu. Posterunkowy złożył zameldowanie 
i władze wytoczyły sprawę. Sąd Okręgowy 
po. gruntawnem zaznajomieniu Się ze Szcze- 
gółami zajścia skazał Awłasa na dziesięć 
miesięcy więzienia. 

brona „uciskanego* "przez policję 
Awłasa apelowała, jednak Sąd Apelacyjny 
stanął na identycznym stanowisku i wyrok 
zatwierdził. 

Hiomadowiec, nieszanujący władzę pol- 
ską, na własnej skórze przekona się, kto 
tu jest władzą i jak wielka jest siła „Hro- 

    

mady”, zresztą dziś już w proch obró- 
conej. 

в Ф. RR 
a i ŽĄDAICIE | 
z we wszystkich aptekach i 5 
a skłądach aptecznych znanego | = 

1 środka od odcisków a 
| m 
S Prow A. PAKA. 3 
BO. m 

Maszyny młyńskie 
walce,, kaspry, ka- 
mienie, jagielniki, 

  

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. -5 

Wszystkie te zamierzenia, niewąt- 
pliwie cenne i celowe, napotykają, nie- 
stety, na powažne trudnošci. Wpraw- 
dzie Komitet wystawy uzyska! pewne 
subsydja, jednak nie załatwia to jeszcze 
kwestji materjalnej zupełnie pomyślnie. 

Suma 16.100 przyznana zostało 
jako subsydja organizacjom rolniczym 
na przygotowanie materjału wystawo- 
wego, a 10.000 zł. na nagrody, któ- 
rych gros zarezerwowano za żywy 
inwentarz i eksponaty z działu prze- 
mysłu ludowego. 

Zainteresowanie się wystawą, zwła- 
Szcza działem hodowli konia, wśród 
sfer rolniczych wzrasta stałe, do czego 
przyczyniają się w pewnej mierze po- 
wiatowe eliminacyjne wystawy koni. 
Podobne wystawy odbyły się już w 
Święcianach i Oszmianie, a w nie- 
dzielę odbędą się w Głębokiem. 

W związku z koniecznością (wy- 
wołaną nadmierną ilością opadów) 
zwrócenia bacznej uwagi na zbiory 
paszy wyjeżdża w tych dniach do Kur- 
landji p. Inspektor Ławrynowicz ce- 
lem zbadania na miejscu systemu sy- 
Jowania (przechowywania paszy mo- 
krej, przy pomocy specjalnego przy- 
rządu) oraz poczynienia starań O za- 
instalowanie na wystawie kilku wspom- 
nianych przyrządów. System sylowa- 
nia może jedynie wyratować tego- 
roczne pasze, gdyż na pomyślne wa- 
runki atmosferyczne trudno już liczyć. 

. Sądząc z ogólnego zainteresowa- 
nia się i poczynionych już przygoto- 
wań Wystawa Rolnicza przy Targach 
Północnych nie zawiedzie pokłada- 
nych w niej nadzieji. w, 7. 

Pro domo sua. 
Otrzymaliśmy następujący list od Ne- 

mezjuszą Kelmensa Ogórkiewicza, estety, 
który w całości drukujemy. 

Szanowna Redakcjo! 
Skromna moja osoba zaprzątnęła u- 

mysły reporterów, posiadających dwie no- 
gi (Kur. Wil. 26. VI) chroniących się od 
spróchnienia i anemji mózgu w murach 
bernardyńskich (Kur. Wil. 24 VI), a przed- 
kłaądających ponad sałatki z mieszanych 
ingredjeacyj — „przekwašniale ogórki 
(też gust!) i ananasy w konserwach (wyk- 
wint!) 

Indywidua te o dwóch, a czasem © 
czterech nogach tak miłujące jarzyny na 
surowo, skwaśniałe i marynowane, przech- 
rzciwszy mnie na Msciwoja (o Mamo, czy 
słyszysz) oczekują na Helikonie razem Z 
Józefuoweczką aż przedstawię paszport, 
który miarodajnie wyjaśni mój wiek, płeć, 
miasto urodzenia, specjalne , zamiłowania i 
znaki szczególne. 

Jestem więc do dyspozycji i służę in- 
formacjami, aczkolwiek przyznać muszę że 
pisać o sobie jest mi bardzo przykro, po- 
nieważ cierpię chronicznie na zanik tak 
zw. autoreklamy. 

Nie jestem więc żadną jarzyaą, ani 
tembardziej owocem egzotycznym, *nie jes- 
tem również ani Kajetanem ani p. Pelagją. 
nie urodziłem się w Oszmianie ani w Ej- 
szyszkach. Pochodzę z Wilna. tu ujrzałem 
światło dzienne i tu zaznałem pierwszych 
niewinnych rozkoszy młodości. Liczę So- 
bie wiosen dwadzieścia, jesieni zaś 22 (kto 
chce obliczyć moje ląta, a wiem że to nie- 
ładnie, niech doda te dwie cyfry). 

Wiele lat utaiłem odgadnie tylko sub- 
telna niewiasta. 

Nie będę długo się rozwodził, gdzie 
byłem co skończyłem, dość, że mogę po- 
szczycić się trzema dyplomami (Uniwer- 
sytet, Akademja Sztuk Pięknych i Kon- 
serwatorjum.) Nie przeszkądza mi to w 
wolnych chwilach czasu tworzyć poezje 
(erotyki przedewszyskiem, z lekkim pod- 
kładem sentymentalizmu), 

Bawiłem w Paryżu i Rzymie, Casablan- 
ce i Rio de Janeiro sądzę więc że będzie 
to dostateczne curriculum vitae dla cie- 
kawskich nieswojskich „swojaków*. i 

Łączę wyrazy najwyższego szacunku i 
najgłębszego poważanią. 

Nemezjusz Klemens Ogórkiewicz mp. 

     

  

S. 

Marųleczka 
zmarła w dniu 26 czerwca 1928 

Św. Piotra i 

  

Bóg zapłać tym, którzy ostatną posługę jej oddali. 

rodzice, siostra i dziadkowie. 

Koźlińska 
roku, pochowana na cmentarzu 

Pawła w Wilnie. 

  

  

Podzięk 

skiemu, S. Przełożonej Lecznicy 

ną opiekę podczas długiej 

jak również wszystkim osobom 
gródzkiej Izby Lekarskiej 
wódzkiego, 

  

którzy obecnością 
— serdeczne Bóg zapłać składają pogrążeni w smutku 

żona, dzieci, brat i bratowa. 

Profesorowi Michejdzie, D-rom Kucharskiemu 

ZANETTI SKUODO 

owanie. 

i Dąbrow- 
Św. Józefa, S. Zoiji, S. Alicji 

i wszystkim innym doktorom i siostrom za troskliwą i serdecz- 
choroby i 

ś. p. HERMANA HANSENA, 
przy zgonie 

oraz członkom Wileńsko-Nowo- 
i współpracownikom Urzędu Woje- 

swoją uczcili pamięć zmarłego 

Niezwykłej treści list. tajemniczego oszusta, 
W ostatnich dniach kupiec niejaki Soj- 

fer Fiszman zamieszkały przy ul. Niemiec- 
kiej 12 otrzymał o niezwykłej treści list, 
w którym podpis autora, mianującego się 
sekretarzem pewnej grupy, został stwier- 
dzony jako nieczytelny. 

W liście tym rozkazuje się Fiszmano- 
wi, który, jak twierdzi autor listu, napew- 
no opłaca podatki państwowe, wpłacić naj- 
później do wtorku godziny 9 wiecz. 500 
zł. na ręce niejakiej panny bez nazwiska, 
zajętej pisaniem w mieszkaniu przy ul. 
Żydowskiej Nr 5 m. 3. W razie niewyko- 
nania rozkazu lub zdradzenia treści listu, 

grozi Fiszmanowi kara śmierci. 
Złożone zaś pieniądze, jak podkreśla 

autor — zużyte zostana na pomoc więź- 
niom. у 

Jak stwierdzono, w podanem miesz- 
kaniu przy ul. Żydowskiej Nr 5 zamiesz- 
kuje Żyd, szewc, niejaki Wajner, który je- 
dnoczaśnie otrzymał również list, w tre- 
ści którego rozkazuje się Wajnerowi za- 
chowanie tych pieniędzy. 

„Całą sprawę przekazano władzom po- 
licyjnym, które wszczęły energiczne śledz- 
two celem ujęcia tajemniczego oszusta. 

Pijana banda żołnierzy sowieckich zastrzeliła pastoszka. 
W pobliżu wsi Kucewicze, na pograni* 

czu polsko-sowieckiem pijana banda źoł- 
nierzy sowieckich strefy granicznej postrze- 
liła chłopca, pasącego na łące bydło wio- 
skowe. Wskutek odniesionych ran nieszczę- 

śliwy pastuszek zmarł. 
W sprawie tej nasze władze pograai- 

czne poczyniły odpowiednie kroki u odno- 
śnych władz sowieckich. 
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CZWARTEK 
DB ous| Wschód s. g. 3 m. 30 

Leona pap. Zach. sł. o g. 19 m. 51 
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Piotra i Paw. 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia — 27 VI 1928 r. 

Ciśnienie J 
średnie w m. | ЭЕ 

Temperatura J 
EEE \ Roe 

Opad za do- J 2 
bę w mm. | 

Wiatr J przewažający 1 Południowo-zachodni. 

Uwagi: Półpochm., przelotne opady 
Minimum za dobę —0C. 
Maximum na dobę 22>C. 
Tendencja barometryczna: Spadek następnie 
wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA. 
— (0) Kto korzystać będzie z amne- 

stji w dziedzinie kar administracyjnych, 
Jak wiadomo, uchwalona przez Sejm amne- 
stja dotyczy też niektórych kar administra- 
cyinych. 

W pierwszym 
ną grzywny z handlu po godz. ų 
rem, za handel w niedzielę lub święta, 
pobieranie zbyt wysokich cen i tp. С 

Pozatem darowane zostają kary za nie- 

higjeniczne prowadzenia sklepu, jak rów- 
nież za handel wyrobami monopolowemi, 
jak tytoniem, sacharyną, Spirytusem i tp. 

Darowane zostaną również kary za 
handel bez patentów lub z patentem nie- 
odpowiedniej kategorji. S 

Zainteresowani kupcy powinni zwracać 
się o darowanie kar, gdyż w najbliższym 
czasie władze administracyjne owzymają 
odpowiednie zarządzenia i same dokonają 
anulowania orzeczeń karnych. 

— Delegacja Synodu Ewang,-Refor- 
mowanego u p. Wojewody. W dniu wczo- 
rajszym zgłosiła się do p. Wojewody wi- 
leńskiego delegacja odbywającego się Sy- 
nodu Ewangelicko-Reformowanego w Wil- 
nie. Delegację przyjął w zastępstwie nie- 
obecnego wojewody Raczkiewicza p. Wło- 
dzimierz Dworakowski, wobec którego de- 
legacja złożyła w imieniu Synodu wyrazy 
hołdu dla Rzeczypospolitej i zapewniania o 
oddanej pracy dla dobra Państwa. 

W odpowiedzi zastępca Wojewody po- 
dziękował za te uczucia, których dowody 
przedstawiciele tego Kościoła w. Polsce 
dawali niejednokrotnie w swej działalności. 

Prezes Wileńskiej Izby Skarbo- 
wej, p. Jan Małecki, w dniu wczorajszym 
powrócił do Wilna z urlopu wypoczynko- 
wego i objął urzędowanie. ; : 

Interesantów Pan Prezes będzie przyj- 

mowąć codzienrie, oprócz środy, od godz. 
13-ej do_14 i pół. й 

— Ostateczny termin wyborów do 
żydowskich gmin wyznaniowych. Na 
skutek porozumienia się Starosty Grodz- 
kiego p. Iszory z przedstawicielami organi- 
zacyj żydowskich ustalony został ostatecz- 
ny termin wyborów do gmin wyznanio- 
wych. 

Wybory 
lipca. 

— (x) Dookoła wyborów do żydow- 
skich gmin wyznaniowych. laformują 
nas, iż w ubiegłą niedzielę w poszczegól- 
nych miejscowościach Województwa Wileń- 
skiego odbyły się wybory do żydowskich 
wyznaniowych rad gminnych, „gdzie każda 

z nich wybiera po 8 przedstawicieli. | 

Według ostatnio otrzymanych wiado- 
mości w miejscowości Dzięcioły na 8 przed- 

stawicieli wybrano 5 ortodoksów, I sjoni- 
stę, I bundzistę i 1 przedstawiciela miej- 
scowego związku rzemieślników. Ši 

W Wołożynie: 5 ortodoksów, 1 sjoni- 
stę i po jednym przedstawicielu z drobnych 
handlowców i rzemieślników. | 

W gminie wyznaniowej Wiszniewo-Tra- 
by wybrano 8 ortodoksów. 

Ćo do dalszych gmin szczegółów na- 

razie brak. Wybory zaś do Rady gminnej 
w Wilnie odbędą się, jak już podawaliśmy, 

29 lipca r. b., przyczem w myśl cyfrowego 
zestawienia uprawnionych do głosowania 

jest 7500 mężczyzn w wieku od lat 25. 

rzędzie anulowane zosta- 
7-е] wieczo- 

za 

te odbędą się w dniu 29 

NIKA 
— (x) Konfiskata białoruskiego pis- 

ma *Zara Pracy*. Urząd Starostwa Gro- 
dzkiego w Wilnię zarządził w dniu wcze- 
rajszym konfiskatę wychodzącego w Wil- 
nie białoruskiego pisma pt. „Zara Pracy“ 
za umieszczenie artykułu  omawiającego 
przemówienie białoruskiego posła Wo- 
łyńca. 
3 W treści tego artykułu dopatrzono się 
cech przestępstwa przewidzianego w art. 
129 i 154 KK. 

MIEJSKA. 
— (x) Prośba zainteresowanych. 

właścicieli żydów do Magistratu. W 
związku z zatwierdzeniem przez Radę 
Miejską zryczałtowania opłat zą miejskie 
podatki hotelowe, domów zajezdnych i tp. 
właściciele tychże żydzi zwrócili się w 
dniu wczorajszym do Magistratu m. Wilna 
z prośbą o rozłożenie im na raty pewnych 
w myśl tej nowej ustawy obowiązujących 
opłat podatkowych. 3 

Jak nas informują prośbie tej Magistrat 
prawdopodobnie zadość uczyni. 

KOLEJOWA 
— W sprawie godzin urzędowania 

w kasach kolejowych. Onegdaj w Dyrekcji 
Kolejowej odbyła się w tej sprawie kon- 

*ferencja z przedstawicielami ster przemy- 
słowo-handlowych. 

Jak już zaznaczaliśmy w Nr 99 z dnia 
29 kwietnia rb. „Słowa*, sprawa ta wywo- 
łała wielkie zainteresowanie w sferach hand- 
lowych i z początkuszdawało się, że co do 
zniesienia przerwy urzędowania w kolejo- 
wych kasach towarowych od godz. 12 do 
14 niema przeciwników, i że załatwienie 
sprawy w tym właśnie sensie nie napotka 
na przeszkody. 

Lecz zbytnia pewność często zawodzi. 
Otóż zwolennicy pomienionej inowacji sta- 
wili się bardzo nielicznie na konferencję w 
Dyrekcji Kolejowej, wówczas gdy przeciw- 
nicy, rekrutujący się przeważnie z pomniej- 
szych firm, stawili się gremjalnie, twierdząc, 
iż reprezentują cały niemal handel i prze- 
mysł Wilna. 

Przeważył oczywiście głos ostatnich, 
lecz zwolennicy wprowadzenia urzędowania 
bez przerwy nie rezygnują z zamiaru do- 
bijać się pożądanej dla nich zmiany i w 
razie zatwierdzenia przez Prezesa Dyrekcji 
Kolejowej uchwały konferencji mają za- 
miar odwołać się do Ministerstwa Komu- 
nikacji, wskazując jako na ważny argu- 
ment, że inowacja ta wprowadzona jest na 
stacjach Dyrekcji Warszawskiej. 

UNIWERSYTECKA. 

— (c) toy na wydziale huma- 
nistycznym U. S. B. Komisja Egzamina- 
cyjną dla Egzaminów Magisterskich na wy- 
dziale Humanistycznym U. S. B. ustanowiła 
trzy terminy sesyj egzaminacyjnych, które 
Obowiązywać będą od roku akademickiego 
1928-9. Pierwszy termin egzaminów, 1 paź- 
dziernika (zgłoszenia od 15 do 20 wrze- 
Śnia); drugi termin — 8 siycznią (zgłosze- 
nia od lo — 15 grudnia); trzeci termin 
25 czerwca (zgłoszenia 5 — lo czerwca) 
Inowacja ta (gdyż dotychczas — były. 
tylko dwa terminy —jesienny i wiosenny) 
przyjęta została przez ogół słuchaczy wy- 
działu humanistycznego z zadowoleniem, 
gdyż taki rozkład egzaminów ułatwia w 
znacznym stopniu studja i odciąża zbytnio 
przeładowaną nawałem pracy młodzież aka- 
demicką. 

AKADEMICKA. 
— Z Wileńskiego Komitetu Akade 

mickiego. Wileński Komitet Akademicki 
niniejszem podaje do wiadomości” Ogółu 
Polskiej Młodzieży Akademickiej U S. B. 
że sekretarjat Komitetu w okresie [etnim, 
poczynając od 1-go lipca r. b. będzie czyn- 
ny w poniedziałki i piątki od g. 5 -7. 

KOMUNIKATY. 

— Posiedzenie Polsk. T-wa Derma- 
tologicznego odbędzie się dnia 28. VI. 28 r. 
o godzinie 8-ej wiecz. w szpitalu Sawicz. 
Porządek dzienny: : 

1) Odczytanie protokułu z ostatniego 
posiedzenia. 3 

2) Dr E. Sawicki referat: „w sprawie 
limphogranulomatosis inguinalis“. 

3) DE C. Ryll-Nardzewski, Pokaz cho- 

rego z gonitis syphilitica. 
4) Dr. E. Suszyński. Pokaz chorego z 

lichen ruber planus. 3 
5) Wolne wnioski.



— Zarząd Wileńskiego Oddziału Li- 
gi Morskiej i Rzecznej w związku z uro- 
czysteściami na jeziorze Trockiem w dn 
29.V1. i 1.VII r. b. wzywa wszystkie p. p. 
członkinie i p. p. członków posiadających 
przepisowe umundurowanie Ligi do stawie- 
nia się w dniu 29.VI najpóźniej o g.9 min. 
30 rano na przystani w Trokach, gdzie bę- 
dą wyznaczone dyżury i uskuteczniony po- 
dział pracy. . SE 

— Zjazd b. wychowanków gimnazjów 
przy kościelę Św. Katarzyny w "Peter- 
sburgu. Podaje się do wiadomości Sz. 
Kol., że otwarcie zjazdu w dniu 29 bm., 
które ma nastąpić o godz. 12 m. 30 w lo- 
kalu gimn. A. Czartoryskiego (M. Pohu- 
anka 2)będzie poprzedzone uroczystem na- 
bożeństwem o godz. 9 m.3o w Ostrej 
Bramie, celebrowanem przez j. Magn. re- 
ktora ks. Falkowskiego. R 

RÓŻNE. 

— (c) Imieniny JE. ks. Biskupa Ban- 
durskiego. W dniu wczorajszym tj. 27 bm. 
JE. ks. biskup Władysław Bandurski ob- 
chodził swoje imieniny. Między innemi o 
$. 12-1е] w południe złożyli także życzenia 
harcerze ustawiając się w ogrodzie Pałacu 
Reprezentacyjnego tuż koło mieszkania 
solenizanta.  Uszykowani w czworobok 
oczekiwali wyjścia JE. ks. Biskupa. 

Skoro solenizant wyszedł, na zanek— 
przemówił do niego w imieniu całej cho- 
rągwi wileńskiej Komendant tejże chorą- 
gwi dr. Grzesiak-Czarny. Wzniesiony przez 
niego okrzyk na cześć JE. ks. Biskupa. 
Przewodniczącego Zarządu Wileńskiego 
oddziału Z. H. P. trzykrotnie powtórzyli 
zebrani harcerze. 

Skromna ta uroczystość miała nadzwy- 
czaj serdeczny charakter. 

Hołd młodzieży dla swego zwierznika 
i najlepszego przyjaciela wyraził się tak 
niepozornie lecz jakże dobitnie i ze szcze- 
rem uczuciem. 

— (c) Jakaż będzie pogoda? Jak pan 
sądzi, będzie jutro pogoda? — Bo ja wiem! 
Obserwatorjum meteorologiczne w Wilnie 
mówi, że będzie, obserwatorjum w Rydze, 
że nie będzie, mój wujaszek także powia- 
da, że nie będzie (strzyka mu od rana w 
kolanie). Razem wziąwszy — wyszło jakieś 
nieporozumienie ż tą pogodą. Czekał czło- 
wiek na nów księżyca — myśląc, może się 
odmieni. Aż tu odmienia się — ale deszcz 
drobny na gęsty. Zaczekajmy teraz na peł- 
nię. Za parę dni księżyc odmieni blady i 
może (oby w złą godzinę nie wymówić!) 
będzie pogoda. 

& SZKOLNA. 
— Wnętrze nowego gmachu gimna- 

zjum im.,i. Czapskiego. Ostatnio odda- 
ny do użytku nowowybudowany gmach gi- 
mnazjum Tadeusza Czapskiego, o czem pi- 
saliśmy już z powodu uroczystego jego po- 
święcenia, jest budowlą odpowiadającą pod 
każdym względem potrzebom i wymogom. 

Architekt p. Syrtowtt, będąc skrępowa- 
ny ramami, jakie przedstawiały istniejące 
już ściany szczytowe, które należało wy- 
zyskać ze względów finansowych, 'mógł je- 
dynie wysilić się by jaknajkorzystniej roz- 
płanować samo wnętrze i rozmieścić w 
niem poszczególne ubikacje, wciąż mając 
ną uwądze ich przeznaczenie. 

Całość wypadła imponująco. Gmach 
jako przeznaczony na gimnazjum posiada 
wszystko, co posiadać winien, a więc: : od- 
powiednio wysokie i widne z osobnemi 
wejściami z szerokich korytarzy klasy, 
obszerną i dobrze urządzoną sałę gimna- 
słyczną z przyrządami, która w przerwach 
między lekcjami służyć będzie również w 
czasie złej pogody jako rekreacyjna, poko- 
je przeznączone dla profesorów, na kance- 
łarję i gabinet dyrektora oraz mieszkania 
kierownika p. Swietorzeckiego i służby. 
Gmach jest skanalizowany i posiada urzą- 
dzenia własne do ogrzewania ceniralnego, 
a klatka schodowa, wejścia i wyjścia są 
racjonalnie i przewidująco rozmieszczone. 

Na tyłach gmachu znajduje się obszer- 
ny dziedziniec, na którym urządzane jest 

różnych gier boisko przystosowane do 

  

Ogłoszenie. 
W związku z wejściem w życie z dniem 5-go czerwca 

sportowych, agdalej urządzony jest ogrėd į 

botaniczny, gdzie młodzież pod kierowni- 

ctwem fachowych nauczycieli kształcić się 

będzie praktycznie w nauce przyrodniczej, 

a jednocześnie korzystać ze zdrowiodajne- 
go słońca i powietrza. | 

Kończąc mniejszy opis sprostować mi- 

simy Hłąd zecerski, jaki się wkradł do 
wczorajszego sprostowania z uroczystości 

poświęcenia : gmachu: z przemówieniem w 

imieniu rady pedagogicznej wystąpiła p. Fe- 

lena Obiezierska, przedstawicielka nauczy- 

cielstwa gimnazjum omawianego, a nie, jak 

wydrukowano „p. Obiezierski“. Kos. 

TEATRY i MUZYKA. 

— Teatr Polski „sala Lutnia". Najwię- 

kszem powodzeniem w bieżącym sezonie 

operetkowym cieszy się „Król się bawi* 
na którym licznie zebrana publiczność zna- 
komicie bawi. Dziś po raz ostatni w Sez0- 
nie „Król się bawi“. 

Ceny miejsc zniżone. 
— Jutrzejsza premiera. Jutro Teatr 

Polski rozbrzmiewać będzie pięknemi me- 
lodjami podczas premiery jednej z najwię- 
kszych komedyj muzycznych „Lady Chic“. 
Po za pięknemi melodjami „Lady Chic" ma 
niezmiernie dowcipną treść, oraz znakomite 
role, które kreować będzie z Mieczysławem 
Dowmuntem na czele cały niemal zespół 
Teatru Polskiego. | ‚ 

Ceny miejsc znižone. 

RADJO—WILNO. 
Czwartek dn. 28 czerwca 1928 r. 

12,00 -: Transmisja z Warszawy. 
16,40 17,05: Transmisja z Warszawy: 

„Typy radjostacyj nadawczych“. 
17,20 17,45: Transmisja z Warszawy: 

„Wśród książek". 
17,45— 18,25: Transmisja z Warszawy: 

Audycja literacka. a 
18,25 18,55: Transmisja z Warszawy: 

„Radjo w wojsku*. 
18,55— 19,35: Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
19,25 - 19,40: Chwilka litewska. 
19,40- 20,05: „Kącik dla pan“. 
20,05 : Komunikaty. 
20,20—22,00: Koncert słowiański. 
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy. 
22,30—23,30: Transmisja muzyki ta- 

necznej z kawiarni „Gastronomia* w War- 

ofiary. 
— Zamiast wieńca na trumnę Sp. Os- 

kara Wendorifa Konstanty Bukowski skła- 
da 30 zł. na żłobek Im. Maryi. 

KAZDY Radjoamator wie, czem 
jest defekt w 'aparacie odbiorczym 
KAŻDY defekt psuje odbiór i 

. denerwuje słuchacza. 
KAŻDY więc winien mieć pod 
ręką książkę, zawierającą rady i 
wskazówki, jak deiekt taki usunąć 
PORARNIK DLA RADJOAMA- 
TORÓW, praca zbiorowa wy- 
bitnych fachowców wojskowych, 
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest 
właśnie tem, co jest niezbędne 

dla każdego Radjoamatora. 
Cena egz. brosz. 3.50 z., opra- 

wionego 5, — zł 

Poradnik dla Radjoamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach oraz w AJENCJI 
WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 

Mickiewicza 4—6. 
RENEE 

MEGANE 
ZERSBY 

  

SŁ 00 wo 

  

Tear „alias“ 
Wileńska 35. 

Parter od 1 zł., Balkon 70 gr. Dzis premjera! Niešzwracając na sezon letni, demonstruje się największy 
superszlagier obecnego sezonu „GEHENNA ZDRADZONEGO MĘŻA* (Tragedja człowieka, który żył cudzem 
życiem). Najlepszy, najbardziej wzruszający film doby obecnej. W rol..głównych: czarodziejsko-piękna młoda 
żona Mozżuchina Petersen-Mozżuchin, majestatyczna Hrabina Esterhazy oraz bożyszcze kobiet Angelo 
Ferrari i genjalny Nans Stuwe. Tragedja nieznanego żołnerza. Państwo krwawego Molocha, 
smierć, okropności. Zdradliwa żona — miłość do obcej narzeczonej. Spotkanie z matką zabitego sobowtóra. 
W oczekiwaniu haniebnej smierci. Tryumf serca i miłości. Ostatni seans o godz. 10.15. 

Paryż, głód, 

  

    

  

  
  

r DOKTOR 

Kiuor ją* ; Dziś clou sezonu. Niezapomniany bohater „Wielkiej Parady* i „Symfonji zmysłów* oraz rasowo piękni John i 
Teatr „Polonija Gilbert, Joan Grawford w znakomitym 10 aktowym dramacie erotycznym p. t. „OSTATNI POCALUNEK“ | B ZELDOWICZ 
A.Mickiewicza 22.] (twelve miles out). Nad program: wesoła komedja_w_2 aktach. Początek_o_godz, 5.30, ostatni 10.25, > yfilis, kios 
  

Ke „Mania“ | 
Wielka 30. 

Najpopularniejsze arcydzieło Rosyjskiej Złotej Serji. Nowe wydanie „PRZY KOMINKU* erotyczny dramat w 
12 akt. W rolach tytułowych Wiera Chołodnaja, Maksimow, Polonski i Runicz. Podczas wyświetlania filmu 
będą wykonane znane cygańskie romansy: „Przy kominku", „Kominek zgasł”, „Chryzantemy” i inne. 

moczowych, od 9 
| —1, od 5-8 wiecz, 

p Kobieta-Lekarz 
  

Miejski Kinemafograt 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 26 do 29 czerwca 1928 r. 
2 włącznie będzie wyświetlany film: 

Kulturalno-Oświatowyj Grawiord. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasą czynna od g. 5 m. 30, w niedziele 
i święta od g. 3 m. 30. Początek seansów o godz. 

Następny program: „KRÓLOWA TORU WYŚCIGOWEGO*, 

„Uoka i Coogan" 
6-ej, 

8178. A. „Abel i Basia Łamdańscy- s-ka* sklep spo- 
żywczy oraz wód gazowych 

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

tel. 277. 

sztuką w 10 aktach. W roli głównej: 
Jackie Coogan. Max Dawidson I Jean 

w niedziele i święta od g. 4-ej.   
i zakąsek w Smorgoniach, pow. 152. 

BWAWAWE > - 
; LEKARZE : H. Wilenkin i $-ka 

BAWAWAM 

  

W. Zdr. Nr. 

1928 r. art. art. 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 oraz art. 366 
i 369 Rozporządzenią Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 
lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu miast 
(Dz. Ust. 23 roku 1928 poz. 202) Magistrat m. Wilna wzywa 
wszystkich trudniących się kierownictwem i projektowaniem 
robót budowlanych na terenie miasta do przedstawienia do- 
kumentów, uprawniających w myśl wymienionych artykułów 
Rozporządzenia Prezydentą Rzeczypospolitej do kierowania 
robotami budowlanemi i do sporządzania projektów budo- 
wlanych. 

2 Rejestracja uprawnień odbywać się będzie w miejskim 
Biurze Badań Inwestycyjnych i pomiarów w murach po-Fran- 
ciszkańskich przy ul. Trockiej (obok Archiwum Miejskiego) 
w terminie od 2 do 16 lipca 1928 r. wyłącznie w godz. od 
11 do 12. 

(—) Witold Czyż. 
Vice-prezydent m. Wilna. 

2881—1 

  

gubioną legity- 
mację _ wydaną 
przez Stąrostwo 

Grodzkie w Wilnie, 
na imię Ludwiki 
Juchniewiczowej,zam. 
przy ul. Szopena 8, 
unieważnia się. o 

gubioną kartę 
Ł nadliczbowych 

rekrutów r. 1903, 
wydaną przez P. K.U. 
Wilno miasto na imię 
Morducha Silina, zam, 
w Wilnie, unieważnia 

się. 0—€£L8Z 

  

  

Rejestr Handlowy. 
Do rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie 

wciągnięto następujące wpisy: 

Dział A. w dniu 23. V. 1828 roku. 

Nr. 8156. A. „Gurwicz Michel* w Smorgoniach, pow. 
_Oszmiańskim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1927 ro- 

594 

8157. A: „Gurwicz Sora* w Smorgoniach, pow. Osz” 
miańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Gurwicz Sora, zam. tamże. 595 

8158. A. „Kac Ester* w.Smorgoniach, pow. Oszmiań- 
skim, sklep zboża i mąki. Firma istnieje od 1925 roku. Wła- 
ściciel Kac Ester, zam. w Borowym - Młynie, gm. Smorgoń- 
skiej, pow. Oszmiańskim. 59% 

8159. A. „Kacowicz lcko* w Budsławiu, pow. Wilej- 
skim, sklep towarów skórzanych i spożywczy. Firma istnieje 
od 1924 roku. Właściciel Kacowicz Icko, zam. tamże.597 || 

ku. Właściciel Gurwicz Michel, zam. tamże. 

  

  

  

8160. A. „Kagan Mowsza* w Smorgoniach, pow. Osz- 
miańskim, skiep starzyzny i żelastwa. Firma istnieje od 1923 
roku. Właściciel Kagan Mowsza, zam. tamże. 598 

8161, A. „Kopelowicz Mejer* w  Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, herbaciarnia, Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Kopelowicz Mejer, zam. tamże. 599 

8162. A. „Korzeniewski Władysław* w Smorgoniach, 
pow. Oszmiańskim, sklep kolonjalno-spożywczy. Firma ist- 
nieje od 1922 roku. Właściciel Korzeniewski Władysław, 
zam. tamże. 600 

3 8163. A. „Kowalczuk Michał* w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, cukiernia. Firma istnieje od 1925 roku. Włas- 
ciciel Kowalczuk Michał, zam. tamże. 601 

Dział A. w dniu 23. V. 1928 roku. 

„8164. A. „Krachmalnik Rywa" w Smorgoniach, pow* 
Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Krachmalnik Rywa, zam. tamże 602—VI 

8165. A. „Krejnes Dawid” w Smorgoniach, pow 
Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1923 roku. 
Właściciel Krejnes Dawid, zam. tamże. 603—VI 

8166. A. „Krejnes Mina* w Smorgoniach, pow. Oszmiań- 
skim, herbaciarnia. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 
Krejnes Mina, zam. tamże. 604—V1 

8167. A. „Kuper Wigdor* w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, sklep żelaza. Firma istnieje od 1921 «roku. 
Właściciel Kuper Wigdor, zam. tamże. 605—VI 

8168. A. „Kureniecki Berko* w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, sklep kolonjalno-spożywczy. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Kureniecki Berko, zam. i 

606— 

8169. A. „Liba Lejmenzon* w Wilnie ul. Mickiewicza 
35 — 32, skłąd apteczny. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
ściciel Lejmenzon Liba, zam. tamże. 607- VI 

  

  

  

  

  

  

  

  

8170. A. „Lewin Calel* w Duksztach, pow. Święciań- 
skim, sklep bakalejny i bławatny. Firma istnieje od 1927 ro- 
ku. Właścicieł Lewin Calel, zam. tamże: | 608—VI 

8171. A. „Lewin Szaja* w Smorgoniach, pow. Oszmiań- 
skim, sklep mąki i zboża. Firma istnieje od 1921 roku. 
Właściciel Lewin Szaja, zam. tamże. 609 —VI 

Dział A. w dn. 23.V. 1928 roku. 

Nr. 8172. A. „Lewinson Sima* w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, sklep żelaza. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Lewinson Sima, zam. tamże. 610- VI 

  

8173. A. „Eapkin Naum“ w Smorgoniach, pow. Oszmiań- 
skim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1927 r. 
Właściciel Łapkin Naum, zam. tamże. 11.VI 

8174. A. Łaskow Elka* w Smorgoniach, pow. Oszmiań- 
skim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1923 r. 
Właściciel Łaskow Elka, zam. tamże. 612—VI 

8175. A. „łŁaskow Fruma* w Smorgoniach, 
Oszmiańskim, skłep spożywczy. Firma 
Właściciel Łaskow Fruma, zam. tamże. 

8176. A. „Kaskow Jankiel* w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1924 roku. 

Właściciel zam tamże. - 614 - V]. 

8177. A. „Łaskow Szaja* w Smorgoniach, pow. Oszmiań- 
ski, sklep manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 1922 r. 

Właściciel Łaskow Szaja zam. tamże. 615—VI 

pow. 
istnieje od 1925 r. 

613—VI | 

Oszmiańskim. Firma istnieje od 1926 roku. Wspólnicy zam. serca, 
w Smorgoniach, pow. Oszmiańskiego: Abel i Basia Łamdań- Choroby astma, 
scy. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 19 mar- Sanatorjum  „Salus“ 
са 1928 roku na czasokres pięcioletni, licząc od 1 marca 
1926 roku. Zarząd należy do „obydwuch wspólników. Wek- 
sle i inne zobowiązania w imieniu spółki podpisuje Abel Łam- 
dański 616 -VI. 

8179. A. „Łubniewicz Józef" w Wilnie ul. Kawaleryj- 
ska.27, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właś- 
ciciel Łubniewicz Józef, zam. tamże. 617—VI 

Dział A w dniu 19 V 1928 r. dodatkowy. 

...2780 A II. „Cukiernia Artystyczna Jadwigi Kneblew- 
skiej*. Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się 
z rejestru. 618 - VI. 

  

  

w dniu 2 V 1928 r. 
2863 II A. „Inżynier Stanisław Sęczykowski". Wobec 

przeniesienia siedziby przedsiębiorstwa do Warszawy, przed- 
siębiorstwo wykreśla się z rejestru. 619 -VI. 
  

w dniu 28 IV 28 r. 
8093 I A. „Przemysł gumowy — Ardal — M. Aron- 

czyk, cr. H. i G. Czertoki, H. Kuszelewicz, L. Kuszele- 
wicz, B. i Ch.Łande, M. Pupko, Br. M.i Z. Sztejnberg, 
S. Sawicki, M. Wilenczyk i S. Forman spółka firmo- 
wa w Lidzie". Przedsiębiorstwo wyrobów gumowych. Sie- 
dziba w Lidzie, przy ul. Krzywej lo. Firma istnieje od 1 
marca 1928 r. Wspólnicy zam. w Lidzie Mojżesz Aronczyk, 
Hirsz i Gdalja Czertoki, Hirsz i Lew Kuszelewicze, Benjamin 
i Chaja-Rejna Łande, Mojżesz Pupko, Mejer Sztejnberg, Zel- 
man Sztejnberg, Szymon Sawicki, Morduch Wilenczyk i Sa- 
łomon Forman. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 
z dn. 3 marca 1928 roku na czas nieograniczony. Zarząd spół- 
ki należy do wszystkich wspólników. Kierownikami zaś są: 
Morduch Wilenczyk, Zelman Sztejnberg i Hirsz Czertok. 
Weksle ji wszelkiego rodzaju zobowiązania, wydawane w 
imieniu firmy, jak również żyro ną wekslach, przekazy, cze- 
ki poapisują dwaj kierownicy spółki pod stemplem firmowym. 
Korespondencję zaś i wszelkiego rodzaju dowody, niemają- 
ce charakteru zobowiązań, jak również rachunki i pokwito- 
wania z odbioru pieniędzy podpisuje każdy z kierowników 
pod stemplem firmy: również każdy z kierowników ma pra- 
wo Gtrzymywać z poczty wszelką korespondencję, nie wyłą- 
czając przekazów pieniężnych i przesyłek wartościowych, 
oraz wszelkiego rodzaju towary i przesyłki ze stacyj kolejo- 
wych, komór celnych, towarzystw przewozowych lądowych i 
wodnych i reprezentować firmę przed wszelkiego rodzaju 
władzami. Pełnomocnictwa czy to dla adwokatów do prowa- 
dzenia apraw, czy też inne winny być podpisywane przez 
dwóch kierowników. 620—VI.. 
  

UPES TL SIKĖ 

wytwórnie ma- 
LARŁADY BUDOWY MŁYN szyn i odlewnie 

„Lechja 
Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka. 

LUBLIN, Foksal 25. 

Fabryki w Lublinie i Żywcu 
Biuro sprzedąży i skład fabryczny: 

Wino, Gstrobramska 29, telefon 13—10. 
Budowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓR- 

NIA wszelkich MASZYN MŁYŃSKICH według najnow- 
szej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE i SZTUCZNE» 
MOTORY ROPOWE, NA GAS SSANY, MOTORY 
ELEKTRYCZNE i MOTORY DIELAS z gwarancją eko- 
nomicznego zużycia ropy, MŁYNKI PRZENOŚNE, 
TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TURBINY WIA- 
TROWE, TRY JERY, kompletne urządzenia elektrowni 

i dostawa wszelkich maszyn elektrycznych. 

dawn. C. Blumwe i Syn 
U il J k w Bydgoszczy. 

Specjalna fabryka TARTAKÓW i MASZYN do OB- 
RÓBKI DRZEWA najnowszej konstrukcji, przewyż- 

szających wyroby zagraniczne. 

Na żądanie wizyty inżynierów. 
Prospekty i kosztorysy bezpłatnie. 

Liczne referencje odbiorców. L-Z9bz 

Zarząd: 

i 
ok
re
śl
en
ie
 

si
ły
 

tu
rb
in
. 

Przedsta- Zjednoczone Fabryki Maszyn, 

wicielstwo 

Po
mi
ar
y 

wo
dy
 

      
  

a
m
o
j
]
A
p
s
i
y
 

I
Ą
U
N
I
U
M
 

э
п
р
о
 

8&
 
М 

  

Dr. Kupczyka Kra- 
ków, Szujskiego 11. 

32 SITZ 
Doktėr Medycyny 

LUKIEWIEZ 
choroby weneryczne 
skórne i płciowe, ul. 
Mickiewicza 9, wejście 
z ul. Śniadeckich 1, 
przyjmuje ad 4 7. 

=£9+ 

„Br. POPILSKI 
choroby skėrne i we 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do li od 
5—1 p.p. W. Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 
40  W.ZP. 1 

Nr. 6. WOLFSDN 
weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ui. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
ZADAC 

DOKTOR 
K. GIESBERG 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3,' e- 
lefon *567. Przyjmuje 
od 8 do I iod4 do8. 
6— 

Doktėr.Medycyny 
A. GYMBLER 

choroby skórne, we- 
neryczne i  moczo= 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie 
dijatermja. Mickiewi- 
cza 12, róg Tatar- 
skiej 9-2i5 8. 

, W.Z.P 43. 

ЕО 
£ КОЛЕН GE 

AKUSZERKA 
Ww. Smialauska 

przyjmuje od godz. 9 
do 7. Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamoż- 
nym ustępstwa. 

Z. P Nr. 63 

AKUSZERKA 
OKUSZKO 

powróciłz i wznowiła 
przyjęcia chorych 
Mostowa 23 m. 6 

W. Z. P. 28 

KUPNA I SPRZEDAŹ 
WAWAAWA 
Sprzedam FOLWARK 

na  5-tym 
kilometrze od Wilna, 
przy Lidzkiej szosie, 
5 hekt. ziemi, wszyst- 
kiemi zabudowaniami, 
sądem,  jagodnikami, 
pół hekt. lasu i sta- 
wem, ziemia po 
ogrodniku, dowiedzieć 
się: sklep kwiatowy 
Gintowta, Zamkowa, 
ба Skópowki. 1-182 

    

  

  

  

    

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 
! mebli: 
jadałne, sypialne, 
sałony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
biurka, krzesłą 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. " ь 

jg Zaraz konia 
kipię ierzchoweko. 
ujezdżonego 4 rf 

  

niewielkiego wzr 
(około 1 m. 50 cik4 

N. Wilejka, kpt. Sobo- 
lew Bazyli, 85 p. p. 

z 8587 

z.2.00 rów 

dola- 

dom drewniany z į 
suterenami i salką 

į 0 7 mieszkaniach. : 
Obszar około 700 * 
s. kw. sprzedamy | 

m
i
 

ой zaraz 
D .H.-K. „Zacheta“ 
Gdańska 6, tel-9-05 

i LOKALE 3 

4-ry pokoje 
na. parterze z balko- 
nem dobrze umeblo- 
wane bez używalności 
kuchni do  odnajęcia 
od dnia 1 lipca. Ka- 
sztanowa 5-4 0—bplgz 

klep z mieszka- 
niem: 2 pokoje i 

«kuchnia eo wy- 
najęcia. Mickiewicza 
37 m. 4. 1-—6182 

En) T” POSADY > 
EIB IKS 
Studentka 
poszukuje korepety- 
cyj na lato w mieście. 
Wiadomość: Wileńska 
26-71. „1=9L82 

Potrzebni 3 
akwizytorzy i akwi- 
zytorki, zgłaszać się 
do reprezentacji biu- 
ra wydawniczego, 
Jagiellońska 5 m. 14-b, 

4 6p.p. _ _0 1182 

czeń 6 klasy Gimn 
Państwowego — ро- 

szukuje kondycji na 
wsi. Wymagania bar- 
dzo skromne. Zawal- 
na 8 m. 8. 281€—2 

| LETNISKA | 
MARZEA 5 GZENEB © BOONE 

Druskieniki 
Pensjonat _„Biruta*, 
ul. Mickiewicza 3, pod 
zarządem dąwnej 
„Ireny*, poleca po- 

koje. 1- 2912 

СЕЛНО Н ИНЕ GB WNSOTY. 

kilis 4 

Pianistka (dyplom 
konserwat.) przyjmie 
lekcje gry tortepjano- 
wej na wsi w ciągu 
miesiąca lipca i sierp- 
nia za koszt utrzy- 
mania. Łaskawe zgło- 
szenia do Biuia Re- 
klamowego, Garbar- 
ska 1. -© 

  

  

HM. BALFOUR. 

"WALKA 0 DOKUMENTY 
Izabela miała rację, mówiąc, że 

ojciec jej jest znawcą architektury. 
Zresztą stare zamczysko zasługiwało, 
by się nim zachwycano. Od strony 
ziemi otaczała go fosa, teraz wyschła, 
lecz jeszcze niezniszczona. W miej- 
scu, gdzie znajdował się most zwo- 
dzony, leżała gruda kamieni. 

Gdy wyszli z bramy i Ned ujrzał 
szczyty ruin zamczyska, Oczy jego 

spoczęły na moście zwodzonym. 
— Sądzę, że obecnie most ten, 

jest nieczynny? —zauważył. В 

-— Alež owszem, —odrzek! Fairle- 
igh. Przyszła kiedyś ochota zreparo- 
wać go. Te stare ruiny pociągały 
mnie zawsze i marzeniem mojem by- 
ło nadanie pierwotnego wyglądu. Z 
dwóch stron mostu pan widzi dwie 
strażnice, które się dobrze zachowa- 
ły, zarówno jak pokoje na wieży. 

Weszli na obszerny dziedziniec, 
wewnętrzny, otoczony z trzech stron 
wysokiemi murami. Z czwartej stro- 
ny wznosił się stromy cypel mor- 
skiej skały. 

Ned wszedł na górę i nachylił się, 
patrząc wdół na pieniące się fale u 
stóp skały, które z ponurym pomru- 
kiem rozbijały się o przybrzeże. Jedy- 
ne wejście na dziedziniec zamku 
wiodło poprzez wieżycę. Grawley za- 
dawał sobie pytanie, czy istotnie, na- 
prawiając most zwodzony, lord „Fair- 
ejgh powodował się swą iantazją. 

Na środku dziedzińca, znajdowała 
się szeroka studnia, otoczona żelazną 
barjerą. 

— Możnaby tutaj wytrzymać oblę- 
żenie, mając taką studnię, - zauwa- 
rzył Ned. 

-— Dawniej może—odrzekł Fair- 
lejgh, - ale teraz to nie jest możliwe. 
Proszę posłuchać. 

Ned pochylił się nad studnią: z 
głębi jej dolatywał szum wody. 

— Czyby to były. fale morskię?— 
zapytał. 

Fairleigh skinął głową. 
— Morze zrobiło głęboką wyrwę 

w skale. Może pan słyszał kiedy o 
podobnym wypadku? Morze wdarło 
się do głęboko wyrytej studni. GGdy 
czas jest burzliwy, woda wznosi się 
aż tutaj, Panby w to nie wierzył, 
gdyby wrzucić do tej wody kamień; 
studnia jest zdumiewająca głęboka. 

— Szkoda, rzekł Ned, szkoda, 
że to nie jest prawdziwa studnia, te- 
raz straciła swą prawdziwą wartość. 
Lord Fairleigh uśmiechnął się, lecz nie 
odpowiedział. i 

— Może ma pan ochotę wejść po 
schodach na mur? Ja jestem już za 
stary na takie ćwiczenia gimnastyczne, 
poczekam na pana na dole. Grawley 

wbiegł po schodach i obszedł dooko- 
ła mury. Nie było ani jednego zakąt- 
ka, w którym możnaby dostać się na 
mur inną drogą, niż tą, którą przy- 
szedł. Powrócił do lorda Fairleigha 
pogrążony w ponurych myślach. | 

Ruiny te są piękniejsze, niż 
mi zdaleka wydawały  się,—rzekł. 
Kiedy zamek ten został zrujnowany? 

— Za czasów Cromwella, jak wie- 
le innych pałac obecny został wybu- 

dowany, gdy przodkowie moi powró- 
cili do swych dóbr za czasów Karola 
Jl. Pan pewnie chciałby zwiedzieć wie- 
życę? Robią one zwykle duże wra- 
żenie na młodych ludzi. 

Nie będę zapewne stanowił 
wyjątku w tej regule, —uśmiechnął się 
Ned. : . 

Fairleigh wyjął z kieszeni latarkę 
elektryczną i, zapalając ją, wszedł na 
schody. R 

-- Proszę uważać, — przestrzegł, — 
stopnie są bardzo niepewne. 

Były trzy wieże. Pierwsza | byla 
wysoka bardzo, lecz nie miała inne- 
go otworu, prócz niskiego wąskiego 

Okna, poprzez które trudno było coś 
zobaczyć. Ned jednak słyszał wyraź- 
nie szum fal i zdawał sobie sprawę, 
że wieża ta wisiała nad samem mo- 
rzem. 

— Nie wiele nadziei mieli ci, któ- 
rych tu więziono i przygwożdżano do 
ściany temi łańcuchami, — rzekł Fair- 
leigh. Grawley podniósł głowę i uj- 
rzał w murze żelazne haki i zardze- 
wiałe łancuchy. 

Fairleigh tłumaczył swemu  goš- 
ciowi. 

Tutaj zatrzymywano zwykłych 
więźniów, żołnierzy i służbę za nie- 
posłuszeństwo. 

— Zapewno Walter Doone był 
tutaj więziony, — zauważył Ned. 

- I ja tak myślę, ale nie przeby- 
wał tu długo, gdyż wkrótce; został 
powieszony. 

Druga wieża była nieco mniejsza, 

Wydawca stanisiaw Macklewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

dwie sale znajdujące się w jej wnęt- 
rzu, zachowały wygląd względnie po- 
rządny. W jednej z nich ujrzeli ło- 
że z kamieni. 

Tutaj tłumaczył gospodarz, pan 
zamku zamykał swych osobistych 
wrogów oraz więźniów politycznych. 

— Szczęśliwy jestem, że nie ży- 
łem w tamtych czasach, —zauważył 
Ned. 

— Miały te czasy i dobre strony. 
Teraz przejdziemy do trzeciej wieży, 

ciągnął dalej lord, pokazując stop- 
nie w rogu jednej z Sal.— jeśli pan 
życzy sobie tam wejść, proszę wziąć 
światło i iść ostrożnie. 

Dlaczego? 
— jest tam miejsce, z którego 

Spychano do morza tych, którzy mu- 
sieli zginąć. Pan sam się zaraz prze- 
kona, ale proszę uważać. 

Ned zstępował bardzo uważnie, z 
niemiłym dreszczem, ujrzał ciężkie dę- 
bowe drzwi, które. zamykały wejście 
do. pełnego zgrozy miejsca. 

Gdyby Fairleigh zamknął je za 
nim? Na chwilę zawahał się, lecz, 
odrzucając wszelkie obawy, ruszył 
naprzód. Gdy stanął u dołu schodów, 
zrozumiał, dlaczego Fairleigh zalecał 
tak bardzo ostrożność. Znalazł się 
bowiem w maleńkiej okrągłej celi, w 
której środku ział otwór ciemny.. 

Ned zajrzał do tego otworu, lecz 
nie mógł dojrzeć dna. Trącił kamień 
i nadsłuchiwał, zanim do uszu jego 
doleciał plusk wody. 

Dreszcz wstrząsnął jego ciałem. 
Więzień pozostawiony tu w ciemności, 
przy pierwszym gwałtowniejszym ru- 

chu musiał wpaść do otchłani i zni- 
knąć na zawsze... 

Grawley cofnął się szybko i rzekł 
— Zaczynam się dusić w tej 

atmosferze, wyjdziemy na świeże po- 
wietrze. 
‚ Gospodarz roześmiał się głośno, 
a Nedowi Śmiech ten wydał się sza- 
tańskim. 

Gdy się znaleźli w pałacu i Ned 
zaczął się żegnać z gospodarzem, ten 
ostatni zatrzymał go, mówiąc: 

— Chciałbym jeszcze raz pomó- 
wić z panem jeszcze chwilę, jeśli pan 
może pozostać. ; 

— Alež naturalnie,—odrzekt zdzi- 
wiony młodzieniec. 

Skierowali się obaj do gabinetu, 
Zdziwienie Grawley wzrosło jeszcze, 
gdy lord zwrócił się doń po imieniu. 

*  -- Nedzie, powiedz mi, wszak ko- 
chasz moją córkę? 

Grawley zaczerwienił się gwałtow- 
nie, gdyż pytanie to padło tak nie- 
Spodziewanie, że w pierwszej chwili 
stracił panowanie nad sóbą, lecz od- 
rzekł krótko; 

— Tak, panie. 
„7 Czy wyznałeś swe uczucie Iza- 

belli? 
Rozmawiałem już z nią. Może na- 

leżało... 
— Zapewnie zgodziła się ona zo- 

stać żoną twoją, należysz bowiem do 
tej kategorii mężczyzn, któremi się 
zachwycają teraźniejsze młode dziew- 
czyny. Czemu jednak nie powiedzia- 
łeś mi o tem? 

— Chciałem poczekac do tej chwili, 
kiedy uzyskam stałą posadę, by móc 

prosić o zgodę pana, uważałem # 
konieczne mieć stanowisko. 

— Bardzo to chwalebna intencja. 
Ale czy niefj przyszło ci do głowy, że 
mógłbym ci w tem dopomóc? 

Ned spójrzał nań ze zdumieniem. 
— Proszę, usiądź, —rzekł uprzej- 

mie ojciec Izabelli. Pomówmy © па- 
szych sprawach. Ponieważ, jak wiesz, 
nie mam syna, Iza odziedziczy po 
mnie cały majątek, który nie jest 
mały. Wobec tego mąż nie potrze- 
buje bynajmniej być człowiekiem bo- 
gatym. Pochodzisz z bardzo dobrej 
rodziny, odebrałeś Świetne wykształ- 
cenie, jesteś zdrów duszą i ciałem, 
sądzę przytem, że potrafisz uszczęśli- 
wić lzę. Jednak pragnąłbym w.zięciu 
mym znaleźć jeszcze jedną zaletę: chcę: 
wiedzieć, czy potrafisz pracować pa 
rządnie. Otóż, mam nadzieję, że nieg 
obrazisz się na mnie za moją szcze- 
rość, ale jak dotąd nie okazałeś 
zbytniej energji. Musisz się więc pod- 
dać próbie: sekretarz mój wyjechał. 
proponuję więc jego miejsce. Uważam 
za bardzo wskazane, by mąż lzy po-| * 
znał moje sprawy majątkowe. I r 
przyjmiesz moją propozycję i w са 
gu półrocznej próby dowiedziesz, ż 
potrafisz dobrze i inteligentnie prace”| 
wać, wówczas nie będę się sprzeci-) 
wiał małżeństwu lzy z tobą. 

Ned, nie rzógł się zdobyć na ka*| 
tegoryczną odpowiedź. Nie rozumiał, 
co miała znaczyć ta propozycja i co 
miał na celu lord Fairlegh, czyniąc 
ją. 

  
\   

Druk. „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszelna 23. 
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