SŁOWO
ROK

VII. Nr. 148 (1759)

WILNO, Wforek 6
Redakcja

i Administracja

PRENUMERATA
W

ui. Ad. Mickiewicza

detalicznej

cena

w

pojedyńczego

N-ru

BARANOWICZE-—-ul. Szeptyckiego A. Łaszuk
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot”.
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ui. Zamkowa, W. Włodzimierow
GRODNO —Księg. T-wa „Ruch*.
RORODZIEJ—K. Smarzyński.

IWIENIEC—A.

redakcji

4 zł. |

20 groszy.

243, administracji
Opłata

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego.
N.ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28.
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK—Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch“,

|
|

Ossołing.

ŚWIĘCIANY

KLECK— Sklep „Jedność,
LiDA—ul. Suwalska 13.

lipca 1928 r.

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259.
sprzedaży

PRZEDSTAWICIELSTWA

228,

pocztowa

drukarni

niszczona

NIEŚWIEŻ—ul.

262
ryczałtem.

O,

i

CENY

Redakcja rękopisów niezamówionych nie žwraca. Administracja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

Ratuszowa 1

OGŁOSZEŃ:

S

Wiersz

POW.—Rynek

9.

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“.
WOŁKOWYSK—-Kiosk B. Golembiowskiego |

‹

milimetrowy jednoszpaltowy

na stronie

2-ej i 3-ej

30 gr.

Za tekstem

10 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

Dlaczego ustąpiłem ze stanowiska premjera

&

DEKLARACJA MARSZAŁKA POLSKI JÓSEFA PIŁSUDSKIEGO.
ustąpił ze stanowiska
szeregu pism stołecznych uka- dy, dlaczego
premiera.
Deklarację
tę umieszczamy
PiłMarszałka
zało się oświadczenie
w
całości:
powowyjaśnia
którem
w
sudskiego,
W

urzędzie
szefa gabinetu polskiego.
Rozumiem jednak dobrze, że gdybym
sumiennie wypełniał wszystkie obo-

Niańczenie podrzutków.

Przyczyną ustąpienia nie hył sfan zdrowia.

u P. PreJeżeli ktokolwiek gdziekolwiek my- Prezydenta, a przypuszczam iza zge- zydenta na Zamku,
stwierdziłem,
że
Śli czy sądzi, iż przyczyną mego po- dą kolegów ministrów, z którymi tak urząd Szeia Gabinetu jest dlatego tak
dania się do dymisji
ze stanowiska długo pracowałem i u których — jak uciążliwym, iż całem zajęciem
tego
szefa gabinetu polskiego był stan me- sądzę — cieszę się wielką sympatją. pana jest niańczenie wszystkich podgo zdrowia,
— grubo się myli. Panowie wziąć dłuższy urlop, któryby dał mi rzutków, które wszyscy mu podrzulekarze, których zwołałem,
na moje możność postawić moją maszynę na cają. A że pochodząc z pod
Wilna,
zdrowie
pytanie, postawione zupełnie oficjalnie nowo na szyny, by znowu
słyszałem nieraz przekleństwo, brzmiąsobie nadwerężała.
:
i brzmiące;
ce: „kab ty cudze dzieci niańczył,, Z
Jeżeli jednak tego nie uczyniłem i
— Czy Marszałek
Piłsudski jest
trwogą myślałem o doli takiego niezdolnym do pełnienia
tych
obowią- wniosłem P. Prezydentowi podanie o szczęśnika.
zwolnienie mnie ze stanowiska Szefa
zków, które dotąd pełnił, czy nie?
Więc idą naprzód wszysci
pano;
Jednozgodnie odpowiedzieli, że o gabinetu, to uczyniłem tak z innych „wie ministrowie,
mili
moi
koledzy
zdolności

nie

mogą

w

żaden

sposób

wątpić i nie mogą mi nic powiedzieć,
iż wszystkie badania nawet
najbardziej
sztuczne,
wykazują
zdolność
niezmniejszoną. Coprawda, dodali, iż
skłonni są przypuszczać, że ten nadzwyczajny wydatek energji i siły, który czyniłem, pełniąc
kilka urzędów
jednocześnit, należy
do przekroczeń,
nadwerężających niechybnie
zdrowie
człowieka,

który

to czyni.

Lecz

zdol-

motywów

i z innych

Na Radzie Gabinetowej

powodów,

które

Urząd premjera i ograniczenie

czas pełnienia tego urzędu

tego

urzędu

czyniłem—urząd

Prezesa

Gabinetu z urzędem Prezydenta.

Prezydent, - м naszej
konstytucji,
jest postawiony
w sytuację
najbardziej fałszywą,
jaka
dla człowieka
stworzona być może.
(idy z jednej
strony
jest reprezentantem
Rzplitej
Polskiej wszędzie i ciągle,
to z drugiej strony nie ma
żadnego prawa,
aby mógł
w jakimkolwiekbądź
stopniu reprezentować siebie, swoje myŚli, lub swoją pracę. Gdy więc jest
najspecjalniej ze wszystkich wybrany
na to, by był jeden, sam i stał najA wyżej, to odebrano mu konstytucyjnie
/ nawet cień jakiejkolwiek władzy, jakiejkolwiek możności ulżenia sobie w
sytuacji i zrobienia z tak wyjątkowej
pracy—na którą, dodam,
wyjątkowa
najzupełniej przysięga— czegokolwiek,
by mógł czuć
się jako człowiek, a
nie jak jakiś podrzutek,
rzucony na
łaskę i niełaskę wszystkich.
Dość panom
powiedzieć,
że nie
ma on prawa
stworzyć
sobie
naj' bliższego Otoczenia, nawet jeśli chodzi
o lokajów czy pokojówki, bez innego
człowieka, który może
się na jego
_
wybór nie zgodzić i narzucič mu 050by dla niego
niechętne. To znaczy,
że naród przez swą konstytucję postępuje z człowiekiem wybranym, który moralnie—będąc jedynym i stojąc
najwyżej - odpowiada przed historją,
postępuje tak nikczemnie
i tak bezecnie, jak nie postępuje niktw šwiecie nawet ze swoją utrzymanką, lub
z osobą najzupełniej od siebie zależną.
Nie mogę przytem nie dodać, że

męczy mnie

w tym

wspomnienie

mojej

wypadku

osobistej

gdy byłem Naczelnikiem
gdy

praw

Prezydenfa.

ladacznic*—że nie użyję słowa, kt6rem Ówczesny Naczelnik Państwa, Józet Piłsudski,
w swoich
rozumowaniach stale sejm
określał i które z
powodu
ludowego
i _ jaskrawego
brzmienia doskonale
i Ściśle charakteryzuje sejm suwerenny — rozpędzić
i nacisnąć go nogą zwycięzcy
tak,
jak na to zasługiwał, — czy też wybrać tę drogę, którą istotnie historycznie wybrałem — pozostawić Polskę
samą

sobie.

Może,

gdybym był stanął

na pierwszej

drodze,

łaby

przeżywać

Polska

nie potrzebowapóźniej

wy-

padków, tak zwanych majowych.
Sejm ladacznic, pracujący w owe
czasy nad konstytucją, w swoich obliczeniach

co

do

wyboru

przyszłego

Prezydenta Rzplitej, nigdy nie wahał
się co do swoich przypuszczeń, iż na
stanowisko wybrany będzie nie kto
inny, jak popularny
nadzwyczajnie w
całym Narodzie, nigdy nie „umiejący

szła w kierunku zrobienia przyszłemu

Prezydentowi tylu przykrości i tyle |
powiem
hańby życia, ile tylko zdzi-

czałe i potwornie

głupie umysły mo-

„gły wymyśleć.
:
Chciano w ten sposób, jak - ja to
określam, konkurenta
suwerenności

posłów zasunąć gdzieś w Kąt i zasy-

historji, nia tego urzędu

się usunął,

Wtedy,

Państwai jak wiadomo— pierwszego Prezydenta

po wojnie, zwycięsko

przezemnie

Rzplitej

po długich

wahaniach,

to mój

zhańbiong bezecnemi
zabito—był
serdeczny przyjąciel, — aby

naprzód

nie robić nic i pozostawić Polskę sa- konkurent suwerenny posłów wiedział
mą sobie. Wahania zaś moje tyczyły i rozumiał, czem grozi walka Z susię rozstrzygnięcia pytania: czy mam werenami.

sejm, tak

zwany

suwerenny,

„Sejm

Ciemne strony omnipofencji prem-jera.

5

Przy postanowieniu Prezydėnta bez
władzy,

przy

stworzeniu mu wszelkich

możliwych świństw i wszystkich

- ości, jakie są możliwe do

M nia, przeciwstawiono
jącego te świństwa

mu,

niec-

pomyśle-

robić

nie kogo innego, jak szeja gabinetu.
Szei gabinetu w naszej Konstytucji, w naszych zwyczajach i Obyczajach wygląda jak omnipotens, czyli
wszechpotężny.

Względnie

sze

znakiem

równanią

ze

Słowem

wszystko

i do wszystkiego

opinjo-

„nic”, Gdy szef gabinety ma
wać

palec przyłożyć,

to

jeśli

swój

Sumiennie

jako ma- ten obowiązek wypełnia, napewno nie

i niecności

do

centralizacji, istnie-

jąca w sposób
Śmiesznyi głupi w
naszym narodzie, czyni pracę tak zabawną

pod

pewnym

względem,

że

prawie trzy ćwierci porządku
dziennego kaźdej Rady ministrów, wypełniają kwestję jak: zmiany granic gmin
w

poszczególnych

częściach

państwa;

pozwolenia na kupno
nieruchomości
cudzoziemcom; pozwolenia dla poszczególnych

obywateli

Polski

na

wstą-

pienie do
Legji Cudzoziemskiej
we
Francji;
zmiany
na
stanowiskach
urzędowych względnie bardzo niskiej

klasy;

wszystkie

odznaczenia

jakiem

niedawno,

robi nic i
duktywną,
iż mądry
nych miał
żliwie dużo
do

kas

czyni pracę swoją: niepronieefektoypą, Być
może,
sejm
lagacznic suwereni to na mysli, ażeby
mosuwerępnoŚci
specjalnie

skarbowych—zachować

przy przeszłym sejmie, spróbowałem siebie, dla posłów go sejmu.
Jeżeli w przeciągu mego
wykorzystać te omnipotencję w kie-

@а

prawie
dwuletniego
urżędowania,
jako
pre.
runku odwrotnym, niż to myśli konstytucja, t. zn. w kierunku odwrotnym, zes Gabinetu mogłem uczynić wzglęniż Prezydenta, i odmówiłem
zapła- dnie dużo i wielę to wyznaję, że sta.
cenia pensji posłom, suwerenom, że- ło się to możliwe jedynie dlatego,
by i ich przekonać
0
omnipotencji że dużą część Swojej jakoby omnipotencji zrzuciłem na pomocnika swego,
1 papa szefa gabinetu.
s
flednak. ta
omnipotencja
czy p. prof. Kazimierza Bartla PWReŃ

proces tak zwanego

nia”,

który

w

„uzgadnia-

procesie

urzędniczym

u nas zajmuje tak wygodne i wściekle rozłożyste miejsce,
trwa zwykle
tak nieznośnie
długo i tyle zużywa
papieru, iż wyznam otwarcie, że po
mimo, iż proces ten
jest nakazany
maszynie państwowej,
ani razu
nie
ośmieliłem

się

dotknąć

stosu

arku-

szów, zapisanych
maszynowem
pismem,;ze strachu,
bym
nie poszedł
do szpitala warjatów. A jednak było
to

moim

bezpośrednim

obowiązkiem.

Wynalazłem sposób najodpowiedniejszy — zdaniem
mojem -- uzgadniać
samych
panów ministrów, a
nie ich urzędników,
pozostawiając
ministrom samym czytanie elukubracji
ich urzędników, potrzebnych
jakoby
do procesu uzgadniania.

tnego doradcę w ich prywatnych interesach,
albo sędziego i eksperta w
wynalazkach—co zwykle zajmuje pół
godziny czasu, w pięciu minutach nie
da się załatwić —albo uczynić go wykonawca ich chęci usunięcia jakiegoś
funkcjonarjusza państwa lub odwrot-nie, wyznaczenia na nieistniejące etaty
nadzwyczajnie godnych młodzieńców,
lub też zwolnienia od
odpowiedzialności za nadużycia skarbowe
całego
mnóstwa niezwykle miłych i niezwykle
serdecznych ludzi, którzy tylko przez
namowy
i jakieś dziwne machinacje
sięgnęli palcami
do
worka skarbowego;
albo wreszcie przy wysokiej
znajomiości jurysprudencji wśród Polakówei Polek — zatrzymania.
lub na-.
wet skasowania procesów
cywilnych.
Liczba więc podrzutków
w
ten

tamta nawet skrzydelek nie podnosi,
napół już zdechła z nudów.
Chciałem przytoczyć
jedno
miłe

względów
humanitarnych
zaniechać
tego systemu
po pewnym
czasie,
gdyż jedna trzecia więźniów przeszła
bardzo dla mnie porównanie,
które do szpitali warjatów. Ileż to razy, gdy
uczynił jeden z wybitnych parlamen- przyglądałem
się systemowi
pracy
tarzystów irancuskich. Twierdził on, iż sejmu,
który w pocie czoła: nugdy myśli o pracy parlamentarnej, w dnie
i przewlekle
próbuje przekoktórej żywy brał udział,
widzi
na nać Świat,
że najlepszą metodą teszynach ciężką lokomotywę,
pracują chnicznej pracy
jest wygłoszona od
cą, pełną parą; widzi palaczy podrzu- rzeczy
mowa, przypominałem
sobie
cających pod kocioł olbrzymiemi
ło- tę trzecią część biednych katorżników
patami węgle; maszynę, śŚlizgającą się angielskich, co od głupich
miechów,
po szynach z powodu ciężaru,
który dmuchających powietrze w powierze,
za sobą wlecze i... zaprzężoną nie do zmieniali swój pobyt
w domu
@а
czego innego, jak szpilki, jako pro- Hard Labour na hałasy,
krzyki
i
duktu ciężkiej pracy maszyny,
prze- nonsensowne działania mieszkańców
ciąganego na niewielką przestrzeń.
szpitala warjatów.
Osobiście
znalazłem
i inne
poDodam, dla uniknięcia jakiegokolrównanie, mianowicie: w kryminalisty- wiek nieporozumienia, że sam osoce angielskiej był okres
czasu,
gdy biście, jako
dyktator
Polski, sejm
pod naciskiem t. zw. czartystów, czyli zwołałem, że mogąc
zgnieść jak rozwiązków zawodowych postanowiono bactwo sejm ladacznic, po zakończozaniechać
konkurencji
tajnej
pracy nej zwycięsko wojnie, tego nie uczywięźniów, skazanych na ciężkie robo- niłem, że cały czas, jako szef gabity (Hard Labour). Zdecydowano wte- netu, postępowałem bardziej konstydy zająć więźniów ciężką pracą
bez tucyjnie, niż sam Sejm,” i że zatem
żadnego efektu.
Zbudowano miano- nikt oskarżyć mnie nie może o brawicie na strychach więzień duże mie- ki demokratycznych
pojęć, będących
chy, poruszane siłą mięśni ludzkich w mojej głowie. | bardzobym życzył,
i-wydmuchujące powietrze do powie- aby panowie poslowie nie identyfikotrza. Zmuszano
więc
więźniów
do wali swojej metody pracy z demokrakatorżnej pracy w pocie czoła
bez tyzmem. Zaszczytu swą pracą demożadnego
eiektu
i ujrzenia
celu tej kratyzmowi nie przynoszą.
dziwnej pracy.
Musiano
jednak
ze

Rozstrzygnięcie dylemafu.
Gdy więc trzeci
Sejm
Rzeczypospolitej rozpoczął swą pracę i ja miałem możność, jako Szef
Gabinetu,
widzieć nowe triumiy metody
pracy
sejmu, tak sprzeczne z moją duszą,
która nie znosi
pracować bez efektu
widocznego, i tak Sprzeczne z moim
organizmem, który kwadransu jednego nie może siebie upodabniać
do

przestałem być Szefem Gabinetu polskiego.
Powtórzyłem
przytem Panu
Prezydentowi

raz

jeszcze

moją

radę,

by szukał poza mną i p. Kazimierzem
Bartlem jeszcze kilku ludzi, którzyby

Hard

Labour

pracy

Szeia Gabinetu

wytrzymywać
czas
pewien mogli. Z
kolwiekbądź
Odznaczeniem
naszem
drugiej strony dodałem, że przy każczy cudzoziemskiem, . no
i podobdym.
cięższym . kryzysie
staję do
ne jeszcze / pięknotki. naszych urz4-owej małej, nędznej, napół zdechłej do dyspozycji Pana Prezydenta, jako
dzień państwowych.
Do wszystkich
muchy, zdecydowałem,
że mam
do szei Gabinetu, biorący śmiało decyzję
tych rzeczy pan Prezes Gabinetu mu- sposób wzrasta bezmiernie, tak, że nie wyboru raz jeszcze: zaniechać wszel- na siebie i wyciągający równie śmiasi rączkę przyłożyć i paluszkiem wy- można nie znienawidzić tego urzędu. kiej współpracy z seimem i stanąć do ło konsekwencje
ze swoich decyzyj.
cisnąć swoje placet. Przy sumiennem Panowie zaś lekarze w swojem órze- dyspozycji
Pana
Prezydenta,
aby Dodam, że za obopólną zgodą Pana
— powtarzam - spełnianiu swych obo- czeniu stwierdzili, iż jedynym jeszcze oktrojować nówe
prawa
w
Polsce, Prezydenta
i Szefa
Gabinetu,
p.
wiązków
Omnipotencja znikać musi ratunkiem przy pełnieniu tylu urzędów, albo ustąpić ze stanowiska Szeia Ga- Bartła, dyrektywy
Szeia Gabinetu w
gdzieś
w powodzi papierów i tak jest dla mnie zaniechanie jakiejko|- binetu polskiego, który musi z sejmem stosunku do
polityki międzynarodomnóstwo podrzuteczków
tak maleń- wiek walki ze sobą, gdyż ta najwięcej współpracować.
wej polskiej, jak dawniej pozostają w
:
'
kich i tak drobniutkich,
zajmujących kosztuje i najwięcej może zdrowie nadWybrałem
to drugie
i dlatego mojem ręku".
chociażby po trzy minuty czasu,
za- wyręża.
Gdy ten wyrok usłyszałem,
UTC
lewa

swą

liczbą

tak

Szalenie

prawdę

0 omnipotencji,
że znika ona zupełnie,
pozostawiając
biednemu
człowiekowi „ino sznur”... Do liczby tych
podrzutków dodać należy namiętność
protekcyjną Polaków i Polek,
którzy
i które

z

wością

chcą

podziwu

godną

ustawicznie

uporczy-

i ciągle tylko

z Szefa

Gabinetu

zrobić

albo

Sprawa

poką-

byłem

1а metodę pracy taka, która zgóry prze-

najzupełniej zdecydowany

ze sobą.

lalkę

podczas

porcelanowej

ważnie,

obiadu

buzi

to mogę

przysuwają

łyżkę

się

zupełnie

uśmiechać,

do

po-

lecz

wyznaję, brać udziału w tej pracy nie
jestem

w stanie.

pomyślalem
nie jestem

w

z Sejmem.

nów

chodzi

po

sali, załatwiając

jakieś

prywatne interesiki — czterdziestu panów głośno między sobą rozmawia,
pokazując mówcy plecy — stu panów
opowiada sobie anegdotki
mniej lub
więcej nieprzyzwoite i tylko panowie
ministrowie muszą jakoby zachowyKażdy

uroczyś-

gdy

nie pełnić tego urzędu
stanie.

patrzę

dzieci

Natomiast

o jednym obowiązku Szefa Gabinetu,
z góry sobie powiedziałem, iż spokoj-

wać

na to, jak małe

się w takiem

z posłów

czecz,krzyczeć,

miejscu przyzwoicie.

ma
ma

prawo
prawo

wrzeszrzucać

Wszystkim

panom

posłom

cze, a gdy

która

łeniwie

wolno

to uczyni

Marszalka

Piłsudskiego

w prasie niemieckiej.
BERLIN.

2/VII. PAT.

udzielony

Wywiad

przez Marszałka

Piłsudskie-

go dziennikarzom warszawskim zamieszczają niedzielne wydania „Vossische
Žig.“ i „Berliner Tageblat“.
„Vossische Ztg.“ przynosi tylko streszczenie wywiadu, dając mu ty-

tuł: „Piłsudski ulżył swemu sercu'*.
Warszawski korespodent „Berliner Tageblattu* podając streszczenie
wywiadu, uważa go za wystrza dany napostrach przez Marszał. Piłsudskiego przed wyjazdem na urlop.
Wywiad

wszystkich,

obecnym

ten

ma

którzyby

stanem

poniekąd

chcieli w

rzeczy.

Jest to również,
zapowiedź

ostrych

jak twierdzi

walk

między

korespodenta,

zdaniem

czasie

nieobecności

korespadent

rządem

a Sejmem,

zastraszyć tych
wstrząsnąć

Marszałka

„Berliner Tagedlattu“ —
które mają się rozpocząć

w jesieni.
Wywiad uważa korespodent za dowód, że stan zdrowia Marszałka Piłsudskiego poprawił się poważnie i prawdopodobnie dalej poprawiać się będzie.

o-

belgi, ma prawo oszczercze pisać interpelacje, dotykające honoru innych,
ma prawo i przywilej zachowywać się
jak świnia i łajdak, na omiast ci co
tak ciężko pracują, jak to jest z ministrami, pobierając za szaloną pracę jakieś głupie grosze, muszą zewnętrznie
udawać nadzwyczajny dla tej sali szacunek.

Lecz, gdy posowie,
tak szczerze i mówić od rzeczy, nie przystępując ani
nienawistnie konkurujący w suweren- jednem słowem do sprawy, która jest
to
często tak
ności z Panem Prezydentem i zazdroś- na porządku i mówić
językiem i formą
nie strzegący swoich niczem nie zasłu- piekielnie nużącym
żonych przywilejów, używają w pracy że można dostać boleści żołądkowych.
Ładnie by
wygląda ta sala, gdytych metod najzupełniej , nonsensowdoktorów nie
nych, jak małe dzieci podsuwające bym słuchając zaleceń
łyżkę strawy do porcelanowej buzi, to zechciał walczyć ze sobą.
Stwierdzam stanowczo, że tych pieja nie jestem w Stanie ani tego słuchać,
ani na to patrzeć. Sam proces pracy, kielnych nudów, które w sali sejmowej
polegający na pracy mówienia, nale- wieją, nie mogłbym wytrzymnć nawet
ży do pomysłów najbardziej potwor- pół godziny Przy przeszłym sejmie, któ
nych, jakie kiedykolwiek, ktokolwiek ry zawsze nazywałem sejmem korupwymyślił.
cji, musiałem się przygotować do prze
Sam należę do mówców,
którzy, mówienia, jako Szef Rządu, zgóry bęjak to widziałem na salach, umieją dąc przygotowany, że gdy przemówię
z tej sali, będzie to ostatni dzień
wzruszyć, umieją znaleźć formę, mieją powiedzieć tak, iż sala jest przy- posiedzenia seimu. Miałem wtedy przykuta do ust mówcy. Lecz, gdyby mnie gotowanych parę określeń metod pracy
kazano w przeciągu paru tygodni co- sejmowej, które tu powtórzę. Gdy bydzień przemawiać publicznie, tobym łem przygotowany mówić o metodzie
stałych i ustawiczsam siebie uważał za publiczną szmatę. pracy za pomocą
Tymczasem panowie posłowie mo- nych przemówień, chciałem stwierdzić,
gą to uczynić w Sali sejmowej w prze- że atmostera w kraju przesiąka stopciągu nie paru tygodni, lecz paru mie- niowo nudą bardzo silnie i do tego stosięcy. I trzeba widzieć tę salę wysłu- pnia, że staje się trującą. „„Nawet lotne
chującą, tych
przemówień w sposób muchy nie wytrzymują waszego panonajbardziej ubliżający powadze i po- wie posłowie, gadania, do tego stoprząkowi i panów posłów zachowują nia, ż żadna na inną muchę już nie 'ka

wszechpotęga ma swoje duże i liczne sposób oswobogziłem Sobie cząs na
myśli i na Wynalezenie
metod
do
Schattenseite, czyli ciemne strony.
Zgodnie z mojem pojęciem o pra- przeprowadzenia choć małej części cych się tak, jakby ta sala była szyncy ludzkiej „wszystko” łączy się zaw- tego, com Zamierzał, Stanąwszy na kiem. Gdy jeden mówi, pietnastu pa-

Wrażenie oświadczeni

binetu ma do pilnowania, można
się
wściekać, lecz można też nie walczyć

czy wszelkiej efektywności i produktywności tej pracy. Gdy z uśmiechem
cie i z nadzwyczajną powagą rozmawiają z lalką, jakby z żywą zupełnie
istotą, gdy nakazują jej różne czyn-

pro-

sić p. Prezydenta o dymisję, gdyż przy
mnóstwie podrzutków, które Szet Ga-

wspólprapy

Mówię tu o smutnej konieczności
dla Szefa Gabinetu — współpracowania z seimem. Gdybym nie walczył ze
sobą, tobyma nic innego nie czynił, jak
biti kopał posłów dezustanku, gdyż ma

pać możliwie Śmieciem. Jeżeli ten
niecny zamiar nie dotknął mnie, za- ności i same za nią tę czynność wyszło to jedynie dlatego, żem Spsocił pełniają, gdy — jak to u córek zaustale im historję i najspokojniej od pełnie- ważyłem —— posadziwszy przy sobie

przeprowadzonej, jako Naczelny Wódz, maniiestacjami, a potem
zdecydowałem

Namiętność

się zhańbić chciwością pieniężną czło- pięciu luh trzech minut dla tego, aby

wiek, który swoją
zwycięsko
przeprowadzoną wojną i siłą charakteru,
wyprowadził Polskę
z chaosu
i dał
jej znacznie większe granice
niż te,
które dla niej zakreślono
wszędzie.
Dlatego też praca konstytucyjna po-

Sam

Namiginošė do ceniralizacji.

dlatego

|

konstytucyjnie,

stawiony

Pana Prezydenta, iż
ność nie została w żaden sposób na- przestrzegałem
nie będę w stanie długo tego urzędu
dwyrężona.
doradzałem, aby
Dlatego też, będąc człowiekiem, znosić i ciągle mu
który sam jedynie rozporządza Swo- przygotował sobie w myśli conajmniej
jem zdrowiem i życiem, mogę zacho- trzech czy czterech ludzi, którzy koten urząd tak,
wać wszystkie urzędy,
które
dotąd lejno mogliby pełnić
urzęmiałem, kosztem
nadwerężenia mego by spocząć mogli od pełnienia
nonsensownie postawionego
zdrowia, które zresztą całe życie tak du tak
przez naszą konstytucję.
samo nadwerężałem.
Mógłbym był także,
za zgodą p,
Dla wyjaśnienia tej sprawy muszę
porównać
co stale przy pełnieniu

gabinetowi, którzy ciągle i ustawicznie, czy to przy
przeszkodach
w
swojej pracy, czy to chcąc coś uczy
nić extra, czy to zgodnie z polskim
charakterem prowadząc spory między

tu wyłuszczę, gdyż postanowiłem publicznie je wyjaśnić tak, jak wyjašniłem na posiedzeniu
Rady Gabinetowej w obecności Pana Prezydenta na
Zamku.
sobą, podrzucają Szefowi Gabinetu koPierwszym motywem
jest fakt, iż
chane, pieszczone, a niekiedy zamorusa
nie znoszę ograniczenia urzędu Szeia
ne i niekochane dziatki do niańczenia.
Gabinetu, tak jak on jest u nas poprzez cały

wiązki Szefa Gabinetu, to nie zrobiłbym nic i to absolutnie nic w
Polsce.

to

Poszukiwania Amundsena i rozkifków „lfalji”
Na lodowych bezdrożach.
”.

WIEDEŃ,

2. VII. PAT.

Do

„Neues

Wiener Journału*

dono-

szą z Osio, że poszukiwania Amundsena
nie
dały
dotychczas
żadnego wyniku. Lotnicy włoscy, mimo, iż przeszukali cały teren
aż do wysp Niedźwiedzich,
nie znaleźli śladu Amundsena. Przypuszcza się ogólnie, że Amundsen zginął.

Mały.
KINGSBAY, 2. VII. PAT. Donoszą z zatoki Virgo, że całą noc
panowała mgła tak silna, iż uniemożliwiła dalsze poszukiwania lotników.
Na

szczęście

nad

ranem

wskutek czego położenie
poprawiło.

kięrunek

rozbitków

„Krasin*

wiatru

na lodzie

posuwa

przesunął

bardzo

się

na

groźne

wschód,

nieco

się

się naprzód.

RZYM, 2 VII. PAT. Według otrzymanych tu doniesień, trzy hydroplany usiłowały wczoraj daremnie zaopatrzyć w żywność
grupę Iglioriego. Fatalne warunki
atmosferyczne nie pozwoliły na uwieńczenie ich usiłowąń powodzeniem.
Prowądzone

w dniu

wczorajszym

poszukiwania

Amundsena

i

Guilbauda

nie

dały żadnego wyniku.
umożliwiło dalsze
Tepnienie lodów i rozpędzanie ich przez wiatry
się rosyjskiego lodokołu „Krasin*, który w dniu wczorajszym
dotarł jnż
w odległości

18 mil na wschód od wyspy

posuwanie
do

punktu

Pany.

STATISTIKA,
ITT
NO
ASTA
IEA

Zmiana na sianowisku Prezydenia Meksyku.
Prezydent Obregen nie będzie szedł Śladami Eallesa.

MEKSYK. 2/VII. PAT. W dniu wczorajszym odbyły się tu wybory prezydenta Meksyku. jedynym kandydatem był gen. Obregen, który został ogłoszony prezydentem.
Qbregen zacznie urzędować w charakterze prezydenta
nia b. r. Kadencja prezydenta jest sześcioletnia.

z dniem

1 grud-

Nowobrany prezydent oświadczył, iż nie zamierza kontyunować palityki prezydenta Callesa.
W dniu wczorajszym spokój nie został zakłócony, władze wydaŁy zawczasu wszelkie niezbędne zarządzenia dla utrzymania spokoju.

7

5К
О Х о

Polsko-litovskie rokowmiao Królewcu

PIŃSK, 2. VII. Pat. Dzisiaj o godz. 11
min. 30 przybył tu Pan Prezydent Rzeczy-pospolitej Ignacy Mościcki. Dostojnego goŚcia powitał prezydent m. Pińska gen.
Žaleski, starosta Bołdok, kompanja honorowa 84 p. p, poczem dzieci wręczyły Panu
Prezydentowi kwiaty.
W imieniu delegacji różnych ugrupowań

2.VII. PAT.

społecznych

przemawiał

przejazd Pana

z
łącznie
tylko
dzi się na rozpatrywanie pretensyj litewskich
nie
narusze
za
owanie
odszkod
o
rozpatrzeniem roszczeń polskich

Na progu katedry powitał Pana Prezydenta biskup Łoziński, który
odprawił
mszę

św. i wygłosił podniosłe

gdzie Oka

do

soboru

biskup

po-

leski
Aleksander, który wygłosił , przemówienie w bardzo gorących słowach,
a na-

W cza- stępnie odprawił modły: Chór prawosławny

PAT. W dniu

dzisiejszym o godz. 8 min. 25 rano
powrócił
z Gdyni
do
Warszawy
Marszałek Piłsudski wraz z towarzyszącemi

mu

zyden
porcie

i prokuraforów

Urlop min. Meysztowicza.
WARSZAWA.

2.VIL.

PAT.

Mini:

ster
sprawiedliwości = Meysztowicz
wyjechał na 6-tvgodniowy
urlop wypoczynkowy.

wiceminister

Zastępować

Stanisław

go

będzie

Car.

Wizyfa p. Azcarafe.

Posiedzenie
czwartek.

bytu na Górnym

i odszkodowań

Zaprzeczenie wiadomości

0

no-

konać

wym spisku komunistycznym na
Węgrzech:
PARYŻ. 2.VIi. PAT.

mogło

wie

Agencja На-

Śląsku zamieszkał

atlantyckim „Marszałek Piłsudski*. Zamierzają
tować we wtorek lub we Środę, udając
si

Z czem rząd

oni wystarN

BERLIN,

K

Sekretarz

generalny

niemieckiej

ligi

obrony

praw

Z

ssa

Roza

ada

zeprowadzenia rewizji procesu.

„AI

Z

II

K

„Przemówienie

Cudownego

w dniu

Obrazu

kresem mowy... Mógł-że

Koronacji

Matki

Bosklej

Ostrobramskiej w Wilnie—wygłoszone przez Kazimierza Mikołaja
Michalkiewicza
biskupa sufra-

wd

wileńskiego —dn. 2 lipca 1927“.

ilno 1928.

W

pierwszą

Koronacji.
Miłą i piękną

rocznicę

tę pamiątkę

otrzy-

mało Wilno wczoraj, w samą rocznicę niezapomnianej uroczystości. Stanowi tę pamiątkę: nad wyraz ozdobnie wydana, na kredowym
papierze,
z ilustracjami, sporego formatu „szesnastka", w okładce
niebiesko-ztotobiałej z cyfrą Najświętszej Marji Panny pomysłu Ruszczyca.

I, zda się, widzimy, jak żywą,
przed oczyma duszy tę chwilę... Przed

portykiem

naszej

bazyliki,

i

wprawo

K

gabinet

nad

votum

Na tęm miejscu prostujemy
ten

rządową

na 300 głosów

ją przerwać

korektorski,

myśl

w

specjalnie

który

i to wprost

leży CZytąć: „Tyłko taka misja
dliwia Simodzielność państwową

łęgemoriję jego nad innemi
takiej roli jeszcze

narzucił

absurdalną.

Na-

usprawienarodu i

narodami,

niedorosłemi*.

do

Natomiast

o tstatnje zdanie wyszło w druku:
takij rGli jeszcze nie dorośliśmy".

„a

owady.

Opiece ludzi dobrego

serca poleca

znajdującą
i

środków

żadnych

posiadającą

życia,

datki

adm:

do

ki

i Szkoły.

otyłości

3

do

się w ostatecznej

uprasza

dla

„Słowa*

pobudza

naturalna

się

b.
Ž
wo-

Józefa*

również

i przy

odtłuszczaniu serca,
stosując rano, w
obiąd i wieczór, po pół szklanki.
Wydz. Zdr, Nr 35. 9 IV 1927 r.

konsty(„Wady

liczby 449.

do-

ii Bibljoteka: p
a
8
8

A. G. SYRKINA,
Wielką 14
Książki w jęz.: polskim, rosyjskim,

B
8(RZE UO

francuskim,

angielskim

WSZYSTKIE

NOWOŚCI.

`

i niemieckim.

+

Е КЕ РЕ GTE (TAI CER UMI ODA SI STW

B

LETNISKO w okolicach Wilna
w uroczej miejscowości w pobliżu Zielonych jezior w iol arku,
dogodne pokoje lub mieszkanie
z
całodziennem
utrzymaniem.
Las, ogród owocowy, warzywny,

komunikacja dogodna. Informacje
dokładne dowiedzieć
się Lubeiska3 m. 2, od godz. 9—11 rano i 5—7 p.p.
:

Red.

ООО

ООО

T

TI

ksiądz biskup? Tembardziej, że skonstruowana znakomicie, niejako wyrastająca z lwowskich ślubów Jana Ka-

z ogólnej

tylKG błąd

autorow

inne

i
i

się biedną wdowę,
b. pracowniczkę
Szkoły
Przemysłowo—Handłowej w
Wilnie, mającą
.chorego
syna i nie

dy „Franciszka

Kryczyńskiego

zamieszczonego

ki i wszelkie

Przy

parlamentaryzmu") trafił szereg przykrych
błędów korektorskich (jak naprzykład: zamiast „Sąnego dziecka* — „sennego dziecka*, „Płojekt zmian* — „procent zmian*
„aparatu rządowego* — „aparatu narodo,
wego*, „rganicznie* —„ograniczone* i t. p.)
które nięgposób wszystkie sprostować.

większość

obliczają

Olgierda

Nr. 145 2 d. 28 czerwca („Debata
tacyjna*|i w Nr. 147 z @. 1 lipca

nieobecny jest bowiem

Dzienniki

grtykułu

„Przeciw szablonowi*,

Reichstagu,

przed posiedzeniem

socjalistyczna.

ledwie tyle, ile ma frakcja

i

R

Do

GROM

da gorzka „Franciszka józefa* przemianę
materji w organizmie. Załeca się picie wo-

р

T USNS

Kownie

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

składać
i
EET

Sprostowanie.

w Berlinie, gdyż przebywa na kuracji).
będzie
zawierać
Według dzienników ustęp o polityce zagranicznej
Kelloga.
paktu
i
reparacyj
sprawy
Nadrenji,
ewakuacji
sprawy
poruszenie
Do zdecydowanej opozycji należą niemieccy nacjonalisci, grupa narodowej partji chłopskiej, hittlerowcy i komuniści, razem 150 głosów, t.j. za-

i
R

ak

SIS

IT

RUCH WYDAWNICZY

ieli

czy

głosowania

i zażąda

kwestję zaufania

Miiller komunikował się telefonicznie. (Stresemann

człowie-

niewinnie straconego Jakubow-

iego, którzy nie wiedzieli nawet, że syn ich nie
żyje,
gdyż ni
NOR
im z Niemiec.
3
M
rossman otrzymał od
rodziny
Jakubowskiego
i,

dą do Warszawy.
OSA APT TAN

jest jedynym

nędzy. Łaskawe

W dniu 7
GDYNIA, 2-VII PAT.
b.m. przybywa tu z Ameryki wycieczameryka, złożona z 1700 Polaków
kańskith
zorganizowanem
Po. powitaniu,
przez hiejscowy komitet obywatelski,
goście amerykańscy wieczorem odja-

postawi

gabinet

21 ko-

do

1700 todaków przybyło £ Za OCEinu odwiedzić Polskę.

Ustęp o polityce zagranicznej
Deklarację rządową już opracowano.
kanclerz
z którym
ze Stresemannem,
ułożony zostałw porozumieniu

skiegow Meklemburgii Jakubowskiego, opisuje obecnie w 8-Uhr Abenblatt* „B.Z. am
wadcaE

że

co do tego,

PAT. Ostateczna decyzja,

2.VII.

kategorycznie

postawi

ka i obywatela Kurt Grossman, który korzystając z pobytu w Warszawie, jako delegat organizacji pacyfistycznej na warszawski kongres pokoju, dotarł do miejscowości
Dunajówki pod Wilnem, gdzie mieszka rodzina niewinnie stracenego robotnika
_polZ

lonij zbiorowych.

Millera sfanie przed Reichstagiem.

zaufania, zapadnie we wtorek bezpośrednio

Kurt Grossman opisuje swoje spoikanie z rodziną niewinnic sfraconego Jakubowskizgo.
PAT.

Mittag*,

W dalszym ciągu twierdzi „B. Z. am
:
kategorycznie kwestję zaufania.

|
i
660. Komitet £
|й

Śląska.

Dzieci te będą rozesłane

sprawie

i w

Świętem narodowem

w

pawilonem

je na dworcu śniadaniem.

podejmował

expose.

więzienia.

ciężkiego

PARYŻ, 2-VI PAT. Lotnicy mjrowie Idzikowski i Kubala
przybyli dziś o godz. 17 do Le Bourget na bipłanie trans*

sierpnia

11-g0

dnia

1 lat również

2 VII

rządu

Prasa opozycyjna twierdzi w dalszym ciągu, że w łonie gabinetu nie
w Sprawie amnestji, w spraporozumienia
dotychczas dojść do

ogłoszenia

mieckiego

ь

za złe, nie

tego

mu

wezmą

nie

na krajowej rolniczej wystawie

polskich z nie-

kiego Śląska w liczbie

szkolnictwa.
że natwierdzi kategorycznie,
Natomiast socjal.styczny „Vorwarts“
bardzo
przebieg
miały
o
rządoweg
rady gabinetowe w sprawie expose
eXDOw
poruszone
być
mają
które
sprawach,
gładki i że we wszystkich
nie.
porozumie
całkowite
zostało
osiągnięte
se rządowem
„Berliner Ztg“ am Mittag* donosi, że w kwestji amnestji porozumienie zarysowało się na tej podstawie, że wszystkim więźniom politycznym,
skazanym na dożywotnie ciężkie więzienie, kara ta ma być zamieniona na

z Budapesztu,
że tamtejsze koła
miarodajne zaprzeczają
wiadomości o wykryciu spisku komunistycznego na Węgrzech.

Jorku przez Azory.

tego

dotyczących

prac,

ostatnich

dzieci

Mianowi-

pawilon sowiecki
zagranicznym.

dniu
W
POZNAŃ, 2 VII. PAT.
nia
Pozna
do
ył
przyb
dzisiejszym
cniemie
z
dzieci
ort
transp
pierwszy

przebiegu

o

relację

szczegółową

Sprawa amnestji osią expose nowego
RZESZY.

Grażyńskiego.

BERL:N

Zagranicznych

cie Ministerstwu Spraw
rokowań kowieńskich.

powro-

Makowski, który zda po swym

prof. Juljan

MSZ

Przyjazd

Winszo-

gorąco

wał im sukcesu.

rolniczej w Kownie.

dezauwować swych własnych haseł,
Zarząd pawilonu usiłował zatuszować ten incydent
i zapobiec przedostaniu
się o nim
wiadomości do prasy. Należy zauważyć, że

Vincennes

do

Prezydentowi, który

KróKOWNO, 2 7. Pat. Dzisiaj opuścił Kowno, udając się przez
ństwa
bezpiecze
komisji
do
polskiej
delegacji
członek
lewiec do Warszawy,

Lofnicy nasi dziś lub jufro lecą Za Ocean.

„

albo we

we środę

Kowno.

opuścił

Prof. Makowski

kilkudniowego po- vasa donosi

te, który na czas

prawdopodobnie

się.

to o dbędzie

nie wystawy

cie jeden ze zwiedzających gości, znalazłszy się w pawilonie sowieckim, zbliżył się
do lady, ną której były wystawione wyroby tytoniowe i zaczął zyarniać do kieszeni
pudełka z papierosami, oświadczając, że są
to papierosy, wyrabiane
w
jego fabryce,
która została wywłaszczona
przez bolszeon osłupiałej obsłudze
wików. Oświadczył
pawilonu, że tym razem solidaryzuje się z
hasłem bolszewickiem: „Grab nagrabliennoże bolszewicy naje" i wyraził nadzieję,

3.30 w chwili
punktualnie o godz.
Doumergue'a.
enta
prezyd
przybycia
przedstawieni p.
Lotnicy nasi zostali

międzynarodoło tu 14 uczestników
OKAZAC KOTKI AOEOAPRAETYCZEDZRDECEA
mianowicie WIEZY SENS ORA CZOSRB TO TCO
pokoju,
wego kongresu
delegaci Anglji, Austrji, Czechosłowacji, Danji, Gdańska,
Francji
i Niemiec. Witali ich na dworcu -przedstawiciele władz miejskich z komisarzem
BERLIN. 2.VII. PAT. Komunikat półoficjalny donosi, że gabinet Rzerządu na czele. Gioście urządzili wyposiedzeniu zakończył opracow ywanie
niedzielnem kilkogodzinnem
na
Szy
cieczkę samochodami
do Morskiego
iu
Oka i do innych punktów wycieczko expose rządowego, które ma być wygłoszone na wtorkowem posiedzen
Reichstagu.
wych.
O godzinie 1i-ej rano zebrał się dziś gabinet raz jeszcze, ażeby do-

KATOWICE. 2.VII. PAT.
Dzisiaj
przyjechał
tu celem zapoznania się
ze sprawami szkolnictwa mniejszości
szef sekcji mniejszościowej sekretarjatu generalnego Ligi Narodów Azcarau wojewody

gacyj.

incyden© zabawnym
vos Žinios“ donosi
cie, jaki miał miejsce w sowieckim pawilo-

i Wi-

Makowski

przybyła

i

rano

6

dele-

obu

przewodniczacymi

między

w porozumieniu

ustalony

zostante

Sendorek, miajorowie

„Lietu-

(Tel. własny).

2.VII,

KOWNO,

w Vincennes pod

deń, oraz obserwatorzy mjr. Rychłowski, Kalinowski i Fryze. Eskadra polska pewno
odleciała z Warszawy w sobotę o g. chcąc

bezpieczeństwai

komisji

posiedzenie

następne

PAT

„Grab nagrablignnaje".

zorganizowane

iranprasy
syndykatu
patronatem
ie
przybyc
było
dziane
przewi
cuskiej,
wczoraj w południe eskadr lotniczych
Belgji, Turcji, Rumunji, Polski i innych
gorąco
przybyła
krajów. Pierwsza
a
eskadr
zność
public
przez
iwana
oklask
polska, złożona z 3-ch samolotów. Załogę samolotów stanowili piloci: płk.

odbędzie się w najbliższym czasie. Termin tego posiedzenia

odszkodowań

Przyby-

2.VII. PAT.

ZAKOPANE.

na placu manewrów

wyraża przypuszKOWNO, 2 7. Pat. Dzisiejsza prasa kowieńska
szym lub jutrzejdzisiej
dniu
w
czenie, że delegacja polska opuści Kowno
jak się dowiaž,
,
poniewa
istošci
rzeczyw
adają
szym. Pogtoski te nie odpowi
duje przedstawiciel

lotnicze,

uroczystości

Na wielkie

PAT.

PARYŻ, 1VII.

Poboźne życzenia— prasy kowieńskiej.

dzi-

Pokoju w Zakopanem.

pierwszy

Vincennes

kozebranie
Wobec powyższego postanowienia następne
będzie
polska
a
delegacj
gdy
,
wówczas
misji ma zostać zwołane
w posiadaniu instrukcyj, kłóreby jej pozwoliły na zajęcie takiego
lub innego formalnego stanowiska wobec poszczególnych klauzul projektu litewskiego.

złożył
siejszym poseł polski Knoll
Mussoi
premierow
pożegnalną wizytę
WARSZAWA, 2.VII. PAT. W cza- liniemu, który wczoraj powrócił z tysie od 28 do 30 czerwca r. b. odbył godniowego urlopu.
miejsce
miała
W czasie wizyty
się w Ministerstwie Sprawiedliwości
serdeczna
wymiana
zdań
i
omawiano
zjazd prezesów i prokuratorów apetrwała
Wizyta
polityczne.
lacyjnych pod kolejnem przewodnic- tematy
twem min. Meysztowicza
i wicemi- przeszło pół godziny. P. Knoll opuszcza Rzym pojutrze, udając się wprost
nistra Cara.
do
Berlina.
Głównym przedmiotem obrad zjazdu były sprawy, związane z wejściem
w życie od dnia 1 stycznia 1929 roku
Zagraniczni uczestnicy Kongresu
nowego
prawa
o ustroju
sądów
krok na drodze do urzeczywistnienia
unifikacji
prawodawstwa
sądowego
Rzeczypospolitej.

:

komisji.

w zakres kompetencji

nych, a nie wchodzących

apelacyjnych.

powszechnych, stanowiącego

i odszkodowań.

najwyżej
Delegacja polska ošwiadczyla, že moglaby się co
ego,
litewski
paktu
wień
postano
zgodzićgna rozpatrywanie tych
zostały
ileby
o
Litwy,
zeństwa
bezpiec
eń
które dotyczą zagadni
proobecnych
formie
w
przedstawione
polskiej
delegacji
:
>
pozycyj.
nie
polski
rząd
że
również,
ła
nikowa
zakomu
у5ігопа polska
stanowizajął dotychczas wobec projektu litewskiego żadnego
litewstronie
dania
i
ska i że wobec teso nie ma ona możnośc
poruszo
projekt
przez
h
sprawac
w
dzi
skiej formalnej odpowie

gdzie
w
i hydro-

dniu
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na kwestję.

bezpieczeństwa

komisji

czają kompetencje

tWylazid min. Knalla z Rzymu.
RZYM.

:
nie-

litewprojektu
Delegacja polska odmówiła dyskutowania
nieo
pakcie
zw.
skiego, złożonego rządowi polskiemu o tak
przekraznacznie
paktu
tego
wienia
agresji, ponieważ postano

planów. Po defiladzie udał się Pan Prezydent do Brześcia o godz. 15 min. 50.

osobami.

Zjazd prezesów

pojechał do
Porybienia,
przyjmował defiladę floty

armię

na

że istnieje między

stwierdziły,

strony

mi zasadnicza rozbieżność poglądów

czem statek Piną wyruszył
Za statkiem Pana Prezydenta
szła w
rynsztunku cała flotylla pińska. Pan Pre-

z Gdyni.

WARSZAWA, 2.VIII

polską w roku 1920.
Wobec tego obie

prawosławnego,

go prawosławny

wojsk litewskich

neutrainości i za napad

przez Litwę

kazanie.

Ż katedry przyjechał p. Prezydent Rze-

czypospolitej

przez stronę

lewcu

Kró-

że zgo-

wyraźnie oświadczyła,

która

polską,

w

zajętem

jest ze stanowiskiem

sprzeczne

sprawy

wienie

że takie posta-

delegacja polska stwierdziła,

W odpowiedzi

Prezy-

po ukończeniu nabożeństwa
odśpiewał:
sie pobytu
Pana Marszałka Piłsud- „Boże
coś Połskę*.
skiego w dniu 1-ym lipca b. r. na
Następnie Pan Prezydent odjechał do
statku „Gdańsk* odbyło się krótkie synagogi. Przed synagogą powitał go kahał,
uroczyste posiedzenie, na którem po- w którego imieniu przemawiał adw. Jelenwzięto decyzję postawienia na brzegu kiewicz.
Z synagogi Pan Prezydent
przejechał
morskim w Gdyni w roku 1929 pomdo portu, gdzie przyjął raport od komannika Zjednoczenia Ziem Polskich
ku dora Dębskiego, w którego towarzystwie
upamiętnieniu pierwszego 10-lecia od- Pan Prezydent wstąpił następnie na okręt
rodzenia państwa i zjednoczenia
roz „Admirał Wickman“. W tej chwili oddano
podartych ongiś przez zaborców dzielnic. 21 przepisanych strzałów armatnich,
ku Prypeci.

Powróf

na
bezpieczeństwa I odszkodowań strona litewska oświadczyła
finanenie
rozpatrz
ne
technicz
na
zgodzić
się
może
że
wstępie,
sowych kontrpretensyj polskich jedynie w całokształcie wzajempo uregulowaniu kwestji bezpiepaństw
nych pretensyj obu

sta- „czeństwa.

denta do katedry wśród szpalerów wojska,
straży ogniowej,
przysposobienia
wojskowego i szkół.

Marszałek Piłsudski w Gdyni.
WARSZAWA,

i warstw

rosta,
Ż kolei nastąpił

komisji

posiedzeniu

dzisieįszem

Na
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KOWNO,

BERŁIN, 2 VII. PAT.
Ustępujący
ze swego
Stanowiska
ambasador
Wielkiej
Brytanji
w
Berlinie
sir Rowśród nich—11 Polaków
bert Lindsay podejmowany był Śnia- ^
ST. ETIENNE, 1 -7. Pat. Wedle daniem przez panią Stresemann, za-!
w stępującą w tym wypadku
chorego
iniormacji ze źródeł oficjalnych,
kopalni
ej
tutejsz
w
zagranicznych.
wyniku katastrofy
męża, ministra spraw
w. tej
Ustępujący
ambasador
obejmie
zabjtych zostało 48 górników,
liczbie 31 Francuzów,11 Polaków i 4 stanowisko stałego sekretarza Stanów
Marokańczyków. Do st. Etienne przy- w Fereign Office.
zwiedził
nieLindsay otrzymał od rządu
był minister Tardieu, który
z ©- mieckiego cenny upominek.
miejsce katastrofy. Jak wynika
žeambasadora
Odjeżdżającego
powiadań inżynierów, katastrofa miaa
korządu
Dozorc
g.
przebie
ujący
przedstawiciele
następ
ła
gnali na dworcu
momen- niemieckiego; korpus
dyplomatyczny,
palni dostrzegł w pewnym
cie ogień w szybie i wszczął alarm. kolonja angielska w Berlinie.
W międzyczasie nastąpiło obsunięcie
przed manifz-wg
się gruntu, które spowodowało zer- Wiedeń w obawie
stacjami.
wanie przewodu, dostarczającego poWIEDEŃ, 2.VII. PAT. Tak socjalwietrze, przyczem wytworzył się ciąg.
Szkodliwe gazy zostały wciągnięte ni demokraci, jak i chrzešcijansko4
wgłąb kopalni i rozeszły się po ga- społeczni zgodzili się na to, ażeby w
ratunkowej czasie Święta Śpiewackiego, mającego
akcji
Podczas
lerjach.
ęcie się się odbyć w połowie lipca
obsuni
nowe
się
yło
w Wiedniu,
wydarz
gruntu, które spowodowało przypływ obie strony zaniechały wszelkich madalszych ga- nifestacyj ulicznych. Władze są zdegazów szkodliwych do
leryj.
cydowane zakazać na ten czas wszeluliczkich pochodów i demonstracyj
przyle
sza
pierw
polska
ra
Gskaś
i na
jak
Wiedniu,
w
zarówno
nych
ciaia na upaczysfości Iofnicze w prowincji.

Francji

woldema-

Kontrprefensje polskie — prefensyj
rasowskich.

Ambasador Lindsay opuścił Berlin

p-608m

Depesza Marszałka Piłsudskiego P. Prezydenf Rzeczypospolifej w
do ks. biskupa Tymienieckiego.
Pińsku.
W odpowiedzi na przesłaną przez
prezydjum Kongresu EucharystycznePilgo depeszęj p. Marszałek Józei
sudski nadesłał
pod
adresem J. E.
ks. biskupa Tymienieckiego teiegram
gratulacyjny następującej treści:
„Żałując szczerze, że nie mogłem
wziąć udziału w Kongresie
Eucharystycznym, oraz dziękując za wyrażone
w nim uczucia, na ręce Waszej Ekscelencji ślę dla
Prezydjum
Kongresu
oraz dla wszystkich jego uczestników
najserdeczniejsze życzenia
jaknajpomyślniejszych wyników pracy dla dobra Ojczyzny.
Marszałek Józei Piłsudski".

Śmierć 48 górników we

I

S I I

skusyj, Sztuka jest przeto'dobrze znana,

czegożby

nie mogło

być

tak?

Stać

o „Snie“

wany coup de thćatre! Tekstu
„Snu* nie znaliśmy. Trudno było po-

T

prymiywna

CZTERO

I I

I

rozrywka dla półmędrków

GERE WEW TESTOW EEE

później

od jakiego tęgiego
historyka
Książka
p. Wóycickiego
zawiera niemal wyłącznie: materjaty,
dokumenty, wypisy z czasopism, sfor-

osobliwie czytelnikom „Słowa', gdzie przecie Redutę na najmniej przywidy- lubiącich rozwiązywać szarady”. Obyż literatury.
sujący

się

zabierali

głos

żywo

teatrem

nawet

intere-

akademicy

tylko Gkie,

jak „Sen“

Kruszewskiej,

grasowły po dziedzinie Sztuki szara-

ogromnie dy!'A zkęchanizowanie i zrytmizowanie mułowane programy i hasła, pociski
jakże wiedzieć: co w widowisku,
scenicznej...
ono też miotane sobie wzajemnie w walce o
żywo przypomniał nam swych siedm ciekawem, było Kruszewskiej a co interprekcjj
Osterwy?
przecie Vyczuwa Się najwyraźniej, jako „rząd dusz". Ciekawa, bujna epoka!
„Ja Śpieszę się do
za obrazów!... Oto:

zimierza, dosięgała w chrenologicznym porządku aktualnego momentu

nasi. Autentyczny

tekst utworu

renowacji
Cudownego
Obrazu,
którą mówca publiczny dank składał Księcia. Ja muszę mu powiedzieć, że
„wszystkim, którzy się przyczynili do Czarne Wojska
dziś w nocy zalały
urzeczywistnienia tego wiekopomnego Polskę, że zagrażają
miastu, że są
dzieła".
tuż, tuż! Ja obudzę książęcego koW książkowęm wydaniu podnioś- nia, Ja mu rzucę
pod kopyta czerłego przemówienia J. Eks, ks. bisku- wone kwiaty. Książe zerwie konia do
pa Michalkiewicza znajdziemy też re- skoku i- poleci.
Zwycięży Czarne
produkcję fotografji nader rz a dkiej. Wojska!...
Dajcie
mnie
do Księcia

„Teraz wiemy.

A

jakže to powie-

postulat) z danego nam” obecnie do

Publicystyka przeciw Poezji—ujarzmia-

dział Chrystus Pan? Oddajcie, co jest reki tekšų „Snu“! Reduta poszła za nie uczucia I wyobraźni przez trzeźwy
cesarskiego
cesarzowi... _ Oddajmy skinienień autorki „Snu”. Nic więcej. rozsądek — odbieranie natchnienia
przeto sprawiedliwość
p. Felicji Kru- Podobno jąk zawiłość obu słabych z nimbu jakiegoś misterjum,
jakiejś
zapiszmy śmiało świętości -rozprawa na ostre z tłuszewskiej, że w owych siedmiu obra- ostatnich (brazów
zach, które było złożyła dyrekcji Reduty było więcej, o wiele więcej— niż

głoszono

po

wileńskiej

premjerze.

na rachun$

autorki. Szum

LI
Kazimięz Wóycichi:

cuique.

„Walka na

mem epigonów
romantycznych —bezpardonowe przerabianie „wieszczów*
na pospolitych
ludzi, użytecznych w

Materjałyi codziennem
życiu
pracowników...
opracowan:
dziejów pozytywiz- wszystko to ma w książce p. Wóymu polskiegi,
Część pierwsza, Walka cickiego mocny,
plastyczny wyraz.
z epigonizmky, Poglądy. Wskazania. aczkolwiek kalejdoskopowy.
GeNietylko najwyraz- Nadzieje. Włężby. Warszawa.
Z ogromną pracowitością zebrany
nie zasłaniał, Co zaś do iluminacji torki do obrazu piątego: „Okrągła zyjne wykonanie.
biała
bethner
i
Wo,
,
1928.
sala
materjał a zarówno na terenie Warbez
okien.
niej
jest
w
Sztuce
uwidocznione
i
Po
obu
stroKatedry, to szkoda, że wydawcy paŠo
Okres pOZitywizmu i pracy orga- Szawy jak Krakowa i Lwowa.
miątki nie spożytkowali świetnego nach rzędy stolików. Przy stolikach podkreślone, że to sen, że to majaa prawdą
w autorskim
iśćl..." Oto miota się niesamowicie Bogiem,
wszystko,
się pochwycić moment samego koro- Zielony Pajac, który powinien
wisieć tekście „Snu“ jest
na scenie Reduty
oglądali.
nowania Obrazu podczas
przerwy w na lampie. Oto Ewa... ma jutro egza- cośmy
deszczu i gdy żaden parasol widoku minz geograiji. Oto iniormacje au- Wystarczyło dodać... groteskowo-wi-

Oto p. Łozińskiemu z

Wilna

udało

Parnasie

! o Parnas*.

LEM
od podwoi, z okolicznościowej niskiej zdjęcia fotograficznego P. Siemaszki, siedzą ciemno ubrani panowie. Mają czenie senne lecz nietrudno wyczuć w nicznej —pisze p, Wóycicki - oddzie- artykuly Szajnochy, oto
kazalnicy, z po za której podnosi się które było reprodukowane w N-rze wielkie księgi, wielkie arkusze. Piszą. intencji autorki charakter widowiska, lity od nas Jah, nowe prądy umy- Kremera przeciwko bezpamiętnym ry-

w swej framudze potężny posąg ro- '9.:tym naszego „ Przeglądu Tygodnio- Piszą... etc." Oto Pan od osobnego
stolika komenderuje: „Proszę zapisać
gatego promieniami Mojżesza—wy- wego“.
3
й
Przemówienie ks. biskupa Michal- trzy miljardy
głasza wielkie swe przemówienie ks.
osiemset
dwadzieścia

Michalkiewicz.

Monumentalne kiewicza było

stošč

sama;

a

wobec

jak

uroczy-

jakiegoż to

w „Stowie“

zgromadzenia głosi słowo Boże nasz „Sen“

drukowane

in extenso,

Felicji

Kruszewskiej

rok temu
ukaża

ksiądz biskup! Słucha głowa państwa się świeżo w wydaniu Šakos
Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospo- nakładem Towarzystwa Wydawniczelitej, słucha kardynał-celebrans, słucha go ea.

pięć!*
— Proszę zapisać: parlamentarny
kosmopolityzm w 20-tej potędze —
Proszę zapisać: ta pani chce uratować Polskę—Proszę zapisać: ta pani

inscenizacji,

którąby chciała wi- słowe, wielkie dziejowe , zdarzenia, morobom,
oto grzmi
w „Czasie”
zmienione wartąki bytu. Ów niegdyś Lucjan Siemieński, oto Szujskiego
„przedmiot Święży* ucukrował się jak „Portrety przez Nie-Van-Dyka", oto
„Fotograije“ Dobrzańskiego... W Warfiga, jak tytuń Leżał...

dzieć realizowaną na scenie. Reduta
tylko urzeczywistniła doskonale koncepcję autorki
„Snu“.
Gdy
„Ten“

wystawiono w Warszawie, p. Antoni
A z drugiej trony, jak słusznie szawie podnosi się głos księdza KruSłonimski, pragnąc dociąć Reducie napomyka autor książki, żyją jeszcze pińskiego wzywający do uprawiania
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przez pozyty- krytyce

„iizjologiczne zasady estetyki"

sona,

I królewskiej.
W związku

i rozbierać swój, swoją rewję prowadzi.

badać

tury! Charakterem
ciaw imię

pism z przed laty, co je nam stawia
p. Wóycicki przed oczy! A dodajmy,
umiejętnością _ pokaz
że z niemałą

słuchacza.

ręką książkę, zawierającą radyi
wskazówki, jak defekt taki usunąć

browski przygotowuje, jako piątkową |premjerę, krotochwilę Davisa „Magdalenki*.

Ści dzieło p. Wóycickiego,
już zaraz część pierwsza

4 Musieli przez Parnas polski przejść rację Alions Karr.
„Przegląd Tygodniowy" popularydo Panteonu: Asnyk i Konopnicka...
i Sowiński... i Fałeński... i Gomulicki... zuje nagwałt dzieła Taine'a. Sypią w stronicę, moc

denerwuje

KAŻDY więc winien

nabycia we wszystkich

garniach oraz w
WSCHODNIEJ,

Mickiewicza

księ-

AJENCJI
Wilno, ulica

4—6.

CZEKOLADA SKIETANKO A

i mlecznoorzechowa

fabryki

| A. PIdgocki w rawie
Same się

`

reklamują.

_ Żądać wszędzie.

ЗК
Kinematograi

Od

Kulturalno-Oświatowy|
SALA MIEJSKA
ul. Ostrobramska

AinoTeatr

„eli
,

Wileńska

dnia

roku

30 czerwca do 4 lipca 1928

włącznie

będzie wyświetlany

Władca

film:

1

„

i

«

Sensacyjny

Wierzą!

go

dramat

Zachodu

w

z życia Dzikie-

lo aktach.

głównej JACK HOLT (Tygrysy, lwy! Dzikie zwierzęta. Orkiestra pod dyrekcją p.

W

Wł.

Szczepań*

skiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedzielę i święta od g. 3 m. 30. Początek seansów od g.
6-ej, w niedzielęi święta od g. 4-ej. Następny brogram: „KRÓLOWA TORU WYŚCIGOWEGO:*,

5.

w swej najnowszej

kreacji p. t. „„iOTEL

WI

D-WEST*

Poryw. film z przygodami.

Początek

В
„Wanda

Dziś! Nowa

Wielka 30.
Kino

OGNISKO”

Kolejowe
„»
fobok dworca kolejowego).

i
i
„Niewinne

sensacja!

żywym

į
-.
Grzesznice

towarem. W rolach głównych

Werner Kraus

Dziś! Wielki szlagier sezonu

p. t. „PRAWO

sllnej

aktach.

treści

Antoni

w

8

dużych

W

wstrząsający
sensacyjnego

dramat
procesu

i urocza

PIERWSZEGO

rolach

Vivian

dramat o bardzo |

Wagener,

Olga

Czechowa

i
KROJU
nia

SZYCIA

S. Stefanowiczówny,

seca,

serca,

Szujskiego

Doktór

klep

11.

37 m.

AK

ul.

przyjmuje

ziemskich. Informacje:
Jagiellońska
8 m. 12

ad

1, niem

4

7.

— £0b

choroby skórne i we

11-a.

Dogodne warunki wypłaty.
AROTORE
TZT
TK
OKO OTO
DREWNO
UŻYTKOWE sosnowe
cięcia zimowego

i świerkowe

ctwach
skiem,

Nadleśni-

w

OrańBak-

Olkienickiem, Trockiem,
Lidzkiem,
Różankowskiem,

sztańskiem,

Wileńskiem

i innych

o masie

DREWNO KOokoło 7.500 mtr.3 oraz
PALNIANE o masie około 800 m.3 do
sprzedania w Dyrekcji Lasów Państwowych

w Wilnie— Wielka

telefon

66,

12-53.

Osobom zainteresowanym udziela się
informacyj * Ram
Zza
ft»
y pisemne

na nabycie w

tów przyjmują
Lasów.

się

Dyrekcja

WE

w

yc

=

kancelarji Dyrekcji]

Lasów

2 LEKARZE $
BAWAFA

Kupię _ PIANINO —
FORTERJAN, pośre-

D.ZELDOWICZ
A
Peak,

=

w. Wilnie.

ji

lisk

.

Kobieta-Lekarz
i

Ir. LaldoWICZOWA

KOBIECE, WENE-

12

djatermja.

|cza 12,

MOCZÓW.

tel. 277.
W. Żdr. Nr.

152.

transmisje, pasy, gurty, gazę, siatki, olejar- Dr. Ki. WOLFSUN
nie poleca na dogodne spłaty: Biuro Tech- weneryczne,
moczoST. STOBERSKI,
tel. 12 47.
H. BALFOUR.

i robót inżynieryjnych

Wilno,

Mickiewicza 27,
1

"WALKA 0 DOKUMENTY

płciowe i skórne,
ul.
ileńska 7, tel. 1067.

PIRZN2 ENY

„Li

róg

:

LOKALE

Mickiewi- we,

gub,

ks.

olski

w

z

Pracy

Archiwum

Miejskiego,

na Stasiu oi

Zgłosze-

skiego,

na

PIANINA i FISHARMONJE — ®
Zagranicznych
i Krajowych B
GWARANTOWANEJ
jakości
B

ul. Niemiecka

1008

i

g

—Nie, byłem tam wczoraj, wszystkie trzy są puste.
—Mylisz się jednak. Gdy tak pewny byłem że hipoteza moja jest zupeł- szukając mechanizmu, który podnosił
nie
prawdopodobna, pomyślałem, że z ukrycia. Na szęście wracaliście in
więzień musi dostawać pożywienie, a
—Zapewniam
cię, ze chwili, Kiówięc gdybym pilnował dobrze ruin, mu ie tam spędziłem nie można zaliczyć
siałbym ujrzeć kogoś wchodzącego tam do przyjemnych.
Usiadłem na paryTo teżwczoraj po południu, z kodakiem piecie, gdy znów do uszu moich dow ręk,u skierowałem się ku staremu za- leciał odgłos kroków. Człowiek jakiś
mkowi i stanąłem,
nie ukrywając się wyszed z jednej
z ' wież i szedł po,
wcale przed mostem zwodzonym. Na- dziedzińcu, w ręku miał sporą paczkę.
gle most zaczął się spuszczaś powoli.
—Ktož to był?
Myślałem, że zjawi się zaraz stróż, u—zZdaje się że lokaj łorda. Podkryłem soę więc szybko. Lecz nikt się szedł on do studni i wrzucił. do niej
nie pokazywał i po chwili oczekiwania paczkę,
którą miał w ręku, poczem
wslizgnąłem się do zamku. Dotarłem na wrócił do wieży.
dziedziniec, a stamtąd dojednej z sal.
"—A to ciekawe!—zawołał Ned—
W tem usłyszałem jakieś zbliżające się Co było w tej paczce?
głosy. Nie chciałem by mnie widziano,
—Nie wiem.
Nie była ona bara nie mając gdzie się ukryć, wlazłem dzo duża. Pośpieszyłem wślad za nim,
so komina, zaledwie zdołałem się tam lecz zginał mnie z oczu, tylko słyszaulokować, jak do sali weszli dwaj mę- łem odgłos jego kroków
na kamienzczyzni. Zgadnji, kogo poznałem.
nych schodach. Musia je dobrze znać,
— jakże mogłeś poznać, skoro nie skoro szedł tak bez Światła.
Kiedy
mogłeś ich widzieć?
stanąem u dołu schoodów,
nie było
— Poznałem głosy: lorda Fairlei- już nikogo, to dowodzi, że wieża jest
ga i...
zam!eszkałą, nie mogłem jednak odBinks zatrzymał się.
em się tam dobrze w ciemnościach,
— 1 mój,—wtrącił spokojnie Ned. więc powróciłem czemprędzej na dzie— Zaledwie wyszliście, wylazłem dziniec.
z ukrycia. Na szczęście, wracaliście in—Nie dziwię ci się,—wtrącił Ned,
ną drogą. Gdyście opuścili ruiny,roz- przypominając sobie, z niemiłym drepoczęłem badanie wszystkich zaka8 wczorajsze wrażenie. Cóż da
kamarków. Swiecąc sobie zapałkami,
ej?
obszedłem trzy
wieże,
przyczem o
—Pamietając.
że kto śpi ten nie
mało nie wpadłem do dziury w ostat- grzeszy,
ulokowałem się w jednej z
niej z nich. Niestety, zapałki wyczer- sali i próbowałem zasnąć,
ale było

Wydawca Stanisław Mecklewicz.

strasznie

zimno,

noc.

ranem

Nad

znów
zem

został
nie

spędziłem
okazało

opuszczony

próbowałem

się

kogo,

informacyj

2? lipca do Tallina,

raz

nie

ostatni

Do

rejestru Handlowego
następujące

Dział

wymagane.

ra-

należał

dom

Pierwsze

Sądu

Okręgowego

A. „Cymbler Anszel*.w

Smorgoniach,

sprawy

w
jaknajlepżadnych
kło-

potów. Ale mów dalej, Nedzie.

— już
prawie
skończyłem swe
odrzekł Crawley. —
opowiadanie

mam

Zresztą śpieszę się bardzo, bo
się spotkać

u

agentów Jacka.

z jednym;z

Daniela

i

Zakończyli więc szybko

i udali się do umówionej

Z pół tuzina osób

kilku
się

małych

dookoła,

kawiarni.

siedziało przy

stolikach.

poczem

х

Śniadanie

Ned

zwrócił

obejrzał
się

do

kasjerki:
— Czy niema tu innej sali?
— Owszem, proszę pana, jest sala
na pierwszem piętrze.
Crawley
w towarzystwie Binksa

wbiegł na schody, minął długi, wąski

korytarz, prowadzący do niewielkiego
pokoju.
osoba,
Otworzył
drzwi,
jedna
znajdująca się w tym pokoju,
podniosła głowę.
— Dzieńdobry, Nedzie, — rzekła
wesoło.

— Doskonale! — zawołał Ned.
Nie jestem sam, przyszedł tu ze mną
koega, którego znasz, zdaje się.
Binks stał na progu zdumiony.
— Ależ naturalnie,
ale on mnie

VI

Ostrynie,

pow.

Firma

zam.

tamże.

Goldberg i Samnel

Lidzkim,

istnieje

od

656—V]

Genzel-S-k |

12. Spółka firmowa

zawarta na mocy

umowy

z dn.

A. „Goldszmidt

Szloma* w Baksztach, pow. Wo-

łożyńskim, sklep spożywczy, manufaktury i galanterji oraz towarów żelaznych i syrobów
tytoniowych. Firma istnieje od

1921

roku.

Właściciel

Goldszmidt

Szloma,

zam.

tamże.

658—VI

„_

8149. A. „Grejs Chaja" w. Smorgoniach, pow. OszmiańChaja,

Firma istnieje od

zam.

1924 roku.

tamże.

Właściciel

659

VI

„8150. A. „Grejs Sora" w Smorgoniach, pow. Oszmiańskim, sklep manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 1922
roku. Właścicieł Grejs Sora, zam. tamże.
660 - V. 1
„8151. A. „Grynberg Abram“ w Smorgoniach, powiecję
Oszmianskim, sklep zboża i mąki. Firma istnieje od 1926 гоku. Właściciel Grynberg Abram, zam. tamże.
661—VI
„8152. A. „Grynberg Chana* w Smorgoniach, powiecie
Oszmiańskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od
1924 roku. Wlaściciel Grynberg Chana, zam. tamże. 662—V2
„8153. A. „Gryszan Tomasz*
w Smorgoniach,
pow.
Oszmiańskim, herbaciarnia. Firma istnieje od 1926 roku. Włąścicieł Gryszan Tomasz, zam. tamże.
663—VI
1
8154. A. „Gryszkiewicz Stefan“ w Smorgoniach, pow.!
Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku
Pera“

sklep

664—V1

spożywczy

i nabiału

w

Wilnie, ul. Szpitalna 13. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Guranc Pera, zam. tamże.
665—VI
Dział A. w dniu 24. V. 1928 roku,
„8203. A. „Sadowicz Bencjon“ 'w Smorgoniach,
Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1923

pow.
roku.

8204. A. „Sarachan Mowsza*
w Smorgoniach,
Oszmiańskim, sklep zboża i mąki. Firma istnieje
об
roku. Właściciel Sarachan Mowsza, zam.
ch
s

pow.
1926

Właściciel Sądowicz

Bencjon, zam. tamże.

666—V1

8205.

A. „Słowikowska

w Wilnie

ul. Witoldo-

istnieje od 1927 roku. Właściciel

Słowikowska

wa 26, sprzedąż
karnią.

Firma

wyrobów

Anna*

cukierniczych i piekarskich

Anna, zam. tamże.

i pie-

668—VI

8206. A.„Szames Rywa” w Smorgoniach, pow. Oszmiań”
sklep zboża i mąki. Firma istnieje od 1923 roku. Wła-

skim,

ściciel Szames

Rywa, zam. tamże.

669

VI

|

8207. A. „Szapiro Paja“ w Smorgoniach, pow. Oszmiańskim,

ściciel

sklep

manufaktury.

„8208. „Szapiro
skim,

Firma

Szapiro Paja, zam. tamże.

skład

apteczny.

istnieje od

1922

roku.

Wła-

670—VI

Rachel* w Smorgoniach, pow. Oszmiań-Firma

istnieje od

Szapiro Rachel, zam. tamże.

1926 roku. Wžašcicie!

671—VI

8209. A. „Szejn Aron“ w Smorgoniach, pow. Oszmiańskim, sklep obuwia. Firma istnieje od 1924 roku. Właścicieł
Szejn Aron, zam. tamże.
672—V1
8210. A: „Szryro Dwosia“ w Oszmianie,
ul. Holszafska, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1895 roku.
Właści-

ciei

673—V1

Szryro Dwosia, zam. tamże.

8211. A. „Szymkiewicz Konrad“ w Borunach, gm. Kucewickiej, pow. Oszmiańskim, sklep wódek i spożywczy. Firma istnieje od
zam. tamże.

8212.

1924

A.

roku.

Właściciel

„Taboryski

Josel*

Szymkiewicz
Konrad
674 - VI
4-

w

Oszmiańskim, sklep spożywczy i naczyń.
1926 roku. Właściciel Taboryski

Smorgoniach,

Firma

istnieje

pow-

od

Josel, zam. tamże.

675 - VI

8213. A. „Wajnsztejn Gerszon* w Smorgoniach, pow.
Oszmiańskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od
1923 roku. Właściciel Wajnsztejn Gerszon, p
76—

3214. A. „Weles Roza“ w Wilnie ul. Rudnicka 15, sklep

w - Wilnie

wpisy:

jego materjalne
były
Szym stanie i nie miał

i w

Polska“,

93 oraz

A w dniu 22 V. '928 roku.

jeśi wierzyć temu, co piszą,

ale tym

roku

Rejestr Handlowy.

okropną
most

w

udziela P. P. „Žegluga
Gdynia, telefon

że

w którym
znajdowała się stacja radjowa?
—Do niejakiego Bloggsa, dlaczego pytasz?
—0Od chwili, kiedys powiedziałeś
to nazwisko, usiłuję przypomnieć sobie, skąd je znam.
Teraz juź wiem,
wyczytałem je dzisiaj w gazecie.
—Z jakiego powodu pisano o nim?
—jest
w tem
jakaś
tajemnica:
człowieka tego znaleziono nieżywego.
Rozdział XVI.
Zebranie spiskowców.
Ned spojrzał ze zdumieniem:
- Nieżywego!
— powtórzył. —
Ależ on był zupełnie zdrów przed tygodniem! Co mu się stało?
— Uduszenie,
nie można
było
zdecydować, czy było to morderstwo,
czy teżysamobójstwo. Trupa jego znale:
ziono w łóżku,
drzwi
i okna
były
pozamykane, a powietrze było pełne
gazu. Znaleziono w jadalnym pokoju
na stole pustą
butelkę od whisky,
jest więc przypuszczenie,
że, będąc
pijanym, otworzył
gaz, idąc spać.
Wygląda
to na samobójstwo,
ale,

Redaktor odpowiećz alny Witold Woydyłło.

i Sztokhol-

miańskim, skład apteczny. Firma istnieje od L
ściciel Cymbler Anszel.
nn

doczekac,

mówisz,

Visby

A
I AE
NI
CI MAEAN
KHID

B

jakim celu to uczynił; pragnąłem przedewszystkiem wydostać się z tych złowieszczych ruin.
Rozmawiając obaj przyjaciele doszedli do restauracji i w pustej sali zaeiedli do śniadania. Ned wypowiedział
Binkowi ostatnie wydarzenia. Przyjaciel słuchał go ze wzrastającem zainteresowaniem. Nagle zapytał:
—Do

12

(po

zagraniczne

Pasażerski,

8141.

3, m. 6.

i Rygi

do

Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich w Warszawie,
Krakowskie Przedmieście 20/22, tel. 235-60.
о—

wciągnięto

18

pały się do końca i musiałem wracać,
Wychodząc
zatrzymałem się
przy
studni, chcąc jej się przyjrzeć, wtedy
to zauważyłem, że most został podniesiony,
fakt ten zaniepokoił mnie oczywiście. Rzuciłem
się kw murom,

Wydział

Piekar

Br. pierwszorzędnych
„fabryk
TYLKO

D

Wszelkich
i

imi

FORTEPIANY,

klangi

Paszporty

uniewažnia

ES,

lipca

pow.

7 —

bieżącym), cena od 495 zł. od osoby"

о - Lb6Z

pod sję.

e

Helsingforsu,

Moskwie,

Pośr.

4—10

mu, cena od 308 zł. od osoby.

metrykę chrztu, legitymację z Państw,

pokojo-

K

Najbliższe wycieczki:

in)
Konsulat

szport
ił wyd. przez

wyciąg

„nia dó „Słowa*

Wilno,

UAD K)

Wycieczki turystyczne po Bałtyku na s. s. „Gdynia.
(kapitan
Ryński)
do Danii, Szwecji, Norwegii,
Finlandji, Estonii i Łotwy.

wojsk.

w

kolonialnych.

Właściciel Efron Abram,

„8155. A. „Guranc

“

wyd. Win
przez >P. K.
DaŻ
Už

Urzędu

pożądane

Tatar- Zwierzyńcu.

S. B.

Abram*

Właściciel Gryszkiewicz Stefan, zam. tamże.

B. Sztyller.

Juraciszki

SAKE ZANE

«na
imię
9 Nr. 4306,
Jadwigi Czesnowskiej.
unieważnia sie. 0-767

SUS

SP RZE DAŻ
i WYNAJĘCIE
1957—

inne-

że zro-

wyd.

przez “ 0.

en 8

potrzebne

8.

materjału.

wykazała

zniżkę

kolejową,

i

A Aa

ul. Mickiewicza
24,

tryjery, / turbiny,
Pay
Sizośćć

gubioną

W.Z.P. 43. „Ergo“.

alce,, kaspry, ka- | 9d 12-21 Od 4--6,

niczno- Handlowe

:

RYCZNE, NARZĄ- |Skiej 9-215

ASZYDY MAJRSKIĆ | DOW

mienie, fakielniki,

as ai

sezonu

ВНОБр

aaa
Е

praca całego

ZGUBY

1 i od4 do8.

A. GYMBLER
a
o e

na tereni€

BIBBERERBE

przyjmuje od godz.

&
Doktór.Medycyny B

moczowych, od 9
—1, od 5—2 wiecz.

Państwowych

©EESESEJ

narządów

8 do

koni

lżej, niż w żniwiarkach

i od 4 -7.
dnikom wynagr. Skład
Wydz. Zdr. Nr. 3 apteczny
Prużana,
Mickiewicza 15. —v

V. Smialauska

8

Para

w Graużyszkach,

ników. Weksle, umowy, zobowiązania i plenipotencje w imieniu spółki podpisują obaj wspólnicy łącznie pod stemplem
firmowym.
657—V

Piotrowszczyzna,

Poczta

się zniżka.
Ofiarna 4
m. 5. Przyjmuje:
od

choroby
weneryczne jo”,
Mickiewicza
syfilis i skórne. Wil- 45 m. 6. Nięzamożno, ul. Wileńska 3,; €- nym ustępstwa.
lefon '567. Przyjmuje
Z. P Nr. 63

|сеod

DOKTOR
syfilis,

k. GIŃSRERG

a

—0

ul. Wileńska 21 m. 1.

najzupełniej.

u W. Pana na”

W odpowiedzi na zapytania W. Pana komunikuję, iż
Żniwiarka „ARVIKA-VIKING* jest o wiele lepszą od żniwiarek innych firm, gz któremi miałem do czynienia. Pracuje
lekko i cicho, ujemnych stron nie zauważyłem żadnych.,
M. Filemonowicz.
Majątek Bokszyszki,

Ъ, MINKIER

zę-

AKUSZERKA

О

Majątek

którą

Poczta Gródek k/Mołodeczna.

IB!UPUJE
SZTUCZNE

REZ

i

MWAWAWE

ustnej.

jestem

pracuje w niej o wiele

biona jest z dobrego

Za pośrednictwo

Zawalnej).

„AR-

W. Zakrzewski.

n/Uszą.
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roku.

7 października 1927 roku na czasokres
jednoroczny,
licząc
od dnia 1 lipca 1927 roku. Zarząd należy do obydwóch wspól-

Grejs

kiISmorgoń.

źniwiarki „ARVIKA-VIKING*,

go typu, a intensywna

wynagrodzenie.
Szpitalna 7—4, (w pobliżu

mm:

NAGRODZKI

falistym

by.
Wojskowym, urzędnikom i uczącym

i Mac-Cormicka

Zawalna

kę.

Plombowanie i usuwa
nie zębów bez bólu.
Porcelanowe i złote

„ARVIKĄ-VIKING“

Wilno,

Zalesie

maszynę.

byłem, zadowolony

lub fortepian
chcę natychkupić za gotów=

miast

Ożyńska-Smolska

Sztuczne

Ze

pianino

MARYA

8—1

za tak dobrą

WAWAAWA

Lekarz-Dentysta
jamy

Poczta

Bronisław*

towarów

skim, herbaciarnia.

Michał Boguszewski
Administrator.

Pomimo dużej pracy -przeszło
150 hektarów—i w polach kamienistych ani razu się nie zepsuła, a jest tak lekką,
że para średnich koni pracowała bez zmiany.
:
Zechce W. Pan przyjąć szczerze wyrazy podziękowania

KUPNA I SPRZEDAŹ

ERRA
Choroby

Hanuta,

sprzedaż

8148.

1l-a.

Firmy administracja „majątku
u W. Pana w r. zeszłym žni-

zadowolony.

IM, Miasota. Poczta Kraśne

E Liana eat Į

ZYGMUNT

utrzyma-

majątkach

Przyjmuje

od godz. 10 do 1i od
5 -7 p.p. W. Pohulanka 2, róg Zawalnej
W.Z.P. 1

korony.

z

w

NAGRODZKIEGO

Nabyta w składzie W. Pana Żniwiarka szwedzka
VIKA-VIKING* pracowała u mnie barazo dobrze.

Biuro Techniczne, tel.
5-60.

Dr. POPILSKI

neryczne.

Majątek

K ESS
NET

Letniska

Śniadeckich

ZYGMUNTA

odpowiedzi na list Sz.
komunikuje,że kupiona

zupełnie

0—6L82

Mickiewicza 9, wejście

z ul.

poleca

4.

Pana

8146. A. „Efron

wackiego

wiarka szwedzka „ARVIKA-VIKING* jest nadzwyczajnie doВга maszyną. Z pracy Żniwiarki „ARVIKI-VIKING* jestem

| DETRISKA |

weneryczne

skórnei płciowe,

W
Hanuta

2 pokojei

kuchnia do wynajęcia.
Mickiewicza

ŁUKIEWIGZ

Deeringa

wypłaty.

„ARVIKA-VIKING“

w Wilnie, Zawalna

Zz mieszka-

niem:

Medycyny

choroby

Do

dla przy$1—C682

pów.

1922

655

8147. A. „Izaak

Opinje

o žniwiarkach

od

Sprzedaż Śledzi. Siedziba w Wilnie
ul. Zawalna 50.
Firmž“
istnieje od 1927 roku. Współnicy zam. w Wilnie: Izaak Goldberg — przy ul. Trockiej 19 i Samuel
Genzel—przy
uł. Sło-

Żądajcie katalogów opisowych.

ul.

„8145.A. „Dubowik

11-a.

warunki

Smorgoniach,

istnieje

Oszmianskim, sklep wódek i artykułów spożywczych. .:Firma
istnieje od 1928 roku. Właściciel Dubowik
Bronisław, zam.

1922 roku.

ce kończące
otrzymują
świadectwa
szkolne i cechowe.
Uczą
opraco- UJ
Bv
samodzielnie
kroje według [ją

ków,

szwedzkie

dogodne

w

Firma

„8144. A. „Daniszewska Sora" w Smorgoniach,
pow.
Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1923 roku.
Daniszewska Sora, zam. tamże.
й
654—VI

drobna

евпосововосиаовановововаопововивоваоское

Choroby

Zniolarki I Kosiar

Zawalna

lzaak*

spożywczy.

tamże.

MF wielka 56—3. Zapisy codziennie na W
kus dzienne i wieczorowe. Uczeni- A

Sanatorjum
_„Salus*
Dr.
Kupczyka Kra-

ZAKŁADY
AMVNICYJNE

Wyjątkowo

i modelowa-

ostatnich mód. Mieszkanie
Wjezdnych zapewnione.

oryginalne

Wilno,

i:

Pointner.

Ausų

oraz

Zygmunt Nagrońzki

Gibson.

wspaniały

Paweł

poleca

10 akt., osnuty
na tle
o stręczycielstwo i handel

MĘŻA*

głównych:

ze stalowem kutem kołem biegowem i ślimakowemi trybami,
doskonały pod każdym względem typ maszyny żniwnej.

w

sklep

Właściciel Daniszewski Izaak, zam. tamże.

„„ARVIKA-VIKING“

o g. 6, 8i 10.15

ius Polonia“ Parter od 80 gr. Dziś wielki dramat w 10 aktach, osnuty na tle wojny światowej, odzwierciaalający tragiczny
Teatr
|
problemat bigamii p. t.« „DROGA ZAPOMNIENIA*. W rolach głównych: znana kiela Moja i znakomity
Henry
A.Mickiewicza 22.
Stuart. Początek_o_godz. 5.30, ostatni 10.25,
KinoTeatr

„8143. A. „Daniszewski

Oszmiańskim,

„oryginalne szwedzkie

* | Premjera! Parter od 1 zi, Baikon 80 gr. Rekordowy podwójny program. 1) Wielki
dramat
milości i zdrady
08
„MORZE* z przepiękną Olgą Czechą : 2) Rycerz dzikiego zachodu, ulubieniec młodych i starych
Tom
Mix

38.

„8142. A. „Cyrulnik Henoch“ w Smorgoniach, pow. Oszmiafskim, sklep spožywczy i drobnego żelaza. Firma istnieje
od 1927 roku. Właściciel Cyrulnik
Hlenoch, zam. tamże.
652—VI

ZNIGIARKI

roli

BTZIBZRASZE NERNINEB Z ZZO RE

№

ОСВ

pow. Osz-

ks

obuwia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Weles Roza,
zam. w Wilnie, ui. Rudnicka 10.
677- VI
8215. A. „Wołyński Jochel* w Smorgoniach, pow.
Oszmiańskim, sklep obuwia. Firmą
istnieje od 1922 roku.
Właściciel Wołyński Jochel. zam. tamże.
678 VI
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Molly, co

Boską,
Na miłość
należy okurzanie bibljoteki. Gdy będę
tutaj robi?
chciała porozumieć
się z tobą, połoZapewne to samo, co pan, — żę
list
za
oprawionym
tomem
odrzekła młoda dziewczyna, -- cho- „Punchu“.
ciaż zajmuję stanowisko odrębne od
— Świetna myśll—odrzekł Ned. -pańskiego; jestem pokojówką w Co- Chociaż, ja sam nie wiem,
czy będę
ombe.
tam miał dosyć
swobody.
Ale opo— W jaki sposób udało się pani wiedz mi, czy udało
ci
się
czegoś
uzyskać tę posadę?
dowiedzieć?
-— Dzięki pomocy Jacka. Właśnie
— Nie
miałem
jeszcze
czasu:
odeszła stąd pokojówka, przedstawio- jestem w Coombe od trzech dni dono mnie, jako kandydatkę na tę po- piero, kamerdyner wydaje mi się barsadę w biurze, do którego zwykle dzo podejrzanym.
zwracał się lord Fairleigh.
— Dlaczego?
— Muszę pani powinszować zdol— jego pozycja w domu nie odności do charakteryzacji — rzekł za- powiada pozycji zwykłego kamerdynechwycony Binks.
ra. Jest on w służbie lorda Fairleigha
wszyscy troje dookoła od bardzo dawna, o wiele dłużej, niż
Usiedli
et) i Molly, nalewając herbatę, mó- wszyscy inni. Pozostała służba obawiła:
wia się go. Widać, że cieszy
się on
— Ach, Nedzie, żebyś wiedział, całkowitem
zaufaniem
swego pana.
jaka byłam zrozpaczona tego dnia, Całemi godzinami przesiaduje w gaCoombe na Śniadaniu, binecie lorda i najwidoczniej
bierzć
gdy byłeś w
porozu- udział we wszystkich jego poczyna”
że nie mogłam się z tobą
mieć, ale było to bardzo utrudnione niach. Udało mi się już obejrzeć a*
Czy zebra- wszystkie pokoje, do jednych
i niebezpieczne przytem.
musiałeś jakie nowe wiadomości?
łam
wchodzić
z obowiązku,
inne
— Nic narazie. Ale od środy bę- zwiedziłam nocą, Żaden z nich nie
dę mieszkał w zamku, jako sekretarz bywa zamykany na klucz. Udało mi
—

pani

lorda Fairleigha, który

mi tę posadę

ofiarował.

się zauważyć

na pierwszem

dziwny

piętrze

szczegół:

duża:

jest

sala, do

— Ależ to ślicznie! — krzyknęła której rzadko się wchodzi, wszystkie
nie poznaje, — zaśmiała się Molly. Molly—właśnie namyślałam się nad meble są okryte pokrowcami. Wyda— Pańskie zdziwienie nie jest godne tem, w jaki sposób mogłabym tobie ło mi się, że pod jednym pokrowwrodzonej inteligencji, jaką
pan posiada, panie Binks.
Czy
należy pan
również do tych, którzy pragną
odnaleźć Billa?
Merridew
padł
na krzesło i za-

wołał:

dowiem,
dać znać, jeśli się czegoś
przychodzić
gdyż trudnoby mi było
tutaj często, pisanie zaś jest rzeczą
niebezpieczną. Teraz będziemy mogli
umówić się, w jakim zakątku mamy
moich obowiązków
kłaść listy. Do
Druk.

„Wydawnictwo

cem znajduje się obraz,
a ponieważ
zauważyłam, że właśnie jednego brakuje w sali jadalnej, przez ciekawość
zajrzałam pod
płótno.
Istotnie były
tam
ramy,
lecz obraz
został wycięty.

Wileńskie*

ul. Kwaszelna

23.
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