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E Dziś CZWARTY DZIEŃ WYŚCIGÓW KONNYCH W POŹPIESZCE z TOTALIZATOREĄ 
Oraz kRońkurs hippiezny dla 

  

Sprawy ©ychowanin 
młodzieży 

Wychowanie młodzieży staje się 

sprawą coraz bardziej złożoną; z jed- 

nej strony życie stawia coraz większe 
wymagania sprawności umysłowej. i 
fizycznej; z drugiej strony— główny 

czynnik wychowawczy, rodzina, Z za- 

nikiem form gospodarstwa naturalne- 
go, form patryarchalnych, coraz, mniej 

ma wpływu na wychowanie. Ojciec, a 

coraz częściej i matka, całe dnie 

spędzać muszą za domem, w poSzu- 

kiwaniu chleba. Nie mają wprost fi- 
zycznej możliwości nauczania i wy- 

chowania młodzieży. Coraz bardziej 

sprawą wychowaniai zajmuje się pań- 

stwo, ciężar wychowania i wykształ- 

cenia coraz mocniej cięży na szkole 

państwowej. Jezeli chodzi o chrześcjan, 

to, jako czynnik wychowawczy, poza 

rodziną i państwem, występuje jeszcze 

społeczność religijna—Kościół, który 
w wychowaniu i wykształceniu ludów 
europejskich największą odegrał rolę. 

Sprawą rozgraniczenia praw i obo- 
wiązków tych trzech czynników wy- 
chowawczych, rodziny—Kościoła—Pań- 
stwa jest dziś najbardziej aktualną 

tam, gdzie życie polityczne wre naj- 

żywiej; gdzie najnowsze formy bytu 

społecznego się tworzą: we Włoszech. 

Sprawa ta jest jednym 4 punktów za- 

sadniczo spornych pomiędzy Watyka- 

nem a rządem Mussoliniego. Szczegó- 

łów jej rozwoju w ciągu ostatnich lat 

nie umieścilibyśmy w jednym artykule. 

Jest ona wciąż omawiana w pra- 

sie, w aktach prawodawczych, w Коп- 

kordacie, — i była ostatnio głównym 

przedmiotem obrad Kongresu tilozo- 

ficznego, który przez trzy dni obra- 

dował na Kapitolu, pod przewod- 

nictwem faszysty filozofa prof. Genti- 

le, b. ministra, i autora ostatniej, 

dbecnie obowiązującej ustawy szkol- 
nej włoskiej. Brał w tym Kongresie 

udział sam Mussolini. 

Ta sama kwestja wraca wreszcie 
raz poraz w przemówieniach Papieża, 

ostatnio mamy jej echa w liście Ojca 

św. do Kardynała Gasparri w spra- 
wie paktów laterańskich; znowu wy- 

rażnie i dobitnie zaznacza tam Papież, 

że „rola wychowania młodzieży 

należy do Kościoła i do rodzi- 

ny, a dopiero na trzecim miej- 

scu do Vanstwa“. Jest to stara, 
niezmienna teza Kościoła Katclickie- 

go; jest to również i; postulat zdro- 

wego rozsądku, gdy tylko 'się zrozu- 

mie, że niemaj właściwie moralności 

niezależnej, nie opartej w dogmat, o 
religję; że tam jest moralność praw- 

dziwa, gdzie jest religja prawdziwa; 
i że nauczanie tej religii jest sprawą 

kościoła, nie państwa. Uczy doświad- 
czenie, dokąd prowadzi młodzież wy- 
chowanie bez religji. 

U nas sprawy wychowania mło- 
dzieży coraz bardziej aktualnemi się 

stają. Szczególnie szkolnictwo Średnie 

jest przedmiotem wciąż rosnącej tros- 
*ki jak rodziców, tak i wszystkich któ. 
rym przyszłość Kraju na sercu leży. 
Ostatnie komunikaty w sprawie wy- 
borów do Bratniej pomocy na Uni- 

wersytecie wywlokły na światło dzien- 

ne fakty, których samo przemilczanie 
_Jrzuca cienie nadzwyczaj bolesne. Na- 

wet obroncy Status quo nie mogą nie 

przyznać, że gwałtowna jest potrzeba 
reorganizacji instytucji, w której po- 
dobne sprawy się dzieją. 

Sądzę jednak, że nadzwyczaj po- 

wierzchownem byłoby mniemanie, że 
taki czy inny statut Bratniej Pomocy 
$am przez się zaradzi złemu. Źródła 
złego szukać należy gdzieindziej, nie 

w papierowej ustawie. Tylko braki w 
charakterach młodzieży, przychodzą- 

cej na uniwersytet, są powodem 
atmosfery, umożliwiającej sprawy te- 
go rodzaju. | szukając zła — trzeba 

_ się zwrócić ku szkole Średniej. 

(dałszy ciąg na szpałcie 6-ej). 

E als ks 

ECHA STOLICY 7 JĄ KORDONÓW 
Memorjał urzędników pańsfwo- 

wych. 
WARSZAWĄ, 8 VI. (tel. wł. Słowa) 

Jak się: dowiadujemy, stowarzyszenie 
urzędników: państwowych . złożyło p. 
premierowi Świtalskiemu memorjał w 
sprawie .postulatów pracowników. pań- 
stwowych.. Przedstawiciele stowarzy- 
szenia urzędników państwowych ocze: 
kują na audjencję w związku Zz po: 
stulatami. Memorjał zawiera następu- 
jące żądania; podniesienie poziomu 
płac urzędnikom: do ich realnych war- 
tości «w r. 1925; wypłaty zaległego 
dodatku « mieszkaniowego... «Ponadto 
urzędnicy domagają . się nowelizowa- 
nia obowiązujących przepisów pragma- 
tyki; uregulowania płac «urzędników 
prowizorycznych, którzy "wbrew wy- 
raźnym ustawowym przepisom. zakre- 
ślającym służbę: 'prowizorycznych na 
lat 5, pracują do lat 6, 7 i pozostają 
na stanowisku pracowników prowizo- 
rycznych. Również: porusza memorjał 
koniecznośćjuregulowania kwestji urlo- 
pów i godzin nadliczbowych. Sprawa 
ta nie jest uregulowana. W zakończe- 
niu memorjał domaga się uregulowa: 
nia spraw emerytalnych. W ustępie 
do .memorjału pracownicy: państwowi 
podkreślają, że żądania ich w zakre- 
sie materjalnym są żądaniami, które 
się znajdują na gruncie mińimum 
utrzymania. 

P. Prezydenf na otwarciu zjazdu 
Federacji obronców Ojczyzny 
WARSZAWA, 9-VI. (tel. wł. „Słowa”). 

Dziś, 0 godz.11 m. 30 Pan Prezydent we- 
źmie udział w otwarciu dorocznego zjazdu 
Federacji Obrońców Ojczyzny. O godz. 3 p. 
p. Pan Prezydent będzie obecny na rozgryw- 
ce o puhar narodu na zawodach hippicznych 
w Łażienkach. O godz. B odbędzie się na 
zamku raut dla Federacji Obrońców Ojczy- 
izny. 

Nielegalny wiec sfudenfów w 
związku z wypaskami we bwowie 

WARSZAWA, 8-VI. (tel. wł. „Słowa”). 
Wczoraj o godz. 12-ej przed bramą uni- 

wersytetu zebrała się grupa studentów z po- 
wodu zapowiedzianego wiecu, jednakże re- 
ktor uniwersytetu zawiadomił studentów, że 
wiec odbyć się nie może. Wobec tego, że 
zgromadzonych było więcej nić 1000 osób, 
przedstawiciele Nacz. Kom. Akad. uważali 
za wskazane wiec doprowadzić do końca. 
Na wiecu tym powzięto szereg rezolucyj 
zwróconych przeciwko rządowi z powodu 
wypadków lwowskich, i jednocześnie soli- 
darność z, młodzieżą endecką we Lwowie. 
W tym czasie przedstawiciele młodzieży de- 
mokratycznej w swej odezwie podkreślili co 
mastępuje: 

Studenci aresztowani za udział w smut- 
nej pamięci wypadkach lwowskich od kilku 
dni znajdują się w dyspozycji władz sądo- 
wych. Nie jest rzeczą młodzieży  akademi- 
ckiej, by przez nacisk wewnętrzny wywierać 
wpływ na te władze. Nie osiągnie się tego 
przez import nielegalnych odezw ani przez 
nielegalne uchwały, powzięte na nielegal- 
jnych wiecach. ! 

Jednakże młodzież endecka nie usłucha- 
ła odezwy młodzieży demokratycznej i po- 
wzięła cały szereg antypaństwowych uchwał 
poczem rozeszła się. 

Konferencja bigi Narodów 
w sprawie zniesienia wiz 
W dniu 10-go czerwca rozpoczyna się 

z inicjatywy Ligi Narodów w Genewie 
międzynarodowa Konferencja w sprawie 
zniesienia wiz tranzytowych dla ruchu emi- 
gracyjnego. Wizy zastąpione mają być mię- 
dzynarodowemi kartami tranzytowemi, ja- 
kie będą wydawane emigrantom przez biu- 
ra paszportowe państw europejskich. Z ra- 

mienia Polski wyjechał dziś do Genewy 
na tę konferencję dyrektor Urzędu Emigra- 

cyjnego p. Nakoniecznikoff i inspektor 
emigracyjny M.. P. i O. S. p. Jankowski. 

Wyjazd podsekrefarza sfanu inż. 
Gzapskiego do Paryża 

Dn. 8 bm. podsekretarz stanu w min 
komunikacji inż. W. Czapski wyjeżdża na 
czele delegacji polskiej, w skład której 
wejdą: naczelnik wydziału w min. komuni- 
kacji ppłk. Sikorski, por. Piątkowski i de- 

legat min. spraw zagranicznych, na specjal- 
ne posiedzenie Międzynarodowego Związku 
Lotniczego (C. Ii N. A), które odbędzie 
się w Paryżu w sprawie wniosku niemiec- 
kiego dotyczącego zmiany konwencji lotni- 
czej z października 1919 r., co pociągnie 
za sobą przyjęcie Niemiec do Związku. 
Obrady potrwają od 5 do 6 dni. 

Odroczenie rokowań polsko-nie- 
mieckich. 

Przyczyną dalszego odroczenia ro- 
kowań handlowych Polski i Niemiec 
jest trwająca obecnie sesja Rady Ligi 
Narodów. Wyjazd niemieckiego mini- 
stra spraw zagranicznych Streseman- 
na do Madrytu przyczynił się do 
przerwania prowadzonych na drodze 
dyplomatycznej  pertraktacyj w tej 
Sprawie, tak, że przed ukończeniem 
obrad Ligi nie należy się spodziewać 
wznowienia rokowań. 

Program pobytu króla szwodzkiego w 
Łotwie, 

Z»Rygi donoszą: Komisja. przygo- 
towawcza dla sporządzenia programu 
przyjęcia króla, ostatecznie zatwierdziła 
swój projekt. Król przybędzie do Łot- 
wy specjalnym pociągiem, który zo- 
stanie wysłany po. niego do Talina. 
Na stacji pogranicznej Valke. króla 
spotka orkiestra i chóry, wykonując 
hymn szwedzki i kilka pieśni. W dro- 
dze z Valke do Rygi pociąg się za- 
trzyma w Wendenie i Zegvolče, gdzie 
także powitają króła chóry. Na sta- 
cjach tych powitają króla również or- 
ganizacje miejscowe. 

Do Rygi król szwedzki -przybędzie - 
Na peronie . dnia 29 czerwca 'zrana. 

uszeregują się skaucj. Na dworcu rys- 
kim króla powita prezydent Łotwy, 
członkowie rządu, prezydjum sejmu, 
wyżsi ojicerowie, rektor uniwersytetu 
i inni. Na placu przed dworcem  sta- 
ną oddziały wojsk i korporacje stu- 
denckie ze sztandarami. Z dworca es- 
kortowane przez oddział kawalerji sa- 
mochody króla i prezydenta udadzą. 
się do zamku prezydenta. O -godz. 3 
po południu król uda się do katedry, 
gdzie odbędą się uroczyste modły 
przy udziale kleru i biskupa Irbe. O 
godz. 3,45 w sali uniwersytetu odbę- 
dzie się uroczysta akademja. Od wej- 
Ścia aż do sali uszeregują się w szpa- 
ler korporacje studenckie, Wieczorem 
król zawita do opery narodowej, by 
przyjrzeć się baletowi, poczem na 
zamku prezydenta odbędzie się obiad 
w którym udział weźmie 150 osób. 
W czasie obiadu na placu przed zam- 
kiem skauci rozbiją obóz, a studenci 
utworzą pochód z pochodniami. 

Wszystkie urzędy, a także statki 
na Dźwinie zostaną uiluminowane. 

Nazajutrz król przyjmie delegacje, 
w tem delegację samorządu Zemgalji 
z powodu 300:lecia przyłączenia jej 
do Szwecji. O godz. 11 król zwiedzi 
bratnie mogiły, o 12 zaś na esplana- 
dzie odbędzie się wielka rewja woj- 
skowa, w której wezmą udział i strzel- 
cy łotewscy. Tego samego dnia wie- 
czorem król szwedzki na pancerniku 
„Swerioge“, żegnany salwami, odpły- 
nie z powrotem do Szwecji. 

Represje administracyjne w Śzałach 
„ „„Liet. Żin.* donoszą, iż w Szatach pow. 

Kiejdańskiego ukarano cały szereg osób 
orjentacji chrz.-demokratycznej. Kierownik 
miejscowej kooperatywy Witaszas za wy- 
woływanie niepokoju wśród społeczeństwa 
został wydalony przez komendanta do pow. 
Szawelskiego na cały czas trwania stąnu 
wojennego. й 

Gospodarz Jan Dyrsa ze wsi Pietrajcie 
zostat skazany w trybie administracyjnym 
na 2 mies. aresztu bez zamiany na grzyw- 
nę, zamożni gospodarze: Michał  Zubkie- 
wicz, Pabrinkis, Dąbrowski ukarani grzyw - 
ną w kwocie 100 It. z ;zamianą na 10 dni 
aresztu. Organista Józef Kemejkis zostaje 
wydalony do pow. Ucińskiego. Urzędnik 
pocztowy Antoni Grynczunas zostaje usu- 
nięty ze stanowiska i wydalony do miejs- 
cowości, w której uprzednio mieszkał. 

Prawie wszyscy ukarani złożyli poda- 
nie o ułaskawienie na ręce Ministra Obro- 
ny Krajowej. Niektórym wymiar kary za- 
wieszono aż do specjalnej wskazówki. 

Urzętówka litewska tabrykaje wiedo- 
mości 6 terorystach 

BERLIN. 8.6. (Tel. wł.). Donoszą tu z 
Kowna z dobrego źródła, że opublikowana 
przez litewską gazetę urzędową „Lietuvos 
Aidas* w dniu 6 czerwca wiadomość, jako- 
by 10 uzbrojonych osobników przeszło 
granicę z terytorjum Polski na terytorjum 
litewskie, nie odpowiada rzeczywistości, 
Nawet sama gazetą oficjalna, podawszy tę 
wiadomość, zachowała o tej sprawie w 
dniach następnych milczenie, co jest wielce 
znamiennem. W Kownie stanowczo twier- 
dzą, że organizacja „Żelaznego Wilka* za- 
mierza rozwinąć energiczną działalność pa 
polskiej strone granicy, t. į- na terytorjum 
polskiem, zas przytoczone na wstępie do- 
niesienie „Lietuvos Aidas“ było umyślnie 
sfąbrykowane w celu odwrócenia uwagi 
opinji publicznej od oczekiwanej działąlnoś- 
ci tej organizacji. 

Wyrok ra kommnistów 
Z Kowna donoszą: Szawelski sąd 

Sbrszowy za działalneść komunistyczną 
azał komunistów  Glezerównę i Toma- 

szewskiego na 8 lat ciężkiego więzienia, 
Kadisa na 4 lata 8 "m. Szumańskiego— na 
7 lat. Rumpisa na 7 lat i Jasutisa na 5 lat 
2 mies. Z pośród skazanych czterej $są 
uczniami gimnazjum. 

00-letni jubilensz Kowna, 
Z Kowna donoszą: W związku z 500- 

letnim jubileuszem W. Ks. Lit. Witolda po- 
stanowiono również uczcić 900-letni jubi- 
leusz od dnia założenia Kowna. 

. policję rozproszeni. O godz. 20 grupy akademików zaczęły gromadzić się na ul. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 

POST. 

WOŁKOWYSK — 

3 CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy ra stronie 2-ej i 3ej 40 gr. 
swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'”. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

Y — Księgarnia Pol. Macierzy. Szkolnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T- wo Księg. Kol. „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 

iii i] 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej, Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 

Pan 

Z posiedzeń Ligi Narodów 
MADRYT, 8VI.PAT. Wczorajsze posiedzenie komitetu Ligi rozpoczę- 

ło się od oświadczenia delegata Kanady Danduranda, który w formie naj- 
zupełniej wyraźnej zaproponował odroczenie obrad nad raportem komite- 
tu trzech. Poparł Danduranda w długiem przemówieniu niemiecki delegat 

Schubert, który poświęcił wiele czasu na uwagi krytyczne odnośnie tez ra- 
portu komitetu trzech. Następnie przemawiał Briand, który oświadczył, że 
Komitet i rada komitetu mają prawo powziać decyzję o odroczeniu debaty. 
Po kilku dalszych przemówieniach, między innemi delegat Rumunii Titules- 
cu i Finlandji Prokope stwierdzili, że żaden z członków Rady nie stawia 
wyraźnego wniosku o odroczeniu dyskusji, wobec czego Rada postanawia 
przystąpić do omówienia raportu. Delegat angielski, ambasador w Madry- 
cie, Graham oświadczył, że otrzymał od swego rządu polecenie popierania 
raportu, Min. Zaleski zaznaczył, że raport jest dla jego rządu do przyjęcia 
w głównych linjach, zastrzegł jednak sobie możność czynienia uwag co 
Se Tano szczegółów raportu, gdyby tego zaszła potrzeba w czasie 
ebaty. 

' MADRYT, 8.VI. PAT. Agencja Havasa podaje: Radą Ligi Narodów 
przyjęła konkretne konkluzje raportu trzech dotyczącego zmiany w stoso- 
waniu dotychczasowej procedury przy badaniu petycyj mniejszościowych. 
Rada Ligivodtožyta do wtorku dyskusję nad uzasadnieniem raportu, który 
potwierdził raz jeszcze tezę podtrzymywaną zawsze przez Radę Ligi o roli 
Rady w akcji ochrony mniejszości i odrzucono pogląd, jakoby Liga Naro- 
dów była prawnie obowiązana do zorganizowania stałego systemu ochro- 

- ny mniejszości 

Król Jerzy jedzie na kurację do Czech 
WIEDEN, 8.VI. PAT. Dzienniki donoszą z Pragi, że zarząd zdrojo- 

wiska w Piszczanach otrzymał od przybocznego lekarza króla angielskiego 
Jerzego zapytanie, czy możliwy byłby przyjazd króla do Piszczan celem 
przeprowadzenia kuracji. Zarząd zdrojowiska zawiadomił dwór, że może 
oddać do dyspozycji króla całe skrzydło luksusowego hotelu „„Thermia". 
Wyjazd króla Jerzego do Piszczan projektowany podobno jest na koniec 
czerwca. 

Trocki zwraca się do Aacdonalda © pozwolenie na wjazd do Anglji 
KONSTANTYNOPOŁ, 8.VI. PAT. Agencja Reutera donosi, że Trocki 

wysłał do Macdonalda depeszę z prośbą o udzielenie mu wizy na przyjazd 
do Anglji. Prośbę swą Trocki motywuje względami na stan jego zdrowia. 

Proces Jakubowskiego TS 
Ostatni dzień przesłuchania świadków 

BERLIN. 8-VI. PAT. Dzisiejszy dzień procesu Jakubowskiego ma być ostatnim 
w przesłuchiwaniu świadków. Naogół spodziewane jest zakończenie dziś postępowania 
«dowodowego, a na wtorek zapowiedziane są przemówienia prokuratora. Moma obroń- 
cy i oskarżyciela prywatnego spodziewana jest we czwartek przyszłego tygodnia. 

W toku dnia dzisiejszego zeznawał cały szereg Świadków, którzy spotykali się 
z jakubowskim w czasie przebywania w więzieniu. Wszyscy oni zeznawali jednozgod- 
nie, że jakubowski władał bardzo słabo językiem niemieckim i że porozumiewać się z 
nim po niemiecku było rzeczą trudną. Wszyscy świadkowie pozatem stwierdzili, że 
Jakubowski, aż do końca twierdził, że jest niewinny. Jeden ze współwięźniów przyta- 
cza, że Jakubowski tłumaczył mu, dlaczego nie powiedział przed sędzią śledczym i przed 
prokuratorem wszystkiego, — sędzia bowiem i prokurator, którzy go badali, nie wie- 
rzyli mu i gdy Jakubowski pewnego razu wyraził swe zapatrywania, zapytali go, czy 
mógłby je udowodnić. Jakubowski przyznał, że dowodów żadnych nie posiada. Wtedy 
sędzia śledczy miał go obrzucić wymysłami.. 

Wielkie wrażenie wywołało zeznanie urzędnika więziennego Krage, który stwier- 
Idzij, że Jakubowski po zakomunikowaniu mu, że prośba o ułaskawienie została odrzu- 
coa i że nazajutrz zostanie stracony, nie rozumiał tego, co mu mówi. Nie rozumiał też, 
gdy go pytano, czy ma jeszcze jakie ostatnie życzenie. Gdy wreszcie urzędnik wytłu- 
maczy! mu, 0 co chodzi, Jakubowski wyraził chęć zobaczenia raz jeszcze swej córeczki 
i danie mu na ostatnie chwile jego życia, jego najlepsze ubrania. Lecz na życzenia te 
odpowiedziai Jakubowskiemu inspektor więzienny, że spełnione być nie moga, gdyż 
prokurator już odszedł. 

Wreszcie w szeregu świadków zeznawał jeszcze szwagier babki zamordowane- 
go dziecka, oskarżonej Kellerowej, kupiec Harnack, który oskarżył ją poważnie. Mię- 
dzy innemi przyznał on, że Kellerowa powiedziała mu, że sąd bardziej 'będzie wierzyć 
jej, jako babce dziecka, niż Jakubowskiemu. Dalej przyznał również Harnack, że Kelie- 
rowa miała mu kiedyś powiedzieć, że tak będzie zeznawała, aby Jakubowski został 
sitracony. W związku z tem zeznaniem adwokat Brandt zwróci: się z zapytaniem do 
iKellerowej, która początkowo zaprzeczyła, jakoby miała tak powiedzieć, wreszcie przy- 
znała, że wypowiedzała się w podobny sposób, podkreślając tylko, że wyraziła się w 
nieco odmiennej formie, mianowicie, miała powiedzieć tyiko, że tak będzie zeznawać, 
aby Jakubowski nie wyszedł z więzienia, o straceniu zaś jakoby nic nie mówiła. 

Zhrodniczy zamach na pociąg 
BIALOGROD, 8.VI. PAT. W czwartek wieczorem około godz. 21 w 

chwili, gdy pociąg pośpieszny opuszczał stację Vranjska Banja, idąc do 
Priboj, nastąpił wybuch maszyny piekielnej. Uszkodzenia na torze skutkiem 
wybuchu były nieznaczne i nie spowodowały żadnych uszkodzeń pociągu, 
który ruszył w dalszą drogę. Komunikacja na tej linji ani na chwilę nie 
została przerwana. Śledztwo ustaliło, iż maszyna piekielna została usla- 
wiona przez komitadżi, których, idąca koło linji kolejowej kobieta, spo- 
strzegła, gdy uciekali w kierunku granicy bułgarskiej, 

Pomoc bolszewieka dla ofiar wypadków pierwszo” 
majowych 

MOSKWA, 7 VI. PAT. Centralny komitet Mopru przekazał 20 tysięcy 
rubli komitetom berlińskim na pomoc dla oflar wypadków pierwszomajo- 

U Kafasteofalna ulewa w Ameryce 
NOWY JORK. 8,6. Pat. W miejscowości Wibaux w stanie Montana na skutek 

ulewnego deszczu woda przerwała tamę i zalała miasto.  Utonęło 4 osoby, w tej 
liczbie pastor miejscowego kościoła i jego żona. Pastor ten oddał kościół do dyspo- 
zycji osób, dotkniętych katastrofą, poczem wrócił do domu, ażeby zabrać żonę. W 
tej właśnie chwili oboje zostali porwani przez fale i utonęli. 

  

Zaburzenia we bwowie trwają 
LWÓW, 8-VI. PAT. W dniu 7 b. m. o godz. 17 zebrali się akademicy tłumnie 

w katedrze i przed katedrą celem wzięcia udziału w procesji. Po procesji akademicy 
zebrali się na Placu Marjackim, gdzie zamierzali manifestować, zostali jednak Się 

w. 

Zofji i ul. Pułaskiego, jednocześnie inne grupy maniiestantów zebrały się na placu 
Targów Wschodnich i na placu Akademickim. Na teren T: argów Wschodnich wyruszył 
oddział policji pod dowództwem komendanta wojewódzkiego policji państwowej Gar- 
tbioawskiego. Wobec nieusłuchania wezwania do rozejścia się, policja kilkakrotnie inter- 
'wenjowała, przyczem kilku demonstrantów zostało kontuzjowanych. Ostatecznie mani- 
iestacja na placu Targów Wschodnich została zlikwidowana, Również maniiestację na 
pilącu Akademickim zlikwidowała policja pod kierunkiem zastępcy wojewódzkiego ko- 
'mendanta P. P. komisarza Abczyńskiego. O godz. 21 m. 30 tłum akademików zebrał 
się ponownie na Placu Marjackim, gdzie liczba maniiestantów doszła do 2 tys. osób. 
Na miejscę maniiestacji tej, prócz organów policyjnych zjawili „się umyślnie delegowa- 
ni urzędnicy starostwa grodzkiego, którzy kilkakrotnie wzywali manifestantów do ro- 
zejścia W czasie zajść wczorajszych we wszystkich wypadkach zauważono w tłumie 
wiele mętów społecznych, wyczekujących na sposobność grabieży. Męty te usuwała 
policja państwowa z całą bezwzględnością. W ciągu maniiestacyj w dniu 7 b. m. poli- 
cja zmuszona była interwenjować kilkakaście razy. Manifestanci obrzucali policję ka- 
mieniami. W czasie tych zajść poturbowano 8 akademików i około 11 innych osób cy- 
wifnych. Po stronie policji ranny został aspirant Szydłowski i 6 posterunkowych. W 
z zajść widocznem było, że nawet przywódcy akademików nie panują już nad 

uUmem. 

  

  

Niesprawiedliwem byłoby składanie 
wszystkich win na samą szkołę, t. j. 
na państwo, z ramienia którego szko- 
ła działa. Pewną część odpowiedzial- 
ności ponoszą jeszcze i oba inne 
czynniki, duszpasterstwo i rodzina. 
Tylko zgodne współdziałanie tych 
trzech elementów może wydać porzą- 
dane rezultaty, | w dysharmonii tych 
czynników jest prawdopodobnie przy- 
czyna niedomagań. 

Obserwujemy dość ciekawy fakt: 
czynniki , wychowawcze — podzieliły 
między sobą rolę i doszły do takiej 
specjalizacji, że nie tylko ;nie  wspie- 
rają się wzajemnie, lecz działają każ. 
dy osobno, bez względu na inne. Szko- 

ła' średnia—jak to nieraz z ust samych 
pedagogów słychać—stała się uczelnią, 

i tylko uczelnią. Zadań wychowawczych 
sobie nie stawia. Rodzina coraz częściej 
się ogranicza do dostarczenia pomo- 
cy materjalnej, wychowanie składając 
na szkołę. W rezultacie—do pewnych 
obowiązków wychowawczych , poczu- 
wa się tylko ksiądz Prefekt; dwie go- 
dziny tygodniowo luźnego, klasowego 
kontaktu z uczniami—podczas których 
przecie i przejść coś wypada z kursu 
—to stanowczo nie daje możliwości 
wychowania. I nie dziwimy się, że 

wobec niewykonalnych zadań—ksiądz 
Prefekt nieraz pasuje "i ogranicza się 
do samego tylko wykładu. I w tem 
nawet—jakże często nauki wykładane 
w szkołe—jak np. historja, historja 
literatury, propedentyka — są okazją 
do wygłaszania zdań, sprzecznych z 
tem, czego ks. Prefekt naucza. Jak 
często rodzina nie daje nic pod wzglę: 
dem wychowania. 

Młodzież sama nieraz czuje po- 
trzebę wychowania; nie inne podłoże 
miała np. sprawa „Nobilitanji*—która 
źle może pokierowana od początku, 
miała przecie za cel etyczne wycho- 
wanie. Na uniwersytecie ten sam prąd 
przejawia się w ruchu katolickim, co- 
raz szerzej zataczającym kręgi, i wła- 
Śnie przez to budzącym wrogie re- 
akcje wśród wszelkiego autoramentu 
polityków, dla których wychowanie 
jest tylko środkiem do zwycięstw wy- 
borczych. Ale samowychowanie—jak 
i samouctwo—nie zawsze wystarcza. 
Dopóki szkoła i rodzina nie przejmą 
się poważnie obowiązkiem wychowa- 

nia — i to wychowania, zgodnego z 

duchem wykładanej religii — dotąd 

poziom młodzieży nie da się dźwignąć 
na należyte wyżyny. 

® 

Nie robimy sobie iluzji, byšmy w 
tym artykule wyczerpali całość nie- 
zmiernie skomplikowanego  zagadnie- 
nia współpracy czynników wychowaw- 
czych; być nawet może, že dyshar- 
monja tych czynników — przez nas 

wskazana—nie jest w rzeczywistości 
tak groźną, jak nam się zdaje. Może 

jednak ten głos obudzi dyskusję nad 

Sprawą, która rzeczywiście stała się 
groźną i palącą — i uwolni nas od 

zarzutu, że u nas „żaden czyn nie 
może powstać z prochu — i żaden 

dzwon na trwogę nie uderzy. 

X. W. M. 
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Dbajcie o swoje zdrowie! 
SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
z marką „Kogut* są stosowane EZ 
horobach _ ZOŁĄDKA, SZEK, 
BSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 

s WYCH. „SZWAJCARSKIE QORZKIE 
s ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 
® środkiem ZE uła- 
z twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
x WIENIA i działającym ' przeciwko 

OTYŁOŚCI. 1165—0 

: Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7, 
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ECHA KRAJOWE "lt" 
0 meliunkath o przestępstwo. 

Jeśli się krytykuje jakiś resort, to nie 
znaczy jeszcze, że jes t on zły aż do szpiku, 
że wreszcie — chce mu się dokuczyć. By- 
najmniej, bowiem w resorcie najlepiej posta- 
wionym natrafić można zawsze na pewne 
niedokładności. Powiedzmy sobie np. , że w 
resorcie wojskowym znajduje się wszystko 
jak w zegarku. Nie znaczy to jednak, by 
kucharz nie przepalił czasami skwarków, by 
wreszcie kapral czegoś nie przeskrobał. 

Tytuł mój głosi, że zamierzam krytyko- 
wać tu nasze młode jeszcze sądownictwo. 
Zaznaczam jednak, że krytyka moja odnosić 
się będzie jedynie coś w rodzaju do tych 
przepalonych skwarków, a nie zaś do ca- 
łości resortu, gdyż znam się nieco na deli- 
katności. 

Chodzi o to, że całe tysiące ludzi ze wsi, 

będący oskarżeni o różne sprzeczne z ko- 

deksem sprawy meldują się niekiedy nawet 
przez lat kilka na swych posterunkach poli- 
cyjnych (przeważnie raz na tydzień) aż do 

ukończenia sprawy. Biorąc jednakże pod u- 

wagę szalone odległości od miejsca zamiesz- 

kania oskarżonego do posterunku (niekiedy 

w jedną stronę dwadzieścia klm.) zauważy- 

my, że dzieje się im sui generis krzywda. 

Znam np. kilku oskarżonych za pobicie, (na 

chrzcinach) którzy meldowali się co nie- 

dziela w ciągu dwuch lat, robiąc za cały 
czas 4.160 kim. (cztery tysiące sto sześćdzie- 

siąt klm) a w rezultacie sprawa ich została 

umorzona. lleż więc zdrowia (w ostre mro- 

  

' zy) i czasu zmarnowali ci mali przestępcy! 

Często za przewinienie należy się tydzień 

lub dwa aresztu, a sprawa ciągnie się latami 

i trzeba się meldować. 
Prawdą jest, że system meldunkowy sto- 

sowany jest prawie na całym świecie, nato- 
miast nie prawdą jest, że wszędzie meldują 

się w ciągu tak długiego czasu, (biorąc „pod 

uwagę drobne przewinienia), przytem niema 

- bodajże nigdzie szalonych odległości do po- 

Komitetu Ligi 1 
"W Nowogródku, w sali "konferencyjnej wo- 

sterunków, jak to jest u nas. Czyż więc 

oni mają być karani również i za nasze sto- 
sunki? 5 : 

Niechaj więc każdy odpowiada za czyny 

swoje, lecz broń Boże nie za cudze! A już 

w każdym bądź razie— uwolnijmy tych nie- 

szczęśliwców od męczących i długotermino- 

wych meldunków. Lepiej jest bowiem prze- 

siedzieč miesiąc w więzieniu, niż w ciągu 
dwuch lat meldować się na posterunku, ro- 

biąc ogólnie dziesiątki tysięcy kilometrów! 

Uważam na zakończenie, że wystarczyłoby 
meldować się u miejscowych sołtysów. 

sh NOWOGRÓDEK 

° — Walne Ъбюшм:впіе Nowogródzkiego 
brony Powietrznej Państwa. 

jewództwa odbyło się walne zgromadzenie 
delegatów powiatowych komitetów w spra- 
wach działalności Komitetu wojewódzkiego 

LOPP. Zgromadzenie zagaił p. wicewojewo- 
* da Godlewski, który w myśl ustawy prosił 

o wybranie przewodniczącego poczem _po- 
wołano na przewodniczącego przedstawicie- 

la Lidzkiego LOPP p. sędziego E. Łowicz- 
Barańskiego. Przewodniczący ogłosił porzą- 
dek dzienny i prosił sekretarza Komitetu wo- 
jewódzkiego o odczytanie poprzedniego pro- 
tokułu, przyjętego z dodatkowemi zastrze- | 

żeniami. 
Sprawozdanie o działałności Komitetu 

Wojewódzkiego LOPP w Nowogródku zre- 
ferował p. sekretarz Jaroszewski, z którego 
to sprawozdania należy w szczególności pod 
kreślić iż komitetów powiatowych na terenie 

województwa Nowogródzkiego jest — 7, kół 
121, i że liczba członków na dzień 31 grud- 
nia 1928 roku wynosi 6.717. 

Ogólne zestawienie wpływów z poszcze- 
gólnych kę©nitetów wynosi: Lida zł. 27.098; 
aranowicze zł. 24.095; Nowogródek zł. 

20.876; Słonim zł. 15.770; Nieśwież zł.10902; 
Wołożyn zł. 10.812; Stołpce zł. 9.496, Ra- 
zem 119,049 zł. 

Z czego Wojewódzki Komitet przekazał 
do głównego Komitetu LOPP w Warszawie 
od imienia poszczególnych komitetów: Lidz- 
kiego zł. 21.250; Baranowickiego zł. 19003; 
Nowogródzkiego zł. 14.904; Słonimskiego zł. 
10.759; Nieświeskiego zł. 7.768; Wołożyń- 
skiego zł. 5.505; Stołpeckiego zł. 2.055; Ra- 
zem 81.244 zł. 

Wydatki stanowią personel zł. 7.290; 

administracja zł. 2.489; propaganda zł. 4.323; 

i imprezy zł. 7.889; inne zł. 1.291, saldo na 
1929 rok zł. 14.523. Razem 37.805 zł. 

Jak widać z tego zestawienia rachunków 

powiat lidzki pod względem wpływów przo- 

duje przed wszystkimi powiatami wojewódz 
twa, zasi lając kasę wojewódzkiego Komite- 

tu prawie 1/4 częścią ogólnego wpływu, co 

przedewszystkiem zawdzięczać należy 

sprężystej i celowej organizacji i gospodar- 

ce przewodniczącego Lidzkiego Komitetu p. 

sędziego Łowicz - Barańskiego i skarbnika 
p. Drabba. : 2 

Powyższe wpływy i wydatki zostały spra 

wdzone przez Komisję Rewizyjną, po wysłu- 

chaniu której Zarządowi Komitetu Wojewó- 
dzkiego zostało udzielone absolutorjum. Od 

dnia 4 maja rb. rozpoczęły się objazdy sa- 

mochodowej ekspedycji propagandowej Ko- 

mitetu. Wojewódzkiego LOPP, która ma za 

zadanie wyjeżdżać na teren powiatów: Lidz- 

kiego, Baranowickiego,  Nowogródzkiego, 

Słonimskiego, Nieswieskiego,  Wotožynskie- 
go i Stołpeckiego. 

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej oraz ożywionej dysku- 

sji co do rozwoju celowości i zadań pracy 

Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 

przewodniczący udzielił głosu delegatowi Wi- 

leńskiego Wojewódzkiego Komitetu LOPP p. 
wice-prezesowi Uniechowskiemu, który po- 

witał komitet w imieniu sąsiada - ziemi Wi- 

leńskiej, podziwiał rozwój i organizację pra- 
cy na terenie woj. Nowogródzkiego, nawołu- 
jąc jednocześnie zebranych do łącznej pracy 

i zjazdów przedstawicieli wojewódzkich Ko- 
mitetów: Wileńskiego,  Nowogródzkiego, 
Brzeskiego, Łuckiego. s 

W imieniu walnego zebrania przewodni. 
czący p. sędzia Łowicz - Barański dzięko- 
wał przybyłemu przedstawicielowi p. Unie- 
chowskiemu za miłą chęć współpracy sąsie- 
dzkiej, podkreślając usprawnienie i celowy 
rozwój pracy OSC 00 Wojewódz- 
kiego Komitetu LOPP. 

Zamykając zebranie i witając jednomyśl- 
nie nowy zarząd w składzie panów: Wyszyń- 
skiego, Parfjanowicza, Wolnika, Chodeckie- 
go, Roszkowskiego, Maciulewicza, Hryniew- 
skiego, Budahowskiego, Safarewicza, Łowicz 
Barańskiego (Lida), Żmigrodzkiego (Nowo- 
gródek) i Leymana (Baranowicze), życzył 
p. przewodniczący powodzenia w pracy na 
rok bieżący, poczem zgromadzenie rozwią- 
zano. . 

— Ochotnicza straž W. Soleczniki. Dnia 
3 czerwca 1929 r. w Wielkich Solecznikach 
odbyła się kwesta uliczna, na rzecz miej- 
scowej OSP, która przyniosła ogółem 39,30 
(trzydzieści dziewięć) zł. i 30 gr. 

Echa zajść we Lwowie 
List Arcypasterzy do wojewody Gołuchowskiego w spra: 

wie zajść lwowskich. 

J. EE. XX. Biskupi Lwowscy wystosowali do P. Wojewody Gołu- 
chowskiego list następujący: 

. Jašnie Wielmožny Panie Wojewodo! 
Dzisiaj pojawił się w gazetach komunikat Starostwa grodzkiego, któ. 

ry w sprawozdaniu z przyjęcia rabinów przez Ks. Biskupa Lisowskiego 
tak streszcza odpowiedź daną rabinom przez Ks. Bpa Lisowskiego: „Ks. 
biskup oświadczył rabinom, że z góry nie wierzył w możliwość prowokacji 
i tłumaczył sobie zachowanie dzieci jako zwykłą rekreacyjną niesforność. 
Wyraził również ubolewanie z powodu zniszczenia kulturalnych objektów 
ludności żydowskiej". 

Otóż stwierdzamy, że cały ten ustęp nie odpowiada prawdzie. W tym 
komunikacie słowa rabinów, wyrzeczone do Ks. Biskupa, są włożone w 
jego usta. Tymczasem Ks. Biskup żadnego ubolewania nie wyraził rabinom, 
w meritum faktu wogóle nie wchodził, ani też rabini—jak to jest niezgod- 
nie z faktycznym stanem rzeczy w komunikacie Starostwa grodzkiego po- 
dane—nie wyrazili ubolewania. Przyszli bowiem tylko z tem oświadczeniem, 
że młodzież żydowska nie miała zamiaru obrażać uczuć religijnych. 

Wyrażamy ubolewanie przy tej sposobności, że Starostwo grodzkie 
nie uważało za stosowne przed ogłoszeniem komunikatu odnieść się w 

„tak ważnej sprawie. do Ks. Biskupa z zapytaniem o przebieg sprawy. 
Ażeby uchylić wszelkie wątpliwości co do stanowiska Nas, polskich 

Biskupów, w tem nad wyraz bolesnem zajściu, stwierdzonem ponad wszelką 
wątpliwość przez organy bezpieczeństwa publicznego i podanem już dzisiaj 
do publicznej wiadomości, oświadczamy, iż jesteśmy zgodni w  potępieniu 
pierwszego bodaj w Polsce wypadku zakłócenia i zniewagi świętokradzkiej 
w publicznym obchodzie i hołdzie dla Najświętszej Tajemnicy naszej wiary. 

Wyrażamy przytem nasze przekonanie, iż gdyby zaraz i bezpośrednio 
winni byli pociągnięci do surowej odpowiedzialności, unikaęłoby się wów- 

4 czas tak ubolewania godnych zajść, albowiem zaraz i bezpośrednio daneby 
było zadośćuczynienie dla obrażonych uczuć religijnych. 

__ Przy tej sposobności zawiadamiamy Pana Wojewodę, że wobec fał- 
szywych informacji o naszem stanowisku w tej sprawie, obiegających dzien- 
niki, niniejsze nasze sprawozdanie podajemy do publicznej wiadomości. 

i Bolesław Twardowski, m. p., Abp. Metropolita o. Ł. 
1 Józef Teodorowicz, m. p., Abp. Metropolita orm. kat. 

| Franciszek Lisowski, m. p., Biskup Sufragan Lwowski o. ł, 
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Jak już donosiliśmy, 
Piłsudski wystosował do sędziego prowa- 
dzącego śledztwo w sprawie b. min. Czecho- 
wicza list. List ten brzmi, jak następuje: 

Historja przekroczeń budżetowych 2 
budżetu, przeprowadzonego przez gabinet 
pod mojem kierownictwem, jest następują- 
jąca: 

Dochody tego roku przekroczyły i prze- 
kraczały stale miesięcznie preliminowane w 
budżecie dochody w wyraźnym niepropor- 
cjonalnym stosunku. Gdy jako szef gabine- 
tu starałem się te pocieszające zjawiska 
zanalizować, przychodziłem zawsze do wnio 
sku, że główną przyczyną tego faktu było: 

a) Usunięcie wielkich nadużyć z  pie- 
niędzmi skarbowemi, które się działy przy 
poprzednich rządach partyjno-sejmowych; 

b) Olbrzymia praca p. ministra Czecho= 
wicza, który system podatkowy uporządko- 
wał w ten sposób, iż nie było unikań tylu 
płacenia podatków przez osoby, chociażby 
w najmniejszym stopniu protegowane, /а 
wreszcie; 

c) I temu przypisuję nie mniejszą wa- 
gę — poprawienia się stanu ekonomiczne- 
go kraju, który zaczyna wychodzić z anar- 
chji i bezładu z okresu spekulacji i niezdol- 
ności jutra. 

Oprócz tego zawarta została po długich 
i żmudnych pertraktacjach przy moim per- 
sonalnym nacisku pożyczka w Ameryce na 
dogodnych dla Polski warunkach. Pożyczka 
ta, t. zw. stabilizacyjna, jeszcze bardziej 
utrwaliła pewność sytuacji ekonomicznej i 
zawierała, jako jeden z punktów, punkt, któ- 
ry dozwalał Polsce wydać z tej pożyczki 10 
milj. dolarów na inwestycje. 

Z tych powodów nagromadziła się w 
kasie państwowej względnie wielka * ilość 
pieniędzy poza preliminowanemi dochodami. 
Nie sądziłem, ażeby można było zatrzymać 
te pieniądze w kasach, nie wydając ich mo- 
żliwie szybko drogą państwową, w prze- 
ciwnym bowiem wypadku nie mogliśmy, 
jako rząd, dostatecznie silnie zwalczać zgu- 
ibne zło w naszym kraju, licnwę pieniężną 
i wszelkie inne. I tylko w ten sposób wyda- 
jąc pieniądze, osiągnęliśmy ten wysoki re- 
zultat, iż obniżyliśmy bardzo stopę procen- 
tową istniejącą w Polsce. 

Gdy więc mus wydawania pieniędzy i 
przekroczeń budżetowych jest ostatecznie 
wyjaśniony, przechodzę do formalnego sto- 
sunku w tej materji do Sejmu. 

Gabinet swój ułożyłem w ten spos”+ 
iż odrazu zażądałem od wszystkich  mini- 
strów, a więc i od p. Czechowicza, że sto- 
sunek do Sejmu określany i przepracowywa- 

Os aż. 
jstrów nie ma prawa samodzielnie, bez me- 
go na to zezwolenia prowadzić stosunku do 
Sejmu samodzielnie, 

Zabezpieczyłem w ten sposób pewność 
siebie w pracy panów ministrów oraz szyb- 
ką i względnie sprawną ich robotę i decy- 
zję bez oglądania się na to, czy komuś to 
się podoba, czy nie i brałem w ten sposób 
jedynie na swoje barki całą odpowiedział- 
ność wiążącą rząd z Sejmem. 

W r. 1927 Sejmu nie zwołałem wcale, 
dociągając do końca pełnomocność ówczes- 
nego Sejmu bez jakiegokolwiek posiedze- 
nia. W tej zaś sprawie specjałnie nie chcia- 
łem wcale szukać jakiejkolwiek opinji Sej- 
mu, gdyż uważałem, że Sejm ten jest tak 
splugawiony korupcją i nieuczciwą w sto- 
sunku do państwa pracą, iż niepodobna mu 
oddawać prac większego państwowego zna- 
czenia do rozstrzygania. 

Nie mówiąc już o tem, że żadna $рга- 
wa, wymagająca szybkiej decyzji, przez 
Sejm prowadzona być nie może, gdyż sa- 
ma metoda pracy Sejmu, nawet przy naj- 
lepszych jego chęciach, ze zwyczajami i oby- 
czajami dotychczas istniejącemi w Polsce, 
tak każdą sprawę przeciąga, że podlega. ty- 
lu śmiesznym i nonsensownym  formalno- 
šciom, iż każdy termin miniętym będzie i 
sprawa rozstrzygniętą nie zostanie. 

Dodam jednak, iż p. Czechowicz pomię- 
dzy ministrami stanowił może pod jednym 
względem wyjątek, iż chciał być najbardziej 
ze wszystkich w zgodzie ze wszystkiemi 
przepisami, wytworzonemi przez poprzednie 
życie i zawsze uważał za swój obowiązek 
lojalnie mi wskazać na to, że przekraczam 
przy swej pracy ten czy inny przepis, lub 
w jego wyobrażeniu ustawę. . 

W historji formalnego mego stosunku 
doSejmu, przechodzę do obecnego Sejmu, w 
którym budżet przedstawiony PE 
na następny rok został przyjęty. Przy pierw- 
szem spotkaniu się z tym Sejmem odrazu 
oceniłem, że większość tego Sejmu chce po- 
zostać wierną najwstrętniejszym tradycjom 
sejmowania u nas i nie chce zmienić — co 
uważałem za główne — głupich metod swo- 

LOWO 

arszalka Pilsudskiego w sprawie 
h. min. Czechowicza 
Matszalek Józef jej pracy. Dlatego też postanowiłem odra- 

zu uniknąć przedłużania dyskusji budżeto- 
wej przez prowadzenie długotrwałej, nud- 
nej i głupio prowadzonej dyskusji nad do- 
datkowymi wydatkami. Czynilem to tembar- 
dziej usilnie, iż spostrzegłem odrazu, że przy 
metodzie, przeciążanie pracą panów mini- 
strów jest tak niezwykle wielkie, iż niepo- 
dobna było oczekiwać przy sesji sejmowej 
normalnej i rozumnej pracy wobec tego też 
w samym początku sesji przy zwykłej nara- 
dzie o finansach państwa, z p. Bartlem, mo- 
im pomocnikiem i p. Czechowiczem  mini- 
strem finansów. poleciłem przeprowadzić ra- 
chunek zakończenia roku budżetowego jak- 
najdłużej tak aby wszystkie obliczenia zwią- 
zane z nadmiarem pieniędzy nie mogły być 
dokonane 'w takim czasie, aby się zjawiła 
konieczność przedstawienia Sejmowi budże- 
tu z dodatkowemi kredytami. 

Bardzo się wtedy bałem o jedno, że 
spóźnię się z rozpoczęciem robót budowla- 
nych, projektowanych na szerszą skalę i 
"gdy nie będę czynił zawczasu usiłowań do 
zrobienia szczegółowych kosztorysów i pla- 
nów, postanowiłem tedy zrobić coś w ro- 
dzaju fuszerki, to znaczy wyznaczyć kredy- 
ty, że tak powiem, na. wyrost, bez Ścisłych 
obliczeń, gdyż uniknąłem w ten sposób naj- 
większej fuszerki, jakiejbym dokonał, gdy- 
bym spróbował normalnej pracy prelimino- 
wania nadzwyczajnych kredytów przez 
Sejm. Wobec tego, że w końcu sesji sejmo- 
wej ciężko zachorowałem, mieszają mi się 
do pewnego stopnia w pamięci daty tych, 
czy innych rozmów, oraz daty tych, czy in- 
nych decyzyj danych p. Czechowiczowi. 

Pamiętam jednak, że nie dopuściłem do 
naturalnego na czas wykończenia rachun- 
ków z ubiegłego już roku budżetowego, że 
przeciągnąłem wsten sposób możliwość za- 
kończenia obliczeń co do wydatków dodat- 
kowych poza sesją sejmową. 

Największą trudnością powtarzam, by- 
ło dla mnie rozpoczęcie różnych budów bez 
jednoczesnego przytem wyłożenia ich do 
budżetu. 

To dam na usprawiedliwienie swej fu- 
szerki w stosunku do państwa, że dla pań- 
stwa ona groźna nie była, gdyż kredytowa- 
nie na wyrost i kredytowania nawet przy 
przypuszczaniu, że dana praca nie będzie 
mogła być wykonaną, zostawia jednak pie- 
niądze niewydane w kasie państwowej. 

Pamiętam jednak, że przy wszystkich 
rozmowach, które w tym czasie z p. Bartlem 
ip. Czechowiczem prowadziłem, obaj ci pa- 
nowie nosili się jednak z zamiarem przedsta- 
wienia tych nadzwyczajnych wydatków na 
uchwałę Sejmu i ustępowali zawsze pod mo- 
im wyraźnym naciskiem. . 

Dodam do tego ošwiadczenie, že nie 
mogę dostrzedz w tem mojem postępowaniu 
ani jednej chwili, abym przekraczał czy kon- 
stytucję, czy jakąkolwiek ustawę. 
Wobec tego, iż pan w rozmowie ze mną po 

dzielił całość. t. zw. przekroczeń budżeto- 
wych na dwie całkiem nierówne części, tak, 
iż w jednej jest wszystko, a w drugiej jest 
5 miljonów, oświadczam, iż w tej właśnie 
kwestji 5 miljonów, które zostały przelane 
„do mej dyspozycji, jako szefa gabinetu nie 
chcę w tej chwili wchodzić in meritum spra- 
wy, natomiast stwierdzam, iż przy żądaniu 
przezemnie tych 5 miljonów, na co ma pan 
w aktach mój list do pana ministra skarbu, 
miałem jak zwykle i w innych wypadkach 
zastrzeżenie, uczynione przez p. Czechowi- 
(cza. 

Nie widzę jednak żadnego powodu, aby 
te 5 miljonów w jakikolwiek sposób się róż- 
niły od wszystkich innych wydatków, t. zw. 

* przekroczeń budżetowych. 
Na zakończenie podkreślam, że gabinet 

mój był tak urządzony i tak postawiony 
przezemnie, że wszystkie formalności zwią- 
zane w stosunkach ze Sejmem leżały na 
mnie jedynie i że żądałem od wszystkich mi- 
nistrów, ażeby zamiechali czynić te rzeczy 
na własną rękę tak, że oskarżenie p. Czecho- 
wicza wydaje mi się nietylko nonsensownem 
ale i wysoce nieestetycznem. 

J. Piłsudski. 
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Komunikat Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie 
Wydział bezpieczeństwa urzędu woje- 

wódzkiego we Lwowie ogłosił następujący 
komunikat: 

„W sprawie zajść w dniu 2 b. m. przy 
ul. Zygmuntowskiej w czasie przeciągania 
procesji, ukończono dochodzenia policyjne, 
które stwierdziły, że bezsprzecznie zacho- 
wanie się uczniów i _uczenic gimnazjum 
żydowskiego przy ul. Zygmuntowskiej było 
wysoce nietaktowne, roziegały się wrzaski 
i piski, a nawet z jednego z okien słychać 
było refren frywolnej piosenki kabaretowej, 
co wszystko razem mogło wywołać zgor- 
szenie u uczestników procesji i być zrozu- 
miane jako rozmyślna prowokacja. 

Nie zdołano jednak w dochodzeniach 
dostatecznie stwierdzić prawdziwości zapo- 
dań niektórych osób, jakoby z okien gim- 
nazjum rzucano na procesję odłamki tyn- 
ku, chleba, pluto itd, jakkolwiek wobec 
niestorności młodzieży i stwierdzonego 
brąku nadzoru ze strony grona nauczy” 
cielskiego nie jest wykluczone, że ktoś z 
młodzieży wyrzucił z okna z psoty jakiś 
drobny przedmiot. 

W każdym razie nie stwierdzono w 

dochodzeniach chęci rozmyślaego prowo- 
kowania i sprofanowania procesji, wobec 
czego sprawę przejmą w ręce władze 
szkolne dlą przeprowadzenia dodatkowych 
dochodzeń w zakresie swojej kompeten- 
cji i pociągnięcia winnych do odpowie- 
dzialnošci 

Ubolewania godnem jest, że część 
młodzieży akademickiej mimo przestrogi i 
powiadomienia jej przy pierwszych obja- 
wach odruchu za pośrednictwem władz 
uniwersyteckich, że policja w powyższej 
sprawie prowadzi szczegółowe dochodze- 
nia, dała się popchnąć do manifestacji, 
których forma uwłaczą godności słucha= 
czy wyższej uczelni i pod żadnym wa- 
runkiem nie może być tolerowana przez 
a 

rzytrzymani dnia 3 b. m. na gorącym 
uczynku dopuszenia się zbrodni SB 
1 82 и. К. to jest zbrodni gwałtu publicz- 
nego i złośliwego uszkodzenia cudzej 
własności, ой @та 4 b. m, są w ręku 
władz sądowych. 

Naczelnik wydziału bezpieczeństwa Ro- 
gowski m. p. , 
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Sławny hotel „ancien regime“ 
Ostatnio rozeszła się w Wiedniu wia 

domość, że pani Anna Sacher z racji 
zdrowia i spraw majątkowych zamie- 
rza oddać swój sławny hotel noszący 
jej nazwisko, swemu zięciowi. Wzbu- 
dziło to wielkie poruszenie pomiędzy 
tymi, co zostali z dawnej arystokracji 
austo - węgierskiej. Bo tak długo, jak 
istniał Sacher, czyż nie kołatał się je- 
szcze jakiś cień nadziei, że stary rząd 
nie zginął całkiem bezpowrotnie? 

Za panowania cesarza Franciszka - 
Józefa mawiano, że w klienteli pani An 

ny Sacher „Co piąty gość był księciem, 
co dziesiąty arcyksięciem, ca drugi hra 
bią, a pomiędzy niemi znajdowało się 

zawsze wielu panów „Von So-und-So'. 
Jeśli mamy wierzyć opowiešciom 0 „da 

wnych dobrych czasach“, wiele przy- 
jęć arcyksiążęcych odbyło się u Sache- 
ra i ściany jego mogłyby opowiedzieć 
niejedną tajemnicę dyplomatyczną w 

sprawie porozumienia pomiędzy Au- 
strją a Węgrami, które to układy może 

nigdy nie byłyby doszły do skutku w 
Hofburgu. 

Po ustanowieniu Republiki, przyszły 

na hotel Sacher dni ciche i spokojne. 

Nie było już dworu, i większość boga- 

tych rodz'n zbiedniała, albo zmuszona 

była żyć zagranicą. : 
Przytem jak grzyby zaczęły 

wyrastać różne nowoczesne  Bri- 

stole, Grandy i Imerjale, czyhając spe- 

cjalnie na turystów amerykańskich. Sta 

romodny Sacher zeszedł w cień. Trzeba 

jednak oddać sprawiedliwość pani Sa- 

cher, że w ciężkich czasach powojen- 

nych nikomu z jej dawnej klienteli nie 

odmówiono przyjęcia w hotelu ni re- 

stauracji, choćby gość nie miał nawet 
na napiwek dla kelnera. 

Kuchnia Sachera jest dotąd przysło 

wiową w Wiedniu — i pewne ulubione 
ciasto, zwane „Sacher Torte*, ma u- 

staloną sławę. Anna Sacher rozpoczęła 

karjerę jako córka rzeźnika, ale jej ta- 

lent do interesów i siła charakteru w 

szybkim czasie wyniosły ją na wyższe 

szczeble drabiny społecznej. Jej małżo- 

nek, zmarły przed kilku laty, pojechał 
do Paryża i przywiózł stamtąd zapas 
sekretów kulinarnych / francuskich 
„chef'ów*. To też dziś nawet smakosze 

wiedeńscy wspominają ze Śślinką w u- 

stach antrykoty i paszteciki Sachera, 
a przybyłemu niezadowolonemu ze swe 

go hotelu, radzą sprobować u Sachero: 

„„Wenn' Ihnen nicht passt, geh'n's zfim 

Sacher“. 
Ciekawi turyšci często zaglądają do 

pani Anny która hołduje dawnym ama- 

torstwom, są to: dobre grube cygaro i 
faworyt buldog. Tak więc niewiasta o- 
wa, nieledwie historyczna, schodzi ze 
sceny życia, ale, o dziwo, wstępuje je- 
dnocześnie na scenę teatru. Nie osobiš- 
cie, wprawdzie, lecz jako typ. Zapowia 
dają mianowicie w niedługim czasie 
komedję obyczajową, bohaterkę w ty- 
pie energicznej Anny. Aby zaś rolę jej 
uczynić jeszcze bardziej realistyczną, 
heroinę ma odtwarzać zdawna jej zna- 
na węgierska aktorka, Sara SE 

"=== (zy wolo skracać męki miedleczalnych 
Zapewne czytelnicy przypominają 

sobie jeszcze o procesie Umińskiej, 
który odbył się przed kilkoma laty w 
Paryżu. 

Proces ten swojego czasu odbił 
się głośnem echem w całej prasie pol- 
skiej. Przypominam sobie z jakim nie- 
pokojem wyczekiwało się ogłoszenia 
wyroku, w tym procesie. Sąd paryski 
uniewinnił artystkę polską Stanisławę 
Umińską, która z litości nad cierpie- 
niami, zastrzeliła narzeczonego swego 
literata Żyznowskiego, powoli dogoty- 
wającego w szpitalu na nieuleczalną 
chorobę. 

Od tego czasu niejednokrotnie de- 
batowano nad kwestją czy wolno za- 
bijać ludzi, aby im oszczędzić bole- 
snych mąk i powolnego konania, po- 
mimo licznych głosów zwolenników 
skracania mąk w imię ludzkości, do- 
tychczas rząd. żadnego państwa nie 
może się zdobyć na prawne usankcjo- 

nowanie tych czynów. 

Niedawno dziennik paryski ,,Ma- 
tin“ opublikował list, zaadresowany 
do naczelnego redaktora, przez pana 
Ryszarda Corbett, który, z poczucia 
litości zastrzeliwszy matkę, nie mogą” 
cą dłużej znieść męczarni ostatniego 
stadjum raka, i własnemu życiu chciał 
kres położyć. 

Poważnie ranny pan Corbett prze- 

bywa dotąd w Szpitalu i stamtąd wła- 
śnie wysłał swój list, prosząc o jego 

publikację, w nadziei, że on przyczy- 
nić się do prędszego rozwiązania tej 
tak ważnej i palącej kwestji. Pisze on: 
— 0d listopada zeszłego roku, mat- 

ka moja była nieodwołalnie skazaną 
przez rentgienologów, lekarzy i chirur- 
gów. Próbowaliśmy leczyć ją radjum, 
lecz od lutego raku bieżącego, stan jej 
się tak pogorszył, że życie jej było 
ciągłem pasmem męczarni, na, .* 
‚ „wet opjum przestało już działać, 
wtedy to błagała ona, aby w imię ludz- 
kości kres położyć temu powolnemu 
rozkładowi za życia. Oczywiście, do- 
któr nie zgodził się na to i wówczas 
nie mogąc dłużej znieść jej cierpienia, 
zastrz li'em śpiącą pod wpływem sil- 
nego narkotyku. Śmierć była natych- 
miastową. 
1 Zdaję sobie sprawę oczywiście 
iż czyn mój był karygodnym, gdyż nie 
wolno pojedyńczemu człowiekawi po- 
zbawiać innego człowieka życia, choć- 
by: z najszlachetniejszych pobudek“ 

Ale czyż inicjatywy skrócania mąk 
nieuleczalnym, nie powinno wziąć na 
siebie państwo z pobudek humanitar- 
nych. Statystyka wykazuje, że'na czter 
dzieści tysięcy samobójstw, przynaj- 
mniej połowa przypada na nieulecza|- 
nych, w samej Francji umiera rocznie 
na raka 40.000 osób, a dotychczas nie 
a: jeszcze środka do skutecz 

nego zwalczanie tej największej plagi 
ludzkości. Czyż Aa sda który ma 
prawo karania śmiercią zbrodniarzy, 
nie powinien w imię ludzkości mieć 
prawa skracania mąk bezpotrzebnych. 

, — Aby uniknąć możliwych, w ta- 
kich wypadkach nadurzyć, rząd po- 
winien nadać prefektowi policji prawo 
dawania pozwolenia lekarzom, na przy- 
śpieszenie śmierci nieuleczalnie chore- 
go, w każdym wypadku, gdy odnośny 
chory wniesie o to własnoręczne po- 
danie do prefektury. Niech śmierć mo- 
jej matki stanie się pierwszym szcze- 
blem nowego prawa, niosącego ulgę 
doli cierpiącej ludzkości Z KZK 
NOHEREROROTZ COOKA TOORA SZARE UCZYC 

Jak żyją Polacy w. Brazyljj? 
Przeszło 200.000 rozrzucone na olbrzymich 
przestrzeniach. — Polskie szkoły, gazety i teatr. — Walka o polskość. 

Rozrzucona na olbrzymich rzestrze- 
niach, licząca ponad 200.000 osób, kolonia 
polska w Brazylji składa się właściwie z 
ponad tysiąca mniejszych i większych sku- 
pień, a kilkanaście tysięcy rodaków żyje 
pojedyńczemi rodzinami w rozsypce o kil- 
kadziesiąt nieraz kilometrów jedna rodzina 
polska od drugiej. To też w takich warun- 
kach radość w spotkaniu rodaka bywa wiel- 
ka i szczera. Rzadko to się jednak zdarza, 
bo w ciągłej pracy niema czasu na odwie- 
dzanie sąsiadów, mieszkających o kilką- | 
naście lub kilkadziesiąt kilometrów. Jedy- 
nym gościm bywa więc zazwyczaj „staro- 
krajska”, albo tutejsza gazeta polska. 

„ W większych skupieniach polskich po 
miastach i miasteczkach prawie zawsze po- 
wstają polskie towarzystwa, a wnet po nich 
polskie szkoły. Jednym z takich ośrodków 
jest Porto Algero, gdzie istnieje cały sze- 
reg polskich towarzystw, polska gazeta „Echo 
Polskie“ i gdzie przed niedawnym czasem 
utworzył się polski teatr. Wielka to była ra- 
dość dla porto-algerowców, gdy 31 marca 
r. b. odbyło się pierwsze, inauguracyjne 
przedstawienie polskiego teatru. Sala wypeł- 
niona była po brzegi. 

Wielką uroczystością będą dla tutej- 
szej kolonji polskiej wycieczki do kraju, na 
Wystawę Powszechną w Poznaniu. Pierw- 
sza wycieczka wyjeżdża już wkrótce, na- 
stępna wyjedzie w lipcu. : 

„ Radzimy tu sobie, jak umiemy,na ogół 
nienajgorzej. Niech za Świadectwo starczy 
taki obrazek: w lutym odbył się polski więc 
w Vista Algero, na który zjechało się okola 
700 osób, wśród których większość przyje- 
chała z koloni, odległych o kilkadziesiąt, a nawet sto kilometrów. Aby wszystkich 
tak licznie przybyłych pomieścić trzeba by-- 
ło dużego lokalu. Wnet znalazła się rada. 
Zbudowaliśmy specjalną halę na 60 metrów 

długą, a na 25 szeroką, główne słupy oplet- 
liśmy zielenią, zamiast Ścian ustawiliśmy tro- 
chę drzewek, zamiast sufitu,  zawiesiliśmy 
między słupami kilka zeszytych razem nie- 
przemakalnych płacht — i sala dla wiecu 
gotowa! Obrady toczyły się raźno przez 
trzy dni i dotyczyły wszystkich najważniej- 
szych spraw naszych: szkoły, czytelni ludo- 
wych, wychowania młodzieży, zachowania 
ducha narodowego i stosunku do władz 
krajowych. 

Ta ostatnia sprawa nabiera coraz wiek- 
szego znaczenia, gdyż władze, choć nam 
jawnie nie przeszkadzają w pracy narodo- 
wej, dążą jednak do przekabacenia nas na 
swoje kopyto. Szczególniej krzywem okiem 
patrzą się władze na nasze polskie gazety. 
Oto co pisał niedawno w wychodzącym w 
Porto Alegro „Diario de Noticias* senator 
i członek brazylijskiej Akademji, Gustaw 
Barroso: „Koniecznem jest by rząd zwrócił 
baczną uwagę i to czemprędzej na wszelkie 
'cudzoziemskie pisma wychodzące w Brazylįi. 
Dziennikarz cudzoziemski nie może mieć w 
naszem państwie tych samych praw, jakie 
ma dziennikarz brazylijski... My nie potrze- 
bujemy cudzoziemców nie asymilujących się, 
ani też, aby tu w naszej ziemi były utrwa- 
lone uczucia patrjotyzmu względem innej 
ojczyzny”. 

danie to jest dosyć chyba wymowne. 
My jednak mimo wszystko trwać będzie- 
my przy ojczystej mowie i ducha narodowe- 
go nie zatracimy. 
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LIKSNIEŃSKA KNIEJKA. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA. 

BRZOZ 
BRZOZY. 

Po Wielkiej Drodze skrzypiąc podąża wóz, 
chwieją się szumiąc gałęzie, gałązki brzóz. 
Stoją orszakiem poczwórnym brzozy, 
patrzą — kogo i dokąd i jak i kiedy wiozą. 
Te, które dotąd tam są i nie legły od szarpiących gra- 

jak dawniej — ze wsi zapadłej prowadzą do życia, do 

i szepcą słowa matczyne — jak zawsze! 

i wprawdzie wiodą aż tutaj, lecz nie prowadzą z powro- 
[tem do domu. 

  

/ 

V. 
Kałuże jak wycięte ze szkła. Tutaj dech z pota nie wieje. 
Po obu stronach drogi ciągnie się chłodna knieja. 
Spojrzeniem nieuchwytnem, znajomem i blizkiem 
czuwa nad niewyschniętem nigdy topieliskiem. 
Od niskich paproci przez maliny lepkie i gęste 

[natów, 

[šwiata, 

byle jak 
[i byle komu. 

Sosny się kończą, 

nawet osik wzrok jadącego nie dosięga często. 
Tymczasem w górze, jeśli przechylić nie leniąc się 

* _ [głowę, 
aż w niebie tkwią rozpuszczone wierzchołki brzozowe: 
rozplótł je wicher i zostawił słońcu, 
słońce całowało dzień jeden i rzuciło w końcu. 
Patrz długo, 'a zobaczysz z bryczki twej śród jazdy, 
jak brzozy swą tęsknotą budzą śpiące gwiazdy. 

BLASK KORY. 

zaczynają bagniska: 
gaj szumiący, brzozowy białemi pniami łyska, 
kora na nim Iśni, gałęźmi zamiata, zamiata, 
przelewa się przez liście powietrze i poświata. 

A od nich rwie lasem wiatr przez torfy ku jezioru, 
gdzie opowiada świerkom wilgotnym o blaskach brzo- 

MOGIŁKA. 

Stara bajka polna wszystkim wiatrom znana: 
stała brzózka na pagórku w trawie pa kolana, 
gałązeczki rozpuściła. 
by przykryć niemi mogiłę, 
w której w łachman owinięty 
śpi zabity żołnierz święty. 
Tam u tej mogiły pod anielską wodzą 
śród majowych nocy słowiki się schodzą, 
zlatują się pareczkami — żalą się 
a nad niemi gwiazdy palą się. # 

INWOKACJA. 
Proszę was, brzozy znajome od Dźwińska do Moło- 

jeśli was kiedy odwiedzę, niech mi droga będzie bez- 

[zowej kory. 

Poczwórnym stoicie szeregiem, szumicie poczwórnym 
[rzędem... 

„.Dajcie mi cień miłosierny, gdy przejeżdżać będę tam- 
[tędy. 

Proszę was, brzozy znajome od Mołodeczna do Wilna 
jeśli Bóg da na czas nadążyć — niech mi droga będzię 

[niemylna! 
L Błądziłam tyle czasu, czart mnie na początku omylił... 

Jeśli przed końcem was ujrzę, raczcie się ku mnie na- 
[chylić. 

Były drogi od słońca spieczone, bez cienia pośród wi- 
' [nogradów. 

i takie, które się później na serce wężami kładą, 
i zwycięstw laurowe szlaki i taneczny bieg we krwi 

[cały... 
Lecz o was jedynych myślę: „Oby się tylko ostałyt* 
Spoglądam w śmierci wrota leciutko przez wiatr u- 

[deczna. 

- [pieczna. 

[chylone 
i ręce do was wyciągam na obie gościńca strony, 
prosząc byście wyrosły, jeśli zdala umierać będę, 
po obu stronach mej śmierci szumiącym poczwórnym    [rzędem. 

 



PECHY ZEPPELINOÓWE I RÓŻNOŚCI 
Nazajutrz po niefortunąem wylądo- 

waniu „Grafa-Zeppelina*, we Francji 
w Čuers“ Pierrefen, okazało SIĘ, .2€. je” 
den z astrologów berlińskich postawił 
kiedyś horoskop dr. Hugo Eckenerowi, 
gdzie było powiedziane, aby strzegł 
się dni Zielonych Świątek. 

Nie dziwota, że człek tak twardy, 

  

  

jak doktor Hugo Eckener nie jest prze- 
sądny. Ale pasażerowie powinni byli 
mieć się na baczności, bowiem w isto- 
cie dni Zielonych Świątek nie są łaska- 
we dla Zeppelinów. Stary hrabia Zep- 
»pelin przekonał się o tem na własnej 
skórze w poniedziałek tych świąt w 
roku 1909. I na skutek przygody, któ- 
ra mu się wtedy zdarzyła, postanowił 
sobie nigdy już nie wznosić się w po- 
wietrze w dniach „Pfingsten*. 

x 
“ W sobotę 29 maja 1909 r., w wi- 

lję Zielonych Świąt, a godzinie 9.45 
wieczorem, przy romantycznym blasku 
księżyca, hrabia Zeppelin opuszczał 
hangar w Manzell na balonie Zeppe- 
lin Il. Miał zamiar zrobić czterdziesto- 
ośmiogodzinną podróż powietrzną po- 
nad głównemi miastami Cesarstwa. W 
dzień Zielonych Świąt o 6-ej rano, 
przelatując nad Tróthlingen, zrzucił 
następującą wiadomość: „Ranek ideal- 

W nocy ny. Wszystko w porządku. 
Będę w przeciwne wiatry i deszcz. 

Norymberdze o 8-ej*. 
W tych czasach Zeppeliny robiiy z 

Ktrudem 30 klm. na godzinę. O godz. 
5.30 po południu, balon szybował nad 
Lipskiem. Niedługo potem nadeszła do 
Berlina depesza podpisana Zeppelin, 
w której proszono bataljon saperski 
gwardji cesarskiej o pośpieszne wy- 
słanie oddziału do Tempelholu, gdzie 
balon będzie zmuszony lądować wie- 
czorem. 

Na tę wiadomość Wilhelm II za- 
'alarmował cały bataljon. W towarzy- 
stwie eskorty, kaiser pojechał osobi- 

zowany przez samotnicę, dirigeable 
zjechał wprost na nią. 

Po żmudnej i długotrwałej operacji 
zdjęcia z drzewa, balon przytwierdza- 
no mocno do ziemi, poczem oddział 
Saperów z Ulm, oraz ekipa „specjali- 
stów* przybyłych z Friedrichshafen 
„ucięła mu głowę” z fachową precy- 
zją. Odpiłowano mu jeden koniec na 
25 metrów od- pierwotnego dzióba i 
zdjęto zeń łódkę i 120 konny motor, 
Maybacha. 

W czasie tym, tysiące Niemców, 
zews ząd nadbiegłych, wychylały na 
pobliskich łączkach tysiące kufli piwa. 
Wieczorem 1 czerwca, balon zdekapi- 
towany, wzniósł się z trudem w powie- 
trze. O północy musiał wylądować na 
łące koło Schremmerbergu, gdzie szczę 
śliwie nie było już gruszy. Nakoniec 
we środę, 2 czerwca o godz. 6.30 do- 
bił do swega hangaru. 

Po przyjeździe do celu, hrabia Ze- 
ppelin znalazł depeszę z Berlina, w 
której Wilhelm II wyrażał swój żywy 
zawód i prosił o wytłomaczenie. Hra- 
bia odpowiedział temi słowy: „Wyra- 
żam żal jego Cesarskiej Mości, Rodzi- 
nie Cesarskiej i całej ludności stolicy. 
Nie miałem zamiaru jechać do Berlina. 
Proszę zarządzić śledztwo dla adszu- 
kania „osoby, co posłała fałszywą de- 
резге“. 

Mistyfikatora jednak nie odnale- 
ziono. A hrabia Zeppelin poprzysiągł 
sobie, że w przyszłości spędzać będzie 
Zielone Świątki na. ziemi, choćby na- 
wet w cieniu gruszy. Co zaś do gru- 
szy z Góppingeu, drwale ścięli ją, aby 
ją nauczyć ca to znaczy znaleźć się na 
dworze Zeppelina w poniedziałek Zie- 
lonych Świątek! 

Słowem, przed wyruszeniem w dro- 
gę, należy dokładnie poinformować się 
u gwiazd, jaka aura i jakie dnie są ła- 
skawe, a jakie nieodpowiednie dla da- 
nego aparatu, nie mówiąc już o pasaże- 
rach. Obecność bowiem pechowego 
osobnika może sprowadzić rozbicie 

okrętu, wykolejenie pociągu czy właś- 
nie katastrofę lotniczą. Tak przynaj- 
mniej zapewniają astrologowie 
kto chce niechaj wierzy! 

Ciekawe tylko jaki horoskop bę- 
dzie postawiony dla tega aparatu, co 

  

się jeszcze nie narodził, 'ale nad którym 
poważnie już oddawną suszą sobie gło 
wy różne uczone figury świata. Cho- 
dzi o odpowiednią maszynkę do prze- 
lotu na inną planetę — i prace nad nią 
posuwają się wciąż naprzód, zwłaszcza 
w Londynie. We Francji zaś znajduje- 
my w Roczniku Instytutu, francuskiego 
na rok 1929, objaśnienia, program kon- 
kursu i ogłoszenie fundacji Piotra Guz- 
mana, nagrody w sumie 100 tysięcy 
trankow, która będzie przyznana w r. 
1930 bez różnicy narodowości temu, 
kto znajdzie sposób porozumićnia się 
z jakiemkolwiek ciałem niebieskiem, to 
jest zdoła „dać jakiś sygnał Jo BT RITA 

  

"šcie samochodem do Poczdamu i Tem- 

pelholu. Czekał jednak napróżno na 

dirigeable'a do 10.15 wieczorem. 
Cóż więc się stało z Zeppelinem П2 

Poprostu zapodział się gdzieś w 

powietrzu. Całą noc nie była o nim 

żadnej wieści. I dopiero w poniedzia- 

łek świąteczny o Śrej rano Wiirtzburg 

y/zasygnalizował jego przelot. 
Po południu agencja Wolffa wypu- 

ściła lakoniczny telegram: „Zeppelin 

II zderzył się koło Góppingen z gruszą. 

Dziób balonu zmiażdżony. Szczegó- 

łów brak. 
Ponieważ podobny wypadek na 

owe czasy hył rzeczą niepowszednią, 
a interesującą przeto wiele osób wy- 
brało się osobiście na to dziwowisko 
do Góppingen, małej  Wirtemberskiej 
mieściny, położonej na 400 
nad poziom morza. 3 

Balon zdjęto z gruszy, W której ga- 

łęzie zaplątał się tak nieszczęśliwie. A 

co najdziwniejsze, owa fatalna grusza 
była jedynem drzewem w promieniu 
trzech kilometrów! Jakby zahypnoty- 

metrów 

i otrzymać na ten sygnał odpowiedź”. 

Fundator nagrody zaznaczył: „Wyklu- 

czam planetę Marsa, bo jest już dosta- 

tecznie poznana przez ludzkość”. 

Co do pomienionych przejażdżek 
międzyplanetarnych, to przewiduje się 
środki lokomocyjne typu paciskowego, 
któreby siłą rzutu mogły przelecieć 
sterę bezpowietrzną, zanim się nie 
znajdą znowu w sferze przyciągania 
tej drugiej planety. Na naszej „Starej 
ziemi” czyni się próby tego typu na 
zastosowaniu. Oto np. wynalazca 
szwajcarski, Otto Probst, skonstruo- 
wał „łódź— pocisk”, która, jak twier- 

dzi, może przebyć Atlantyk w dwana- 
ście godzin. Autor ma zamiar przed- 
sięwziąć na niej podróż z Anglji do 

Ameryki w czerwcu roku przyszłego. 

Ślicznie, ale co będzie, kiedy ocean 

zaroi się od takich pocisków? Czy się 

mniejszą skalę, w cokolwiek innem 
nie „pociskają* wzajemnie w swym 
chybkim przelocie? Miejsca na oceanie 
dużo — to prawda, ale czy nie przy- 
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NIE vECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO aparatu fotograficznego 
PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

Inaratów Fotograticznych 

  

W SKŁADZIE FABRYCZNYM 
Pi zyborów: optycznych, fotograficznych i geodezyjnych 

WILNO, 
Najstarsza firma w kraju 

egzyst. od r. 1840 
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Нцт GIMNAZJUM Koed. 

ERDINANDA WELERA 
z pełaemi prawami gimn. Państw. (lit. A) 

Dąbrowskiego 5 tel. 265. 
Zapisy młodzieży do klas |-VII w kancelarji gimnazjum w godz. 
Egzaminy wstępne do klas I1—VII rozpoczną się dnia 15 czerwca r. b. o 

ti“ 9-ej zaś do klasy 1--28 czerwca rb. 
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wykliśmy mniemać, że na powietrzu 
jeszcze więcej —a tu tymczasem wciąż 
słyszy się o zderzeniu aeroplanów w 
nadobłocznej przestrzeni? 

Zresztą nie martwmy się zawczasu 
na temat łodzi — pocisków, dosyć ci 
ma dzień na swej nędzy. — Czyż nie 
jest np. obrzydliwym fakt, jaki zaszedł 
niedawno w Paryżu? Niejaki Lucjan 
Scheeman oskarżył niedawno swą żo- 
nę przed sądem paryskim o próbę otru- 

  
cia go. Ale w ciągu śledztwa okazały 
się takie kwiatki, iż niespokojny mał- 
żonek z oskarżającego przeniósł się na 
ławę oskarżonych. Mianowicie wyszło' 

na jaw, że przechowuje u siebie rze- 
czy kradzione i to bardzo niemiłego 
rodzaju, bo sztuczne zęby i szczęki po 
umrzykach, dostarczane mu przez 
dwóch funkcjonarjuszy towarzystwa, 
Dobroczynności. Wprawdzie nie były 
one bezpośrednio zdjęte z nieboszczy- 
ków, lecz wiadomo, że Towarzystwo 
Dobroczynności, jako odszkodowanie 
zabiera sobie wszelkie przedmioty 
przedstawiające jakąkolwiek wartość 
z ciał pogrzebanych na swój koszt. Nie 
apetyczni osobnicy przywłaszczyli so- 
bie te nieapetyczne objekty z Central- w 
nego składu miasta Paryża. Sprawa 
zakończyła się na kilku miesiącach 
więzienia. 

Powrót 
„Syny lubimyje 

pobiedy, 
Skwoż ogń okopow 

rwutsa szwedy!* 

Dyneburg, 30 maja. 

Dnia 27 i 28-go maja p. Prezydent 
Państwa Łotewskiego Gustaw Zemgal 
był gościem Szwecji.. Dnia 28 i 29-go 
czerwca król Szwedów, Gotów i Wan- 
dalów Gustaw V stanie się gościem 
Rewla i Rygi, skąd przed paruset laty 
wyparły szwedów:  genjusz Piotra 
Wielkiego i niedołęstwo Rzeczypospo- 
litej „Polskiej. 

W życiu narodów imperjalizm i 
nacjonalizm powtarza się jak ruch 
rytmiczny wypoczynków i zmęczeń. 
Naród zmęczony jest narodem nacjo- 
nalistycznym. Naród wypoczęty jest 
narodein imperjalistycznym. Zmęcze- 
nie i wypoczynek Szwecji i Rosji de- 
cydowały zawsze o losie brzegów 
Bałtyku. Był czas kiedy po wojnach 
z Polską i Rosją żelazny Naród 
szwedzki cofnął się na cały wiek XIX w 

‚° zacisze domowe. Rola ekspansatora Z 
energji „przypadła dynastji : Romano- 
wych. 

W wieku XX-stym role zmieniły 
się do gruntu. Rosja pobita w wojnie 
Światowej, polskiej, i domowej cofnę- 
ła się ku Moskwie. Nad opustoszały- 
mi brzegami Bałtyku „zjawiły się" 
dawne potęgi z XVII wieku: wpierw 
Polska, a teraz wspaniale wypoczęta 
Szwecja. 

Oczywiście artykuł ten jest z mo- 
jej strony niejako przyšpieszeniem 
historji. Możliwie, iż Szwecja dopiero 
się interesować zaczyna swojem vis 
4 vis. Nie trzeba też zapominać, że 
nad brzegiem Bałtyku niema już Za- 
konu Kawalerów Mieczowych, ale trzy 
Państwa niezależne, które były by 
chętniej zapewne powitały gwarancję 
neutralności, niż sojusz militarny (o 

historji. 
którym zresztą niema jeszcze mowy). 
Ale czas ma to do siebie, że z małe- 
go ziarenka może wychować coś wiel- 
kiego, nie wiadomo przeto jakie drze- 
wo z tej serdeczności szwedzkiej nad 
Bałtykiem wyrośnie. 

Pewna część prasy niemieckiej z 
tej, co to radaby przypiąć przy każdej 
okazji łatkę Polsce, upatruje w rysko- 
stokholmskich serdecznościach, chęć 
„uniezależnienia się'* krain bałtyckich 
od Polski. Jest — to albo zła wola, 
albo ignorancja. Szwecję Gustawa 
Adolfa i Karola Gustawa dzieli od 
nas Szwecja Karola XII t. j. Szwecja, 
która łącznie z Polską SOMA 
Skąd grozi jej największe niebezpie- 
czeństwo. Ponowne zjawienie się 
Szwecji po drugiej stronie Bałtyku, 
tymrazem duchowe, może tylko ozna- 
czać wspólne ocementowanie tego u- 
kładu politycznego w Europie jaki 
zrodził się w roku 1918. 

Oceńmy teraz w paru słowach ko- 
rzyści, jakie osiągną Łotwa i Estonja 
z zainteresowania się Szwedów swo- 
jem bałtyckiem vis A vis. Oczywiście 
prasa sowiecka rozpocznie alarm, upa- 
trując nowy „iakt* okrążania Rosji z 
inspiracji angielskiej. W gruncie rze- 
czy, narazie przynajmniej będzie to 
wyłącznie oznaczało ożywienie życia 
ekonomicznego w Nadbałtyce dzięki 
przypływowi kapitałów szwedzkich. 
W przyszłości zaś to tylko, że lafon- 
tenowsko-moskiewski wilk będzie mu- 
siał czuć większy respekt dla swego 
baranka. 

Dla Polski „powrów historji" ozna- 
cza obowiązek większego zaintereso- 
wania się Szwecją i tem wszystkiem 
„co jej jest”. Z Warszawy jeździ się 
przeważnie tam, dokąd dochodzą wa- 
gony salonowe. Jak widać pora się 
zacząć narażać i na chorobę morską. 

K. Leczycki. 

Dnia 28 maja książę i księżna Yor- 
ku byli obecni w Gdymburgu podczas 
święta narodowega 600 letniej rocz- 
nicy śmierci Roberta Bruce. 

Syn Szkotki i pana normandzkie- 
go, krewny królewskiej rodziny, Ro- 
bert Bruce, zabiwszy własną ręką 
Comywa Czerwonego jednego ze 
swych rywali, w 1306 roku ogłosił się 
królem Szkocji, zgniótł wajska angiel- 
skie w Bannockburn i w 1314 roku 
uwolił Szkocję z pod jarzma brytyj- 
skiego. Gdy umarł w wieku lat 55 w 
Cardross-on-Clyde, naród śpiewał: 

Był nam jedyną podporą, 
Naszą mądrością i sterem. 
To, że rodzina króla Anglji łączy 

się z ludem Szkocji w kulcie jej naro- 
dowych bohaterów dowodzi znamien-. 
nego rysu charakteru angielskiego. 
Robert Bruce uwolnił swą ojczyznę z 
niewoli. Oszczędził jej okropnego losu 
jakiemu podległa Irlandja od XV wie- 
ku. I chociaż walczył właśnie z Anglją, 
jednak Anglicy uważają go za dobro- 
czyńcę i bohatera przeszłości. 

W laboratorjum mózgów Iudzkich. 
Laboratorjum to znajduje się w Wiedriu 

i co dziwniejsza, prowadzone jest przez 
młodą pannę. Panna ta o polskiem nazwi- 
sku — Strasky, obchodzi się z równą swo- 
bodą z mózgami ludzkiemi jak gosposia z po- 
trawami, przyrządzanemi w kuchni. Na pół- 
kach stoją rzędami w słojach szare i żół- 
tawe masy mózgów, które w życiu ludz- 
kiem spełniły już swoje zadanie a teraz pod 
postacią „interesujących wypadków* służą 
wiedzy. 

Prócz mózgów laboratorjum posiada też 
nerwy ludzkie, to jest maleńkie kawałeczki 
nerwów, służące do zbadania choroby czło- 
wieka, z którego zostały wźięte. Kierowni- 
czka laboratorjum za pomocą subtelnych 
szczypczyków rozczepia te nerwy, poczem 
w ten sposób otrzymany praeparat umiesz- 
cza pod mikroskopem. 

Przed operacjami mózgowemi, 
procedurę wykonywa się z mózgiem. a 
ki kawałek mózgu wycina się choremu, * 
umieszcza pod specjalną maszyną do krajat 
nia, która pracuje z niebywałą dla laika „pre- 
cyzją. Na ta kraj” 5w kawałek mózgu 
na warstwy. Każda taka warstwa ma „gru- 
bości'90 do'120 mikronów, t. j. mniej wię- 
cej dziesiąta część milimetra. Te ułamki mó- 
zgu poddane zostają działaniu chemicznemu 
Z reakcji chemicznej można wywnioskować 
czy djagnoza lekarza jest słuszna. Gdy cho- 
ry umrze na jakąś specjalnie interesującą 
chorobę, cały jego mózg przynoszą do labcra 
torjum. Wówczas umieszczone są ze SpeC- 

jalną pieczolowitošcią w słojach i służą do 
badań, które w przyszłości mają uwolnić 
ludzkość od tych okropnych chorób. 

Ale na tem nie koniec okropności, za- 
mkniętych w tem laboratorjum. Obok ca- 
łych mózgów i ich cząsteczek, jedna półka 
przeznaczona jest na czaszki. Czaszek tych 
jest 24. Z wysokości półki śmieją się do 
zwiedzającego laboratorjum, jak wieczny 
symbol śmiertelności. 

Ci, których czaszki zostały zakonsi rwo- 
wane, bynajmniej niezasługują na to, by 
wdzięczna potomność o nich pamiętała. Są 
to bowiem zbrodniarze i wszelkiego rodzaju 
przestępcy, których czaszki służą do stud- 
jów sądowym i policyjnym lekarzom. Obok 

podobaą * 

w słojach jakieś potworne platy, podobne do 
dziwacznych kwiatów lub zwierząt, potwor- 
nych nietoperzów. To uszy zakonserwowane 
w spirytusie uszy zbrodniarzy, obłąkanych, 
idjotów, przestępców w dziedzinie płciowej, 
lub poprostu tylko złodziejów. Są fo uszy 
dziwaczne, o nadmiernie rozwiniętej jednej 
części, a zato drugiej w zaniku. Uszy, które 
za życia tych osobników niejednokrotnie 
spełniały rolę listów gończych, a pa ich 
śmierci poszły w służbę nauki. 

Jednego tylko ucha brak w tej kolekcji 
normalnego — różowej muszli zdrowego, 
przeciętnego człowieka. W tej okropnej pra- 
cowni przypominającej nieledwie kuchnię cza 
rownicy prócz laborantki jest jeszcze: parę 
żywych istot. Są niemi białe myszy, wesoło 
skaczące pod szkłem.: Wesołość ta jest jed- 
nak pozorna. Myszy te są w gorączce. Za- 
strzyknięto im bowiem w celu. naukowym 
malarję, krew ich zaś potem: służy do za- 
strzyków przeciwparalitycznych. 

Tak wygląda ta przezornieponura praco- 
wnia, z której wychodzi na świat zdrowie dla 
chorych. 

PUDER DJACHYLOWY| 
BA м | О Т o R" 

  

WIELKA 
KOLEKCJA NONE Starożytnych 

wszelkich państw do sprzedania. 
Tylko poważni reflektanci mogą się 
zgłosić do Biura Ogłoszeń S. Jutana. 
Niemiecka 4, tel. 222. 

    

CHOROBY PŁUC 
Stosowany przez p: p. Doktorów 

„Balsam Thiocolan Age" 
przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam Thiocolan Age" 

sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w Proginalnem opako- 
waniu apteki A. SECKIEGO w 

Warszawie, ul, Leszno 41. 
* Skłąd w Wilnie, ul. Zarzecze 30 a "2 
НУЕ МАр ЕУ   

  

  
'SILBET' 

Przedsiębiorstwo budowy SILOSÓW BETONOWYCH 
% ]. zbiorników dla konserwowania zielonej paszy soczystej dla bydła. 

CENTRALA: POZNAŃ, 

ODDZIAŁ WILEŃSKI: Nowa Wilejka, Połocka 12. 

W roku 1928 zbudowano 26 silosów, na ogólną pojemność 2510 m3, 

We własnym interesie nie należy zwlekać z zamówieniami, by dać możność 
należytemu wykończeniu robót. 

Oferty i informacje wysyła bezpłatnie na żądanie ODDZIAŁ WILEŃSKI 

ul. Skarbowa 6-III 
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КОМЛЕН G05PODARCZY ZIN WSCHODNICH 
Konjukiura gospodarcza w Polsce w kwiefniu 

Instytut badania konjunktur gospodarczych. 

W kwietniu ruch recesyjny konjun 
ktury — jak to przewidywano w po- 

przednim miesiącu — uległ zatrzyma” 
niu, ustępując miejsca sezonowej po- 

prawie. W przebiegu ostatniej fazy kon 

junktury produkcja naogół wykazała 

znaczny stopień odporności, większe 

zachwianie równowagi nastąpiło jedy- 

nie w sferze wymiany, co wyraziło się 

w ostrem zmniejszeniu płatności (pro- 

testy wekslowe) i zwolnieniu tempa о- 

brotów towarowych (zastój w handlu). 

Ogólny wskaźnik produkcji pod- 

niósł się w kwietniu do 133 (marzec 

129,9), przyczem stał powyżej pozio- 

mu tegoż miesiąca roku ubiegłego 

(kwiecień 1928 r. 126,7). Wskaznik 

produkcji dóbr wytwórczych podniósł 

się w kwietniu w porównaniu z mar- 

cem о 7 proc., dóbr spożycia spadł o 

5 proc. Wysoki w porównaniu z rokiem 

ubiegłym stan produkcji — mimo kon- 

junkturalnej recesji — wyjaśnia się czę 

ściowo czynnikami natury rozwojowej 

(struktualnej) : silnym wzrostem prze- 

mysłu elektrotechnicznego, maszyno” 

wego i odzieżowego. 
Na rynku pracy nastąpiła znaczna 

poprawa; liczba bezrobotnych w dniu 

11 maja była nawet o 3,2 proc. mniej- 

sza, niż w tym samym czasie 1928 r. 

jakkolwiek z drugiej strony wzrosła П- 

czba częściowo bezrobotnych. Sezono- 

wa likwidacja bezrobocia była szcze- 

gólnie silna w. kwietniu bież. roku — 

pierwszym miesiącu, w którym tempe- 

ratura pozwoliła na uruchomienie robót 

budowlanych — oraz w maju. Wyjąt- 

kowe warunki (duże bezrobocie) panu- 

ją jedynie w przemyśle włókienniczym 

który zresztą posiada swoiste tempo 

rozwoju: w okresach dobrej konjunktu 

ry uruchomia produkcje ponad miarę 

ogólną, w okresach złej konjunktury— 

spadek produkcji jest tu szczególnie 

duży. 
Wskaźnik ładunków kolejowych był 

w kwietniu wyjątkowo wysoki (140,2, 

gdy w marcu — 117,2, w lutym — 

103,1), atoli wyjaśnia się to czynnika- 

mi natury wyjątkowej: małemi przewo- 

zami w poprzednich miesiącach (Wiel- 

kanoc przypadała wcześnie, stąd 

mnniejsze przewozy w marcu, co wy- 

wołało w kwietniu ruch wyrównaw- 

Stan wskaźnika ładunków kole- 
jowych nie może być traktowany jako 

zapowiedź mającego nastąpić w najbli 

ższych miesiącach  znaczniejszego 

zwiększenia produkcji i obrotów. 

W handlu nastąpiło, dzięki ocieple- 

niu, dość znaczne odprężenie. Płyn- 

ność gospodarstwa społecz nego w dal 

szym ciągu była mała; w Banku Pol- 

skim stosunek procentowy weksli za- 

protestowanych do weksli płatnych ur 

trzymywał się w kwietniu na poziomie 

wysokim (5,06 proc.). Ogólna suma 

weksli zaprotestowanych wzrosła o 8 

proc. Naogół jednak ruch wzrostu pro- 

testów wekslowych należy uważać za 
zakończony. 

Wskaźnik wystawionych weksli po- 

dniósł się w kwietniu niezwykle silnie 

(ze 117 do 129), co częściowo pocho- 

dzi stąd, że w tym okresie masowo by- 

ły dokonywane prolongaty dawniej- 

szych zobowiązań. Oczyszczenie rynku 

z nadmiaru weksli jeszcze nie nastąpiło 

Bank Polski utrzymywał w kwiet- 

niu swą działalność kredytową na po- 

ziomie rekordowym (portfel wekslowy 

w kwietniu rb. 689,6 milj. zł., w kwiet- 

niu r. 1928 — 490,6 milj. zł.) Mimo 

podniesienia stopy dyskontowej Z 8 

proc. do 9 proc., co m. in. miała na 

celu spowodowanie zmniejszenia roz- 
miarów operacyj gospodarczych, Bank 

"Polski nieustannie zwiększał sumy we- 

W. BRIDGES. 

©"  $BROWTÓR 
—_ Polecono mi prosić, w imieniu 

policji, o powtórne odłożenie śledztwa, 

ze względu na brak zebranych danych. 

Sędzia uprzejmie zwrócił się ku ©- 

brońcy: 
— Jakie jest pańskie zdanie, mr. 

Gordon? 
Gordon wstał, a po sali przeleciał 

szept zachwytu. 
— Jeśli policja prosi o zwłokę dla 

dobra sprawiedliwości, nie mam nic 

przeciw temu. Ale dla uniknięcia niepo- 

rozumień, muszę zaznaczyć, że podsąd- 

ny jest gotów złożyć natychmiast ze- 

  

' zmanie, i odpowiedzieć na wszystkie py 

   
    

tania które będą mu przedłożone. Naj- 

chętniej będziemy współdziałać z poli- 

cją dla odszukania danych w tej spra- 

wie. 
Znów przeleciała fala szeptów po 

sali, obejrzałem się i ujrzałem poblad- 

łą twarz Maurycego, patrzącego ze 

strachem na Gordona. 
— Czy zechcesz pan zadać jakieś 

pytania władzom policyjnym? — pytał 

dalej sędzia. 
Gordon skinął przecząco. 

—Nie! Jeśli śledztwo zostanie odro 

czonė... 
Nagle przy drzwiach rozlegt się ja- 

kiś hałas, który zagłuszył słowa obroń- 
cy. Drzwi wejściowe otworzyły się sze- 
roko i wpadli trzej ludzie, odpychając 
zatrzymujących ich policjanta. 

Sędzia wstał i donośnym głosem 
zagłuszył hałas, oburzonych widzów. 

‚ — (o znaczy ten hałas? Co to za 
dzie.? 

  

  

„swoiste strukturalne przyczyny wpra 

ас za przykładem tłumu, podnio- tego. Złoży on zeznanie, które wyjaśni 

ksli dyskontowanych. To zapewne wy- 

jaśnia, dlaczego mimo pogorszonych 

warunków rynku i podniesienia stopy 

dyskontowej w bankach prywatnych 

z 12 proc. do 13 proc., oraz najwyż- 

szych kosztów kredytu w Europie, 

istotn e zmniejszenie produkcji nie na- 

stąpiło. ' 

Wpływ recesji na poziom cen był 

bardzo nieznaczny, głównie z powodu 

szeroko rozwiniętej kartelizacji. Istnia- 

ły nawet w poszczególnych branżach 

usiłowania przezwyciężenia trudności 

gospodarczych drogą podnoszenia cen. 

Wskaźnik cen hurtowych przemysło- 

wych pozostał niemal bez zmiany (ma- 

rzec 104,7, kwiecień 104,4) wskaźnik 

artykułów rolnych obniżył się niezna” 

cznie wbrew zwykłej sezonowej ten- 

dencji — (marzec — 99,0, kwiecień— 

98,3). Pewna nieznaczna zniżka zazna- 

czyła się w poziomie cen wyrobów go” 

towych. 
W rolnictwie zarysowała się rozbie 

żność pomiędzy położeniem produkcji 

roślinnej i zwierzęcej, odwrotna do ob- 

serwowanej przed rokiem. Gospodarst- 

wa zbożowe przeżywają okres depre- 

sji, pogłębionej przez zniżkujące nadal 

ceny zboża. Natomiast przesilenie w 

hodowli zwierząt wydaje się zakończo- 

ne, a w każdym razie znacznie osła- 

bło, dzięki złagodzeniu trudności wy- 

żywienia inwentarza, Oraz wzrostowi 

cen nierogacizny i jej przetworów, przy 

mniej więcej utrzymanych cenach in- 

nych produktów zwierzęcych. Stan in- 

wentarza został znacznie uszczuplony 

wskutek półtorarocznej depresji rynko- 

wej, braku pasz w ciągu długiej zimy, 

oraz chorób świń. Brak siły nabywczej 

rolnictwa będzie wpływał na stosunki 

rynkowe jeszcze conajmniej przez parę 

miesięcy, jednakże zakupy nawozów 

sztucznych były w sezonie wiosennym 

bardzo duże, dzięki akcji kredytowej 

Państwowego Banku Rolnego i rosną- 

cemu zrozumieniu potrzeby użycia na- 

wozów wśród ludności małorolnej. 

Sytuacja gospodarcza, jaka się wy- 

tworzyła w ostatnich miesiącach w Pol 

sce, w małym tylko stopniu była wy- 

wołania zmianami na rynku światowym. 

Międzynarodowa współzależność ryn- 

ków istnieje obecnie w mniejszych ro- 

zmiarach, niż przed wojną. Np. oży” 

wienie gospodarcze w Niemczech w o- 

kresie 1926 — 1928 istniało mimo de- 

presji w głównych państwach kontynen 

tu (choć było wywołane dopływem ka-. 

pitałów amerykańskich). Długotrwała 

depresja gospodarcza w Anglii posiada 

wdzie zależne od układu rynku świa” 

towego, I cz bynajmniej niezależne od 

światowej konjunktury. Pojęcie „Świa- 

towej konjunktury* nie posiada obec 

nie dostatecznej precyzji i jednozna- 

czności. Istnieje wprawdzie daleko idą- 

ca zależność głównych pieniężnych ryn 

ków Europy od rynku pieniężnego w 

Stanach Zjednoczonych, a więc i pe- 

wna zależność konjunktury  europej- 

skiej od stanu rynku w Nowym Jorku, 

ale nie wywołuje to bynajmniej jedno- 

litego przebiegu konjunktury w Euro- 

pie. Obecnie Stany przeżywają fazę 

wielkiej pomyślności i ożywienia, przy 

haussie giełdowej i ciasnocie pienięż- 

nej; w Europie natomiast obraz nie jest 

jednolity: w Niemczech panuje recesja 

nie wywołana zresztą sytuacją amery- 

kańską; we Francji mamy nietylko 0- 

żywienie gospodarcze, ale i płynny ry- 

nek pieniężny; Austrja przeżywa pe- 

wną recesję gospodarczą, natomiast 

Czechosłowacja dość znac "e ożywie- 

nie. Ożywienie gospode Polsce 

rozwinęło się niezależn. sytuacji 
    

słem się, aby lepiej móc przyjrzeć się 

intruzom. Jeden z nich 0 ile mogłem 

zauważyć był księdzem katolickim dru 

gi był to mężczyzna wysoki o wygolo- 

nej twarzy i z siwemi włosami, twarz 

trzeciego zakrywał przede mną рой-_ 

cjant. Na pytanie sędziego, policjant 

odwrócił się i cofnął się. 
Ledwie nie upadłem ze zdumienia. 

Milford! { 
Trzecim mężczyzną był Milford, 

który rozpychając tłum łokciami, kłó- 

cąc się z policjantem i z tłumem posu- 
wał się naprzód, ku sędziemu. Był bla- 
dy i rozczochrany, jego zazwyczaj sta- 
rannie wyprasowane ubranie b yło wy- 
mięte ale nie mogło być wątpliwości, 
iż był to Milford. 

Zwróciłem się ku memu obrońcy, 

ale zanim zdążyłem coś powiedzieć, 

ksiądz znalazł się na środku sali i za- 

wołał, zwracając się do sędziego: 

— Proszę mi wybaczyć gwałtowne 

wtargnięcie, sir! Jestem ksiądz Marili, 

proboszcz ze Stepny, przyprowadziłem 

tutaj świadka. 
Trudno opisać wzruszenie całej sali. 

Napróżno sekretarz krzyczał, tracąc 

głos coraz bardziej, usiłując przy- 

wrócić spokój na sali. Sędzia bezrad- 

nie rozłożył ręce i dał znak woźnemu, 

by wyprowadził widzów. Strach utra- 

cenia najbardziej sensacyjnego mo- 

mentu, unieruchomił momentalnie cały 

tłum. Zapanowała cisza. Po chwili sę- 

dzia rzekł schylając grzecznie głowę: 
— Nie mamy nic do przebaczenia, 

ojcze Merill. Jeśli ksiądz przybył tutaj 
by rzucić nowe światło na tą tajemni- 

czą sprawę, możemy być tylka bardzo 

wdzięczni. Kim jest ten nowyświadek? 

— John Milford, kamerdyner zabi- 

     

  

gospodarczej Europy, a nawet nie by- 
ło finansowane importem kapitałów za 
granicznych. Tylko w tym wypadku 
możnaby obecne załamanie ożywienia 
wyjaśnić wpływami rynku światowe- 
go, gdyby np. ujawnił się silny proces 
wycofywania krótkoterminowych kapi- 
tałów zagranicznych, lub znaczniejsze 
podrożenie kosztów zagranicznego kre- 
dytu — czego nie było (—) 

INFORMACJE 
— Furja towarzystw rolniczych. W dniu 

47 b. m. odbyło się posiedzenie komisji unifi- 

kacyjnej mającej na celu uskutecznienie po- 

łączenia wileńskiego Towarzystwa Rolnicze- 
go ze Związkiem Kółek i Organizacyj Rol- 

niczych ziemi. Wil. Na posiedzeniu uzgod- 

niono kandydatury na stanowisko prezesa 

i wiceprezesa organizacji wojewódzkiej i po- 

wiatowej. Na prezesa Towarzystwa Organi- 

zacyj i Kółek Rolniczych w Wilnie, jedno- 

głośnie powołano p. Karola Wagnera, preze- 

Sa Wil. Tow. Rolniczego, na wiceprezesa 

zaś p. Józefa Trzeciaka, prezesa Zw. Kółek 
i Organizacyj Rolniczych. Obaj wymienieni 
przyjęli zaproponawane im stanowiska. 

Na prezesów Towarzystw powiatowych 

powołano p. p.: Rafała Śliźnia — w powie- 

cie Wil.-Trockim, Witolda Kwiuto — w po- 

wiecie brasławskim, Stanisława Grześkowia- 

ka — w powiecie dziśnieńskim, Franciszka 

Rusieckiego — w powiecie wilejskim, Jana 
Puciato — powiecie mołodeczańskim, Jana 

Jenielę — w powiecie postawskim, — Ale- 

ksandra Żylińskiego — w powiecie oszmiań- 

skim i Józefa Trzeciaka w powiecie świę- 

ciańskim. Następne posiedzenie komisji uni- 

fikacyjnej wyznaczono na dzień 18 b. m. 

Ogrodzenia kutego Żelaza 

specjalnie 
wykonywa tanio L. Harasimowicz 

Bernardyński zaułek 6—7. 

koło grobów z 
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Była pracowniczka firm Petersburg- 
skich, a ostatnio długoletnia pracow- 
niczka firmy WALDEMARA p. HELE- 
NA, przeszła do firmy ALEKSANDER 

Ad. Mickiewicza 15. 
z poważaniem Helena. 
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nana Chiromantka Wróżka 
3 wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 

z Przepowiada przyszłość, sprawy Są; 

= dowe, O miłości i t. d. przyjmuje od 
3: 10-ej do S-mej wieczór. Adres: Na 

   

   
   

   

2: przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 i 
ž m. 6, w bramie na prawo schody. 
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F-ma MICHAŁ GIRDA 
Wilno, ul. Szopena 8, tel. 16-72. | 

poleca 
nieda, Akumulatory 

radjowe, samochodowe i inne. 

Części do akumulatorów: płyty, 
naczynia, kwas siarkowy. 

ŁADOWANIE i NAPRAWA 
fachowo, szybko i tanio. 61£2-2 

  

  

5 pokoi ze wszelkiemi wygodami 
w rejonie ulic: Mickiewicza, Porto- 
wej lub Łukiszek. Oferty pisemne 

do adm. „Stowa“ pod W. L. € 

6 GC GO 2 КЯ 053 3 93 2 35 09 33 38 O AA AR CY CO SC 

  

  

Ofiarności Sz. Czytelników po- 
lecamy chorą wdowę niezdolną do 
pracy, mającą 4 małoletnich dzieci 
(lat 11, 9, 4i 11 mieś.), znajdującą 
się w ostatniej nędzy materjalnej. 
Łaskawe ofary w gotówce lub na- 
turze prosimy składać w adm. „Sło- 
wa“ dla Karpowiczowej. —Į 

  

  

całą tajemnicę mordu. Ja i doktór Ro- 
bice przyszliśmy tutaj, by poprzeć je- 
go słowa. 

Nastała chwila ciszy. Oskarżyciel 
zamienił słów kilka z inspektorem Cor- 
tisem, a sędzia tymczasem naradzał się 
z sekretarzem. Gordon skorzystał z 
przerwy i zbliżył się do mnie. 

, — Na sali niema ani Lohana ani 
miss Solano, — szepnął szybko. — Nie 
wie pan, czemu nie przyszli? 

Zrobiłem znak przeczący. Wzrusze- 
nie na widok Milforda nie mogło zwy- 
ciężyć uczucia niepokoju, które sci- 
skało moje serce. 

— Wysłuchamy nowych świadków 
zanim odpowiemy na prośbę policji o 
odroczenie sesji. 

Oskarżyciel wstał, chcąc protesto- 
wać, ale sędzia powstrzymał go gestem 
i dał znak Milfordowi, by zajął miejsce 
świadków. 

Byłem oszołomiony tym niespodzie- 
wanym obrotem sprawy, a jednocześ- 
nie coraz bardziej niespokojny o Marję 
nie mogłem więc odrazu zapanować 
nad nerwami. Wreszcie zorjentowałem 
się, że Milford siedzi na ławie świad- 
ków a w Sali panuje martwa cisza. 

Sędzia poprawił okulary i spokoj- 
nie, dobrodusznie, rzekł, zwracając się 
do świadka: 

GERE Proszę się nie denerwować, mó- 
wić spokojnie i bez pośpiechu. Proszę 
opowiedzieć wszystko szczegółowo. Ja 
będę zadawał pytania, lecz poza tem 
nikt przerywać panu nie będzie. 

Milford ukłonił się z godnością i za- 
czął opowiadanie. Mówił spokojnie, peł 
nym szacunku, bezdźwięcznym głosem. 
Jego zdumiewający spokój podkreślała 
bardziej jeszcze panująca na sali cisza ta - 
i naprężona do ostatnich granic uwa- 

wo 

Wrażenie z wyścigów Wileńskich 
. Przyjechałem do Wilna i oczom moim 

nie wierzyłem. W zaprzeszłym roku był to 
jeden z najgorszych torów w Polsce. 

Przeszkody były małe, a tak niesmacz- 
ne, że się na nich w jednym meetingu pięciu 
jezdzców połamało i ja ramię zwichnąłem. 
Ter był fatalny, dla jezdzców żadnych wy- 

gód, paddock tad daleko, że totalizator się 
ciągnął w nieskończoność. 

W przeszłym roku nastąpiła wielka zmia- 
na. Wszystko wyrosło jakby z ziemi. Jest 
biały parkan wokoło jednej trzeciej toru, 
standy do osiodłania, ubieralnia, waga kry- 
ta, trybunki dla dżentelmenów i druga dia 
służby. Rozgraniczone są trzy kategorje pu- 
bliczności tak że każda ma swą bandę przy 
paddocku. A przedewszystkiem stanęło w 
1928 r. siedem przeszkód 1,20 i 1,30 m. wy- 
sokich i dość szerokich, ale wszystkie takie 
skoczne, że obydwa meetingi zeszłoroczne 
przeszły przez nie bez wypadku. Prócz tego 
Wilno jest jednem towarzystwem w Polsce, 
które na programach podaje rysunek par- 
kurów. 

„Uważałem już zeszłego roku Wilno za 
najlepszy tor prowincjonalny steeplowy, ale 
co dziś widzę, przeszło moje oczekiwanie. 
Stanęło przeszkód jeszcze sześć, mur, że- 
bra nad rowem i open-ditch, ale znowu z 
takim talentem zbudowane, że po prostu 
ciągną konia na siebie. 

Już przeszłego roku były dwie kategorje 
torów steeplowych, łatwy i ciężki. Dziś ma- 
my ich cztery, dwa łatwe dla początkujących 
dwa surowe, dla starych steeplerów: prób- 

* ny. mały, średni i wielki. W wielkim steeplu 
arsza tka jechało się aż 17 przeszkód, od- 

powiednio do powagi nagrody, ale wolałem 
jechać ten steeple 4800 metrowy, niż mały 
w Lublinie, Lwowie, Poznaniu i innych, mi- 
mo że skoki są gęste, duże i szerokie. 

Są jeszcze trzy przeszkody ćwiczebne, 
bardzo staranne, bullfinsh, rodzaj Potenow- 
skiej i otwarty rów. Na nich się młode ko- 
nie mogą naskakiwać. Wszystkie tory prze- 
szkodowe są równo utrzymane i pokryte 
zielonym dywanem. Znikły dawne twardzizny 
trzęsawiska i piaski z toru płaskiego a jest 
równy i elastyczny. Glina została wydreno- 
wana potem zmięszana z piaskiem, piaski 
zostały nawiezione gliną. Po wyścigach Za- 
rząd ma zamiar go obsiać trawą. 

Czarodziejska różczka, która to wszystko 
stworzyła, spoczywa w ręku hr. Józefa Bre- 
zy, którego zasłużony  patryarcha prezes 
Alexandrowicz do roboty powołał. To też 
na bankiecie, który wydali bracia Ważyń- 
scy z okazji zwycięstwa ich „Lapis Lazuri* 
w. „Armji* wszyscy sportsmeni, hr. Brezie 
za przeszkody dziękowali. 

Do tego wszystkiego dodam wzorowy po 
rządek na wyścigach, piękne stajnie, i pod- 
kreślę wyjątkowo szerokie postępowanie 
Zarządu przy każdej sposobności, Przeszłe- 
go roku starter p. Koechli po słowie „ruszaj“ 
krzyknął „nazad*!, kontrstarter zaś spuścił 
flagę. ja jedyny usłuchawszy straciłem na 
starcie, a Zarząd mi indemnizował bez dysku 
sji wartość pierwszej nagrody. ; 

Podobnie charakterystycznym w przepi- 
/ sach specjalnych jest paragraf, który ka- 
żdemu koniowi, który nie wygra 200 zł. do- 
pełnia tę sumę na koszta transportu. 

Jak Zarząd myśli najprzód o koniach i je- 
źdzcach, potem o publiczności, a dopiero na 

„samym końcu o sobie, świadczy silny kon- 
trast pomiędzy torem a teatrem. Tutaj Euro- 
pa tor Wilenski przeszkodowy mogiby stać 
>taż ° 
tam coś'w rodzaju obozu cygańskiego. Gdy 

„się jednak i temu z myślą przyjrzysz, wi- 
_dzisz najcelowszy rózkład, który i niejedne- 
mu większemu towarzystwu mogłby służyć 
sił, wzór. Z tej to przyczyny trybuna człon- 
“Kowska, pamiątka powstania ze zgliszczów 

owojennych tego najstarszego w Polsce 

"T-wa wyścigowego, zupełnie jeszcze nie od- 
powiadają reszcie, jako jedna plama a za- 

zem chluba T-wa. Będzie ona ostatnim eta- 
pem inweastycji. 
*- Wreszcie nie mogę pominąć milczeniem 
pięknego klubu T-wa, który choć w minia- 

turze, rywalizować może z najlepszemi klu- 
bami, a także wspomnieć muszę miłą starą 

tradycję Wileńskiego T-wa Wyścigowego, 

starszą niż my: wszyscy, t.j. wspólną zaką- 

skę po zapisach, ofiarowana przez prezesa. 

Dlatego z przyjemnością do Wilna przy- 
jeżdżam i z wdzięcznością dla Zarządu wy- 

jeżdżam stawiając wyścigi wileńskie za 

wzór dla innych towarzystw prowincjonal- 
nych. 

Przy astmie, chorobach serca, cierpie- 
niach piersiowych i płucnych, powiększeniu 
gruczołu tarczyko 70 i wolach naturalna 
woda gorzka F: › - Józefa stanowi 

stotny środek, v funkcje przewoć” 
pokarmowego. Na,.  niejsi klinicyści w t. 
dziedzinie stwierdzają, iż wytwarzające si 
u suchotnikć * a początku ich choroby za- 
parcia z” się przez stosowanie wo- 

dy Francisz. józefa. żądać w aptekach. 

    

       
    

    

ga, z jaką chwytano jego słowa. 

Rozdział XXII. jak zginął Ignacy Prado. 

— Nazywam się Milford, sir... John 

Milford. 
Przed dziesięciu miesiącami służy- 

łem na statku, idącym z Ameryki da 

Angiji. Tam właśnie spotkałem mr. Nor 

scotta. W październiku zeszłego roku 
mr. Norscott wsiadł na okręt „„Kaledo- 

nja* który wypłynął z New Yorku. 

— Czy jechał sam? — przerwał 

sędzia. | 
— Tak sir. Wsiadł na statek w o- 

statniej chwili. 
Pozostawiono dlań najlepszą kajutę 

i moim obowiązkiem było usługiwać 
mu. 

— Dlaczego zmienił pan posadę i 

wstąpił do mr. Norscotta? 

Milford milczał chwilę i wzruszo- 

nym głosem odrzekł: 

— Było to potem, jak on uratował 

mi życie, sir. Trzeciego dnia podróży 

fale zmyły mnie z pokładu i wpadłem 

do wody. Mr. Norscott zobaczył to, 

skoczył w morze i pomógł mi utrzymać 

się na falach, zanim nie spuszczono sza 

lupy. Naturalnie byłem mu bardzo 

wdzięczny i zapewnie ta okoliczność 

nasunęła mu myś! zaproponowania mi 

posady. Ponieważ uratował mi życie, 

wiedział, że może zaufać mi najzupeł- 
niej. 

"Fala szeptów przesunęła się po sa- 

li i scichła. 
— Co pan chce przez to powie- 

dzieć? — zapytał sędzia. — Czy mr. 

Norscołt obawiał się o swe życie? 

— Tak sir. Mr. Norscott był to 

Ignacy Prado, prezydent republiki San- 
Lucia. 
Po tych słowach publiczność na sa- 

obok najlepszego stołecznego, — . 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH 
  

NASZA SZKOLK TECHNICZNA. 
Wystarczy siąść w autobus linji anto- 

kolskiej i przejażdżkę w nim odbyć, aby 
zaraz na wstępie na Antokol zauważyć, no- 

wy wielki budynek malowniczo wśród 

wzgórz ulokowany. To część przyszłego 

wielkiego, monumentalnego gmachu Szkoły 
Technicznej. Co roku rośnie po-trochu, co 
roku go przybywa. 

Ciężkie losu koleje przechodziła wileń- 
ska Szkoła Techniczna. Po kilku latach 
swej zaszczytnej pracy bez dachu zostałą 
nad głową. Trzeba się było dobrze nabie- 
dzić, dobrze głową nakręcić, aby wreszcie 
namówić kogo należy do zaczęcie budowy 
własnego gmachu. 

Były to czasy ciężkie. iRok 1925. Bud- 

legalnie na nią przeznaczonych w budżecie 
państwowym zasobów. 

W tym roku przybędą szkole warszta- 
ty, do których młodzież dotąd z kiolender- 
ni aż na dawną siedzibę koło stacji towa- 
rowej biegeć musiała. 

Kto ciekaw zobaczyć, jak te prace 
wyglądają, niech na obrazek obok spojrzy. 

Da Bóg, w roku przyszłym znowu ka- 
wał gmachu przybędzie, znowu pokazać go 
tym co na Antokol nie zaglądają, nie omie- 
szkamy. I tak stopniowo stanie gmach cały 
do usług szkoły, która wiele dobra krajo- 
wi przysparza. 

Bo dziś, gdy pęd do szkolnictwa za- 
wodowego wśród młodzieży rośnie, gdy 

  

  

żet pafistwowy dnia zawierał pozzzycję z 

funduszów przeznaczonych ną walkę z bez- 

robociem a niewielką na niezbędne iawe- 

stycje państwowe. O tem żeby dostać spe- 
cjalne. na budowę szkoły, i to w Wilnie w 

dodatku, fundusze—ani marzyć było można. 
Wtedy zabiegom niesporzy tego dyre- 

ktora zakładu p. Inż. Świdzińskiego zawdzię- 
czać należy, że udało się jednak pieniądze 
wynaleźć, ale właśnie z tych dotacyj, 
na walkę z bezrobociem przeznaczonych, 
uszczknięte. 

2 lata tak budowano, walcząc z bezro- 
bociem, z dobrym jednak skutkiem dla 
uczelni bo się jej siedzibę tworzyło. 

«a Dopiero w tym roku juź 'nie z „kręco- 
nych* środków budowę się prowadzi, ale z 

co roku tylu chłopców daremnie do drzwi 
szkoły kołacze nie mogąc się do niej, z 
braku miejsca dostać, znaczenie szkoły 
technicznej w Wilnie, jako jedynego śred- 
niego technicznego zakładu naukowego już 
nietylko w mieście naszem, ale i na całej ., 
połaci ziem północno-wschodnich, nabiera ' 
specjalnej wagi. 

Gdy więc pomyśli się, że po latach 
„wyrywania“ z budżetu państwowego środ- 
ków na tak pożyteczną placówkę nastały 
czasy, że się te fundusze, bez omijania 
paragrafów, Znajdują;  otuchą w serce 
wstępuje. 

Oby tego stanu rzeczy nie ze 
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raj w którym jest tylko jeden 
bezrobotny 

Wojna i jej skutki zmiotły z powierzchni 
ziemi małe monarchje Europy Środkowej. 
Została tylko jedna jedyna maleńka monar- 
chja mierząca zaledwie kilkaset kilometrów 
kwadratowych, sięgająca brzegów Renu — 
księstwo Lichtenstein. 

Całe państwo przejść można piechotą w 
ciągu 6 godzin, wliczając już w to odpoczy- 
nek w słynnej oberży „Pod złotym lwem* w 

Vaduz, a pociąg pośpieszny Paryż — Wie- 
deń przelatuje przez nie jak strzała w ciągu 
12-tu minut. Ч 

Jest to jedno z najszczęśliwszych państe- 
wek na Świecie. 

Suma wyasygnowana na pomoc bezro- 
botnym wynosiła w ciągu roku 1928 całych 
80 franków szwajcarskich t. j. tyle, ile trze- 

ba na utrzymanie jednego bezrobotnego w 
ciągu jednego miesiąca. 

Na 10 tysięcy mieszkańców tego państwa 
przypada jeden tylko, a jeśli wziąć pod uwa 

gę cały rok to jedna dwunasta bezrobotnego! 
Kto zmęczony jest sporami partyjnemi, 

niepokojem  politykowania, niech ucieka 
na tę nowoczesną wyspę Nipu. Znajdzie tam 

spokój i beztroskę. / 

Nie wiemy, czy mieszkańcy Lichtenstei- 
nu, podobnie jak mieszkańcy dawnych poczci 

wych Utopij nie mają w słowniku swym wy- 
razów „kłamstwo” ani „kradzież” (tem sa- 

mem nie istniały i te pojęcia!) wiemy tylko, 

że w r. 1928 państwo zajęło się poważną 

sprawą urządzania przedstawień teatralnych 
dla wszystkich, organizowaniem zabaw na 
placach i t. p. sprawami stanu. 

Dochody państwa? Wynosiły w ciągu 
ostatniego roku 625 tysięcy franków, a wy- 
datki tylko 553 tysiące. Jeśli do tego dodamy 
miljon franków, które książe darował w cią- 

roku państwu, będziemy mogli śmiało 
ować Lichtenstein krajem idealnie szczę- 
m. 

Książe może pozwalać sobie na tego ro- 

dzaju dary gdyż prywatne jego dobra na 

Węgrzech, w Austrji i Czechosłowacji dwa- 

fi zamarła. Spokojn e i opanowane sło- 

wa Milforda wywarły olbrzymie wra- 

żenie na obecnych. Nie sądzę, by kto- 

kolwiek z obecnych orjentował się w 

historji republiki Santa - Lucia, lub tem 

bardziej wiedział o roli, jaką odegrał 

tam Ignacy Prado Ale sędzia widocz- 

nie był lepiej poinformowany. 

— To co pan mówi jest nadzwy- 

czaj ciekawe, — rzekł patrząc badaw- 

czo na Milforda. — Zdawało mi się, 

że Prado został zabity w czasie ostat 

niej rewolucji? 
— Tak sir. Tak wszyscy myśleli. 

W istocie jednak, on uciekł nocą z pa- 

łacu i łódką dopłynął do parowca któ- 

ry przywiózł go do New Yorku. Nikt 

nie wiedział, kim on jest. Nie podejrze- 

wano że żyje, aż dopóki prawdy nie 

dowiedziały się pewne osoby. 
— Czy zmarły sam opowiadał 

to panu na parowcu? 
— Nie, sir. Nie wiedziałem nic 0 

jego dawnem życiu, aż do ostatnich 
dni. Gdy mr. Norscott przyjął mnie na 
służbę, mówił, że ma zamiar osiąść w 
Londynie i chce wziąć lokaja, które 
mu mógłby zaufać. Przyjąłem propo- 

zycję. Byłem szczęśliwy, że choć w 
ten sposób mogłem mu okazać swą 

szczerą wdzięczność. Mr. Norscott pę- 

dził tutaj wesołe życie, sir, wynajął ca- 

ły dom i miałem pod swą władzą kil- 

kanaście osób służby. Ale przed dwo- 

ma miesiącami coś się stało i mój go- 

spodarz zmienił się. Zerwał ze znajo- 

memi, zaczął zamykać się w domu, 

stopniowo zwolnił wszystkich służą- 

cych, prócz mnie, kucharki i pokojów- 

ki. — Mieliśmy wielkie trudności z u- 

trzymaniem porządku w całym domu, 

ale pan nasz nie zwracał na to uwagi. 

— Podwoił nam pensję i rozkazał 

naście conajmniej razy przewyższają całe 
państwo, które mu tak świetnie dostarcza 
tytułu. 
Jakie są pensje dostojników państwowych? 

Najwyższe honorarjum, prezesa ministrów 
wynosi 7 tysięcy fr. szwajc. rocznie. Drugi 
co do dostojeństwa urzędnik państwowy, po- 
seł jedynego poselstwa, jakie posiada Lich- 

teinstein: poselstwa w Berlinie... pracuje 
honorowo. ! 

Nic więc dziwnego, że to maleńkie pań- 
stewko utrzymuje 30 szkół państwowych, 
że z roku na rok zmniejsza tam podatki i że 
naród, składający się z 10 tysięcy ludzi, ko: 

cha, czci i uwielbia swego monarchęy | 44190 
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й Ww D $ ū Ww wypadanie, łupież, 
8 łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
4 „Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
a Kogutkiem). Sprzedają apteki, skłądy 

apteczne. Główny skład Apteka Gą- 
B seckiego, ul. Freta Nr 16. 

1—€022 Wydz. Zdr. Pubi. Nr 154, 

OGŁOSZENIE. 

O Wileńskiej Izby Skarbowej w, 
Wilnie Ch. Smajkiewicz na zasadzie art.* 
1027 i 1030 UPĆ tudzież par. 33 Instruk- 

cji o przymusowem sciąganiu podatków i 
opłat z dnia 17. V. 1926 roku (Dz. Urz. Min. 
opłat z dnia 17. V. 1926 roku (Dz. Urz. Min. 

Skarbu Nr 15) podaje do wiadomości publi- 
cznej iż w dniu 17 czerwca 1929 

roku o godz. 10-ej rano, przy ul. Fabrycznej 
Nr. 32 sprzedawane będą warsztaty do wy- 

robu tkaniny drzewnej w ogólnej ilości 320 

sztuk z tego 176 — licytowane będą w dru- 

gim terminie, 144 — w pierwszym oszacowa- 
ne na ogólną sumę 9.027 zi. 20 gr. nałeżące 
do b. Firmy Sparterie na pokrycie zaległości 

podatkowych. 

Warsztaty oglądać można w dniu licyta- 

cji. i Aukcjonista (—) Ch. Smajkiewicz. 

byśmy zastępowali zwolnionych przez 
niego ludzi. Poderzewaliśmy że zacho- 
rował. Wyglądał bardzo źle, aż pewne- 
go dnia odważyłem się poradzić, by 
udał się do doktora. Ale doktór nie 
mógł mu pomóc! Roześmiał się w od- 
powiedzi na mają propozycję i powie- 
dział, że tylko sam siebie wyleczyć mo- 
Žė, 

— Czy nie mówił panu, co wpły- 
nęło na tą zmianę? 

— Nie sir. Ale wkrótce zrozumia- 
łem, że grozi mu jakieś niebezpieczeń- 

stwo. Pan mój rozkazał surowo, abym 
nie wpuszczał nikogo, bez meldowania: 
kto przyszedł i poco. To trwało kilka 
tygodni, aż do zeszłego tygodnia. Jeśli 
się nie mylę, było to trzeciego. Mr. Nor. 
scott kazał mi sprowadzić taxis na 
szóstą godzinę. Zdziwiło mnie to, że 
nie brał własnego auta, ale naturalnie, 
nie miałem prawa, pytać. Taxis podano 
na oznaczoną godzinę i od tej chwili 
nie widziałem go aż do owej nocy, gdy 
go zabito. ; 

Milford zamilkł, drżącą теКа naląį 
sobie wody do szklanki i S 
dla ukrycia wzruszenia. 

— Według informacyj, które zdo- 
łała zdobyć policja, zamiast Mr. Nor- 
scotta zjawił się mr Barton? — wtrą- 
cił sędzia. 

— Tak sir! 
— I pan nie zauważył zmiany? 
— Nie, sir, mr. Barton jest rzeczy- 

wiście sobowtórem. Miał na sobie t- 
branie mego pana, a w mieszkaniu czuł 
się tak, jakby je znał oddawna. Nie mia 
łem żadnych podstaw do podejrzeń. 

VAN 

 



_ 'dent inž. Czyża, posła 

Szpiega zabifo na granicy 
Nocy onegdajszej koło Ustja w pobliżu Leonpola usiłowało przedostać 

się do Polski kilku osobników, którzy jednak natknęli się na naszą straż  gra- 
niczną i po oddaniu kilkunastu strzałów cofnęli się z powrotem na terytorjum 

* sowieckie, kierując się następnie w stronę trójkąta granicznego, gdzie usiłowali 
przedostać się na terytorjum łotewskie i tą drogą przejść do Polski. Strażnik 
łotewski natknął się na dwóch członków grupy, którzy zasypali go strzałami ra- 
miąć ciężko w szyję. Ranny jednak zdołał odpowiedzieć i zabił jednego z na- 
pastników. Drugi sprawca zbiegł. Przy zabitym znaleziono dokumenty i notat- 
ki, stwierdzające, że usiłował on 
gowskich. (b). 

S TIT O OT 

KRO 
NIEDZIELA 

8 Dzis 

Pryma 

jutro 
Małgorzaty 

Wschód sl. g. Z m. 45 

Zach. sł. o g, 19 m. 49 

meteorologiczne Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 

z dnia 8 VI 1929 r 

Ciśnienie. | 
średnie w m. | T 

Temperatura J 
šrednia 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr i : 
przewažający | Zachodni % 

"Uwagi: pochmurno, przelotny deszcz 
Minimum za dobę -1-7%. 
Maximum na dobę -l- 1500 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

URZĘDOWA 
— (a) Kto konierował z zastępcą p. wo- 

jewody. Urzędujący w zastępstwie nieobec- 
mego p. wojewody wileńskiego p. wicewo- 
jewoda przyjął w dniu 8 b: m. wiceprezy- 

Pławskięgo i mec. 
Czernichowa w sprawach miejskich, m. in. 

: tanu finansowego miasta. Następnie przyję- 
ta była delegacja komisji Okręgowego Zwią- 
zku Zaw. i Zw. Budowl. złożona z p. p. 
Stążowskiego, Małeka, Mackiełły i Matuse- 
wicza w sprawach bezrobotnych. Następ- 
nie był przyjęty prezes Czerwonego Krzyża 
Uniechowski. Złożył również p. wicewoje- 
wodzie wizytę insp. główny Ministerstwa 
Komunikacji Falkowski i konferował z nim 
w sprawach kolejowych. 

— (a) Radca Niekrasz p. 0. nacz. wydz. 
bezpieczeństwa. Naczelnik wydziału bezpie- 
czeństwa wileńskiego urzędu wojewódzkie- 
go p. Aloizy Kaczmarczyk obejmuje w 
dniach najbliższych stanowisko starosty w 
Białymstoku, dokąd wyjedzie w dniu 9 b. m. 
Pełnienie obowiązków naczelnika wydziału 
bezpieczeństwa urzędu wojewódzkiego w 

" Wilnie objął radca wojewódzki p. Stanisław 
__ Niekrasz., 3 
2 MIEJSKA 

— (0) Posiedzenie Rady miejskiej. 
+We czwartek dnia 13 czerwca odbędzie się 
posiedzenie Rady miejskiej.Porządek dzienny 
żawiera m. in. sprawy następujące: 1) pro- 

 jekt umowy ze Związkiem artystów scen 
‚° polskich na uruchomienie teatru polskiego 

_ w Wilnie, 2) program robót drogowych 
(jezdnie) na okres 10-letni, 3) wniosek w 
SprakS upowažnienia Magistratu do naby- 
<cia liczników dla potrzeb elektrowni miej- 
skiej i zaciągnięcia w związku z tem zobo- 
wiązań, 4) wniosek w sprawie uzupełnienia 
uchwały Rady miejskiej z dnia 123 kwietnia 
1929 r. w przedmiocie dodatkowych opłat 
za piony, 5) wniosek w sprawie zamiany 
działek ziemi z p. Malinowskim dla rozsze- 
rzenia ul. Pańskiej, 6) uzupełniające wybo- 
ry 2-ch członków do Komisji rewizyjnej 
na miejsce radnych Czernichowa i Gor- 
dona. 

- (0) Sprawa wydzierżawienia „Al- 
tarji*. jak się dowiadujemy, sprawa wy: 

_ dzierżawienia przez m. Wilno na 36 lat t. 
zw. „Aitarji* jest obecnie przedmiotem 
DCI pomiędzy Magistratem a Kurją 
Metropolitalną. Sprawa będzie załatwiona 
po uzgodnieniu niektórych szczegółów umo- 
wy dzierżawnej. 

SZKOLNA. 
— (a) Zjazd nauczycieli z terenu dwuch 

województw „wschodnich. W dniu 9 czerwca 
b. r. w niedzielę w sali Śniadeckich U. S. B. 
rozpocznie swe obrady VII zjazd delegatów 
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dostać się do Polski w celach szpie- 

NIKA 
ognisk Związku Polsk. Naucz. Szk. Powsz. 
województw wileńskiego i nowogródzkiego, 
urządzony pod hasłem 10-lecia szkolnictwa 
polskiego na ziemiach północno-wschodnich. 
Zjazd potrwa 3 dni. Uroczyste otwarcie 
zjazdu, które odbędzie się o ogdz. 16 min. 
30 i będzie transmitowane przez radjostację 
wileńską. W otwarciu wezmą udział przed- 
stawiciele władz państwowych, cywilnych i 
wojskowych, Uniwersytetu S. B. i t. d. 

— W niedzielę dn. 9 czerwca 1929 r. 
w państw. średn. szkole Przem.-Handlowej 
im. E. Dmochowskiej, królewska 4 odbędzie 
się pokaz robót połączony ze sprzedażą wy- 
robów tkackich (kilimów,, kap, obrusów i 
t. d.) lalek artystycznych i różnych drobiaz- 
gów. Podwieczorek, urządzony przez szko- 
łę Pracy Domowej z towarzyszeniem orkie- 
stry męskiej średn. szkoły handl. 

Początek o godz. 16. Cena wejśćia 20 
groszy. Wejście przez park Żeligowskiego 
od ulicy Syrokomli. ^ 

— Spis abiturjentów gimnazjum huma- 
nistycanego koed. Fendynanda Welera w 
Wilnie, którzy otrzymali świadectwa dojrza- 
łości w r. szk. 1928—29. 1. Arkin  Rafaił, 
2. Bloch Szepsel, 3. Bramson Jezekil, 4. Cha- 
ckielewicz Judel, 5. Chajet Eljasz, 6. Char- 
mac Michał, 7. Chramcow Eugenjusz, 8. Cyn 
Chaim-Hersz, 9. Dessler Dawid-Salomon, 10. 
Frydland Paweł, 11. Ginzburg Szmuel, 12. 
Kacieszczenkow Stefan, 13. Kurec Władimir, 
14. Lubicz Salomon, 15. Melezin Abram, 16. 
Miller vel Miiller Juljusz, 17. Minkin Izrael, 
18. Monfred Lew, 19. Murkies Aron, 20 Na- 
miot Lipman, 21 Pimonow Aleksander, 22. 
Pimonow Leonid, 23. Pirocki Samuel, 24. 
Polaczek Ber, 25. Pumpjan-Pumpjański We- 
njamin, 26. Słuck Eljasz (llja), 27. Snarski 
Jakób, 28. Starzyński Henryk Marjan, 29. 
Szugoł Gabrjel, 30 Tchorz Mieczysław-Ro- 
land, 31. Wirszub Naum, 32. ZŽelikowski 
Lew, 

1. Aronowicz Marja, 2. Arsz Fryda, 3. 
Barnamow Ester, 4. Berkowicz Marja, 5. 
Brańska Genia, 6. Burba Regina-Aleksandry- 
na, 7. Czerniak Chiena, 8. Dorochow Wiera, 
9. Fajn Liba, 10. Gorfinkiel Roza, 11. Gur- 
wicz Rocha, 12. Gelmer Rachel, 13. Kapłan 
Klara, 14. Karwowska Tamara, 15. Klaczkin 
Henia, 16. Kołtun vel Kołtunowicz Mirjam, 
17. Kopelowicz Luba, 18. Lewin Raisa, 19. 
Magid Raisa, 20. Markon Pesia, 21. Paikow- 
ska Henie, 22. Ryman Fania, 23. Senicka 
Lubow, 24. Szelubska Anna, 25. Sztark Ha- 
lina, 26. Szwajlich Basja, 27. Szyk Rachela, 
28. Wołocka-Enta razem — 60 ucz. 

UNIWERSYTECKA. 
(0) Nowy dziekan wydziału Ie- 

karskiego U. S. B. Na posiedzeniu Rady 
wydziału lekarskiego [. 5. В. dziekanem 
ną rok akddemicki 1929]30 został wybrany 
prof. dr. Włądysław Jakowicki. 

AKADEMICKA. 
— QOgólno akademicka adoracja Najśw. 

Sakramentu. Staraniem akademickich Sodali- 
cyj Marjańskich Żeńskiej i Męskiej odbędzie 
się dziś t. j. w niedzielę dn. 9.6 r. b. o godz. 
19, jednogodzinna ogólnoakademicka adora- 
cja Najśw. Sakramentu w kościele św. Jana, 
pod łaskawem przewodnictwem J. E. ks. ar- 
cybiskupa R. Jałbrzykowskiego. : 

Na adorację brač akademicką, wszystkie 
inne Sodalicje i starsze społeczeństwo za- 
t Zarząd wyžej wymienionych Soda- 
icyj. 

Prosna Adoracji: Godz. 19—19 m, 30 
rozmyślanie, godz. 19 m. 30 — 19 m. 45 — 
przemówienie, godz. 19 m. 45 — błogosła- 
wieństwo arcypasterza. 

— Z życia akademickiego. W -dniu 9 
czerwca r. b. (niedziela) o godz. 12 min. 30 
w sali Nr. 1 (korytarz Wydz. Prawa) odbę- 
dzie się walne zebranie, ostatnie w roku 
akademickim 1928—29, członków Stowarzy- 
szenia Akad. Pracy Społecznej. Porządek 
dnia: 1) sprawozdanie ze zjazdu ekonomi- 
stów polskich w Poznaniu — referują kol. 
kol. Stecki Wacław i Król Michał; 2) spra- 
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lody rozkład jazdy 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie zawiadamia, w celach informacyj- 
nych, iż w związku z ogólną: zmianą 
maja r.b., niżej podane pociągi od 

odchodziły do i z 

rozkładu jazdy na PKP. z dniem 15 
wskazanej daty będą przybywały i 

Wilna, jak następuje: 

  
    
  

  

  

    

  

    

                

ren — 

Przyjazd do Wilna | Odjazd z Wilna 

я 2 TE 
„= 00 s aż so R 
z n= ST aS. 
„O eg U m ZE SE] & 28 ЗЕ 00 

7071 8 |05 “/Д’ЗЗЁ!КУ Gł. przez Biały- ||708|23|00| Warszawy Gł, przez Biały- 
stok 

711 |17|.40 Warszawy Wil. przez Biały- |712| 9|25| Warszawy Wil. Przez Biały- 
5 ; | „stok 713] 6|50| Warszawy Wil. *%rzez Biały- ||714|19|50| Warszawy Wil. przez Biały- 
оЕ PR 18|55| Warszawy Wsch. przez Lidę, 

818 | 11 | 15 Narsiass wsch. przez Siedlce a 2 Siedlce 
ide |. || 707 5| Turmontu (i Zemgale 

708|22|30| Turmontu ( i Zemgale) |711|18|00| Turmontu (i Zemgale) 
9 08) Termonta (i ma — | ] © e] osie) 

i 129а | 1 Nowo = Święcian **) 
12 T Dakai Moja: 729|15|25| Nowo - Swigcian ***) 
730 | 21 | 45| Nowo - Swięcian 31] 7|40| Zdołbunowa przez Lidę Łu- 

322] 1)25] Lidy "WSO niniec | 
312|23|30] Zdołbunowa przez Łuniniec, ||321 |14|00| Bieniakoń i Lidę ***j 

idę -  ||323]15]35] Lidy ** 452 | 18 | 40| Olechnowicz (i Radoszkowicz | a a x o 2 
432 | 22 | 50| Mołodeczną ołodecz. 

ólewszczyzny przez Pod- ||431 | 15 | 48| Mołodeczna 

BSS brodzie ko 2|40| Olechnowicz (i Radoszkowicz) 
3 Krėlewszczyzny przez Pod- ||511|22|55| Krėlewszczyzay 

° 552 118 | 10 brodzie 551 [11 [50 
324 |18 ,50| Bieniakoń ***+) 5 Królewszczyzny 
332 [21 |50| Jaszun **) 331|19|55| jaszun „*) 

< 

*) zi do Dukszt — tylko w dnie robocze; 
**) tylko w niedziele i dnie świąteczne; 
***) tylko w dnie robocze; 

***) pociąg ten między Wilnem i Lidą kursuje tylko w niedziele i dnie świą- 
teczne oraz między Wilnem a Bieniakoniami kursuje dla polepszenia ko- 

у 
| 

unikacji uczniowskiej w dnie nauki szkolnej w okresie od 15—V—29 r. 
b 30—VI--29 r. i od 1—IX—29r, do 14—V 1930 roku. 

Do czasu wywieszenia na stacjach nowych rozkładów jazdy (afisz), 
bliższych informacyj o rozkładzie jazdy pociągów ruchu pasażerskiego od 

‚` 15 maja 1929 roku udzielają Zawiadowcy stacyj. ` 

Naczelnik wydziału ( podpis ) 

42]
 

Pognębienie muzyki 
(Wokół dyskusji teatralnej) 

Nie zamierzam zabierać głosu w 
aktualnej teraz sprawie teatrów wileń- 
skich, bo najzupełniej się godzę z 
poglądami p. prezesa Czesława Jan- 
kowskiego i p. mec. Jana Klotta i po- 
dzielam zdanie przeważającej większo- 
Ści społeczeństwa miejscowego, bez- 
stronnie sobie  ušwiadamiającego 
krzywdę, wyrządzoną dyr. Fr, Rychłow- 
skiemu. Nic też nowego w tej kwestji 
nie mialbym do powiedzenia.“ 

Chodzi mi o należyte uwzględnie- 
nie przez „czynniki miarodajne" 
miejscowego ruchu muzycznego, a 
więc kwestji, której aktualność corocz- 
nie się w tym czasie zaostrza i nigdy 
nie bywa zadawalająco rozwiązana 
a tylko mniej-więcej nieudolnie ła- 
tana. 

Z ostatnich wiadomości prasowych 
można wnosić, że Magistrat i obejmu- 
jący Teatr Wielki— ZASP raczyli prze- 
znaczyć na potrzeby Wileńskiego To- 
warzystwa Filharmonicznego aż całych 
o sie m wieczorów w ciągu całego 
roku. Ależ to Są jakieś niewczesne 
žartyl.. Co ma z tem robić Wil. Tow. 
Filharmoniczne?.. Ta ilość dni zale- 
dwie mogłaby wystarczyć na koncerty 
symfoniczne, w bardzo ograniczonym 
zakresie. A kiedy i gdzie miałoby W. 
T. Filharmoniczne urządzać koncerty 
atrakcyjnych solistów, których wystę- 
py dają dochód, pozwalający Towa- 
rzystwu pokrywać niedobory kasowe, 
nieuniknione, z powodu kosztów przy 
urządzaniu koncertów  symfonicz- 
nych?... Czy decydując o tych ośmiu 
wieczorach ktokolwiek nad tem pyta- 
niem się zastanowił? 

Że jakaś dziwna złośliwość Fatum 
postawiła na czele władz miejskich 
osobistości najzupełniej niemuzykalne, 
a w komisji kulturalno-oświatowej 
niema żadnego rzeczoznawcy muzycz- 
nego (widocznie w Wilnie muzyka 
nie jest uważana za czynnik kultury!), 
tem nie mniej duży odłam społeczeń- 
stwa wileńskiego pragnie należytego 
uregulowania ruchu muzycznego i ma 
do tego najzupełniejsze prawo, aby 
te słuszne wymagania były uwzględ- 
nione. 

Takie załatwianie „na odczepnego“, 
jak teraz z temi „ośmiu* wieczorami 
nie tylko kwestji nie rozstrzyga, lecz 
powoduje całkiem uzasadnione nieza- 
dowolenie wszystkich zainteresowa- 
nych. 

W chwili obecnej, czas już naj- 
bardziej ograniczony, aby jeszcze 
przed decyzją ostateczną i fatalną 
wprowadzić sprawę na właściwe tory, 
„Caveant consules“.., 

Michał Józefowicz. 
ATRANKOS PETERS 

wa wycieczki do ośrodków przemysłowych 
Polski w lipcu r. b. Goście mile widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dnia 11 czerwca 1929 r. we wtorek 

o godzinie 7 i pół (19 i pół) w gmachu są- 
dowym na Łukiszkach (lokal Rady Adwo- 
kackiej) odbędzie się odczyt mecenasa K. 
Głębockiego z Warszawy p. t. „O kulturze 
kodyfikacji polskiej. Goście mile widziani. 

‚ — # T-waPedjatrycznego. Dn. 12 b. m. 
o godz. 20-ej w lokalu Kliniki Dziecięcej 
U. S. B. odbędzie się posiedzenie wileńskie- 
go oddziału polskiego Towarzystwa Pedja- 
trycznego. 

Porządek dzienny: 1. Pokaz chorych. 
2. Badania nad tężyczką w ostatnich latach. 
dr. E. Ruderferowa. 3. Wolne wnioski. Go- 
ście mile widziani. 

— Z Towarzystwa Prawniczego im. 
Ignacego Daniłowicza. We wtorek Ż1 maja 
odbyło się walne zgromadzenie Towarzy- 
stwa Prawniczego, na którem wybrani zo- 
stali: prezesem Towarzystwa ponownie 
prof. Alfons Parczewski, członkami Rady 
ponownie Leon Sumorok i profesorowie Ste- 
fan Ehrenkreutz i Eugenjusz  Waśkowski, 
zaś na miejsce dwuch członków Rady, któ- 
rzy opuścili Wilno, mianowicie senatora A. 
Achmatowicza i profesora ]. Landego wy- 
brani zostali rejent Hołownia i mecenas Sta- 
nisław Bagiński, zastępcą członka  rejent 
Jan Klott. ; 

Członkami honorowymi Towarzystwa 
zamianowani zostali: dr. Przemysław Dąb- 
kowski profesor dawnego prawa polskiego 
we Lwowie oraz profesorowie Negolescu i 
'Teodorescu z Bukaresztu. 

Na wstępie zebrania na wniosek' preze- 
sa zgromadzeni uczciłi przez powstanie — 
pamięći zmarłych w ciągu roku członka ho- 
norowego Restytuta Sumoroka oraz czton- 
ków zwyczajnych Józefa Siewiorka i Anto- 
niego Owsianko. 2 

KOMUNIKATY: 
— Dyrekcja Kołei Państwowych w Wil- 

nie zawiadamia, iż dla udogodnienia komu- 
nikacji turystom i wycieczkom podmiejskim 
z Wilna w kierunku Trok, poczynając od 
dn. 9 czerwca 1929 r. poc. Nr. 1712 (1411,) 
odchodzący obecnie z Wilna o godz. 4 min. 
45 w niedziele i dnie świąteczne, będzie od- 
chodził z Wilna o godz. 8. min. 00, — prze- 
chodził Landwarów 0 godz. 8 28 i 8 30 i 
przechodził do Zawias o godz. 9 m. 00, z 
z powrotem poc. Nr. 1412 — 1713, odcho- 
dzący obecnie z Zawias o godz. 8 min. 20 
i przychodzący do Wilna o godz. 9 min. 32, 
będzie odchodził z Zawias o godz. 9 min. 
15, przechodził przez Landwarów godz. 9 
min. 50 i godz. 10 min. 00 i przychodził do 
Wilna o godz. 10 min. 30. 

Ponadto poc. Nr. 1414—1719 odchodzą- 
cy obecnie z Zawias o godz. 15 min. 40 i 
przychodzący do Wilna o godz. 16 min. 55, 
przychodzący do Wilna o godz. 16 min. 55, 
poczynając od dnia 9. 6. r. b. do dnia 30.9. 
r. b. w niedziele i dnie świąteczne będzie 
odchodził z Zawias o godz. 20 min. 15, 
przechodził Londwarów o godz. 20 min. 50 
i o godz. 21 min. 00 i przychodził do Wil- 
na o godz. 21 min. 30. 

RÓŻNE 
— Zjazd Koleżeński. W niedzielę 16 

czerwca r. b. odbędzie się szósty kolejny 
Zjazd Koleżeński Polaków, którzy ukończyli 
lub opuścili do r. 1905 I i II gimnazja i szko- 
łę realną w Wilnie, według następującego 
porządku: 1) o godz. 10 rano nabożeństwo 
w kościele św. jana, 2) o godz. 10 i pół 
zbiórka na podwórzu uniwersyteckim i do- 
konanie zdjęcia fotograficznego, 3) o godz. 
7 wieczorem zebranie koleżeńskie w górnej 
sali restauracji „Zacisze* przy ul. Ad. Mi- 
ckiewicza Nr. 25. 

— Zarząd Koła Pol. Mac. Szk. im. Tad. 
Kościuszki wyraża p. inż. Bogusławowi Bo- 
siąckiemu najserdeczniejsze podziękowanie 

ŁQ wo 

za złożone na cele oświatowe Koła zł. 30. 
— Podziękowanie. Zarządy Kół Przyja- 

ciół Harcerstwa przy „Czarnej Trzynastce”* 
i 7-ej wileńskich drużynach harcerskich, skła 
dają tą drogą serdeczne podziękowanie p. 
Toczytowskiej i p. Gallowi za łaskawą pra- 
cę nad przygotowaniem przedstawienia ope- 
rowego z dnia 25 maja z przeznaczeniem 
zysku na rzecz obozów wymienionych dru- 
żyn harcerskich. 
dzieściotysiącznej armji nauczycieli 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Ostat- 
nie przedstawienie komedji „Kokoty z towa- 
rzystwa* z pożegnainym występem Маг 
Majdrowiczówny. Dziś urocza artystka Ma- 
rja Majdrowiczówna pożegna publiczność 
wileńską swą świetną kreacją w kom. „Ko- 
koty z towarzystwa“; sekundować Jej będą 
dwaj świetni artyści Teatru Narodowego 
Antoni Różycki i Władysław Lenczewski 
oraz cały nasz stały zespół. 

— Jutrzeįsza premjera kom. „Zaktad o 
miłość". Jutro, w poniedziałek goście war- 
szawscy: Antoni Różycki i Władysław Len- 
czewski na czele naszego zespołu wystąpią 
w niezmiernie zabawnej, pełnej paradoksów 
komedji Beylina „Zakład o miłość”, która w 
warszawskim Teatrze Letnim cieszyła się 
wyjątkowem powodzeniem. Zainteresowanie 
premjerą znaczne, tem większe, że będzie to 
ostatnia sposobność podziwiania naszych 
utalentowanych gości, którzy w tych dniach 
opuszczają Wilno. 

— Występy Wojciecha Brydzińskiego. 
Genjalny artysta teatrów miejskich w War- 
szawie Wojciech Brydziński w tych dniach 
zjeżdża do Wilna rfa krótką gościnę arty- 
styczną. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Heljos — Tańczący Wiedeń z Lyą 

Kino Kolejowe „Ognisko“ 
Orzeł z Rudoliem Valentinem. 

Kino Lux — Porwany Profesor. 
Kino Miejskie — Magiczny Kryształ 

serja II. 
Polonja — Hotel Potemkin. 
Kino Piccadilly — Titanic. 
Kino Wanda — Dom Upiorów. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Kradzieże. Szeregowcowi 4 p. uł. 
Janowi Kejzikowi (Kałwaryjska 69) skra- 
dziono garderobę wartości 350 zł. 

Z ogrodu  po-Bernardyńskiego  skra- 
dziono szyny kolejki wązkotorowej. Część 
skradzionych szyn ujawniono u jednego z 
OC domu Nr. 11 przy ulicy Wo- 
ana. 

— (c) Zatrzymanie defraudanta leś- 
nego. Na ulicy zawalnej został ujęty 
mieszkaniec gminy solecznickiej Aleksander 
Stańkiewicz, który wiózł kradzioną papie- 
KAN pochodzącą z lasów  solecznic- 

i 

— Czarny 

— (c) Nieudało się. Na gorącym 
uczynku kradzieży torebki z pieniędzmi na 
rynku Nowogródzkim zatrzymano złodzieja 
Dawida Tarakińskiego (Krupniczy 2). 

— (c) Usiłowanie samobójstwa. Na 
ulicy Montwiłowskiej usiłował otruć się 
esencją octową 32 letni Aleksander Gałecki 
(Jakóba Jasińskiego 18). Zatrutego uloko- 
wano w Szpitalu żydowskim. Powód targ- 
nięcia się na życie narazie nie ustalony. 

— (c) Taksówka przejechała dzie- 
ciaka, Pędząca ulicą Kościuszki taksówka 
14455, kierowana przez szofera Józefa 
Jurkojucia przejechała przez jezdnię 7 let- 
niego Jankla Łukiszkiela (Nowogródzką 6). 
Jurkojuć widząc wypadek zatrzymał samo= 
chód i odwiózł chłopca do szpitala św. 
Jakóba, gdzie stwierdzono złamanie nogi: 

— (c) Na sfałszowany weksel usiło- 
wał podnieść pieniądze. Onegdaj w. dzien 
do banku na powiat Wileńsko-Trocki przy 
ul. Wileńskiej zgłosił się młody człowiek, 
który prosił o zdyskontowanie mu weksla. 
Oględziny weksla stwierdziły, że jest on 
siałszowany wobec czego  zawiadomiono 
policję i nieznajomego aresztowano.  Za- 
trzymanym okazał się Adam Hermanowicz 
zamieszkały w  kolonji Żarówka gminy 
Rzeszańskiej. 

— (c) Pożar lasu. Koło Połukni gmi- 
ny Rudziskiej spłonął las należący do wy- 
żej wymienionego majątku. Straty wynoszą 
5 tysięcy złotych. 

Z SĄDÓW 
Procesy komunistyczne. 

Przez dwa dni wileński Sąd Okręgowy 
rozpatrywał sprawę trzynastu komunistów 
żydów, oskarżonych o uprawianie na tere- 
nie Wilna intensywnej akcji komunistycznej, 
polegającej na rozrzucaniu bibuły komuni- 
stycznej. fabrykącie i rozwieszanie transpa- 
rentów i t. d. Całą bandę ujawniono przed 
rokiem. Podczas rewizji u jednego ze zna* 
nych komunistów znaleziono liczne ma* 
terjały, które pozwoliły na aresztowanie 
winnych agitacji. W wyniku dłuższych do- 
chodzeń w stan oskarżenia, postawiono 
Arona Łapułacha, Cnaima Zaka, Zelmana 
Gurszmańskiego, braci Ginzburgów,  lca 
Sztajna, Grzegorza Gutkowicza, Firsza Faj- 
glina, Arona Alperowicza, Jonasza Jutko- 
wicza, Izraela Chorona, Mejera Baskinda, 
Lejbę Ejcliera. Rozprawa sądowa, ze wglę- 
dów zrozumiałych, toczyła się przy drzwiach 
zamkniętych. Sąd po wysłuchaniu świad- 
ków stron i rozejrzeńiu się w dowodach 
rzeczowych postanowił: Łapułacha, Zaka, 
Szerszniewskiego. Ginzburgów, Sztajna ska- 
ząć na dwa lata więzienia każdego, Gutko= 
wicza, Tajglina, Alperowicza—na jeden rok 

więzienia każdego, Jutkowicza i Chorona 
—na 9 miesięcy więzienia zaś Baskinda i 
Ejchera—uniewinnic. 

Wszystkim skazanym zaliczono 9 mie- 
sięcy aresztu prewencyjnego. 

Taksamo wczoraj w Sądzie Apelacyj- 
nym była wyznaczona sprawa komunistów 

  

Josela  Rudzifskiego Mordocha, Kocia- 
ka, Mowszy Glazmana, Jakčba  Gal- 
kowskiego.  Pesi Kac, Dawida, Lap- 
kowskiogo i Izraela Winczmińskiego, ska- 
zanych przez Sąd Okręgowy na kilkuletnie 
ciężkie więzienie. Do rozprawy niedoszło 
wobec niestawienictwa świadka potrzebne- 
go dla obrony skazanych i została ona od- 
roczona na inny termin. (b.) 

ate 
В 

Z WASILEWSKICH 

MARJA KRUKOWUSKA 
žona sędziego Grodzkiego w Landwarowie 

po dlugich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła 
dnia 7-go czerwca 1929 r. w wieku lat 27. 

Eksportacja zwlok z kaplicy szpitala na Zwierzyńcu na cmentarz 
Św. Piotra i Pawła nastąpi dnią 10-go b. m. o godz. 9 m. 30 rano. 

Nabożeństwo załobne odbędzie się dnia jl-go b. m. w kościele 
Św. Ducha (po-Dominikańskim). 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych i znajomych 

MĄŻ i RODZINA. 

  

We wtorek 11 czerwca b. r., jako 
szego naszego Ojca i Teścia 

w miesiąc od zgonu najukochań- 

a B 
RESTYTUTA SUMOROKA 

zostanie odprawione żałobne nabożeństwo w kościele Św. 
godzinie 8-ej rano, 

Jakóba o 
o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i 

znajomych zmarłego 
DZIECI. 

WITAJCIE! 
Rokrocznie w okresie wiosny zjeż- 

dżają się do Wilna Delegaci Ognisk 
Związku Polskiego Nauczycielstwa 
Szkół Powszechnych woj. Wileńskiego, 
by w cichym naszym grodzie omówić 
wspólnie ważne sprawy, z oświatą tu 
tejszego ludu związane. 

Zjeżdżają cicho, bez reklam i po- 
witań, bez okrzyków i kwiatów... 

Są ta bowiem najcichsi z najcich- 
szych, którzy w klasztornej niemal ci- 
szy swą ideową pracą rzeźbią nieśmier 
telne dzieło — Polską się zwące. 

Zjazd tegoroczny, siódmy z kolei, 
odbędzie się w wyjątkowym nastroju 
uroczystem— pod hasłem dziesięciole- 
cia szkolnictwa polskiego na ziemiach 
wschodnich. 

Na niezwykłą tę uroczystość przy- 
będą liczni delegaci: koledzy z Onisk 

woj. Nowogródzkiego, Słowem, za 
wita dzisiaj o godz. 16 do prastarych 
murów uniwersyteckich Stefana Bato- 
rego, do historycznej Sali Śniadeckich, 
około tysiąca osób z nad Wilji Niem- 
na i Prypieci, by tam, w obecności naj- 
wyższych dostojników w obecności li- 
cznych przedstawicieli różnych Zwią- 
zków, Zrzeszeń, Spółek, Stowarzyszeń 
i t.p. organizacyj społecznych omawiać 
dorobek kulturalny, z okresu najcięż- 
szego gdyż pierwszego zaledwie dzie- 
sięciolecia naszej Niepodległości. 

Łatwo więc można się domyśleć, 
jakież to słowa padną w tym czasie z 
ust mówców, łatwo też snuć można 
wnioski na najbliższą przyszłość, jakie 
wyłonią się podczas trzydniowych o- 
brad delegatów Zw. P.N.S.P. gdyż dzie 
dzina ta nie jest i nie może być dla nas 
obcą. 

Troska 'o budowę nowych szkół, 
Domów Ludowych, o jednolitość w na- 
uczaniu o reformę ustroju szkolnictwa, 
i t.d. słowem dziedzina zawodowa - 
szkolna, społeczna, służbowa, uposaże- 
niowa, wreszcie czysto organizacyjna 
i td. i t.d., oto wspomnienia i pasmo 
trosk dalszych wielkiej, bo zgórą czter- 
dzieścietysiącznej armji nauczycieli 
Związkowców w Polsce. 

Niema bodaj dziedziny w naszem 
życiu narodowem bardziej zaniedba- 
nej przez wiekową niewolę niż szkol- 
nictwo powszechne, dlatego też nauczy 
cie] , jako pracownik na jednem z naj- 
więcej podstawowych i ważnych stano 
wisk, osobliwie zasługuje na to, by pa 
myśleć bliżej nad sprawą jego zadań. 

Niech nie braknie w Polsce czło- 
wieka, obojętnego na sprawy oświato 
we, na sprawy pierwszorzędnej wagi. 

Życząc zatem Delegatom wszelkiej 
pomyślności w obradach, wołamy z ca 
łego serca: 

Cisi budowniczowie i strażnicy naj- 
ważniejszych naszych placówek pań- 
stwowych na północno wschodnich ru 
bieżach Rzeczypospolitej Polskiej — 
witajcie! J. Hopko. 

RANZANAZSANSKNE 
Na mocy postanowienia Sądu Okrę- 

gowego z dnia 29 listopada 1928 r. 
likwidatorowie z urzędu wzywają b. 
członków Wileńskiego Tow, Wzajem- 
nego Kredytu na dzień 20 czerwca 
rb. na godzinę 6-ą po południu do 
lokalu przy ul. Dominikańskiej 2 (lo- 
kal Magistratu) w sprawie "dotyczącej 
Rady Nadzorczej oraz sprawozdania 
likwidacyjnego spółdzielni. W razie 
nieprzybycia dostatecznej ilości człon- 
ków na oznaczoną godzinę, następne 
zebranie bez względu na ilość obec- 
nych członków odbędzie się tegoż 
dnia o godz. 7-ej w tymże lokalu. 

АС СО НЕНЕ Р ОНО КЕ 2 
  

Z Wielki, ironfowy lokal 

| przedsiębiorstwa, Dowiedzieć się tamże u 

NRZKZRZOBBACOKNA WONNUDNUNNSNKAUSOGESUNA 
Firma egz. od 1874 r. 

  

jakości 

WOWEM OKNEM 
lo wynajęcia przy ulicy Wileńskiej 44-a. 

Lokal ten nadaje się pod automobilowe lub inne poważne 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

K. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra= 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘ 
BGZNUNKOZEAAKKGAANKNEGZACACOGEWKZACCKAJEMN| 

DUŽEM WYSTA- 

dozorcy. -© 

CIE. 

PIJĄCY WODE IA 
ŻĄDAJCIE ZAWSZE 

VICHY CELESTINS 
z marką Vichy-Etat 

woda bezwzglednie naturalna 
czerpana w Vichy pod kontrolą Rządu Francuskiego 

wód przygotowanych sztacz 
się nieprawnie 

RADJO. 
Niedziela dnia 9 czerwca 1929 r. 

‚ 10,15—: Nabożeństwa z Katedry Wileń- 
skiej. 11.45—11.55: Komunikaty z Poznania. 
11.56—12.10: Sygnał czasu, hejnał, komu- 
nikat meteorologiczny. 14,00 — 1500: Tr. z 
Warszawy. Odczyty rolnicze.15,00 — 16735: 
Bajeczki dla najmłodszych opowie Zofja 
Tokarczykowa. 16.34 — 17,00: „Wyśpiański 
jako malarz* - odczyt wygł: prof. U. 5. В. 
Tadeusz Szydłowski. 17,00 19.00: Uroczy 
stość otwarcia VII Zjazdu Delegatów Ognisk 
Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół 
powszechnych Województwa Wileńskiego i 
Nowogródzkiego (Transmisja z Sali Śnia- 
deckich U. S. B.). 19,05—19,20: Wolna try- 
buna (Aktualna dyskusja, radjosłuchaczy 
przed mikrofonem). 19,20—19,45: Transm. 
z Warsz. „Dzieje nowożytne Japonji“—od- 
czyt prof. Bohdan Richter, 19.45 — 20,00: Pro- 
gram na dzień następny, komunikaty i sy- 
gnał czasu z Warszawy. 20,00—20.20: Słu- 
chowisko „Majówka Filomatów* — Wandy 
Niedziałkowskiej Dobaczewskieį | w  wyk. 
młodzieży akademickiej U. S. B. w Wilnie. 
Słowo wstępne wygł. autorka. Transmisja 
na inne stacje. 20,30—22,00: Transmisja z 
'Warszawy. Koncert z Doliny Szwajcarskiej. 
22.00—22.25: Transmi. z Warszawy: Odczyt 
p. t, „Tezoroczne nagrody litewskie" —Zofja 
Nałkowska—nagrodz. m. Łodzi—real. Zdzi- 
sław Dębicki. 22.25—23,00: Komunikaty P. 
A. T., policyjny, sportowy i inne. 23. 
24.00: Tr. z W-wy: Muzyka taneczna. z 
„Oazy“. 

Poniedziatek, dnia 10 czerwca 1929 r. 
11.56—12.10: Tr. z Warszawy. Syiat 

czasu, hejnał, komunikat meteorologiczny 
12.50—13 00: Komunikaty z Poznania. 15.10 
—15.35: Tr. z W-wy. Odczyt o zawodzie 
inżyniera, 17,00 — 17.20: Program dzienny, 
repertuar teatrów i kin oraz chwilka litew= 
ska. 17.20 — 17,30: Komunikaty L. O. P.P. 
—17,30 —17.55: Opowiadania dla młodzieży 
—wygl. Anna Kozłowska. 17.55— 18,45: Tr. 
z W-wy. Muzyka lekka z „Gastronomiji*. 
18.45—18 55: Komunikaty z Poznania. 18.55 
—19.45: Utwory Czesława Jankowskiego — 
wygł. Zbigniew Smiałowski. 19,40 - 20,00: 
Program na dzień następny, komunikaty i 
sygnał czasu z Warszawy. 20,05 — 20. 
„O tak zwanym kalendarzu imion słowiań= 
skich". 20.25—22.00: Tr. koncertu między- 
narodowego z Berlina. 22,00 — 23.00: Tr. z 
W-wy: Prezentacja przed mikrofonem za- 
granicznych ekip z racji zakończenia mię- 
dzynarodowych konkursów  hippicznych. 
22.00 - 23.00: Komunikaty: P.A. T.,policyjny, 
sportowy i inne, oraz muzyka taneczna. 

., 19.20-19.45: Odczyt: „klistorja operet- 
ki*—wygł. prof. M. Józefowicz. 

OFIARY. | 
M. L. dla Karpowiczowej zł. 5. 

EU E kala ka caca co ENA 
f >>>27pau2us2uvanauunanaous g) 

i Pamięć według metody prof. mie- i 
moniki, Członka Akademii Paryskiej 
S. Fainsztejna, opartej na psychol. 
prawach kojarzenia wyobrażeń, wzma- 
cnia i udoskonala u osób każdego 
wieku D. Fajnsztejn Wilno, Zawal- 
na 15, tel. 12-73. Specjalny kurs dla 
maturzystów i eksternów. Moje lekcje 
korespondencyjne dlą zamiejscowych 
w zupełności zastępują ustne wykła- 
danie. Dla uczącej się młodzieży, 
urzędników i grup ulgowe warunki, 
Informacje 5—6 po poł. Prospekt 

wysyłam darmo. : 

Ogtoszenie 
Magistrat m. Wilna ogłasza kon- 

kurs na zdobienie kwiatami balkonów 
i okien, oraz ogródków kwiatowych 
przed domami, wyznaczając na ten 
cel: jedną nagrodę 150 złotych, dwie 
nagrody po 100 złotych, trzy nagro- 
dy po 75 złotych, cztery nagrody po 
50 złotych, oraz dyplomy. 

Osoby życzące stanąć do konkur- 
su zechcą powiadomić Magistrat o. 
tem pisemnie najpóźniej do dnia 25 
czerwca 1929 roku. 

Warunki konkursu są do przejrze- 
nia w Wydziale Ziemi i Domów Miej- 
skich, pokój Nr 83. sA 

Prezydent m. Wilna. 

— 
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Reiestr Handlowy 
«bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 

w dniu 12 . 4. 1929 r. 

9846. I. A. „Eiroimowicz Chasia“ w Postawach, przy ul. 
Zadziewskiej 52. Sklep bakalejno- - spożywczy. Firma istnieje 
od 1926 roku. Właściciel Efroimowicz Chasia, zam. tamże. 

481 — VI. 

9869. I. A. „Cukiernia i piekarnia — Warszawczyk Sora* 
w Wilnie, ul, Zawalna 41, cukiernia i piekarnia. Firma istnieje 
od 1927 roku. Filja w Wilnie, ul. 3 Maja 13. Właściciel War- 
szawczyk Sora, zam. ul. Zawalna 41. 447 — VI. 

9870. 1. A. „Szymon i Boruch „Złotkinowie — Spółka”. 
Handel żelazem, wełną, narzędziami rolniczemi, artykułami bu- 
dowlanemi i -inn. Siedziba w Widzach, pow. Brasławskiego. 
Firma istnieje od 1929 roku. Wspólnicy zam, w Widzach, pow. 
Brasławskiego: Szymon i Boruch Złotkinowie, Spół. ka firmo- 
wa zawarta na mocy umowy z dn. 21 marca 1929 roku na okres 
jednego roku z automatycznem przedłużeniem jeszcze na jeden 
rok w razie niezgłoszenia się któregokolwiek ze wspólników w 
ciągu jednego miesiąca przed upływem powyższego terminu z 
wnioskiem o zmianę warunków umowy. Zarząd należy do obu 
wspólników. Umowy, weksle, plenipotencje, zobowiązania pod- 
pisuje jeden ze wspólników pod stemplem firmowym. Korespon- 
dencję zwyczajną i poleconą oraz pieniężną ma prawo odbierać 
każdy ze wspólników zosobna. 448 — VI. 

w dniu 17. 4. 1929 r. 
9871. I. A. „Abelewicz Lejzer* w Duniłowiczach, pow. Po- 

stawskiego, sprzedaż towarów skórzanych. Firma istnieje od 
1924 roku. Właściciel Abelewicz Lejzer, zam. tamże. 

449 —VI. 

9872. I. A. „Abel Szała - Chaim i Dysner Hilel — S—ka". 
Sklep mięsa. Siedziba .w Hoduciszkach, pow. Święciańskiego. 
Przedsiębiorstwo istnieje od 1 stycznia 1926 r. Wspólnicy zam. 
w Hoduciszkach, pow. Święciańskiego: Szaja - Chaim Abel'i 
Hilel Dysner. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 
21 listopada 1927 roku na czasokres do dn. 31 grudnia 1928 
roku. Zarząd należy do Hilela Dysnera, który ma prawo pod- 
pisywać wszelkiego rodzaju akty, weksle i zobowiązania spółki. 

450 — VI. 

9773. I. A. „Rozemman Girsz* w Miorach, pow. Brasław- 
skim drobna sprzedaż towarów spożywczo - galanteryjnych 1 
łokciowych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel -—Rozen- 
man Girsz zam. tamże. 347 — VI. 

9774. I. A. „Rudnicki Szymon“ w Święcianach, ul. Łyntup- 
ska 33, sklep spożywczo - bakałejny i galanteryjny. Firma ist- 
nieje od 1919 roku. Właściciel Rudnicki Szymon zam. tamże. 

348 — VI. 

9775. I. A. „Rodziewicz Kazimierz* w Dziewieniszkach, 
pow. Oszmiańskim, sklep win i wódek. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel Rodziewicz Kazimierz zam. tamże. 

349. — VI. 

9776. I. A. „Rutkowska Weronika* w Podbrodziu, pow. 
Święciańskim, piwiarnia. Frma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel Rutkowska Weronika, zam. tamże. 350 — VI. 

9777. 1. A. „Rozensztejn Lipa" w Święcianach, Rynek 27, 
sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1927 roku.Właściciel Ro- 
zensztejn Lipa, zam. w Święcianach, ul. Wileńska 17. 

351 — VI. 

9718. |. A. „Swintelski Wuli* w Święcianach, Rynek 5, 
«sklep spożywczo - kolonjalny i galanteryjny. Firma istnieje od 
1920 roku. Właściciel Swintelski Wulf, zam. w Święcianach, 
ul. Łyntupska 15. 352 — VI 

9770. |. A. „Sznejder Alter" w Konwaliszkach, gm. Dzie- 
wieniskiej, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczo - galanteryjny. 
Firma istnieje od 1908 roku. Właściciel Sznejder Alter, zam. 
tamże. 353 — VI. 

9780. 1. A. „Segal Ejda* w Duksztach, pow. Święciańskim, 
sklep bakalejno - spożywczy. Firma istnieje od 1910 roku. 
Właściciel Segal Ejda, zam. tamże. 354 — VI. 

9781. |. A. „Sawicki Ignacy" w Wilej ce Powiatowej ul. 
Dąb - Bernackiego, kino - teatr „Polonja*. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Sawicki Ignacy zam. w Wilejce, ul. Pił- 
sudskiego. 355 — VI. 

„9873. I. A. „Baranowski Józef" w Koltynianach, gm. Lyn 
gmiańskiej, pow. Swięciańskiego, piwiarnia. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Baranowski Józef, zam. tamże. 

451 — VI. 

w dniu 17. 4. 1929 r. Se 
9874. I. A. „Bartlewski Juljan* w Kraśnem nad Uszą pow. 

Mołodeczańskiego skład apteczny. Właściciel Bartlewski Juljan 
zam. tamże. 452 — Vi. 

9875. I. A. „Blejchman Mina“ w Święcianach, przy ul. 
INowo - Święciańskiej 3 sklep bakalejno - spożywczy i tytunio- 
wy: Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Blej chman Mina, 
zam. tamże. 453 — VI 

0876. I. A. „Dlot Szaja“ w Dunilowiczach, pow. Postaw- 
skiego, jatka mięsna. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Dłot Szaja, zam. tamże. 454 — VI. 

_ 9877. |. A. „Ejsmontowa Paulina" w Święcianach, przy ul. 
Wiłeńskiej 28. Sklep win i wódek. Firma istnieje od 1920 roku. 
Właściciel Ejsmontowa Paulina zam. tamże. 455 — VI. 

| 9878. I. A. „Garber Elja" w Duniłowiczach, pow. Postaw- 
skiego, sklep bakalejno - spożywczy. Firma istnieje od 1920 
roku. Właściciel Garber Elja, zam. tamże. 456 — VI. 

"9879. I. A. „Garber Jochel“ w Duniłowiczach, pow. Postaw- 
skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1910 roku. Wlaš- 
ciciel Garber Jochel, zam. tamże. 457 — VI. 

  

9880. 1. A. „Gawiser Dawid* w Święcianach, przy ul. Jat- 
kowej 1, sklep spożywczo - bakalejny. Firma istnieje od 1923 
roku. Właściciel — Gawiser Dawid, zam. w Święcianach, przy 
ul. Mało - Szunejskiej 18. 458 — VI 

w dniu 17. 4. 1929 r. 
9881. I. A. „Giliūska Cywja“ w Święcianach, przy ul. Ry- 

nek 10, sklep bakalejny. Firma istnieje od 1904 roku. Właści- 
ciel Gilińska Cywja, zam. w Święcianach, przy ul. 3-go Maja 12. 

508 — W. 

9882. |. A. „Gilman Lejba* w Kobylniku, pow. Postawskie- 
go, sklep galanteryjno - spożywczy i tytuniowy. Firma istnieje 
od 1920 roku. Właściciel Gilman Lejba, zam. tamże. 

509 — VI. 

9883. I. A. „Gordon Chajkiel* w Święcianach, przy ul. 
kowej 1, sklep mięsa. Firma istnieje od 1894 roku. Właściciel 
Gordon Chajkiel zam. w Święcianach, przy ul. 3-g0 Maja 16. 

510 — VI. 

9885. I. A. „Goldman Abram“ w Dunitowiczach pow. Po- 
stawskiego, piwiarnia i sprzedaż zakąsek. Firma istnieje od 
1926 r. Właściciel Goldman Abram zam. tamże. 511 — VI. 

9884. I. A. „Gordon Kaufman'* w Święcianach, przy ul. Ry- 
nek 11, sklep towarów bawełnianych, półbawełnianych, goto- 
wych bluzek i sukienek ludowych. Firma istnieje od 1921 roku. 
Właściciel Gordon Kaufman zam. w Święcianach, przy ul. Szkol- 
nej - Głównej 2. 512 — VI. 

9886. I. A. „Gołdys Mowsza* w Święcianach, przy ul. Wi- 
leńskiej 35, sprzedaż desek i materjałów leśnych. Firma istnieje 
od 1920 roku. Właściciel — Gołdys Mowsza, zam. tamże. 

513 — VI. 

9887. I. A. „Gurwicz Abram* w Duniłowiczach, pow. Po- 
stawskiego, sklep obuwia. Firma istnieje od 1928 roku. Właś- 
ciciel Gurwicz Abram zam. tamże. 514 — VI. 

9888. 1. A. „Gurwicz Dwejra* w Duniłowiczach, pow. Po- 
stawskiego, sklep galanteryjno - bakalejny i spożywczy. Firma 
istnieje od 1921 roku. Właściciel Gurwicz Dwejra zam. tamże. 

515 — VI. 

9889. I. A. „Gurwicz Gerszon* w Święcianach, przy ul. 
Jatkowej 1, sklep mięsa. Firma istnieje od 1894 roku. Właści- 
ciel Gurwicz Gerszon zam. w Święcianach, przy ul. Zarzecz- 
nej 10. 516 — VI. 

   

9890. I. A. „Gurwicz Srol* w Duniłowiczach, pow. Po- 
stawskiego, sklep galanteryjno - spożywczy i tytoniu. Firma ist- 
nieje od 1904 roku. Właściciel Gurwicz Srol, zam. tamże. 

517. — VI. 

9891. 1. A. „Joffe Chackiel* w Duniłowiczach, pow. Po- 
stawskiego, sklep galanteryjno - spożywczy. Firma istnieje od 
1909 roku. Właściciel Joffe Chackiel, zam. tamże,  518—VI. 

9892. 1. A. „Jochelman Lejba i Fejgielson Josiel — S-ka". 
Sklep bakalejno - spożywczy i wyrobów tytoniowych oraz sprze 
daż znaczków pocztowych. Siedziba w Hoduciszkach, pow. 
Święciańskiego. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność od 1919 
roku. Wspólnicy zam. w Hoduciszkach, pow. Święciańskiego: 
Lejba Jochelman i Josiel Fejgelson. Spółka firmowa zawarta 
na mocy umowy z dn. 20 listopada 1927 roku na czasokres do 
dn. 31 grudnia 1930 roku. Zarząd spółki należy do Leįby Jo- 
chelman, który ma prawo podpisywać wszelskiego rodzaju akty 
zobowiązania, weksle i t.p. dokumenty handlowe. > 

519 — VI. 

w dniu 18. 4. 1929 r. 
9893. |. A. „Spółka Dołhinowska w Budsławiu — Chaim 

Jelpierowicz i S-ka". Handel artykułami pierwszej potrzeby i 
nafta. Siedziba przy st. Budsław, pow. Wilejskiego. Firma ist- 
nieje od 1 stycznia 1929 roku. Wspólnicy zam. w m. Dołhino- 
wie, pow. Wilejskiego: Chaim Jelperowicz, Gutman Lewin, Jan- 
kiel Szulman i Samson Pliskin. Spółka firmowa zawarta na mocy 
umowy z dn. 27 listopada 1928 roku na czas nieograniczony. 
Zarząd należy do wszystkich wspólników. Wszelkie zobowiąza- 
nia, umowy, weksle, czeki i pełnomocnictwa podpisują wszyscy 
wspólnicy lub osoby przez nich rejentalnie upoważnione; ca- 
łą zaś korespondencję: zwyczajną, pieniężną, poleconą i war- 
tościową, przekazy pieniężne i zlecenia, przesyłki i towary, a 
zarówno otrzymać z kolei wszelkie ładunki, przesyłki i to- 
wary oraz pieniądze za zaliczenia i wykonywać wsze lkie for- 
malności. . 520 — VI. 

9894. I. A. „Kac Juda“ w Dunitowiczach, pow. Postawskie- 
go, sklep towarów skórzanych. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel — Kaci Juda, zam. tamże. 521 — VI. 

9895. I. A. „Kac Szłoma* w Święcianach, Rynek 15, sklep 
polewy. Firma istnieje od. 1889 roku. Właściciel Kac Szloma, 
zam. w Święcianach, przy ul. Zarzecznej 16. 522 — VI. 

9896. I. A. „Kamienkowicz Berko* w Duniłowiczach, pow. 
Postawskiego, sklep bławatny, galanteryjny i spożywczy. Fir- 
ma istnieje od 1909 roku. Właściciel Kamienkowicz Berko, zam. 
tamże 523 — VI. 

9897. I. A. „Kopelowicz Nochum' w Święcianach, przy ul. 
Rynek 5, sklep towarów bawełnianych i półwełnianych. Firma 
istnieje od 1920 roku. Właściciel Kopelowicz Nochum, zam. w 
Święcianach, przy. zauł. Nowo - Święciańskim 8. 524—VI. 

9898. I. A. „Kowner Izaak** w Święcianach, przy ul. Rynek 
24, sklep skór obuwia i bawełny. Firma istnieje od 1921 roku. 
M Kowner Izaak, zam. w Święcianach, przy ul. AE 

. 525 — VI. 

9899. I. A. „Kowner Leja“ w Święcianach, przy ul. Szkol- 
nej 18, hurtowy skład piwa. Firma istnieje od 1923 roku. Wła- 
ściciel Kowner Leja zam. tamże. 526 —VI. 

„ 9900. I. A. „Klaner Sima“ w Dunitowiczach, pow. Postaw- 
skiego, herbaciarnia z zakąskami. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel Kloner Sima, zam. tamże. 127—V1 

9901. I. A. „Lewin Frejda* w Kobylniku, pow.  postawskie- 
go, herbaciarma, ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje od 1920 
roku. Właściciel Lewin Frejda zam. tamże 528 — VI. 

9902. I. A. „Lewin Izrael'* w Święcianach, przy ul. 3-go Ma- 
ja, sklep apteczny, kosmetyczny, galanteryjno - kolonjalny i pa- 
pieru Firma istnieje od 1904 roku. Właściciel Lewin Izrael, 
zam. tamże. 529 — VI. 

9903. I. A. „Lewitan Dina“ w Kobylniku, pow. Postawskie- 
go, sklep spožywczo - galanteryjny. Firma istnieje od 1900 roku. 
Właściciel Lewitan Dina zam. tamże. 530 — VI. 

9904. I. A. „Linkowski Josel“ w Duniłowiczach, pów. Po- 
stawskiego, jatka mięsna. Firma istnieje od 1926 roku. Właś- 
ciciel Linkowski Josel, zam. tamże. 496 — VI. 

9905. I. A. „Liwszyc Morduch* w Duniłowiczach, pow. Po- 
stawskiego, sklep spożywczo - galanteryjny i resztek bławat- 
nych. Firma istnieje od 1919 roku. Właściciel Liwszyc Mor- 
duch zam. tamże. 497 — VI. 

wo - Święciańskiej 1. piwiarnia ze sprzedażą wyrobów tyto- 
niowych. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Michelson Liba, 
zamż tamże. 498 — VI. 

9907. I. A. „Pejlatowicz Benjamin* w Święcianach, Rynek 
29, sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1887 roku. Właściciel 
Pejlatowicz Benjamin, zam. w Święcianach, Rynek 25. 

499 — VI. 

9908. I. A. „Pudzińska Rywa* w Podbrodziu, pow. Świę- 
ciańskiego, sklep spożywczo - bakalejny i galanterji. Firma ist- 
nieje od 1928 roku. Właściciel Pudzińska Rywa, A tamże. 

— VI. 

9909. I. A. „Puzyryski Mejer i Simcha, Puzyryski Ruwin i 
Germaniszski Dawid — S-ka". Sprzedaż komisowa jaj i arty- 
kułów spożywczych. Siedziba w Wilnie, przy ul. Zawalnej 66. 
Firma istnieje od 27 grudnia 1923 roku. Wspólnicy zam. w Wil- 
nie: Simcha Puzyryski przy ul. Zawalnej 66 — 19, Mejer Puzy- 
ryski — przy ul. Żawalnej 57 — 10, Ruwin Puzyryski przy ul. 
Żawalnej 66 — 32 i Dawid Germaniszski przy ul. Skopówka 
6 — 29. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 27 
grudnia 1923 roku na czasokres jednoroczny licząc od dnia 1 
stycznia 1924 roku. Umowy, weksle i wszelkiego rodzaju inne 
zobowiązania podpisują wszyscy wspólnicy aS 

9910. 1. A. „Rabinow Szymon“ w Dunilowiczach, pow. 
Postawskiego, sklep apteczny i perfumerji. Firma istnieje od 
1922 roku. Właściciel Rabinow Szymon zam. 2 

502 — VI. 

w dniu 18. 4. 1929 r. 
9911. I. A. „Rajchel Szejna* w Duniłowiczach, pow. Postaw 

skiego, sklep galanteryjno - bakalejny i spożywczy. Firma ist- 
nieje od 1928 roku. Właściciel Rajchel Szejna, zam. tamże. 

503 — VI. 

9912. I. A. „Rudnicki josiel'* w Łyntupach, pow. Święciań- 
skiego, eksploatacja lasu. Firma istnieje od 1929 roku. Właś- 
ciciel Rudnicki Josiel, zam. tamże. 504 — VI. 

9913. I. A. „Ruderman Załman* w Duniłowiczach, pow. 
Postawskiego, sklep towarów skórzanych i obuwia. Firma ist- 
nieje od 1909 roku. Właściciel Ruderman Załman, zam. tamże. 

505 — VI. 

w dniu 19. 4. 1929 r. 
9914. I. A. „Józef Sianko i S-ka* Prowadzenie interesów 

branży aptecznej. Siedziba w Wilnie, przy ul. Kijowskiej 2. 
Firma istnieje od 1 lutego 1929 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: 
Józef Sianko przy ul. Zarzecznej 30 i Samuel Kłok przy ul. 
'Trockiej 8. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 30 
stycznia 1929 roku na czasokres do dn. 31 stycznia 1935 roku. 
Zarząd nalezy do obydwóch wspólników. Wszelkie zobowią- 
zania, weksle, czeki, pełnomocnictwa, umowy i akta notarjalne 
podpisują obaj wspólnicy pod stemplem firmowym, natomiast 
każdy ze wspólników ma prawo podpisywać samodzielnie ko- 
respondencję handlową oraz kwitować z odbioru wszelkich na- 
leżności i przesyłek dla spółki. 506 — VI. 

9915. I. A. „Spadkobiercy Gustawa - Adolia Szrejberga”. 
Apteka. Siedziba w Swigcianach, Rynek 28. Przedsiębiorstwo 
istnieje od 1822 roku. Spadkobiercy: Józefa Kowalenko, I voto 
Szrejberowa, zam. w Poznaniu, przy ul. Traugutta 7 i nieletni 
Jan - Karol Szrejber, którego opiekunką jest Lasa Ss 

0 

w dniu 19. 4. 1929 r. * 
9916. I. A. „Swerdlin Alta“ w Dunitowiczach, pow. Postaw- 

skiego, sklep galanteryjno - bławatny i gotowych ubrań. Fir- 
ma istnieje od 1922 roku. Właściciel Swerdlin Alta, R: U 

489 — VI. 

9917. I. A. „Swerdlin Szepsel* w Duniłowiczach, pow. Po- 
stawskiego, sklep galanteryjno - bakalejny i spożywczy. Fir- 
ma istnieje od 1920 roku. Właściciel Swerdlin Szepsel, zam. 
tamże. 490 — VI. 

9918. I. A. „Szakalis Bolesław* w Święcianach, przy ul. 
Jatkowej 2, sklep win i wódek. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Szakalis Bolesław, zam. tamże. 481 — VI. 
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włącznie będzie wyświetlanym „MAGICZNY KRYSZTAŁ | | 
Sensacyjno-awanturniczy dramat amerykański w 6 serjach — 36 aktąch. W roli główniej: ELMO 

kiejsil Kinematogral 
r LINCOLN. Silny jak lew, zwinny jak tygrys, chytry jak lis. Serja 1. TAJEMNICZE PROMIENIE. /- 

Kulturalno-OŚwiatowy | Sena 21 W SZPONACH LWA 12 aktów, wyświetla się od 5 do-7 VI włącznie. Serja 3. MIĘDZY 
> WODĄ i OGNIEM. Serja 4. U. WRÓT PIEKŁA 12 aktów, wyświetla się od 8 do 10 VI włącznie. | 

SALA MIEJSKA Serja 5, UPIÓR PUSTYNI. Serja 6. W SZPONACH INDYJSKIEGO WODZA 12 aktów, wyświetla 
się od 11 do 13 VI włącznie. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów об & Ó+ej. W nie- 
dzielę i święta kasa czynna od g. 3-ej m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: 
„UPIORNY OKRĘT*. 

ul. Ostrobramska 5. 

  

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Wielka epopea miłości! Największa czarodziejka ekranu, odurzająca 
ogniem swego temperamentu LYA MARA Ar 

w pikantnej sztuce erotycznej „„TANCZĄCY WIEDE ## 

z udziałem słynnego amanta BEN LYONA. Film ten wzbudził zachwyt całego świata! Oszałamiający przepych * 
wystawy! Początek seansów o godz. 6, 8 i 10.15. 

Micszkania i 
RURRANA, centrum z 5—6 „Letnisko 
i LERARZĘ * pokoi z wygodami od m. od Wilna z 

: zaraz poszukuje le- /godną lokomocją. MAWACSAM zz. Oferty składać, Jagiellońska 8, Biuro 
Wilefska 12—3. —7 KISISnOwski i Kru- 

Bt. Nanatiulias ——— — ааваа Ы Ordynator „Szpitala Pokój Zn 
awicz, Choroby SKÓT- jo wynajęcia dla so- Ž 

ne, weneryczne, _g0-[jdnego lokatora, ul. NE 
dziny przyjęć 5—7 pp. Ciasna 3-6, oglądać UUWN=mumu zzz 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

9919. I. A. „Szeįnbam Szmuel“ w Lidzie, przy ul. Jaroslaw- 

skiej 6, skład mąki. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 

Szejnbaum Szmuel, zam. w Lidzie, przy ul. Suwalskiej 103. 
492 — VI. 

9920. I. A. „Sznejder Rysia* w Duniłowiczach, pow. Po- 

stawskiego, sklep towarów bławatnych. Firma istnieje od 1928 
roku. Właściciel Sznejder Rysia, zam. tamże. 

sh "9921. I. A. „Sznejder Szmujło'* w Duniłowiczach, pow. Po- 

stawskiego, sklep bakalejno - spożywczy i galanteryjny. Firma 

istnieje od 1927 roku. Właściciel Sznejder Szmujło, zam. tamże. Zamkowa 7—1 Le-og g. 3-5 bo Ir 
4 — VI. skole „wiadome ca „2-325 po poł. -0 ana = o 

———————————————— lux, lampa cha 
9922. 1. A. „Szutan Hesel* w Święcianach, przy ul. Rynek (sztuczne słońce gór- D Ww A 20 zę z lust- 

10, herbaciarnia. Firma istnieje od 1918 roku. cić SA sda elektrycznością DUŻE seblóGasć Zamówiedlaśta igE 

Za Lande YU i į 0815— ; WOS: 3 | 
Ra KASA ______________ ——--—-—…ет“‘)' OBIE pokoje do wynajęcia,i tapicerskie. Przera- 

Dr. G. WOLFSON Mickiewicza 31 -- 4 -qbianie mebli i opako- 
weneryczne,  moczo- (sola solidha: pOsEU- poszu- wanie, Stolarnia Ko- 
płciowe i skórne, ul. kuje pokoju Zakiewicza, ul, Zawal- 
Wileńska 7, tel. 1067. dużego ewentualnie 214 15. -I 

i Dział B. 
4 w dniu 22. III. 29 r. dodatkowy. 

15. II B. „BALTRUSTRA (Baltycko-Rosyjskie Towarzyst | 
wo Transportowe) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. 

  

Siedziba Oddziału w Wilnie została przeniesiona na ul. —LLIS mniejszych, SłOnecz- mą zaa EE aa 
Wielką pod Nr. 47. 631 — VI. ajka i nych z wygodami bez BACZNOŚĆ!!! 
——— DOKTO | mebli. Termin obojęt- Do „SŁOWA* i do 

Dział A. 
w dniu 20. 4. 1929 r. 

9928. I. A. „Achramowicz Józef* w Miadziole, pow. Po- 
stawskiego, sprzedaż wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 
1926 roku. Właścicel Achramowicz Józef, zam. a ы 

16 — VI. 

jp |ny. Zgłoszenia do wszystkich fi ь D.ZELDOWIEŻ | adr. „Slowa“ podszeflia Po. tdk chor. weneryczne, |A. W. J „9 bardzo tanich, i na 
syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, 0d-5—8 wiecz. Poszukuję warunkach. płatności 

załatwia Biuro Rekla- 

  

  

ao pe Om A at ROZ > A ORIONA Elektroterapja „mowe Stefana Gra- 
9029. I. A. „Akselrod Josiel“ w Kobylniku, pow. Postaw- (diatermja). |skiep lub Miakowień bowskiego,  Garbar- 

skiego, sklep spożywczo - galanteryjny i zajazd. Firma istnieje — Wiadomość - w. Biurzę Ska 1, tel. 82; mę 

od 1920 roku. Właściciel Akselrod Josiel, zam. tamże. З Kobieta-Lekarz | Reklamowem Stefana - 

________________ Le Dr. Zeldowiczowa |Srzbowskiego Gar- Nauczycielka © 
9930. I. A. „Barkin Hirsz* w Duniłowiczach, pow. Postaw- KOBIECE, WENE- | ASK !- —oszkoły  panstwowej 

skiego, biuro podań. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel RYCZNE, NARZĄ- przyjmie lekcję na 

DOW MOCZOW, | Sun mums mums lato w majątku. Ofer- 
-- (ty ski ь 2 Kaerias2s || DETNISKA Į Aesė i РЕч 

Barkin Hirsz zam. tamže. 718 — VI. 

0931, I. A. „Biszewski Jėzei“ w maj. Lyntupy, gm. „Słowa* dla J. Ł._-0 

    
   

   
   

„. gm. Łyntpuskiej, pow. Święciańskiego, tartak parowy. tel. 277. 

Firma ist nieje od 1928 roku, Właściciel Bi szewski Józef, zam. —BO6KTOR o Dosgodnie 

3 ono ona аа = _ b BINSBERG Letnisko | zaarwawy | 
9932. I. A. „Byk Fejga'* w Brasławiu, przy ul. Piłsudskie- choroby _weneryczpe 2,3, 4 i 6 pokoi ume- „POŻYCZKI | | 

go t dom zajezdny. Firma istnieje od 1919 e: sylili- Anos an TA L BE =: } 
k Fejga, zam. tamže. ZAWIE Ronse leńska @- 4 i.i lo-|] sowo - Handlowe, 

Boa a a aż JADE let „ 567. Pas downi do wynajęcia.| M.ckiewiczą 21, 
9933. |. A. „Boczarski Józef * we wsi Rymkach, gm. Woro- od 8 do I i od 4 do g. CAŁOŚĆ w jednym rę-| tel. 152. — 

mija m KU, nadaje się NA fame 

Dr. POPILSKI pensjonat Majiek Paryžanka 
choroby skórne i we- Kamionka na szlaku nauczycielka” rutyno- 
neryczne. Przyjmuje Wi Kau, 1 мапа poszukuje kon- 
od godz. 10 do li odi Pół klm. od przy-dycji na lato, ul. Św. | 
5—1 p.p. W.Pohulan- Stanku Kamionka, 6 jąkóba 6 m. 5, od g. 

pajewskiej, pow. Postawskiego, sklep bakalejn - galanteryjny, 
spożywczy i wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1926 ro- 
ku. Właściciel Boczarski Józef zam. tamże. 721 — VI. 

w dniu 23. 4. 29 r. 
9934. I A. „Bogdanowski Załman* w Krewie, pow. Osz- 

    

miańskiego, sklep mięsa. Firma istnieje od 1926 roku. Właści- ka 2, rėg Zawalnej POCiag6w na dobę.j2 do 2. —0 
ciel Bogdanowski Załman, zam. tamże. 722 — VI. w.Z.p. _ Informacje: Poczta + OSodak 
L A O ROZOWE > =———————— Ostrowiec, koto Wil- Okazja ass 

0035. |. A. „Borówko Piotr" we wsi Androny, gm. Postaw- _ MOKtór-MEdyCymy na, maj. Kamionka, | „y p przemysło” | 
skiej, sklep galanteryjno - bakalejny i spożywczy. Firma istnie- R. CYMBLER 2. Sablifska. — Z a: ki pet 
je od 1929 roku. Właściciel Borówko Piotr zam. tamże. choroby skórne, we- SPrZdARIYZE 2000 : 

S iai ао 2 DENA 723 — У. — neryczne i moczo-  Letniska dolarów 
piciowe. Elektrotera- REI ь D. H.-K. „Zachęta* 
pia, słońce górskie, do wynajęcia 2, 3 i 4| Mickiewicza 1, | 
diatermja,  Sollux. Pokojowe z kuchnią,] tej, 9-05. —o 
Mickiewicza 12, róg W miejscowości nad 

9936. I. A. „Bura Anna* we wsi Łunie, gm. Słobodzkiej, 
pow. Brasławskiego, drobna sprzedaż towarów galanteryjnych 
i kolonjalnych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Bura An- 

  

na, zam. tamże. 724 — VI. Tatarskiej9—215—Ś Wilia na 13 kilo- auczycielka 
R ENEA A CEER SZW TEZĘ IGO w.Z.P 43, metrze w stronę Nie- 4 а 
9937. I. A. „Cepelowicz Hendel“ w Duniłowiczach, pow. - "menczyna. Z Wilna poszukuje letniska z 

Postawskiego, sklep spożywczo - galanteryjny. Firma istnieje DOKTÓR chodzi autobus. Do- utrzymaniem za lekcje, 
iedzieć sie: Micka. Ul, Arsenalska 4 m. 8, 

ja rfi tick u Pani Montwiłłowej- | 
Nr 12—12. —o SZr_1 

Dieinska ] , МЕ0М 

od 1920 roku. Właściciel Cepelowicz Hendel, zam. tamže. 
125 — VI. 

9938. I. A. „Chodos Mendel" w Duniłowiczach, pow. Po- 

BLUMOGICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne, 

    

    

stawskiego, jatka mięsna. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 2 
ciel Chodos Mendel zam. tamže.. 726 — VI. Wielka 21 \ lokujemy / bardzo 

© "9939. |. A. „Chodos Szejna” w Kobylniku pow. postaw Od 9 — 13 — 1. | bicznej o miejsco- | korzystnie na ie. 
skiego, sklep galanteryjno - spożywczy. Firma istnieje od 1924 (Telef. 921). wości wynajmiemy | , 2 mies! = 
roku. Właściciel Chodos Szejna, zam. tamże. 721 — VI. Lekarz-Dentysta Wileńskie _ Biuro p PA 
WRZENIA 02 LL nm SAM isówo = Handl. ickiewicza | 1, 

9940. I: A. „Charmac Sora“ w Kobylniku, pow. Postawskie- Jadwiga Piotrowska NTO: Z tel. 9-05. s6cz—0 
go, sklep baaklejno - galanteryjny i prostego obuwia. Firma przeprowadziła się na te. 152. | Płacimy od 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Charmac Sora zam. tamże. ul. Jagiellońską Nr 10 т "Піпа' złotych i do- 

728 — VI. zda 1: pasau Letnisko arów 12 ka w sta- 
Agia piano aa SEL W RSGEDE вОНа АНО 10 ш : sunk : 

9941. I. A. „Demidowicz Kazimierz“ we wsi Mosarz, gm. KAT GOTOWA blizko Wilna, utrzy- Wileńskie ik 
  Kozłowszcz. „pow. Postawskiego, sklep galanteryjno - spo- 

żywczy, naczyń i wyrobów tytuniowych. Firma istnieje od 1926 
roku. Właściciel Demidowicz Kazimierz, zam. tamże. 

fa sl ЕЬ Wiz: 

Also DDU manie, las, rzeka, dlowo Zasta 1 » - wowe Ki AKUSZERKI BB kąpiel, plaża, łÓdŹ (Lombard), Plac Ke na miejscu.  Infor- tedralny, Biskupia 12, 
s. Jagiellońska 9 tel. 14-10. Wkłady są 
m. a 

  

RR AOR TT RS T аНа URSD De „iż —0 zabezpieczone złote 
9942. I. A. „Dronsejko józef" w Postawach, Rynek 2, re- Iuszorkaśmiałowska srebra i rożek 

stauracja ze sprzedażą wyrobów tytoniowych. Firma istnieje Ф® _ kamieniami. =4 
od 1926 roku. Właściciel Dronsejko Józef zam. tamże. oraz Gabinet Kosme- ————— 

  

20 — М. Nešny Usima žm Kersionės „Kulai I Bezpłatnie ______________________ szczki, piegi, wągry, no С. Dąbrowskiej przyjmujemy zgło- 

OSZENIE łupież, brodawki, ku”. | szenia na sprze- | 
ASA : ; rzajki, wypadanie wło- ———— | daž nieruchomości Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okr. w Wilnie w dniu 10. s6w. Mickiewicza 46. JASTRZĘBIA GÓRA| ziemskich i miej- 

4. 29 r. pod. Nr. 601 wciągnięto wpis dodatkowy: m. 6. “ Pomorz BALTYK“ skich I 
R.H.Sp. III. 601. „Spółdzielnia Mieszkaniowa Urzędników ЗЕНН СЕЛЕ EW 

   
tuż nad  morzem»j Wil. Biuro Komi- 
zgłoszenia: Jastrzębia | Sowo - Handlowe, 
Góra, pensjonat „Bał-| Mickiewicza 21, 
tyk* lub Warszawa, ! tel. 152. —Į 
ul. Smolna 14 m. > Fri k 

Upalne o, 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie z ograniczoną odpo- 
wiedzialnošcią“. 

Na dyrektora powołano Włodzimierza Szmidta, na zastęp- 
cę jego Romualda, Szmidta, zam. w Wilnie, przy ul. Orzeszko- 
wej 11. 

Zarząd jednoosobowy; oświadczenie woli w imieniu spółł - 
dzielni podpisuje dyrektor pod stemplem firmowym. Zastępca 5 . 

dyrektora w razie jego choroby lub nieobecności. doskonali. Odświeża, sauso Tado ka S A na г daje 
S Ta Ró Wi W A usuwa braki i skazy |giqighó-ponsjonat sacj,. Mickiewicza 4 : ч 8 inet i : 

OGLOSZENIE. 4 Kora w lesie sosnowyln e“ mo 1 
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okr. w Wilnie w dniu 29. _ j. Hryniewiczowej. 02 Wz£óżu, sucho,| | Gotowkę 

III. 29 r. pod Nr. 719 wciągnięto następujący wpis: Trwałe przyciemnianie st. Landwarów,  ul.| posiadamy do ulo- 
R. H. Sp. I. — 719. Rirma: „Spółdzielnia Handlowo - Prze- brwi. Wielka 18—9, Zamkowa, wifia Nr 11] kowania na do- 

mysłowa Ogrodników Wytwórców z odpowiedzialnością udzia- godz. 10 19, (Lachowicza.) Olszew-| godnych _ warun- 
łami w Wilnie". Siedziba w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 22—3 W.Z.P* Nr. 26, SKA ° kach —0 
Odpowedzialność członków za zobowiązania spółdzielni zade- oj | Wil. Biuro Komi- 
klarowanemi udziałami. Celem spółdzielni jest podnoszenie spra [joma p Półwysep Hel, t sowo - Handlowe, 
wności gospodarczej swego środowiska przez zakup artykułów A LOKALE 8 ienas PTC Mickiewicza 21 
i środków, potrzebnych dla prowadzenia gospodarstw ogrod- & ) „Wilnianka“.  Najlep- | tej, 152. zl 
niezych, sprzedaż produktów ogrodniczych oraz organizowanie ROEE? sza plaża i lasy. 

i prowadzenie zakładów pomocniczych; przez przedstawiciel- | boyz amb © pnia Чоточуа, ОЧЕНЯО Е ПНИ И СОНа 
stwo i obronę zawodowych interesów właścicieli gospodarstw Do wynajęcia smaczna i obfita. Wia- ZGUBY 

ogrodniczych i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Udział wy- 2 duże słoneczne po- JOmość: A 

nosi 10 zł., płatnych jednorazowo przy przystąpieniu do spół- koje z używalnością WE! 3 m. 7, g. 3-6. pas Ps SAKURA 

dzielni. Na członków zarządu powołano zam. w Wilnie: Wła- kuchni, Witoldowa 7 = 

dysława Sawicz - Zabłockiego przy ul. Mickiewicza 22 — 3, m. 1 LLEZ-0 H T w Nagrody 301. 

ai alleroWo wypłacę temu kto Jakóba Szabada przy ul. Wielka Pohułanka 9 i Juljana Pale- T ь 
wicza Ee ul. Chocimskiej 54. Czas trwania spółdzielni nieogra Mieszkanie Ciepłe kąpiele mor- wróci mnie zgubioną * 

” 7pokoi ze wszystkie-skie i pensjonatteczkę z osobistemi: niczony. smo przeznaczone do ogłoszeń — „Stowo“. Rok 

obrachunkowy kalendarzowy. Członków zarządu 3; oświadcze- mi  wygodami przy „Warszawianka”. Ka- rachunkami. Teczka 
ulicy Ofiarnej Nr 2,nalizacja, wodociągi, czarna, w małej kie- nie woli w imieniu spółdzielni podpisują dwaj członkowie za- 

rządu pod stemplem firmowym. Kupno, sprzedaż lub obciąże- Spytać portjera. _ —2 tenis, pianino. Poczta szonce bilet wizytowy. 
osp" i stacja na miejscu. Zygmunt  Ruszczyc. nie nieruchomości odbywa się jedynie na podstawie uchwały : 

Walnego Zgromadzenia. Przepisy o likwidacji są zgodne z od- Poszukuje SIĘ Wiadomość: Hallero: Witoldowa 5 m. 4. 

5—6 pokoi z wygoda- WO; poczta Wielka 0 PASO 

  

  

  

nośnemi przepisami ustawy o spółdzielniach z dn. 29. - 10. 
4.1920 roku. mi, niedaleko Sądów. Wieś, powiat Morski, ay RE 

° Oferty: Montwiltow- Bagifiska. || — 884/35896, książ- 
  

ski 21—3. —0 kę wojskową, wyd. 

Do wynajęci LOtNISKA przez P. K. U. Wilno, 
2 pokoje słoneczne, na imię Franciszka SE DRE 
z elektrycznością, ul.w majątkach ziem- Nowickiego, unieważ 
Wielka 56 m. 3. —Oskich w wojew. Wileń- nia się. o 

Ji zakłopótaną? "się pod pachami: 
ręce masz wilgotne? Nogi ci się pocą? Nie 
martw się i stosuj DINO L_ płynny 
niezawodny środek od POTU. Opatento- 
wany przez Urząd Wynalaz. Rzplit. Polsk. į słoneczne skiem i  Nowogrėd- 
jako zupełna nowość w dziedzinie chemii D Ww a pokoje zskiem. Informacje: Został znaleziony pies-wilk Z 

łańcuchem. Odebrać: 
Arsenalska 4 m. 9. 

wygodami do wyna- Wilno, Jagiellońska 8 
jęcia, ul. Wielka Po-m. 12,  Jankowicz, 
ulanka Nr 19—2. -Otel. 5-60 — 9120—% 

kosmetycz. Sprzedaż w aptekach, składac| 
apteczn. i perfumerjach. 

  
  

  

Wydawca Stanistuw Mackiewicz  Hedaktar odpowiedzialny WRold woycyłto. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23,  


