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M marginesie uroczystości 
Uroczystości ostrobramskie sta- 

ły się w ostatnich dniach ośrod- 

kiem zainteresowań opinii publicz- 

nej nietylko naszej dzielnicy, ale i 

całej Rzeczypospolitej i sąsiednich 

państw bałtyckich. Uroczystość w 

zasadzie religijna, siłą konieczności 

przekroczyła ramy, jakie ściśle koś- 

cielny charakter byłby jej nałożył. 

Dzisiejszy nienormalny stan, w 

jakim znajdują się ziemie b. W. 
Księstwa Litewskiego, rzucić musiał 

na nią swój refleks. Ziemia Wileń- 

ska i Kowieńska, rozdzielone nie- 

naturalnym kordonem granicznym, 

są związane tak silnemi węzłami 
wspólauego przez długie lata roz- 

woju kulturalnego, że związków 

tych żadna siła rozwiązać nie jest 

w stanie. 

Kult Matki Boskiej Ostrobram= 
skiej, jednaki po obu stronach linji 

granicznej, stworzył w chwili obec- 
nej jedność psychiczną, której wy- 

razem było parcie mas do Wilna. 
Kordon graniczny. Stąd sprawa 
przybycia pielgrzymek litewskich 

wysunęła się na plan pierwszy. 

Depesze naszego korespondenta 
ryskiego wskazują, że władze ko- 

wieńskie  zastosowały wszelkie 

możliwe środki, by nie dopuścić 

ludność Litwy Kowieńskiej na u- 

roczystości, toteż przybyć mogły 
tylko pojedyńcze osoby, które u- 

niknęły teroru, stosowanego bez- 

względnie w pasie pogranicznym. 

W ten sposób władze kowieńskie 

pracowały nad tem, by przy Obra- 
zie Ostrobramskim w możliwie 

małym stopniu dopuścić do spot- 

kania mieszkańców rozdzielonych 
dziś ziem w zrozumieniu, że jest to 

manifestacja ciążenia Litwy Ko- 
wieńskiej ku Wilnu. 

Bezwzględne postępowanie władz 
kowieńskich wobec rozżalonej lud- 

ności państwa litewskiego, równa 
się w ostatecznym swym wyniku 

* prowadzeniu z własnej wolnej i 

nieprzymuszonej woli propagandy 
przeciwko separatyzmowi oficjalnej 

opiuji litewskiej, przeciwko sobie 

samym. Stan dotychczasowy nie 

może trwać dalej; ostatnie uroczy- 

stości podkreśliły to dobitnie i w 
tem jest największe ich znaczenie. 

* 
* * 

Mimó nadmiernej gorliwości 
policji, która z zapałem pracowała 
nad odsunięciem. szerokich rzesz 
od . bezpośredniego udziału w 
uroczystościach, przybrały one 
imponujący charakter. _ Zbrakło 
może tych olbrzymich rzesz pąt- 
ników, jakich spodziewano się 
pierwotnie, pozostały jednak uro- 
czystości manifestacją wspólną pół- 
nocno-wschodnich ziem Rzeczypos- 
politej z udziałem tych nielicznych, 
którzy zamanifestowali jedność 
Ziem Wileńskiej i Kowieńskiej, prze- 
łamując przeszkody, stawiane przez 
władze kowieńskie. 

Nie chcemy powtarzać tu po- 
czynionych już obserwacyj i uwag, 
zwrócimy więc uwagę na inoment, 
który zarówno prasa innych obo- 
zów, jak i oficjalny Pat starają się 
przemilczeć. 

Mamy na myśli udział w uro- 

czystościach Związku Strzeleckiego. 
Wystawił on pułk w sile zgórą 1,600 

ludzi z okręgów wileńskiego, gro- 

dzieńskiego i nowogródzkiego. Licz- 

ba uczestników, (z których tylko dwu- 
stu pochodzi z samego Wilna) jest 
imponująca. Gdy miarowym kro- 

kiem defilowali przed trybuną Prezy- 

denta Rzeczypospolitej, czuło się, że 
jest to siła, której mało kto się 
spodziewał, ale której znaczenia 

lekceważyć nie można. W trudnych 

warunkach, pozbawione niemal zu- 

pełnie pomocy państwowej, hoj- 

nie rozdawanej dotąd rozmaitym 

wysoce szkodliwym dla naszych 

ziem organizacjom, mimo przesz- 
kód, stawianych przez znaczną. 
część kochanej naszej administracji, 
Związek Strzelecki zdobył się na 

rozmach organizacyjny, jakiego 

żadna inna organizacja społeczna 
nie ujawniła. Witamy w nim no- 

wą wschodzącą siłę, która tak pię- 

“knie zabłysła na tle ostatniego 
przeglądu sił społecznych z okazji 

uroczystości koronacyjnych, a. 

    

  

Jeszcze jeden zwycięzca 
Oceanu. 

  

Lotnik smerykański Byrd. 

    

Szczegóły W sprawie pożyczki, 
(Tal. od wł. kor. z Warszawy). 

Przedstawiciele konsorjum ame- 
rykańskiego p. p. Monnet i Close 
opuścili Warszawę wczoraj rano, 
udając się do Paryża. 

P.p. Monnet i Close przed swym 
wyjazdem złożyli podpisy na kon- 
trakcie pożyczkowym, opiewającym 
na sumę 15 milj. dol. na przeciąg 
6 miesięcy. Ta przejściowa krótko- 
terminowa pożyczka będzie, jak już 
podawaliśmy, konwertowana przez 
przyszłą dużą pożyczkę (60 milj. 
dol.), która będzie finansowana 
najdalej z początkiem jesieni. 

Obecna pożyczka 15 milj. dol. 
będzie oprocentowana na 6 w 
stosunku rocznym, a prowizja bę- 
dzie wynosić 7/8 procj 

Pozostały w Warszawie przed- 
stawiciei konsorcjum  amerykań- 
skiego p. Fisher czeka na złożenie 
podpisu na kontrakcie pożyczko- 
wym przez przedstawicieli naszego 
rządu, poczem z kopją kontraktu 
uda się prawdopodobnie w nad- 
chodzącą Środę do Paryża. 

Przed swym wyjazdem p. Fisher 
ma udzielić prasie informacyj co 
do przebiegu dotychczasowych ne- 
gocjacyj pożyczkowych. 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

  

Wilno, Wtorek 5 lipca 1927 r. 
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Podstęp Litwinów. 
RYGA, 4VII (Ate). Osoby, przybyłe z Litwy Kow., informują, iż 

po złożeniu przez rząd polski oświadczenia o otwarciu dla pielgrzymów 
granicy polsko-litewskiej na czas uroczystości koronacji Matki Boskiej 
Ostrobramskiej władze litewskie zasypane zostały olbrzymią ilością po- 
dań o przepustki. o 

Nie chcąc zająč wyražnego stanowiska, rząd litewski zwlekał do 0- 
statniej chwili załatwianie prośb, aby w ten sposób uniemożliwić pątni- 
kom przybycie do Wilna. : 

Granica ze strony litewskiej była zamknięta tak szczelnie, że nawet 
osoby, zamieszkałe w pasie pogranicznym, które z łatwością uzyskiwały 
przepustki przechodzenia na terytorjum polskie, obecnie nie mogły tego 
uczynić. 

ktaki na rząd lifewski za zamknięcie granicy. 
RYGA, 4-VII. (Ate). „Rigasche Rundschau“ donosi z Kowna, że 

na Litwie rozpowszechniane są w dużej ilości proklamacje w języku 
niemieckim, atakujące rząd litewski z powodu zamknięcia grazicy dla 
pątników na uroczystości ostrobramskie. 

Rząd litewski w związku z tem próbuje się tłumaczyć, że ze stro- 
ny polskiej nie były czynione nigdy ani w drodze pośredniej, ani bez- 
pośredniej propozycje w sprawie otwarcia granicy na czas uroczystości 
wileńskich. 

DAUG, „SATDSI 

Wažna narada w sprawach polsko- 
sowieckich. 

<Telefonem od własnego korespondenta a Warszawy). 

Wczoraj o godz. 6 m. 30 wiecz. powrócił z Wilna do Warszawy 
Marszałek Piłsudski wraz z całą świtą. 

W Białymstoku wagon salonowy Pana Marszałka przyczepiono 
do pociągu pośpiesznego Moskwa-Warszawa, którym przybył poseł 
Rzeczypospolitej w Moskwie p. Patek. 

W dalszej drodze do stolicy Pan Marszałek odbył w pociągu kil- 
kugodzinną konferencję z pos. Patkiem. 
‚ „, „Ро obecnych narad w Warszawie, które rozpoczną się po przy- 
jeździe p» Patka, tutejsze koła polityczne przywiązują duże znaczenie, 
jeśli idzie o dalszy rozwój stosunków polsko-sowieckich, 

P. Patek konferował kilkakrotnie w Moskwie z p. Czyczerinem, 
który—jak wiadomo— powrócił do Moskwy i objął zpowrotem ster .so- 
wieckiej polityki zagranicznej. Należy się spodziewać, że obecnie p. Czy- 
czerin starać się będzie, aby unikać w stosunkach sąsiedzkich z Polską 
niepotrzebnych podrażnień. 

Dziś ma się odbyć w Belwederze pod przewodnictwem Marszałka 
Piłsudskiego pierwsza konferencja, poświęcona całokształtowi stosun- 
ków polsko-sowieckich z udziałem miń. Zaleskiego i p. Patka. 

Jak słychać, następcą p. Wojkowa w Warszawie, jak to już po- 
dawaliśmy, będzie p. Stomoniakow, członek kolegjum Narkomindzieła. 

Rokowania polsko-niemieckie. 
(Telefonam ed własnego korespondenta z Warszawy). 

Z koficem ubiegłego miesiąca ukończono pierwsze stadjam roko- | 
wań z Niemcami w sprawie waloryzacji zobowiązań prywatno-prawnych | 
i publiczno-prawnych. Podpisano  protokóły, ustalające zasady wa- 
loryzacji zobowiązań z tytułu obligacyj państwowych i komunalnych, 
hipotek, listów zastawnych, obligacyj przemysłowych, wkładów w ban- 
kach i kasach Oszczędności i t. d, : 

Na podstawie podpisanych protokółów obywatele polscy, posiada- 
jący papiery wartościowe niemieckie, opiewające na marki, korzystaliby 

z przepisów niemieckich ustaw waloryzacyjnych na równi z obywatelami 
niemieckimi. Ponieważ jednak ustawy wałoryzacyjne niemieckie prze: 
widują naogół niższe stawki aniżeli nasza ustawa waloryzacyjna, w pro- 
tokółach ustalono stawki dla wierzycieli, będących obywatelami nlemiec- 
kimi walutowo niższe od tych stawek, które przewiduje nasza ustawa 
waloryzacyjna dla obywateli polskich. S : 

Ewentualnie umowa uwzględniłaby zatem w dużej mierze interesy 
naszych osób prawnych i fizycznych, będących dłużnikami na rzecz 
obywateli niemieckich. 

Sprawa generała Żymierskiego. 
(Telafonam od własnego korespondenta z Warszawy). 

W dniu wczorajszym miała się odbyć w Warszawie rozprawa karna przeciwko 
gen. Żymierskiemu, byłemu zastępcy szefa administracji armji i płk. Burgiell- Mą- 
czyńskiemu, oskarżonym © cały szereg nadużyć przy dostawach wojskowych, przy- 
czeni skarb państwa poniósł straty. 2 2 

Przed przystąpieniem do rozprawy oskarżony gen. Żymierski, któremu w 
myśl sądowej procedury przysługuje prawo postawienia wniosku © wyłączenie z 
kompletu: sądowego każdego członka. przeciwko któremu ma ustawowo uzasadnio- 
ne powody, zażądał na tajnej rozprawie wyłączenia jednego z członków. Sąd po 
dłuższej naradzie uwzględni: wniosek i postanowił rozprawę odroczyć do dnia dzi- 
siejszego dia zastąpienia luki w komplecie sądowym. 

Wedle krążących w kuluarach sądowych pogłosek wyłączonym ma być podo- 
bno albo dowódca 0: K. Kraków, albo gen. Tokarzewski. 

td DIOR WSZ 

Jak Gdańsk zwalcza przedwników politycznych? 
GDAŃSK, 4.VII (Pat). W toczącym się tu procesie o oszustwo i 

obrazę Prokuratorji przeciw posłowi gdańskiej partji ludowej Sejmu 
gdańskiego dr. Blavierowi, b. wiceprezydentowi policji gdańskiej zakoń- 
czono dziś postępowanie dowodowe. Prokurator zażądał wymierzenia 
oskarżonemu kary 9 miesięcy więzienia za oszustwo, oraz dalszej kary 
więzienia za obrazę Prokuratorji, której wyiniar pozostawia sądowi. 

Proces ten ma podłoże wybitnie polityczne, Blavier bowiem jest 

jednym z przeciwników obecnego nacjonalistycznego senatu gdańskiego 
i całej narodowo-niemieckiej polityki w Gdańsku, przez który jest bez 
skrupułów wszelkiemi środkami zwalczany. 

Upały w Jugosławii. 
BIAŁOGRÓD, 4. VII. (Pat,) Cały kraj nawiedziła fala upałów. W Skopljw ter= 

mometr wskazywał 40 stopni, w Białogrodzie 33 stopnie. 

Olbrzymie pożary w Bielsku. 
BIELSKO, 4-VII. (Pat.) Wczoraj w godzinach południowych wy- 

buchł z nieznanej przyczyny w fabryce sukna Bittnera groźny pożar, 
który zniszczył trzy piętra fabryki, wyrządzając szkody na około 700 ty- 
sięcy złotych. Poprzedniego wieczora padł ofiarą pożaru skład z fu- 
trami Kempnera. Straty wynoszą około 40.000 złotych. 

  

| 
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Nowy projekt zmiany ordynacji 
wyborczej. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Specjalna podkomisja konsty- 
tucyjna ma dziś obradować nad 
tekstem nowego projektu zmiany 
ordynacji wyborczej do ciał usta- 
wodawczych, który to projekt ma 
referować pos. Popiel. 

Według tego projektu wyborcy 
z całego obszaru Rzeczypospolitej 
Polskiej mają wybierać 420 po- 
słów, z których 348 przypada na 
listy wystawione w okręgach, a 
12 na listy państwowe. Ilość man- 
datów poselskich pozostaje nie- 
zmieniona w okręgach od Nr. 1 
do 48 oraz w okręgach Nr.Nr. 50, 
63 i 64. Te dwa ostatnie okręgi 
dotyczą Wilna—miasta i powiatu 
oraz Święcian. Dalej według pro- 
jektu między innemi okręg 56 (Ko- 
wel), 57 (Łuck), 58 (Krzemieniec) 
mają być złączone w jeden okręg i 

Przyjazd P. Prozydenia do Warszawy 
WARSZAWA. 4. VII. (Pat.) O 

godz. 7 min. 45 wiecz. pociąg Pa- 
na Prezydenta przybył do Warsza- 
wy. Na dworcu znajdowała się 
kompanja honorowa 36 p. p. ze 
sztandarami i orkiestrą. Przybyli 
również ministrowie: Zaleski, Skład- 
kowski i Romocki oraz wyżsi u- 
rzędnicy Prezydjum Rady Ministrów 
i poszczególnych ministerstw. Po 
przejściu przed frontem kompanii 
honorowej Pan Prezydent odjechał 
samochodem w towarzystwie gene- 
ralnego adjutanta pułk. Zahorskie- 
go do Zamku. 

  

Dolarówka. 
Dnia 1-szego lipca odbyło się 

ciągnienie 5% premjowej pożyczki 
dolarowej ll-ej serji. 

„ Wygrane. 

1 premja 8.000 dolarów padła 
na Nr. 698.687. 

1 premja 3.000 dolarów padła 
na Nr. 360.612. 

5 premij po 1.000 dolarów padło 
na Nr.Nr.: 870.115, 040.821, 509.907, 
462.384, 204.853. 

10 premij po 500 dolarów padło 
na Nr. Nr.: 820.311, 311.487, 
580.416, 229.019, 615.410, 328.851, 
587.583, 225.750, 550.123, 537 673. 

40 premij po 100 dolarów padło 
na Nr. Nr: 

205.944 783.425 
873.501 930.867 
116.911 782.675 
990.802 303.825 
905.625 562.634 
516.285 740.946 
416.319 644.354 
638.690 646.380 
590.976 004.940 
990.967 802.398 

461.497 
686.014 
659.042 
808.115 
460.309 
050.235 
258.390 
712.591 
935.370 
354.072 

587.445 
065.911 
210.434 
409.082 
512.255 
112.342 
891.699 
963.190 
857.445 
111.936 

zamiast 16 mandatów mają otrzymaj 
10. Okręg 59 (Brześć nad Bugiem) 
i 60 (Pińsk) mają być złączone w 
jeden i zamiast 10 mandatów otrzy- 
mać 8. Wreszcie okręg wyborcz 
61 (Nowogródek) i 62 (Lida) ma: 
ją być złączone w jeden i zamiast 
16 mandatów otrzymać 9. a 

Ogółem projekt zmniejsza ilośd 
poselskich mandatów: na Wilno a 
6, na Polesie o 2, w Małopolsce 
Wschodniej o 12, w okręgach pół: 
nocno wschodnich, zamieszkałych 
również przez ludność białoruską 
ma być mniej o 4 mandaty. s 

Co się tyczy senatorów, to ilośd 
senatorów w myśl projektu miała. 
by wynosić 105, czyli 6 woje 
wództw wschodnich wybierać bę 
dzie po jednym senatorze mniej. 

Z ZAGRANICY. 
Socjaliści przeciwko ustawie o 

poborze rekruta, 2 

PARYŽ, 4.VII (Pat.). Izba Depu- 
towanych dyskutowała dzisiaj nad 
projektem ustawy dotyczącej pobo 
ru rekruta. 

Przedstawiciel socjalistów kry- 
tykował projekt rządowy, który, 
zdaniera mówcy, nie przynosi zel 
sobą głębokich reform oczekiwa- 
nych przez kraj i nie gwarantuje 
zmniejszenia czasu służby wojsko 
wej do jednego roku. SĘ 

W końcu posiedzenia lzba u* 
chwaliła wniosek socjalisty Barona 
odraczający odsiadywanie kary wii 
zienia przez deputowanego komu 
nistycznego Cachin aż do zakoń 
czenia obecnej sesji parlamentarnej. 

Program centrum niemieckiego. 

BERLIN, 4.VII. (Pat). W kołach 
parlamentarnych Reichstagu wiel: 
kie wrażenie zrobiła uchwała za 
rządu partji centrowej powzigta| 
przy udziale kanclerza Marxa oraz] 
ministrów centrowych w  rządziej 
Rzeszy i w rządzie pruskim. Uch- 
wała ta wyraża zaufanie frakcji 
centrowej w Reichstagu oraz wy- 
raża przekonanie, że frakcja cent- 
rowa na przyszłość powinna trzy- 
mać się w dalszym ciągu samo- 
0 i niezależnej linji politycz- 

nej. z, 

(dznaczenia. 
W dniu wczorajszym (4 lipca 

r. b.) w godzinach popołudniowychi 
p. wojewoda w obecności p. Czar» 
kowskiego, wiceprezesa Towarzy” 
stwa Przyjaciół Nauk dr. Kozłow 
skiego i innych udekorował krzy- 
żem Połonia Restituta dr. Włady- 
siawa Zahorskiego. 

  

lionia Wileńska składa hołd Mare piłudiini 
W niedzielę t. j. dnia 3-go lip- 

cą do mieszkania p. Jana Piłsud- 
skiego przy ul. Portowej Nr. 14, 
gdzie zatrzymał się Pan Marsz. 
Piłsudski, udały się gremjalnie de- 
legacje miast, gmin, organizacyj, 
instytucyj, oraz licznych oddzia- 
łów Związku Strzeleckiego Ziemi 
Wileńskiej, celem wręczenia Mar- 

_ szałkowi adresów hołdowniczych. 
Inicjatywa złożenia Komendan- 

towi Piłsudskiemu hołdu była po- 
myślana zasadniczo przez Komen- 
dę Okręgu Wileńskiego Związku 
Strzeleckiego, jako wyraz czci 
Związku Strzeleckiego. W wielu 
jednak powiatach Z. Wileńskiej lud- 
ność samorzutnie przyłączyła się 
do hołdu. 

Delegacje, nie zastawszy Pana 
Marszałka, zostawiły adresy w 
mieszkaniu. 

Adresy hołdownicze złożyły: 1) 
Oddz. Zw. Strzeleckiego, oraz Dru- 
żyna Harcerska w Albertynie. 2) 
Oddz. Zw. Strzeleckiego w Trokach. 
3) Obwód Zw. Strzeleckiego w 
Święcianach. 4) Obwód Zw. Strze- 
leckiego w Nieświeżu. 5) Oddz. Zw. 
Strzeleckiego w Rudominie. 6) 
Oddz. Zw. Strzeleckiego w Tur- 
montach. 7) Obwód Zw. Strzel. w 

z 

Baranowiczach. 8) Oddz. Kolejowy 
Zw. Strzel. w Baranowiczach. 9) 
Oddz. Zw. Strzel. w Landwarowie. 
10) Obwód Zw. Strzel. Wilno-Tre- 
ki. 11) Obwód Zw. Strzel. w No- 
wej Wilejce. 12) Urzędnicy starost- 
wa w Nieświeżu. 13) Komitet pow. 
W.F. iP. W. w Nieświeżu. 14) 
Pow. Sejmik w Nieświeżu. 15) la- 
spektorat Szkolny i szk. powsz. w. 
Nieświeżu. 16) Pow. Zw. Mł, Wiej- 
skiej w Nieświeżu. 17) Gminy po- 
wiatu nieświeskiego: horodziejska, 
howeczna, snów, klecka, łańska, 
hrycewicka, zaostrowicka, fasuńske, | 
siniawska. 18) Oficerowie, ройой- 
cerowie i szeregowi 9 Dyw. Art. | 
Konnej w Baranowiczach. 19) Gmi- | 
ny powiatu baranowickiego: darew- 
ska, mołczadź, jastrzębska, lacho- 
wicka. Pozatem Oddział Kolejowy 
Związku Strzeleckiego w Barano- | 
wiczach ofiarował Marszałkowi | 
nadwyraz pomysłowo wykonaną z | 
oryginalnie pękniętego szrapnela | 
lampę elektryczną z odpowiednim 
napisem. Obwód Związku Strzelec- 
kiego w Nowogródku piękny kilim 
ludowy z orzełkiem strzeleckim na | 
amarantowem tle i odpowiednim | 
napisem. A



kurator Okręgu Szkolnego Rynie- 
wicz wygłosił przemówienie po- 
witalne. 
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ichodem шИсат! 

| skiej, 

|. i wiceprezes Łazarz Kruk, 
_ rezentanci gminy staroobrzędow- 
"ców: Arsenjusz Pimonow, Simon 
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szą św. w kaplicy ostro- 
bramskiej. 

W niedzielę, dnia 3-go lipca 

godz. 9 rano przybył Pan Pre- 

dent Rzeczypospolitej Mościcki 

lo kaplicy ostrobramskiej na mszę 

wietą. 
U wejścia do probostwa ostro- 

ramskiego oczekiwali przybycia 

aczelnika Państwa metropolita 
ileński ks. Arcybiskup Jalbrzy- 
owski wraz z proboszczem parafji 

strobramskiej prałatem tutejszej 

apituły ks. Wołodźko i kapelanem 

s. Meysztowiczem. Ks. arcybiskup 
podał Panu Prezydentowi Rzeczy- 

ospolitej wodę święconą i krzyż 
ucałowania, poczem Pan Pre- 

licy nad Ostrą Bramą i wysłuchał 

am cichej mszy św. odprawionej 

rzez ks. Arcybiskupa. Na mszy 

w. obecni byli ministrowie: Meysz- 
wicz, Dobrucki, Niezabytowski, 
ojewoda Raczkiewicz, szef kan- 
elarji Dzięciołowski, p.  Rajnold 

Przeździecki, z protokółu dyplo- 

atycznego, generałowie: Pożerski, 

opowicz i inni. Śpiewał chór 
>arafjalny. 

| Pan Prezydent w szkole 
doświądczalnej. 

Ż Ostrej Bramy udał się Pan 
Prezydent Mościcki wraz z mini- 
strem oświaty Dobruckim samo- 

Ostrobramską, 
przez plac, Ratuszowy, Niemiecką 
Wileńską, Żeligowskiego i _ Zawal* 
ną na Małą Pohulankę. Tutaj w 
dziedzińcu szkoły oczekiwała Pana 
Prezydenta dziatwa szkół powszech- 
nym ze sztandarami. Pana Pre- 
zydenta powitała krótkiemi słowy 

'w imieniu dzieci szkół powszech- 
nym m. Wilna uczenica wyższych 
klas Tola Królikowska, wręczając 
|Panu Prezydentowi róże. Następnie 

Posłuchania. 

-" O godz. 10 min. 15 rozpoczęły 
się w pałacu Rzeczypospolitej po- 
słuchania. Najpierw przybył ks. 
metropolita wileński arcybiskup 
Jałbrzykowski, który był przyjęty 
"na osobnem posłuchaniu. W wiel- 

kiej sali pałacu ustawiły się dele- 
gacje, przybyłe celem złożenia hoł- 
du, które przedstawiał panu Prezy- 
dentowi p. wojewoda Raczkiewicz 

w następującym porządku: ducho- 
| wieństwo prawosławne z arcybisk. 
wileńskim i lidzkim Teodozjuszem 
na czele, dalej mufti muzuł- 
mański na Rzeczpospolitę Pol- 
ską dr. Jakób Szymkiewicz i 
gmina mahometańska wileńska z 
prezesem Alek. Romanowiczem, 
gen. brygady i rejentem Adamem 

urza-Murziczem, _ przedstawiciel 
wyznaniowej gminy  karaimskiej 
hacham Szymon Firkowicz, 
prezes gminy Izaak Zajączkow- 

ski i Eljasz Jutkiewicz, przed- 

stawiciele wileńskiej gminy żydow- 
prezes poseł dr. Jakob 

Wygodzki, senatorowie Rubinstein 
rep- 

Ehopenko, Borys 
Pimonow. 

Wojewódzki Komitet Wychowa- 
nia Fizycznego i Przysposobienia 

Wojskowego, złożył Panu Prezy- 

dentowi album zawierający projekt 
stadjonu  reprezentacyjnego ziem 

Jelisejew i 

' wschodnich, którego budowa jest 

już rozpoczęta. 
Na audjencję stawił się Zarząd 

Syndykatu Dziennikarzy  Wileń- 
skich: Czesław Jankowski, Helena 
Romer - Ochenkowska, Stanisław 

Kodź, Marjan Szydłowski i Bole- 
' sław Wścieklica oraz Zawodowy 

Związek Literatów Polskich: Wan- 
da Niedziałkowska- Dobaczewska i 

   

-NEŻABONNNNIE WDOWA 
_ Hołd Reduty dla Ostrobramskiej 
lec 

i dla prochów Słowackiego. 
Mz 3. | Wyjątkowo świetnym punktem 
uroczystości ostrobramskich było 
sobotnie przedstawienie „Księcia 
Niezłomnego* na dziedzińcu Pała- 

"cu Rzeczypospolitej. 

Z letniego objazdu, który do- 
: tarł już w okolice zachodniej Ma- 
" łopolski, zjechał Zespół Reduty do 

Wilna, by tem przedstawieniem 
dać szczególny wyraz swego hołdu 
wobec koronacji Obrazu Matki 

_ Boskiej Ostrobramskiej, a zarazem 
uczcić w Wilnie powrót prochów 
Juljuszowych do kraju. Podwójny 

| ten hołd wypadł Świetnie, imponu- 
/ jąco i do głębi wzruszająco. Nie- 

     

W niedzielę. 
Witołd Hulewicz. W imieniu . obu 
tych zrzeszeń przemówił do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej prezes 
Syndykatu Czesław Jankowski w 
te słowa: 

„Literatura polska i prasa po- 
zdrawiają Pana Prezydenta i hołd 
mu składają. Pozdrawia też Oodro- 
dzone słowo polskie, które tu przez 
dziesiątki lat doznawało niebywałej 
opresji, a które pomimo to dziel- 
nie przyczyniło się do odzyskania 
Ojczyzny i które w tej tu służbie 
trwa niezłomnie na najdalej wysu- 
niętej placówce”. 

Przedstawił się Panu Prezyden- 
towi Magistrat m. Wilna, Polska 
Macierz Szkolna, Wileńskie Towa- 
rzystwo Rosyjskie: Olga Fiedosje- 
wowa i Włodzimierz Mansurow, 
Wileński Bank Ziemski, Wileń- 
ski Komitet Akademicki,  Brat- 
nia Pomoc Młodzieży Akademic- 
kiej — Kazimierz Wacław  Za- 
jączkowski, Walerjan Samowicz i 
Władysław Babicki, Związek Sto- 
warzyszeń Młodzieży _ Polskiej, 
Legja Inwalidów W. P. i Związek 
Och. W. P.: prezes Legji Edward 
Ochocki, prezes Zw. Och. Józef 
Orło i Eugenjusz Kozłowski, Rada 
Opiekuńcza Kresowa, Kresowy 
Związek Ziemian, delegacja przed- 
stawicieli sejmików powiatowych 
województwa wileńskiego. 

Przedstawiony był również Ko- 
mitet Odbudowy Kościoła Garnizo- 
nowego św. Ignacego w Wilnie, 
delegat Prokuratorji Generalnej dr. 
Adolf. Kopeć, pułk. Ożyński, prof. 
U. S. B. Krasnopolski, X, Sopoč- 
ko, w sprawie odbudowy tego koś- 
cioła; Żydowski Centralny Komitet 
Oświaty w Wilnie w sprawach szkol- 
nictwa żydowskiego na Wileńszczyź- 
nie, redakcja „Almae Matris Vil- 
nensis* red. Walerjan Charkiewicz, 
i Tomiasz Rakowski wręczyli Panu 
Prezydentowi kolekcję zeszytów 
pisma w ozdobnej oprawie. Rów- 
nież przedstawiciele redakcji „Źró- 
dła Mocy* Mieczysław Limanow- 
ski i Piotr Hniedziewicz złożyli 
dwa pierwsze numery tego czaso- 
pisma. Przedstawiciele Wzajemnej 
Pomocy Słuchaczy b. Szkoły Lekar- 

sko- Dentystycznej wWilnie przyby- 

li w sprawie umożliwienia słucha- 
czom b. szkoły lekarsko-denty- 
stycznej w Wilnie ukończenia 
studjów. 

Defilada. 

Już o godzinie 11-ej zaczęły się 
gromadzić tłumy publiczności wzdłuż 
całej ulicy A. Mickiewicza w ocze- 
kiwaniu Pana Prezydenta, który 
miał przyjąć defiladę. 

Tymczasem na placu Łukiskim 
stanęły w szyku kolumnowym puł- 

    

Powrót „posła*. 

  

Francuski komunista Doriot ba- 
wił w imieniu swych towarzysz, 
partyjnych w Chinach. Wygłasz: 
tam mowy antyangielskie i pro- 
pagował oderwanie Indochin od 
Francji. Obecnie powrócił do Pa. 
ryża. O tem, jak się powrót od- 
był, mówi powtórzona tutaj ka- 
rykatura paryskiego „Journaja”. 

tylko dlatego, że uświetnili go swą 
obecnością Prezydent Rzeczypospo- 
litej, Marszałek Piłsudski, ministro- 
wie i inni dostojni goście, 

Reduta, nie znająca szablonu, 
każde wznowienie Sztuki traktuje 

jako nowy krok naprzód w dąże- 
niu do ideału realizacji scenicznej. 
„Książę Niezłomny*, po raz pierw- 
szy wystawiony przez ten zespół w 
Wilnie na dziedzińcu Skargi, prze- 
szedł liczne próby ogniowe w u 
biegłem i bieżącem lecie, aż doj- 
rzał do tej szerokiej i bujnej sza- 
ty, w jakiej widzieliśmy go w so- 
botę. 

Zapłakany od rana firmament 
łaskawiej rozpiął się nad otwartem 
scenarium redutowem. Ciemne nie- 
bo, zasnute groźnemi chmurami, 
tworzyło wspaniały baldachim nad 
półkolem greckiej kolumnady pa- 

  

Echa wielkich uroczystości. 
ki piechoty, kawalerji, artylerii, sa- 

perzy i organizacje p. w. Po przy- 

byciu d-cy O. K. III gen. Trusku- 
laskiego, który odbył krótki prze- 
gląd oddziałów, czoło kolumny ru- 
szyło w kierunku placu Katedral- 

nego. 

Na parę minut przed 12-tą 

Pan Prezydent przybył samocho- 
dem z inspektorem armji gen. 

Burhardt-Bukackim i zajął miejsce na 

specjalnie wybudowanem podjum 
u wylotu ul. Tatarskiej na ul. Mic- 
kiewicza. ; 

Obok Pana Prezydenta zajęli 
miejsca ministrowie Dobrucki, Ro 
mocki, Miedziński, Niezabytowski, 
Staniewicz, wojewoda Raczkiewicz, 

generałowie: Burhardt-Bukacki,Krze- 
miński, Rożen, Tokarzewski i Po- 
żerski. Obok podjum wyżsi urzęd- 
nicy, oficerowie i tłumy publicz- 
ności sięgające aż po plac Kate- 
dralny. 

Punktualnie o godz. 12-ej wy- 
puszczono gołębie pocztowe, rów- 
nocześnie nadjechał konno gen. 
Truskulaski i zameldował Panu 
Prezydentowi o rozpoczęciu defila- 

dy. Przy dźwiękach „Pierwszej Bry- 

gady” przemaszerował sławny 1 p. 
Być za nim zachowaty 5 p. p. 

Ё. dalej znany z swych krwa- 

      

„W. Tog* powtarza za sjoni- 
stycznym „Nowym Dziennikiem” 
wywiad udzielony przez prof. Her" 
baczewskiego _współpracownikowi 
tego pisma. 

Jak pisze „W. Tog", obecna 
wizyta prof. Herbaczewskiego w 
Polsce oficjalnie związana jest tylko 
z uroczystościami ku czci Słowac- 
kiego, ale faktycznie, z czego zresz- 
tą prof. Herbaczewski tajemnicy 
nie czyni, ma on w Polsce wyko- 
nać również pewną misję politycz- 
ną, o której kowieńskie sfery о- 
ficjalnie są dobrze  poinformo- 
wane. 

„Dla Litwy — powiedział prof. 
Herbaczewski—byłoby wielką sa- 

tystakcją, gdyby Polska nadała Zie- 
mi Wileńskiej autonomię. Psycho- 
logja Litwinów, powiada prof. Her 
baczewski, streszcza się w tej spra” 
wie w powiedzeniu: „ani nam, ani 
wam”. Dalej, jeżeli Wilno ma już 
nie należeć do Kowna, to niech 

też nie należy i do Warszawy. Na- 
danie Wilnu autonomji przez Pol- 
skę byłoby gwarancją, że rokowa- 
nia polsko-litewskie dadzą dodatnię 
wyniki. Prof. Herbaczewski powia- 
da dalej, że obecne nieprzejednane 
stanowisko Litwy w stosunku do 
Polski wynika z tego, że Litwini 

Hmmm 

wych bojów 6 p. p. Leg. i obroń- 

ca Wilna 85 p.p. 
Zaszumiały barwne proporce... to 

defilują 4-y i 23 pułki ułańskie. 

Zadudniła ulica hukiem defilują- 

cych w kolumnach plutonowych 

1, 19i 29 pułków artyleryjskich, 

za nimi lekkie i zwinne 3 i 14 

D.A.K., wreszcie 3-ci pułk artylerji 
ciężkiej. 

Następuje mała przerwa, jakby dla 

odetchnięcia po huku i łoskocie 

armat, koni i ludzi. 
Zbliżają się organizacje przy- 

sposobienia wojskowego, prowadzo- 

ne przez ppułk. Zasztowta w Świ- 
cie którego widzimy komendanta 
pułku Strzeleckiego ob. Raczkie- 
wicza, 

Nadchodzi pierwszy  bataljon 

grodzieński prowadzony przez ob. 

Bąkowskiego, za nim drugi nowo- 

gródzki pod komendą ob. Muzycz- 

ki i trzeci wileński pod ob. Lan- 

giem, ogółem 1600 ludzi. Wilno 

po raz pierwszy widziało taką ma- 

sę mundurów strzeleckich w zwar- 

tych i karnych szeregach defilują- 

cych przed Najwyższym  Dostojni- 

kiem Państwa. Patrząc na tę mło- 

dzież z dumą niosącą karabiny na 

ramieniu, chciałoby się widzieć nie 

jeden lecz dziesiątki takich pułków, 

a wówczas możemy być spokojni 

muszą w sprawie Wilna rozmawiać z 

Warszawą ito ich drażni, natomiast 
z autonomicznem Wilnem, mającem 

własny Sejm, Litwini chętnie wesz- 

liby w porozumienie. Takie, powia- 

da prof. Herbaczewski, jest stano- 
wisko polityki litewskiej i repre- 
zentantow partyj litewskich, gdyż 
sfery te widzą już obecnie, że Ko- 
wnu, („narodowemu państwu litew- 
skiemu”*), w żaden sposób nie mo- 
że się udać zdobycie zwierzchnictwa 
państwowego nad Wileńszczyzną, 
której ludność w większości swej 
nie jest litewska, lecz składa się z 

Polaków, Żydów i Białorusinów 
obok Litwinów. 

W sprawie nawiązania stosun- 
ków gospodarczych między Litwą 
a Polską, powiada prof. Herbaczew- 

ski, przeszkodą dla załatwienia 

tej sprawy było dotychczas to, iż 

Polska stawiała jako warunek, aby 
Litwa uznała znaną deklarację Ra- 
dy Ambasadorów, przyznającą Wil- 
no Polsce. Dlatego też, powiada 
prof. Herbaczewski, jeżeli Polska 

rzeczywiście chce wejść w stosunki 
gospodarcze z Litwą, to powinna 
ona pozostawić na uboczu t. zw. 

kwestję wileńską, gdyż dotychcza- 
sowe stanowisko Połski drażniło 
tylko ambicję litewską”. 

a ооннаНнннння 

WANDA NIEDZIAŁKOWSKA-DOBACZEWSKA. 

NA SŁOŃCE. 
Kiedy pożary, hucząc, szły ku Ostrej Bramie 
poprzez trzask pękających od płomieni dachów, 
podnosiła Najświętsza malowane ramię, 

błogosławiąc mieszkańcom, mdlejącym ze strachu. 

I wnet ogień niszczący, jak zwierz okielzany, 
aż do stóp Jej się czołgał, i gasł, i popielał. 
1 па Jej rozkaz moru goiły się rany. 
A cud każdy wierzącym dusze wyanielał. 

Gdy ciągnęły od wschodu nawały kozacze, 
przysięgając zagubę wszystkiemu, co żyje, 
przed zwątpieniem i hańbą, przed klęską rozpaczy 

"miał Lud tarczę złocistą na bramie; Maryję. 

Ani ją zmógł ten Czarny, co stał niedaleko, 

i mówił, że Lud wszystek zabrał sobie w jeństwo. 
Pozostało Jej miasto wśród lasów, nad rzeką, 
a Ów odszedł i w Bożych rękach jest zwycięstwo. 

Sto lat męki serdecznej i grozy konania — 
i świt przyszedł, i z martwych wstało Miasto żywe. 

A Opiekunka święta twarz słodką odsłania 
i ukazuje z pyłu Oblicze prawdziwe. 

Wychodzimy na słońce, Matko, razem z Tobą, 

daj, byśmy w jego blasku urośli, okrzepli. 
Czas nam cisnąć za siebie podartą żałobą, 
niech będzie w sercach naszych promienniej i cieplej. 

łacowej. Widzów wielki tłum. W 
głębi na wysokim balkonie pałacu 
Prezydent, Rząd, XX Buskupi. Na 
podjum na tle kordegardy padają 
smugi reflektorów. 

Rozpoczyna się akcja, w zmie- 
nionej obsadzie, tylko trzy role 
główne (Osterwa, Gallowa, Chmie- 
lewski) znane nam zprzed roku. 
Zmiany obsadowe prawie bez wy- 
jątku dodatnie. Tłum „statystów 
pomnożony ogromnie, do akcji 
wciągnięto ponad 50 koni. 
* Scena bitwy z  Szarżującemi 
szwadronami białych maurów i 
krzyżem znaczonych Portugalczy- 
ków sprawia wrażenie potężne i 
niezapomniane. Tylko w kinie 
przywykiiśmy do tak reżyserowa- 
nych widowisk. Tu imponujący 
aparat nie jest celem dla siebie, 
lecz piedestałem, na którym bu- 

duje się olbrzymi kontur religijnej 
ekstazy i kryształowej poezji. Sło- 
wo Calderona, przetopione w skwar- 
nem sercu i cudownym artyzmie 
Słowackiego, brzmi tu jasno, czy- 
sto, prawdziwie, wyzbyte ostatnich 
pyłków teatralności. Akustyka do- 
pisuje świetnie, mimo wielkiej od- 
ległości artystów od publiczności. 
Tylko czasem echo wtóruje niepo- 
żądanym pogłosem. 

Redutowcy, jakby szczególnie 
przejęci dniem i miejscem, rozpa- 
lają się zbiorowym płomieniem en- 
tuzjazmu. Osterwa w całym prze- 
pychu swego talentu szczodrze sza- 
fuje potęgą głosu, szeroką skalą 
środków ekspresji, podniesioną na 
wspaniałe wyżyny mocą żarliwego, 
najszczerszego patosu. Gdy ostat- 
nio występował Osterwa w tej sa- 
mej (może najpiękniejszej swojej) 

o nasze granice i mocarstwową 
przyszłość. 

Ogólny podziw zyskał jedy- 
ny żeński oddział P. W. drużyna 
Strzelca, jako zawiązek potężnej i 
wielką mającą odegrać rolę w ra- 
zie wojny, organizacji przysposo- 
bienia wojskowego kobiet, (na którą 
to sprawę władze muszą zwrócić 

większą uwagę niż dotychczas) na 
Wileńszczyźnie. 

Następnie przemaszerowały: S0- 
kół, hufce szkolne i drużyny har- 
cerskie. В 

Niedzielna defilada dała nam rów* 
nież przegląd sił przysposobienia 
wojskowego, z którego z najlepszym 
wynikiem wyszedł Strzelec tak li- 
czebnie, jak i pod względem spra- 
wności wojskowej. 

Podczas defilady krążyła w szy- 
ku bojowym nad Wilnem eskadra 
lotnicza 11 pułku myśliwskiego. 

* 

Popołudniu gości warszawskich 

przyjmował obiadem w Казуте 
Oficerskiem Magistrat wileński. 

Na boisku sportowem. 

O godz. 5 pp. Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej w towarzystwie 

ministrów: Dobruckiego, Staniewi- 

cza i Miedzińskiego oraz wojewo- 
dy Raczkiewicza i członków domu 
wojskowego i cywilnego udał się 

do stadjonu reprezentacyjnego wo- 
jewództw wschodnich na Pióro- 
moncie. 

Przybywającego Pana Prezyden- 

ta powitano hymnem narodowym 

oraz entuzjastycznemi okrzykami: 

„Niech żyje*, poczem Pan Prezy- 
dent w towarzystwie pp. ministrów, 
p. wojewody Raczkiewicza oraz ge- 
neralicji zajął miejsce w specjalnej 

loży, ubranej zielenią i ozdobionej 

emblematami państwowemi. 
- Bezpośrednio po przybyciu Pa- 

na Prezydenta rozpoczęło się wi- 
dowisko batalistyczne p. t. „Zwy- 
cięstwo Tadeusza Kościuszki pod 
Racławicami*, odegrane przez ze- 

spół artystów Teatru Polskiego w 

Katowicach z udziałem banderji 

krakowskich kosynierów i wojska. 
Trybuny sąsiednie zajęli przedsta- 
wiciele władz państwowych i ko- 

munalnych, reprezentanci Organi- 

zacyj społecznych oraz kilka tysię- 
cy osób z pośród publiczności wi- 
leńskiej i zamiejscowej. 

Następnie stanęły przed P. Pre- 
zydentem drużyny piłki, nożnej. 

Mistrz Czechosłowacji „Zidenice* 

i W. K. S. „Pogoń* z Wilna, w 

imieniu których gen. Popowicz 

złożył podziękowanie P. Prezyden- 
towi za zaszczycenie swą obecno- 
ścią zawodów, poczem czeska dru- 
żyna wzniosła trzykrotny okrzyk 
„Na zdar“, zaš „Pogof“— „Czešč*! 

Rozpoczęła się gra, której Pan 
Prezydent przyglądał się z zainte- 
resowaniem około 20 minut, po- 

czem odjechał wraz z świtą i to- 
warzyszącymi mu ministrami na 
wystawę Towarzystwa Artystów Pla- 
styków Wileńskich. 

* 
* * 

Wieczorem o godz. 20-tej był 
P. Prez. Mościcki na obiedzie u 
p. wojewody w ścisłem gronie. 

Raut w pałacu Reprezen- 
tacyjnym. 

O godz. 10-tej wieczorem Od- 

był się w pałacu Reprezentacyjnym 
raut wydany przez Pana Prezyden- 

ta Rzeczypospolitej. Na raut przy- 

byli obecni w Wilnie pp. mini- 

strowie, przedstawiciele władz, re- 

prezentanci duchowieństwa wszyst- 

kich wyznań, generalicja oraz 

liczni przedstawiciele społeczeńst- 

wa całej Ziemi Wileńskiej najwybit- 

niejsi przedstawiciele nauki i sztu- 

ki, prasy, literatury, ogółem około 

500 osób, 
W czasie wejścia na salę Pana 

Prezydenta orkiestra odegrała hymn 

narodowy, poczem Panu Prezyden- 

towi p. wojewoda Raczkiewicz. 

przedstawiał kolejno przybyłych na 
raut gości. O godzinie 10 min. 30 
przybył na raut Pan Marszałek 
Piłsudski witany u wejścia do pa- 
łacu przez kompanię honorową 

wojska oraz przez korpus oficer- 
ski miejscowego garnizonu. Przy 
wejściu do sali Pana Marszałka 
powitał Pan Prezydent Rzeczypos- 
politej w otoczeniu šwity. Raut 
przeciągnął się do późnej nocy. 

W dniu wczorajszym. 
Wyjazd Pana Prezydenta. 

Wczoraj o godzinie 8-mej rano 
wyjechał Pan Prezydent Mościcki 
z pałacu rządowego i samocho- 

dem w towarzystwie p. wojewody 
wileńskiego Raczkiewicza udał się 
ulicami Uniwersytecką. Magdaleny, 
Zamkową, Wielką, Ostrobramską, 
Kolejową wśród  szpalerów — па 
dworzec kolejowy. Oddziały 6 p.p. 
Leg. ustawione przed dworcem 0d- 
dały honory wojskowe. Na dwor- 
cu żegnało Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej duchowieństwo kato- 
lickie z ks. arcybiskupem  Jałbrzy- 
kowskim i ks. biskupem Michal- 
kiewiczem na czele, księża pra- 
wosławni z arcybiskupem Teodoz- 
juszem, przedstawiciele innych 
wyznań, inspektor armji gen. Bur- 
hardt-Bukacki z generalicją i ofi- 
cerstwem, przedstawiciele organi- 
zacyj społecznych i obywatelstwa, 
prezydjum m. Wilna, naczelnicy 
władz i Syndykat Dziennikarzy. 
Przeszedłszy przed frontem kom- 
panji honorowej 1 pp. Legj. wsiadł 
Pan Prezydent Mościcki wraz z p. 
wojewodą wileńskim - Raczkiewi- 
czem do specjalnego pociągu, któ- 
ry wśród salw armatnich i dźwię- 
ków hymnu narodowego, wśród 
długo niemilknących okrzyków na 
cześć Głowy Państwa, punktualnie 
o g. 8 min. 30 wyruszył w stronę 
Landwarowa. 

Odjazd Marszałka Piłsud- 
skiego. 

Pan prezes Rady Ministrów 
Marszałek Józef Piłsudski odjechał 
z Wilna w pół godziny później 
warszawskim pociągiem. Pan Mar- 

  

roli w Teatrze Narodowym w 
Warszawie, prasa stołeczna w naj- 
gorętszych superlatywach zachwy- 
tu rozpisywała się o jego kreacji i 
reżyserji My na tę cudowną ema- 
nację talentu z Bożej łaski patrzy- 
liśmy w sobotę prześwietleni, por- 
wani i wstrząśnięci. 

Oto właściwa misja teatru, za- 
gubiona w nieuczciwych spekula- 
cjach przedsiębiorców, przywraca- 
jąca scenie należną jej godność w 
obliczu sztuki. Przed nami rozsła- 
miała się przedziwnie tajemnicza 
moc, z jaką teatr umie w niewolę 
pojąć, skupić i jednym promieniem 
czystego porywu przeniknąć kilku- 
tysięczny tłum. 

Wrażenie potęgowała w wyso- 
kim stopniu nastrojowa, piękna i 
wartościowa muzyka Eugenjusza 
Dziewulskiego, która zespołem dę- 

szałek przybył na dworzec 15 mi- 
nut przed odejściem pociągu. Od- 
działy wojsk przed dworcem  pre- 
zentowały broń. Przyjąwszy raport 
od inspektora armji gen. Burhardt- 
Bukackiego, witany u wejścia na 
dworzec przez p. wice wojewodę 
Malinowskiego, udał się Pan Mar- 
szałek na peron, na którym zebra- 
ni byli najwyżsi dostojnicy kościel- 
ni i wszystkie te same osobistości, 
które przedtem żegnały Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

Przeszedłszy przed frontem kom- 
panji honorowej 1 p. p. Leg. Pan 
Marszałek do chwili odejścia pocią- 
gu rozmawiał z ks. arcybiskupem: 
Jałbrzykowskim, biskupem Michal- 
kiewiczem i innymi  dostojnikami, 
poczem o godz. 9 odjechał do 
Warszawy, żegnany gromkiemi о- 
krzykami zebranych na pożegnanie 
dygnitarzy i licznej publiczności, 
która zapełniała wszystkie perony 
i plac przed dworcem. 

Odjazd pielgrzymek łotewskich. 

W dniu wczorajszym o godz. 
6-ej wieczorem odjechała z Wilna 
do Łotwy część pielgrzymki skła- 
dająca się z 553 osób. 

Druga zaś część w składzie 267 
odjedzie dzisiaj o godz. 8-ej wiecz. 

KRYNICA 
poncjonał „SCHWARZ? 

poleca pokoje z wykwintnym 
komfortem urządzone, zimna i 

ciepła woda w pokojach. 
Ceny umiarkowane. 4649 
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tych instrumentów owiała całe mi- 
sterjum jak kadzidłem. P. Dziewul- 
ski ilustrację muzyczną znacznie 
rozszerzył, stworzył przedewszyst- 
kiem doskonałą uwerturę. Gdy ru- 
szył wielki kondukt z trumną Fer- 
nanda i wolno przesuwał się ko- 

rowodem barwnych  kostjumów, 
pochodni, jeźdźców i pieszych, w 
takt wspaniałego marsza pogrzebo- 
wego, a w powietrzu brzmiały jesz- 
cze ostatnie słowa: 

„I z prochem flota wyruszy 
i do Ojczyzny popłynie...*— 

niesamowicie piękny obraz nocny 

dziwną asoejacją kojarzył się z tą 
Trumną, która przed kilku dniami 

przypłynęła do Ojczyzny i na Wa- 
welu spoczęła. W. H. 
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Žycie gospodarcze. 
Požyczka zagraniczna i jej zužycie. 

W dniach ostatnich został zakoń- 
czony 1-y etap rokowań o pożycz- 

kę amerykańską dla Polski. W wy- 
niku rokowań ustalono wszystkie 
warunki przyszłej pożyczki, z wy- 

« jątkiem sprawy kursu emisyjnego, 
który będzie definitywnie określony 
nieco później z chwilą poprawy 
stanu papierów europejskich na 

rynku amerykańskim. Wysokość. 
pożyczki ma wynieść 60 milj. dol. 

netto. 
W związku z załamaniem się 

w dwóch ostatnich miesiącach na- 

szego bilansu handlowego, wysuwa 

się kwestja racjonalnego zużycia 
uzyskanej pożyczki. Należy określić 
wyraźnie, na jakie cele mogą być 
użyte pozyskane sumy. 

Wysuwają się tu 2 zasadnicze 
możliwości: użycie pożyczki na re- 

perowanie bilansu handlowego albo 

na rozwój sił produkcyjnych kraju 
w drodze przeprowadzenia odpo- 

wiednich inwestycyj. Posunięcie się 

w kierunku pierwszej z wymienio- 

nych możliwości należałoby uznać 

stanowczo za nieodpowiednie. Za 

odrzuceniem tej drogi przemawiają 
względy następujące: nasz bilans 

handlowy ze względu na swe decy- 

dujące znaczenie w bilansie płatni- 

czym stanowi warunek sine qua 

non naszego zdrowia gospodarcze- 
go. To też nasze rozchody i do- 

chody zagraniczne winny być zró- 

wnoważone same w sobie, jako 

Mtakie. Utrzymywanie zaś równowa- 

gi bilansu handlowego w drodze 
pomocy zzewnątrz, przy dalszem 

istnieniu jego chorób wewnętrz- 

nych, życia nad stan i t. d. dać 

trwałych wyników nie może. Wcze- 

Śniej czy później w takich warun- 
kach musi nastąpić załamanie. Na 
sam bilans handlowy możliwe jest 
oddziałanie w drodze sztucznego 

KRONIKA KRAJOWA. 

W sprawie pożyczki amery- 
kańskiej. 

Po ukończeniu wszelkich prac 
i formalności, związanych z opra- 
cowaniem i podpisaniem t. zw. 
małego kontraktu pożyczkowego w 

dniu 3 m. b. opuścił Warszawę 
pierwszy radca prawny delegacji 
amerykańskiej do rokowań — ро- 
życzkowych, d. Dulf; zastąpi go 

drugi ekspert prawny, p. Sharp. 
Minister Skarbu, p. Czechowicz 

zapozna Radę Ministrów na naj- 
bliższem posiedzeniu z protoko- 
łem kontraktu pożyczkowego. 

Rada zajmie się przedewszyst- 
kiem zatwierdzeniem umowy w 
sprawie krótkoterminowej pożycz- 
ki 6-cioprocentowej w wysokości 
15 milj. dolarów, która, jak wia- 
domo zostanie skonwertowana po- 
życzką 60-miljonową. 

Ze strony amerykańskiej czy- 
nione są wszelkie próby, aby emi- 
sja pożyczki tej nastąpiła jeszcze 
w lipcu. 

Niemcy a drzewo polskie. 

Wysokie ceny drzewa w Niem- 
czech stawiają rząd niemiecki w 
przykrej sytuacji w związku z woj- 
ną celną z Polską. 

Niemcy co pewien czas zmu- 
szone są odstępować od zakazu 
wwozu polskiego drzewa tartego. 

Kontyngent na przywóz  drze- 
wa z Polski w 2 kwartale r. b. 
został znacznie powiększony, pra- 
wie o 50 proc.; sfery zaintereso- 
wane starają się o nową podwyż- 
kę tegoż kontyngentu na trzeci 
kwartał, t. j. od lipca bież. roku. 

Tak podwyższony kontyngent 
polskiego drzewa tartego wyniesie 
m około 25,000 m. sz. miesięcz- 
nie. 

Ponieważ Niemcy reflektują wy- 
łącznie na „odziomki'* przetarie, 
cena tego sortymentu w Polsce 
ma racjonalną podstawę do wzro- 
stu przy należytem wykorzystaniu 
Nar przez naszych ekspor- 
terów. 

SPRAWY PODATKOWE. 

Rok gospodarczy przy wymia- 
rze podatku dochodowego, 

Doszło do wiadomości Mini- 
sterstwa Skarbu, że niektóre wła- 
dze wymiarowe, mające na uwa- 
dze ciągłość opodatkowania, utrud- 
niają płatnikom, wbrew przepisom 
art. 13 ustawy o państwowym po- 

. datku dochodowym (Dz. U. Rzp. 
P. Nr. 58 poz. 411 z r. 1925), 
przejście do opodatkowania wed- 
ług wyników roku kalendarzowego 
do opodatkowania na zasadzie wy- 
ników roku operacyjnego, względ- 
nie gospodarczego, poprzedzające- 
go rok podatkowy. 

Zachodzi to zwłaszcza przy wy- 
miarze podatku dochodowego od 
dochodów z gospodarstw rolnych, 
przy których ustala się dochód z 

ograniczenia przywozu do granic 

naturalnego = minimum,  SziuCz- 

nego spotęgowania eksportu zapo- 

mocą obniżenia taryf wywozowych 

i premij eksportowych, Oraz w dro- 

dze łączenia ze sobą tych obu sy- 

stemów. Wynikające zaś stąd cię- 

żary winny być pokrywane nie z 

uzyskanej pożyczki, ale ze źródeł 

podatkowych. : 

Przeciw zużyciu pożyczki w 

formie aktywnej handlowej, pole- 

gającej na udzielaniu jawnych i u- 

krytych premij wywozowych, ulg 

taryfowych, podatkowych i in- 

nych, przemawia przedewszystkiem 

wzgląd, że na pierwszym planie 

winno być dążenie do uzdrowienia 

produkcji. Polityka zaś popierania 

handlu ze środków pożyczki może 

spowodować jednostronny  dosto- 

sowany do tego handlu nienormal- 

ny rozwój produkcji. 

Pozostaje więc trzymanie się 

możliwości drugiej, t. j. użycie po- 
życzki na inwestycje produkcyjne. 

W ten tylko sposób możliwe jest 

stworzenie zdrowego aparatu pro-, 

dukcyjnego, który będzie w stanie 
dostarczyć potrzebnego objektu 
wywozowego, co w swoją kolej 

wpłynie w sposób dodatni na stan 

bilansu handlowego. W tym więc 

momencie nastąpiłoby w drodze 
pośredniej oddziałanie należycie 
zużytej pożyczki zagranicznej na 
bilans handlowy. O ile możemy 
wnioskować z dotychczas posiada 

nych wiadomości, rząd polski ma 

zużytkować uzyskaną pożyczkę w 

większej części na cele gospodar- 

czo-inwestycyjne. Część zaś mniej- 

sza ma być pozostawiona do dys- 
pozycji Banku Polskiego. Potrzeby 

więc  inwestycyj produkcyjnych 

częściowo będą uwzględnione. 

roku gospodarczego, obejmującego 

zazwyczaj okres od 1 lipca do 30 

czerwca. 
Celem ujednostajnienia prakty- 

ki wymiarowej, oraz mając na 

uwadze konieczność popierania ra- 

chunkowości rolnej Ministerstwo 

Skarbu wyjaśnia, że należy zezwa- 

lać — zwłaszcza, o ile chodzi o 
gospodarstwa rolne — na przejście 
z opodatkowania za rok kalenda- 

rzowy do opodatkowania za rok 

gospodarczy, jeżeli płatnik przed- 

stawi władzy wymiarowej na po- 

parcie swego zeznania o dochodzie 

(według wyniku roku gospodarcze- 
go) zasługujące na wiarę zapiski 
lub prawidłowę księgi rachunkowe. 
Z EE AA ннн 

Pożyczka zagraniczna. 
(Telefon. od wl. kor. z Warszawy). 

Między rządem polskim, a kon- 
sorcjum amerykańskiem doszło do 
prowizorycznego porozumienia. 

Rząd polski po spisaniu proto- 
kółu, ustalającego wszystkie wa- 
runki przyszłej wielkiej pożyczki z 
wyjątkiem kursu emisyjnego, prze- 
dłużył Amerykanom opcję na tę 
pożyczkę, aż do ukończenia mar- 
twego sezonu, t. j. do jesieni. A- 
merykanie ze swej strony zgodzili 
się na żądanie rządu  polskie- 
go, to jest oddali nam do dys- 
pozycji na okres przejściowy 15 
miljonów dolarów. Formalnie o- 
wych 15 milj. dolarów jest pożyczką 
krótkoterminową półroczną, opro- 
centowaną na 6 procent (przyczem 
prowizja wynosi 17/8 procentu). Fa- 
ktycznie pożyczka ta jest traktowa- 
na jako zaliczka na wielką poży- 
czkę, która wpłynie w jesieni... 

  

Giełda Wileńska w dniu 
4, VII. r. b. 

żąd. 
Listy zastaw. Wii. B. 

płac, tranz. 

Ziemsk. zł. 106 — A 
8%0 dol. Wil. B-ku Ze 

Ziem. 1 dol. м. 8,02 (900/0) 

fHełda Warszawska w dnin 
4 Vit. b. r. 

1. Waluty 
sprzedaż  kupno 

Dolary 8,91 8,94 8,90 
II. Dewizy 

Londyn 43,44 43,55 43,38 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,05 35,12 34,94 
Praga 26,50 26,56 26,44 
Genewa 172,17 172,61 171,74 
Rzym 49,43 49,55 49,31 

AKCJE 
Bank Handlowy 6,70 
Bank Polski 128,00—132,00—131,50 
Zwiąż. spółek zarobt. 13,00—71,00 
Lilpop 22,15—23,25 
Ostrowiec 66,00—67,00 
ikodrzełów 1,50—-7,15—7,60 

  

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardla i nosa 

Jagiellońska 9—3. 4500 
Przyjmuje od 9—10 rano, 

w Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od 1—3 popoł. W. P, Z. 
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Wieści i obrazki z kraju”? pobyli p. Prezydenta Mościekiego w Trokach. 
NOWOGRÓDEK. 

Akademja ku czci Słowackiego. 

Dnia 26-go czerwca odbyła się 
staraniem miejscowego komitetu 
zawiązanego pod protektoratem p. 
wojewody uroczysta akademja ku 
czci Słowackiego. 

Na akademji przemawiał prof. 
Mieczysław Limanowski mówiąc o 

* wielkim antagonizmie Słowackiego 
i Mickiewicza, który był wynikiem 
ich pochodzenia i odmiennego tem- 
peramentu; o całym szeregu po: 
staci Wielkiego Wieszcza szeregu* 
jących się na „Drabinie Jakóbo- 
wej*, a uwieńczonych największą 
postacią, jaka isinieje w literaturze, 
postacą wiecznie  odradzającego 
się Króla Ducha. 

Nadzwyczaj piękne przemówie- 
nie prof. Mieczysława Limanow- 
skiego, wygłoszone z niezrównaną 
śwadą, zebrani przyjęli ogromnie 
gorąco. 

W części artystycznej akademii 
występowała p. W. Zwidrynówna 
śpiewając kilka pieśni kompozyto- 
rów polskich i p. Trocki Świetny 
pianista, który odegral sonatę, na- 

cturne i etiudę „rewolucyjną* Cho- 
pina. 

Śpiew p. Zwidrynówny podo* 
bał się ogólnie. Rzeczywiście ar- 
tystka ta posiada głos trochę może 
twardy, ale w każdym razie znako- 
micie postawiony i wyszkolony. 

P. Trocki jest już teraz piani- 
stą stojącym na bardzo wysokim 
poziomie, Gra jego technicznie 
najzupełniej opanowana, o pięk- 
nym dużym tonie była nadzwyczaj 
pięknem dopełnieniem akademii. 

Na akademji widzieliśmy pana 
wojewodę, wyższych urzędników 
Województwa i Sądu, nauczycieli 
gimnazjum polskiego i białorus- 
kiego, sporą gromadkę uczniów i 
uczenic. Sala była nawet pełna— 
gdyż przyszła cała szkoła policyjna, 
ale poza szkołą i uczniami, bile- 
tów sprzedano około 50-ciu (pięć- 
dziesięciu)!! Czyżby w Nowogródku 
tylko 50 osób poczuwało się do 
obowiązku złożenia hołdu Wielkie- 
mu Poecie?! mc. 

LIDA. 

Walne zgromadzenie Pocztowców 
w Lidzie. 

28 czerwca odbyło się walne 
zgromadzenie pracowników pocz- 
towych w Lidzie przy współudzia- 
le prezesa Zarządu Okr. Związku 
Pracowników Poczt i Telegrafów 
p. Ożdżyńskiego, poświęcone głów- 
nie nurtującej na tamtejszym tere- 
nie secesji niższych funkcjonarju- 
szy prowadzonej przez N. P. R. 

Po wysłuchaniu referatów pana 
Ożdżyńskiego w sprawie dzialal- 
ności Zarządu Okręgowego Oraz 
prac Komisji Pragmatycznej przy 
Zarządzie Głównym, tudzież spraw 
poświęconych jedności orpaniza- 
cyjnej niższych funkcjonarjuszy, ci, 
którzy już ze związku wystąpili, 
zgłosili ponowne wstąpienie. 

Ponadto omawiano cały szereg 
spraw lokalnych, które wskutek 
niedołężnego i nieumiejętnego kie- 
rownictwa tamtejszego urzędu po- 
zostawiają wiele do życzenia. 

Sprawozdanie prezesa przyjęto 
oklaskami do zatwierdzającej wia- 
domości i wyrażono Zarządowi 
Okręgowemu pełne wyrazy uznania 
i zaufania. 

" Zebranie zakończono w wyso- 
kim nastroju ogólną fotografją. 

Po skończonym zebraniu ma- 
sowo wszyscy pracownicy żalili się 
na szykany, które są zwykłą stra- 
wą p. naczelnika a: 

-ki. 

ŚWIĘCIANY. 

Śwlęto sportu i przysposobienia 
wojskowego. 

: Święto sportu i przysposobie- 
nia wojskowego młodzieży szkol- 
nej w roku bieżącym odbyło się 
w dniu 19 i 20 czerwca z nastę- 
pującym programem: 

Dnia 19-go o godz. 8 zawody 
strzeleckie z udziałem seminarjum, 
gimnazjum, szkoły ogrodniczej i 
stowarzyszeń przysposobienia woj- 
skowego i Strzelca. W tymże dniu 
o godz. 17 odbył się bieg sztafe- 
towy Nowo-Šwieciany-—Šwieciany 
12 kim. 4 sztafety a 12 uczestni- 
ków. 

W dniu 20-VI o godz. 10 mło- 
dzież udała się na boisko sporto- 
we, gdzie odbywały się gry i za- 
bawy ruchowe do godz. 13. 

Popołudniu o godz. 16 zawody 
lekko-atletyczne z następującym 
programem: 1) rzut granatem, 2) 
rzut oszczepem, 3) rzut dyskiem, 
4) rzut kulą, 5) bieg 100 mtr. i 
400 mtr., 6) skoki w dal, wwyż i 
o tyczce. 

Uczniowie seminarjum zdobyli 
w rogu bieżącym następujące na- 
grody. W strzelaniu 1, 2 i 3 na- 
grodę. W biegu sztafetowym puhar 
wędrowny m. Święcian i w biegu 

100 mtr. 
grodę. 

Święto sportowe zakończyło się 
o godz. 20 rozdaniem nagród. 

Puhar wędrowny jest w posia- 
daniu zdobywców przez jeden rok. 
Zawodnicy Seminarjum już drugi 

rok zrzędu zdobywają go, przy 

zdobyciu zaś po raz trzeci — pu- 
har przechodzi na własność zdo- 

pierwszą i 

'bywców. 

Wybory do Rady Miejskiej. 

Lista Nr. 1 (Obyw. Kom. Wyb. 
Ludzi Pracy (Partja Pracy) głosów 
855 — mandatów pięć; z tej listy 
weszli do Rady: Stanisław Hule- 

wicz, Piotr Pietkiewicz, Jan syn 

Jana Drozd, Bronisław Żuk i To- 
masz Osiński; lista Nr. 2 (Staro- 
obrz.) głosów 140 — 0 mandatów; 
lista Nr. 3 (Żydzi Bund) 1041 
głosów — 6 mand.; lista Nr. 4 
(Monarchiści) głosów 167 — 1 
mandat; lista Nr. 6 (Obóz. Wielk. 
Pol.) głosów 94—mandatów 0. 

N.-ŚWIĘCIANY. 

Wyniki wyborów do Rady Miejsk. 

Lista Nr. 2 PPS.—7 mandatów; 
lista Nr. 4 Chrz.|Kom. (ED. i Chd.)— 
głosów 63 — 0 mandatów, lista 
Nr. 5 i 6 Blok Demokratyczny 
głosów 317 — 2 mandaty — z tej 
listy weszli do Rady: prezes Zw. 
Strzel. — Piotr Poniatowski i An- 
toni Saul ślusarz z kolejowych 
warsztatów; lista Nr. 7 (Żydow- 
ska) — głosów 427 —3 mandaty. 

MOSTY. 

Katastrofa kolejowa. 

Dnia 3 b. m. na stacji Mosty 
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej po- 
ciąg towarowy najechał na stojący 
na stacji skład pociągu osobowe- 
go. Parowozy obu pociągów zo- 
stały uszkodzone. Wypadków z 
ludźmi nie było. 

ORANY. 
Wybuch granatu. 

Koło wsi Mergażcy gm. brań- 
skiej, 2 chłopców pasących bydło 
znalazło stary pocisk armatni, któ- 
ry postanowili rozebrać. 

Podczas manipulacji pocisk wy- 
buchł raniąc Zapolskiego Wincen= 
tego lat 14 w obie nogi. 

Ranny dłuższy czas leżał bez 
pomocy lekarskiej, wskutek czego 
w czasie przewożenia go do szpi- 
tala zmarł w drodze. 

  

Wymiana depesz 
Z powodu katastrofalnych wy- 

lewów rzeki Mississipi p. kurator 
Okr. Szkolnego wysłał dnia 23. V. 
r. b. następującą depeszę: 

Poseł John Stetson 

Foksal 3 
Warszawa. 

„W imieniu własnem, całego 
nauczycielstwa i młodzieży wszyst- 
kich szkół tutejszego Okręgu Szkol- 
nego pragnę Panu Posłowi wyra- 
zić nasze głębokie współczucie z 
powodu katastrofalnych wylewów, 
które nawiedziły Jego szlachetną, 
a nam wszystkim drogą Ojczyznę". 

Kurator (—) Ryniewicz. 
Dnia 27 czerwca otrzymał p. ku- 
rator następującą odpowiedź: 

„Głęboko wzruszony uczuciami, 
które pobudziły nauczycielstwo i 
młodzież szkolną wileńską do wy- 
słania depeszy w związku z kata- 
strofą dolnej Mississipi, uważam 
za swój obowiązek przesłać w dro- 
dze właściwej memu rządowi te 
zapewnienia przyjaźni. 

Proszę Pana donieść nauczyciel- 
stwu i młodzieży szkolnej o mo- 
jem głębokiem uznaniu dla ich czy- 
nu pełnego znaczenia i zawiado- 
mić ich, że ich wyrazy współczu- 
cia są dla mnie nowym dowodem 
związków wzajemnej sympatji, łą- 
czącej nasze dwa narody. 

Zechce Pan przyjąć wyrażenia 
mego wysokiego szacunku 

(—) John B. Stetson 
Minister Amerykański. 

S A A UK ан ее 

Z całej Polski. 
Wzrost kosztów utrzyma- 

nia w Warszawie. 

WARSZAWA, 4-VII. (Pat). Ko- 
misja do badania zmian kosztów 
utrzymania na posiedzeniu w dniu 

4 lipca 1927 r. ustaliła, iż koszty 
utrzymania w Warszawie w okre- 

sie od 16 do 30 czerwca 1927 ro- 
ku w porównaniu z okresem od 
16 A. 31 maja 1927 roku wzrosty 

o 0,4%. 

Pamiętajcie 0 Tygodniu Czerwonego 
Krzyża Polskiego! 

  

drugą na- LANDWARÓW, 4,VII. (Pat). O 
godz. 9-ej rano pociąg Pana Pre- 
zydenta przybył do Landwarowa. 
Na peronie zgromadzili się urzęd- 
nicy starostwa wileńsko-trockiego 
ze starostą Witkowskim na czele, 
organizacje robotnicze, oraz dele- 
gacje z sąsiednich gmin. Panu 
Prezydentowi przy wyjściu z wa- 

gonu zdał raport dowódca kompa- 
ой honorowej 6 p. p. Legj., po- 

czem starosta powitał Pana Prezy- 

denta w imieniu ludności powiatu. 

Przy wyjściu z dworca powital 

Pana Prezydenta przedstawiciele 
gminy landwarowskiej. 

Bezpośrednio potem Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej wraz z to- 
warzyszącemi mu osobami udał 

się do Trok. Na granicy miasta 

Trok wzniesiono wspaniałą trium- 

falną bramę ozdobioną inicjałami 

Pana Prezydenta. Przed bramą 

ustawiła się kompanja honorowa 

K. O.P. z orkiestrą. 

Przy bramie stanęły władze miej- 

skie, członkowie gminy karaimskiej, 
szkoły, drużyny harcerskie Oraz 
licznie zgromadzeni przedstawiciele 
ludności zarówno miejskiej, jak i 
z okolicznych wsi. Władze miejskię 

ofiarowały Panu Prezydentowi tra- 
dycyjne chleb i sól, młodzież zaś 
przez swe najmłodsze przedstawi- 
cielki słała u stóp Najdostojniej- 
szego Gościa kwiecie polne, skła- 
dając jednocześnie zapewnienia, że 
w codziennych modlitwach prosić 
będzie Boga o jego zdrowie, Za 
te proste, ale tak serdeczne poz- 
drowienia, Pan Prezydent dzięko- 
wał czule po ojcowsku głaszcząc 
główki dziecięce, Wśród szpalerów 
młodzieży udał się następnie Pan 
Prezydent do kościoła, gdzie na 
jego cześć odśpiewano uroczyste 
„Te Deum* i odprawiono krótkie 
modły. 

Po zwiedzeniu skarbca kościel- 
nego i.po krótkiej rozmowie z 
proboszczem ks. Bacukiewiczem 
Pan Prezydent udał się do siedzi- 
by gminy karaimskiej, która sta- 
nowi największe skupienie wyznaw- 
ców tej religii w Polsce. Przy spe- 
cjalnie zbudowanej bramie  tri- 
umfalnej witali Prezydenta se- 
njorzy tej gminy. Ulice i dziel- 
nice, któremi przechodzić miał Pan 
Prezydent usypano kwiatami. Po 
obu stronach stanęły szpalery mło- 
dzieży i starszych członków gminy 
karaimskiej. W lokalu zarządu 
gminy Pan Prezydent przejrzał ar- 
chiwum z historycznemi doku- 
mentami, stwierdzając, że wyzna- 
niem tem oddawna opiekowali się 
królowie Polscy, nadając mu sze- 
reg przywilejów i praw. Przeważna 
ilość tych dokumentów pochodzi 
z XVI i XVII wieku, sięgając cza- 
sów Zygmunta I. Dalszy program 

  

trzygodzinnego pobytu w Trokach 

wypełniło zwiedzenie parku zam-- 

kowego, w którym dotychczas 

znajdują się szczątki murów po- 

tężnego ongiś grodu. 
Pazatem Pan Prezydent wraz z 

towarzyszącemi mu osobami udał 

się na wyspę na jeziorze Trockiem. 

na której również wznoszą się po- 
tężne jeszcze ruiny zamczyska 

książąt litewskich. Przy wyjściu na 

przystań powitali Pana Prezydenta 

członkowie Wileńskiego Oddz. Ligi 
Żeglugi Morskiej i Rzecznej okrzy- 
kiem „Hurra*, a milutka, ubrana 
w strój marynarski Basia Krzy- 
żanowska wręczyła Panu Prezyden- 
towi kwiaty. 

Krótkie przemówienia powitalne 
wygłosili kurator Wileńskiego Okrę- 

u Szkolnego i prezes Oddz. Ligi 
eglugi p. Ryniewicz, poczem Pan 

Prezydent wraz z członkami domu 
wojskowego, generalnym adjutan- 

tem pułk. Zahorskim, oraz rotm. 

Jurgielewiczem w towarzystwie mi- 
nistrów Staniewicza, Miedzińskiego 

i Niezabytowskiego oraz wojewody 

Raczkiewicza i kilku członków Ligi 

odbył żaglówką dłuższą przejażdż- | 

kę po jeziorze. W chwili wejścia 

Pana Prezydenta na łódź zawisła 

na maszcie głównym przy dźwię- 

kach hymnu narodowego bandera 

Głowy Peństwa. ‹ 

Biały Orzeł zatrzepotał skrzy- 

dłami swemi nad małym statkiem, 

który pędzony siłą wiatru pruł fale 
jeziora Trockiego unosząc na swo- 

im pokładzie Najwyższego Dostoj- 

nika Państwa Polskiego oraz człon- 

ków rządu Rzeczypospolitej. Skrom- 

nem, ale serdecznem przyjęciem 

na przystani Ligi Żeglugi zakoń- 
czony został parogodzinny pobyt 

Pana Prezydenta w Trokach. 

godz. 12-ej w południe Pan Pre- 

zydent wraz z otoczeniem powró- 

cił do Landwarowa, skąd wkrótce 

potem, żegnany owacyjnie przez 

zgromadzoną ludność odjechał spe- 

cjalnym pociągiem do Warszawy. 

—————--- 

Echa pobytu w Wilnie Marszalka | 
Jūzeta Piłsudskiego. 

W niedzielę t. į. dnia 3 lipca o 
godz. 7 rano wartę honorową 6 p. 
p. Leg. ustawioną przed domem 
zamieszkania Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego, zamienił pluton warto- 
wniczy Związku Strzeleckiego. War- | 
ta honorowa Zw. Strzeleckiego pod 
komendą komp. ob. Korsakowskie- 
go, a. służbę do godz. 21 
m. 30. 

  

Popierajcie przemysł krajowy! 

KRONIKA. 
  

      

Dziś: Antoniego ZakkarjaW. 
Wtorek | Jutro: Izajasza Pr. 

ю Wschód słońca—g. 3 m. 22 
lipca | Zachód . g.19 m. 58 

URZĘDOWA 

— Podrėž inspekcyjna min. 
Rolnictwa. Minister Rolnictwa u- 
dal się w dn. 4 lipca r. b.. samo- 
chodem w podróż inspekcyjną do 
nadleśnictw: oszmiańskiego, stoł- 
peckiego i malibockiego, skąd bez- 
pośrednio odjedzie do Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Białowieży. 

Panu ministrowi towarzyszą 
szef Departamentu Leśnictwa Mi- 
nisterstwa Rolnictwa p. Jan Mi- 
klaszewski, Dyrektor Lasów Рай- 
stwowych w Wilnie p. Władysław 
Grzegorzewski oraz Inspektor La- 
sów p. Stanisław Bonasewicz. 

Powrót p. Dyrektora Grzego- 
rzewskiego spodziewany jest dnia 
6 lipca r. b. 

MIEJSKA. 

— Otwarcie półkolonij Iet- 
nich. Z dniem 1 lipca b. r. otwar- 
te zostały 3 półkolonie letnie dla 
biednych dzieci szkół powszech- 
nych. Półkolonje te rozmieszczo- 
ne zostały w sposób następujący: 

1) Na ul. Koszykowej pod Nr. 7, 
gdzie pomieszczono 75 dzieci; 

2) na ul. Inflanckiej (Zwierzy- 
niec)—70 dzieci 

i 3) na ul. Filareckiej w szkole 
powszechnej Nr. 42 pomieszcono 
60 dzieci. 

Półkolonje te potrwają do 15 
sierpnia b. r. (S) 

— Posiedzenie nowej Rady 
Miejskiej m. Wilna. 18 b. m. od- 
będzie się pierwsze posiedzenie 
nowej Rady Miejskiej. Porządek 
dzienny pierwszego posiedzenia 
wypełni wybór władz miejskich. 
Po upływie 12 dni, to jest po prze- 
widzianym terminie na zatwierdze- 
nie przez władze centralne nowo- 

wybranego prezydjum Rady, wyz- 

naczone zostanie drugie posiedze- 
nie Rady Miejskiej, które przypa- — 
da na dzień 1 sierpnia b. r. (5) 

— Ważne dla b. wojskowych 
armji austrjackiej. Dowiadujemy | 
się, iż osoby, które w b. armii 
austrjackiej osiągnęły stopień 
„fehnricha*, a które dotychczas 

nie zgłosiły się do rejestracji oli- 
cerów b. armij zaborczych w celu 
zaliczenia ich do oficerów rezerwy 
W. P. mogą w terminie 4-0 mie- 
sięcznym od daty rozkazu w po-- 
wyższej sprawie D.O.K. III-L.10909 

z dnia 12.V 1927 r. złożyć poda- 

nie o zarejestrowanie z dołącze- 

niem dokumentów, wymaganych | 

instrukcją © rejestracji oficerów 

rezerwy w drodze służbowej przez 

P. K. U. do M. Spr. Wojsk. 

Ciz „fehnrichów”, którzy w 

oznaczonym terminie nie wniosą 

podań o zarejestrowanie zostaną 

wciągnięci do ewidencji szerego- 

wych rezerwy. (5) 
Z KOLEI. 

— Pociąg turystyczny. Jak na$ 

informują Wileńska Dyrekcja P. K.- 

P. prośbę Wojewódzkiej Komisji 
Turystycznej w sprawie wprowa 
dzenia postoju dla pociągu Nr. 712 
odchodzącego z Wilna o godz. 8-ej 
rano załatwiła przychylnie, wpro- 
wadzając od 20 VI r. b. 1-no mi- 
nutowy postój na przystankach 
Szklary i Leśniki. 3 

— Potrącenia z listy płac. Je- 

den ze związków pracowników ko- 

lejowych w Wilnie wystąpił do 

Ministerstwa Kom. z listem, pro-- 

sząc o upoważnienie Wileńskiej Dy- 
rekcji Kolejowej do nie potrącenia 

z list płacy rat tym pracownikom, | 

którzy pożyczkę zaciągnęli w. kasie 

oszczędnościowo-pożyczkowej i do- 
tąd jej nie zwrócili. „aj 

Raty te przeznaczone będą na | 

umoženie tego właśnie /długu. (j) | 
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Z UNIWERSYTETU. 

— Pierwszy dyplom z nauk 
historycznych. 30 czerwca b. r.    

  

        

  

   
    

    

    

   

          

     

    

                    

    

    

   

| zoficznego) wydziału U. S. B. p. Ch. 
' . Ejzenberg uzyskał dyplom nauczy- 
|  ciela szkół Średnich i seminarjów 

nauczycielskich z historji. 
Jest to pierwszy dyplom z hi- 

'_ storji, jaki Pafistwowa Komisja dla 
" Nauczycieli Szkół Średnich przy U. 

S. B. dotychczas wydała. (S) 

— Przeszkolenie wojskowe 
| nauczycieli. Rozkazem Pana Mi- 

|. mistra Spraw Wojskowych z dnia 
14 czerwca 1927 r. Nr. 5080/Org. 
zostają wcieleni do wojska w dniu 
1 lipca r. b. na 8-tygodniowe wy- 
szkolenie nauczyciele publicznych 
szkół powszechnych z roczników 
1902, 1903 i 1904. 

W związku z term Kuratorjum 
zwraca uwagę zainteresowanym na- 
uczycielom, aby do wcielenia zgło- 
sili się bez spóźnienia dnia 7-ро 
lipca b. r., gdyż opóźnieni zostaną 
zwolnieni z czynnej służby indy- 

|  widualnie po przejściu całkowitego 
"_ wyszkolenie, wskutek czego mogą 

zajść wypadki, że niektórzy z nich 
będą zwolnieni dopiero po rozpo- 
częciu się nowego roku szkolnego. 

Równocześnie Kuratorjum zwsąca 
zainteresowanym uwagę, że sto- 

|  sownie do $ 643 rozp. wyk. do u- 
| stawy o powszechnym obowiązku 

służby wojskowej uchylanie się od 
odbycia tego wyszkolenia powodu- 

„je niezwłoczne wcielenie do wojska, 
celem odbycia całkowitego okresu 
służby czynnej, niezależnie od od- 
powiedzialności karnej za uchylanie 
się od służby wojskowej. 

/ OPIEKA SPOŁECZNA. 
|  — Uwadze bezrobotaych pra- 
|  cowników umysłowych. Wszyscy 

bezrobotni pracownicy umysłowi, 
 reflektujący na Otrzymywanie z 
Obwodowego Biura Funduszu Bez- 
robocia zasiłków z akcji doraźnej 
dla bezrobotnych pracowników u- 
mysłowych mogą wnieść do Obw. 

° Вга Funduszu Bezrobocia (Su- 

  

absolwent humanistycznego (filo- . 

  

bocz 20) najpóźniej do dnia 7-go 
b. m. odpowiednio umotywowane 
podania, po rozpatrzeniu których 
udzielona zostanie odpowiedź. (s) 

SPRAWY ROBO E. 
   

— Kto może otrzymać pracę. 
Państw. Urz. Pośr. Pracy może 
wskazać pracę 100 tkaczkom do 
zakładów tkaniny drzewnej Sobec- 
kiego. (s) 

WYSTAWY. 

— Wystawą obrazów. Otwarta 
w dniu 1 b. m. wystawa obrazów 
warszawskich artystów malarzy w 
sali Klubu Przemysł. Handlowego 
w Wilnie (ul. Mickiewicza 33-a) 
budzi coraz większe zainteresowa- 
nie wśród licznie zwiedzającej ją 
publiczności. W dalszym przeglą- 
dzie wystawionych prac stołecz- 
nych artystów na szczególne wy- 
różnienie zasługują: Świetnie wy* 
konane sceny rodzajowe z końmi 
na tle krajobrazów mało-miastecz- 
kowych i pejzaży wiejskich Jana 
Kotowskiego i Czesława Wasilew- 
skiego, krowy na tle ładnych pej- 
zažy „specjalisty* w tym kierunku 
Kazimierza Lasockiego, żywe w 
kolorach „Dziewczyny w polu przy 
pracy" Emila Lindemana, „Kościół 
Karmelitów w Lublinie* Bronisła- 
wa Kopczyńskiego i pejzaż pod- 
halański Czesława Nowocienia. 
Wogóle wśród wystawionych stu 
kilkudziesięciu eksponatów nie 
brak niczego. Są i sceny batali- 
styczne i rodzajowe i tematy histo- 
ryczne i pejzaże, kompozycje; typy 
i główki kobiece i akty, martwa 
natura i architektura. 

Wystawa otwarta codziennie od 
godziny 10 r. do 7 wieczorem. 

— Z 5 Dorocznej Wystawy 
Obrazów Wileńskiego T-wa Ar- 
tystów Plastyków. (pałac Repre- 
zentacyjny). W niedzielę 3 b. m. 
o godzinie 7 wiecz. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej w otoczeniu świty 
przybył na wystawę W. T. A. P. 
gdzie Go spotkali członkowie Za- 
rządu z prezesem L. Ślendzińskim 
na czele. Po krótkiej przemowie 
powitalnej prezes T-wa wręczył 

    
     

  

    

  

    

      

    

    

    
    

   

Ból głowy I wyczerpanie 

ganiźmie ludzkim. 

budzają trawienie, 
przedewszysikiemi 

| nerek, oraz usuwają obstrukcje. 

tyzm i artretyzm. 

hemoroidalne. 

SS pudełko zł. 2.50. 
Sprzedaż 
< aptecznych.   

|| oraz zaburzenia żołądkowe, dolegliwości 
| | wątroby, nerek, kamienie żółciowe, rcu- 

| matyzm, artretyzm, cierpienia hemoroi- 
"dalne są spowodowane złą przemianą 
materji i zanieczyszczeniem krwi w or- 

lioła z gór Harcu d-ra Lanera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 

oczyszczają krew, a 
uzdrawiają żołądek i 

| powodują regularne działanie wątroby i 

Tiola z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają z orgasizmu zbyteczne nieużytki 
oraz przeciwdziałają tworzeniu się OSa- 
dów, następstwem których jest reuma- 

|  Dioła z gór Harcu d-ra Laucra 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się ka- 
mieni żółciowych oraz łagodzą cierpienia 

Cena '/2 pudełka zł. 1.50, podwójne 

w aptekach i składach 

Kino- Teatr 

„Kelios“ 
Wileńska 38. 

  

Wielki film 
erotyczny 

  

Panv Prezydentowi terę wileńską 
akwafort Jerzego Hoppena, prosząc 
o przyjęcie tego skromnego upo- 
minku od Towarzystwa. 

Oglądając exponaty Pan Prezy- 
dent okazał duże. zainteresowanie 
się twórczością wilnian. Na zakoń- 
czenie Pan Prezydent złożył swój 
podpis w Złotej Księdze T-wa. 

— Ostatni tydzień 5-ej Do- 
rocznej Wystawy Obrazów Wi- 
leńskiego T-wa Artystów-Plasty- 
ków. 10 lipca b. r. zostanie zam- 
knięta wystawa obrazów W.T.A.P.' 
(Pałac reprezentacyjny, wejście z 
podwórza). W ostatnich dniach 
przybyły nowe exponaty rysunki 
B. Jamonita. rzeźba w drzewie L. 
Szczepanowiczowej oraź kilka no- 
wych akwareli Międzybłockiego. 
Wystawa otwarta codziennie od 
godz. 10 r. do 7 w. Ci, co nie 
zwiedzili jeszcze dotychczas wysla- 
wy niech Śpieszą, by obejrzeć do- 
brze obrazy wilnian, które na wy- 
stawach wileńskich już się nie u- 
każą. 

ZABAWY. 

— Wielka zabawa. Dnia 5 lip- 
ca b. r. © godz. 18-tej w ogrodzie 
po-Bernardyńskim Oddział Wileń- 
ski Legji Inwalidów urządza „Ren- 
dez-vous“ całego Wilna, z udziałem 
artystów i zespołu baletowego te- 
atru „Letniego”. Przygrywać będzie 
orkiestra 4 p. ułanów zaniemeń- 
skich. Wśród różnych atrakcyj będzie 
wielka Joterja fantowa, koło szczę- 
Ścia, strzelnica i w. innych. : 

Jak cel zabawy, tak i rozmiary 
jej niewątpliwie ściągną całe Wilno. 

ROZNE. 

— Pamiątka koronacji Matki 
Boskiej Ostrobramskiej. Wierny 
obraz Najświętszej Panny jest 
to jedyna kolorowa  podobiz- 
na Cudownego Obrazu  Ostro- 
bramskiego, zupełnie prawdziwa, 
bo nie malowana ręką ludzką, któ- 
ra się nigdy błędów nie ustrzeże, 
ale przez powiększające szkło ob- 
jektywu wiernie uchwycona. 

Widać na tej podobiznie wszyst- 
kie szczegóły, jak to nierówność 

      

- Parter od 80 gr. Balkon 50 gr. 
CIERNISTA DROGA KOBIETY. 

Kino-romans w 10 akt. W roli gł. przepiękna gwiazda Hrabina AGNES EST 
: Ostatni seans 0 godz. 10.30. 

drewna, na którem natchniona rę- 
ka obraz malowała — widać ślad 
kuli szwedzkiej, a kolory twerzy i 
sukienki zupełnie są zgodne z 
oryginałem, jak to stwierdzają 
wszyscy Świadkowie duchowni i 
świeccy, którzy obraz cudowny 
bez złotej szaty mieli możność 
oglądać. 

Szaty złote, któremi Obraz 
Ostrobramski jest przykryty, mogą 
na tej podobiznie być tak samo 
odchylane jak obecnie na Cudow- 
nym Obrazie po jego odnowieniu. 

Odnowienie obrazu, które zo- 
stało przed koronacją dokonane 
zachowało wszystkie szczegóły — 
zato utrwaliło obraz na wieki. 

Pięknie pisze o tem p. Hel. 
Romer w „Kurjerze Wileńskim”. 

Teatr I muzyka. 
— Teatr Poiski (pl „Lutnia“) 

Ostatnie występy Zofji Jaroszewskiej. 
Dziś i jutro krotochwiia W. Rapackiego 
„Ja tu rządzę" z udziałem Zofji Jaro- 
szewskiej, która kończy już swą gościnę 
w. Wilnie. 

— „Dybuk* w Teatrze Letnim. Od 
soboty nadchodzącej wchodzi na repertuar 
legenda dramatyczna Sz. Anskiego, w 
wolnym przekładzie Andrzeja Marka. 

„Dybuk*, jako sztuka sceniczna, ma 
wielkie znaczenie literackie. Jest to u- 
twór przesiąknięty,nawskróś mistycyzmem 
i romantyzmem. Autor zapoznaje nas z 
mistycznym światem ghetta, z obycza- 
jami, zabobonami i pełnym powagi bi- 
lijnej obrzędem religijnym. 

Bliskie, ale nieznane nam środowis- 
ko, potęguje wrażenie tego dramatu. 

Reżyserję sztuki ną naszej. scenie 
objął A. Marek, który już przybył do 
Wilna i rozpoczął prace przygotowawcze. 

— Teatr Letni (ogród po-Bernar- 
dyński). Dziś i jutro operetka E. Kal- 
mana „Księżna cyrkówka*, 

Początek o godz. 8 m. 30 wiecz. 
Bilety do nabycia od godz. 11—4-ej 

popoł. w kasie Teatru Polskiego, od g. 
zaś 5-ej popoł. w kasie Teatru Letniego. 

Radjo. 
WTOREK 5 lipca. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 

12.09. Komunikat łotniczo - meteorologi- 
czny. Komunikaty P.A.T. Nadprogram 

15.00. Komunikaty gospodarczy i lotni- 
€z0- meteorologiczny. Nadprogram. 

15.20. Przerwa. 
16.35. Odczyt p. t. „O zdolnościach or- 

ERHAZY. 
4180 

jentacyjnych mrówek”, wygłosi dr. Jan 
Dębowski 

17.00. Nadprogram i komunikaty. 
17.15. Koncert popołudniowy w wykona- 

niu orkiestry domrzystów pod dyr. Ba- 
zylego Zubrzyckiego. Utwory: Czajkow- 
skiego, Fornfelda, Rubinsteina i in.; 
romanse cygańskie, serenady, walce, 
barkarole. 

18.35. Rozmaitości wypowie p. L. La- 
wiński. 

18.55, Komunikaty P. A. T. 
19.10. Odczyt p. t. „Przegląd polityki 
międzynarodowej za m. czerwiec, wygł. 
dr. Jan Grzymała-Grabowiecki. 

19.35. Odczyt p. t. „Gopło i Kruszwica" 
wygłosi p. dr. Danysz-Fleszerowa z 
cyklu „Najciekawsze szlaki wycieczko- 
we w Polsce". 

20.00. Komunikat rolniczy. 
20.15. Przerwa. 
20.30. Koncert wieczorny kameralny: wy- 

konawcy: Adela Comte Wilgocka (śpiew) 
Leopold Dworakowski (skrzyp.), Bro- 
nisław Fedyszyn (wioloncz.), Benedykt 
Górecki (fagot), Tadeusz Ochlewski 
(skrz.), Seweryn Snieckowski (obój i 
Teodor Zalewski (fort.). (W przerwie 
biuletyn „Messager Polonais“ su 
francuskim). Utwory: Vivaldiego, Ha- 
endla, Rameu, Haydna i in. 

22.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
czny. Sygnał czasu, nądprogram, ko- 
munikaty P. A. T. 3 

22.30. Transmisja muzyki tanecznej z re- 
stauracji „Rydz”. 

‚ № wilństim triku. 
— Na gościnnych występach. Wy- 

wiadowcy Urzędu Sledczego zatrzymali 
15tu zawodowych złodziei kieszonko- 
wych z różnych miast Rzplitej Polskiej, 
którzy przyjechali na „gościnne występy" 
do Wilna. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Podczas 
ćwiczeń harcerskich w lesie maj, Poś- 
pieszki Stanisław Szabolis zam. Połocka 
8, w czasie przeskakiwania przez rów 
złamał sobie nogę. Ž 

— Zaginął uczeń. Kazimierz Chasko- 
wicz Dąbrowskiego 10, zameldował po- 
licji o zaginięciu swego syna Alfonsa, lat 
18, ucznia gimnazjum Piotra Skargi, 
który w dniu 24 b. m. wyszedł z domu 
i dotychczas nie wrócił, 

— Podrzutek. Konstanty Mazur zam. 
ul. Sierakowskiego 10, w bramie tegoż 
domu znalazł podrzutka płci męskiej 
około 3 tygodni. Podrzutka umieszczeno 
w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Kradzieże. Ks. Marcinowi Domi- 
nikowi zam. św. Jańska 12, w ksplicy 
Matki Boskiej Ostrobramskiej w czasie 
nabożeństwa Skradziono z kieszeni port- 
fel zawierający 1400 zł. gotówką. 

— Na dworcu osob. Wilno podczas 
wysiadania z pociągu Kazimierzowi Bu- 
rak skradziono zegarek wart. 45 dolarów. 

Ruch wydawniczy. 
Wyszedł z druku zeszyt I rocz. XXX 

Przegiądu Filozoficznego, poświęcony 
częściowo Spinozie z okazji 250 roczni- 
cy jego zgonu. 

Na treść numeru składają się roz- * 
prawy: 

„Nauka Spinozy o Bogu* Włodz. 
Szyłkarskiego, „Odroczenie spinozyzmu* 
T. Myślickiego, „O parmenidesie Piatona* 
A Żółtowskiego, „O czynnikach psychi- 
cznych zachowania się w rozwoju dziec- 
ka" Stef. Szumana, „Geometrja logik- | 
kategorjalnej” (dokończenie) B. Borni 
steina w dziale sprawozdań omówione 
zostały m. in. prace prof. X. Konstante- 
go. Michalskiego z zakresu filozofji śre- 
dniowiecznej”. 

SPORT. 
Propagandowy turniej tenisowy. 

Sekcja Tenisowa Akademickie-. 
go Związku Sportowego komuni- 
kuje, iż w dniach 7, 8 i 9 lipca, 
organizuje propagandowy turniej 
tenisowy o mistrzostwo m. Wilna— 
dostępny dla wszystkich. Turniej 
odbędzie się na korcie tenisowym 
A.Z.$. w wgrodzie po: Bernardyń- 
skim i obejmie nast. konkurencje: 
1) Singłe Panów, 2) Singie Pań, 
3) Double Panów, 4) Mixe double, 
5) Single Panów z wyrównaniem, 
6) Single Pań z wytównaniem, 7) 
Double Panów z wyrównaniem. 

Początek turnieju dnia 7-go 
lipca © godz. 10-ej. Wpisowe od 
konkurencji wynosi 4 zł. (Dla ucz- 
niów szkół średnich 2 zł.). Zapisy 
na turniej przyjmuje p. Grabowiec- 
ki na korcie w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim, lub pisemnie — Za- 
walna 16. 

Zawody kolarskie. a 
„Zarząd Wil. Tow. Cyklistów przyj- 

muje zgłoszenia amatorów-cyklistów, na 
zawody kolarskie mające się odbyć w 
dniu 10 lipca na boisku 6 p. p. leg. na 
Antokolu. Ž 

Zapisy przyjmuje sekretarz w lokalu 
T-wa Mickiewicza 15 poczynając о4 6 
lipca między godz. 7 a 9 wiecz. 

Wpis zł. I gr. 50, Czysty zysk na 
rzecz Stadjonu. 

* * 
* 

Obszerne sprawozdauie z meczu 
piłki 'noźnej „Žieleniec“ — „Pogofi“, 
misdzyklubowych regat wioślarskich 
podamy w jutrzejszym numerze. 

  

  

Mieszkanie 3 lub 5 po- 
kojówe z wygodami do 

wynającia na do- 
godn, warunkach. Zwie- 
rzyniec—Fabryczna 32. 

4721-2 
  

  (HOLEKNIAŻA 
z LĘCZA: 

Kamienie żółciowe, 
choroby wątroby i 
przemiany matezji. 
Warszawa, Nowy- 

wiat 5, 
telefon 504-96,     

robie. S$ 
janie gazami. 

Famienie schodzą bez bóln — Aieki w zupełności niają. 
OBJAWY początkowe: ból w bokach i dołku podser- 

cowym (eisi schodzą się žebra). Pobolewaniašw wąt- 
kłonność do obstrukcji. język obłożony. Odbi- 

wymioty 

Wzdęcie i burczenie w kiszkach. Bóle 
i zawroty głowy. Podczas ataków: w dołku i wątrobie 
silny ból, który się rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie 
—krzyżu—i sięga aż pod łopatki, 
rozsadzanie ore RICE na kiszkę stolcową, Niekiedy 

cią. Zimne poty, żółtaczka. 
Szczegół. inform. w broszurach H. Niemojewskiego. 

Wzdęcie brzucha, 

Żądać w aptekach i 
składach aptecznych 

Wystrzegać stę podrabiań. 
Na oryginalnych pudeł- 
kach Nr. tel. 504-96 pię- 
ciocyfrowy. Na falsyfi- 
katach (wycofane ety- 
kiety) Nr. tel. 22-23 
czterocyfrowy. Przepis 
użycia na każdem pu- 

dełkul 3     
  

po- 
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_ JACK LONDON. 

"MIK. 
|. Mulcachy gonił go wciąż jak 

" szetan mściciel, wciąż bił i kłuł, 
° sycząc przez zęby: „Będziesz się 

_ opierał, tak? Nauczę cię oporu! 
_ Masz! tak! i takl i jeszczel 

„Już boi się mnie, reszta pój- 
| dzie gładko", oznajmił, gdy spo- 
|  czął wreszcie, drżąc z wysiłku i 

zmęczenia, podczas gdy olbrzymi 
ygrys, tuż przy ziemi trząsł się 
eszcze i usuwał jak najdalej od 
iego, tuląc się do prętów, otacza” 

„Pięć minut odpo- 

bez tchu”. 
 Mulcachy opuścił w dół jeden 

z żelaznych stołków i przytwier- 
dził mocno na właściwem miejscu, 
było to przygotowanie do pierw- 
szej sztuki, jakiej miał wyuczyć 

  

Ben Bolta. Ben Bolt urodzony i 
wychowany w dżungli miał być 
zmuszony do siedzenia na krześle, 
naśladując człowieka w sposób 
śmieszny i tragiczny zarażemi. Lecz 
Mulcachy nie był jeszcze zupełnie 
gotów. Należało powtórzyć i do- 
brze wpoić pierwszą lekcję strachu. 

Stojąc w bezpiecznej odległości 
uderzył Ben Bolta szpicrutą po 
nosie. Powtórzył uderzenie. Po- 
wtórzył kilkadziesiąt razy. Ben 
Boit obracał głowę na wszystkie 
strony, za każdym razem jednak 
otrzymywał nowe cięgi w swój 
skrwawiany, skaleczony nos; Mul- 
cachy bowiem posługiwał się szpic- 
rutą nader wprawnie, szpicruta 
nieodmiennie trafiała i uderzała w 
nos Ben Bolta, bez względu na 
to, w którą stronę był obrócony. 

Wreszcie rozjuszony nie mógł 
wytrzymać dłużej, skoczył, lecz 
cofnęli go wstecz mężczyźni, trzy- 
mający koniec łańcucha, — było 
ich dziesięciu. Wściekłość, dzikość 

Wydawca Tew. Wsdaw. „Foznć* sp. g ag ©#Б 

№ (0-40 miesięczną wypłatę 
Najlepsze w świecie oryginalne 

szwedzkie wirówki 

Diabolė“ э 

POLECA 
reprezentant 

fabryki 

Lygymini 
Nagrodzki 

CENY fabryczne. 
Żądajcie cenników. 

     
        

   
     

      

stowych, 

  

lipca 1927 roku. 

Przetarg ofertowy. 
Dyrekcja Kolei Państwowych we Lwowie ogła- 

sza w „Monitorze Polskim" Nr. 144 z dnia 21/VI 
1927 r. i w „Epoce“ Nr. 172 z dnia 25/VI 1927 r. 
przetarg na malowanie żelaznych konstrukcyj mo- 

ermin wnoszenia ofert upływa z dnien 28-g0 

  

Wysoauje    
    

    

DEJA GALE 

KOWALSKI 
US CZASOPI 

  

  

DRUKARNIA „PAX“ 
U: Św. IGNACEGO 3. WILNO. 

1 lutroligaterzkie szybka I dokindnie. 

KSIĘGI Č 
KSOŁKI 1 BROSZURY, 

GENY NISKIS, 

„ОВ 

Biuro Elektro | Raijo- 
fechaiczne В. Waimana, 
%ilno, Trocka 1/, tel. 781. 
Najtańsze żródło zakupu 
meterjałów afektro-fech- 

Potrzebne mieszkanie 
4—6 pok. z kuchnią i wygodami 
w okol. W.Pohulanki. War. zaležn. 
od umowy. Oferty przesyłać pise- 
mnie na ul. Zakretową 11—4 ppł. 

„ВНУФ 
czny, największy w 
leńszczyźnie, wiaśc. B-ciż 
Olkiesiccy, Wilno, ulica 
Wielka 66, Wielki wybór 
fotograficznych 
rów. Wydaję okulszy po 
receytach Kasy Chorych, 

MACHNICKI. 4763-2 

Praktykantka 
z dlugoletnią praktyką 
i z dobremi rekomen- 
dacjami poszukuje po- 
sady do eptski lub do 
składu apt. Ul. Pioner- 
ska 14 (Łosiówka), 

„Dla praktykantki” 4764 

Ogrodnik 
żonaty, bezdzietny, pierw- 
sza siła fachowa, poszu- 

zaklnd opty- 
SO 

н 

rzybo- 

1365-b 

nia b. r. do ogrodu ren- 

Зр. & ©. ©. nicznych i radiowych, KA tylko ad E 
Ceny konkurencyjne. Sieciński, Szkoła Rolni- 
Prosimy 0 przezonanie 

4498 

  

czo-ogrodnicza, Często- 
chowa, skrz. poczt. №, @- 

4787 
  

Telefon Nr 2—53 

wzaęłkie ryboty drukarskie 

    

  

4189/404- 1 
     4684-5    

i chęć zniszczenia zaginęły wresz- 
cie w umyśle zwierzęcia, pozostał 
lęk, zawsze i wyłącznie lęk, naj- 
głębszy i straszny przed tą kru- 
szyną ludzką, która mu tyle bólu 
zadała. 

Wówczas rozpoczęła się lękcja 
pierwszej sztuki. Mulcachy uderzył 
silnie o krzesło rączką Szpicruty, 
by zwrócić na nie uwagę zwierzę- 
cia, następnie przerzucił rzemień 
ostro na jego nos. Jednocześnie 
jeden z pomocników poprzez prę- 
ty wepchnął mu widły w żebra, 
by go odepchnąć od prętów i skie- 
rować do krzesła. Podpełznął na- 
przód i cofnął się znowu do prę- 
tów. Znowu stuknięcie w krzesło, 
uderzenie po nosie, znowu ukłucie 
w żebra i ból popchnął ku krze- 
słu. Powtarzało się to bez końca, — 
kwadrans, pół godziny, godzinę: 
ludzie zwierzęta mają cierpliwość 
bogów, — on zaś jest tylko zwie- 
rzęciem dżungli. Tak można zła- 
mać tygrysa. Wyraz ten tutaj od- 

człanka 

  

powiada właściwemu swemu zna- 
czeniu. Zwierzę, które występuje, 
jest zwierzęciem złamanem. Musi 
się coś załamać w zwierzęciu, nim 
ulegaie ono do tego stopnia, by 
wykonać sztuki przed płacącymi 
za to widzami. 

Mulcachy rozkazał jednemu z 
pomocników, by wszędł na arenę , 
z mim razem. Skoro nie może 
bezpośrednio zmusić tygrysa, by 
usiadł na krześle, musi użyć in- 
nych sposobów. Łańcuch uwiąza- 
ny u szyi Ben Bolta przeciągnięto 
przez pręty i przez blok u góry. 
Na znak dany przez Mulcachy'ego 
wszyscy mężczyźni  pociągnęli 
dźwignię. Z ryklem, jękiem, prze- 
jęty grozą na tę nową obelgę, Ben 
Bolt został zwolna podniesiony za 
szyję, wreszcie, niedotykając sto- 
pami ziemi, bijąc łapami na wszyst- 
kie strony, zawisł w powietrzu, 
jak człowiek skazany na powiesze- 
nie. Stracił oddech, zaczynał się 
dusić. Skręcał się w kłębek i wy- 

Tew. Wyd. „Pogoń*. Drzk. „Par”, v!, Św. lsrarege 5. 

Cerata, linolaim, chodniki jutowe, 
płaszcze gumowe, brezent do wozów, drylich 
do materaców i stenniki w największym wyborze tylko 

и 1 WILDSZTEJNA, Wilno Rudnicka 2. 
ceny najtańsze. 3897 

wijsł 
muskuły dawały mu prawie moż- 
ność utworzenia węzła z ciała. 

Blok poruszał się u góry, asy- 
stent zdołał uchwycić ogon i pod- 

jak mógł, przepyszne jego 

nieść go w górę, tak, że znalazł 
się ponad krzesłem. Bezbronne 
ciało ciągnięte za ogon, pierś ka- 
leczona widłami w ręku Mulca- 
chy'ego.. wtem opuszczono niżej 
łańcuch i Ben Bolt znalazł się na 
krześle. W głowie odczuwał wir. 
W chwili, gdy próbował zeskoczyć 
na ziemię, otrzymał potężne ude- 
rzenie w nos rączką szpicruty, zaś 
pusty nabój rewolweru wypalił tuż 
przed nozdrzami. Szał bólu j stra- 
chu zwiększył się jeszcze. Rzucił 
się do ucieczki, lecz natychmiast 
zabrzmiał głos Mulcachy'ego „Pod- 
nieść go”, i uniósł się znowu do 
góry, zawisł na szyi i znowu du- 
sił się najokropniej. 

Raz jeszcze pociągnięciem za 
ogon doprowadzono go do żąda- 
nej pozycji, raz jeszcze kłuto w 

P. W. Duchowieństwu | 
i Pielgrzymom poleca 
się Polski : kład Ap- 
te zny Farm. Wład. 
TRUBIŁŁY, Ludwisar- 
ska 12, róg Tatarskiej, 
przy kośc. 00. Bonifra- 

ord. w sezonie w chor. 
wewn., Sercą i prze 

Lwowie) 
jówka. Własna diater- a 6 2 
mia i lampa kwarcowa. Movskiej i Rzecznej 
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GR KOLOROWE ac | I gj posady 
WYKONANIA DOKŁADNE 1 SUMIENNE. | W, TRUSKAWCU gospodyni domu, znam krawiecczyznę. — 

Oferty proszę Zo 
Bołtupska 18—2, Żofja 

miany materji Jawojsz. 

Dr. Tadeusz Praschil S 
ой 1 maja (zima we  Popierajcie 

wiila  Maer- Ligę Żeglugi 

pierś i zniżono gwałtownie -— lecz 
tak gwaltownie, wykręcając jedno - 
cześnie całe clało, że padł nagle 
brzuchem na krzesło. Siła upzdku 
zabiła w mim resztę tchu, pozosta” 
łą po duszeniu. W oczach palił się 
biask szaleństwa. Dyszał przerażli- 
wię, tocząc głową to w jedną to 
w drugą stronę. Piana lała się z 
pyska, krew płynęła z nosa. 

„Podnieść go!* zawołał Maul- 
cachy. 

Walcząc z całych sił gdy obro- 
ża zabijała oddech, Ben Bolt zno- 
wu został powoli podniesiony w 
górę. Walczył tak zajadle, że nini4_. 
tylne nogi podniosły się od ziemi, 
wspinał się wprzód i wstecz, toteż 
gdy go uniesiono w powietrze, ol- 
brzymie cielsko kołysało się jakby 
potężne wahadło. Gdy zawisł nad 
krzesłem, opuszczono go znowu i 
przez część sekundy przybrał po- 
stawę siedzącego człowieka. WÓw- 
czas krzyknął i skoczył. 

(D. c. n.) 

Pędrkter w/-, A Faranowski, 

kuje posady od 1 sierp- 

tującego się lub większe- | 
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