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Rekonstrukcja gabinetu, jaka oneg- 
daj nastąpiła przeszła, w warunkach 
zgoła odmiennych od tych, w jakich 
przed kilku laty podobne zmiany w 
rządzie Rzeczypospolitej odbywały 
się. Nie było więc ani calonocnych 
posiedzeń kuluarowych  matadorów 
sejmowego partyjnictwa, ani niestwo- 
rzonej ilości plotek, pomysłów i kon- 
cepcyj takiego; czy innego podziału 
foteli. Zmiany, które nastąpiły oneg- 
daj, pozbawione charakteru zasadni- 
czego, odbyły się spokojnie, nieza- 
kłócone obrzydliwym targiem o teki 
ministerjalne. 

Ustąpienia premjera Marszałka 
Piłsudskiego z prezesury rządu Od- 
dawna zgodnie z zapowiedzią Mar- 
szałka Piłsudskiego należało się spo- 
dziewać. Konieczność wypoczynku 
zwłaszcza po przebytej niedawno 
chorobie, wymagała zredukowania 
prac państwowych i ograniczenie ich 
do jednego tylko resortu ministerstwa 
spraw wojskowych. Marszałek Piłsud- 
ski, jak głoszą wieści, w najbliższym 
czasie ma udać się na dłuższy wypo- 
czynek do jednego z uzdrowisk Za- 
granicy. Termin ani miejsce dotych- 
czas nie zostały jeszcze ostatecznie 
ustalone. 

Powracając do samej rekonstruk- 
cji gabinetu, należy stwierdzić, iż nie 
zmieniając w niczem oblicza rządu 
ma ona charakter wybitnie fachowy. 
Obecny premjer prof. Bartel przez 

- cały czas, jako zastępca Marszałka 
iłsudskiego, kierował polityką gospo- 

darczą rządu, jednolitość więc jej |! 
ciągłość pozostaje zapewniona. . No- 
minacja dyrektora Świtalskiego oraz 

p. Kūhna na ministrów Oświaty i 

Komunikacji również pod wielu 

względami można uważać za nomi- 

nacje fachowe, zwłaszcza w odniesie- 
niu do nowego ministra komunikacji, 
który-jest -tęgim fachowcem... w dzie- 

dzinie organizacji komunikacji. 
Nowy gabinet prof. Bartla jest 

czwartym z kolei, któremu przewod- 
niczy. Pierwszy utworzył w dniu 15:go 
maja 1926 r. i stał na czele do wy- 
boru Prezydenta Mościckiego, t. j. do 
dnia 31-go maja 1926 r. Po wyborze 

Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 

31 maja 26 r. złożył prośbę O dy- 
misję, poczem został niezwłocznie 

mianowany premjerem po raz drugi; 
w dn. 26 września 1926 r. podał się 
wraz z gabinetem do dymisji z po- 
wodu wyrażenia przez Sejm votum 
nieuiności ministrom Sujkowskiemu 
i Młodzianowskiemu; dymisja nie Z0- 
stała przyjęta i prof. Barteł po raz 

trzeci jako premier stanął znowu 

przed Sejmem, który go obalił dn. 2 
października 1926 r. Sr; 
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Fuzja Parfji Pracy ze Związkiem 
Naprawy Kzplifej. 

W środę wieczór odbyło się wspól- 

“ne posiedzenie Głównego Zarządu 

a Partji Pracy i Rady Naczelnej Związ- 
*'ku Naprawy Rzeczypospolitej pod 

przewodnictwem posła dr. Tadeusza 

Dyboskiego. s. 

Po przemówieniach posłów Zdzi- 

sława Lechnickiego i Marjana Kościał- 

kowskiego przyjęto jednogłośnie na- 

stępującą rezolucję: ; 

W poczuciu potrzeby i doniosłoś- 

ci jaknajszerszej konsolidacji sił de- 

mokratycznych, stojących pod 5!ап- 

darem Marszałka Piłsudskiego, w UZ- 

naniu zasadniczej zgodności progra- 
mów i dążeń—władze naczelne Partji 
Pracy i Związku Naprawy Rzeczypo- 

spolitej likwidują w dniu dzisiejszym 

swe dotychczasowe odrębne formy 

organizacyjne i powołują do życia 

wspólną organizację pod nazwą: 

Zjednoczenie Pracy Wsi i Miast. 
Doceniając w całej pełni rolę Blo- 

J ku Współpracy z rządem w chwili 

obecnej, zwłaszcza w dziedzinie prze- 
prowadzenia koniecznych zmian na- 

prawy ustroju Państwa _ dążyć bę- 
dziemy do utrzymania ' jedności i 

zwartości Bloku. 
Wierzymy głęboko, iż przez na- 

Ż M akcję konsolidacyjną przyczyniamy 

| 
się do ugruntowania w  społeczeń- 

stwie ideologii Wodza Narodu Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego i że jego   

    

    

  

praca nad wszechstronnem ugrunto- 
waniem i wzmożeniem mocarstwowe- 
go stanowiska Polski Oraz nad pod- 

_ niesieniem dobrobytu i kultury naj- 
szerszych warstw  Narodu—znajdzie 
Jw szeregach Zjednoczenia Pracy Wsi i 

* Miast gorliwych wykonawców. 

GROŃ 
tępi radykalnie muchy, komary, 
mole, pluskwy, karaluchy, prusa- 

ki.i wszelkie inne owady. 
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Po rekonstrukcji Gabinetu. 
Przysięga nowego gakińełu na Zamku. 

WARSZAWA, 28 VI. PAT. Dzisiaj o godz. 12-ej zebrali 
się na Zamku członkowie nowomianowanego gabinetu z 
p. Prezesem Bartlem na czele. Nieobecny był jedynie min. 
spraw zagranicznych Zaleski, który z powodu choroby przy- 
byćnie mógł na Zamek oraz p. Minister Spraw Wojsko- 
wych Marszałek Piłsudski. 

Q godz. I2 min. 10 Pan Marszałek przybył jednak na 
Zamek dla złożenia przepisanej przysięgi w ręce Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej. 

W tym samym czasie złożyli przysięgę wszyscy mini- 
strowie nowoutworzonego gabinetu, a wraz z nimi pp.. 
inż. Kuhn— minister komunikacji i dr. Świtalski minister 
oświaty, jako nowomianowani członkowie gabinetu prof. 
dr. Kazimierza Bartla. 

Nowy Minister Komunikacji inž. Kiihn okiął 

WARZAWA, g8, VI, Pat. W dnin 3 bm. o godz,14 przybył do gmachu Mi- 
urzędowanie. 

nisterstwa Komunikacji nowomianowany minister komunikacji inż. Kuhn. 
Pan minister po przejęciu urzędowania i dłuższej rozmowie z podsekre- 

tarzem stanu Ministerstwa zrujt wzm inż, Czapskim przyjął na posłuchaniu 
Borów departamentów i naczelników samodzielnych wydziałów Mini- 
sterstwa, 

Mowa na cześć pokoju Marszałka Sejmu Daszyń- 
SKIEgO 

W sali Malinowei hofelu Bristol. 
WARSZAWA, 28. Vi. PAT. Marszałek Sejmu Daszyński 

wał dzisiaj Prezydjum międzynarodowego kongresu pokoju 
sali Malinowej hotelu Bristol. 

P. Marszałek wygłosił pod koniec obiadu następujące przemówienie: 
Z wielką radością witam wszystkich szefów Światowego pacyiizmu. Parla- 
ment polski, którego jestem przewodniczącym dał niejednokrotnie bardzo 
dobitny wyraz swoich uczuć pacyfistycznych narówni z rządem polskim, 
który złożył swoje podpisy pod protokułem genewskim z roku 1924, któ- 
ry był wyrazem najdalej posuniętego europejskiego pacyiizmu. 

' W jakiś czas potem Polska podjęła w Genewie inicjatywę  potępie- 
nia wojny jako zbrodni, Polska oświadczyła wówczas, że pragnie współ- 
pracować za tą grupą państw, któreby chciały zagwarantować pokój. 

Witając w tem miejscu dostojnych gości i wielkich bojowników po- 
koju składam.Panom życzenia, ażeby ruch pacyfistyczny stawał. się coraz 

podejmo- 
obiadem w 

bardziej popularny, ażeby każda matka schylona nad kołyską swego syna, 
była przekonana, że jej serce nie jest odosobione w obawie niebezpie- 
czeństw przyszłej wojny. 

Ruch pacyfistyczny, któryby miał za sobą poparcie serc macierzyń- 
skich będzie ruchem niezwyciężonym. Pragnąłby dia pacylizmu światowego, 
ażeby ruch ten stał się jak najbardziej męski i odważny w walce przeciw 
imperjalistycznemu nacjonalizmowi, który jest wrogiem wszelkiego pokoju. 

Męstwo pokoju musi odnieść zdecydowane zwycięstwo nad 
męstwem wojny. 

Witam panów jako męźnych i odważnych żołnierzy pokoju i 
szę toast na zwycięstwo idei pacyiizmu. 

Trzecie pienarne posiedzenie 26 Międzynarodowe- 
go Kongresu Pokoju w Warszawie. 

WARSZAWA, 28. VI. PAT. Międzynarodowy kongres pokoju zebrał 
się dzisiaj na trzecie plenarne posiedzenie pod przewodnictwem prezesa 

Thugutta i prezydenta Lafontaine'a. ' 
Po dyskusji kongres uchwalił rezolucję. Kongres stwierdza, že stoso- 

wanie siły w wypadku wybuchu zbrojnych walk wewnętrznych powinno być 
potępione w tym samym stopniu, jak w wypadku konfliktu zewnętrznego, 

międzynarodowego 
Kongres uważa wojnę domową za taką samą zbrodnię, jak 

wojnę międzynarodową. 
Dostarczanie broni i amunicji stronom walczącym powinno być w 

obu wypadkach zabronione. || 

Ochrony bezpieczeństwa życia i mienia cudzoziemców, zamieszkują- 

cych terytorjum, niszczone przez wojnę domową, winna się podjąć Liga 
Narodów. ` 

26 kongres pokoju wyraża uczucie sympatji dla Chin, dążących do 
odzysxania całkowitej wolności politycznej. Ubolewa, że wysiłkom tym 

towarzyszy użycie siły fizycznej na obszarze terytorjum Chin; tłumaczy 
jednak ten fakt niezręcznością akcji oraz interwencji wielkich mocarstw. 

S Kongres spodziewa się, že pacylišci bedą mogli przyjść z pomocą 

Chinom w sprawie odzyskania przez nie wolności przez bezinteresowną 
akcję na polu poznania warunków gospodarczych i społecznych olbrzy- 
miego państwa chińskiego. 

Dalej przyszła na porządek dzienny następująca rezolucja, dotycząca 
mniejszości narodowych, 

26 kongres pokoju z niepokojem i zdumieniem stwierdza fakt nie- 
praktykowanych prześladowań politycznych i narodowych na Bałkanach, 
co dotyczy wydarzeń, jakie miały miejsce w Rumunj,  Bułgarji i 

Jugosławii. : 

Kongres protestuje przeciw terorystycznym metodom, stosowanym па 
Bałkanach i zobowiązuje się uczynić wszystko, ażeby okazać pomoc oiia- 

rom tych metod i wyrazić im swoją sympatję. 2 

Powyższa rezolucja została odrzucona po dłuższej dyskucji, w czasie 
której delegat Gerlach wykazywał, że jest rzeczą niemożliwą, ażeby kon- 
gres wydawał werdykt, opierając się na informacjach co do których wiaro- 

godności nie ma bezwzględnej pewności. 
SERGE 

G Amundsenie ani słychu. 
Troska Norwegów 0 los hohafera północy. 

OSLO, 28. VI. Pat. Na ekspedycję ratowniczą mającą na celu 
poszukiwanie zaginionego Amundsena, zebrano drogą škladek 
34 tys. koron. 2 : 

Lotnicy norwescy przeszukali tereny północne, położone 
na wschód od wyspy Niedźwiedziej, jednakże bcz rezultatu. 
Rzeczoznawcy uważają sytuację za poważną. 

Na poszukiwanie Amundsena. 
Z Petersburga donoszą: Z łąmacza lodu „Małygina* nadeszła wiadomość, iż 

wczoraj wieczorem na poszukiwania Amundsena wyleciał aeroplan z lotnikiem Ba- 
buszkinym, mechanikiem Groszo *ym i radjo-mechanikiem Fomińym. Kierunek lotu 
wyspa Foyn. Samolot zabrał prowjantu na tydzień i zapas benzyny. W okolicy wyspy 

Foyn postanowiono przeprowadzić wywiąd. Jednocześnie po wylocie Babuszkiną 
„Małygin*, korzystając z wiatrów zachodnich będzie próbował posuwać się na północ. 

Znaki niebieskie na Liiwie. | 
Z Kowna donoszą: 
22 bm. wieczorem, podczas bardzo pięknej pogody w pow. Kowieńskim 

zauważono dziwnego kształtem obłok — pogoń. Obłok wyobrażał naturalnej 
wielkości konia z siedzącym na nim rycerzem. Wszystkie linje ciała i rycerza 
ikonia były tak wyraźne i prawidłowe, że niektórzy zaczęli się dziwić. Starzy 

wzno- 

—— zsś ludzie zaczęły przepowiadać wielką walkę o Wilno. 

Opłata pocziowa utseczona ryczajicu, | 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwrąca. Administra-| 
cia nie uwzględnia zastrzeżeń cn do rozmieszczenia ogłoszeń 
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Monarchizm w Niemczech. 
Dobrze już było po wojnie kiedy 

zaczął całe Niemcy obiegać „Witz' 

przez kogoś ukuty, że Niemcy to re- 

publika, w której ..niema republi- 

kanów, 
Była w tem ta niezaprzeczona 

racja, że republika w Niemczech zro- 

dziła się, aby tak wyrazić się, w cią- 

gu jednej nocy i że żadne nie były 

uczynione przygotowania dla jej przy- 

jęcia. Prawda, wśród socjalnych de- 

mokratów, wśród socjalno-demokra- 

tycznych kół robotniczych fuchodził 

republikański ustrój państwowy za... 

ideał. Lecz był to mniej lub więcej 

ideał teoretyczny. Opozycja atakowa- 

ła nieraz osobiście Wilhelma 1l-go, 

jego dążenia do absolutum 
dominimum lecz nie ważyła się, 

a bardziej jeszcze: nie chciała tknąć 

Samej zasady monarchizmu, samej 

idei stojącej w Niemczech jakby po 

nad partjami. | owóż runął od jed- 

nego zamachu cały system, cały 

ustrój państwowy. Republika - spadła 

jak z nieba. 1 — nie było przeciw 

komu jej bronić! Niemcy były zajęte 

zgoła czem innem niż — ugruntowa- 

niem republiki. Trzeba bylo nagwalt 

bronić Niemcy od  wtargnięcia do 

Kraju bolszewizmu; demobilizacja po- 
chłaniała mnóstwo czasu, energji i 

kłopotów; trzeba było, zakasawszy 

rękawy podźwigać co rychlej kraj 

ekonomicznie. Monarchiści oraz siery 
mieszczańskie, które bez najmniejsze- 

go przekonania, nie pytane, znalazły 

się z poniedziałku na wtorek w pań- 

stwie o ustroju republikańskim, były 

osżołomione... lub -ogarnięte- próstra* 

cją. Żadne z tej strony — póki co— 
nie zagrażało Świeżej republice nie- 

bezpieczeństwo. 

A cóż było dalej? | co teraz 

jest? 
Odpowiedź da nam w bardzo in- 

teresującym, obszernym — artykule 

wstępnym wiedeńskiej „Neue t Freie 

Presse'* z 15:g0 b. m. niewątpliwie 

dobry żnawca wewnętrznych stosun- 

ków Niemiec, członek berlińskiego 

Reichstagu a były pruski. minister 
spraw wewnętrznych dr. Rudoli Breit- 

scheid. Właśnie i on pragnął zdać so- 

bie sprawę: z faktycznej siły i mocy 

monarcthiz mu w Niemczech 

Otóż i Breitscheid przyznaje, że 
ciężkie warunki, na których pokój z 

Koalicją zawarto, że stosowanie ich 

bez pardonu i litości, aż do okupacji 

Zagłębia Ruhry włącznie, że klęska 

ekonomiczna, co zwaliła się na kraj 

bogaty i szczęśliwy przed wojną, że 

formalny głód, że potworna  inilacja 

że wszystko to spadające na Niemcy 

republikańskie dały monar- 

chistom nielada atut w rękę. Nie 
trudno im było Klarować ludowi, że 

wszystkiemu winni... republikanie. 

Wszelako nie przyszło do poważ- 

niejszych na świeżo upieczoną republi- 

kę zamachów. Nie dlatego, že... 

Ententa nigdyby nie dopuściła do 

restauracji monarchicznej w  Niem- 

czech (jak szeroko głoszono) lecz 

poprostu dlatego, że republikanie 
wzięli się ostro do ugruntowywania 
republikańskiego ustroju w państwie 

pod symbolicznym sztandarem o trzech 
barwach republikańskich", czarnej, 

czerwonej i— złotej. Lud potrzebuje 

widomego symbolu, pod ktėrymby 

się mógł skupić. 1Powtóre: utworzył 

się w Prusach rząd republikański, 

wobec którego gospodarki, istotnie 

wzorowej, każdy za czapkę się chwy- 

tał. Tedy można było, wskazując na 

Prusy powojenne, wołać Śmiało: „A 

widzicie!" Na ostatek, dla sfer kapi- 
talistycznych byłoby klęską rozpęta- 

nie się wojny domowej republikań- 

sko-monarchicznej. Geschaft ist 

Geschait... Lepsza spokojna re- 

publika niż wstrząsająca całym — Кга- 

jem monarchja. Lepiej nie wywoły- 

wać wilka z lasu... Gdy powstawała 

we Francji Trzecia Republika — przy- 

pomnijmy—była cała, ogromna klasa 

ludzi, którzy pogodzili się z nią dla- 

tego jedynie aby nie narażać Francji, 
jeszcze broczącej krwią po przebytej 

piekielnej wojnie—na nowe wstrząsy, 

wewnętrzne. Zwano owych ludzi le s 

rallićs. Nie braknie ich dziś w 

Niemczech. 

Nie powiedziane jednak jest przez 

to bynajmniej, że w Niemczech: nie- 

ma ruchu monarchicznego. Przeciw- 

nie. Ruch monarchiczny jest. W  ru- 
chu zaś tym grają główną rolę: stara 

arystokracja, byli oficerowie przed- 

wojenni, kler zarówno protestancki 

jak katolicki, byli cesarscy biurokra- 

ci, ziemianie „obszarnicy*, jak się u 

nas mówi, wreszcie wielcy przemys- 

lowcy nie radzi z politycznego równo- 

uprawnienia danego klasie robotni- 

czej. Dodać jeszcze trzeba bardzo 

licznych nauczycieli szkół Średnich 

oraz niemało profesorów uniwersy- 

teckich. Wśród młodzieży akademic- 

kiej niemieckiej tworzą się coraz to 

nowe zrzerzenia monarchistyczne. Nie 

pomińmy sympatyków, którzy ze 

względów na swoje interesy lub „przez 

sentyment" życzyliby sobie powrotu 

monarchji. W  sierach politycznych 
najwięcej monarchistów znajdziemy w 

stronnictwie niemieckich nacjonalistów 

(Deutsch - Nationale Partei) wśród 

stronnictwa niemieckich ludowców 

(Deutsche Volkspartei) a przedew- 

szystkiem wśród bawarskich „party- 

kularystów" czy „separatystów, czyli 

w t. zw. (Bayerische Volkspartei). 

Garść też spora monarchistów zasia- 

da w centrum, na jego prawicy. 

Oto jakby, pod względem swoich 

elementów, wyglądał obóz monar- 

chistów niemieckich. ч 

Czy ów obóz, bądź co bądź, po- 

ważny, stanowi też poważne  niebez- 

pieczeństwo dla Republiki Niemieckiej? 

D-rowi Breitscheidowi nie zdaje się 

aby tak było. Przedewszystkiem nie 

mają monarchiści niemieccy kandyda- 

ta na wskrzeszony tron cesarski. Nie 

jest nim ani eks-cesarz ani eks-kron- 

prinz. Obaj stracili sympatje szero- 

kich mas, nawet szczerze antirepubli- 

kańskich. Wysuwany jest syn kron- 

prinza. Ale legitymiści mają zbyt wie- 

le kłopotu ze zbytniem rozgałęzieniem 

rodu Hohenzollernów. Więc może... 

jaka inna niemiecka Dynastja? Wy- 

Starczy ta objekcja, że jeśliby wy- 

brać na cesarza którego z przedsta- 

wicieli detronizowanych rodów, wszy- 

stkieby one zażądały natychmiast in- 

tronizowania ich po Monachjach, 

Sztuttgartach, Hanowerach... 
Wszystkie te perileksje  niedopu- 

Ściły dotąd do ułożenia stałego, Ści- 
śle sprecyzowanego planu  monar- 

chicznego- Tedy monarchizm w Niem- 

czech ma wciąż jeszcze mnóstwo pier- 

wiastków sentymentu, a cha- 

rakteru rzeczywiście aktywnego nie 

ma wcale.Bo przecie żadnym nie można 

nazwać aktywizmem: wysyłanie od 

czasu do czasu depesz do Doornu 

albo adresów hołdowniczych jak nie 

mniej wygłaszanie mów bankietowych. 

To są odświętne rozrywki nie posia- 

dające głębszego znaczenia politycz- 

nego. Monarchiści niemieccy czują, że 

obalić republiki nie obalą — przypu- 

Ściwszy do niej szturm. Siłą nie da- 

dzą sobie z nią rady. 

Tedy — tłumaczy dr. Breitscheid 

podminowują stopniowo parlamenta- 

ryzm. Nie proklamują, Boże broń, 

faszyzmu, lecz tylko obierają powoli 

parlament z jego praw i przywilejów. 

Ze względów rzekomo oszczędnościo- 

wych dążą do „budżetowej dyktatu- 

ry*; w ich programie jest rozszerze- 

nie, możliwie daleko idące, preroga- 

tyw i atrybucyj prezydenta Republiki; 

narazie wystarczy im aby prezydent 

Republiki Niemieckiej był zrównany 

w prawach z prezydentem Stanów 

Zjednoczonych Ameryki; dobijają się 

rewizji konstytucji; propagują utwo- 

rzenie drugiej izby prawodawczej na 

wzór angielskiej izby lordów, lub 

amerykańskiego senatu. 

Oto taktyczny szlak monarchicznego 

ruchu w Niemczech. Były praski mi 

nister ostrzega: trzeba bardziej oba- 
wiać się tych taktycznych podjazdów 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 1V groszy. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

Wywiad dziennikarza daiskiego d-ta 
* Boegholma. 

Z prezesem posłem Sławkiem. 
GDANSK, 28.Vl. PAT. Dzienni- 

karz duński dr. Boegholm, ktory ogło- 
sił już szereg wywiadów z różnemi 
wybitnemi osobistościami polityzznemi 
w Polsce, zamieszcza dzisiaj w „Bal- 
tische Presse* wywiad z przewodni- 
czącym Bezpartyjnego Bloku Współ- 
pracy z Rządem pułk. Sławkiem. 

Zapytany o swoje stanowisko wo- 
bec parlamentaryzmu pułk. Sławek 
odpowiedział między innemi: Celem 
polityki musi być nie uprawianie opo- 
zycji, nie rzucanie mas na ulice, lecz 
prowadzenie produktywnej i pozytyw- 
nej pracy, 

Rząd musi reprezentować 
nie partje, lecz naród, diatego 
też my, którzy reprezentujemy 
nową Polskę, chcemy przejść od 
programów partyjnych do real- 
nych problemów narodu i dnia. 

Każda podstawa polityczna do 
pewnego stopnia musi być kompro- 
misem, chodzi bowiem o współpracę 
i współdziałanie najrozmaitszych inte- 
resów. 

Bezpartyjny Blok Współpracy z 
Rządem składa się z najrozmaitszych 
elementów, podkreślam przytem, że 
reprezentowane są w nim wszystkie 
narodowości państwa polskiego. 

Na uwagę korespondenta, że wy- 
bory przyniosły poważne wzmożenie 
się lewicy, pułk. Sławek odpowiedział: 
Partje lewicowe, a przedewszystkiem 
socjalni - demokraci, radykalna partja 
chłopska i Wyzwolenie szły do wy- 
borów pod firmą zwolenników  Mar- 
szałka Piłsudskiego. To też dzisiaj 
partje te rozumieją, że oszukały swo- 
ich wyborców i że w razie rozwiąza-- 
nia parlamentu partje te stracilyby 
swoich wyborców masowo, czego do- 
wód dały przy ostatnich wyborach 
partje prawicowe. 3 

Na zapytanie co do -dalszych 10- 
sów parlamentaryzmu w Polsce, pułk. 
Sławek odpowiedział: Marszałek Pił- 
sudski powiedział sam, że parlament 
jest pożyteczny i że będzie występo- 
wał na rzecz jego zachowania. 

Obecna polityka Marszałka jest 
przeto próbą, mającą wykazać czy 
sanacja polskiego parlamentaryzmu 
jest możliwa, czy też nie. Jeżeli tak, 
to dobrze. s 

W dalszym ciągu korespondent 
przedstawił pułk. Sławkowi treść swo- 
jej rozmowy z Marszałkiem Sejmu 
Daszyńskim, wyrażając przytem swo- 
ją opinię, że Marszałek Daszyński 
pragnie współpracować z rządem. 

Na to oświadczył pułk. Sławek: 
Co się tyczy współpracy z partjami 
Jewicowemi, to mogę powiedzieć, że 
Bezpartyjny Blok znajduje się w tak 
zwanej splendid isolation i że niema 
żadnej potrzeby zrezygnować ze swe- 
go stanowiska. 

Nasza pozycja jest zbyt silna, 
ażebyśmy potrzebowali błagać 
inne stronnictwa o współpracę, 
zresztą stronnictwa te wiedzą 
bardzo dobrze, gdzie mogą nas 
znałeźć. 

Zmierzamy do tego, ażeby parla- 
ment doprowadzić do zrozumienia, 
że musi albo ustosunkować się pozy- 
tywnie do twórczej pracy państwowej, 
albo doprowadzić parlament do 
upadku. 

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

„ denerwuje słuchacza. 
| KAŻDY więc winien mieć pod 
ręką książkę, zawierającą rady i 
wskazówki, jak defekt 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 

Boradnik dla Radjoamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach oraz w AJENCJI 
WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 
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niż formalnego, jawnego monarchicz- 

nego buntu lub zamachu stanu. 

Może tak i jest w istocie. 

Jacz,



KONSERWATYZM. 
Powiedział Burke, że ludzie mają 

ciekawą tendencję naturalną umysłu. 
Przy stałej dążności do zmiany, nie- 
uiność do nowalji, do rzeczy obcej, 
Zaufanie do wypróbowanego, nieu- 
fność do teoretycznej spekulacji i 
długiej dedukcji. „Kropla rzeczywi- 
stošci więcej warta od morza teorii". 
Aforyzm definjował w części zagad- 
nienie. Na pierwszy rzut oka; pożą- 
dana nowość wyda się dziwną, wy- 
da się niebezpieczną. Ogólnie nie 
damy sięgprędko brać na nowości. 
Nowości fatygują, nowości wprawiają 
w zakłopotanie. Czasemzwprawiają w 
nudności. Przed nieznanem czuje czło- 
wiek lęk... i dąży do zmiany. Gdy 
stara się zrozumieć nowy jaki pro- 
jekt, wysiłek go  nuży... Organizm 
opiera się. Dlaczego? W każdei dzie- 
dzinie ludzkiej akcji obserwujemy 
zjawisko. Dążymy naprzód, a nie 
chcemy rozstać się z tem, co znane 
szukać nieznanego. Badanie wymaga 
wysiłku, męczy i wytwarza niepew- 
"ność, czy nie lepiej dać pokój... Mę- 
czyć się, gdy można żyć w spokoju. 
Rzucać się w nieznaną niepewność, gdy 
jest wygodnie. Zmieniać fotel, gdy fo- 
tel wygodny. Skakać, gdy może... 
kark się skręci, gdy,może lepiej, rozum: 
niej siedzieć. „Było mi dobrze, chciałem 
lepiej, jest+m tut-jl' Napis wyryty na. 
płycie kamiennej sławnego grobowca... 
Filozofja grobowej płyty. Było mi 
dobrze, chciałem lepiej, wyszło że. 
Filozofja każdej akcji... 

# 

Problem codziennie odczuwamy 
na sobie. Rano dostaliśmy ofertę 
firmy przemysłowej. Na korzystnych 
warunkach proponuje nam przystą- 
pienie do przedsiębiorstwa. Nie łatwo 
namówić. Może są zwodnicze obietni- 
ce korzyści, które przyniesie interes? 
Badanie kosztowałoby pracy. Jesteś 
zadowolony z dotychczasowej lokaty. 
Poco zmieniać... Poprzestać na tem, 
co mamy, rozsądniej. Bierzemy gazetę 
do ręki, anons poleca niechybny šro- 
dek na ból głowy,” a głowa boli. 
Trzeba wyznać się na podanej pod 
anonsem analizie chemicznej recepty, 
Przyzwyczajeni byliśmy do innego 
lekarstwa... do starego piramidonu, 
przestarzałe lekarstwo ulgę  przyno- 
si. Poco zmieniać... Odruch mimo- 
wolny. Jedziemy autem, mamy ocho- 
tę rozwinąć «szybkość 120 klm. na 
godzinę... Szosa Świetna, miałoby się 
ochotę gnać, pędzić, maszyna wytrzy- 
ma... Ale poco, po jakiego licha 
szukać licha... Można przykłady 
liczyć na tysiace. Odruchowo od- 
dajemy zawsze pierwszeństwo sposo- 
bom znanym, metodom wypróbowa- 
nym. Zostało nam to wpojone od 
dzieciństwa. Leży w człowieku, w 
przeciętnym człowieku, że ekspansja, 
naprzód, niesłychanie silna ekspansja 
istotny składnik ludzkiej natury, owo 
próbowanie tego co nie znamy, musi 
być zharmonizowanem, zestrojonem z 
pewną nieufnością, obawą przed nie- 
bezpieczeństwem. Na każdym kroku 
kryje się niebezpieczeństwo w tem, 
co niewypróbowane, co dla nas jesz- 
cze stanowi tajemnicę. Na każdym 
kroku znak zapytania przynieść mo- 
że nie „to lepiej", tylko „to gorzej", 
przed którem wzdrygaliśmy. Pragnie- 
my iść naprzód, życie to jeden krok 
naprzód i czujemy lęk przed pytaj- 
nikiem. Posuwanie się z jednej stro- 
ny, obawa przed posuwaniem się 
z drugiej. Chęć posuwania się z oba- 
wą posuwania się. Uczucia dopełnia- 
ją się. Można do trzech ryzykować. 
Stale nie ryzykuje się. Można grać w 
ruletę. Z niej żyć niepodobna. Podło- 
że psychologiczne zwyczajne, nie re- 
welacyjne... Retrospekcja, wahnięcie, 
jakie nasuwa natura, płynące z natu- 
ry samej, to korelatyw spokojnego 
postępu zawsze i wszędzie. Od poli- 
tyki, skończywszy na owym samo- 
chodzie. Hamulec w każdym  kierun- 
ku ludzkiej akcji, hamulec płynący z 
natury samej dla bezpieczeństwa. Bo 
strzelać można zawsze, niestety, cho- 
dzi też zawsze aby trafić... aby wizo- 
wać. Bez owego naturalnego instynktu 

ekspansjaw najlepszym razie okaże się 
nie skuteczną, okaże się jałową. W naj- 
gorszym razie skuteczną w odwrotnym 
kierunku. Było mi dobrze, chciałem 
lepiej, wyszło źle— brzmiał napis filo- 
zoficznego grobowca. Chi va forte 
va contra | - morte... ...brzmi aforyzm 
włoski. Świadomość  niebezpieczeń- 
stwa instynktowną organizmu, Świa- 
domość niebezpieczeństwa, na które 
naraża nas, to czego nie znamy, na- 
zwiemy Konserwatyzmem. 

Zresztą nieufność do nieznanego, 
do terra incognita nie jest wszzst- 
kiem w konserwatyzmie. Pierwszeń- 
stwo oddajemy temu, do czego przy- 
zwyczailiśmy się. Człowiek tak łatwo 
się adaptuje, dostraja do otoczenia, 
że lubi rzeczy, do których nawykł, z 
tej prostej racji, że do nich nawykł. 
Lekka to różnica. Doznaie niecierpli- 
wości, kto słyszy znaną mu pieśń, 
śpiewaną na nieznaną nutę. Nie moż- 
na powiedzieć, aby uczucie wywołane 
było świadomością  niebezpieczeń- 
stwa... Słuch nasz wyczekuje tylko 
starej melodji. Tęsknimy do uporząd- 
kowanych kiedyś w pewien sposób 
wrażeń, nuta nowej melodji przynosi 
nam rozczarowanie i brzmi fałszywie. 
Jest to znamieniem człowieka zachod- 
niej kułtury. Zachodnie narody naj- 
bardziej postępowe okazują pod tym 
właśnie względem silny konserwatyzm. 
Nie dają się łatwo wzruszyć z drogi. 
Powoli ruszają się z miejsca, Mówią 
wiele o zmianach mody, gdy w rze- 
czywistošci zmiany te nie powstają 
apriorycznie. Zmiana zasadnicza zwy: 
kle z określonych momentów się 
składa i trzeba dostrojenia zharmoni- 
zowania. Niech jaka donna pokaże 
się dziś w stroju matrony rzymskiej... 
odsądzą ją od zdrowego rozsądku... 
wezwanoby pogotowie ratunkowe... 
Moc przyzwyczajenia sprawia, że się 
lubi rzeczy, z któremi zżyliśmy się. 
En regle gėnėrale exceplis eacipien- 
dis nie można bez przykrości rozstać 
się z tem, co uświęcił zwyczaj. Ta sa- 
ma siła ujawnia się wszędzie in pri- 
vatis, in publicis. Instytucje z któremi 
kraj się oswoił czerpią swoje siły z 
tej Ścisłej, wzajemnej, poufałej znajo- 
mości. Niechby kto spróbował prze- 
mówić jutro w Anglji za republiką... 

Mógłby spróbować i spostrzec, 
że grochem o Ścianę rzuca, że pod 
ścianą groch swój zbiera... 

* 

Konserwatyzm Oznacza, že nie na- 
ležy byč zanadto šmialym i pošpiesz- 
nym.Konserwatyzm—oznacza, že nie 
należy być zbyt osrożnym i opiesza- 
łym. Konserwatyzm, to nie hermetycz- 
ne pudełko blaszan z owym chara- 
kterystycznym zapachem oliwy... Zły 
to był konserwator zdrowia, który 
odrzucił system leczenia dlatego, że 
on lub jego pacjenci nie byli do nie- 
go przyzwyczajeni... Jest to truizm. 
Jeśli przywiązanie do znanej rzeczy 
hamuje postęp w nauce wtedy musi- 
my je uważać za nieracjonalny mo- 
tyw akcji. Obowiązuje to wszędzie 
Oczywiście. W motywach akcji psy- 
chologicznej niema konserwatyzmu 
dla siebie i niema postępu dla siebie 
— tylko jest jedno.Wzajemna współza- 
leżność, wzajemna harmonja. Har- 
monja i harmonję tę nazwano od- 
dawna... Logika obowiązuje wszędzie 
bezwzględnie. W polityce i na samo- 
chodzie. Postęp rzetelny i konserwa- 
tyzm rzetelny są w zgodzie. Ozna- 
czają jedno... Jeżeli rozsądek doma- 
ga się dzisiaj w monarchicznym Pesz- 
cie utrzymania repub liki, bo wprowa- 
dzenie legalnego króla grozi Węgrom 
utratą niepodległości, instynkt kon- 
serwatywny utrzyma republikę na 
Węgrzech. Jeżeli problem  integralno- 
ści terytorjalnej ziem dawnego W. Ks. 
Litewskiego domaga się logicznie roz- 
wiązania historycznego, instynkt kon- 
serwatywny, zachowawczy Litwy hi- 
storycznej nie zobaczy rozwiązania 
w republice nacjonalistycznej i t. d. 
Koserwatysta w republice raz tu zo- 
stał konserwatystą, zachowawcą re- 
publiki, raz antykonserwatystą, anty- 

SĘ O.W a 

Rokowania poisko-lifewskie w nowem sfadjum. 
W Kownie 

KOWNO, 28. VI. PAT. Ogłoszono wspólny komunikat polsko-litew- 
ski następującej treści: Komisja polsko-litewska dla sprawy bezpieczeństwa 
i odszkodowań wznowiła swoje prace w Kownie w dniu 28 b. m. 

W ciągu dzisiejszego pierwszego posiedzenia plenarnego pod prze- 
wodnictwem p. Baludisa,'przewodniczącego komisji litewskiej, tenże zako- 
munikował komisji polskiej tekst projektu traktatu między Polską a Litwą, 
doręczonego oficjalnie rządowi polskiemu za pošrodnictwem poselstwa 
po'skiego w Berlinie. , 

Strona polska odczytała odpowiedź na deklarację komisji litewskiej 
w sprawie projektu Polski traktatu o nieagresji i traktatu koncyljacyjno- 
arbitrażowego. Doręczyła ona również komisji litewskiej wykazy strat, 
wyrządzonych rządowi polskiemu przez napady litewskie. 

We wspólnem porozumieniu ustalono, że pretensje polskie będą 
poddane zbadaniu przez ekspertów komisji. 

Data przyszłego posiedzenia plenarnego ustalona będzie przez prze- 
wodniczących obu delegacyj. 

W Warszawie. 
WARSZAWA. 28,VI. PAT. Dzisiaj o godz. 11 min. 30 przewodni- 

czący delegacji litewskiej min. Zaunius złożył wizytę radcy Szumlakow- 
skiemu, podczas której ustałono, że plenarne posiedzenie komisji odbędzie 
się w sobotę o godz. il-ej w pałacu Prezydjum Rady Ministrów. 

Kolejne przewodnictwo podczas obrad przypada Polsce, a więc prze- 

wodniczyć będzie radca Szumlakowski. 

Dookoła przesilenia rządowego w Niemczech. 
Poseł Miller u Hindenburga. 

BERLIN, 28.VI. PAT. Poseł Herman Miiller był dzisiaj o godz. 10 
rano na posłuchaniu u Prezydenta Hindenburga. * 

Według niepotwierdzonych przypuszczeń części prasy berlińskiej 
Miiller złożyć miał podczas swej audjencji swą misję w ręce Prezydenta. 
Być jednak może, jak donoszą dzienniki, że w ostatniej chwili dojdzie 
jeszcze do jakiegoś kompromisu z centrum, które odmówiło przyjęcia te- 
ki skarbu, a żąda w dalszym ciągu teki spraw wewnętrznych Oraz teki 
komunikacji i terenów okupowanych. 

Gabinef kanclerza Miiliera. 
BERLIN, 28.VI, PAT. W ciągu dzisiejszego dnią poseł socjalistyczny Miiller za- 

kończył rokowania o utworzenie gabinetu Rzeszy Niemieckiej z poszczególnymi po- 

słami i o godzinie 5-ej popołudniu przedłożył Prezydentowi Hindenburgowi następu- 
iącą listę nowego rządu: 

Herman Miiller - socjalista—obejmuje urząd kanclerza, b. pruski minister spraw 

wewnętrznych socjalista Sewering - tekę spraw wewnętrznych, socjalista Wissel—tek5 

pracy, socjalistą Hilferding - finanse, przewodniczący frakcji centrum pos. Guerard-— 

tekę tetytorjum okupowanych i k omunikacji, Streseman (niem. partja lud.) — sprawy 
zagraniczne, Curtius (niem. partja lud.) -tekę gospodarki, przewodniczący partji de- 
mokratycznej Koch — sprawiedliwości, Demokraia Dietrich — tekę wyżywienia, 
Schaetzel (daw. parija lud.) tekę poczt, 'wreszcie bezpartyjny Groner — tekę Reich-* 
swehry. 

P.ezydent Rzeszy Hindenburg zamianował Hermana Millera kanclerzem Rzeszy 
i na wniosek nowego kanclerza zatwierdził powyższy skład gabinetu. : 

We wtorek o godz. 3-ej popołudniu odbędzie się posiedzenie Reichstagu. Na 

porządku dziennym deklaracja nowego rządu, a następnego dnia dwu lub trzydniowa 

dyskusja nad tem oświadczeniem. 

Po dyskusji parlament będzie odroczony do jesieni—i możliwem jest, że przed 
mdroczeniem załatwi jeszcze kwestję amnestii. 

Prasa berlińska uważa utworzenie gabinetu Millera jako rozwiązanie prowizo- 

ryczne przesilenia. 

Jedynie „Vossische Ztg* oświadcza kategorycznie, że gabinet nie jest żadnem 
prewizorjum, ponieważ opiera się na partjach wielkiej koalicji i jest, we właściwem 
tego słowa znaczeniu, rządem parlamentarnem. 

„Geimania*—organ centrum oświadcza, że frakcja centrowa nie czuje się by- 
najmniej związana z gabinetem i że stanowisko jej wobec votum zaufania będzie za- 
leżne od deklaracji rządowej. 

Organ niemieckiej partji ludowej „Taegliche Rundschau* przepowiada, że gabi- 
net będzie w jesieni poddany rekonstrukcji w kierunku stworzenia dla niego silnej 
podstawy koalicyjnej. 

RZWAERAE O RTR ZW AFBEK WE DEE DWITTWOT OCE SET SEN SS EEE 

Sfraszna katastrofa kolejowa w Anglii. 
LONDYN 28 VI PAT. We wczorajszej katastrofie kolejowej, która się wyda- 

rzyła na północ od Darlington zginęło lub odniosło rany więcej osób, aniżeli po- 
przednio obliczano. : Е : 3 MET 

Według dotychczasowych obliczeń śmierć poniosło 22 podróżnych, a ciężkich 
obrażeń doznało 27. Wśród zabitych przeważają kobiety. Akcję ratowniczą utrudniały 
ciemności, gdyż katastrofa wydarzyła się o północy. Wiadomość o nieszczęściu wy- 
wołała wszędzie przygnębiające wrażenie. Podobna groźna katastrofa na kolejach an- 
gielskich wydarzyła się przed 13 laty. 

Niezwykle śmiała kradzież w Kafowicach. 
KATOWICE 28 VI PAT. Dzisiejszej nocy nieznani sprawcy włamali się do lo- 

kalu Górnośląskiej Przemysłowo-Budowianej Spółki Akcyjnej przy ul. Powstańców 
i rozbili przy pomocy raka kasę, z której zrabowali 70 do 80 tys. złotych gotówką, 
poczem dostali się do sąsiedniego pokoju, w którym z drugiej kasy przy pomocy 
klucza, znalezionego w biurku zabrali około 25 tys. zł. gotówką. 

Poszkodowana firma przeznaczyła lo tys. złotych nagrody dlą osoby, która w 
jakikolwiek sposób przyczyni się do wyśledzenia sprawców i odebrania skra- 
dzionej gotówki. 

watyzm naturalny czyli postęp natu- 
ralny. Oparcie się na zdrowym roz- 
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zachowawcą republiki. W takim razie 
postępowcem. Dąży bowiem do no- 

Zasłabnięcie senafora Jakóha 
Bajki. 

KRAKOW. 28.VI. PAT. Dzisiejszej 
nocy w powrotnej drodze z Warsza- 
wy do Gręboszowa zasłabł nagle w 
pociągu sen. Jakób Bojko. Zawiado- 
miona z drogi telefonicznie stacja 
Pogotowia ratunkowego w Krakowie 
wysłała na dworzec kolejowy lekarza 
dyżurnego, który udzielił sen. Bojce 
pomocy lekarskiej. Sen. Bojko odje- 
chał następnie pociągiem do rodziny 
do Gręboszowa. 

Finanse Polski w ošwiefleniu 
wybifnego finansisty francus- 

kiego. 

PARYŻ, 28.6 Pat. „Ere Nouvell“ 
zamieszcza obszerny artykuł Maury- 
cego  Bouilleux-Lafont, wiceprezesa 
Izby deputowanych i członka komisji 
finansowej, poświęcony finansowej 
sytuacji Polski. 

Autor analizuje szczegółowo osta- 
tni raport p. Devoya, podzielając cał- 
kowicie jego optymizm i zaznacza, 
że wszystko wskazuje na to, że wy- 
wody doradcy amerykańskiego są 
zgodne rzeczywistością. 

Polityka sanacji finansów, przepro- 
wadzona z taką wytrwałością w War- 
szawie, zapewniła finansom Polski 
oparcie na niewzruszenych  podsta- 
wach, niema więc nic dziwnego w tem, 
że doskonałe sukcesy gospodarcze 
Polski wywołują coraz większe zain- 
teresowanie kół zagranicznych. 

3 z 
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1 podróży lustracyjnej p. wojewody. 
„W dn. 27 czerwca r.b. Wojewoda 

Wileński Władysław Raczkiewicz wraz 
z naczelnikiem w-łu Pracy i Opieki 
Społecznej K. Joczem udał się do 
majątków Mazuryszki i Legaciszki 
celem lustracji tych majątków. Oba 
majątki przeznaczone są na cele opie- 
ki społecznej i w obu w roku bieżą- 
cym zostaną ulokowane kolonje letnie 
dla dzieci ze szkół powszechnych, 

W maj. Mazuryszki pod kierowni- 
ctwem p. Jadwigi Brensztejnowej będą 
ulokowane dzieci z gniazdka św. Te- 
resy i ze schroniska im. K. Zubowi- 
cza. W maj. Legaciszki dzieci ze. 
szkół powszechnych m. Wilna podj 
kierownictwem Prezeski T-wa Kolonij 
Letnich p. Edwardy Domańskiej. W 
tej ostatniej posiadłości już zostało 
ulokowanych dwadzieścia kilka dzie- 
ciaków, umieszczonych przez Kasę 
Chorych i T-wo Kolonij Letnich; nie- 
bawem, wobec zakończenia roku 
szkolnego, kolonja w  Legaciszkach 
zostanie zwiększoną w trójnasób. 

Ww maj. Mazuryszki po wydaniu 
zarządzeń, dotyczących uporządkow a- 
nia działu administracji tym maja 
tkiem, wojewoda oglądał lokal prze 
znaczony na letnisko i zabudowania 
gospodarcze, poczem udał się de 
odległego o kilka wiorst dalej maj. 
Legaciszki, gdzie oglądał szczegółowo 
całą posiadłość, badając teren. 

Oględziny majątku Legaciszki przez 
Pana Wojewodę pozostają w związku 
z ubieganiem się o ten teren Woje- 
wódzkiego Komitetu Pomocy Akade- 
mikom o przeznaczenie Legaciszek 
na zorganizowanie tam i pobudowa- 
nie stałego uzdrowiska akademickiego 

W drodze powrotnej p. Woiewo- 
da zwiedził szkołę ogrodniczą na Sot- 
taniszkach. 

fabryki 

M. PIASGGKI w tratw 
Same się reklamują. 

8 

Żądać wszędzie. j 
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jan Kiepura 
wszechświatowej sławy Śpiewak pisze: 

| Nowość —Т 
Lirojowiska i Uzdrowiska Polskie 

Przewodnik ilustrowany 
na rok 1928—9, 

CENA zł. 3,50. 

Nakład T-wa „Ruch“, 
Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach oraz ksiegarniach kole- 

jowych. o 
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Oryginalna tylko z firmy 

Henryk Żak w Poznaniu. 

  

1 j Najlepsze farby, po- 
Tanio kost, pendzie, szczot- 
kii t. p. Oraz farba ochronna szara 

do mostów żelaznych 
połeca Skład Farb 

Panika moszczewskiego 

a 

B UL 
8 no, Mickiewicza 35. 
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Skład hurfowy G. PITKOWSKI i M. JABŁOŃSKI 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzec. Hali Miejsk.) Tel. 12—13 

poleca Słoninę i SZMalec aMmeryk. marki „Swiite. 
przystępne. Na prowincję wysyłamy za zalicz. kolejow. 

otrzymaniu zadatku. 
Ceny po 
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Instytat Nauk Handioso-Gospodarczych 
wWilnie. 

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

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

Adres: Wilno, ul. Jagiellońska Nr 2, IV piętro (Dom T-wa Akc. 
B-cia Jabikowscy). ° 

TW WZ ЧБ UIS WYW REY UV VES VES UZS UEI VES UIS TUI UEI VA US WHY CIF WY TRY RZY GRY WY WEW ЧЕ EWY WY 

Roczne Kura Handlowe O Wilnie, : 
Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawia- 

damia, iż zapisy na Kursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat 
Kursów w godz. 5—1 pp. w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach 
przy ul. Mickiewicza 22 m, 5. 

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6—9 wiecz. 
Program obejmuje następujące przedmioty: 
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wego i do przemiany. A kryterjum? 
Stanowić je będzie idea celowości 
zawsze. Jak mówił Burke owa ten- 
dencja naturalna człowieka oparcia 
się przy każdej zmianie na zdrowym 
rozsądku. Tendencja ta, to konser- 

sądku dla dokonania jednej i tej sa- 
mej akcji. Dla dokonania kroku na- 
przód, a nie dokonania kroku wtył. 
Konserwatyzm i postęp!.. Meda! jest 
jeden. 

H. A, Krasiński. 

Arytmetyka Handlowa, 

m Angielski, Francuski i Niemiecki. 

) Ogólno Handlowa 
BUCHALTERJA: ( Bankowa 

). Przemysłowa. 
Korespondencja 

Handlu, Stenograija, Nauka Pisania na Maszynach oraz języki: 
i Biurowość, Nauka o 

2898-2 
   

————————————— ——————————————————————2 

Jeszcze o dawnych czasach. 
Na marginesie pamiętnika 

Gabrieli z Giintherów Puzyni- 
ny „w Wilnie i dworach litew- 
skich* wydanego świeżo, pod 
redakcją Fienryka Mościckiego 
i A. Czartkowskiego, nakładem 
i drukiem J. Zawadzkiego. 

Suty tom, o 389 stronicach, który 
otrzymaliśmy -- (wyrażam się z naj- 
szczerszą w duszy wdzięcznością) — 
w darze od sędziwej firmy wyda- 
wniczej wileńskiej, nie zawiera c a Ё е- 
go pamiętnika Gabrjeli Puzyniny. 

Obejmuje Ów pamiętnik, którego 
oryginał znajduje się w przebogatym 
księgozbiorze Rajnolda hr. Przeździe- 
ckiego w Warszawie, obszerny dwu- 
tomowy rękopis zatytułowany przez 
Puzyninę „Moja Pamięć", Widziałem 
go „na własne oczy* w Warszawie 
w roku 1894 czy 1896-tym. W tychże 
bibljoteczno-muzealnych zbiorach hr. 
Przezdzieckich na Foksalu w Warsza- 
wie znajdowały się ponadto przecie- 
kawe „Silva rerum“ Adama hr. 
Giinthera ojca Gabrjeli, dopełniane 
przez nią samą. Były to dużego ior- 
matu, podłużne albomy przepełnione 
naklejanemi na kartonowe karty: ry- 
sunkami,  bilecikami,  akwarelkami, 
litograijami, wierszami  okoliczno- 
Ściowemi, nawet  papierkami od 
karmelków z uczt i fet, zaprosze- 

W 

niami, karnecikami, iaurkami 
i tp., wszystkiem, co niegdyś przed 
wielu laty... ilustrowało życie towa- 
rzyskie wileńskie. Cóż to za skarbni- 
cę miałem przed sobą: stylu, obycza- 
jów, pamiątek! A takich sztambuchów 
było — jeśli mnie pamięć nie myli 
ze sześnaście czy może więcej jeszcze. 

Był to, krótko mówiąc, gotowy a 
prześwietny: materjał ilustracyjny do 
„Mojej Pamięci* Gabrjeli Puzyniny. 

Aż mi się oczy zaŚwieciły; aż mi 
ręce drżały gdym to wszystko  prze- 
glądał. Wydać! wydać z największym 
pietyzmem a z faksymilową ścisłością! 
Połączyć pamiętnik z pamiątkami! ko- 
muby to natychmiast nie strzeliło do 
głowy? Lecz... nawet w przedwojen- 
nych czasach było to imprezą wyda- 
wniczą na nielada kieszeń. A i trudno 
byłoby wyjednać pozwolenie hr. Kon- 
stantego Przeździeckiego niepewnego 
co się tam w pamiętniku Puzyniny 
może znajdować. Słowem: z ciężkiem 
sercem pożegrnałem i owe sztambu- 
chy i rękópisy, jako dla mnie niedo- 
stępne. Dość dla. mnie było powo- 
dzenia, żem mógł stwierdzić ich obec- 
ność — w bezpiecznem miejscu. 

Faciant — pocieszałem się — 
meliora potentes! Niech kto 
inny szczęśliwszym będzie. 

Czemże jestjednak szczęście? Tra- 
iem. Nie spodziewałem się, że mi 
ono pod postacią Tratu dopisze. 

i tp. W Bienicy Szwykowskich, docie- 
rając do samego dna przechowy- 
wanych tam w latach 1895 do 1900 

- materjałów rękopiśmiennych, do- 
kumentalnych, do dziejów ziemi 
Oszmiańskiej i oszmiańskich dawnych 
ludzi, natrafiłem na... bruliony „Mojej 
Pamięci" Puzyniny, z których odpis 
„na czysto” znajduje się w warszaw- 
skich zbiorach Przeździeckich. W 
owych bruljonach były tu i ówdzie 
luki, ale... ale mogłem z nich aż nad- 
to dobrze zrekonstruować całokształt 
nad wyraz ciekawego i cennego pa- 
miętnika. 

Co też i nie omieszkałem uczynić. 
Niemal cały, wydany dopiero obecnie 
pamiętnik Puzyniny znajduje się wca- 
le obszernie streszczony na przeszło 
50-ciu stronicach drugiego tomu „Po- 
wiatu Oszmiańskiego", który się uka- 
zał pod koniec 1897 roku. 

Gabrjela z Giintherów  Puzynina, 
wyszedłszy zamąż za Tadeusza Pu- 
zynę, dziedzica Horodziłowa w  po- 
wiecie oszmiańskim, ośmnaście ostat- 
nich lat życia spędziła w tymże Ho- 
rodziłowie. Stąd było moje specjalne 
interesowanie się osobą autorki „W 
imię Bože“ — jako dziedziczki Horo- 
dziłowa. Gdzie też i zamknęła naza- 
wsze powieki 16 sierpnia 1869 roku. 

Zwłoki jej spoczęły w sklepach 
podziemnych Horodzitowskiego ko- 
Ścioła, w grobach iamilijnych Puzy- 

nów. Dziś już niema śladu ani ko- 
Ścioła ani grobowcowego podziemia, 
ani zwłok autorki „Mojej Pamięci". 

Nawet drzew stuletnich nie wiem 
czy Ślad już jaki pozostał w — Ного- 
dziłowie teraźniejszym. 

„Niezwykle obszerny rękopis pa- 
miętnika piszą pp. Czartkowski i 
Mościcki, którzy go do druku przy- 
gotowywali — nie mógł być wydany w 
całości; obek bowiem licznych i 
pierwszorzędnej wartości ustępów za- 
wiera zbyt obszerne i mało naogół 
interesujące opisy codziennych zda- 
rzeń i zajęć autorki oraz jej rodziny. 
Wobec tego postanowiliśmy usunąć 
z druku tego rodzaju zbędne, w na- 
szem przekonaniu, szczegóły, pilnie 
jednakowoż bacząc by nie opuścić 
wiadomości istotnie cennych lub cha- 
rakterystycznych“. ь 

W tymže wstepie podkrešlają jak- 
najmocniej redaktorowie przyspasa- 
bianego do druku pamiętnika jego 
doniosłość pod względem obyczajo- 
wym. „W literaturze pamiętnikarskiej 
polskiej wieku XIX-go—piszą — jest 
to niewątpliwie jedyny utwór obejmu- 
jący tak długi przeciąg czasu i tak 
szczegółowo Odźwierciadlający go pod 
względem obyczajowym. 

Najzupełniejsza zgoda. Lecz wła- 
Śnie dlatego nie należało pomijać żad- 

nego rysu obyczajowego! 
Oto np. całe towarzystwo Dobro- 

wlańskie, pan, pani i panienki, spę- 
dziwszy kilka miesięcy w Warszawie 
na wizycie u babuni lgnacowej Ty- 
zenhauzowej, matki hrabiny Giinthe- 
rowej, wraca pod koniec września 
1833 r. do siebie na wieś. 

„Powrót do domu — czytamy w 
wydanym pamiętniku— w każdym ro- 
ku miły, stał się tym razem bardziej 
jeszcze radośny po długiej nieb; tności 
i z dalszej mety*. Następuje opis po- 
witania przez domowników, przyto- 
czony jest wiersz, który Ignacy Chodź- 
ko, nie zastawszy nikogo w Dobro- 
wlanach, napisał na filarze balkonu... 
Doskonale! Czemuż jednak skreślono 
taki oto epizodzik, wcale nie,, zbędny” 
w charakterystyce obyczajowej: 

„Sąsiedzi bliżsi i dalsi—notowała 
Puzyninaw bruljonie pamiętnika 
i niewątpliwie nie pominęła notatki 
przypisując go na czysto — sąsiedzi 
bliżsi i dalsi posypali się na hasło 
naszego powrotu, jedni zatęsknieni 
do osób, drudzy ciekawi usłyszeć lub 
obejrzeć coś nowego, chociażby „mo- 
dy" ze stolicy. Ale nie było na co 
patrzeć; suknie kuse i pstre, kapelu- 
siki jak kogutki, nawet sałopy w Sze- 
rokie pasy i duże kwiaty. Oto były 
mody tegoczesne. Pani Abramowiczo- 
wa (z Wornian) obejrzawszy nas ży- 

ke, i słysząc, że wiosną (roku przy- 
szłego 1834) wybieramy się do Wil- 
na, zapytała czy umiemy tańczyć 
kontredansa? Na odpowiedź przeczą- 
cą usiadła do fortepjanu by zagrać 
pięć części tej irancuskiej promenady, 
a panna Anastazja Jakowlew i panna | 

dzonego" tańca, bez którego nie było'( 

Kajetana Abramowiczówna uszyko- 
wały nas w czworobok i uczyły „ChO-, 

balu, bo już anglez i kotyljon wyszły 
z mody*. (* 

Drobiazg! Niech i tak będzie. Każ- 
dy ścieg na kanwie jest też, w oder- 
waniu, drobiazgiem, wszelako ze šcie- 
gów całe wyszywane malowidło się 
składa. 

w wydanym choć okrojonym pamięt- 
niku! Choćby ta suknia wujenki de 
Choiseul, robe de blonde (mó- 
wiono też „blondynowa”) co, nie 

A ileż tych „drobiazgów* ;zostatcż(0) 

\ 

ва 

  przerabiana od roku 1823-go 
do 1842-go, przetrwała — jak wyraża 
się Puzynina - kilka dynastyj zasiada* 
jących na tronie irancuskim i dwóch 

*) „Powiat Oszmiański* Il. 43. Kontre* 
dans -countrydance, taniec wiejski — 
pojawił się we Francji już w 1710 r. Do” 
piero jednak w 1821 r. ułożono w stały 
porządek pięć części kadryla noszących 
nazwę: le pantalon, I'ćtć lapoule 
letrćnis, la pastourelie, do któ 
rych znacznie później dodano gałopadę fi- 

czliwie przez podwójną, złotą lornet-nalną. 
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W głównym pawilonie Targów 

jólnocnych obejmującym 207 stoisk, 

Bzmieszczonych w 14 salach na prze- 

rzeni 2000 m* wszystkie miejsca 

stały już formalnie zamówione. 

Przeglądając spis powyższych za- 

bwień, widzimy, iż w pierwszym 

dzie na Targach Północnych re- 

zentowane będą: przemysł meta- 

reiczny, tekstylny, papierniczy Oraz 

yroby elektrotechniczne. 

Niezmiernie zastanawiającym jest 

kkt, iż zgłosiły swe eksponaty na 

irgi kilka firm, wyrabiających ior- 

bjany i pianina, w tem dwie firmy 

agraniczne. 
Wobec licznego napływu coraz to 

ywszych zgłoszeń przypuszczać na- 

  

   

    

   

W uzupełnieniu wczorajszych in- 
formacyj o akcji Wileńskiego Woje- 
wódzkiego Komitetu Rolnego, będą- 
dego organem doradczym i pomocni: 
czym Komitetu Wykonawczego Tar- 
„gów-Wystawy, wzmiankować należy o 

izycie prezesa tegoż Komitetu Rol- 
ego inż. Jana Czerniewskiego w 

(o szmianie. 
r Otóż w dniu 22 b. m. inż. Czer- 
Mjewski odbył konierencję ze Starostą 
pszmiańskim p. Kowalewskim, który 

e swej strony polecił podległym so- 
' czynnikom przygotować eksponaty 
przemysłu ludowego, jak z tkactwa, 
)walstwa, stolarstwa, wyrobów cze- 
otkowych i t. 4., wreszcie garbar- 
wa, masarstwa oraz wykresy i ma- 
V z działalności samorządu 1 
jganizacyj rolniczych w ;powiecie. 

| W ostatnim dniu Wystawy Powia- 
wej w Oszmianie, t.j. 23 czerwca 

  

     
   

    
    

   
     

   
     

    
    
    
    
   
    
   
    
   
    
   
   
   
    
   
   
    
    

   
    

    

     

   
   
     

  

    
    

   
     

    
   

  

   

    
    

     

   

   
   

   
     

   
    
    

  

    
   

względem ilościowym, jak i jakościo- 
wym pokaz koni, zorganizowany przez 

_ Wydział powiatowy — przy udziale 
T-wa Rolniczego. Na pokaz doprowa- 
łizono około 200 sztuk koni, z czego 
do 60 szt. ogierów, 20 grup hodowla- 
nych oraz do 80 sztuk klaczy. 
" Z pośród doprowadzonego na po- 

|kaz materjału wyróżniające się sztuki 
w ilości około 10 ogierów, 3 grup 
lodowlanych i 6 sztuk klacz zostało 

|zakwalifikowanych przez komisję sę- 
dziowską na Wystawę Wiieńską. 
_ Wybrane eksponaty z działu prze- 
jysłu ludowego i hodowli koni obie- 

at p. Starosta dostarczyć w porze 
* do Wilna. 

” zj 

я Jak już w swoim czasie podkre- 
; šlilišmy;-sprawa--Wystawy  -Roiniczo- 

zemysłowej b. ambitnie potraktowa- 
na została przez czynniki obywatel- 

ie, powołane do jej należytego zre- 
izowania. ‚ 

Zawdzięczać tylko temu należy, iż 
akcja w tym kierunku na wszystkich 
terenach administracyjnych — związa- 
ych historycznie z Wileńszczyzną — 

e straciła na tempie. 
Jako przykład niech służy — no- 

jwy zdobyty teren powiatu wołkowy- 
kiego. 

/ Sprawą Wystawy Wileńskiej zain- 
|teresował się i poparł ją gorąco re- 
daktor „Tygodnika Wołkowyskiego" 
mec. Wacław Ciechowski. Zwiedzając 
Óżne powiaty, prezes Wil. Woj, 

Kom. Rolnego inż. Czerniewski zawi- 
*tał w związku z tem do Wołko- 
wyska. 

Po wejściu w bliższy kontakt z 
mec, Ciechowskim i kierownikiem 
działającego na terenie tego powiatu 
 bezkonkurencyjnie T-wa Rolniczego 
"p. Ślizieniem — ustalone na miejscu 

stało, iż Wystawa Wileńska może 
być obesłana z powiatu wołkowyskie- 
ko eksponatami garncarskiemi, prze- 
mysłu ludowego, młynarstwa i gon- 
lami. 5 у 1 

| Kierownik K-wa Rolniczego p. Śli- 
łzień przyrzekł werbować wystawców 

+ cesarzów na rosyjskim a na dobitkę, 
m 1840, figurowała na wielkiej recep- 
cji w. księżny Toskańskiej we Flo- 
„rencji... Albo czy moża być rozkosz- 

f niejszy zwrotstylowy jak gdy Puzynina 
ogląda w Postawach wypchane puha- 

Fcze i dodaje w kształcie komentarza; 
+ Wuj sam odebrał im życie w lasach 
oleskich, by unieśmiertelnić ich dla 
łauki'. Odebrał im życie! Czy może 
yć wyrażenie się delikatniejsze i bar- 
jej comme-il-faut? 
A ileż to wypadnie przenieść z pa- 

iętnika Puzyniny „szczegółów* do 
istorji Wilna, nawet do przewodni- 

ków po Wilnie. | 
Jakże to było np. z oszkloną ga- 
a Ostrobramską? Odpowie Puzy- 

nina: Było to w 1829 roku. Nie była 
wówczas ta galerja oszkiona; była bez 
okien, wystawiona na chłód i deszcz. 
Błagając o uzdrowienie Śmiertelnie 
chorego syna, modliła się na tej ga- 
lerjj hrabina Apolinara  Platerowa. 
rzeziębła nieraz... Owóż, gdy za 
rzyczyną Najświętszej Maryi Panny 
yn jej wrócił do zdrowia, hrabina 
łasnym kosztem kazała — galerję 

_ oszklić aby inne matki, błagające 
Matkę Boską o cud, nie przeziębiały 

ę na galerji Ostrobramskiej otwartej 
a deszcz i mróz. Kosztowało to hra- 
inę 300 dukatów, ale galerja Ostro- 

|bramska oszklona —dotąd! Bóg zapłać 
|bobożnej hrabinie Platerowej! 

r 

Biby! sie imponujący zarėwno pod 

[z pośród członków T-wa, przyczem 

  

   

    
    

   

   

    

   
    

   
    

   

    

   
   
    

    

  

   
   
   
    

    

1 szystkie siniska w głównym pawilonie 1-szych 
Targów Północnych są już zajęfe. 

leży, iż poza oiicjalnym pawilonem 

Targów Połnocnych powstanie kilka 

pawilonów, wzniesionych kosztem 

pragnących wziąć udział w Targach 

poszczególnych poważniejszych firm 

przemysłowo-handlowych. 

Jeśli chodzi o t. zw. dział rolniczy 

—to ze względu na duże zaintereso- 

wanie się nim sier rolniczych na te- 
renie wszystkich województw  pół- 

nocno-wschodnich aktualnem staje się 

zagadnienie rozszerzenia terenu wy- 

Stawowepo. Znaczną część dotychcza- 

sowego terenu zajęły firmy, reprezen- 

tujące wytworczość maszyn i narzę- 

dzi rolniczych z wileńską firmą Zyg- 

munt Nagrodzki na czele, która za- 

jęła 500 m2 na wolnem powietrzu. 

aiszy postęp w pracach przygo-fowawczych do Wysfawy Rolni- 
cze-Przemysłowej. 

podjął się zorganizowania szeregu 
wycieczek na Wystawę Wileńską, zło- 
żonych głównie z członków kółek 
rolniczych T-wa Rolniczego. Prawie że 
ustalonem zostało, iż w Wystawie we- 
źmie udział największa na ziemiach 
wschodnich wołkowyska rzeźnia eks- 
portowa, powołana do obsługiwania 
województw: wileńskiego, nowogródz- 
kiego, białostockłego i poleskiego, która 
wystawi modele swe, fotograije, pla- 
ny etc. 

Zaznaczyć trzeba iż mec. Cie- 
chowski podjął się zorganizowania 
zastępczego organu Targów-Wystawy 
dla wprowadzenia w życie planów 
wystawowych relników powiatu woł- 
kowyskiego. S. 

TAKSI SIA PORT TASK SET, 

Podziękowanie. 
Wobec tego, iż akt. maturalny w 

ogólnokształcącem Liceum im. Filo- 
matów z przyczyn od szkoły nieza- 
leżnych został odłożony do 1-g0 
września, co uniemożliwia nam złoże- 
nia osobiście podziękowania szkole, 
tą drogą pragniemy wyrazić Szanow- 
nej Pani Dyrektorce— Stanisławie Pie- 
traszkiewiczównie i gronu nauczyciel- 
skiemu naszą gorącą wdzięczność za 
pomyślne doprowadzenie dzieci na- 
szycy do ukończenia szkoły, a prze- 
dewszystkiem za troskliwą opiekę i 
światły kierunek, które w niej zna- 
lazły. 

(—) Janina Reuttowa. (-) He- 
lena mialinowska (-) Zojja 
Lisowska. (—) Wilhelm Popiel. 
(—) Amelja Jabłonowska. (—) 
Ludwika Budzińska. Ą. 
Niedzwiecka. (—) Marja Sie- 
dlecka. (—) E. Terlecka. (—) 
Stankiewicz. 

SPORT. 
Pierwszy dzień wszechpolskich 

Regat żeglarskich na jeziorze 
Trockiem. 

Dziś, w piątek rozpoczynają się orga- 
nizowane przez Zarząd Ligi Morskiej i 
Rzecznej oddziału Wileńskiego i Polski 
Związek Żeglarski _ Wszechpolskie Zwią- 
zkowe Regaty Żeglarskie w Trokach. 

Program dnia dzisiejszego przewiduje 
otwarcie przystani LM. i R. na jeziorze 
Trockiem, poświęcenie i chrzest nowej ło- 
dzi żaglowej oraz rozpoczęcie Regat, któ- 
re zakończone będą dn. 1 lipca w nie 
dzielę. 

jutro, w sobotę dn. 30 bm. o godz. 
16 odbędą się Regaty wioślarskie „na y= 

(c 

Najbliższe 

Dziś o godzinie 5 po poł. na boisku 
sportowem Makabi odbędą się zawody pił- 
ki nożnej drużyn 1 pp. Leg. i Makabi. Za- 
wody zadecydują O mistrzostwie, gdyż 
dutychczas te dwa kluby zdobyły najwię- 
kszą ilość punktów. 

Smutnem byłoby jeśliby Makabi, tak 
poważnie skompromitowana swoim wysoce 
niesportowym wyczynem miała uzyskać 
godność mistrzą okręgu. 

Jutro tj. w sobotę i pp. Leg. gra z 
Warszawską Skrą, w niedzielę Makabi — 
Skra, przed,mecz, mistrzowskie spotkanie 
Ogniska i ŽAKS'u, 

zawody  piłkerskie 

Albo jakże to się stało, że kościół 
św. Jana wewnątrz po Ścianach jest 
taki pusty? Dziwnie od tej pustki, 
jakby kalwińskiego jakiego zboru, 
odbija wielki ołtarz, o którym wyraża 
się prof. Kłos, że jest arcydziełem w 
swoim: rodzaju. 

Było to w 1827 — objaśnia... nie 
prof. Ruszczyc lecz Gabrjela Puzyni- 
na. W kościele Sw. Jana znoszono 
ołtarze, których było tyle ile filarów; 
wygładzano rzeźby na Ścianach, zo- 
Stawiając tylko wielki ołtarz takim, 
jakim był. Wykrzykiwano na ten wan- 
dalizm, którego źródłem i celem była 
spekulacja. Ktoś wziął „podrad* na 
odnowienie kościoła i oszpecił go, 
obdzierając te Ściany z dawnej boga- 
tej szaty, by wdziać na to miejsce 
jakby śmiertelną koszulę, wprawdzie 
białą i czystą ale zacierającą Ślad 
przeszłości. Gdy otworzono kościół 
po ukończonej iabryce, każdy  Śpie- 
szył go oglądać i wracał niezadowo- 
lony. Niektórzy porównywali to 
wnętrze do tualety markizy z czasów 
Ludwika XV-go z głową już ufryzo- 
waną i w codziennym szlafroczku... 
Odświeżone to były mury lecz spro- 
fanowane. 

Ha, prof. Remera wówczas w Wil- 
nie nie było! Nie było komu —nie do- 
puścić do takiej profanacji. 

С,Л 

KRONIKA 

  

PIĄTEK 
29 Das Wschód sł. g, 3 m. 30 

Piotrai Paw. Zach. sł. o g. 19 m. 51 
jutro 

IWsp. Pawła. 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

Z dnia — 28 VI 1928 r. 

Ciśnienie J 163 
średnie w m. l { 

Temperatura J = 
średnia | TAS 

Opad zą do- ! 
bę w min. ] 

Wiatr | Zachodni. 
przeważający t 

Uwagi: Pół pochm., przelotne opady 
Minimum za dobę —0C. 
Maximum na dobę 17>C. 
Tendencja barometryczna: 
cisnienia. s 

KOŚCIELNA. 

— (c) Przesunięcia personalne. Na 
mocy zarządzenią j. E księdza Arcybisku- 
pa Metropolity Wileńskiego w _ składzie 
Duchowieństwa archidjecęzji zaszły nastę- 
pujące zmiany: ks. Michał Żołudziewicz, Ma- 
gister Teologji, mianowany został prefektetu 
Państwowego Seminarjum Nauczycielskiego 
w Wilnie, ks. józef Alchimowicz—prefek- 
tem Państwowego Gimnazjum Męskiego 
im. Adama Mickiewicza w Wilnie, ks 
Bronisław Sarosiek objął urzędowanie w. 
Rzeszy. 

— (c) Statystyka wiosennej ferji wi- 
zytacyj kanonicznych. W czasie wiosen- 
nych wizytacyj kanonicznych, które jak po- 
dawaliśmy zakończyły się w dniu 24 b. m. 
J. E. ksiądz Arcybiskup - Metropolita od= 
wiedził kościołów parafjalnych—134, ko- 
ściołów zwykłych—6, kaplic 20, udzielił 
Sakramentu Bierzmowania 58,504 osobom, 
pokonsekrował 9 kościołów. 

— (c) Oruga rocznica przeniesienia 
Arcypasterza. W dn. 24 bm. minęła druga 
rocznica przeniesienia na stolicę Wileńską 
J. E. księdza Arcybiskupa-Metropolity Ro- 
mualda Jaibrzykowskiego. W tym czasie 
dokonał J. E. ksiądz Arcybiskup-Metropo- 
lita wizytacji całej archidjecezji. Obecnie 
bawi Arcypasterz na Zjeździe Biskupów w 
Częstochowie, skąd uda się na Kongres 
Eucharystyczny w Łodzi. 

— (c) Ferje Sądu Arcybiskupiego i 
Metropolitalnego. Ferje letnie Sądu Arcy- 
biskupiego i Metropolitalnego wileńskiego 
rozpoczynają się dn. 1 lipca b. r. i trwać 
będą dn. tó sierpnia b. r. włącznie. W tym 
czasie Sąd nie będzie wykonywał żadnych 
czynności urzędowych. 

: URZĘDOWA. 
—-(0) Godziny przyjęć interesan- 

tów kasach skarbowych. W tych dniąch 
zostało wydane zarządzenie, dotyczące go- 
dzin przyjmowania interesantów w kasąch 
skarbowych. Zarządzenie to ma doniosłe 
znaczenie, zmierza bowiem do unormowa- 
nia panujących dotychczasowych į sto- 
sunków. | ы 

„A więc godziny przyjęć publiczności 
mają się rozpoczynać w pół godziny po 
rozpoczęciu urzędowania w kasach skarbo- 
wych. lnteresanci, którzy znajdą się w lo- 
kalach kasowych przed upływem wyzna- 
czonych godzin dla publiczności, mają być 
bezwzglęanie w tym samym dniu załątwie- 
ni. Obwieszczenie o godzinach urzędowa- 
nia dlą publiczności winno być umieszczo- 
ne w kasie skarbowej na widocznem 
miejscu. 

‚ — Podziękowanie. Wojewodą Wileń- 
ski Władysław Raczkiewicz dziękuje uprzej- 
mie wszystkim instytucjom społecznym i 
państwowym oraz osobom, które złożyły 
łaskawie życzenią w dniu jego imienin. 

— (0) Unormowanie sprzedaży na 
raty. Mając na uwadze, że rozpowszech- 
niony obecnie system sprzedaży na raty 
zupełnie nie był dotychczas uregulowany 
prawnie, Min. przemysłu i handlu w naj- 

bliższym czasie ma wydać specjalne prze- 
pisy, dotyczące tego rodzaju sprzedaży. 
Przepisy te będą miały na celu przede- 
wszystkiem ochronę szerokiej publicznoś- 
ci przed wyzyskiem, uprawianym często- 
kroć przez kupców przy sprzedąży towarów 
na raty. Mają one również zapobiec aie- 
rom, uprawianym tak licznie w czasach 
ostatnich na tle handlu na raty. 

Kto przybywa na dzisiejszą uro- 
czystość w Trokach. Dowiadujemy się, że 
na dzisiejsze uroczystości sportowe, mają- 
ce się oabyć w Trokach przybyli z War= 
sząwy: marszałek Sejmu prof. Szymański 
w towarzystwie swego francuskiego gościa 
prof. Boyar, generalny inspektor służby 
zdrowia dr. Hryszkiewicz, gen. Rydz-Śmi- 
gły, dyrektor państw. urzędu WF. i PW. 
pik. J. Ulrych oraz płk. Bobkowski. 

Władze wojewódzkie reprezentowane 
będą przez p. naczelniką Dworakowskiego. 

MIEJSKA. 
— (x) Przyjazd prezydenta m. Wilria. 

Prezydent m. Wilna Folejewski, który osta- 
tnio bawił w Poznaniu, gdzie jako przed- 
stawiciel m. Wilna brał udział w zjeździe 
związku miast polskich, powrócił w dniu 
wczorajszym i objął urzędowanie. 

-„(x) Konkurs na stanowisko kie- 
rownika miejskiego wydziału statysty- 
cznego. W związku z organizowaniem 
miejskiego wydziału statystycznego. Magi- 
strat m. Wilna zamierza w najbliższych 
dniach ogłosić konkurs na stanowisko kie- 
rowniką tegoż wydziału. Stanowisko to 
jest do objęcia z dniem 1 września rb. 

Od zainteresowanych wymagane jest 
wyższe wykształcenie i fachowa znajomość 
statystyki. Termin składania podań upływa 
w dniu 20 lipcą rb. 

„ (x) Niezatwierdzona uchwała Ra- 
dy Miejskiej. Informują nas, iż Urząd Wo- 
jewódzki w Wilnie, jako władza nadzorczą, 
nie zatwierdził uchwały Rady Miejskiej z 
ostatniego posiedzenia dotyczącą 35 proc. 
podwyżki dotychczasowych płac robotni- 
kom zatrudnionym przy miejskich robotach 
kanalizacyjnych, Zatwierdzenie tej uchwały, 
Która będzie ponownie przedmiotem obrąd 
Rady Miejskiej, nie nastąpiło z powodu 
niewykazania przez Magistrat  odpowie- 
dnich sum na pokrycie tej podwyżki. 

„ (x) Budowa studni artezyjskiej 
na Lipówce. Magistrat m. Wilna po wy- 
kończeniu robót nad budową studni arte- 
zyjskiej w Ogrodzie po-Bernardyńskiem, 
przystąpił w tych dniach do robót nad 
wierceniem nowej studni artezyjskiej na 
Lipówce, która po jej w,kończeniu oddaną 
zostanie do bezpłatnego użytku mieszkań- 
com tej dzielnicy. . 

— (x) Miejskie roboty inwestycyjne. 
Wydział techniczny przy Magistraci m. Wil- 
na po zakończeniu robót iwestycyjnych 
nad regulacją ul. Zana na Zwierzyńcu, gdzie 
przeprowadzoną zostąnie nowa linja auto- 
busowa i umocnieniem brzegów Wilenki w 
grodzie Bernardyńskim, przystąpił do wy- 

Stały wzrost 

konania projektowanej drogi dojazdowej 
na terenie wystawy Targów Północnych. 
Jak wiadomo, droga ta przechodzić będzie 
od zabudowań na terenie parku Żeligow- 
skiego i otrzyma połączenie z Aleją Syro- 
komi. 

Pozatem wydział elektryczny przy Ma- 
gistracie rozpoczął prace nad układaniem 
podziemnych kabli elektrycznych na przed- 
mieściach Nowy-Świat i Antokol. 

Przy robotach tych, które potrwają 
około 5 tygodni, zatrudnionych zostało 120 
bezrobotnych. 

Ogółem ułożone zostanie 15 klm. ka- 
bla podziemnego. 

WOJSKOWA, 
= (0) Odroczenia wojskowe а 

akademików. Wobec szeregu wątpliwości, 
czy studenci starszych roczników mogą 
korzystać na zasadzie nowej ustawy z dał- 
szych odroczeń służby wojskowej, otrzy- 
maliśmy ze źródeł miarodajnych następu- 
jące wyjaśnienie: 

Studenci wyższych uczelni, urodzeni w 
roku 1903, którzy korzystali dotychczas z 
odroczeń służby wojskowej i udowodnią 
zaświadczeniem wyższego zakładu nauko- 
wego, że są nada! jego rzeczywistymi słu- 
chaczami, otrzymają we właściwych PKU. 
na podstawie wniesionych próśb przesu- 
nięcie terminu wcielenia do 1 lipca 1929 
roku. 

Studenci, urodzeni w roku 1902, któ- 
rzy korzystali dotychczas ustawowo z od- 
roczeń służby wojskowej i udowodnią, że 
są na ostatnim roku Sstudjów, otrzymają 
ró nież przesunięcie terminu wcielenia do 
1 lipca 1929 r. Podania o takie przesunię- 
cia mogą być wnoszone do właściwych 
PKU. natychmiast. 

Studenci, urodzeni w roku 1901 nie 
mogą już otrzymywać przesunięć terminu 
wcielenia do służby wojskowej. 

(r) Wybory do oficerskiego sądu 
honorowego. Dn. 3 lipcą o godz. 6 wiecz. 
w kasynie garnizonowem odbędą się do- 
datkowe wybory kandydatów do oficerskie- 
go sądu honorowego dla młodszych ofice- 
rów przy komendzie garnizonu Wilno. 

Obecność wszystkich uprawnionych do 
wyborów oficerów jest bezwarunkowo 0- 
bowiązkowa. 

(r) Wojskowe straże ogniowe. 
Celem obrony majątku wojskowego przed 
ogniem w poszczególaych formacjach woj- 
skowych zorganizowane będą straże ognio- 
we, wyposażone w niezbędny sprzęt prze- 
ciwpożarowy. 

Oddział wojskowy straży ogniowej 
składa się z 20 szeregowych danej forma- 
cji, specjalnie w tym kierunku szkolonych 
pod dowództwem oficera i dwóch instruk- 
torów z pośród podoficerów zawodowych, 
którzy ukończyli kursą przeciwpożarowe 
przy miejskich strażach ogniowych. 

Každy oddział działać będzie w przy- 
dzielonym mu rejonie. ! 

Stale czynne będą pogotowia w sile 
podoficera i lo szeregowych, którzy muszą 
być zdolni do niesienia ratunku w każdej 
chwili» 

Przy stwierdzeniu ognia w większych 
rozmiarach należy wezwać bezzwłocznie 
miejską straż ogniową, a z chwilą jej 
przybycia kierownictwo akcją obejmuje ko- 
mendant, któremu oddziały wojskowe win- 
ny się podporządkować. 

SĄDOWA. 
— Urlop prokuratora Steinmana, 

Prokurator przy Sądzie Okręgowym w Wil- 
nie. p. Bronisław Steinman wyjechał w 
dniu dzisiejszym na urlop. Zastępstwo do 
5 listopada objął podprokurator p. St. 
Buzycki, a od tego czasu podprokurator 

onstanty Szulkiewicz. 
— Nowomianowany podprokurator. 

W dniu wczorajszym po raz pierwszy wy- 
stąpił w Sądzie Okręgowym nowomiano- 
wany podprokurator p. Czesław Potowin- 
ski. Pan Połowiński ukończył prawo w U. 
S. B. i przed dwoma dniami złożył ślubo- 
wanie prokuratorskie. Debiutem p. pod- 
prokuratora była sprawa b. dyrektora 
gimn. białoruskiego Rodosława Ostrow- 
skiego. 

-—- (x) Zmiana na stanowisku Sędzie- 
go Pokoju. Dotychczasowy sędzia pokoju 
w Landwarowie p. Milewski z dniem 2-go 
lipca rb. przeniesiony zostął na takież stą- 
nowisko do Sądu Pokoju na m. Wilno. 

SZKOLNA. 
— (c) Zakończenie roku szkolnego 

w gimnazjum OO. Jezuitów. We czwar- 
tek 28 bm. odbyło się uroczyste zakoń- 
czenie roku szkolnego 1927—8 w gimnaz- 
jum OO. Jezuitów. Po wysłuchaniu Mszy 
Św.—w sali aktowej odbyła się właściwa 
uroczystość. A więc? Uczniowie deklamo- 
wali utwory klasyków rzymskich i greckich, 
chór i orkiestra wykonały szereg nume- 
rów. Następnie dyr. o. Wład. Rejowicz wygło- 
sił przemówienie sprawozdawcze, szczegó- 
łowo przedstawiając stan poszczególnych 
klas. Po odczytaniu stopni i wydaniu świa- 
dectwį młodzież szkolna rozeszła się do 
domów —aby z końcem wakacyj tj. dn. l-go 
września znów stanąć do pracy. 

— (c) Zakończenie roku szkolnego 
w gim. państw. im. iElizy Orzeszkowej. 
W dniu 27 i 28 bm. odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 1927—8 w żeń- 
skiem gimn. państwowem im. Elizy Orzeg 
szkowej. We środę dnia 27 bm. odbyła się 
część pierwszą uroczystości—popis ucze- 
nic klas niższych do czwartej włącznie, we 
czwartek zaś z kolei klas starszych. 

WELTRYPYE a PKOROAC 

Zarząd żenskiej szkoły zawodowej im. 
św. Józefa w Wilnie składa niniejszem ser- 
decznę podziękowanie wszystkim, którzy 
tak chętnie i życzliwie dopomogli naszej 
wycieczce szkolnej, oraz w organizowaniu 
przedstawienia w Nowogródku, (które, nie- 
stety, nie mogło się odbyć z powodu cho- 
roby kilku uczestniczek) w szczególności 
zaś pp. wojewodzinie i wojewodzie Becz- 
kowiczom, p. vice-wojewodzie Godlewskie- 
mu, p. starościnie i staroście Hryniewskim, 
p. burmistrzowi Czechowiczowi, ks. dzie- 
kanowi Węckowiczowi, T-wu Krajoznaw- 
czemu na czele z p. inż. Sobierajską, pani 
Wierzbowskiej, Kresowemu Związkowi Zie- 
mian, Redakcji „Życia Nowogródzkiego*, 
p. Dyrektorowi Robót Publicznych i p.inż. 
Sobierajskiemu za pomoc w dostaniu się 
na Świteź oraz p. Przełożonej „Laboru* 
za gościnę i pracę, położoną w nakarmie- 
niu naszej gromady. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (x) Wyjazd następnej grupy ro- 

botników rolnych do Francji. Dowiadu- 
jemy się, iż następny wyjazd robotników 
rolnych z Wilną do Francji w ilości kilku- 
dziesięciu osób nastąpi w czasie od 5-40 
8-go lipca rb. В 

W związku ztem w najbliższych dniach 
przybywa do Wilna specjalna komisja kwa- 
lifikacyjna. 

— (x) Subsydja miejskie na cele 
dobroczynne. Wydział opieki społecznej 
przy Magistracie m. Wilna wyasygnował 
ostatnio dla 7 stacyj opieki nad matką i 
dzieckiem w Wilnie 50 proc. stałych mie- 
sięcznycn subsydjów w sumie 2378 zł. oraz 
S750 zł. na zakup niezbędnego inwentarza 

p. 

i opłaty zaległego komornego. 
Pozatem, dla przytułku miejskiego Nz, I 

zakupił Magistrat inwentarz na sumę 
6 tys. zł * 

ROŽNE. 
— (0) Zakończenie obrad Synodu 

ewangielicko-reformowanego w Wilnie. 
W dniu 27 czerwca zakończone zostały 
doroczne obrady Synodu ewangelicko-re- 
formowanego w Wilnie. 

Superintendentem generalnym ponownie 
został wybrany ks. Michał Jastrzębski, pre- 
zydentem Konsystorza p. Bronisław Iżyc- 
ki-Herman, ną członków: ks. Felicjan Kur- 
natowski, ks. Jan Kurnatowski, p. Marcin 
Reczyński, p. józef Mackiewicz i d-r Jan 
Cumft. 

Do komisji rewizyjnej powołano: pp. 
Witolda jodko, Stanisława Reczyńskiego i 
gen. Bolesława 

a. 
W skład Kuratorów Synodu weszli 

nowoobrani p. Witold Jodko i Tadeusz 
Iżycki- Herman. 

Zjazd był liczny. 

KOMUNIKATY. 
Wileńskie Koło Związku Bibljo- 

tekarzy Polskich. (1. 50) Dnia 2-go lipca 
rb. (poniedziałek) o godz. 8-€j wieczorem 
odbędzie się w Uniwersyteckiej Bibljotecė 
Publicznej w Wilnie 54 zebranie członków 
Koła (ostątnie przedwakącyjne) z odczy- 
tem p. Stanisława Lisowskiego pt. „Insty- 
tut Księgoznawstwa w Petersburgu*. 

Goście mile widziani. 
Konkurs modeli latających. Za- 

rząd Komitetu Wojewódzkiego Wileńskie- 
go L. O. P. P. podaje do wiadomości, że 
dnia 29 czerwca rb. w piątek o godzinie 
14 (2 po południu) na lotnisku na Poru- 
banku odbędzie się konkurs modeli latają- 
cych, wykonanych przez uczni Okręgowej 
Modelarni Komitetu Wileńskiego L. O.P. P. 

* Rowerem ipieszo po wodzie. W 
niedzielę 1 lipca odbędzie się na Wilji w 
parku USB. na Zakrecie wysoce  fascy- 
nujące widowisko, a mianowicie pokaz 
wynalązków służących do przebywania 
wód przez p. Kazimierza Swiderskiego. 

Wynalazca przy pomocy specjalnych 
przyrządów przepro*adzi następujące doś- 
wiądczenia: chodzenie pieszo po wodzie, 
jeżdżenie rowerem pe wodzie, pływanie na 
łódce skłądanej wagi 3-ch kilogramów: 

Zapowiedziany jest udział amotorów z 
pośród publiczności, którzy zechcą sami 
wypróbować sprawność wynalazku p. Świ- 
SEE. 

— Walne zebranie Wil. Zw. Eme- 
rytów Państwowych. W dniu 15 maja rb. 
odbyło się w Wilnie w lokalu Klubu Ko- 
lejowego przy ulicy Dąbrowskiego Nr 5 
walne zgromadzenie członków Oddziału 
Wileńskiego Powszechnego Związku Eme- 
rytów Państwowych Rzeczypospolitej Pol- 
skiej. Po załatwieniu spraw budżetowych, 
przyjęciu sprawozdań i udzieleniu ustępu- 
jącemu Zarządowi absolutorjum obrano 
nowy Zarząd, który na posiedzeniu swem 
w dniu 24 maja rb. ukształtował się na- 
stępująco: zostali wybrani: Prezesem p. 
Adam  Murza-Murzicz, Wice-prezesem p. 
Jerzy Kowalczyński, Sekretarzem p. Igna- 
cy Stankiewicz, skarbnikiem p. Jan Bobro- 
wicz, stałym zaś członkiem Zarządu p. 
Ludwik Antoniewicz. 

Śród innych spraw w toku obrad wal- 
nego zgromadzenia poruszono sprawę li- 
czebności członków Oddziału Wileńskie- 
go, przyczem skonstatowano ną podstawie 
stątystyki Zarządu Głównego w Warsza- 
wie, że w okręgu wileńskim dG Związku 
należy tylko 10 proc. emerytów, w innych 
zaś okręgach 70-80 proc., wobec czego 
uchwalońo zwrócić się z apelem do eme- 
rytów,by w swym własnym interesie w ce- 
lu JOW? zrzeszenia się zgła- 
szali się de biura Odziału Wileńskiego w 
Wilnie, przy ulicy Dąbrowskiego Nr5 w 
poniedziałki i czwartki w godzinach 6 7 
popołudniu dla zapoznania się z obowią- 
zującym Związek statutem i zapisania się 
na listę członków Związku. : 

T-wa Prawniczego im. Igrace- 
go Daniłowicza w Wilnie. Zarząd To- 
warzystwa podaje do wiadomości pp. Człon- 
ków, że w dniu 7 lipca 1928 r* o godzinie 
6 po południu odbędzie się doroczne 
Walne Zgromadzenie (Gmach Sądów po- 
kój 40 gabinet p. Prezesa Sądu Apelacyj- 
nego), a w razie braku quorum następne 
Walne Zgromadzenie odbędzie się tegoż 
samego dnia o godzinie 7, bez względu na 
ilość członków obecnych. 

Zarząd. 

TEATRY i MUZYKA. 

— Teatr Polski sąla „Lutnia” Osta- 
tnie występy zespołu Śpiewnego. Do 
rzędu nąd wyraz melodyjnych i efektownych 
utworów ostatniej doby zalicza się pełna 
humoru i zabawnych sytuacyj komedja mu- 
zyczna Kollo „Lady Chic" — która dziś 
wystawioną zostanie po raz pierwszy na 
scenie Teatru Polskiego. Główne role spo- 
czywają w rękach ulubieńców publiczności 
Mieczysława Dowmunta i Heleny Kamiń- 
skiej, którzy niebawem opuszczają Wilno. 

W akcie Ill-cim taniec odalisek „Noc 
w haremie* układu A. Rejzerównry. Orkie- 
strę prowadzi utalentowany  kapelmistrz 
M. Kochanowski. 

Cen; miejsc zniżone. 
Nabożeństwo żałobne za spokój 

duszy Ś. p. Kazimiery Niewiarowskiej. 
Jutro w sobotę 30 b. m. o godzinie S-ej 
rano w kościele $-tego Jakóba odbędzie 
się nabożeństwo żałobne za spokój duszy 
tragicznie zmarłej zasłużonej artystki scen 
polskich ś. p, Kazimiery Niewiarowskiej. 

Na nabożeństwo to zaprasza Zarząd 
Filji Związku Artystów Scen Polskich. 

RADJO—WILNG. 

Piątek dn. 29 czerwca 1928 r. 

10,15 : Transmisja nabożeństwa z Ka- 
tedry Poznańskiej. 

12,00—: Transmisja z Warszawy. 
15,40 —16,00: Transmisja z Warszawy. 
16,00 - 17,00: Transmisja” z Warszawy: 

odczyty rolnicze. 
17,00—18,30: Transmisja z Warszawy: 

koncert popularny. 
18,35—18,50: Chwilka litewska. 
18,50 - 19,15: Kronika życia młodzieży 

w opracowaniu Wróżki-Dzieciolubki. 
19,15—19,35: Muzyka z płyt gramofo- 

nowych 
19,35 - 20,00: Pogadanka radjotechni- 

czna. 
20,15—22,00: Transmisją z Warszawy: 

koncert popularny. 
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 

Sobota 30 czerwca. 

12,00—13,00: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. 

13,00 : Transmisja z Warszawy. 
16,55— 17,10: Komunikat Tow. Obro- 

ny Przeciwgazowej 
17,10 17,25: Chwilka litewska. 
17,25—17,45: Odczyt z. działu 

nictwo*. 
17,45—19,000: Transmisja z Krakowa: 

Audycja dlą dzieci najmłodszych. 
19,05—19,30: „Skrzynka pocztowa”. 
19,35 - 20,00: Transmisja z Warszawy: 

„Radiokronika“. 
20,00—: Komunikaty. 
20,15—22,00: Transmisja z Warszawy: 

koncert popularny z Doliny Szwajcarskiej. 
22,00 22,30: Transmisja z Warszawy. 
22,30—23,30: Transmisja muzyki ta- 

necznej. 

„Role 

Bogusz-Siestrzeńcewi- £: 

Brak wiadomości... 
w ostatniej chwili zmuszeni jesteśmy 

podzielić się smutną wiadomością, której 
przyczyn, niestety, wyjaśnić nie zdołał śmy, 
że p. Nemezjusz Kiemens Ogórkiewicz nie 
dostarczył nam zapowiedzianego artykułu 
na wysoce frapujący temat: „Dwóch Woro- 
nowów — paryski i wileński*. Dlaczego 
mimo kilkakrotnej obietnicy nie odwiedził 
wczoraj naszej redakcji p. Ogórkiewicz, 
nie wiemy, a oczekując do ostatniej chwili, 
jako że jest to człowiek przestrzegający 
wyjątkowej punktualności, straciliśmy czas 
na skomunikowanie się z dość odległą 
siedzibą na Krzywych Konarach 17 m. 2. 
Być może jakaś nagła niedyspozycja lub 
tłum szczęśliwców, którzy rozwiązali one- 
dajszą łamigłówkę, czyniąc huczne owację 

jej autorów, uniemożliwił p. Nemezjuszow 
dotarcie do redakcji. Przepraszając naszych 
czytelników w imieniu własnem i p. Ogór- 
kiewicza, spieszymy zakomunikować, że 
wyjaśnienie przyczyn tego niespodziewane- 
go wypadku będzie pierwszem naszem Za- 
daniem. 

Dzisiejszy rynek lukiski. 
. Poszliśmy na plac łukiski specjalnie w 

dzień targowy, by się przyjrzeć, jak wyglą- 
da całość urządzonego „po nowemu* piac 
podczas takich dni oraz jak się układają 
stosunki na rynku w dzisiejszej jego ро- 
staci. 

Otóż z ukontentowaniem stwierdzilis- 
my,że dopiero przyjrzawszy się Łukisz- 
kom w dzień targowy, uświadomić można 
w pełnej mierze całą doniosłość i niezbę- 
dność cofnięcia rynku w głąb placu wobec 
niemożliwości natychmiastowej, ostatecz- 
nej jego likwidacii. 

Cała ta „wonna* i hałaśliwa barbarja, 
będąca wręcz nie do pomyślenia w cen- 
trum każdego szanującego się większego 
miasta (cóż dopiero tuż przy jego ulicy 
pryncypjalnej!), została obecnie odsunięta do 
ulicy, siuszowana i gdy się wysadzi Sszpa- 
lerem drzew dróżką poprzeczną, zostanie 
całkiem przesłoniętą od oczu przechodnia. 

‚ ‚ Со prawda ryneczek ten — zdaniem 
niektórych poczciwców, biadujących nad 
jego skasowaniem — miał stanowić jedną 
z „osobliwości miasta"; wyznać jednak na- 
leży, że jeśli i była to „osobliwość*, to z 
rzędu tych, które zaszczytu miasłu nie 
przynoszą! 

. Ta jednak okoliczność, że pomysł coi- 
nięcia rynku był słuszny, nie oznacza by- 
najmniej, że wszystko tam jest w porząd- 
ku. Przeciwnie! Bałagan przy realizacji te- 
go pomysłu trwa, a każdy nowy dzień 
przyncsi fakty, świadczące o tem, że jest 
to jedna z najwspanialszych rewij humoru 
naszego Magistrątu, wywołująca śmiech aż 
do tezių 

, A więc (z pobudek oszczędnościowych) 
miast zabrukować całą niezabrukowaną 
dotychczas połowę placu, wybrukowano 
tylko równoległe „paseczki*, pozostawia- 
jąc między niemi obszerne niezabrukowa- 
ne luki. 

„Paseczki“ są dla kupujących, luki nie- 
zabrukowane — dla wozów chłopskich. 

Pomijając już tę dość nieoczekiwaną 
dla naszego „socjalistycznego Magistratu 
taktykę, sprawiającą wrażenie iż uważa on, 
że „chłopom dobrze i w błociel*, zazna- 
czyć należy, že sam podział dokonany nie- 
fortunnie: Odcinki dla wozów są stanowczo 
zaszerokie, dzięki czemu marnuje się spo- 
ro cennej przestrzeni (uczyniono to podo- 
bno dla tego, by się konie nie biły ze sobą 
i by włościanie nie przywiązywali koni do 
barjery skwerku). 

O ile można było ubolewać nad mar- 
nowaniem pieniędzy na brukowanie rynku 
prowizorycznego, domając się przeniesienia 
go odrazu na nowe miejsce, o tyle, wobec 
niemożliwości natychmiastowej jego tranz- 
lokaty, należy się pogodzić ze smutnemi 
konsekwencjami tej niemożliwości i wybru- 
kować cały rynek, tembardziej, że urzą- 
dzenie rynku na nowem miejscu przy wi- 
leńskiem tempie życia może się przewlec 
dobrych parę lat! 

Pozatem zauważyliśmy na placu jeszcze 
gorsze rzeczy, bo samowolę, której nikl 
nie przywrócił! 

Mianowicie anarchiczne babinki --ryn- 
kowe, nie tyle z braku miejsca co przez 
lekceważenie zarządzeń i lepsze perspek- 
tywy handlowe, mimo wzniesionych czę- 
ściowo barjerek, przekroczyły teren skwe- 
ru, czyniąc głęboki zasięg na terytorium, 
a nawet rozsiądając się niezbyt malowni- 
czym wiankiem dokoła płyty 1863 r., czyli 
w samem centrum skwerul! 

„ Zainterpelowany w tej sprawie poli- 
cjant, pełniący służbę na rynku, wymówił 
Się brakiem odnośnych zarządzeń, Oraz o- 
świadczył, że mógłby ingerować czynnie 
tylko w tym wypadku, gdyby się doń 
zwrócił o to dozorca skweru. Niestety, te- 
go ostatniego nie było, bo, jak się dowia- 
dujemy, zacny ten staruszek pełni dyżury 
tylko w godzinach popołudniowych (a więc 
gdy jest najmniej potrzebny) zrana zaś „na 
razie" niema nikogo!! 

Wobec wszystkiego wyżej wyłuszczo- 
nego zapytujemy raz jeszcze: kiedy sie 
skończy areszcie cały ten bałagan?! 

Przechodzień. 

BEDEWOSABOEWA 
BIEŁOR WARSZAWSKA 

28 czerwca 1928 r. 
Dewizy i waluty: 

  

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,89 8,91 8,87 
Belgja 164.54 164.85 164.23 
Holandia 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 

Papiery procentowe: 
5 proc. pożyczka dolarowa 83— 86,- 85 — 
Dolarowa 82-- 86,75 81,— 
Dolarówka 83— 82,— 82,50 
5 proc. konwersyjna 67 
Pożyczka kolejowa 62 
6 proc. pożyczka dolarowa 1920 r. 87.— 
10 proc. pożyczka kolejowa 104 - 
10 proc. kolejowa 104. 
Listy i obl.Banku Gosp. Kraj. 94— 
Listy zast. T. K.P. P. II em. 8175 93,— 
8 proc. przemysłu polskiego 8985 
4,5 proc, ziemskie 53.25 53,20 
6 proc. warsz. 61,50 62,50 
5 proc. warsz. 59,25 
8 warszawskie 75,50 75 - 
8 proc. Łodzi 68,50 
8 pros. Piotrkowa 66.50 

— Jan Kiepura w radjo. Słynny te- 
nor J. Kiepura, szerzący sławę polską na 
pierwszych scenach świata, który Śpiewał 
przez radjo 24 b. m., wystąpi prawdopodo- 
bnie w najbliższą niedzielę w operze „To- 
sca* Pucciniego w Teatrze Wielkim w Po- 
znaniu. Radjostacja wileńska czyni starania 
o pozyskąnie tej wyjątkowej transmisji 
dla Wilna.



bisf do redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Niniejszem prosimy o uprzejme umie- 

szczenie w Swem poczytnem piśmie na- 

stępującej wzmianki: 

„Zarząd Wileńskiego Koła  Filistrėw 

Konwentu Polonia składa uprzejnie podzię- 

kowanie Wileńskiemu Biuru Komisowo- 
Handlowemu (ul. Ad. Mickiewicza 21) za 

bezinteresowne pośrednictwo przy nabyciu 

na rzecz Koła nieruchomości w Wilnie.* 
Łączymy Wyrazy wysokiego poważania 

w imieniu Zarządu Koła. 

Prezes Jerzy Czapski 

Sekretarz D. W. Kieżun. 

jest 

stawach 

MIONA i przyjmuje wszelkie roboty 
zakresie cynkografji. (F

AT
 

"Tatarska 1—13, ZOSTAŁA URUCHO- 

ia w 

    

Pocztowa Kasa Oszczędności (P. K. O.). 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Państwowy Bank Rolny. 
Bank Polski. 
Akcyjny Bank Hipoteczny Lwów. 
Bank Angielsko-Polski Warszawa. 

Bank Cukrownictwa Poznań. 
Bank Dyskontowy Warszawski—Warszawa. 
Bank Francusko-Polski — Warszawa. 
Bank Handlowo-Przemysłowy—w Łodzi. 
Bank Handlowy—w Warszawie. 
Bank Komercjalny—Kraków. 
Bank Kratochwill i Pernaczyński Poznań. 

  

RUZEWNNAREKURUN_KNEANERE 

Perimutfera Ultramaryna 
bezwzględnie najlepszą 

wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów małarskich. Odznaczona na wy- 

w Brukseli i 
złotemi medalami 

Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 
Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 
g sūnuunuuscaouaudanucusB są, 

£emenf, gweździe. żelaza 

poleca 

Wileński Syndykat Rolniczy 
ze składów swoich 

in 

Medjolar 

w Wilnie, Głębokiem, Dziśnie, 

Smorgoniach i Gródku. 

Waoszancazssazanaszanaczzn 

POWODZENIE 
NOWEJ „„ 

Bardzo liczne zgłoszenia na obligacje 4 proc. państwowej premjowej pożyczki inwestycyjnej wskazują, iż pożyczka ta zdobyła sobie odrazu popularność. 
Dzięki dużym szansom wylosowania premji papier ten stał się już bardzo poszukiwany w szerokich sferach społeczeństwa. Koła bankowe przewidują po 

zamknięciu subskrypcji znaczną zwyżkę kursu obligacyj pożyczki 8 

Cena subskrypcyjna wynosi obecnie 100 złotych za jedną obligację wartości 100 zł. w złocie z doliczeniem naležytošci 1 zt. 15 gr. za kupon biežąčy. 

Syndykat Banków Gwarancyjnych pod przewodnictwem P. K. O. 
„ogłasza niniejszem PUBLICZNĄ SUBSKRYPCJĘ obligacyj 4 proe, państwowej premjowej pożyczki inwestycyjnej. 

ZAPISY NA OBŁIGACJE w cenie zł. 100 za jedną obligację wartości nominalnej 100 zł w złocie z doliczeniem należytości za kupon bieżący przyjmują 

ORAZ WSZYSTKIE URZĘDY POCZTOWE 
  

SORO WSO 

aj- 

ie 
5 oryginalne szwedzkie 

„ARVIKA-VIKING* 
amerykańskiego Deeringa i Mac-Cormicka 

oleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Dogodne warunki wypła 
A 

4 oraz systemu 

TTT TITAN SIS ESP B $ ® АН 
i IT > Pensjonat „UROCZE WER | Е 

ty. 
       TELSIP III PET 

  

nia S. Stefanowiczówny, ul. 
EE RÓ 3. Zapisy codziennie na 

у <ursa dzienne i wieczorowe. Uczeni- 
(pod Wilnem) ce kończące otrzymują Świadectwa 

OTW A RTY szkolne i cechowe. Uczą opraco- 
Žvyva samodzielnie kroje według p 

ostatnich mód. Mieszkanie dla przy- 
E W iezdnych zapewnione. pi c68z 

m Warunki na miejscu, lub Dąb- 
rowskiego 10, m. 4. B
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DS DRIA 15 LIPEĄ B. R. 
NASTĘPUJĄCE INSTYTUCJE i ICH OD 

Bank Kwilecki, Potocki i S-ka— Poznań. 
Bank Ludowy—w Inowrocławiu. 

Bank Małopolski — Kraków. 
Bank Przemysłowców —w Poznaniu. 
Bank Przemysłowców Polskich— Warszawa. | : 
Bank Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego —Poznań. 

Bank M. Stadthagen — Bydgoszcz. 
Bank Towarzystw Spółdzielczych - Warszawa. 
Bank Unji w Polsce—Lwów. s 
Bank Zachodni—w Warszawie. 
Bank Ziemiański—w Warszawie, 
Bank Związku Spółek Zarobkowych— Poznań. 
Polski Bank Komunalny — Warszawa. j 
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Od dnia 26 do 29 czerwca 1928 r. 
włącznie będzie wyświetlany film: iejski Kinematograf 

Kulturałno-Oświatowy! 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska $. 

i święta od g. 3 m. 30. 
Następny program: „KR 

„lin i Coogan" 
Grawiord. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedziele 

Początek seansów o godz. ó6-ej, i 
ÓLOWA TORU 

  

sztuką w 10 aktąch. W roli głównej: 
Jackie Coogan. Max Dawidson | Jean 

w niedziele i Święta od g. 4-ei. 
WYŚCIGOWEGO*, 

  

ее „ПНО° 
Wileńska 3B. 

in
s а
а
а
а
 

Parter od 1 zł., Balkon 70 gr. Dziś! Nie zwracając na sezon 
superszłagier obecnego sezonu „GEHENNA ZDRADZONEGO MĘŻA* (Tragedja człowieka, który żył cudzem . 
życiem). Najlepszy, najbardziej wzruszający film doby obecnej. W rol. głównych: cząrodziejsko-piękna młoda 
żona Mozżuchina Petersen-Mozżuchin, majestatyczna Hrabina Esterhazy oraz bożyszcze kobiet Angelo 
Ferrari i genjalny Nans Stuwe. Tragedja nieznanego żołnerza. Państwo krwawego Molocha, Paryż, głód, j 
smierć, okropności. Zdrądliwa żona — miłość do obcej narzeczonej, Spotkanie z matką zabitego sobowtóra.  UEEBENASZTNE 
W oczekiwaniu haniebnej smierci. Tryumf serca_i miłości. Ostatni seans_o godz. 10.15, 

letni, demonstruje się największy | Šios KS g 

  

  

| ies „Polonija dramat jednej nocy w 10 wielkich aktach, role główne kreują znakomity Andrzej Nox, cudowna Teresa 
A.Mickiewicza 22.] Bororat i znana San Juana. Akcja rozgrywa się pod modrym niebem Hiszpanii, Sewilli i w innych miastach. 

|ęcana od 80 gr. Dzis premjera. Motto. Zemsta jest rozkosza bogów... „PODSZEPTY SŽATANA“ wstrząsający 

Początek о godz. 5.30, „ostatni 10.25, _ 
  

Dom Handlowy 

  

    
  

  
      

Źniwiarki | Kosiarki |] 

KROJU SZYCIA I modelowa- 

А В 

DOLAROY! 

W KRAJU, 

|!Žvwe RAKI! 
celem dzierżawy, najmniej na 6 Jat, 

gdzie dużo wyborowych raków. 
Łaskawe zgłoszenia z podaniem czynszu za 1 ha. 
M. Rogowski, Lewiczynek Woj. Poznańskie. 4 
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[o. JANKOGKKU| 

   

    
   
   

     
      

   

  

   
   

   

        

   
   

   

    

    

   
   
    
     

      

     
     

AEDEEIBEECZAZROZADKOBKEOZBERZZE | 
Kaisfarsza w Polsce firma herhaciana egz. od 1840 г. 3 

Krajowa Furtownia 

Herbaty 
dawniej T-wn M. SZUMILIŃ 

Spółka Akcyjna й 

Warszawa, ul. Miodowa Nr. 25 
podaje do wiadomości Sz. Konsumentów i Znawców herbaty, ® 
iż nasz ogólnie znany i ceniony gatunek HERBATY LUKSUSO- 
WEJ Nr. 12 fiioletowe opakowanie, sprzedaje się w Wilnie we 

wszystkich sklepach tow. kołon. po cenach detalicznych, 
a mianowicie: 

za paczke 50 grm. zł. 1,60 | za paczkę 200 grm. zł. 
400 > 100 BZ 

BEDA 

    
   

   
w " 3 В 

Polski Bank Przemysłowy —Lwów. 
Pomorski Bank Rolniczy Toruń. 
Powszechny Bank Kredytowy—Warszawa. 
Powszechny Bank Związkowy w Polsce— Lwów. 
Poznański Bank Ziemian Poznań. 
Śląski Bank Eskontowy - Bielsko. 
Śląski Zakład Kredytowy— Bielsko. 
Ziemski Bank Kredytowy—Lwów. 
Kasa Oszczędności m. st. Warszawy. 
Dom Bankowy D. M. Szereszowski Warszawa. 
Dom Bankowy S. Natansohn i Synowie -- Warszawa. 
Dom Bankowy A. Holzer —Kraków. 

    
  

     Tanie letnisko. | "29 Rio, ga; | Oszczednošci 4 
Dowiedzieć się: Ste-| solidnego interesu į SWOje ulokuj na |; fańska 38—1 od 10 - | technicznego z po- | proc. rocznie. Gotć +; 

12i 19 - 20. —2| ważnemi zastępst- |Ka twoja jest zab: ннн ннн мат poszukuje. | Piečzona złotem, Sr. 

aa Pożądana  współ- kant Pu ) 
praca. Oferty do | mieniami. 16 R 

L LOKALE E 
AN] 

Biura Reklamowe- | wkładów na żądanie * 

Do wynaięcia miesz- 

о, Garbarska 1, Plac Katec- 
dż SS, 2 8282 LINSAR ralny,Bisk » 4 

kanie 5 pokoi i ku-, 
chnia na Zwierzyńcu, | 

12, wydeie p 4 

Majątki 
obok Radjostacji, ul. 

życzki ną zastaw zł. 
„1a, srebra, brylantó 

' й у futer i różnych t- 
ziemskie posiada- warów. o B 

Grodzka 2 m. 3 do-j I po a 
iedzieć Si żodz. | W Wi wyborze . 

więdzieczsię od godzoń ij. Biuro Komi- 
Frzepisujemy 

1 sowo - Handlowe, na maszynach ta] 
nio, szybko | 
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za ne ar us й Pokój z vygadami „i RANA > fachowo 
Kinu- 1 Naipopularniejsze arcydzieło Rosyjskiej Żłotej Serji. Nowe wydanie „PRZY KOMINKU” erotyczny dramat w i i ORAN WON, Wil. Biuro Komi sg 
Teatr „Wanda 12 akt. W rolach tytułowych Wiera Chołodnaja, Maksimow, Polonski i Runicz. Podczas wyświetlania filmu Pi "e RA Du e = - sowo - Handlove 

Wielka 30. | będą wykonane znane cygańskie romansy: „Przy kominku“, „Kominek zgast“, „Chryzantemy“ i inne, Poleca w wielkim wyborze wszelkie į Zakretowa 1110, o KUPIE M GE | Mickiewicza 21% 
pa ОНЕа АА аМа 3 tel. 152. > 

= " * * 3 $ dl i t 2 
Kino IN Dzis! Wielki szlagier sezonu p. t. „PRAWO PIERWSZEGO MĘŻA" wspaniały dramat o bardzo TOWARY SEZONU LETNIEGO SOLIDNEMU Safe aka Ę 

: Kolejowe j sfinej powa $ dużych aktach. W rolach głównych: Paweł Wagener, Olga Czechowa i | 3 po bardzo niskich cenach lokatorowi LR WY- bielizny, Oferty dojjoszukiwany ješ“ 
obok dworca kolejowego). | Antoni Pointner. jako to: najęcia umeblowany piura ogłoszeń S. Ju- M, wspólnik lub wspó! 

-— mą A w : 3 й pokój z wygodami i ta; ‚ ое niczka Z niewielk.k < 
в 8113. 1. A. „Bracia Kacowie - spėtka“. Skup zawo- “ & DAMSKIE: MESKIE: balkonem z  cało- dos Ais Aiks do korzysi 

dowy Inu, nasion, zboża, szmat, stzrego żelastwa, raków, Suknie od zł. 14.— | Koszule zefir. od zł. 9.75 A dziennym  utrzyma- Меые“, ' - interesu Wiad. Dom 

e 65 T an 0W u  "yb,grzybów oraz surowców krajowych. Siedziba w Smor- Bluzki w „ 850] „ jedw. „ „ 23.00 В niem. Informacje: ul.” nikańska 16, skl 
Poe. oaz > A 1523 roku. i Jumpry „ „14.50 į Skarpetki 1.50 4 EE MO i „Kupno i sprzedaż 

| i nicy zam. w Smorgoniach Szloma, Icko-Mejer, Abram i Či : э » portjera. ie acówka Polska U 

| Do rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie  Morduch Kacowie. Prokurentem jest Kac Szloma, zam. w pa ASPA Rwa Meblowa DZIŚ! Nasku obi 6 | 
wciągnięto następujące wpisy: Smorgoniach. Spółka firmowa zawartą na mocy umowy z eiormy „so | Kapelusze „9508 AAYABA | p. Lega na górze Ai. 

Dział A w dniu 30 VJ. 1928 r. dn. I marca 1928 roku ną czasókres do dn. 1 marca 1930 Pończochy „ „ 1.50, Pyjamas » „16.00 е 5 MAKOWSKI | tokolskiej zabawa № у 
8094. |. A. „Ruwin Blacher i Wulf Blacher spółka", roku. Zarząd należy do wszystkich wspólników. Weksle i 8 Lit KUPNA | SPRZEDAŻ + dowa z orkiestrą, ba” g 

Zawalna 15. | letem, żywemi obra 
Skup zawodowy bydła i mięsa. Siedziba w Brasławiu. Firma 

istnieje od 1 stycznia 1928 roku. Wspólnicy zam. w Brasła- 

| wiu: Ruwim Blacher i Wulf Blacher. Spółka firmowa zawarta 

na mocy umowy z dnia 29 marca 1928 r. ną czas nieograni- 

czony. Zarząd stanowią obaj wspólnicy, którzy też wspólnie 

zawierają wszelkie umowy Oraz wydają weksle, zobowiązania 

i pełnomocnictwa. Otrzymywać i kwitować wszelką kore- 

spondencję ma prawo każdy ze wspólników Rago 

w dniu 1 V. 28 r. 
8095. I. A. „Finger Michla“ w Oszmianie, ul. Rynko- 

wa 23, Sklep żelaza. Firma istnieje od 1917 roku. Właściciel 
Finger Michla, zam. w Oszmianie, pl. Kościuszki 9. 622—VI 

8096. I. A. „Jurszaner Pesia* w Oszmianie, ul. Rynko- 
wa 16, sklep galanterji. Firma istnieje od 1922 roku. Włą- 

ścicieł Jurszaner Pesia, zam. tamże. 623—VI 

8097. I. A. „Kaminar Hirsz* w Oszmianie, ul. Rynko- 
wa 27, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1920 roku. 

Właściciel Kaminar Hliisz, zam. w Oszmianie, = OC 
4— 

kiego 37. 

8098. I. A. „Kapłan Sora* w Oszmianie, ul. Piłsudskie- 
go 6, sklep spożywczo-galanteryjny. Firma istnieje od 1897 

roku. Właściciel Kapłan Sora, zam. tamże. 625 — VI 
шы MA OM ооснетнны 

8099. I. A. „Kulikowska Cyra" w Oszmianie, ul. Pił- 
sudskiego 1, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1919 roku. 
Właściciel Kulikowska Cyra, zam. w Oszmianie, AG R 

11. = 

8100. 1. A. „Kowszynis Józef* w Oszmianie, ul. Ko- 
ścielna 1, herbaciarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel Kowszynis Józef, zam. tamże. 627—VI 

Dział A. w dniu 2. V. 1928 roku: 
8109. I. A. „Sklep kolonialny i spożywczy Jochel 

Akierman* w Wilnie ui. Il Jatkowa 2-12, sklep kolonialny 
i spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Akier- 
man Jochel zam. w Wilnie, ul. Antokolska 137. 636-V1 

=" _ 8110. I A. „Alperowicz Szejna“ w Dołhinowie, pow. 
Wilejskim, handel drobnym towarem i obuwiem prostego 
wyrobu. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Alperowicz 
Szejna, zam. tamże. 37-V1 

"8111. 1 A, „Chewlin Leiba“ w Dolhinowie, pow, Wi- 
lejskim, sklep drobnych towarów. Firma istnieje od 1925 ro- 
ku. Właściciel Chewlin Lejba, zam. tamże. 638-VI 

8112. I. A. Juszko Emilja“ w Wilnie, ul, Kalwaryjska 
36, sklep obuwia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Juszko Emilja, zam. tamże, 639 

8115. I. A. „Lenkin Hoda* w Dołhinowie, pow. Wilej- 

  

  

  

  

  

inne zobowiązania wydane w imieniu spółki podpisują dwaj 
wspólnicy łącznie pod stemplem firmowym. 640 
  

  

Dział A. w dniu 22. V. 1928 roku. 
8133. A. 

skim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. 
ściciel Berger 

Tarzana oai 
„Berżer Sora* w Smorgoniach, pow. Oszmiąń- 

Wła- 
Sora zam. tamże. 643—Vl 
  

8134. A. 
skim, sklep m 
ściciel Berlin Rywa zam. tamże. 

8135. A. 
Oszmiańskim, 

„Berlin Rywa* w Smorgoniach, pow. Oszmiań- 
ąki i zboża. Firma istnieje od 1925 roku. Wła- 

644 - VI 

„Bindman Berko* w Smorgoniach, pow. 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1922 roku. 

  

  

p. 
oraz damskie i męskie OBUWIE 
sportowe, spacerowe i luksusowe. 

pierwszorzędnych iabryk. 

  

      
     
      

  

     

     

   
   

      

     

  

    
    
   

        

  

zami, wędką szczęści 
i tp. niespodziankan 

« Początek o godz. 3-€ 
; atrakcje od 6. Wstę 
50 gr. = 

Gotówkę | 
Токщету  najpe- 
wniej bez kosztów. 
Wil. Biiro Komi 
sowo + Handlowej] 
Mickiewicza 21, 

   SAWAAWA 
Kūpię zaraz konia 

wierzchowego, 
W OOENICEŻ 4.1 lat, 

niewielkiego wzrostu |niowe oraz szafy, 
(około 1 m. 50 ctm.) | stoły jadalne, ma- 
N. Wilejka, kpt. Sobo- |terace i t. d.-L68Z 
lew Bazyli, 85 p. p. gg mmm a 

1 8682 

Okazyjnie łóżka 
mahoniowe i mate- 
race, antyczne 
meble „Jakob“ 
francuskie, maho- 

           
  

  

     
  

AS «ak upię dom murowa- 

Pošred iczymy „Ay lub cobry are- 
w kupnie-sprzeda- į Whiany; mając gotów- 

У 

  

  

        

Właściciel Bindman Berko, zam. tamże. 645—VI ży nieruchomości o 21 Г&‘ ‘ЕЗідс“ 40- | tel. 152. 1 
- s ‚ moje są z najlepszej angielskiej stali, ręcznie kute i w naj- bez kostów PROW oC S „1 

8186. A. „Bohdanowicz Izabella" w  Smorgoniach, nowszy tajemniczy sposób fa owanć, tak, i£ są sajlepszemi wstępnych žoloNc pod“ „A SU“ Zainal pieš 
pow Oszmiańskim, sklep wódek. Firma istnieje od 1925 kosami na świecie i kto raz „Pola nk 4" siecze, ten innej Wil. Biuro  Komi- | tówkę* do Adm. „Sło- -_pnio mies. biały p 
roku. Właściciel Bohdanowicz Izabella, zam. EMI kosy do ręki nie weźmie. O dobroci mych kos. śladczi sowo - Handlowe, | wa”. szysty szpic z kagańe: 

najlepiej przysyłane mi co rok liczne listy pochwalne. Mickiewicza ZY] 4--—— cem 1 obrożą, Znala, 

8137. А. „Brudno Berta“ w Smorgoniach, pow. To jest najlepsza gwarancja.Dobra kosa, to zdrowie kośnika Stek oz 3 i i i cę proszę O odpr! 
Oszmiańskim, sklep galanterji. Firma istnieje od 1927 roku. Ceny коз 85_! 90_| 100 | 110 _ 15 ' 120 ' 130 щ + LE NOWO il WyJAZ li wadzenie za wynag 
Właściciel! Brudno Bejla vel Berta zam. tamże. : + 13.00 + 13.50 | 15.00 | 16.00 ; 17.00 | 18.0) | 19.00 KUPUJEMY sprzedaje się Poka se Si 4 47—VI M . 2 a> SE domy, majątki, ; tanio natychmiast 732 FEJgus, wamna + 

łotki, babki, osełki, pierścienie do kos ośrodki i folwarki | kw. S. ziemi ornej 
  

8138. A. 
Oszmiańskim, 
1921 roku. Właściciel Bunimowicz Boruch, zam. tamże. 

„Bunimowicz Boruch* w Smorgoniach, pow. 
sklep spožywczo-tytoniowy. Firma istnieje od co rzadko się trafia, to wymienię na inną, 

  

po najtańszych cenach. O ile która z mych kós nie siecze, 

pocztą za gotówkę lub zaliczką, Moj adres jest: 

          

    
    

        

——— 8 

Pożyczki 
niskoprocentowe 
załatwia Szybko . 

z 

| domem i stodołą przy 
ulcy -Sirockiej. Do- 
wiedzieć się w Biurze; 

| na dogodnych wa- 
i runkach į 
i Wil. Biuro Komi-    

Wysyłką odwrotna 

  

648—VI A. Noskowicz, Pleszew (Pozn.) | sowo - Handlowe, i wania ul. dogodnie: 
8139. A. „Sklep spożywczy Chaima Chodosza* w ATS TAKTINIS, TSV E OBE RINKOS į Mickiewicza 21, za yiE <a Nr. 00. Wil, Biuro Komi 

Wilnie ul. W. Stefańska 3, sklep spożywczy. Firma istnieje НН ВА ki m el SZ sowo - Handlowe * WE IAEA nio ŽAS smaczumsacznm | Mickiewicza ‘ od 1928 roku. 
Piłsudskiego 9* 

8140. A. „Cybowski Jan* w Smorgoniach, 
Oszmiańskim, 
Właściciel Cybowski Jan, zam. tamże. 

Włąściciel Chodosz Chaim, zam. w Wilnie ui. 
649—VI | LEKARZE 6 | LENARZEDEMYŚCĄ 

ВАЧАа о0 оНОО : „SI pow. 

istnieje od 1925 roku. 
650 — VI 

  

restauracja. Firma 

  

  DOKTOR Lekarz-Dentysta 
ział A. iu 1.V. M Dział A. w dniu 1.V. 1928 roku. 2 D. ZELBOWICZ Už MZOE 

| 8101. I. A. „Mechanik Małka* w Oszmianie, pl. Koś- | chor. weneryczne, ynsSKA-AMDISKA 
ciuszki 10, skłep spożywczy. Firma istnieje od 1015 roku. syfilis, _ narządów Choroby jamy ustnej. 

Właściciel Mechanik Małka zam. tamże. 628 VI : Plombowanie i usuwa 
moczowych, od 9 

  21004 8-8 Wiecz: nie zębów bez bólu. 

  

8102. I. A. cy da w PK: ul. Rynkowa 3, gi Porcelanowe i złote 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 4 roku. Właściciel Р korony. Sztuczne zę- 
Nowik Liba, zam. tamże. 629—VI Kobieta-Lekarz by. Wojskowym, u- 

zędnikom i uczący! 
8103. 1. A. „Pogoda Chasia* w Oszmianie, ul. Piłsud- DI. ZeldoWiCZOWA A (Zk : Šias a 

skiego 6, sklep mięsa. Firma istnieje od 1920 roku. Właści- 
ciel Pogoda Chasia, zam. w Oszmianie, ul. Sadowa 6. 

8104. I. 
gowskiego 45, 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW., 
od 12--2 i Od 4--0, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. ! 

m. 5. Przyjmuje: od 
8—1i od 4 7. 

630 — VI Wydz. Zdr. Nr. 3 

A. „Szryro Mowsza* w Oszmianie, ul. Żeli- с 
piwiarnia ze sprzedažą zakąsek. Firma isinie- 

  

AKUSZERKA 

  

  

skim, sprzedaż drobnych towarów. Firma istnieje od 1925 je od 1911 roku. Właściciel Szryro Mowsza, zam. tamże. — я 

roku. Właściciei Lenkin Hoda, zam. tamże. 642 : > 631—VI W. Zdr. a. se Sintalowaka, 
ns 2 sk, ; : : . ca, rzyjmuje od godz. 

| 8114.1. A. „Kepłan Szmujło" w Dołhinowie, pow. Wi- 8105. 1. A. „Szutan Chana* w Oszmianie, ul. Żeligow- Choroby astma, do 7. _ Mickiewicza 
lejskim, sprzedaż gotowego ubrania i resztek łokciowych. skiego 18, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1924 roku. Sanatorium  „Salus* 46 m. 6. Nieząmoż- 

Firma istnieje od 1885 roku. Właściciel Kapłan Szmujło, Właściciel Szutan Chana, zam. tamże. 632—VI Dr. Kupczyka Kra- nym ustępstwa. 
zam. tamże. : 641 ków, Szujskiego 11. . РОМ 63 

ZA      
Prześliczne KOCIĘTA B 

białe i błękitae AN- ÓŻNE, 
a 4 m. 

telef. 152. | LETNISKA | иар 
@оа п слянноатищиццыы СОКУ. РайзК 

z 1. Cena umiarkOWana" gomyza wos wd      

     
     

      

  

  

D ieniki 795—0 й я 

saaa As Poszukuję jj POSADY *] 
zarządem o "canej — ПЙ ООО  nęzeje 2 zorówkę KREBAEZZNNEEH 
koje die h, MINKIER |normic  usziea Studentka | 

о Biuro  „informiator*, poszukuje korepety” 
ul. Wileńska 21 m.1.w pohulanka 7, odicyj na lato w mieście. | 

śniczówka nad jezio- FOLWARK 
10 —3-ej. 1 9682 ne Wiłeńska 

й 26 T. 0—9L8Z 

rem, las sosnowy, do- Sprzedam na  5-tym 

wiedzieć się: Antokol- kilometrze od Wilna, 

  

     

    

   
     

   
   

Letnisko - Pensjonat 
st. Landwarów m. Le- 

  

  

     
  

  

       

      

- | 

wiedzieć sę: Amtokol kilometrze, od Wilna, Maszyny młyński 
ska lub na miejscu.5 lub 12 hektarów walce,, kaspry, Ka- 

V “< 1ziemi, ze wszystkiemi mienie, jagielniki, 4 
= =w= Ząbudowaniami,  Sa- kobsż turbiny, 

i „na. dem, jagodnikami, motory ropne 

2 — aa. pół hekt. lasu i sta- Diesla, gazowe | 
kiemakiek ję: wem, Ziemia po transmisje, pasy, gurty, gazę, siatki, olejar- 
Žo B A ogrodniku, dowiedzieč nie poleca na dogodne spłaty: Biuro Tech 
Biuro Techniczne, tel. ię: Sklep „Kwiatowy niczno-Handlowe i robót inżynieryjnyć 
5-60 3 * _g Gintowta, Zamkowa, ST. STO3ERSKI, Wilno, Mickiewicza 2; 

róg Skópowki. |-£18Z tel. 12 - 47. — 

    

    

    

  
Druk. „Wydawnictwo Wileūskie“ ul, Kwaszelaa 23,    


