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UŽ Poincarė zwyciężył. 
Paryż, 2 lipcą. 

> Za dni kilka nowa Izba rozjedzie 
się na wakacje. Żadnej niespodzianki 
politycznej do końca roku już nie 
będzie. Izba rozjeżdża się, uchwaliwszy 
votum zauiania 451 głosami przeciw 
120. Tak dużej większości gabinet 
obecny nigdy jeszcze nie miał. 

Pierwsze tygodnie kontaktu rządu 
z nową lzbą są więc dobrą wróżbą 
na przyszłość. Rzućmy okiem na ten 
krótki, ale ważny okres. 

P. Poincarć niewątpliwie wygrał 
wybory, to znaczy w lzbie nie nastą- 
piły wielkie p:zesunięcia na rzecz po- 
szczególnych partyj, ale około czte- 
rystu posłów wybranych zostało pod 
hasłem „unjonizmu”, czyli utrzyma- 
nia gabinetu jedności narodowej i 
dalszej sanacji finansów publicznych. 
Kiedy poszczególne obozy dowiedzia- 
ły się o cyfrowym wyniku wyborów, 
zaczęło się zwykłe we Francji „za- 
okrąglanie* i wyjaśnianie owych wy- 
ników. Każdy wołał, że zwyciężył. 
Najgłośniej wołała prawica. Przezorni 
czekali jednak zebrania się Izby i 
ukonstytuowania klubów. | okazało 
się, że rację mieliśmy, pisząc naza- 
jutrz po głosowaniu, że jeśli jakieś 
przesunięcie na prawo było, to bardzo 
nieznaczne. Nie cieszymy się z tego— 
stwierdzamy fakt" 

Nowa lzba zebrała się 1-go czerw- 
ca. Dnia 5 tegoż miesiąca wybrano 
na przewodniczącego posła Fernanda 
Bouisson'a, socjalistę. Przeszedł on 
321 głosami przeciw 244, jakie padły 
na pos. Frenklin-Bouillon'a. Była to 
maniiestacja polityczna, bo lewe skrzy- 
dło większości rządowej (radykałowie 
i lewica radykalna) połączyło swe 
głosy z socjalistami, aby dać do zro- 
zumienia prawicy, że rządzić w tej 
lzbie nie będzie. Ale w większym 
jeszcze stopniu był to osobisty suk- 

«ces p. Bouisson'a, który doskonale 
przewodniczy i jest powszechnie lu- 
biany. Chwilowy sojusz centrowo-le- 
wicowy sprawił również, że na 20 
komisyj, trzem przewodniczą _socjali:- 
Ści, szešciu - radykalowie, czterem— 
członkowie lewicy radykalnej, a do- 
piero reszcie— republikanie umiarko- 
wani. 

Kiedy Izba się ostatecznie ukon- 
stytuowała, stanął przed nią gabinet 
w dotychczasowym swym składzie. 
Jedynie p. Loucheur zastąpił w mini- 
sterstwie pracy p. РаШёгез‘а, który 
przepadł przy wyborach; zaś poseł 
alzacki Alfred Oberkirch został pod- 
sekretarzem stanu w temże minister- 
stwie; ta ostatnia nominacja podykto- 
wana została względami polityki а!- 
zackiej. Dnia 7 czerwca p. Poincarė 
odczytał izbie rządowe „exposć*, za- 
twierdzone przez wszystkich ministrów. 
Trzy punkty programu rządowego za- 
niepokoiły radykałów: 1) mocne 
stwierdzenie dalszej potrzeby jedności 
narodowej; 2) zapowiedź o zachowa- 
niu w Alzacji dotychczasowego ustro- 
ju w sprawach kościelaych i szkol- 
nych; 3) zapowiedź uregulowania spra- 
wy urzędniczej. 

Co do sprawy najważniejszej, mia- 
nowicie stabilizacji franka, to p. Poin- 
carć powiedział w „exposć* niewiele. 
Ale zaraz zabrał się do ostateczzego 
wypracowania vstdwy stabilizacyjnej i 
konwencji z Bankiem Francuskim. 
Dnia 21 czerwca wygłosił w 
czterogodzinną mowę, w której za- 
komunikował, że rząd zdecydował się 
stabilizować franka na poziomie obec- 
nym. Wykazał, że całkowita rewalo- 
ryzacja jest chimerą, że rewaloryza- 
cja częściowa wywołałaby  niewątpli- 
wy kryzys gospodarczy, że dalsze po- 
zostawanie w sytuacji obecnej jest 
ryzykowne. Pozostaje zatem czwarte 
i jedynie wyjście: legalna stabilizacja. 

Nie chciał p. Poincar: losu rządu 
wiązać z losem franka, poprosił więc 
o odroczenie interpelacyj. Dnia 23 
czerwca wieczorem, w sobotę, przed- 

„tożył Izbom dwa wyżej wspomniane 
teksty (ustawę i konwencję). Cała 
niedziela poświęcona została na dysku- 
sję, a dlatego niedziela, że dnia tego 
„wszystkie giełdy są zamknięte. Wie- 

‚ схогет  lzba uchwaliła stabilizację 
« 448 głosami przeciw 18 (134 posłów 

się wstrzymało), a Senat—256 głosa- 

mi przeciw 3. KAT 
Doprowadzenie do tej historycz- 

nej decyzji—to wielki sukces p. Poin- 
carć go. Ale nie było to jeszcze VO“ 

tum zaufania. A 
Właściwa debata nad „exposč Z 

+1 czerwca zakończyła się 29. Dnia 
tego p. Poincarć znów _ wygłosił 
obszerną mowę, w której oświadczył, 
że siła obecnego gabinetu leży w je- 
go politycznym składzie i że on na 
żadne przebudowy nie pójdzie. Izba 

о2е wyrazić chęć zmiany rządu, ale 
iech nie liczy na p. Poincarć'go... 

Wiedząc, że radykałowie „boczą się'* 
na niektóre punkty programu rządo- 
wego; rozumiejąc, że gdyby tylko 
mniejszość radykałów oddała swe 

Izbie ° 

Zdecydowane sfanowisko delegatów naszych w 
rokowaniach z pelnomocnikami Woldemarasa. 

KOWNO, 6.7 PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu komisji do sprawy 

bezpieczeństwa i rozrachunków przewodniczący delegacji polskiej naczelnik 

Hołówko oświadczył, że rząd polski doręczy w najbliższych dniach posžo- 

wi litewskiemu w Berlinie odpowiedź na notę litewską i na litewski projekt 

traktatu. 

W odpowiedzi rząd polski zakomunikuje, że projekt litewski jest nie 

możliwy do przyjęcia, gdyż jest sprzeczny z zaleceniami Rady Ligi Naro- 

dów, a równocześnie godzi w niezależność terytorjalną Rzeczypospolitej 

Polskiej. . 

Wobec powyższego przewodniczący delegacji polskiej НоЮбмКо za- 

proponował delegacji litewskiej kontynuowanie prac komisji bezpieczeństwa 

i odszkodowań na płaszczyźnie grudniowej rezolucji Rady Ligi Narodów 

oraz w ramach zakreślonych przez konierencję w Królewcu. 

P. Hołówko zaproponował dalej, ażeby strona litewska przystąpiła 

do realnego rozpatrzenia propozycji polskiej i albo przedłożyła własny 

kontrprojekt paktu, albo też podjęła dyskusję nad projektem polskim, 

szukając w ten sposób kompromisowo wyjścia. 

W odpowiedzi prezes delegacji litewskiej Balutis podkreślił zasadni” 

czą różnicę, zachodzącą między stanowiskiem obu rokujących stron, a 

równocześnie przyrzekł udzielić odpowiedzi ostatecznej na propozycję 

p. Hołówki po otrzymaniu decyzji swego rządu. 

Decyzję tę p. Balutis zakomunikuje delegacji polskiej jutro w sobotę, 

wobec czego następne posiedzenie komisji bezpieczeństwa i odszkodowań 

zwołano na jutro w sobotę, godz. 4 popoł. 

ANET S TESTAI TI IKO TTT RES TTT REIKIA ANNA 

Reichstag akceptował deklaracię rządu Mūllera. 
BERLIN, 6.VIl PAT. Wczorajsza debata Reichstagu nad expose gabi- 

netu zakończyła się uchwaleniem formuły, zgłoszonej przez wszystkie pięć 
stronnictw rządowych, akceptującej deklarację rządową i przechodzącej 
do porządku dziennego nad wszystkiemi innemi zgłoszonemi wnioskami. 

W ten sposób demonstracyjny wniosek hittlerowców, wyrazający vo- 
tum zaufania, nie został poddany pod głosowanie, aczkolwiek konwent 
senjorów uznał za niemożliwe niedopuszczenie do głosowania nad tym 
wnioskiem ze względu na jego motywy. 

W dyskusji zabierali ponownie w imieniu rządu głos kanclerz Miiller 
i minister skarbu Hilferding. 

Kanclerz Miller w przemówieniu swem polemizował głównie z prze- 
wodniczącym stronnictwa niemiecko-narodowego hr. Westarpem i oświad- 
czył, że hr. Westarp nie miał właściwie żadnej podstawy do stawiania no- 
wemu  gabinetowi zarzutu, że niedostatecznie uwzględnia on politykę 
wschodnią Rzeszy. 

Kanclerz podkreślił dalej, że w swej deklaracji rządowej wyraźnie 
zapowiedział odparcie wszelkich usiłowań łączenia kwestji ewakuacji Nad- 
renji w nieuzasadniony sposób z innemi zagadnieniami. 

Hr. Westarp — mówił kanclerz nie ma również żadnej podstawy do 
posądzania nowego gabinetu, że zejdzie z dotyczasowego stanowiska poli- 
tyki niemieckiej w sprawie Locarna Wschodniego. Minister spraw zagra- 
nicznych i wszystkie stronnictwa popierające go, kilkakrotnie już oświetlały 
Stanowisko swe w tej sprawie w sposób dostateczny. 

W sprawie rokowań handlowych z Polską zapowiedział Kanclerz, że 
w przyszłym tygodniu odbędą się narady gabinetu z udziałem rzeczoznaw- 
ców; które określa stanowisko gabinetu. 

Mówca niemiecko-narodowy Obertoren w dalszym ciągu dyskusji 
podkreślił jako największą zasługę niemiecko-narodowego ministra rolni- 
ctwa w dawnym gabinecie Schielego, że zdołał przeszkodzić zawarciu trakta- 
tu handlowego z Polską,któryby zrujnował rolnictwo niemieckie. 

  

Sprawa bezpieczeństwa i rozbrojenia w Hadze. 
Przyjęcie fezy polskiej. 

HAGA, 6 VII. PAT. 'Na wczorajszem popołudniowem posiedzeniu 
plenarnem kongresu Unji Stowarzyszeń Ligi Narodów prowadzona była 
dyskusja nad sprawą bezpieczeństwa i rozbrojenia. 

Starły się dwie tezy: niemiecka, traktująca rozbrojenie, jako podsta- 
wowy warunek bezpieczeństwa, i teza francusko-polska, uznająca koniecz- 
ność ścisłego łączenia rozbrojenia z oganizowaniem bezpieczeństwa. 

W wyniku dyskusji przyjęty został jednomyś!nie wniosek, czyniący 
zadość stanowisku polskiemu, bronionemu na plenum, jak uprzednio w 
komisji przez posła Zygmunta Grawińskiego. 

Przyjęto również jednomyślnie wniosek w sprawie propozycji Kelloga. 
Wniosek ten zaleca państwom zawarcie w jaknajkrótszym czasie powsze- 
chnego paktu o nieagresji bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

W dyskusji nad powyższą sprawą zabierał głos w imieniu delegacji 
polskiej poseł Grawiński, wygłaszając dłuższe przemówienie, w którem 
podkreślił doniosłe znaczenie inicjatywy polskiej na ósmem zgromadzeniu 
Ligi Narodów, kiedy to przyjęto rezolucję polską, skierowaną przeciwko 
wojnie, 

Grawiński zakończył twierdzeniem, że pakt IKelloga, stanowiący po- 
ważny krok naprzód w dziedzinie pacyfikacji Świata, winien najrychlej wejść 
w życie, przyczem należałoby uzupełnić go zbiorowemi gwarancjami na 
wypadek pogwałcenia jego postanowień. 

Mowa Bernsforia na cześć prof. Dembińskiego. 
HAGA 6 7 PAT. Dzisiaj nastąpiło zamknięcie międzynarodowego Zjazdu Unii 

stowarzyszeń przyjaciół Ligi Narodów. W czasie ostatniego posiedzenia członek dele- 
gacji niemieckiej Bernstorf wygłosił mowę pochwalną na cześć prof. Dembińskiego 
za jego przewodnictwo na zjeździe, pełne taktu, godności i bezstronności, przyczem 
podkreślił, że najważniejszą rolę w obradach odegrała delegacja polska. 

głosy za rządem, to pp. Herriot, galne. Istotnie, ustawa o syndykatach 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałiem. — 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra-; 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń i 

Sarraut i Painleve znaležliby się w 
trudnej sytuacji p. Poincare z mocą 
podkreślił, że utrzymanie u steru ga- 
binetu jedności narodowej jest nie- 
zbędnym warunkiem powodzenia dal- 
szej sanacji finansów francuskich. 
„Ludzie mogą się zmienić, ale zasa- 
da zmienić się nie może”. 
„Co do spraw alzackich, to premjec 

oświadczył, że szybkie rozciągnięcie 
na trzy odzyskane departamenty fran- 
cuskiego ustawodawstwa świeckiego 
byłoby błędem nie do darowania. 
Trzeba sprawę tę zostawić czasowi, 
a dziś zarówno stosunek Kościoła 
do Państwa, jak i ustrój szkoły 
wyznaniowej musi pozostać w Alzacji 
i Lotaryngji bez zmiany. 

Wreszcie co do urzędników, to 
rząd nie zamierza rozwiązywać istnie- 
jących związków, aczkolwiek z punktu 
widzenia litery prawa są One niele- 

z 1884 roku wogóle nie rozciąga się 
na urzędników,a wszystkim kategorjom 
pracowników zabrania tworzenia koa- 
licyj. Urzędnicy ustawę tę naruszyli 
podwójnie, bo nietylko  potworzyli 
związki zawodowe, ale jeszcze skoali- 
zowali się z innemi kategorjami pra- 
cowników. Ale mniejsza o iormę. 
Ważniejszem jest to, że państwo nie 
może się zgodzić, aby urzędnicy per- 
traktowali z niem, jak równy z rów- 
nym. Potrzebny jest nowy statut 
urzędników i taki statut rząd izbie 
na następnej sesji przedłoży. 

Mowa ta odniosła należyty sku- 
tek. Wprawdzie pos. Daladier, szei 
radykałów, oświadczył, że „okolicz- 
ności są wyjątkowe i przejściowe”, 
ale jednak 107 radykałów (na 125) 
głosowało za rządem. P. Poincare 
zwyciężył więc na całej linji. 

Kazimierz Smogorzewski, 

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

DNO- Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
GR 

IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—Sklep „, jedność. 
LiDA—ul. Suwalska 13. 
NiESWIEZ-—-ul. Ratuszowa I 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
PO>TAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-ava „Ruch“. 
ŠWIĘCIANY POW.—-Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK— Kiosk B. Gołembiowskiego 

Na inną droge. 
W historji niema sytuacyj identy- 

cznych, lecz są analogje i przecież 

dzięki temu nazwano ją mistrzynią 

życia. Zdarza się, że zachodzą wypa- 

dki niepodobne, albo bardzo mało po- 

dobne do innych, lepiej znanych, wów- 

czas po pewnym czasie szuka się 

okoliczności, któreby zFtamtemi, jako 
równie nowe, nieznane, stały w pe- 

wnem pokrewieństwie. Taką nową 

sytuacją było uformowanie się repu- 

bliki parlamentarnej i demokratycznej" 

we Francji po roku 1870. 

Właściwie była to pierwsza repu- 

blika parlamentarna i demokratyczna, 

zdolna do stania się przykładem dla 

innych państw. Świat nowożytny znał 
republiki, znał republiki parlamentar- 

ne i parlamentaryzm i republiki 

demokratyczne, ale takiego ustro- 

ju, na taką skalę i na takim te- 
renie wybudowanego, jak we Francji 

jeszcze nie znano. I przez lat prawie 

pięćdziesiąt była Francja co do ustro- 

ju swego czemś szczególnem, wyjąt- 

kowem. 

Nie jest słusznem twierdzenie, że 

Belgja, Norwegja, a nawet Anglja i 

parę innych państw miały przed woj- 

ną ustrój wielce zbliżony do ustroju 

francuskiego, bo przecież właśnie losy 

stanowiska naczelnika państwa we 

Francji, naczelnika obieralnego, zu- 

pełnie inaczej się przedstawiają, niż 

losy, niż dzieje monarchów dziedzi- 

cznych. Thiers, Mac-Mahon, Grėvy, 
Casimir Perier, Deschanel i Millerand 
albo ustąpili, albo zostali zmuszeni 

do ustąpienia: Carnot został zamor- 

dowany, więc tylko Faure, Loubet, 

Fallićres i Poincarć zachowali godność 

przez czas określony konstytucją, a 

udało im się to dzięki zatarciu swej 

indywidualności, lub nieposiadaniu wy- 

bitniejszej indywidualności. Tymcza- 

sem w monarchjach parlamentarnych 

w ciągu tego okresu, jeżeli nie zaszła 

katastrofa rewolucyjna, jak w Portu- 

galji (co jej w żadnym razie na do- 

bre nie wyszło) nie znajdujemy w 

tym samym okresie, poza paroma za- 
machami anarchistów (Włochy, Grecja) 

i zamieszkami na przysłowiowych 

Bałkanach tak częstych niepokojów. 

Z powodu zmiany  przedtermino- 

wej naczelnika Państwa ani nie znaj- 

dujemy zer na tronach,—lecz, prze- 

ciwnie, wybitne indywidualności: dość 

przypomnieć króla Edwarda VII i 

Leopolda Il Belgijskiego. 

Tak więc demokratyczna i parla- 

mentarna republika stwarzała właśnie 
dla naczelnika Państwa specjalną sy- 

tuację i nie było obojętną rzeczą, że 

nie monarcha dziedziczny lecz prezy- 

dent zamieszkiwał w Pałacu Elizej- 
skim. 

Nasze dziesięciolecie niepodległo- 
Ści nie lepiej się przedstawia (a mo- 

że nawet gorzej), przyczem nie ulega 

wątpliwości, że wszystkie kryzysy po- 

lityczne należy przypisać złemu ustro- 

jowi politycznemu. 

Otóż tutaj dochodzimy do analo- 

gii naszego położenia i rozwoju wy- 

padków z tem, co się działo we 

Francji od chwili powstania Ill-ej Re- 

publiki. Wprowadzenie ustroju repu- 

blikańskiego w czasie wojny wśród 

wrzenia rewolucyjnego, niepowołanie 

ogółu wyborców do wypowiedzenia 
się w tej sprawie, uchwalenie legalne 

republiki jakby par surprise, potem 

zaś: próby oporu w czasie prezyden- 

tury marszałka Mac-Mahon'a i poto- 

czenie się mimo to coraz bardziej na 

lewo, ku radykalizmowi, antychrześci- 

jaństwu, materjalizmowi—oto momen- 

ty, które już dają się zauważyć u 

nas od roku 1918, albo, które nas 

może oczekują. 

Ciekawą rzeczą jest przypomnie- 

nie głównych zarysów tego procesu, 

który dzięki analogii rćgime'u szcze- 

gólnie: może nas, Polaków, intere- 
sować. 

Zgromadzenie narodowe zostało 

wybrane na podstawie głosowania 

równego i powszechnego z władzą 

konstytuanty, ale sprawa iormy rzą- 

du nie interesowała wyborców: ‚ #- 

sowano za pokojem i starano się 

powołać do dzieła doświadczonych, 
rozważnych polityków. Ill-cią Repub- 

likę stworzyli Bismark i Komuna na- 

przód, a potem nieudolność liberal- 

nych konserwatystów i upór ewentu- 

alnego monarchy. 
Bismark życzył sobie, żeby Fran- 

cja była republiką, tak jak sobie te- 

go życzą dla Polski nasi źli sąsiedzi, 

bo chodziło mu o to, żeby Francja 

była słabą. Z drugiej strony Komuna 

tak wystraszyła burżuazję, że uznała 

ona za zbyt dalekie pójście najjprawe 

restaurację monarchiczną. 

Zgromadzenie Narodowe składało 

się z 750 posłów, wśród których by- 

ło 400 monarchistów, cóż jednak zro- 

biło: naczelnikiem Państwa wybrało 

odrazu Thiers'a, orleanistę niegdyś, 

ale zdecydowanego na ustalenie kon- 

serwatywnej republiki; dano Thiers'o- 

wi tytuł Prezydenta Republiki, niby 
dla dodania mu większej powagi; 

prezydentem Zgromadzenia wybrano 

iepublikanina  Gróvy'ego: wreszcie 

przez dwa lata nie dotykano właści- 

wie sprawy ustrojowej, załatwiając 

sprawy bieżące bez myśli o przysz- 

łości i przyzwyczajając przez to do 

bezkrólewia. 
W maju 1873 roku, a potem w 

maju 1877 roku nastąpiły próby 

otrząśnięcia się, uwolnienia się od 

republikanizmu: pierwszy opór wy- 

szedł ze strony Zgromadzenia Naro- 

dowego, które zastąpiło Thiers'a Mac- 
Mohon'em; w: r. 1877 Mac-Mahon 
skłonił republikański gabinet do" dy- 
misji i powoławszy rząd ks. de Bro- 

glie, kierownika rządu po upadku 

Thiers'a, oparł się na Senacie i foz- 

wiązał Izbę Deputowanych. W pierw- 

szym więc wypadku Zgromadzenie 

działało przeciw naczelnikowi Pań- 

stwa, zaś w drugim naczelnik Pań- 

stwa działał przeciw Izbie Deputowa- 

nych, opierając się już na przepisach 

republikańskiej, parlamentarystycznej 

konstytucji z 1875 roku. 

Między temi wypadkami zaszły 

trzy zasadnicze wydarzenia: próba 

restauracji, ułatwiona przez pogodze- 

nie się Orleanów z potomkiem Karo- 

la X-go, hrabią Chambord (Henryk 

V), ale fchwilowo  uniemożliwiona 

przez decyzję hr. Chambord, że chce 

zachować dla Francji biały sztandar 

Joanny d'Arc i Henryka IV-go; usta- 

nowienie septennatu (siedmiolecia) dla 

marszałka  Mac-Mahon'a, przez co 

jakby postanowiono czekać na zmia- 

nę zdania hr. Chambord albo na jego 

śmierć do r. 1880; nakoniec uchwa- 

Jenie 353 głosami przeciwko 352, a 
wiec jednym głosem większości, po- 

prawki konstytucyjnej posła Waldon'a, 

która przesądzała o republikanizmie 

konstytucji. 

Faktyczny stan rzeczy, ulegalizo- 

wany przez konstytucję Zz r. 1875 

zwyciężył. 

Ani księciu de Broglie w r. 1877, 

ani potem jenerałowi Bonlenger, ani 
w naszych czasach Millerand'owi nie 

udało się zmienić regime'u w kierun- 

ku bardziej autorytatywnym. Przeciw- 

nie: prawa wyjątkowe przeciwko Or- 

leanom i Bonapartyin, zniesienie nie- 

usuwalności części członków Senatu 

i ustawy antyreligijne znamionowały 

rozwój idei republikańskiej zi utwier- 
dzanie się republiki. 

Uchwalona przez monarchiczne w 

swej większości Zgromadzenie Naro- 

dowe konstytycja zgotowała im go- 

rzkie zawody, tak samo jak nasza 

konstytucja z i921 r., którą stworzyli 
równie krótkowzroczni „umiarkowa* 

ni*, a która dziś jest ukochanym 

skarbem radykałów i  międzynaro- 

dowców. 
Na szczęście znajdujemy się w 

tem szczęśliwem położeniu, że zła kon- 

stytucja jeszcze nie zrobiła wszyst- 

kiego złego, które zrobić zdolna, a 

krótkie jej względnie istnienie wyraź- 

nie wskazuje, w jakim kierunku trzeba 
iść: nie zmiana republikańskiej kon- 

stytucji, lecz” nowa  monarchiczna 
konstytucja. 

Leszek Gembarzewski. 
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Kfo hęńzie zastępcą marsz. Pil- 
sudskiego w > wojsko- 

wych. 
W ministerstwie spraw wojsko- 

wych odbyła się konferencja, w któ- 
rej wzięli udział wiceministrowie gen. 
Konarzewski i gen. Fabrycy, inspek- 
tor armji gen. Sosnkowski i szei 
Sztabu Generalnego gen. Piskor. 

Na konierencji ustalono podział 
funkcyj, jakie powyżsi generałowie 
sprawować będą w czasie nieobecnoś- 
ci Marsz. Piłsudskiego. 

Ustalono, że kierować pracami G. 
I. S. Z. i reprezentować p. Marszałka 
będzie gen. Sosnkowski. 

Wiceminister gen. Konarzewski 
zastępować będzie Marszałka w za- 
łatwianiu spraw bieżących M. S. 
Wojsk. 

Wiceminister gen. 
swych  funkcyj 
stępczo czynności 
skiego. 

Wyjazd Marszałka Sejmu. 
WARSZAWA, 6 VII. PAT. Marszałek 

Sejmu Ignacy Daszyński wyjechał do Kazi- 
mierza nad Wisłą. Zastępować go będzie 
wicemarszałek Woźnicki. 

Urlop min. Jurkiewicza. 
WARSZAWA, 5.VIIL. PAT. Mini- 

ster pracy i opieki społecznej dr. Sta- 
nisław Jurkiewicz wyjechał w dniu 
dzisiejszym na urlop kuracyjny do 
Karisbadu. 

P. ministra zastępować będzie w 
czasie nieobecności dyrektor departa- 
mentu opieki społecznej p. Tadeusz 
Lubartowicz. 

Zjazd komisarzy ziemskich. 

Dzisiaj, w sobotę dnia 7 b.m., w 
Wileńskim Okręgowym Urzędzie 
Ziemskim odbędzie się w obecności 
p. ministia Reform Rolnych prof. dr. 
Witolda Staniewicza zjazd komisarzy 
ziemskich okręgu Wileńskiego oraz 
Nowogródzkiego. 

P. Deuey u premiera Sarfla. 

WARSZAWA, 6. VII. PAT. Prem- 
jer prof. Kazimierz Bartel przyjął w 
dniu wczorajszym na godzinnej au- 
djencji doradcę finansowego rządu 
polskiego Deveya. 

Naukowo - rolnicza wysfawa z 
Gzechosłowacji. 

KRAKÓW, 6. VIL. PAT. Dzisiaj o 
godz. 15, przybyła do Krakowa wy- 
cieczka przedstawicieli sier naukowo- 
rolniczych Czechosłowacji. Wycieczkę 
podejmują w Krakowie Małopolskie 
Towarzystwo Rolnicze oraz Krakow- 
skie Koło Przyjaciół Czechosłowacji. 

Wycieczka przyjechała do Polski 
na zaproszenie Polskiego Towarzy- 
stwa oświatowo-rolniczego. 

Czechosłowacy udali się najpierw 
do Mydlnik do rolniczej stacji do- 
Świadczalnej Uniwersytetu  Jagielloń- . 
skiego, poczem zwiedzili  Studjum 
Rolnicze w Krakowie oraz Instytut 
weterynaryjny, gdzie podejmowani 
byli przez prof. d-ra Nowaka. 

W . wycieczce bierze udział 25 
osób, między innemi proiesor inży- 
nier Vłacil, jako przedstawiciel czesko- 
słowackiego ministerstwa rolnictwa. 
Ze strony polskiej towarzyszy wy- 
cieczce, jako delegat ministerstwa rol- 
nictwa, p. Szymański. 

Radek nie chce iść do Kanossy. 
Wbrew nadziejom, wyrażonym 

przez Stalina w jego ostatniem  prze- 
mówieniu, iż Trocki będzie najzupeł- 
niej odosobniony w swej opozycji 
wobec władz partyjnych że pozo- 
Stali poza partją opozycjoniści po- 
wrócą do CKP., Karol Radek, do któ- 
rego CK. partyjne zwróciło się z pro- 
pozycją złożenia analogicznej dekla-- 
racji, co i przyjęci już do partji opo- 

Fabrycy prócz 
pełnić będzie za- 

gen. Konarzew- 

zycjoniści, odmówił kategorycznie 
zadeklarowania swej kapitulacji wo: 
bec CK. 

Na propozycję CK Radek odpo- 
wiedział listem, w którym zaznaczył 
że wyznaje on nadal swoje poprzednie 
poglądy i nie uważa teraz za właści- 
we wyrzekanie się swojej pozycji po- 
litycznej. 

Minister Knoll w Berlinie. 
BERLIN, 6 VII. PAP. Dzisiaj o 

godz. 9 min. 45 przybył do Berlina 
nowomianowany poseł polski w Ber- 
linie Roman Knoll. Na dworcu witali 
przybywającego z Rzymu posła obec- 
ny charge d'afiaires Wyszyński z ca- 
łym personalem poselstwa i konsula- 
tu generalnego oraz w imieniu urzędu 
Spraw zagranicznych Rzeszy przedsta- 
wiciel protokułu dyplomatycznego. 

| r. G.GiECow | 
wskutek wyjazdu tymczasowo 

przerwał przyjmowanie chorych. 
a ii mia ii ai 

  
 



ECHA KRAJOWE 
Dwa wielkie poźary 

NOWOGRÓDEK, 6 VII. PAT. We wsi 
Wolna pow. Baranowickiego wybuchł po- 

żar, którego ofiarą padło 22 domy miesz- 

kalne, 59 zabudowań gospodarczych. Po- 

żar powstał wskutek podpalenia słomy 
przez dzieci, bawiące się zapałkami. 

MOSARZ (pow. Postawski). 

Działalność R. O. K. Dnia 1-VII r. b. 
Zarząd Koła Gmianego R.O.K. w Mosarzu 
podał się do dymisji z prezesem na czele, 
przekazując w dniu 3-VII r. b. Dom Ludo- 
wy R.O.K. nowowybranemu Zarządowi. 

W skłąd byłego Zarządu, który egzy- 
stował od 27 listopada 1927 r. wchodziły 
następujące osoby: 1) Jan Erazm Brzozow- 
ski kierownik urzędu p.-t. jako prezes, 4) 
Ludwik Girstun i justyn Żuk- miejscowi 
mieszkańcy jako viceprezesi, 3)  józefa 
Brzozowska nauczycielka miejscowej szko- 
ły—iako sekretarz, 4) Mateusz TOomasze- 
wicz fotograf -jako Skarbnik i 5) Piotr 
Duliniec - miejscowy mieszkaniec—członek 
Zarządu. 

W przeciągu 7-miu miesięcy t. į. ой 
27-X1-27 do 1-VII 28 r. b. Zarząd w po- 
wyższym składzie urządził w Domu (10) 
dziesięć przedstawień, (4) popisy muzykal- 
no-wokalne, (5) akademij i odczytów. Za- 
bawy taneczne ludowe odbywały się po 
każdem przedstawieniu, a opfócz tych 
urządzono na Nowy Rok bal. 

Zorganizowano chór mieszany i czytel- 
nię-(6 pism). Uporządkowano bibljotekę i 
uzupełniono (25) dwadziestoma pięcioma 
egzemplarzami. 

Zakupiono 5-cio lampowy odbiornik z 
głośnikiem, który już został całkowicie 
spłącony, dużą szafę na rekwizyta teatral- 
ne, mniejszą szafę na bibljotekę, stół-szaf- 
kę ną radjoodbiornik, stół duży z blatem 
brzozowym do czytelni, wiadro cynkowane, 
miednicę emaljowaną dużą, lusterko i inne 
drobiazgi. 

w Nowogródczyźnie 
We wsi Hołowacze, gminy Darowskiej, 

dwoje dzieci pozostawionych bez opieki 

przez rodziców, spowodowało pożar. Mi- 

mo energicznej akcji ratunkowej, w której 

brały udział okoliczne strąże pożarne, 

spłonęło 19 zabudowań. > 

Członków czynnych i wspierających 
Dom Ludowy liczył (65), sześćdziesięciu 
pięciu. Członkowie czynni mieli wstęp na 
wszelkie imprezy bezpłatny, członkowie 
zaś nieczynni korzystali z 50 proc. zniżki. 
Spłacono długów zaciązniętych przez po- 
przednie Zarządy od roku 1925 na kwotę 

przeszło 300 zł. E 
Obrėt pienięžny za czas od 27-XI-27 r. 

do 1-VIĮ-28 r. wynosit (2868 Zi. i 68 ar.) 
dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem 
zł. i 68 gr. > A 

Pozostało w kasie na dzień 4-VII-28 r. 
(82 zł. 71 gr.) osiemdziesiąt dw. zł. i 71 gr. 
Uwaga: otrzymano za cały czas zapomog! 
od Wydziału Powiatowego w Postawacii 
(200 zł.) dwieście zł, od Kasy Stefczyka 
w Kozłowszczyźnie 100 zł. (sto zł.) i R.O.K. 
w Wilnie przeszło (300) trzysta zł. (na ra- 
djoodbiornik). 

BARANOWICZE. 

Subsydja rządowe na. budowę 

cerkwi. Ministerstwo Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego wyasygnowało 

ostatnio 10,000 zł. ;tytułem subsydjum na 

zakończenie budowy nowej cerkwi prawó- 

sławnej w Baranowiczach. 

BRASŁAW. 

— Okradzenie cerkwi. W ostatnich 
dniach w miejscowości Bogmin pow. Bra- 
sławskiego dotąd niewykryci sprawcy przy 

pomocy wyłamania drzwi wdarli się do 

miejscowej cerkwi, którą doszczętnie okra- 

dli. W sprawie tej odnośne władze WSZCZĘ- 
ły energiczne Śledztwo, i jak nas informu- 

ją, są już na tropie świętakradców. 

RETAIL 

& р. Kazimierz Młodzianowski. 
Zgon wojewody pomorskiego 

: w Krynicy. 

Dn. 4 bm. zmarł w Krynicy woje- 
woda pomorski, Kazimierz Młodzia- 
nowski po 4-dniowej chorobie zapa- 
lenia opłucnej. 

$. p. Kazimierz Młodzianowski z 
zawodu artysta-malarz wstąpił w 1914 
r. do legjonów. Służył w I Brygadzie 
pod pseudonimem „Dąbrowa*, pełniąc 
funkcję adjutanta dowódcy 1 go pułku 
Rydza-Śmigłego. 

Przeszedł internowanie w  Benja- 
minowie. Z chwilą Odzyskania nie- 
podległości wstąpił do armji, w któ- 
rej zajmował odpowiedzialne stano- 
wisko komendanta szkoły podchorą- 
żych w Warszawie w randze pułkow- 
nika. 

Na tem stanowisku spotkało go 
nagle powołanie na urząd wojewody 
poleskiego i połączony z tem awans 
na generała. 

Po wypadkach majowych wszedł 
do pierwszego i drugiego gabinetu 
prof. Bartla, jako minister spraw 
wewnętrznych, a po dymisji objął sta- 
nowisko wojewody pomorskiego. 

W ostatnich dniach wymieniano 
nazwisko wojewody Młodzianowskie- 
go,jako kandydata na wojewodę war- 
szawskiego. 

Zmarły wojewoda generał zosta- 
wia po sobie najlepsze wspomnienia 
i serdeczny żal wśród towarzyszów 
prac wojskowych i państwowych. 

Kondolencja premjera Bartla. 

Prezes Rady Ministrów p. Bartel 
wysłał do wdowy po ś.p. wojewodzie 
Młodzianowskim następującą depeszę: 

„Głęboko wzruszony utratą niezapo- 
mnianego kolegi, jednej z najszlachet- 
niejszych postaci naszego życia poli- 
tycznego, proszę Panią, imieniem Rzą- 
du i swojem, o przyjęcie szczerych 
wyrazów żalu iwspółczucia. ( ) Bartel. 

Eksportacja zwłok do Warszawy. 

KRAKÓW, 5-VII PAT. W związku 
ze Śmiercią wojewody pomorskiego 
Młodzianowskiego wyjechał niezwłocz- 

nie do Krynicy wojewoda krakowski 

Ludwik Darowski, który weźmie 

udział w eksportacji zwłok, jako re- 

prezentant rządu. Panu wojowodzie 

towarzyszy wicewojewoda dr. Duch 
Eksportacja zwłok ś.p woj.. Młodzia- 

nowskiego nastąpi dziś o godz 17 p.p. 

na dworzec kolejowy w Krynicy, skąd 

zwłoki odejdą wieczornym pociągiem 

pośpiesznym do Warszawy. Pogrzeb 

odbędzie się w Warszawie. Wojewoda 

Darowski złoży u trumny  š. p. Mto- 

dzianowskiego wieniec od rządu. 

Eksportacja. 

KRYNICA, 6. VII. PAT. Dzisiaj 
odbyła się ceremonja  eksportacji 

zwłok ś. p. wojewody „pomorskiego 

Kazimierza Młodzianowskiego, z ka- 

plicy. cmentarnej „Aa dworzec miej. 
scowy. : 

Rząd reprezentował wojewoda 
krakowski Darowski. W eksportacji 

wzięli udział szefowie władz admini- 

stracyjnych z Krakowa,  przedstawi- 

ciele władz miejscowych, dyrektor 

Zakładu zdrojowego Nowotarski, licz- 

na bardzo publiczność. Wieniec na 

trumnie złożył w imieniu rządu woje- 
woda krakowski. 

Ponadto złożono cały Szereg 
wieńców m. i. od rodziny wojewody 
krakowskiego. 

O godz. 20. 15 pociąg ze zwło- 
kami odjechał z Krynicy do Krakowa. 
Postój w Krakowie w dniu 7 b. m. 
twrać będzie od 13. 50 do 14. 30. 

Obecni, będą przedstawiciele Urzę- 

du Wojewódzkiego. Z polecenia wo- 

jewody krakowskiego  eskortować 

będzie zwłoki z Krakowa do War- 
szawy radca Województwa Milanicz 

w towarzystwie oficera policji pań- 

stwowej. ° : 
Pogrzeb wojewody š. p. Mtodzia- 

nowskiego odbędzie się w Warsza- 

wie w poniedziałek 9 b. m. o godz. 

17 т katedry Św. Krzyża. Przez 

czas eksportowania zwłok przez te- 

ren województwa krakowskiego na 

gmach! województwa powiewać będą 
flagi państwowe, opuszczone do po- 
łowy masztu. _ 

S ох о 

Następstwa krwawych wydarzeń w Jugaslawji. 
Stefan Radicz nie przyjął misji ufworzenia rządu. 

BIALOGROD. 6 VII. PAT. Wczoraj o godz. 17 został wezwa- 
ny przez króla na audjencję Stefan Radicz. Wobec tego, że nie 
mógł jeszcze opuścić łóżka, udał się na posłuchanie w zastęp- 
stwie Radicza Pribicevicz. 

Król prosił Pribicevicza, ażeby ten zakomunikował Radi- 
czowi, że król porucza mu misję utworzenia gabinetu. Późnym 
wieczorem oświadczył Radicz, 
wiadomości wezwanie króla. 

że przyjął z zadowoleniem do 

Zdaniem Radicza należy uczynić wszystko, ażeby uniknąć 
walki między Chorwatami a Serbami. 
rzecz niemożliwą przyjęcie misji 

Jednakże uważa on za 
utworzenia gabinetu z dwuch 

powodów: ze względu na stan zdrowia, powtóre, ponieważ nie 
chce zetknąć się z przedstawicielami obecnej większości parla- 
mentarnej. 

W kołach politycznych 
vicz, doradzili królowi 
osobistości neutralnej. 

słychać, że tak Radicz, jak Pribice- 
powierzenie misji utworzenia gabinetu 

; Wieczorem król ponownie udzielił Pribiceviczowi audencii, 
która trwała do godz. 22.45. Po opuszczeniu pałacu królewskie- 
go oświadczył Pribicevicz dziennikarzom, że kró! ziecił Radi- 
czowi misję utworzenia gabinetu koncentracyjnego i że Radicz 
tej misji nie przyjął. 

Opozycja chorwacka domaga się utworzenia rządu, opar- 
tego na dotychczasowej 

konstytucji. 

opozycji, ałbo 
któryby miał przeprowadzić wybory. 
na miałaby załatwić aktualne sprawy i 

rządu urzędniczego, 
Nowowybrana Skupczy- 

przygotować rewizję 

Wznowienie oiiejalnych sfosunków między Wło- 
głami a Austrią. 

WIEDEŃ 6-ViI PAT. Dzienniki donoszą, że poseł włoski Aurizi zło- 
żył w południe oficjalną wizytę kanclerzowi Seiplowi. 

„Die Stunde" twierdzi, że w sprawie przywrócenia formalnych 
(dyplomatycznych między Austrją a Włochami  pośredniczyły sunków 

Niemcy. 

štO- 

Urafowanie lofnika Lundborga. 
SZTOKHOŁM. 6.Vil. PAT. Szwedzki lotnik Lundborg, który 

uratował generała Nobile, następnie zaś wskutek rozbicia się 
samolotu przy próbach uratowania jego towarzyszy znałazł się 
na krze wraz z grupą Higlieriego, został obecnie zabrany stam- 
tąd i przewieziony do Szwecji 

Jeńenasfu oskarżunych 

przez 
berga. Prawdopodobnie uda się 
cych dotychczas na krze rozbitków ltalji grupy Higiieriego. 

- wyrok w procesie szachiyńskim 

lotnika szwedzkiego Szy- 
rownież uraiować pozostają- 

  

skazano ia, Śmierć. 

  

MOSKWA, 6—7. Pat. 

biu Donieckiem z ośrodkami w Charkowie 

Po 52-godzinowych 
trybunał ogłosił wyrok w procesie szachtyńskim. Trybu- 
nał uznał za stwierdzone istnienie kontrrewolucyjnej 
organizacji destrukcyjnej, rozgałęzionej w całem Zagłę- 

naradach 

i Moskwie, 
która to organizacja utrzymywała stosunki z zamieszkują- 
cymi zagranicą byłymi właścicielami kopalń oraz z nie- 
któremi urzędowemi instytucjami zagranicznemi. 

Z pośród 53 oskarżonych trybunał skazał ll na karę 
śmierci. W stosunku do 6 skazanych na Śmierć trybunał 
biorąc pod uwagę ich skruchę oraz wysokie kwalifikacje 
techniczne postanowił zwrócić się do centralnego komi- 
tetu wykonawczego ZSRR o złagodzenie kary. 34 oskar- 
żonych skazanych zostało na więzienie z tymczasowem 
zawieszeniem kary, a czterech zostało uniewinnionych. Do 
uniewinnionych nałeży inżynier niemiecki Otto i monter 
Meyer. Wszyscy uniewinnieni lub też skazani z tymcza- 
sowem zawieszeniem kary zostali niezwłocznie po ogło- 
szeniu wyroku wypuszczeni na wolność. 

Mykrycie olbrzymiej afory handlu żywym 
towarem w. Warszawie. 

Swego czasu, na długo przed 
wojną, mieszkał w Warszawie Abram 
Marczyk. Z zawodu — „ptak niebie- 
ski“. Pracy unikał, w dorywczych 
„interesach* w Warszawie nie miał 
szczęścia. Wyjechał do Płońska. Tam 
ożenił się z jakąś kelnerką, którą w 
kilka tygodni po ślubie zmusił do 
nierządu. Pieniądze _ przyniesione 
przez żonę składał i gdy zebrał КП- 
kadziesiąt rubli, wyjechał do Argen- 
tyny. W Buenos-Aires został począt: 
kowo współwłaścicielem, a następnie 
właścicielem = domu publicznego. 
Wkrótce dorobił się znacznych pie- 
niędzy, popadł jednak w konilikt z 
policją i zmuszony był opuścić Argen- 
tynę. Przyjechał do Warszawy, ku- 
pił na własność kamienicę przy ul. 
Nowolipki 70, nawiązał stosunki z 
handlarzami żywym towarem i po 
upływie pewnego czasu powrócił do 
Argentyny. Na znanym sobie gruncie 
w Buenos stał się właścicielem już 
trzech domów publicznych. Agenci z 
którymi wszedł w porozumienie, w 
czasie jego pobytu w Polsce niemal 
codziennie dostarczali mu nowe partje 
kobiet. Marczyk odsprzedawał je z 
kolei miejscowym „пабумсот“, 
wkrótce stał się też jednym z przy- 
wódców międzynarodowych handla- 
rzy żywym towarem, a gdy król 
handlarzy, Icek Zysman, „pseudo Na- 
poleon* umarł odziedziczył po nim 
wszystkie zaszczyty. 

W roku bieżącym z kapitałem 
80.000 dolarów „przyjechał do Polski. 
Zatrzymał się w swym domu na No- 
wolipkach, gdzie pod pozorem imie- 
nin syna. zorganizował zjazd handla- 
rzy żywym towarem z całej Polski. 
Wówczas to zwróciła na niego uwa- 
ge policja obyczajowa. Po dłuższej 
obserwacji, przeprowadzonej przez 
policję kobiecą pod przewodnictwem 
aspiranta pani Paleolog, władze Śled- 
cze miały w rękach cały materjał, do- 
tyczący osoby Marczyka. : 

Ustalono, że najbliższymi jego 
współpracownikami w Polsce byli 
bracia Moszek i Lejzor Aszer (No- 
wolipie 9), z których pierwszy wer- 
bował dla Marczyka kobiety w War- 
szawie, drugi we Lwowie. Trzecim 
wspólnikiem był Chaim Rudas. Wszy- 
stkich trzech aresztowano. Marczyka 
udało się policji schwytać wczoraj w 
Józefowie pod Warszawą, gdzie mie- 
szkał w wili Fuchsa, znanego z gło- 
Śnej sprawy poborowej (t. zw. spra- 
wy Fuchsa, Zaplatyńskiego i innych. 
UAI TNA КОСО IRT STI 

Przyczyna kryzysu portu Gdań: 
у skiego. 

GDAŃSK, 6—7. Pat. Gdański or- 
gan liberalny „Danziger Zeitung" za- 
mieszcza dziś artykuł, Omawiający 
krytyczne położenie gdańskiej żeglugi 
morskiej, uważając za jego główną 
przyczynę, wzmagającą się coraz bar- 
dziej konkurencję ze strony polskiej 
floty handlowej oraz rozwoju portu 
w Gdyni. 

Uwagi te, których  celer: jest 
przedstawienie nazewnątrz gdańskiej 
żeglugi morskiej, jako ofiary tworzą- 
cej się polskiej floty handlowej, nale- 
ży sprostować o tyle, że główną 
przyczyną upadku gdańskiej iloty 
handlowej są jej zanadto przestarzałe 
już, a w następstwie tego nierentują- 
ce się statki, a nie konkurencja ze 
strony polskiej iloty handlowej. 

y 

Chiewnia zarodowa 
wielkiej białej rasy angielskiej 

nagrodzona złotym medalem. posiada knurki i maciorki w wieku od 3 do 12 m. 
Materjał mateczny został dopełniony w roku zeszłym importem z Anglii. 

Poczta Plecka Dąbrowa, st. kol. Żychlin, star. kutnowskie. 
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ORGANIZOWANIE PRASY 
W Pelszce powojennej. 

Zadanie prasy polega na: infor- 
mowaniu, uświadamianiu i oświecaniu 
opinji publicznej; powtóre, na doby- 
waniu faktycznej prawdy z publiczne- 
go Ścierania się zdań (jak brzmi po- 
pularna metafora francuska „pour 
žaire jaillir la veritć du 
choc des opinions“); potrze- 
cie wreszcie głównem zadaniem prasy 
jest torowanie drogi prawodawcy, 
względnie władzom prawodawczym (z 
tego ostatniego względu. jest prasa 
tak niezbicie potrzebna każdemu rzą- 
dowi i każdy rząd tak słusznie czyni 
przywiązując wielką wagę do prasy 
opozycyjnej, „zaszczycając' ją bądź 
represjami bądź zabiegami © kompro- 
mis jeżeli nieo zupełne zamilknięcie). 

Swojego czasu wielki publicysta i 
dziennikarz. na szeroką, najszerszą 
skalę, założycie! w 1836 r. paryskiej 
potężnej gazety „la Presse", Emil de 
Girardin, lansował w Świat kwestję: 
czy prasa: nadaje ton opinji publicznej, 
kierując nią, czyli też przeciwnie opi- 
nja: publiczna wytwarza taką a nie 
inną prasę, to znaczy, prasa jest wy- 

razem opinii publicznej. Teza brzmia- 
ła po firarcusku: „La Piesse n'agit 
pas, elle subit la pressian de l'opi- 
nion“. 

Sam Emil de Girardin, aczkolwiek 
świadom ogromnego wpływu, który 
wywierał zarówno jego dziennik, zasi- 

lany przez naczelne siły dziennikarskie 
Francji, jak jego własny, wielki talent 
publicystyczny, upierał się przez życie 

całe przy twierdzeniu, że prasa 
jest jakby emanacją społeczeństwa. 

Owszem, jest w tem dobra doza słu- 
szności, atoli kwestja przestała już 
być in merito sporną. Dzienniki i 

czasopisma urabiają opinię publiczną 
—a nie odwrotnie. Poszczególni lu- 
dzie, obdarzeni nietylko talentem pi- 
sarskim lecz umiejętnością najbar- 

dziej przekonywującego i sugestywne- 
go przemawiania do ogółu, do swych 
czytelników, na rzucaj ą społeczeń- 
stwu — albo pewnym szerszym lub 
węższym kołom tego społeczeństwa 
—swoje własne opinje, przekonania, 
sądy, zapatrywania. 

Najmocniej, oczywiście, działają 
na opinję publiczną — dzienniki. Jest 
to ta kropla padająca na kamień 
dzień po dniu, dzień po dniu... Aż 
swoje zrobi! Jakże to brzmi wiersz 
łaciński? Gutta cavać lapidem non vi, 
s*d saepe cadendo. Nie siłą swą dra- 
ży kropla kamień lecz od tego, że 
tak często nań pada. 

Weźmy i to jeszcze pod uwagę, 
że w dzienniku ,„przeprowadzającym*, 
wszczepiającym w społeczeństwo, pro- 
pagującym dany „kierunek“ bynaj- 
mniej nie jest „w działaniu* wyłącz- 
nie tylko wielka kolubryna  publicy- 
Stycznej enuncjacji, dajmy na to, na- 
czelnego redaktora pisującego tak 
znany wstępny artykuł redakcyjny. 
Każdy zazwyczaj artykuł gazety jest 
przepojony taką to a taką tendencją, 
takim to a takim duchem. Ba! W do- 
brze prowadzonym i umiejętnie reda- 
gowanym dzienniku: lada kronikarska 
wiadomostka „sączy w dusze ludzkie“ 
taką to a taką tendencję... przeciwni- 
cy wyrażają się „truciznę“. 

Dzienniki opozycyjne prowadzą 
właśnie con amore taką podjaz- 

dową wojnę. Cenzura okroi lub zgoła 
wstrzyma wstępny artykuł, tnie tu, 

tnie Ówdzie... a przeoczy najniewin- 

niejszą, na pozór, wzmiankę! Albo 
króciutka jakaś wstawka (,,entre filet" 
zowie się w gwarze dziennikarskiej) 
przemknie się między dwoma. najlo- 
jalniejszemi artykułami... 

Istnieją w książkowem wydaniu 
cztery części zbioru prac dziennikar- 
skich Michała Birżyszki, jego artyku- 

łów zamieszczanych w latach 1919 

1922 w wydawanych tu w Wilnie 

"gazetach „Głos Litwy”, „Echo Litwy" 
it. p. W zbiorze tym nie tylko nie 
pominięto drobnych, kronikarskich 

notatek, lecz mamy ich sporo przed 

oczami. W książkowem wydaniu? 

Czy nie zbyteczne? Bynajmniej. Są 

nad wyraz ciekawe i charakterystycz- 

ne te... drobiazgi. Nawet... tytulik da- 

ny tej lub owej, czysto informacyjnej 

notatce, ma swoją wymowę. Er Mi- 

chał Birżyszka, jako publicysta i re- 

daktor, przechodził dobrą szkołę 

prasy polskiej, która pod cenzurą 

rosyjską doszła do rzetelnego wirtu- 

ozowstwa w Operowaniu  takiemi 

właśnie metodami. A i polski ogół 

czytający, przedwojenny, jakże on 

umiał czytać polską gazetę! Jak rozu- 
miał w lot najdrobniejszy odcień sty- 
lu! Jak znakomicie umiał czytać... 

między wierszami: „Kurjera Warszaw- 
skiego”, której z gazet poznańskich, 
petersburskiego „Kraju”! 

To przypomnienie niech starczy 
za argument. .Trudna, niezmiernie 
trudna jest walka z prasą. OSobDli- 
wie z polską prasą, mającą niejako 

we krwi talent posługiwania się: 
irondą, sabotażem, „piosenką bez 

słów". 
Owóż, nietylko tak zwani mata- 

dorowie prasy, poszczególne wielkie 
talenty publicystyczne, są istotnymi 
potentatami „Siódmego Mocarstwa“. 
Dzięki, wspomnianemu wyżej, całko- 
witemu przesiąkaniu gazety danym 
kierunkiem, daną tendencją od „a“ 
40 „2 od tytułu wstępnego artykułu 
aż do pointe'y ostatniej kronikarskiej 
wzmianki--wytworzył Się na Świecie 
cywilizowanym cały, dosięgający dzie- 
siątków tysięcy, tłum dziennikarzy 
„od“ najrožnorodniejszych specjalnoś- 
ci, który wlašnie tworzy zbiorowo: 
eksterytorjalne, potężne Siódme Mo- 
carstwo — Prasę, 

Jeszcze dorzućmy parę uwag. 
istnieje niezaprzeczenie: korporacyjna 
solidarność prasy. Obejmuje ta soli- 
darność cały już 
ski. Rozrastająca się z dnia na dzień 
wielka Fėderatton [Internationale des 
Journul'stes — o której parokrotnie 
mowa była na tem miejscu dąży 
do zjednoczenia całej prasy na grun- 
cie wspólności interesów. To jedno. 
A teraz uprzytomnijmy sobie: co zna- 
czy trybuna, z której przemawia 
dziennikarz.Ach! gdy się jakiego mówcę 
zasypuje oklaskami, albo tylko słu- 
cha go sala mieszcząca... tysiąc 
osób... dwa, trzy, dziesięć tysięcy 
osób, cóż to za tryumi, co to za roz- 
głos! A tymczasem: do iluż to osób 
przemawia — bywa, że dzień w dzień 

'-— dziennikarz? : Spróbójmy  obli- 
czyć. Oto napisał artykuł. Ukazał się 
w gazecie liczącej odbiorców ilu? 
Weźmy najskromniejszą cyirę: 5.000 
egzemplarzy. Pomińmy, że gazetę czy- 
ta „w domu“ zazwyczaj nie jedna 

dziś glob ziem-. 

tylko osoba. Ale—w kawiarni, w re- 
Stauracji, u fryzjera, w poczekalni... 
ile osób przeczyta każdy numer ga- 
zety” Numer gazety wileńskiej ile 
osób przeczyta w cukierni warszaw- 
skiej, po kawiarniach w Krakowie, 
Lwowie, Poznaniu... a i w Ameryce 
po niezliczonych tam kolonjach pol- 
skich? Po co ma dziennikarz, pewny 
swego pióra, przemawiać choćby w 
przepelnionej sali”  Otworem stoi 
przed nim audytorjum — może nawet 
liczniejsze, nawet z pewnością liczniej- 
sze niż radjosłuchaczy. 

Radjo nie sięga — jeszcze — tam, 
dokąd sięga dziennikarskie pióro. 
Nie obejmuje tak ogromnego kręgu 
jak - gazeta, jak czasopismo. Próbny 
eksperyment będzie kosztował... 
wszystkiego 25, groszy. 

Tu, w Wilnie, nie ruszając się od 
swego biurka, pisze się artykuł. 
Wkłada się go do koperty. Frankuje 
się 25-0ma groszami. Adresuje się 
do redakcji dajmy na to—„Kurje- 
ra Warszawskiego”. Wrzuca się do 
skrzynki pocztowej, „Kurjer War- 
szawski“ drukuje artykuł. Po nieja- 
kim czasie przedrukowuje go, hen, 
po tamtej stronie Atlantyku „Dzien- 
kik Chicagoski* lub jaki inny wielki 
dziennik polski wychodzący w Stanach 
Zjednoczonych. Z gazety amerykań- 

skiej przedrukowuje artykuł, dajmy 
na to, krakowski „Czas”* lub „Dzien- 
nik Poznański"... | wcale łatwo może 
się złożyć tak, że gazeta wileńska 
powtórzy za „Czasem“ lub poznań- 
skim jakim dziennikiem artykuł... tu 
w Wilnie napisany. Oto i — obiegł 
Świat. Ilu go ludzi przeczytało? Ile - 
w tej lub Owej mierze — zapłodnił 

ła to wydaje pieniądze młodziej 
sowiecka? 

Okręgowy sowiet sanitąrno-oświatowy 
w Leningradzie opublikował w tych dniach 
ciekawą statystykę, dotyczącą wydatków, 
czynionych przez młodzież robotniczą, za- 
mieszkałą w jednej z dzielnic Leningradu. 
Komentując ankietę tę, Krasnaja Gazeta 
Stwierdza, że najbardziej rzucającą się w 
oczy jest okoliczność, iż młodzież robo- 
tnicza Leningradu wcale nie myśli o oszczę- 
dzaniu. Ani jeden z młodocianych robotni- 
ków nie mą żadnych oszczędności. Nato- 
miast kaźdy z nich ma długi, które rosną 
w miarę zwiększania się dochodów (czem 
większa zdolność kredytowa, tem większe 
długi). 

. Prawie wszyscy uczestnicy ankiety o- 
świądczyli, że ich zarobki nie wystarczaj 
na pokrycie kosztów utrzymania i n 
Odzież. A 

Jednym z głównych wydatków lenin“ 
gradzkiej młodzieży robotniczej jest tytoń. 
Na papierosy wydaje młodociany robotnik 
w Leningradzie przeciętnie 8 rubli miesię* 
cznie, a nie brak i takich, którzy, zarabia- 
jąc na miesiąc 60 rubli, wydają na palenie 
15 rubli. 

Nie mało wydaje się też na alkohol 
(przeciętnie 4 5 rubli miesięcznie). Pewien 
robotnik, zatrudniony na fabryce „Elektro- 
siła", zarabiający miesięcznie 40 rubli, wy- 
daje na wódkę 15 rubli. 

Że w podobnych warunkach młodocia- 
nym robotnikom brak jest pieniędzy na 
rzeczy ważniejsze, jest dla każdego jasne. 
Nic więc dziwnego, że bielizna prawie 
wszystkich młodych robotników Ieningra- 
dzkich znajduje się w stanie opłakanym. 
Młodzieniec posiadający 5 zarniturów bie- 
lizny uchodzi powszechnie zą burżuja. Po 
większej części garderoba młodego robo- 
tnika składa się prócz ubrania z dwóch 
garniturów bielizny. 

Młodzież robotnicza, - stwierdza да- 
lej Krasnaja Gazeta, — abonuje bardzo 
mało pism i wydawnictw naukowych. 

Dziwczęta —-robotnice na pierwszy 
rzut oka zdają się być oszczędniejsze od 
mężczyzn. Niektóre z nich, zarabiające 
około 60 rubli, odkładają: miesięcznie do 
17 rubli. Przeciętny dług młodej robotnicy 
jest o połowę mniejszy od przeciętnego 
długu młodego robotnika. Ponadto dziew- * 
częta chętniej spłacają swe długi. Ale za to 
robotnice wydają bardzo dużo pieniędzy 
na rozmaite środki kosmetyczne, słodycze 
i na jedwabne pończochy. Na kosmetykę i 
manicure robotnice wydają miesięcznie od 
20 kopiejek do 5 rubii, przyczem wydatek 
ten rośnie proporcjonalnie do wzrostu 
płacy zarobkowej. 

„ Podobnie jak mężczyzni, nie troszczą 
się kobiety prawie wcale u stan swej gar- 
deroby, przedewszystkiem bielizny. Jedna 
z młodocianych robotnic leningraćzkich, 
zarabiająca miesięcznie i30 rubli, oświąd- 
czyła z dumą, iż posiada aż trzy garnitury 
bielizny. Ale zato wszystkie robotnice ku- 
pują sobie codziennie niemal słodycze. Je- 
dna z robotnic oświadczyła, iż przy zaro- 
bku miesięcznym 90 rubli wydaje na sło- 
dycze 10 rubli, a na inne artykuły spo- 
żywcze 20 rubli miesięcznie. Przy tem 
uskarżają się młodociane robotnice, że za- 
robki ich nie wystarczają na pokrywanie 
kosztów utrzymania. 

Dookoła rewelacjj 0 korespondencie 
„ItWiestij“ Bratinie 

W zwiazku z rewelacjami jednego z 
pism rosyjskich w Paryżu, że korespon- 
dent „Iwiestij” w Warszawie p. Euge- 

njusz Bratin jest wysłannikiem G.P.U- 
i b. czekistą, z Rygi donoszą, że według 
nadeszłych tam wiadomości 'informacje 
te znalazły potwierdzenie. 

Charakterystyczne dane z biografji 
Bratina przytacza jedno z pism rys- 
kich. Okazuje się, że Bratin pracował 
w charakterze dziennikarza gw Peter- 

sburgu, jako członek najbardziej pra- 
wjch i monarchicznych gazet. Pozatem 
był członkiem organizacji „czarnej sot- 
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ni*, „olinki” Janczewskiego, oraz człon + 

kiem organizacji „Związku Rosyjskiego ) 
Narodu*. 

Po przewrocie bolszewickim Bratin 
stał się nagle komunistą i rozpoczął | 
pracę w gazetach bolszewickich. Póź- | 

niej przedostał się do ;,warszawskiego 

połpredstwa, a następnie został kores- 

pondentem „Izwiestij““. 
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| 
umysłów? Poruszył serc? Obalił nac 
strojów? ' 

W ciągu całego porozbiorowego. 
okresu dziejów naszych odgrywała 
po ziemiach polskich prasa polska. 
ogromną rolę. Wiemy wszyscy dob- 
rze o tem. Dziś, gdy mamy w pel- 
nem znaczeniu słowa życie publiczne. 
oraz rozległe a własne sprawy pań-/ 
stwowe jakżeby rola prasy polskiej i 
jej wpływ nie miały być równe wpły- 
wowi prasy i jej roli w każdem in- 
nem państwie cywilizowanego Świata? 

na - instytucja użyteczności 
nej. A w tej instytucji 
ników. To już dziś: gro mada. To 
już dziś odrębny Świat, który bez or-| 
ganizacji wewnętrznej, bez własnego 

publicz- 
Prasa polska to już dziś pubie gy 

prawodawstwa, bez jasno dako. pix 
go stosunku do państwa (jako pd 
niekąd państwo w państwie) obejść 
się nie może. | 

To też na jednem z naczelnych | 
miejsc wśród pilnych spraw państwo” 
wych stanęła sprawa unormowa” 
nia stosunków prawnych 
zawodu dziennikarskie 
go. 

Odnośny wniosek złożony został 
do laski marszałkowskiej przez gru 
pę posłów z pp. Witosem, Daszyri“ 
skim i Głąbińskim na czele jeszcze | 
w styczniu 1920 r. podczas trwania 
Sejmu Ustawodawczego. Oto, co wy” 
mienieni posłowie pisali, między in“ 
nemi, w motywach swego wnioskw 

„Najwybitniejszem znamieniem pracj 
dziennikarskiej jest konieczność wyłącznej 
go jej oddania się z poniechaniem zajęć 
innych. Wydawanie tygodnika i tp: możać 

| 
| 

1 

tłum pracdw-/4“



Melioracje na ziemiach 
wschodnich. 

Tymczasowy Komitet Organizacyj- 
ny Związku Meljoracyjnego Sejmików 
Ziem Wschodnich przedstawił spra- 
wozdanie ze swej dotychczasowej 

działalności. : > 
Zaniedbanie gospodarki rolnej na 

ziemiach wschodnich po wojnie, wy- 
„ažające się w olbrzymim - procencie 
odłogów, dosięgających, jak np. w 
województwie poleskeim, do 85 proc. 
ogólnego obszaru, brak inwentarza, 
wysiedlenie na wschód 50 proc. lud- 
ności, wreszcie zabagnienie, sięgają- 
cegtysiące kilometrów - wszystko to 
doprowadziło gospodarkę rolną sze- 
regu powiatów województw wschod- 
nich do stanu katastrofalnego. Włoś- 
cianie powiatów kowelskiego i łuni- 
nieckiego uchwalili na _ zebraniach 
gminnych 2 dni bezpłatnej pracy od 
posiadanego ha ziemi wzamian za u- 
dzielenie wskazówek, w jaki sposób 
odprowadzić można wodę odichaty. W 
tych warunkach konieczność meljoracji 
stała się czołowem zagadnieniem już 
w pierwszych latach niepodległości. 
Brak jednak zarówno planu meljora- 
cyjnego oraz długoterminowych kre- 
dytów, jak i podzielenie spraw meljo- 
racyįnych między trzy ministerstwa, 
utrudniały, przynajmniej narazie, bar- 
dziej wydatną pomoc ze strony rzą- 
du. W tych warunkach utworzenie 
organizacji społecznej, której zadaniem 
byłoby podniesienie stanu ekonomicz- 
nego ziem wschodnich, stało się nie- 

| zbędne. W kwietniu 1926 r..zwotano 
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w Brześciu konferencję przedstawicie- 
li sejmików województw wscho1nich. 
Na konferencji tej, odbytej przy u- 
działe przedstawiciela Ministerstwa 
Rolnictwa pod przewodnictwem Wo- 
jewody Poleskiego, uchwalono powo- 
łanie do życia prowizorycznego biura 
technicznego Oraz powierzenie mu 
spraw organizacyjnych i sprawy uzy: 
skania kredytu na meljoracje. Jedno- 
cześnie zebranie uchwaliło, iż sprawy 
meljoracyjne winny być skupiane w 
jednem ministerstwie, a prace meljo- 
racyjne winny być prowadzone przez 
Ministerstwo Rolnictwa; niezbędne jest 
też uproszczenie formalności przy za- 
kładaniu spółek wodnych, oraz za- 
twierdzaniu planów  meljoracyjnych. 
W myśl uchwał powyższego zebrania 
organizacyjnego utworzono Tymcza- 
sowy Komitet Organizacyjny, którego 
zadaniem było skierowanie sprawy 
meljoracji na tory realne. Prócz kilku 
referatów z dziedziny meljoracji Pole- 
sia, przygotowanych przez Komitet na 
Ogólny Zjazd Meljoracyjny w War- 
szawie, przygotowano szereg kwestjo- 
narjuszy i ankiet, które po wypełnie- 
niu ich przez gminy dały bardzo bo- 
gaty materjał poglądowy na stosunki 
w wielu miejscowościach. Rozwinięto 
ożywioną propagandę w celu zachę- 
cenia sejmików do przystąpienia do 
związku oraz wzięcia udziału w jego 
pracach. 

W cęlu racjonalnego  przeprowa- 
dzenia przyszłych meljoracyj nawiąza- 
no ścisłą współpracę ze stacją do- 
Świadczalną w Sarnach oraz popula- 
ryzowano wyniki badań stacji wśród 
członków. W porozumieniu ze stacją 
doświadczałną prowadzono wśród 
członków propagandę, mającą na ce- 
lu zakładanie poletek kultur torio- 
wych. Prace te miały być przeprowa- 
dzone w Ścisłem porozumieniu z Biu- 
rem Projektu Osuszenia Polesia i 
wobec nieuruchomienia biura zostały 
narazie wstrzymane. Skomunikowano 
się z państwową służbą hydrograficz- 
na, nawiązano kontakt z dyrekcjami 
dróg wodnych oraz robót publicz- 

nych w Wiłnie, Brześciu, Łucku, 
Okręgową Dyrekcją w Warszawie, a 
także biurami pomiarów kanałów 
Bug Prypeć, skąd otrzymano profile 
kanału Królewskiego. 

W celach propagandy meljoracji 
na ziemiach wschodnich umieszczono 
artykuły w szeregu pism codziennych. 
Prowadzono korespondencję w spra- 
wach organizacyjnych z urzędami wo- 
jewódzkiemi, zarządami dróg wod- 
nych. ministerstwami, zarządem lasów 
państwowych oraz Państwowym Ban- 
kiem Rolnym. W celu doprowadzenia 
do stanu używalności istniejących, a 
zaniedbanych od początku wojny, 
kanałów gen. Żylińskiego zużytkowa- 
no materjał, otrzymany z miejscowej 
Dyrekcji Robót Publicznych oraz po 
skreśleniu starych kanałów na ma- 
pach sztabowych i po skilometrowa- 
niu ich długości opracowano koszto- 
rysy, na których podstawie przyzna- 
ne zostały pożyczki dla poszczegol- 
nych sejmików z Państwowego Banku 
Rolnego na ogólną sumę 60.400 zł., 
na odnowienie z górą 400 km. bież. 
kanałów. Celem zorjentowania się co 
do możliwości zakładania spółek 
wodnych na terenie województw 
wschodnich opracowano i rozesłano 
odpowiednie kwestjonarjusze do sej- 
mików i na podstawie materjału, 
otrzymanego tą drogą, rozpoczęto 
propagandę zakładania spółek wod- 
nych. W tym celu rozesłano broszu- 
rę, propagującą meljoracje i ułatwia- 
jącą zakładanie spółek. Rozesłano 
też schematy uchwał wstępnych ..dla 
organizacji spółek wodnych oraz dru- 
ki, potrzebne dla spełnienia iormal- 
ności przy ich zawiązaniu. Wykonano 
też ekspertyzy i udzielono wskazówek 
technicznych w Sżeregu miejscowości. 
Rezultatem tej działalności jest utwo- 
rzenie i zgłoszenie do Związku na- 
stępujących spółek wodnych: „Kopyt- 
ków* na 670 ha, „Lachów* na 250 
ha, „Rybna* na 1.440 ba, „Krasno- 
leski“ na 200ha, „Lisowczyce“ na 296 
ha, „Janiewicze“ na 1.000 haž oraz sze- 
reg tworzących się spółek. Ruch zakła- 
dania spółek wodnych zaznaczył się 
zwłaszaza na terenie powiatów; wło- 
dzimierskiego, zdolbunowskiego i ko- 
rohowskiego, zgłosiły się również o 
zmeljorowanie pól ferma budowlana 
„Hamusowszczyzna* oraz  Łuckie 
Tow.; Rolnicze, dając @а zapocząt- 
kowania współpracy 1.500 ha; poza 
tem powstał szereg spółek wodnych, 
które roboty meljoracyjne chcą wyko- 
nać własnemi środkami bez uciekania 
się do pomocy Państ. Banku Rolnego 

Celem obniżenia kosztów sporzą 
dzenia kosztorysów według wymagań 
Państwowego Banku Rolnego zorga- 
nizowano partję pomiarową, która 
obecnie kończy zdejmowanie terenu 
spółki wodnej „Kopytów** o powierz- 
chni 670 ha. Koszt własny wykona- 
nia planów, który pobiera Związek, 
jest o 50 proc. niższy od cen tiur 
prywatnych. Zainicjowano założenie 
kursów meljoracyjnych dla dozorców 
i niższego personelu technicznego i w 
tym celu pertraktowano ze Średnią 
szkołą techniczno-kolejową w Brze- 
Ściu. Sprawa ta nie doszła narazie 
do skutku wobec małej ilości zgło- 
szonych uczestników. Prowadzono też 
usilne starania o zalega izowanie Zwią- 
zku. 

Obecnie wobec sporządzenia przez 
rząd planu ogólnego osuszania Pole- 
sia oraz wobec projektu wypuszcze- 
nia obligacyj pożyczki meljoracyjnej 
działalności Związku poszła w kierun- 
ku rozwinięcia spółek wodnych i prze- 
prowadzenia lokalnych osuszeń. 

Jak widać z powyższego sprawo- 
zdania, udział woiewództwa Wileńskie- 
go był minimalny. ( - ) 

S 

ПНЕ GOSPODARCZY ZLA WICAÓDNICH. 
INFORMACJE. 

Postulaty właścicieli lasów w 
sprawie stałego podatku mają- 

tkowego od lasów. 

Zrzeszenia właścicieli lasów wysłały 
ostatnio do włądz centralnych memorjał, 
w którym szczegółowo zostały omówione 

następujące postulaty w sprawie podatku 
majątkowego od lasów. 

1) Projekt stałego podatku majątko- 
wego przewiduje opodatkowanie taką samą 
stawką (5 proc.) zarówno gospodarstw le- 
śnych, jak i gospodarstw rolnych. Tenden- 
cję taką uważamy dla własności leśnej za 
niesłuszną, a dla przyszłości lasów za nie- 
bezpieczną. 

Znaną powszechnie prawdą jest niższa 
renta gruntowa z lasu,. niż z rolnictwa. 
Renta z lasu stanowi *zwykle zaledwie 
1/4 — 1/2 renty majątków rolnych; na tej 
zasądzie stosunek opodatkowania przy po- 
datku gruntowym wynosił 1 : 4. W tych 
warunkach wprowadzenie tej samej stopy 
podatkowej dlą lasu i dla roli (zapewne 
gwoli ułatwienią pracy włądz skarbowych) 
musiałoby sprowadzić w konsekwencji ni- 
skie szacowanie majątku leśnego. Tego ro- 
dzaju sposób postępowania uważalibyśmy 
za szkodliwy i niemoralny. Przeto jedynie 
słuszne wyjście z sytuacji widzimy w do- 
stosowaniu stopy podatkowej do mniejszej 
rentowności lasu. przy rachowaniu zasady 
szącunku w pełni wartości. Nie jest tu 
przekonywującym argument, że stały po- 
datek majątkowy jest podatkiem od sub- 
stancji, a nie przychodowym. Wszak pro- 
jekt rządowy, idący po linji zaieceń prof. 
Kemmerera, traktuje ten podatek, jako wy- 
równawczy do podatku | dochodowego; 
związek więc z rentownością objektu jest 
niewątpliwy. 

‚ 2) Drugą niebezpieczną tendencję wi- 
dzimy w projektach wprowadzenia stałego 
podatku maiątkowego od lasu już w roku 
bieżącym. Wszak danina lasowa była od- 
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powiednikiem podatku majątkowego: poda- 
tek majątkowy z grupy rolniczej został 
zredukowany prawie do 1/3 pierwotnie pro- 
iektowanej sumy; natomiast danina lasowa 
nie została zredukowana, lecz pobrana w 
całości. Obciążenie daniną pobrało 30 prac. 
drzewa użytkowego za lo-lecie 1923—1933, 
A więc dopiero etaty rębne 1933 — 34 
wolne będą od daniny i mogłyby być obło- 
żone nowym ciężarem majątkowym- Ь 

3) Według posiądanych przez nas obli- 
czeń, ląsy nasze w zależności od miejsca 
położenia, naturalnego przyrostu i lokal- 
nych warunków gospodarczych, rentują na- 
der niejednolicie, wszelki więc schematy- 
czny wymiar ciężarów doprowadzitby ła- 
two do takiego stanu, że pewne dzielnice 
Państwa stanęłyby w obliczu bezwartociowo- 
Ści lasu, sądząc po rencie, mimo znączne- 
go kapitału w postaci drzewa. 

4) Pamiętać należy, że na nic się nie 
zdadzą najbardziej surowe środki ochron- 
no-leśne, o ile system podatkowy zabierać 
będzie cały dochód. Mylnym jest pogląd, 
że kapitał unika niskoprocentowej lokaty 
w lesie, kapitał wymaga jedynie pewności 
posiadania i sprawiedliwego opodatkowa- 
nia. 

5) Lasy ochronne, jako podlegające 
ograniczeniom w użytkowaniu, powinny 
być od stałego podatku majątkowego zwol- 
nione. Również przestrzenie zalesione z 
innych użytków powinny być przez lat 30 
woine od tego podatku, analogicznie, jak 
przy podatku gruntowym. (0) 

KRONIKA MIEJSCOWA, 

. — (0) Podatek przemysłowy. Oneg- 
daj upłynął termin ulgowy wpłacenia po- 
datku przemysłowego za maj przez przed- 
siębiorstwa, płacące miesięcznie. 

Termin płatności zaliczki na podatek 
od obrotu za | kwartał 1928 r. dla przed- 
siębiorstw, płacących kwartalnie, przedłu- 
żony został do dnia i5 lipca włącznie. 

Termin płatności zaliczki na podatek 
obrotowy za ll kwartał 1928 r. dla przed- 
siębiorstw, płacących kwartalnie, przedłużo- 
ny został do dnia 15 sierpnia 1928 r. włą- 
cznie. 

Niedotrzymanie któregokolwiek z tych 
terminów lub dopłaty różnicy za 1927 r. po- 
woduje utratę ulgowych terminów i płace- 
nie wraz z procentami za zwłokę. 

  

  

  

  

    

| SOBOTA | 
| 4 Dzis Wschód Sł. g. 3 m. 30 

Cyryla Zach. sł. o g. 19 m. 51 
jutro 

Elżbiety * 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia .— 6-VII 1928 r. 

Ciśnienie J 3 
średnie w m. ] 159 

Temperatura J 3 Е 
średnią į WIE 

Opad za do- } A 
bę w mm. l 

Wiatr J ю przeważający i Południowy 

U w a gi: pėtpochmurno 
Minimum za dobę — OC. 
Maximum na dobę 247C. 
Tendencja barometryczna:i spadek ciśnie 
nia. 

KOŚCIELNA. 

— (x) Translokaty i nominacje w 
djecezji wileńskiej z dnia 2 bm. Zarzą- 
dzeniem JE. ks. arcybiskupa Jałbrzykow- 
skiego z dnia 2 bm. na terenie djecezji 
wileńskiej nastąpiły wśród duchowieństwa 
następujące translokaty i nominacje. 

Ks. Jan Krasowski na prokuratora w 
seminarjum, ks. Mieczysław Wondrat na 
proboszcza do Siłan, ks. Józef Bielawski 
na rektora i prefekta do Podbrodzia, ks. 
Józet Ingielewicz na sekretarza generalne- 
go w Lidze Katolickiej. " 

Ks. Stanistaw Žuk na wikarjusza do 
fary w Bialymstoku, ks. Stanisiaw Koztow- 
ski na wikarjusza do kościoła Św. Rocha 
w Białymstoku, ks. Józef Kowalczuk na 
wikarjuszą do Słobódki Zamierzskiej, ks. 
Antoni Bochuszewski na wikarjusza do ko- 
Ściołą św: Rafała w Wilnie, ks. jan Tuki- 
nat na wikarjusza do Dzięcioła, ks. Włady- 
sław Paczkowski ną wikarjusza do Brasła- 
wia, ks. Zygmunt Zejgis na wikarjusza do 
Widz, ks. Józef Homski na prefekta szkół 
powszechnych do Świra, ks. Piotr Witold 
Stupkiewicz na wikarjusza do Gierwiat, ks. 
Wojciech Jagnaszan na wikarjusza do La- 

cka, ks. Jan Zawistowski na wikarjusza do 
Wojstomia, ks. Stanisław Bartoszewicz na 
wikarjusza do Duniłowicz, ks. Witold Nie- 
lubowicz na wikarjuszą do Oszmiany, ks. 
Aleksander Babko na wikarjusza do Bienia- 
koń, ks. Norbert Bułdzisław na prefekta 
szkół powszechnych w Miorach, ks. Adolf 
Romecki na wikarjusza do Lidy, ks. Michał 
Dalnikiewicz na wikarjuszą do kościoła 
Serca Jezusowego w Wilnie, ks. Kazimierz 
Mironowski na prefekta szkół powszechn. 
w Głębokiem i ks. Stanisław Sieluk na pre- 
fekta do Borodziewicz. 

URZĘDOWA. 
„— (x) Kurs z zakresu adniinistracji 

ogólnej dia urzęd: ikow I i II kat. Z dn. 
wczorajszym O godz. 6 wiecz. w wielkiej 
sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkie- 
go w Wilnie rozpoczęły się wykłady z za- 
kresu administracji ogólnej dla urzędni- 
ków Ii Il kategorji tegoż urzędu. 

‚ Ро skończonych wykładach, w których 
bierze udział 70 urzędników, odbędą się 
cologuia. .W dniu 13 bm. zaś pismienne 
opracowania i egzaminą. 

Wykładowcami kursu 
Pawlikowski i Rejs. 

„=_(0) Z posłedźedia Okręgowej Ko- 
misji Ziemskiej w Wilnie, W dniu 4i 5 
lipca pod przewodnictwem prezesa O.U.Z. 
p- Stanisława Łączyńskiego odbyły się po- 
siedzenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w 
Wilnie. 

W pierwszym dniu posiedzenia Komisja, 
m. in. zatwierdziła .szereg projektów scale- 
nia gruntów poszczególnych wsi, położo- 
nych w, pow. Oszmiańskim, Wileńsko-Troc- 
kim, Święciańskim, Wilejskim, Dziśnień- 
sklim i Brastawskim. 

sprawie przymusowego zniesienia 
służebności pastwiskowej, rzekomo obcią- 
żającej uroczyska Charukowo i Sierkow 
Łoh, przynależne do dobr ziemskich Szy- 
manowo, gm. Smorgońskiej, pow. Oszmiań- 
skiego, własność spadkobierców A. Sadow- 
skiego, na rzecz wsi Korowaje. Komisja 
uznała uprawnienia przedstawicieli gruntów 
wymienionej wsi za nieistniejące i posta- 
nowiła dalsze postępowanie w urzędach 
ziemskich w tej sprawie umorzyć. 
й Następnie Komisja ustalita rozciągłość 
i granice służebności Pastwiskowej, obcią- 
żającej dobra ziemskie Paulinowo, um. 
Jodzkiej, pow. Brasławskiego, własność 
Aleksandra Bożerjanowa, na rzecz wsi Za- 
puniszcze, Siemieniszki, Bijejki, Wołkow- 
szczyzna, Puniszcze i Sniegi. \ 

są pp. Zyłko, 

połączyć z zatrudnieniem dowolnem. Dzien- 
uikarz natomiast nie może być równocze- 

śnie profesorem, adwokatem czy malarzem. 
Umysłowość dziennikarza konstruuje się w 

sensie pogotowia. Być obserwatorem i sę- 

dzią zdarzenia niemal równocześnie można 

wtedy tylko, gdy się jest wolnym od wszel- 

kich zajęć innych. Pociąga to za sobą od- 

rębny typ zarobkowania, zależny od spo- 

sobu pracy i jej wymagań. Dziennikarz 

musi służyć wyłącznie dziennikowi, do je- 

go rozwoju i powodzenia przywarty jest 

iego byt własny. ; 

„Dziennikarz jest korelatem polityki. 

Przez podawanie i naświetlanie wiądomo- 
mości z dziedziny politycznej dziennik sta- 

je się instrumentem działań, spółtwórcą i 

i wyrazicielem opinji, będącej potężnym 
czynnikiem życia publicznego. Bez prasy 
codziennej nie można sobie wyobrazić nor- 
malnego trybu publiczaych iunkcyj pań- 
stwowych i społecznych. 4 > 

„Z uwagi na wybitne znaczenie dzien- 
nkarstwa w życiu nowoczesnem, na wielki 
wpływ, jaki ono wywiera na ogół, ujęcie 

stosunków prawnych zawodu  dziennikar- 
skiego w normy ustawocawcze staje się po- 
trzebą ogólno-państwową”. 3 

Wniosek, z przytoczonemi motywa- 
mi i załączonym do niego projektem 

ustawy został odesłany do Komisji 
Prawniczej, której ówczesny przewod- 

miczący dr. Marek powierzył referat 

posłowi Grzędzielskiemu, przyczem 
rozpatrzenie projektu powierzono pod- 
komisji, w której skład weszli mię- 

dzy innym; posłowie Marjan Seyda i 
Hartglas. 

Po zasiągnięciu opinji syndykatów 
dziennikarskich, poseł  Grzędzielski 
przystąpił wraz z podkomisją do roz- 
patrzenia projektu, z udziałem Na- 
czelnika Wydziału Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych p. Mańkowskie- 
go, jako przedstawiciela Rządu, oraz 
dziennikarzy pp. Bazylewskiego i 
Erenberga, jako znawców. 

Podkomisja zakończyła pracę z 

początkiem 1922 r., poczem na za- 
sadzie osiągniętego porozumienia i 
ujednostajnienia poglądów poseł 
Grzędzielski opracował w redakcji o- 
statecznej projekt ustawy i przedsta- 
wił go pełnej komisji. Wtedy jednak- 
zjawił się urzędnik Prezydjum Rady 
Ministrów i oświadczył, że Rząd pro- 
Si o wstrzymanie obrad, gdyż chce 
wystąpić z projektem własnym. Komi- 
sja odroczyła rozprawę na dni 12 do 
przedłożenia projektu rządowego. 

Tymczasem nawał. prac innych, 
przekazanych Komisji Prawniczej w 
Okresie kończących się prac Sejmu 
Ustawodawczego, był tak wielki, że 
Komisja nie mógła już projektu za- 
łatwić. 

W dniu 31 stycznia 1924 r. poseł 
p. Jan Dąbski i inni posłowie zgło- 
sili ponownie wniosek o unormowa- 
nie stosunków prawnych zawodu 
dziennikarskiego w redakcji оргасо- 
wanej w r. 1922 przez Podkomisję 
Prawniczą Sejmu Ustawodawczego. 
Wniosek został przekazany Komisji 
Prawniczej, która wyznaczyła do szcze- 
gółowego opracowania  Podkomisję: 
przewodnictwo w niej objąż poseł dr. 
Marek, referat poseł dr. Kiernik. Pod- 
komisja opracowała w ciągu r. 1924 
i 1925 projekt ustawy z udziałem 
przedstawicieła Zwiazku Syndykatów 
Dziennikarzy Polskich p. Bazylewskie- 
go jako eksperta i miała przystąpić 
do zbadania opinji wydawców, kiedy 
przewrót majowy r. 1926 šciešni! 
działalność parlamentu i doprowadził 
do przyznania pełnomocnictw Prezy- 
dentowi Rzeczypospolitej. Praca dal- 
sza nad projektem ustawy  dzienni- 
karskiej została na terenie Sejmu 
przerwana. Wobec tego Prezydjum 

Związku Syndykatów Dziennikarzy 
Polskich zwróciło się w r. 1927 do 
Rządu z prośbą, ażeby projekt usta- 
wy dziennikarskiej, uchwalony przez 
Sejmową Podkomisję Prawniczą, zo- 
Stał zadekretowany. P. wicepremier 
Bartel przyjął prośbę życzliwie i prze- 
kazał p. Ministrowi Pracy projekt do 
opracowania i zreferowania na Radzie 
Ministrów. 

Z polecenia p. ministra Jurkiewi- 
cza dyrektor departamentu pracy p. 
Jerzy Drecki, naczelnik wydziału p. 
Stanisław Roszkowski, radca min. p. 
Józef Zagrodzki i doradca prawny 
Ministerstwa p. Stefan Szymański 
odbyli kilka konierencyj z przedstawi- 
cielami Związku Syndykatów pp. Ba- 
zylewskim, Giełżyńskim i Wierzyń- 
skim i udzielili szereg _ wskazówek 
do opracowania projektu, któryby 
uwzględniał dekret o umowie pracy 
pracowników umysłowych, który tym- 
czasem zostałby wydany na zasadzie 
pełnomocnictw. Projekt ustawy o 
unormowaniu stosunków prawnych 
zawodu dziennikarskiego, opracowany 
na podstawie wskazówek Minister- 
stwa Pracy, jest więc uzupełnieniem 
wspomnianego przed chwilą dekretu 
o umowie pracy w zakresie dzienni- 
karstwa. Projekt ten Spotkał się z 
oporem wydawców, powołanych do 
wydania o nim swej opiaji i skutkiem 
tego nie został ogłoszony w formie 
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Gdy tak rzeczy stanęły, panowie 
koledzy nasi, dziennikarze, posłujący 
w Sejmie teraźniejszym, a mianowicie 
pp. Czapiński, Ciołkosz, Dąbski Jan, 
Dubois, Dąbrowski Marjan, Gwiżdż 
Feliks, Hausner, Kaczanowski, Mac- 
kiewicz Stanisław,  Niedzialkowski 

Mieczysław, Okulicz Kazimierz, Pio- 
trowski, Pochmarski, Rosmarin, Stroń- 
ski Stanisław, Walewski, Wierczak i 
Zwierzyński Aleksander wnieśli dn. 
22 maja r. b. do prezydjum Sejmu 
projekt „Ustawy o stosunkach praw- 
nych zawodu dziennikarskiego”, -- jako 
projekt dekretu. 

Projekt, o którym mowa, traktuje 
w 29-ciu artykułach: o umowach, o 
warunkach pracy, o honorarjach i 
pensjach, o legitymacjach, o  urlo- 
pach, o przedstawicielstwie dzienni- 
karskiem (delegacja redakcyjna!) etc. 
Detinjuje zaš „dziennikarza“ następu- 
jącemi słowy: 

„Dziennikarzem jest ten, kto stale i 
zawodowo współdziała w ujmowaniu i for- 
mułowaniu*materjału redakcyjnego, przez- 
naczonego do umieszczenia w dzienniku 
lub czasopiśmie o charakterze dziennika, 
wydawanem conajmniej dwa razy w ty- 
godniu, o ile zawód ten jest wyłącznem 
lub conajmniej głównem źródłem jego u- 
trzymania. 

Osoby innych zawodów, które dostar- 
czają pismu stale lub dorywczo materja- 
łów, zwłaszcza z dziedzin Specjalnych, nie 
są uważane za dziennikarzy w rozumieniu 
niniejszego rozporządzenia”. 

Na tym „punkcie* stanęła sprawa. 
Od daty 22-go maja, czyli od półto- 
ra miesiąca nikt jej z tego punktu nie 
ruszył. Sejm uchwalił budżet i został 
rozpuszczony na wakacje. Nikt go 
dłużej w Warszawie nie zatrzymywał. 

Kiedy się znów zbierze? Bóg to 
jeden wiedzieć raczy! Lecz, jak mówi 
przysłowie, dłużej klasztora niż prze- 
ora. Prasa może czekać. Niejeden 
sejm lekko przetrzyma. Tylko we 
własnym państwa łeży interesie aby 
zorganizowanie prasy, nietylko pol- 
skiej, lecz prasy wogóle, na mocnych 
praworządnych fundamentach nastą- 
piło jaknajszybciej. "12 

D ukróceniu samowoli „krasnoarmiejców”. 
Konferencja na pograniczu. 

Ponieważ w ostatnich czasach zda- 
rzają się coraz częściej wypadki sa- 
mowoli ze strony żołnierzy sowieckiej 
straży pogranicznej, którzy ostrzeli- 
wują naszych żołnierzy, napadają na 
ludność cywilną po stronie polskiej, 
kradną jej bydło, konie i t. d., wła- 
dze K.O.P. zwróciły się do władz so- 

wieckich z prośbą o zwołanie konie- 
rencji granicznej, któraby usunęła te- 
go rodzaju wypadki na granicy. 

Onegdaj odbyła się taka konie- 
rencja w miejscowości  Waliczewicze. 
Strona sowiecka przyrzekła wdrożyć 
Śledztwo przeciwko funkcjonariuszom 
swej straży. 

Banda szaulisów koło Rudnik. 
Z pogranicza litewskiego donoszą, 

że w miejscowości Rudniki zauważo- 
no bandę szaulisów litewskich, która 
przedarła się przez granicę w celach 
rabunku. Banda ta nie dokonała 

jednak ze względu na czujność władz 
miejscowych żadnego poważniejszego 
napadu. Po ukradzeniu zaś konia 
jednemu z miejscowych wiościan uszła 
na stronę litewską z powrotem. 

Fabryka 50-cio groszówek na głuchej wsi. 
Fabrykacją trudnili 

Dzięki uwiadomieniu posterunku 
policjj państwowej w  Szo, pow. 
Dzisnienskiego, iż mieszkaniec fol- 
warku Kamienny Jeż, gm. prozoroc- 
kiej, Franciszek Wojda! posiada w 
większej ilości fałszywe pięćdziesięcio 
groszówki, wdrożono dochodzenie. 

Indagowany przez policję Wojdal 
oświadczył, że falsyfikaty otrzymał od 
Józefa Łotysza ze wsi Kobylanka. 

ldąc od nitki do kłębka, przepro- 
wadzono rewizję u Łotysza, lecz tu 
nic podejrzanego nie znaleziono, jed- 
nak badany L. wskazał jako fałszerza 
Antoniego Zujewa ze wsi Nadozierje, 
gm. pliskiej. ; 

Ponieważ ten ostatni ukrywał się, 
przeto zarządzono jego poszukiwanie, 
które wkrótce doprowadziło do za- 
aresztowania go. 

Tatrzymanie dwóch podejrzanych 

się dwaj włościanie. 
Zujew, narazie zaprzeczył by miał 

trudnić się fałszowaniem monet, lecz 
wzięty w krzyżowy ogień pytań. 
przyznał się iż istotnie podrabiał : 
puszczał w obieg fałszywe 50 gro 
szówki. 

Roztapiał on ołów z aluminjum + 
odlewał ten aljaż w specjalnych  for- 
mach, sporządzonych z gliny i cynku. 

W toku dochodzenia ustalono, i 
Zujew utrzymywał Ścisły kontakt 2 
Łotyszem i że ten dostarczał materja: 
na stop. 

Wobec ujawnienia tych szczegółów 
pomysłowych fabrykaatów bilonu w 
osobach 20-letniego Józeia Łotysza : 
24-letniego Antoniego Zujewa osa- 
dzono w więzieniu w  Giłębokiem « 
sprawę skierowano na drogę sądową, 

ijtów z większą ilością gotówki 
Tagranicznej. 

Onegdaj na pograniczu polsko-litew- 
skiem w rejonie Słobódki władze K,O.P.-u 
zatrzymały dwóch podejrzanych osobników 
żydów Arona Mowsze i Tauraka Mendela 
w momencie, gdy chcieli nielegalnie prze- 
kioczyć granicę z Polski do Litwy. с 

W czasie dokonywania osobistej rewi- 
zji przy zatrzymanych znaleziono większą 

B. hramadowiec ks. Kowsz 
Znany na gruncie wileńskim z procesu 

„Hramady“ ks. Kowsz przystąpił ostatnio 
а° organizacjj na terenie Województwa 

ilość zagranicznej waluty, której pochodze 
nie Aren i Taudak nie chcą ujawnić: Wobe.. 
nasuwającego się podejrzenia, iż zatrzyma - 
ni żydzi są wysłannikami jednego z państw 
ościennych, przeto po skonfiskowaniu wa- 
luty przekazano ich do dyspozycji odno- 
śnych władz w Turmontach. (x) 

organizeje nowe. stronnictwo. 
Wileńskiego stronnictwa p. n. „Białorusk 2 
prawosławna chrześcijańska demokracja” 

W dniu drugim posiedzenia Komisja 
zatwierdziła projekty scaleniasgruntów:. a) 
należących do gospodarzy miasteczka Świr 
i części zaścianka Strapeliszki, pow. Swię- 
ciańskiego, łącznie na obszarze 629 ha, i 
b) należących do gospodarzy zaśc. Bielisz- 
ki, gm. Niemeńczyńskiej, pow. Wileńsko- 
Trockiego, na obszarze 72 ha. ы 

Pozatem zatwierdzone zostały projek- 
ly przymusowego zniesienia służebności 
pastwiskowej, obciążającej: a) państwowe 
dobra ziemskie hdanowo, gm. Wierz- 
chniańskiej, pow. Dziśnieńskiego, na rzecz 
wsi Rakowce i Maciasy, b) dobra ziemskie 
Hołoblewszczyzna, gm Holszańskiej,, pow. 
Oszmiańskiego, własność spadkobierców 
Jana Bronowskiego na rzecz wsi Multanka 
i Naruszowce. 
«Następnie komisja ustaliła rozciągłość 

i granice służebności pastwiskowej, ob- 
ciążającej: a) uroczyska Sosniak i Brze- 
źniąk, przynależnych do folwarku Ka- 
rasino, stanowiącego niegdyś część „skła- 
dową dóbr ziemskich Misztowce, gm. 
Dryświackiej, pow. Brasławskiego, włas- 
ność ). Korejwy, na rzecz wsi Karasino, i 
b) dobra ziemskie Paszkiszki, gm. Holszań- 
skiej, pow. Oszmiańskiego, własność Zotji. 
Ganowej i innych na rzecz wsi Dorgiszki i 
Paszkiszki. : 

W przedmiocie zniesienia służebności 
pastwiskowych, ebciążających dobra ziem- 
skie Filipowszczyzna, gm. Pliskiej, pow. 
Dziśnieńskiego, obecnie własność Bronisła- 
wy Florentyny Kuryłło, na rzecz wsi Sza- 
bany, Starzyca i Dworzyce, Komisja za- 
twierdziła układ dobrowolny, zawarty w 
dniu 30 kwietnia 1914 r. przed b. władzami 
rosyjskiemi. 

— (r) Nowe organizacje. Starostwo 
Grodzkie zalegalizowało następujące nowe 
organizacje: 1) Organizację przysposobienia 
kobiet do obrony kraju. Główna siedziba 
w Warszawie, oddział w Wilnie przy ul. 
Wiwulskiego Nr. 29 m. 6. 

Organizacja ma na celu rozwój przy- 
sposobienia wojskowego kobiet oraz przy- 
sposobieria kadr instruktorek dlą wojsko- 
wej pomocniczej służby ną RB wojny. 

Prezeską jest p. Halina Dworakowska, 
żona radcy wojewódzkiego. 

2) Klub sportowy 5 p. p. leg. który 
ma na celu szerzenie sportu śród oficerów 
i szeregowych tego pułku. 

r) 100 nowych obywateli pań- 
stwa. W ciągu czerwca r. b. starostwo 
grodzkie wydało około stu dowodów © 
obywatelstwie polskiem. 

SAMORZĄDOWA 

— (x) Stajnia sejmikowa dla hodo- 
wli rasowych ogierów. Starosta pow. Wi- 
leńsko-Trockiego p. Witkowski w towarzy 
stwie specjalnej komisji,jżzłożonej z człon- 
ków sejmiku powiatowego, dokonał w dniu 
wczorajszym w Czerwonym Dworze oglę- 
dzin nowobudującego się gmąchu, przezna- 
czonego na „stajnię sejmikową dla hodowli 
rasowych egierów. 

MIEJSKA. 

— (x) Organizacja miejskiego banku 
Komunalnego. Magistrat m. Wilna posta- 
nowił zorganizować miejski bank Komunal- 
ny, którego projekt po rozpatrzeniu go 
przez miejską Komisję finansową przedło- 
żony zostanie Radzie Miejskiej do zatwier- 
dzenia. 

2 (x) Układanie podziemnych ka- 
bli elektrycznych na terenie m. Wilna. 
Magistrat m. Wilna przystąpił onegdaj do 
układania na głównych arterjach miasta 
podziemnych kabli elektrycznych. Pierwsze 
roboty rozpoczęto wzdłuż ulicy Adama Mi- 
ckiewicza do Zwierzyńcą. Z związku z te- 
mi robotami, które potrwają prawdopodob- 
nie przez cały okres letni, zatrudnioną zo- 
stała większa ilość bezrobotnych. 

(x) Dr. Brokowski prezesem 
Związku Pracowników Miejskich. Na 
ostatniem posiedzeniu Związku Pracowni- 
ków Miejskich w Wilnie na prezesa tego 
związku wybrany został w drodze aklama- 
cji naczelny lekarz szkół powszechnych m. 
Wilna poseł na Sejm Dr. Stefan Brokow- 
ski. Zaś dotychczasowego prezesa p. ja- 
stzębskiego wybrano na wiceprezesa, 

WOJSKOWA. 

— (x) Inspekcja oddziałów żandar- 
merji na terenie Województwa. W ostat- 
nich dniach bawił w Wilnie dowódca od- 
działów żandarmerii polskiej pułkownik 

  

Sas. Kólczycki, który po przeprowadzeniu 
inspekcji w poszczególnych oddziałach żan- 
armerji na terenie Województwa Wiłeń 

skiego i „odcinkach pogranicznych w dni 
wczorajszym w towarzystwie dowódcy © 
Bryg. KOP. pułk. Górskiego wyjechał dw 
Warszawy. 

ZLE KOLEJOWA. 

— Zmiany w rozkładzie pociągów 
Dyrekcja K. P. w Wilnie zawiadamiaj * 
celąch informacyjnych, że dla udogodnie 
nia komunikacji lokalnej między Wilnem » 
Mołodecznem, poczynając od dnia 10-й:. 
lipca rb., przedłuża się tytułem próby na 
okres letni do 30 IX rb. bieg pociągów 
lokalnych Nr 431/432 Wilno—Oszmiana de 
Mołodeczną i z powrotem z kursowanien- 
jak dotychczas codziennie, z jednoczesn= 
zmianą rozkładu jazdy, jak następuje: 

poc. Nr 431 Wilno odj. g. 15 m. 30 
Mołodeczno przyj. g. 19 m. 10, 

poc. Nr 432 Mołodeczno odj. 20 m. 26 
Wilno przyj. godz. 23 m. 35. 

SZKOLNA. 

(x) Poświęcenie kamienia wę* 
gielnego pod szkołę powsz. w Jerozo 
limce. W dniu dzisiejszym o godzinie 14 
m. 5o odbędzie się na przedmieściu Jero- 
zolimka uroczyste poświęcenie kamieni: 
węgieluego pod budowę miejscowej szkoł; 
powszechnej. 

W uroczystości tej wezmą udział przed - 
stawiciele władz rządowych, szkolnych : 
Magistratu m. Wilna. 

UNIWERSYTECKA. 

— Z Uniwersytetu. W środę 4 lipca 
1923 roku o godz. l-ej popoł. odbyły si« 
w Auli Kolumnowej promocje następują- 
cych osób: : 

1) lek. Antoniego Borowskiego, starsz 
asystenta Kliniki Neurologicznej na dokto 
ra medycyny oraz 

2) Józefa Krupowicza, 3) Leoną Oł 
szewskiego, 4) Izabeli Romanowskiej i 5: 
Zofji Wiśriewskiej na doktora wszechnau: 
lekarskich. 

W sobotę zaś dnia 7 bm. o godzinie * 
popoł. promocje na doktora wszechnaui 
lekarskich: 1) Feliksa Kasperowicza i 2: 
Jana Raciborskiego. Wstęp wolny. 

KOMUNIKATY. 

— Zarząd Komitetu Wojewódzkieg * 
Wileńskiego Ligi Obrony Powietrzne: 
i Przeciwgazowej podaje do wiadomości Žž 
doroczne Ogólne Zgromadzenie Komitet: 
odbędzie się dnia 8 VII r. b. 0 - godzin:« 
12-ej w lokalu Spółdzielczego Banku di. 
Handlu i Rzemiósł przy ul. Mickiewicza 7. 
Dla wszystkich wstęp wolny. J 

— (r) Walne zgromadzenie czton 
ków T-wa prawniczego. Dziś, w piąte- 
© godz. 6 pp. w gmachu sądowym, w ga- 
binecie prezesa sądu apelacyjnego odbe* 
dzie się doroczne walne zebranie członkó « 
T-wa prawniczego im. Ign. Danitowicza. 

Porządek obrad przewiduje 1) sprawe 
zdanie Rady z działalności T-wa za r. 1927. 
2) sprawozdanie kasowe, 3) wniosek ko 
misji rewizyjnej, 4) zatwierdzenie budżet - 
na r.b., 5) wybory członków Rady na miej: 
sce ustępujących, 6) wybory członków ko 
misji rewizyjnej oraz 7) wolne wnioski. 

W razie braku quorum następne ze 
branie, prawomocne bez względu na ilość 
obecnych członków, odbędzie się tegoż 
dnia e godz. 7 wiecz. 

RÓŻNE. 

— (x) Wycieczka osób ze Świata li . 
artystycznego z Francji. W najbliższych 
dniach oczekiwany jest przyjazd do Wiln. 
wycieczki z Francji, składającej się z osó! 
znanych w świecie literacko-artystycznym. 
Między innemi przybędą do Wilna p. Uda 
cre z małżonką, p. Pailleron, redaktor mie ° 
sięcznika „Rsuve des deux Bondes“ i zna 
ny krytyk dziennika „Temps* p. Andrć 
Therive, 

— Żaglówką z Wilna do Gdańskz 
W celach propagandowych w dniach naj: 
bliższych z ramienia tutejszego oddz. Li 
gi Morskiej i Rzecznej udaje się łodzią 
żaglową z Wilna do Gdańska absolwen: 
wydz. medycznego USB Syltonowicz.



TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski. Dzisiejsza premiera. 
„Magdalenki* — oto tytuł dzisiejszej pre- 
miery, która, sądząc z opinji zakulisowych, 
rozśmieszy całe Wilno. Już sam fakt, że 
na scenie ujrzymy Wilhelma II w jego ży- 
ciu czysto prywatnem, a tak różnem od 
oficjalnych komunałów, jest niezmiernie 
ciekawy. rozatem „Magdalenki* obfitują w 
galerję przezabawnych typów i sytuacyj. 

Nad przedstawieniem czuwa wytrawny 
reżyser p. St. Dąbrowski, który jednocze- 
śnie kreuje postać Wilhelma Il-go. 

RADJO. 

Sobota dnia 7 lipca 1928 r. 

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

13,00— : Transmisja z Warszawy. 
17,00—17,15: Chwilka litewska. 
17,15—17,30. Komunikat Towarzystwa 

Rolniczego. 
17,30—17,55: Odczyt z działu „Rolnic- 

two* w opracowaniu Towarzystwa Rolni- 
czego. 
18,00 — 18,45: Transmisja nabożeństwa z 

Ostrej Bramy. 
18,50—19,15: „Dokształcanie nauczy- 

cielstwa szkół powszechnych” Il odczyt. 
19,15—19,35: Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
19.35—20,00: Audycja recytacyjna. 
20,00— : Komunikaty. 
20,15—21,00: Transmisja z Warszawy. 
21,00—22,00: Transmisja z Warszawy. 
22,00 22,30: Transmisja z Warszawy. 
22,30—23,30: Transmisja muzyki tane- 

cznej z restauracji „Oaza* w Warszawie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Otruła się. Dnia 6 bm. w celu po- 
zbawienia się Życia otruła się esencją 
octową 33-letnia Irena Rybnikowa (Metro- 
politalna 3). Desperatkę dostawiono do- 
szpitala żydowskiego. Przyczyna usiłowa- 
nia samobójstwa - miłość. 

— Pokąsany przez psa. Dnia 6-go 
bm. został posąsany przez wściekłego psa 
ore Jan Kurłowicz (Świetlana 15). Psa 
zabito. 

SPORT. 
Zawody plywackie w Trokach. 

Dziś rozpoczynają się dwudniowe za- 
wody pływackie, organizowane na jeziorze 
Trockiem przez Wil. Okr. Zw. Pływacki. 

„Będą to pierwsze zawody na wodzie 
stojącej, w czasie których ustanawione bę- 
dą rekordy pływackie, osiągnięte zarówno 
przez panów jak i panie. 
й Dziś zawody rozpoczną się o godz. 

PP- 
Zawodnicy wyjeżdżają do Trok autami 

ciężarowemi o godz, 12 w pół. z przed przy- 
stani 3 p. sap. 4 

Sędziowie i panie, biorące udział w 
zawodach wyjeżdżają o godz. 10 r, również 
z pod tej przystani. 

Publiczność będzie mogła dojechać do 
Landwarowa pociągami, odchodzącemi z 
Wilna o godz. 14.40, 15.25. ' 

Komunikacja Landwarowa z Trokami 
i odwrotnie zapewniona specjalnemi autami 
ciężarowemi. 

Jutro początek zawodów 0 godz: 
3 pp. (r) 

e * HEMGGEN 

  

oryginalne 

„ARVIKĄ- 

Z SĄDÓW. 
Proces 0 oszustwo. 
Drugi dzień rozpiaw. 

Wczoraj w dalszym ciągu rozprawy 
w procesie o wyłudzanie kaucyj od angażo- 
wanych na nieistniejące posady pracowni- 
ków, Sąd do obiadu zbadał pozostałych, w 
liczbie kilkunustu, świadków, którzy oświe- 
tlali sposoby i metody, jakimi posiłkowali 
się oskarżeni, a zwłaszcza Sergjusz Szysz- 
kow i Stanisław Wołejszo. 

Sąd ma wielkie trudności w prowadze- 
niu śledztwa, gdyż większość Świadków, 
segregujących się wśród pokrzywdzonych, 
te ludzie b. mało inteligentni, którzy nie 
umieją odtworzyć dokładnie, w jakich oko- 
licznościach wypadki rozgrywały się. Rzuca 
10 jednak dosadne światło na system wy- 
tknięty przez oskarżonych. 

Po przerwie obiadowej Sąd badał do- 
wody rzeczowe, znajdujące się w Sprawie, 
a następnie wysłuchał wyjaśnień pod- 
sądnych, w związku z czem zarządzono 
konfrontację niektórych z pokrzywdzonych 
świadków. 

O godz. 7 wiecz. przewodniczący p. 
sędzia Brzozowski zamknął przewód sądo- 
wy, udzielając głosu oskarżycielowi pu- 
blicznemu, podprokuratorowi p. Bol. Ko- 
werskiemu. 

W godzinnem, świetnie skonstruowa- 
nem i rzeczowem przemówieniu, oskarży- 
ciel wskazywał na to, że oskarżeni dzia- 
łali z całą przebiegłością, by niecne swe 
czyny upozorować prawnością. Działali w 
sferze najbiedniejszych, którzy, omanieni, 
sprzedawali swe ubrania, by mėc wnieść 
wymaganą przez podsądnych kaucie, 5ą- 
dząc, że otrzymają posady. > 

Prokurator przekonywa sąd, że mimo 
wszystko czyny oskarżonych są przewidzia- 
ne w części Il art. 591 KK i podsądni win- 
ni pon'eś: stosowną a zasłużoną karę. 

Z kolei zabrał głos obrońca Szyszko- 
wa mec. Andrejew, który aczkolwiek na 
wstępie zaznaczył, że sprawa jest brudna, 
a takim ludziom jak, jego klijent, ręki się 
nie podaje, to jednak czyny iego nie pod- 
padają pod art. 591 KK. Obrońca dowo- 
dzi, że oskarżony Sz. pożyczał jedynie pie- 
niądze na zorganizowanie przedsiębiorstw, 
w których mieli pracować dający pożyczki. 

Prosi o uniewinnienie jego klijenta. 
Następnie obronę wygłosili: mec. Jasiń” 

ski w imieniu Wołejszy i apl. adw. Wismont, 
jako doradca Winiarza. Osk. Nagrodzki 
Przybylski sami się bionili. 

Po. wypowiedzen'u ostatnich słów 
przez oskarżonych, w których zgodnie za- 
pewniali o niewinności i prosili o uniewin- 
nienie, sąd zatwierdził redakcję pytań, na 
zasadzie których, ma powziąć wyrok i udał 
się na naradę. 

Wkrótce potem, Sąd wrócił na salę 
przewodniczący  oświądczył, że wobec 
spóźnionej pory, wyrok ogłoszony będzie 
dziś o godz. 11 rano. 

Kos. 

Eee ludzi dobrego serca poleca W Opiece ludzi dobrego serca poleca 
się biedną wdowę, b. pracowniczkę 
Szkoły Przemystowo—Handloweį w 
Wilnie, mającą chorego Syna i nie 
posiadającą żadnych środków do | 
życia, znajdującą się w ostatecznej 
nędzy. Łaskawe datki uprasza się 
składać do adm: - „Słowa* dla b. 
SED Szkoły. J 

TSO EURO | | į 

DREWNO UŽYTKOWE sosnowe i 
świerkowe cięcią zimowego w Nadlešnic- 
twach Olkienickiem, Trockiem, Orańskiem, 
RÓżankowskiem, Lidzkiem, Baksztańskiem, 
Wileńskiem i innych o masie około 7,500 
mtr.3 oraz 

DREWNO KOPALNIANE o masie 
około 800 mtr3 do sprzedania w Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Wilnie—Wielka 66, 
telefon 12 53. 

Osobom zainteresowanym udziela się 
informacyj w godzinach urzędowych. Oferty 
pisemne na nabycie wskazanych objektów 
przyjmują się w Kancelarji Dyrekcji Lasów. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. 

= 

Lniuiarki i Kosiarki| 
szwedzkie 

ViKIN G“ 
oraz Deeringa i Mac-Cormicka 

р 
E ZYGMUNT 

oleca 

NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Dogodne warunki wypłaty. 

Hi. BALFOUR. 

PWALKA 0 DOKUMENTY 
Po jakimś czasie Molly ujrzała ru- 

iny starego zamku, którego wspaniały 
profil odcinał się na tle czystego nie- 
ba. Molly zrozumiała teraz, że tam wła 
śnie miała być uwięzioną. Most zwodzo 
ny był spuszczony, bez przeszkod więc 
dostali się oboje na dziedziniec zamko- 
wy. 

— Musźżę zawiązać pani oczy, — 
rzekł Osborne. 

Schodząc po schodach, wiodących 
do wieży, Molły uczuła przerażenie na 
myśł o zdradliwym otworze w jednej z 
nich. Lecz Osborne skierował się ku in- 
nej wieży i otworzył drzwi zamknięte, 
na których widok serce Molly zabiło 
gwałtownie. 

Czyżby miała ujrzeć Billa? W tej 
chwili Osborne pchnął ją ku krzesłu do 
którego przywiązał mocnemi sznurami. 

— Nie chciałbym, żeby pani do- 
brała się do tych szaf, zauważył. 
: Molly ciekawie obejrzała się dooko- 
a. 

Znajdowali się w pustym prawie 
pokoju, którego jedyne umeblowanie 
stanowiły jedynie dwa krzesła i stół z 
sosnowego drzewa. Wzdłuż ścian sta- 
ły zamknięte szafy. 

— Pani zostanie tu aż do powrotu 

mego pana,—rzekł Osborne, ale pro- 
szę zapamiętać sobie moją radę: niech 
pani wyzna wszystko, będzie to na lep- 

sze wyjście dla pani. 
Po tych słowach Osborne oddalił 

się gasząc światło i zostawiając uwię- 

kais i 
  

zioną dziewczynę w ciemnościach. 
Rozległ się suchy trzask zamku, 

Osamotniona, zmęczona i niespokoj 
na dziewczyna usiłowała zebrać myś- 
li. Nie miała najmniejszych iluzyj, co 
do powagi sytuacji, w jakiej się znala- 
zła, wiedziała bowiem że nie będzie mo 
gła tłumaczyć się zwykłą ciekawością. 

Fairleigh wiedział zapewne o jej po 
szukiwa niach, w przeciwnym razie 
własną rękę i z własnych pobudek. Nie 
da. Nie było nadziei by ją uwolnił z 
więzienia,: do którego zwabił podstę- 
pem; tajemnica, którą poznała, była 
nazbyt ciemną. 

Pozostawało jej tyłko nie przyzna- 
wać się do wspólnictwa z Jackiem i 
wmawiać w Fairleigha, że działała na 
własną rękę i z wasnych pobudek. Nie 
było to łatwe zadanie i Molly obawia- 
a się, by nie zdradzić się, że działała rę 
ka w rękz z Nedem, którego Fairleigh 
już podejrzewał. Zrozpaczona i drżąca 
z zimna usiłowała zachować zimną 
krew. 

Po pewnym. czasie, który wydał się 
nieskończenie długim, usłyszała zgrzyt 
klucza w zamku. Nagle świato oślepiło 
ja, w pokoju stał lord Fairleigh i Osbor 
ne. Fairleigh ukłonił się jej ze zwyk- 
łym swym uprzejmym uśmiechem, i 
Molly ogarnęo takie uczucie, jakby to 
wszystko było snem, nierealnym i nie- 
możliwym. 

Czyż człowiek ten mógł być zara- 
zem wykwintnym lordem, ojcem Izabel- 
li i bandytą, pełnym okrucieństwa i 
przebiegłości. 

— Odwiąż sznury, Samie, roz- 
kazał, zapewnie uciskają one panią. 
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Miejski Kinematograt 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 5 do 8 lipca 1928 roku 
włącznie będą wyświetlane filmy: й 
wyscigowego. W rolach głównych: Gertruda Astor, I. Farrell Mc Donald i Henry Walthali. Nad 
program: 1) „Jak powstają skrzypce" w 1 akcie. 2) „Brewerje urwisa“ kom. w 2 akt. Ostatni 
seans o godz. 10-ej. Orkiestrą pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, 
w niedzielę i święta od g. 3 m. 30. Początek seansów od g.ó-ej, w niedzielę i święta od g. 4-ej. 

Ceny miejsc: Parter 80 gr., Balkon 40 gr. Następny program: „BOHATER DZIKIEJ KANADY*, 

„Arółowa tor wyścigowego” wspaniały „dramat w 10 
aktach z wielkiego sezonu 

  

SIĘ* wspaniały, tryskaj 
cająca treść. 2) „RARY 

| ае „НОО° 
Wileńska 38. 

Parter od 1 zł., Balkon 70 gr. Dziś! Wielki podwójny program. Porywający film erotyczny 1) „ROZWIEDŹMY 
y humorem kino-romans. W rol. głown. pikantnai czarującą Vivian Gibson, zachwy- 
w LETARGU* sensacja filmowa. Początek o godz. 6, ostatni seans o godz. 10.15. 

  

Teatr „POlOnJA 
A.Mickiewicza 22.   
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$TOCZNIA 
« 

Informacji udzielają: 
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Gdańs k. 
dostarcza wobec dużego zbytu po cenach najniższych udzielając najwyż- 

szego rabatu Sllmiki EIeKfTYCZNE prądu stałego i trójfazowego. 
PRĄDNICE PRĄDU STAŁEGO. 

TRANSFORMATORY. 

Biuro własne: Warszawa, Jasna 11 m.5, tel. 99 18, 

Skład nasz: Szloma Rudomiński, Wilno, Zawalna 28/30. у 

lub bezpośrednio: STOCZNIA GDANSKA, GDAŃSK. 

  

Parter oa80 gr. Dziś, przed wysłaniem do Kolonii Polskiej w Ameryce ukaże się na żądanie publiczności po 
raz ostatni w Wilnie wielki film ze złotej serji polskiej О 2 sz i , 

MOWI...“ w g genjalnego utworu Gabryeli Zapolskiej, W roli tytułowej ulubienica wileńskiej 
Jadwiga Smosarska (Frania), Kazimierz Justian (Krajewski). Nad progiam: Arcywesola farsa w 2 akt. „PRÓ- 

BA OGNIOWA*, Początek o godz. 5.30, ostatni 10.25, 
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ZAKŁADY 
  

AMVNICYJNE 
  

Myśliwcze! Gdy poczynasz sezon w Twem łowisku, pomnij o najważ- 
niejszem: Używaj „PÓCISKU*. Ładunek niezawodny, wykonany w kraju, * 

  

  

    
RRERZEWEEEREWYENZH 

KAŻDY Radjoamator wie, czem 
jest defekt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY deiekt 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 

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

Mickiewicza 4—6. | 

  

produkcji—dramat łez i krwi „O CZEM SIĘ NIE 
publiczności 

r i moczo- 
płciowe i skórne, ul. B SĘ: Wileńska 7, tel. 1067. 

MAWAWAE © 

weneryczne, 

    

Przypomnij sobie! 
Szedłeś ulicą — nagle poczułeś silny 
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` 
aa a czy ale subtelny zapach perfum i mimo- DOKTOR Dr Hanusowiez woli musiałes ki dbEJEZEG; bo za- 

D.ZELDOWIGZ | szyjcz. Ao aa pach ten przylgnął do Ciebie, towa- | | 
chor. weneryczne, | ne, weneryczne, go- rzyszył Ci i przerwał Ci bieg myśli! | | 
syfilis narządów |dziny przyjęć 5-7 pp. | Pertumy Henryka Żaka chwytają | 
moczowych, od 9 | Zamkowa 7—1 Le-  iak arkanl Kup w najbliższej | a, 
—1, od 5—8 wiecz. | czenie światłem: Sol- « „„. perfumerii j 

= lux, lampa Bacha  „Malkę“ (dla Pań) | s. 
Kobieta-Lekarz | (sztuczne słońce gór- „Lilas' (dla Panów е 

t 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 

(ėjatermja)  +6bZ 

, Niezwykłą okazja; 
DOW MOCZOW. i sprzedamy ma” 
od 12--2i od 4--6, ! jątek ziemski 185 
ul. Mickiewicza 24, ha, z lasem ręb- 

tel. 277. | 

"W. Zdr. Nr. 152. 

nym 85 ha, 2 klm. 
od stacji, z budyn- 
kami; przy wpłacie 

1000 dolarów 
D. H.-K. „Zachęta* 
Gdańska 6 tel.9-05 

AKUSZERKA 

Choroby SG. w. Smiałowska 
Sanatorjium — „Salus* przyjmuje od godz. 9 
Dr. Kupczyka Kra- do Mickiewicza 
ków, Szujskiego 11. 46 m. 6. Niezamoż- 

nym ustępstwa. 
P Nr. 63 i 

„B 
 POSADY 5 
L] 
DO DRUSKIENIK 

potrzebna zarąz 050- 

    

    

  

Br. EOPILSKI ! ОВ НОО 
choroby skėrne i we a 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do li od LETNISKA 
5—7 p.p. W. Pohulan- wozusueszma 

OI ba poważna, wycho= 
40 MP, 1 Leinisko-Pensjonat wawczyni (freblanka) 

st. Landwarów, m. Le- 10 dziecka 7 lat. Wil- 

    

DOKTOR ‚ m. L ы 
śniczówka nad jezio- 0; Suwalska 7 m. 6, 

K. GINSEERG rem, las <a, od8 10; 7—9. 1-9862 
choroby weneryczne dowiedzieć się: Anto- po 
syfilis i skórne. Wil- kolska 62-a—2, 
no, ul. Wileńska 3,! e- na miejscu: 
lefon ‘567. Przyjm je 

awawawa |, DOKALE @ 
KUPNA I SPRZEDAŻ na wynajęcia 

Cz 

Dokfór-Medycyny 3 pok ž WAWAAWA konia: 2 mac 2 R : 
ROWE! irmy Leitner 

A. BY 
MBLER meblami lub nie, Sko- 

z lampką-dy- 
choroby skórne, - В pówka 5. 3013-1 
płciowe. Elektrotera- namo, szosowy, bar- й 

lub 

J g-——— 753 

  

  

  

2 pokoje umeblowane 

( ) 
skie)i elektrycznošcią „Daj-Go“ (dla Wszystkich). | 

Pokój | 
do wynajęcia ud za- 
raz, frontowy, pierw- | 
sze piętro, Zygmun- 
towska 4 m, 3. —o 

RÓŻNE 
STAI Ei SURASK 

Kilka uczących się 
dziewczynek 

przyjmę na stancję. 
Troskliwa opieka. 
Francuska  konwer- 
sacja. Fortepian ną 
miejscu, ul. Zakreto- 
wa 5a, m. 10 (blisko 
gimnazjum Nazareta- 
nek). Zapisy od 4 
g. codziennie prócz 
niedziel i świąt,) 
Leonja Kontrymówna 

2746 -4 

dolarów ; 
3.006 ulokuje- | 
my natychmiast na 
I hipotekę miejską 

lub wiejską +1 
D. H.-K. „Žacheta“ | | 
Gdańska 6, te) ,9-05 | 

: dólarów | 
5-6.000 Basiai | 
do ulokowania na 
1 hipotekę na 

  

В 

| 
| 

| 
1 

    

    neryczne i moczo- 

pia, słofice górskie dzo mocny, w dobrym 
djatermja. Mickiewi- stanie okazyjnie do 
сга 12, róg Tatar-sprzedania. Obejrzeć 
skiej 9-2i5: 8, w zakładzie mecha- 

  

  

  

do wynajęcia 
w śródmieściu, z uży- 

okres do ł roku 
D. H.-K. „Zachęta” 
Gdańska 6,tel.9-05 
  

  

      

W.Z.P 43, nicznym Smejlisą, yalnością kuchni, 
Dominikańska 13. -1 Końska 4m*1. 1--10€- GUYS 

wytwórnie ma- aidai z LAKŁADY BUDOWY MŁYNÓW Szy osiowe iiarcinkiewiczówny 
ё E 66 ADELI ktoby wiedziaž 

Ё = adres w jej własnym | 
zwierza do torby, Ciebie przenosi do raju... "= te į Interesie proszę za- 

2 wiadomić, Warszawa, | 
5 99 00 | Pawia 5, Broszkie- | 
= ; o! wicz. 3015—1 

5 = Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka. a “r 
m Р __д ra | - Zarząd: LUBLIN, Foksal 25. = 

SEE @- : 
© Fabryki w Lublinie i Žywcu ® ......' 

: е Biuro sprzedaży i skład fabryczny: G = Е M ad fabryczny: 

$ |Wlmo, Ostrobramska 29, telefon 13—10. |5 ZGUBY 
e | Budowa i przebudowa młynów. zbożowych, WYTWÓR- = AEZBZECDE 

= NIA wszelkich MASZYN MŁYŃSKICH według najnow- $ gubiono kwit 1 
Nadleśnictwo Niemenczyńskie w Nie- | © |SZel techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE i SZTUCZNE. | ** Z lombardowy ) 
a m de A: % w|.m| MOTORY ROPOWE, NA GAZ SSANY, MOTORY = * (Biskupia 12) | 
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Pani wybaczy że zmusiłem czekać dług 
g0,—zwrócił się do Molly, —ale zatrzy 
mano mnie wbrew moim chęciom. 

— Nie potrzebuje się pan tłuma- 
czyć,—odrzekła Molly, odzyskując na- 
gle zwykły spokój. 

Fairleigh uśmiechnął się i usiadł 0- 
bok niej, przysunąwszy drugie krzesło 
do stołu. 

— Porozmawiajmy sobie spokojnie 
i szczerze — rzekł. 

Oczy jego wpatrywały się w nią ba 
dawczo i Molly uczuła, że pod wzro- 
kiem rumieni się. 

— Zdaje mi się, że znam pani głos, 
—ciągnął dalej, — ale nie jestem pe- 
wien, czy go poznaję, proszę więc z ła 
ski swojej zdjąc kapelusz i okulary. 

Molly wykonała rozkaz, wiedziała, 
że teraz będzie poznaną, ale usiłowała 
zyskać na czasie, by tymczasem ułożyć 
planpostępowania, ale czuła się coraz 
mniej pewną i spokojną. Uprzejmy ton 
Fairleigha niepokoił i przerażał o wie- 
le więcej, niż ostre groźby Osborna. 

— Czy mi się zdaje, czy też istot- 
nie ma pani na głowie perukę? — cią- 
gnął dalej spokojniewróg Molly. 

— Amnie się zdawało, że udało 
mi się ją doskonale włożyć, westchnę- 
ła Molly. — Jak mógłpan to odgad- 
nąć? 

— Gdyż zdaje mi się, że domyślam 
się, kim pani jest i że gdy poraz osta- 
ni miałem zaszczyt panią przyjmować 
panią u siebie, miała pani jasne włosy! 

Molly zdięła perukę i potrząsnęa 
głową, a krótkie jej włosy rozsypały 
się złocistą falą. \ 

Fairleigh zmarszczył brwi, a gdy 

Wydawca Stenisław Mechlewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

zaczął mówić, głos zabrzmiał 
twardo i groźnie. 

— Czy potrafi mi pani wyjaśnić, w 
jakim celu weszła pani do mego domu 
w tem przebraniu? 

— My, dziennikarze, gotowi popeł- 
niać szalone czyny dla zdobycia po- 
trzebnych nam iniormacyj! 

— Czyżby więc czyn pani miał na 
celu napisaniu cyklu artykułów doty- 
czących „przeżyć pokojówki'*? 

— Tak jest. 
Fairleigh uśmiechnął się. 
— Uważałem panią za zbyt inteli- 

gentą, by mogła pani mnie posądzić o 
uwierzenie tej bajce! 
. Pogarda, która brzmiała w głosie 
jego, rozgniewała modą dziewczynę. 

„‚ — Drogi panie, skoro pan wie, ja- 
kie byy moje intencje, pocóż pan się 
fatyguje rozpytując mnie? 

A jednak nic mnie nie powstrzyma 
musiał nadal panią niepokoić pytania- 
mi. Sądzę, że pani zdaje sobie sprawę, 
iż mógłbym zmusić panią do odpowie- 
dzi? 

— O, nie wątpię, w tej chwili nie 
poznaję pana zupełnie, wiem tylko, że 
jest pan ojcem Izabelli... 

Cios był*dobrze wymierzony, gdyż 
uczucie ojcowskie było jedynem, które 
mogło wzruszyć serce okrutnego starca 
a strach wzbudzała w nim tylko myśl 
o tem, że jego ukochana córka dowie- 
dzieć się może prawdy o ojcu. 

— A jednak nic mnie powstrzyma 
od użycia całej mej siły, by zmusić pa- 
nią do mówienia. Nigdy nie cofam się z 
drogi, którą obrałem. 

— A raczej zmusza pan iść po 

jego niej tych wszystkich, którzy są narzę- 
dziem w pańskim ręku! 

— To nie stanowi różnicy! 
— lm dłużej się żyje tem więcej 

się zdobywa doświadczeń! — rzekła 
sentencjonalnie Molly. 

— Tak, ale życie nie jest wieczne, 
rposzę pamiętać o tem, panno Molly. 
Czy pani rozumie, że zaplątała się pani 
w bardzo niebezpeczną grę? 

— Oczywiście. 
— Cieszy mnie to bardzo. Nie lu- 

bię używać środków ostatecznych, ale 
uprzedzam panią, ze się przed niemi 
nie cofnę, jeśli pani będzie próbowała 
mnie oszukać. Teraz proszę mi opowie 
dzieć, w jakim celu zjawiła się pani tu 
taj i co pani robiła? 

— Jestem tu dzięk* pańskiemu ka- 
merdynerowi, który mnie do tegopoko- 
juprzyprowadził grożąc rewolwerem. 
Co robiłam tu? Nie potrzebuję mówić, 
gdyż sam pan wie dobrze, że siedzia- 
łem w ciemnościach, skrępowana sznu- 
rami. 

Fairleigh westchnął. 
— Chciałbym, żeby pani nie żar- 

towała i opowiadała poważnie na mo- 
je pytania, tracimy tylko niepotrzebnie 
czas. Nasz wspólny przyjaciel Stric- 
kland przysłał panią tutaj dla szpiego- 
wania mnie? 

— Jack Strickland? Co pan mówi? 
Ależ on nawet nie wie o tem, że tu je- 
stem! 
Roz Doprawdy? A więc gdyby znale 

Ziono panią na dnie rzeki lub przepas- 
ci, Strickland nie przyby | 
ny? : 

— O, sądzę že bylby bardzo za- 

Druk. „Wydawnictwo Wileńskie* ul. Kwaszelna 23. 

ciekawiony i niespokojny, zadawałby / 
sobie pytania w jakim celu tu przy- « 
byłam. | 

A Ned Crawley, czy 
zadawałby sobie pytanie? 

— Ned by się domyślił zapewne, | 
ale i on nie wie o moim pobycie ną 
zamku pana. 

` A jednak pani się nie zdziwila, 
czytając kartę, w której prosił o 
chwilę rozmowyjj w ważnej sprawie? 

— Nie, ale zaraz to panu  wytłu- 
maczę. — Chciałabym jednak z kolej 
zadać panu dwa pytania, czy pam 
chce mi na nie odpowiedzieć? 

— Z przyjemnością. 
— Przedewszystkiem, 

mną teraz stanie? 
—- Droga pani, to zależy najzu- 

pełniej od niej samej! 
— Czyli pan chce zmusić mnie - 

również 

co się ze | 

grožbą do wypowiedzenia wszy“ j 
stkiego, co pan przypuszcza, žė“ 
wiem? | 

— Gdyby pani nie była odnalazła | 
przejścia ukrytego, odesłałbym panią ‹ 
zaraz do Londynu, ałe w obecnej 
sytuacji, sądzę, że należy się pani 
podróż po morzu!... 
‚ = Pan się obawia, abym nie wy- 
jawiła Światu mych odkryć, więc to 
prawda?... 

— Co jest prawdą? 
— Że pan uwięził Billa Boyda? 
— Ależ naturalnie! 
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