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KRWAWE ZIELONE ŚWIĄTKI W POLSCE. 
Sła Sowietów w Warszawie P. Wojkowa 

„Zabójca Borys Kowerda uczeń 8-ej klasy gimnazjum rosyjskiego w Wilnie. 

_ Wczoraj na dworou głównym w 

AWarszawie padł z ręki politycznego 

zabójcy p. Wojkow, minister pelno- 

mocny SSSR w Rzeczypospalitej Pol- 

skiej. Niema w Połsce „gazety, niema 

obywatela, któryby nie mia: uczu- 

cia przykrości i bolu, że w tak tra- 

giezny sposób na naszem teryżorjum 

oddaje życie dypłomata, mad którego 

zdrowiem czuwała nieustannie policja 

polska. Wyrazem tego bolu „byla wi- 
zyta,polskiego ministra spr. zągr. i 

dyrektora protokułu u doża konają- 

cego. 
Odróżniamy jednak: 1) ubolewa- 

mie, które tragiczne zajście wywelalo 

w całej Polsce, 2) kwestje jakichkol- 

wiek obowiązków prawnych, czy mo- 

talnyck, któreby powstały z plam'krwi 

ma peronie kolejowym 3) kwestję ©- 

pawy przed jakimkolwiek konifiktem „z 

Sowietami z powodu tego zabójstwa. 

+ Ubolewanie jest szczere i praw- 
/dziwe i znałazło już wyraz w odwie- 

dzinach rannego przez miaistra, po- 

iwierdzone zostało przez kondolencje 

Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu 
polskiego z Marszałkiem Piłsudskim 
ima czele. Natomiast tamte dwie kwes- 

ile wogóle nie powinny istnieć, 
" Policja polska  roztaczała stale 
dzujność nad poselstwem rosyiskiem. 
fliestety poseletwo to wyłamywało się 
często z pod tej opieki, opieka * ta 

Gążyła mu. Przykład szwajcarski po- 
tytu delegacji sosyjskiej w Genewie 
dowodzi nawet, że dyplomaci sowiec- 

cy zbyt troskliwą opiekę policyjną u- 

ważają za obrazę swej godności. 

Poseł Wojkow nie powiadomił służ- 

by bezpieczeństwa, że pojedzie na 

dworzec. Pos. Wojkaw czuł się bez- 

pieczny w Warszawie, chociaż wie- 
dział, iż mieszka tam dużo b. ofice- 

rów rosyjskich i wogóle emigrantów 

rosyjskich, a on, Wojkow, brał kiedyś 
udział w morderstwiei cesarza Miko- 
jaja, jego żony, jego córek, z. których 
trzy były jeszcze małoletnie, i jego 
syna—kałeki. Pan Wołkow był czło- 
wiekiem osobiście ;odważnym—jak to 
opis zabójstwa wskazuje, lecz widać 

nienawiść i chęć zemsty za czasy 
czfezwyczajek także uzbrajają ludzi 
w odwagę rozpaczliwą. 

Nie jest zasługą Polski i Polaków 
że do przedstawicieli Francji, Niemiec, 
Anglji nikt nie strzela, i nie jest wi- 

ną Polski ani Polaków, że  partjoci 
rosyjscy z okrzykami <giń za Rosję» 
mordują przedstawicieli SSSR. . 

Wczoraj w Wilnie skonfiskowano 

rosyjsko-monarchistyczną jednodniów- 
kę Nowaja Rossija, która ogłosiła 

składki na osobę zabójcy. I tutaj 
więc władze polskie robią wszystko 

co mogą, aby podkreślić potępienie 

zabójstwa dokonanego na naszem te- 
rytorjum. . 

Zupełnie inaczej pojmuje swe o- 
bowiązki rząd sowiecki Otacza on 
nietylko dyplomatów polskich, lecz 

i wszystkich Polaków przyjezdžają- 
cych do Moskwy czujną obserwacją. 
Pomimo to zdarzały się $wypadki 
mordowania naszych urzędników w 
sposób nader tajemniczy, bez wykry- 
cia sprawców, jak np. morderstwo 

/'ś. p. Frąckiewicza: Nie wspominamy 

‚ łu już, że skrytobójstwo zalecane jest 

wogóle przez organy partji bolsze- 
wickiej jako doskonały środek pro- 
pągandy. ° 8 

- Metodę skrytobójstw i podpalań 
stosowała u nas Hramada, instytucja 

ierowana z Moskwy. Terror jawny 
wee przez dwa lata bandy wy- 

syłane przez władze sowieckie na na" 

sze terytorjum. Nigdy nie byliśmy i 

nie jesteśmy pewni dnia, ani godziny 

czy Komintern, za działalność które- 
go rząd SSSR nie bierze odpowie- 
dzialności chociaż zasila go olbrzy- 
miemi środkami pieniężnemi, — nie 
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kroków. 

10 strzałów na dworcu Głównym w Warszawie. 
WARSZAWA, 7—VI. (żel. wł. Sżowa). O zabójstwie posła so- 

swieckiego Wojkowa korespondent nasz donosi: 

„Dziś paciągiem pośpiesznym, który odchodzi :0 godzinie 9 

minut 55 odjechać miał skład poselstwa sowieckiego w Londy- 
nie z charge d'affaires Rosenholžem na czele. O przejeździe 
członków przedstawicielstwa sowieckiego w Londynie póseistwo 
sow.eckie w Warszawie nie zawiadomiło władz polskich. Odjeż- 
dżających odprowadzał poseł Wojkow. W chwili gdy członko- 
wie przedstawicelstwa Sowietów w Londynie wraz z pos. Woj- 

kowem znajdowali się na peronie, nieopodai przechodził osob- 
nik w wieku około lat 20 tu, który jednakże zachowaniem się 

swojem nie wzbudził żadnego podejrzenia. W pewnej chwili, jak 
podają świadkowie zajśca, młody ten człowiek zwrócł się do 
posła Wojkowa i zamienił z nim kiłka słów, poczem pos. Woj- 
kow .odwrócił się i zaczął wchodzić @о wagonu. W: tej chwili 

młodzieniec ów dał 2 strzały w plecy przedstawiciela Sowietów. 
Na to pos. Wojkow odwrócił się i guałtownym ruchem lewą ręką 

wyjął z kieszeni rewołwer systemu mały browning i dał w kie- 

runka napastnika 3 strzały. W tym samym ccasie napastnik strze- 

lał 4 razy do pos. Wojkowa raniąc go cężko w piersi. 

Bezpośrednie po wypadku. 
Fakt ten dział się w obećności Razenholca oraz kiłku człon- 

ków poselstwa sowieckiego w Warszawie i przedstawicielstwa 
w Londynie jak również szeregu osób, ktore przypadkowo zna- 
lazły się na dworcu. Bezpośrednio po zamachu skierował się do 
strzelającego dyżurny posterunkowy, któremu strzelający oddał 
rewolwer bez żadnego oporu Podobno pesterunkowy: podjął re- 
wolwer porzucony przez pos Wojkowa. : 

Na miejsce wypadku w przeciągu kilku minut zjechali 
przedstawiciele władzy oraz pogotowie ratunkowe Ciężko ranne- 
go posła Wojkowa przewieziono do szpitala Dzieciątka Jezus, 
'gdzie również udał się Minister Spraw Zagranicznych p. Zaleski 
w celu odwiedzenia 
lewania. 

rannego otaz złożenia mu wyrazów ubo- 

Zgon dygnitarza sowieckiego w szpitalu. 
Pos. Wojkow pył jeszcze, przytomny. Dziękował Mini- 

strowi za szczere wyrazy współczucia i oddał klucze od 
kasy ogniotrwałej i szyfrów swemu zastępcy, poczem pod. 
dał się operacji przeprowadzonej szybko z zastosowaniem 
największej ostróżności przez miejscowego dyżurnego 
lekarza, 

Wkrótce potem nastąpił krwotok wewnętrzny i o godz. 
11 m. 5 pos. Wojkow zakończył życie. 

"Co oświadczył zabójca. 

Badany przestępca oświadczył, że nazywa się Borys Kower- 
da 1 liczy lat 19 oraz że był uczniem gimnazjum rosyjskiego w 
Wilnie Zapytany o narodowość odpowiedział, że nie poczuwa 
się do narodowości polskiej a jednocześnie nie może się uważać 
za poddanego Rosji Sowieckiej. Po spisaniu szczegółowego pro- 
tokułu zarówno z. przestępcą, jak i obecnemi świadkami zajścia p. 
Rozenholcem i kilkoma członkami poselstwa odwieziono  przestę- 
pcę do więzienia przy ulicy Dzielnej. / 

Min. Zaleski u Marszaika Pilsudskiego. 
"WARSZAWA, 7 VI. (żel. wł, Słowa). W związku z zabójstwem 

posła Wojkowa w godzinach popołudniowych min. Zaleski przyjęty został 
na specjcalnej andjencji przez premiera Marszałka Piłsudskiego, któremu 
złożył obszerne sprawozdanie z przebiegu zajścia oraz poczynionych 

+ Kondolenėje. . 
Z powodu zabójstwa przeds awiciela Sowietów w Warszawie członkowie 

Kowerda przed kilku dniami przybył do Warszawy do poselstwa 
ZSSR w celu uzyskania dokumentów na wyjazd do Rosji. Jak można 
"wywnioskować z -pierwszych zeznań zatrzymanego sprawcy, zamach został 
«dokonany na tle ideowych przekonań Kowerdy jako Rosjanina. 

Natychmiast po otrzymaniu wiadomości o zamachu przybyli na 
miejsce wypadku kornisarz rządu na m. stoł. Warszawę Jaroszewicz, jego 
zastępca p. Pilecki, naczelnik wydziału bezpieczeństwa komisarjatu rządu 
p. Siedlecki, komendant policjj państwowej na m. stoł. Warszawę inż. 
<Czyniowski, pokurator sądu apelacyjnego p. Rudnicki, prokurator Hsądu 
okręgowego p. Świątkowski, sędzia śledczy do spraw szczególnej wagi p. 
Skoczyński, dyrektor departamentu politycznego ministerstwa spraw we- 
wriętrznych dr. Świtalski, szef sekretarjatu ministra spraw wewnętrznych 
Zabierzowski, naczelnik wydziału sbszpieczeństwa ministerstwa spraw 
wewnętrznych p. Kawecki, komendant główny policji państwowej pułk. 
Maleszewski, dowódca dywizjonu żandarmerji pułk. Piątkowski i inni. 
Sprawca zamachu został pod silną eskortą odprawiony do więzienia, 

Zaznaczyć należy, że władze polskie zaproponowały w swoim czasie 
posłowi Wojkowowi natychmiast po objęciu przez niego stanowiska ochronę 
osobistą, ze strony polskich orgawów bezpieczeństwa, poseł Wojkow 
jednak odrzucił wówczas kategorycznie ię propozycję. Poselstwo ZSSR. 
w Warszawie nigdy nie zawiadamiało polskich władz bezpieczeństwa o 
zamiarach wyjazdu członków poselstwa, ani też komunikowało o prze- 
jeździe przedstawicieli ZSSR z innych państw przez terytorjum polskie. 
'W danym wypadku władze polskie również zupełnie nie były powiado- 
mione o przejeździe p. Rosehholza. ; 3 

° Ciało zmarłego. : 
WARSZAWA 7—VI. Pat. Dzisiaj o godz. 9 m. 30 wiecz. zabalsamo- 

мапе cialo posła Wojkowa przewiezione zostało ze szpitala Dzieciątka Je- 
zus ma ul. Poznańskiej 15 do gmachu poselstwa sowieckiego. Dnia 9 
czerwca w czwartek ciało »marłego wywiezione zostanie do Moskwy, Cia- 
łu towarzyszyć kędą rodzina zmarłego oraz pierwszy sekretarz poselstwa 
sowieckiego p. Arkadjew. Czynnośb: posła ZSSR w Polscz objął chwilo- 
wo, jako charge d'affaires ad interim p. Aleksander Uljanow radca posel- 
stwa sowieckiego w Warszawie. 

Borys Kowerda     

Rodzina Kowerdów. 
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rządu z premjerem mai 
kim złożyli kondelencje. 

iem Piłsudskim na czele oraz Prezydentem. Mościc- 

Zwłoki zabitego posła zostaną zabalsamowane poczem mają być przewie- 
zione do Moskwy. 

Komunikat urzędowy o zajściu. 
WARSZAWA, 7.VI PAT. W dniu 7 bm. o godz, 9 m, 50 na dwor- 

cu głównym w Warszawie przy pociągu, odchodzącym do Stołpców .po- 
seł pełnomocny ZSSR Wojkow odprowadzał udającego się do Moskwy 

byłego charge d'affaires poselstwa sowieckiego w Londynie Rosenholza, 

jadącego 
Gładuna. 
kow i p. 
momencie 
sła Wojkowa kilka strzałów rewolweiowych raz po raz. 

w towarzystwie sekretarza poselstwa „sowieckiego w Londynie 
Po wypiciu kawy w bufecie. na dworcu poseł pełnomocny Woj- 
Rosenholz spacerowali 0 peronie wzdłuż pociągu. W pewnym 
do spacerujących Zaliżkął Się nagle młody osobnik i dał do po- 

Poseł Wojkow 
został ranny w okolicę "płuc. Odwieziory natychmiast w ciężkim stanie do 
szpitala Dzieciątka Jezus poseł Wojkow wkrótce zmarł. Sprawca zamachu 
został ujęty na miejscu. Okazało się, że jest nim Rosjanin, uczeń 8 klasy 
gimnazjum towarzystwa rosyjskiego w Wilnie Borys, syn Sofronjusza Ko-. 
werda, syn byłego urzędnika i oficera rosyjskiego. 

wysadzi nam jakiejś prochowni w 
powietrze. * 

Groźba konfliktu pomiędzy Pol- 
ską a SSSR z powodu tego  zabój- 
stwa także nie istnieje. Sowiety teraz 
doznały wielkiego upokorzenia w Pe- 

kinie, wielkiego upokorzenia w Angiji. 
Zniosły to bardzo łatwo, 

Odwróciły głowę w inną stronę, 
udały że nie słyszą, że nie rozumieją 

obelg, które zostały im wyrządzone. 
Być może, że ze sprawy zabójstwa p. 

Wojkowa zechcą uczynić sposób na- 

prawy swego prestiżu, atakując rząd 
polski przesadnemi żądaniami. To się 
im nie uda.' Rząd polski świadom 
jest swoich obowiązków i swoich 
praw. Wierzymy, że jak szczery jest 
w składanem ubolewaniu, tak szcze- 
ry będzie w obronie godności pań- 
stwa. A Sowiety dziś na żadne dal- 

sze konsekwencje, na żadne zerwanie 
stosunków nie pójdą, gdyż ogólna 
ich sytuacja polityczna im na to nie 

pozwala. - Cat, 

Zabójca Wojkowa, Borys Kower- 
da, uczeń 8 ky gimnazjum T-wa 
Rosyjskiego w Wilnie mieszczącego 
się przy ul. Trockiej 7, urodził się w 
r. 1907 w Wileńszczyźnie. —Ojciec 
jego zajmował stanowisko urzędnika 
w jednym z banków wileńskich. 

W czasie grożącej okupacji nie- 
mieckiej, rodzina Kowerdów wyjecha= 
la Rosji. Ojcięć Borysa intereso- 
wał się poiityką. Należał do partji 
t. zw. «lewych eserów» rosyjskich, 
Po przewrocie bolszewickim Kower- 
dowie wyjeżdżają zagranicę. Ojciec 
Borysa staje się członkiem organiza- 
cji Sawinkowa i współpracownikiem 
«Krestjanskoj Rusi».— Ostatnio  po- 
wrociwszy do Polski został nauczy- 
cielem ludowym w Brańsku woj. Bia: 
łostockiego. 

Rodzina Kowerdów pochodzi z 
tutejszych włościan białoruskich. Cha- 
rakterystycznem jest, że stary Kower- 
da był patrjotą Rosjaninem, podczas 
gdy żona jego, a matxa zabójcy uwa- 
ża siebie za, Bialorusinkę i do ostat- 
niej chwili była nauczycielką łudowej 
szkoły białoruskiej w Wilnie. Podob- 
nie dwie córki uczęszczają do biało- 
ruskiegó gimnazjum w Wilnie, pod- 
czas gdy” syn Borys uczęszczał do 
gimnazjum białoruskiego tylko do 
klasy 6-tej. Następnie wystąpił stam- 
tąd nagle i przeniósł się do gimna- 
zjum rosyjskiego. W gimnazjum ro- 
syjskiem uczył się w klasie 7 i B.ej. 
Jednocześnie pracował / zarobkowo, 
jako korektor i ekspedyter w tut. or- 
ganie Białoruskiej Rady Narodowej, 
„Biełaruskaje Słowa*. 

Co mówi o b. korektorze „Bie-laruskaje Slowa“ dr Pawlukiewicz, 
Prezes Białoruskiej Rady Narodo- 

wej dr, Pawlukiewirz, do którego u- 
daliśmy się z prośbą o udzielenie nam 
swego zdania o swoim byłym współ- 
pracowniku, uprzejmie oświadczył co 
następuje: Е 

— Borysa Kowerdę znam bardzo 
dawno. Byłzupełnie jeszcze młodym 
chłopcem kiedy zaczął pračę korek- 
torską w organach białoruskiego stron- 
nictwa stojącego na gruncie państwo”. 

f. wości polskiej, przypuszczalnie od 
1923. Był to młody chłopak, pojętny, 
zdolny, sumienny i pracowity. Naogół 
lubiany był przez wszystkich współ- 

pracowników. W ostatnich tylko cza- 
sach stawał się coraz bardziej nerwo ‹ 
wym. Rozdrażnienie jego dawało się 
wyraźdie odczuć. ' 

Niespodziewanie dn. 22 maja zja- 
wił się do mnie prosząc o urlop na 
dni 4-ry. Gdy okres urlopu minął po- 
słaliśmy do domu zapytanie czy za- 
mierza dalej pracować, jednakże oka- 
zało się, że wyjechał z domu w nie- 
wiadomym kierunku. 

Przekonaniami politycznemi Borysa 
Kowerdy nikt się z nas nie intereso- 
wał, Uważano go za młodego chlop- 
ca nic więcej. Niewiadomo nawet czy 

uważał się on za Rosjanina czy też 
Białorusina. Nigdy wogóle o polityce 
z nim nie mówiłem, 

Dyrektor gimnazjum rosyjskiego 
o swoim uczniu. 

Dyrektor Gimnazjum T-wa Rosyj- 
skiego w Wilnie, p. Bielawski chara- 
kteryzuję zabójcę Wojkowa jako 
chłopca nadwyraz spokojnego, ciche- 
go i grzecznego. Pracowął początko- 
wo pilnie w kl. 7-ej. Był biedny, pro- 
sił o zwolnienie gosz wpisu, co też 
uwzględniono i uczył się bezpłatnie. 
W końcu jednak począł uczęszczać 
do gimnazjum coraz rzadziej wreszcie 
zupełnie zaprzestał w okresie po No- 
wym Roku będąc już w klasie S-ej. 
Zbliżały się egzaminy. Byliśmy zmu- 
szeni, coś koło lutego, wykreślić go 
z listy uczniów. 

W czasie gdy go znałem nie sły- 
szałem by interesował się polityką. 
Wiadomością o jego czynie zostałem 
zaskoczony, nie mogę poprostu uwie- 
rzyć, by ten spokojny, cichy, uległy 
mój uczeń mógł się zdobyć na czyn 
podobny. 

"Sny o sławie 'w gronie kolegów 
i kontakt z aktywnemi sferami 

emigracji rosyjskiej. 

Więcej światła na osobę boha- 
tera dnia rzucają jego szkolni ko- 
ledzy. Borys Kowerda był naogół 
nerwowy. Marzył o czynach wielkich. 
Często się zamyślał i dluższy czas 
z nikim nie rozmawiał. Uważał siebie 
za Rosjanina, o przekonaniach skraj- 
nie prawicowych. Wiadomem jest, že | 
nawiązał kontakt ze sferami tutejszej 
emigracji rosyjskiej, a zwlaszczaiz temi 
przedstawicielami jej, którzy przeja- 
wiali największą aktywność. Otrzymy- 
wał jakąś korespondencję z Czech. 
Trudno też ustalić skąd powstała 
pogłoska, po jego wyjeździe z Wilna, 
że udał się właśnie do Czech. 

Już po Nowym Roku, będąc ucz- 
niem 8 klasy mówił w gronie swych 
ścisłych przyjaciół i kolegów, że po- 
siada rozległe stosunki że o ilebv 
tylko wyraził zgodę na dokonanie 
jakiego wielkiego czynu, wnet by 
znalazły się konieczne ku temu środ- 
ki i pomoc. Przed kilkoma: tygodnia- 
mi oświadczył, że dokona czynu bo- 
haterskiego. Mniejwięcej zaś przed 
paru tygodniami znikł z oczu. Wsze* 
lako według innych wiadomości, któ- 
re w ostatniej chwili znalazły potwier- 
dzenie, Kowerdo bawił jeszcze przed 
trema dniami we Wilnie, rekomo Wil- 

-no opuścić miał 5 b. m. 
edług innej wersji Kowerdo о- 

puszczając Wilno miał oświadczyć 
jednemu ze swych przyjaciół, że u- 
daje się do Warszawy dla otrzyma- 

  

—- та paszportu do Moskwy, a w Mos- 
kwie dokona zabójstwa jednego z 
dygnitarzy sowieckich. Jednocześnie 
ustalono, że zabójca utrzymywał 
ścisłe stosunki z niejakim Jakowle- 
wym, niezmiernie czynnym emigran- 
tem rosyjskim, b. esaułem kozackim, 
człowiekiem młodym, energicznym i 
szczerym patryotą rosyjskim. 

P. Jakowlew wydał w Wilnie do 
datek nadzwyczajny wydawanego 
przez siebie pisma „Nowaja Rossija* 
w którem nawołuje do składania о- 
fiar na rzecz zabójcy Wojkowa. Do- 
datek ten został z rozporządzenia 
komisarjatu rządu skonfiskowany. 

Dom Nr. 4 przy ul. Krzywe: 
Koło. 

z kolei udajemy się do mieszkania 
Kowerdy, w domu przy ul. Krzywe 
Koło 4. W tej chwili odbywa się 
tam śledztwo. Na spotkanie wycho» 
dzi ku nam siostra Borysa, młoda 
sympatyczna panienka. Mało co mo- 
że o bracie swoim powiedzieć. Znikł 
7 domu w końcu maja. Rzekomo z 
drogi nadesłał tylko pocztówkę z za- 
wiadomieniem, że niejwie kiedy po-- 
wróci. * 

Cała rodzina wyraża. wielkie oba- 
wy co do łosów Borysa. Panuje tam 
wielkie przygnębienie. Przekonani są 
jednak, że czynu swego dokonał Bo- * 
rys z pobudek patrjotycznych. Zdaje 
się jednak, że nie cała”rodzina po- 
dziela przekonania polityczne Borysa. 
Podobno Borys żegnał się bardzo 
czule ze swemi siostrami. Był. on 
jakoby jedynym żywicielem rodziny, 
odkąd matka przestała być nauczy- 
cielką szkoły ludowej. 

s
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Gykuch prochowni pod RrakoGeM 
Szczegóły straszliwej katastrofų. 

W poniedziałek 6-go bm. nadeszła do Wilna wiadomość o straszli- 
wym wybuchu prochowni, położonej o 6 klm, od Krakowa pomiędzy Prąd- 
nikiem Białmy a Czerwonym w miejscowości Tonie. Natychmiast po otrzy- 
maniu wiadomości „Słowo* wydało dodatek nadzwyczajny, informując po- 
krótce o szczegółach katastrofy w której liczba ofiar przekracza pół tysią 
ca. Dodatek ten został w niespełna godzinę rozchwytany przez pu- 
bliczność. 

Z wiadomości które nadeszły w dniu wczorajszym można odtworzyć 
mniej więcej następujący obraz katastrofy: ' 

Pierwsze wybuchy 
roziegly się o godzinie 10-teį minut 20. Byl to czas kiedy większość 

ludności znajdowała się w kościołach. Wskutek detonacji powypadały szyby 
raniąc lekko modlących się. Posadzki w kościołach .zasypane zostały 
drobnemi kawałkami szkła. To samo działo się na ulicach. W całym Kra- 
kowie niema teraz prawie ani jednej całej szyby a w wielu domach zwłasz- 
cza położonych z tej strony miasta gdzie się znajduje prochownia poza- 
padały sufity. W pierwszej chwili zapanował ogramny popłoch, myślano 
bowiem, że detonacje są rezultatem trzęsienia ziemi. Gdy nastąpiło uspo- 
kojenie, na ulice wyległy tłumy. Pogotowie ratunkowe pośpieszyło rannym. 
z pomocą. W ciągu pierwszych kilku godzin opatrzono z górą 100 osób. 

Na miejscu katastrofy. 
Prochownia w Toniach położona jest o 6 klm. od miastą. Magazyny 

z amunicją otoczone są wałami. Dzięki temu rozmiary katastrofy są mniej- 

sze niżby być mogły, a to dlatego że prąd powietrza który powstał wsku, 

tek wybuchu skierowany został,w górę. Mimo to jednak w okolicznych wsiach 

wszystkie dachy zostały zerwane. 
Główna siła wybuchu poszła nie w kierunku m. Krakowa, lecz w 

kiernnku przeciwnym. Terenem wybuchu był prostokąt długości 100 me- 

trów i szerokości 50 metrów. Skład amunicji był zamknięty z wszech stron 

wałem ziemnym wysokości 6 metrów. W wale tym były dwie bramy, 

obie wychodzące w stronę przeciwną od Krakowa. Przez te bramy i przez 

część zburzonego wału około jednej z tych bram uderzyła główna siła 

wybuchu, a więc w kierunku przeciwnym od Krakowa. temu też głównie 

należy zawdzięczać, że zaiszczenie zrządzone w mieście jest stosunkowo 

niewielkie, jeżeli się zwažy, że ilość prochu bezdymnego, ktora'eksplodo- 

wała obliczają na 15 wagonów. Na tem miejscu gdzie stał magazyn pro- 

chu wybuch wyżłobił olbrzymią wyrwę, zasypaną gruzem i odłam<ami 

amunicji. у 

: Według opinji władz wojskowych pierwszą ofiarą wybuchu padł ma- 

gazyn z amunicją saperską, z którego nie pozostało ani śladu. Następni» 

zaczął płonąć magazyn zawierający beczki z kwasem pikrynowym. : 

Miejsce katastrofy otoczone zostało kordonem wojska i natychmiast 

wdrożono akcję ratunkową. Dzięki odwadze saperów udało sią uratować 

wiele płonących zabudowań. ‚ į ' 

Przyczyny wybuchu. : 
Przyczyną wybuchu był jak stwierdził rzeczoznawca prof. Marchiewski 

rozkład materjału wybuchowego, a mianowicie prochu bezdymnego, 
w którym zachodzą pod wpływem zmian temperatury powietrza ciągłe 
procesy chemiczne, o niestwierdzonym przez naukę przebiegu. 

Ranni i zabici. 
! Rannych według ostatnich danych jest ogółem 486 osób, z tego 

130 osób opatrzonych zostało w okolicznych gminach zaś 353 w klinikach 

krakowskich. Wszystkie te osoby są lekko ranne. Najwięcej ucierpiały 

dzieci, których 115 przebywało na kuracji w szpitalu. ! : 
Ciężko rannych jest 35 osób, w tem 18 dzieci, wszyscy niemal ranni 

w oczy odłamkami szkła. Zabity został żołnierz Stefan Wawro i ciężko 
ranny jeden kapral. » 

Zniszczenia. 
Zniszczenia są bardzo znaczne. Na drodze od Witkowic do Krakowa 

niema ani,jednego nieuszkodzonego budynku. W wielu domach drzwi 
i okna zostały powyrywane i odniesione daleko. Bardzo znaczne straty 

poniosły miejskie baraki gruzliczne, gdzie większość urządzeń została 

zniszėzona* AE? 
Prąd powietrza był tak silny w centrum Krakowa, że w mieszkaniach 

ludzie pospadali z krzeseł a meble się powywracały. Żelazne żaluzje 
zostały powyginane do wnętrza. Najwięcej jednak ucierpiały kościoły, a 
przedewszystkiem kościół Marji Panny, gdzie wyleciały niemal wszystkie 
szyby wspaniałych witraży Wyspiańskiego. Również w kościele Św. Anny 

wyleciały szyby, co podczds nabożeństwa wywołało ogromny popłoch 
wśród modlących się. Jedynie przytomność umyslu ks. kan. Masnego ura- 
towała sytuację., > 

Ogółęm straty według prowizorycznych obliczeń -delegatów  Minister- 
stwa Robót Publicznych, którzy badali szkody na miejscu wynoszą 1 
miljon 270 tys. Koszt zdruzgotanych szyb w samym Krakowie obliczany 
est na zgórą 1 miljon. N ' 

BEC Akcja władz. 
Władze natychmiast po wybuchu z całą energją zajęły się akcją ra- 

towniczą. Woj. Darowski zorganizował specjalny komitet pomocy oiarom 

katastrofy, Rada Ministrów na nadzwyczajnem posiedzeniu wydsygnowała 

500 tys. złotych na akcję doraźną.W Krakowie bawił również vice-premjer 
"Bartel, ktory osobišcie zwiedzi! miejsce katastrofy. й ‹ 

Równolegle do akcji pomocy ofiarom prowadzone jest śledztwo w 
celu ustalenia czy wybuch nie był skutkiem zamachu. Na razie brak da- 
nych w tej materji przypuszczenie to obala. 

Wyrok w Sprawie band dywersyjnych. 
NOWOGRÓDEK, 7 Vi, PAT. wczoraj w Słonimie na sesji wyjazdo* 

wej grodzieńskiego sądu okręgowega po 7-miodniowych obradach zapadł 
wyrok w Sprawie 61 włościan oskarżonych o udział w bandach dywersyj- 

nych. Trzech oskarżonych skazano na 4 lat ciężkiego więzienia, 8 na trzy 

lata i 15 na dwa lata, Wszystkich skazano na podstawie art. 102 kodeksu 

karnego. Resztę oskarżonych uniewinniono. Wszystkim zaliczono 19-mie- 

sięczny areszt prewencyjny. ' ! 

ъ \ 
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wierności swej 'dla swego „pana 
i władcy, rosyjskiego imperatora, lecz 
zato kochanków jej galerja potrze- 

GRANDE DAME. 
Skąd p. Harold Temperley wy- 

dostał pisane po francusku «memuary» 

„Księżnej Doroty Lieven—niewiadomo. 
Nie puszcza © tem z ust paty w wy- 
cianej książce o niej, przeplatanej 

fragmentami jej pamiętników. Po woj- 

nie tyle w Rosji bolszewickiej dobyto 

materjału głęboko ukrytegą w archi- 

wach państwowych... Niewątpliwie 

gdzieś tam leżał „pogrzebany* pa- 

miętaik pani ambasadorowej. P. Ha- 

rold Temperley dokonał tylko eks 
humacji. WADA į 

Tykó, że pamiętnik wielkiej damy, 
co lubiła pasjami uprawiać dyplomację 
jest po tej. ekshumacji tak świeży, 

tak pełen życia, iż nikt by niedał 

wiary, że gdzieś w jakiemś archiwum 

pleśniał już i butwiał. я į 
Co przez życie całe robiła księżna 

Lieven—nie piękność bynajmniej lecz 

niesłychanie czarująca? W erze t. zw. 

„metternichowskiej* obracając się w 

najwyższych sferach towarzyskich i 
politycznych była tam pośredniczką, 

tu orędowniczką jeszcze gdzie indziej 

inicjatorką... Robiła politykę — sa- 
lonową. Jest przykładnie stała w 

bowałaby — katalogu. Trzeba atoli 
mieć na wzgledzie, że męża nigdy 
nie kochała. Tylko początkowo, w 
epoce narzeczeństwa i miodowych 
miesięcy patrzyła z upodobaniem w 
świetnego oficera, co w 25 roku 
życia potrafił zostać ministrem wojny! 
Imponował jej. Ona, latorośl staro- 
szlacheckiej . rodziny von Bencken- 
dorffów, wychowywała' się na koszt 
cesarzowej w klasztorze Smolneńskim 
(Smolna) gdzie czekały cierpliwie na 
mężów panny z arai arysto* 
kratycznych domów. Panna von 
Benckendorff wyciągnęła wysoki nu- 
mer na loterji życia. Oświadczył się 
o nią, o 1540 ietnią, hrabia von 
Lieven. Cesarz dał mu jako prezent 
ślubny tytuł książęcy. 

Księżna Lieven żyła z. mężem... 
ol — najzupełniej dobrze. Czworo 
dzieci z nim miała — akurat tyle ilu 
kochanków. I to niemal oficjalnych. 
Pierwszym był książę  Dołgorukij, 
ostatnim minister króla Ludwika Fili- 
pa Guizot; w pośrodku mamy tež 
dwie nielada osobistości — wielkiego 

Lot Chamberlaina 

SŁ O Ww O 

L asai pass we Przed Wyborami do Rady Miejskiej, 
ciągu dwóch tygodni, dwa niezwykle 
odważne przeloty ponad Atlantykiem 
z Ameryki do Europy. Pierwszy zwy- 
cięzca Lindbergh nie zdążył jeszcze 
powrócić do swej ojczyzny, aby po- 
dzielić się ze swemi rodakami tryum- 
fem, a już drugi jego rodak pokonał 
ocean i wylądował w malem mia- 
steczku saksońskim  Helfia, ustana- 
wiając nowy rekord najdłuższego lotu 
bez lądowania. 

Różnica potniędzy Lindbergiem a 
Chamberlainem jest jednak bardzo 
duża. Lindbergh leciał sam jeden, 
niewziął nawet do aparatu swego u: 
łubionego kota, obawiając się że 
biedne zwierzę nie wytrzyma chłodu. 
Chamberlain leciał we dwoje ze swo- 
im imresarjo miljonerem  amerykan- 
skim Lewinem, podobno pochodzącym 
z Wileńszczyzny. Lewin wsiadł do 
samolotu w cstatniej chwili nieprzy- 
gotowany absolutnie do odbycia ta* 
"kiej podróży. Na lotnisku w New 
Yorku rczegrały 'się podobno rozdzie- 
rające sceny, gdyż małżonka p. Le- 
wina za nic w świecie nie chciała 
puścić swego męża w tak ryzykowną 
podróż. 

Chamberlain wystartował o go- 
dzinie 6-ej: (czas nowojorski) w dniu 
4go b. m. a już w niedzielę o go- 
dzinie 21 min. 15 widziano go nad 
angielskim portem Plymout a zatem 
Jot nad Atlantykiem trwał 27 godzin. 
Chamberlain miał pierwotnie zamiar 
lecieć do Moskwy o ile mu starczy 
benzyny, dlatego przeleciał nad Fran- 
cją i połeciał aalej. Wskutek jednak 
braku benzyny zmuszony był o @0° 
dzinie 5-tej rano w dniu 6 b. m. lą- 
dować w miasteczku Helfta niedałeko 
od Eisłeben w prowincji saksońskiej. 
Dopiero o 7 rano wiadomość o przy- 
musowem lądowaniu nadeszia do 

YHlalle, skąd natychmiast wysłano sa- 
molot z benzyną. O godzinie 10-+teį 
Chamberlain podjął na nowo lot. 

Ogółem Chamberlain znajdował 
się w powietrzu bez przerwy 42 go- 

Lot Lindbergha trwał 33 godziny, 
Chamberlain poirafił zaś wytrwać w 
samolocie o 9 godzia dłużej. Co za 
siła woli. Energja ludzka święci no- 
wy tryumf. Lot Chamberlaina dowo- 
dzi, że komunikacja lotnicza przez 
Atlantyk stanie się już w niedalekief 
przyszłości nie dziedziną rekordów 
sportowych, ale normalną komunika- 
cją ała celów praktycznych porozu- 
miewania się dwóch odległych lądów. 

Był moment w poniedziałek kiedy 
Chamberlaina spodziewano się u nas 
w Wilnie. Było nawet w dniu 6-go 
b. m. zarządzone pogotowie obser- 
wacyjne na łotnisku w  Porubanku. 
Stało się to w ten sposób, że po 
przelocie Chamberlaina nad Piymoutem 
nie widziano go więcej, sądząc zaś z 
zamiaru loinika, miał on lecjeć do 
Moskwy. Według przypuszczeń za- 
pas benzyny Chamberlaina wyczerpał 
by się gdzieś pomiędzy Wilnem a 
Mińskiem. Dlatego więc oczekiwano 
go w Poriibanku. 

Chamberlain w Londynie. 
BERLIN, 7 Vi. PAT. Chamberlain 

wylądował dziś o godz. 17 min. 56, 

w porcie lotniczym Tempelhoff pod 
Berlinem witany entuzjastycznie przez 
kilko tysięczne tłumy publiczności. 
Samolotowi Chamberlaina towarzyszyła 

eskadra 14 samołotów wysłana zaw» 

czasu do Chocieburza. 
Dalsze plany Chamberlaina, 

__ LONDYN, 7—Vl, PAT. Chamber- 
lain przeprowadził dzisiaj rozmowę 
telefoniczną z Londynem, w której 
oświadczył © swym zamiarze przyby- 
cia w ciągu najbliższych dni do Lon- 
dynu. Oświadczył on, że aparat jego 
będzię wyciągnięty z błota i dopro- 
wadzony do należytej sprawności i 
że prawdopodobnie odbędzie na nim 
podróż powrotną do Ameryki. W tu- 
tejszych kołach lotniczych sądzą, że 
tego ostatniego zamiaru Chamberlaina 

„nie można traktować poważnie tem- 
bardziej, że lot w kierunku zachod- 
nim po nad Atlantykiem przedstawia 
większe trudności, gdyż jest to zwykle 
lot przeciwko głównemu  prądowi 

wiatru. Ad ' 

№ 

księcia Konstantego Pawłowicza i życiu księżnej fakt, co na doli jej i zwiani z wielkiej politycznej szachow- 
„Stangreta Europy", jak go swojego niedoli silnie zaważył. Bawiąc z mężem nicy świata przez wicher 1848-go ro- 
czasti zwano, księcia Metternicha. 

Mąż księżnej Lieven (tak' zresztą 
z e mówiono) rychło porzucił 

użbę wojskową pomimo, że go wy- 
niosła tak wysoko. Żona wolała aby 
był dyplomatą cywilnym. Tak się też 

i stało. O mianowanie go ambasado- 
rem w Londynie postarała się księżna 
ze zwykłą zręcznością i puszczając w 
ruch swoje rozgałęzione, wspaniałe 
stosunki. t 

Nastapilo „brylowanie“ w londyn- 
skich salonach. Księżna, grande da- 
me od brylantu w djademie do ob- 
casa u bucika, prowadząca konwer- 
sację prześwietnie, niezmiernie łotna 
i inteligentna, w dodatku niemal wir- 
tuozka u fortepjanu, okazała się... 
wysoce uzdolnioną dyplomatką, Nikt 
się nie liczył z p. ambasadorem. 
Zaćmiła go kompietnie na wszystkich 
polach — żona, | 

Wcale długo pozostawali książę i 
księżna Lieven na dyplomatycznym 
świeczniku w Londynie. Ciągnęło je- 
dnak zawsze księżnę — do Paryża, 
Bo Paryż... to Paryż! Podczas atoli 
przebywania w Londynie stał się gw 

WIELKI WIEC. 
Bezpartyjaego Komitetu Obrony 
Polskości Wilna a Fachowej i 
Oszczędnej Gospodarki Miejskiej. 

Dnia 6 czerwca na drugi dzień 
Zielonych Świątek odbył się wspania- 
ły wiec Bezpartyjnego Komitetu. Du- 
ża sala kina Polonia wypełniona zo- 
stała po brzegi. Ze względu na jej 
przepełnienie już na 15 minut przed 
rozpoczęciem wiecu wpuszczać zaczę- 
to jedynie osoby, które uprzednio 
się zarejestrowały w któremś z biur 
Bezpartyjnego Komitetu i otrzymały 
specjalne zaproszenia. Należy tu za- 
uważyć, że pod względem akcji 
wiecowej Bezpartyjny Komitet zaj- 
muje pierwsze miejsce. Wiece Bez- 
partyjne posiadają kilkakrotnie więk- 
szą frekwencję od wieców innych ko- 
mitetów wyborczych. Specjalnie wiece 
Centralnego Komitetu przeważnie nie 
dochodzą do skutku, zwłaszcza na 
przedmieściach. . 

Wiec zagaił prof. Zawadzki, zapra- 
szając na przewodniczącego generała 
Stefana Mokrzeckiego, byłego Preze- 
sa Tymczasowej Kotnisjj Rządzącej 
Litwy Środkowej, któty wypowiedział 
do zebranych mowę pełną uczucia. 
Do prezydjum zaprosił: p. p. Michała 
Jakóbczyka, prezesa Cz. Jankowskie- 
go. Z. Packiewicza, Edm. Piłsudskie- 
go i Kon$st. Siemiradzkiego. Jako re- 
ferenci występowali pp. prof. Zawadz- 
ki, ks. Leon Puciata i dr. Borowski. 
Mówili o zadaniach przyszłej gospo- 
„darki miejskiej unikając zwrotów, wy- 
razów i obietajc demagogicznych. 

Po przemówieniach rozpoczęła się 
dyskusja w czasie której postawiono 
wniosek o delegowanie do ].Е. Агсу- 
biskupa prezydjum wiecu celem u- 
zyskania jego Pasterskiej pomocy w 
złagodzeniu walki wyborczej. 

W czasie wiecu dobijała się do 
drzwi wejściowych bojówka złożona 
z drobnerowców i endeków. Ludzie 
ci przyszli uzbrojeni w kije i w licz- 
bie do czterdziestu usiłowali się we- 
drzeć na salę posiedzeń. Trzech 
przedstawicieli straży obywatelskiej 
przy pomocy dwóch policjantów ©- 
studziło jednak ich zapały i na salę 
wpuszczeni nie byli. 

Poniedziałkowy wielki wiec Bez- 
partyjnego Komitetu był nietylko zaj- 
większym wiecem z całej akcji przed- 
wyborczej do Rady Miejskiej. Był 
także wiecema najspokojniejszym, naj- 

bardziej godnym, najpoważniejszym. 
Nikt nie próbował go zakłócić, nikt 
niechciał go przerywać. Wniesiono 
na końcu po wszystkich przemówie- 
niach jeden jedyny okrzyk „niech ży- 
je socjalizm* i w tym gjednym tylko 
PD ujawniły się protesty partyj- 
ników. . 

Delegacja u J. E. ks. Arcybiskupa. 
Dełegacja prezydjum wiecu zgod- 

nie z uchwaloną przez zebranych 
rezolucją udała się do pałacu arcy- 
biskupiego i prosiła о posluchanie. 
Ks. Arcybiskup przyjął delegację w 
pięknej sali, zawieszonej portretami 
wszystkich _ biskupów _ wileńskich. 
Wśród tych portretów wisiał już por- 
tret nieodżałowanego biskupa - mę- 
czennika, pierwszego arcybiskupa Wi- 
leńskiego X. Ciepiaka, a portret, nie- 
dawno zmarłego Biskupa Matulewicza 
spoczywał na kanapie. 

* Delegacja przedstawiła Arcybisku- 
powi staa rzeczy, z którego wynika, 
że Centrałay Komitet akcję swą opiera 
na rzucaniu na przeciwników swoich 
oszczerstw i wogóle posługiwaniu się 
kłamstwem w niezwykle szerokich roz- 
miarach. Delegacja przedstawiła X. 
Arcybiskupowi dokument, mianowi- 
cie rozrzucaną ulotką podpisaną 
„Polski Centralny Komitet Wyborczy” 
w której było powiedziane, że celem 
wszystkich komitetów (a więc i Bez- 
partyjnego) „jest wprowadzenie do 
Rady Miejskiej żydów i socjalistów". 
Tego rodzaju oszczerstwa zatruweją 
atmosferę wyborów jadem kłamstwa 
i potwarzy. . 

X. Arcybiskup odpowiedział, że 
świeżo wraca z wizytacji i mało się 
orjentuje w stosunkach  przedwybor- 
czych. Istotnie z dalszej rozmowy wy- 

jesienią 1818-go roku-w  Akwinsgra- 
nie podczas odbywającego się tam 
kongresu— poznała potężnego minist- 
ra cesarza austrjackiego: Metternicha. 
Ona miała 32 lata, on liczył t45 wio- 
sen. O czem że mieli długie prowa- 
dzić rozmowy jeżeli nie o... Napo!eo- 
nie, którego oboje znali osobiście? 
To ich zbliżyło. «Tej usługi zaprawdę 
nie spodziewałem się po nim...»—pi- 
sał sarkastycznie Metternich do pani 
swego serca. Hm... Metternich byl 
ojcem $iedmiorga dzieci kiedy w nie- 

o strzelił miłośny coup de foudre. 
o się zdarza... to się zdarza.. 

Okrutnie się kochali, Bez patmię- 
ci. Išcie piorunowo, to znaczy błyska- 
wicznie krótko. Jeżeli bowiem pisał 
do księżnej  Metternich jeszcze w 
1819-1ym: «Kocham cię jednakowo— 
w Karlisbadzie i u stóp Wezuwjusza», 
to bardzo już rychło szalona ta mi: 
łość rozwiała się. Kongres ich zbli- 
żył; ostatni rozdział romansu rozegrał 
się też ma kongresie, mianowicie w 
Weronie. 

Był też i epilog. Oboje spotkali 
się znowu—po 26-ciu latach; oboje 

nikło, iż jego Ekscelencja x. Arty- 
biskup nie zawsze prawdziwie był in- 
formowany. 

X. Arcybiskup oświadczył także, 
że niezłomnem jego postanowieniem 
jest, aby nikt z jemu podległego ducho- 
wieństwa djecezji nie piastował man- 
datu ani do Izb Sejmowych, ani też 
do ciał samorządowych. 

Ulotka oszczerza, a podpisana 
przez «Polski Centralny Komitet Wy- 
borczy» pozostała w rękach Księdza 
Arcybiskupa, в 

Wiec Bezpartyjnego Komitetu na 
Nowym Świecie. 

W niedzielę, dnia 5 b. m. o godz. 
1 m. 30 po poł. odbył się przy ul. 
Raduńskiej Nr. 26, wiec kobiecy, 
zwołany przez Bezpartyjny Komitet 
Obrony Polskości Wilna i Fachowej 
a Oszczędnej Gospodarki Miejskiej. 
Na wiec przybyło około 300 kobiet 
zamieszkałych w dzielnicy  Nowy- 
Świat. Przybyła również i bojówka 
zorganizowana przez P.P.S. pod kie- 
runkiem osławionego rozbijacza pol- 
skich wieców niejakiego Gorgola. 

Po przemówieniu delegata Bezpar- 
tyjnego Komitetu zebrani wyrazili 
jednogłośnie przystąpienie do Bezpar- 
tyjaego Komitetu. 

Bezpartyjny Komitet, kierując się 
hasłami słusznemi i uświadamiając 
ludność m. Wilna o znaczeniu go- 
spodarki miejskiej mie obawia się 
nigdy rozbijaczy wieców i krzykaczy 
innych komitetów, którzy swoją de- 
magogją wprowadzają ludność wileń- 
ską jedynie w błąd, udziela wobec 
tego na swoich wiecach głosu grów- 
nież przeciwnikom. 

"Toteż przewodniczący tego wiecu 
(pomimo, że to był wiec kobiecy) u- 
dzielił głosu bojowcom PPS., którzy 
w czasie swoich przemówień zostali 
tylko przez zebranych skompromito- 
wani, jako płatni agitatorzy i wywro- 
towcy, wskutek czego też zawstydze- 
ni niezwłocznie opuścili salę. | 

Po dalszych wyjaśnieniach nasze- 
go prelegenta żebrani uchwalili jedno- 
głośnie rezolucję, wnosząc okrzyk 
„Niech żyje Bezpartyjny Komitet O- 
brony Polskości Wilna i Fachowej, a 
Oszczędnej Gospodarki Miejskiej". _ 

Po skończonem zebraniu zareje- 
strowało się na listę Bezpartyjnego 
Komitetu około 150 kobiet tejże dziel- 

nicy. ; 

Wiec kobiecy na Zarzeczu przy 
ul. Popowskiej 8. 

W tymże dniu o godz. 7 m. 30 
wiecz. odbył się również wiec kobie- 
cy zwołany przez Bezpartyjny Komi- 
tet Obrony Polskości. Na wiec ten 
przybyło około 100 kobiet, które po 
przemowieniach prelegentow  komile- 
tu uchwaliły jednogłośnie rezolucję, 
podkreślając, iż Bezpartyjny Komitet 
Obrony Polskości Wilna i Fachowej, 

a Oszczędnej Gospodarki Miejskiej 

'może tylko zapewnić ludności zamie- 
szkałej na przedmieściach wprowa- 

dzenie do Rady Miejskiej ludzi uczci- 
wych i sumiennych. 

Rozbicie wiecu Centralnego Ko- 
mitetu Wyborczego. 

W ubiegły poniedziałek miał się 
odbyć w Sli Miejskiej wiec przęde | 
wyborczy, zorganizowany staraniem 
Centralnego Komitetu Wyborczego 
(N. D.). 

„Na wiec ten pomimo usilnego re= 
klamowania go, przybyło zaledwie 
kilkaset osób. Bez zbytniego zaintę- 
resowania słuchano przemówień mów- 
ców starających się przekonać audy: 
torjum, że tylko Centralny Komite! 
Wyborczy przy pomocy swoich kan: 
dydatów (n. b większość ich zasiada: 
ła już w rozwiązanej Radzie) uzdro- 
wi stosunki i stworzy dobrobyt w 
Wilnie. W pewnym momencie grup: 
ka osób składająca się z socjalistów, 
zaczęła śpiewać «Czerwony Sztandar» 
a jeden z grona oponentów usiłowa 
wygłosić przemówienie. Policja usu; 
nęła demonstrantów. Incydent ten po“ 
działał tak na zebranych, że natych: 
miast wszyscy prawie rozeszli się 
Tym sposobem zakrojony na duże 
ilość słuchaczy wiec został rozbity. 

Nieudany wiec Centrokomu na 
Antokolu. 

W niedzielę, w godzinach popo: 
łudniowych przed kościołem św 
Piotra i Pawła miał |się odbyć wiet 
Centralnego Komitetu, na który przy 
byli przedstawiciele tegoż komiteti 
oraz duża bojówka. Bojowcy endecc) 
pragnęli skorzystać z okazji oczeku: 
jąc na ludzi wychodzących z kościoł: 
aby w ten sposób zdobyć sobie zwo 
lenników. Niestety i tym razem nie 
udało się, gdyż do wychodzącega 
tłumu przemówił przedstawiciel. Bez- 
partyjnego , Komitetu p. Jakubczyk, 
wskutek czego też wszyscy udali się 
gremjalnie na wiec Bezpartyjnego Ko- 
mitetu do sali przy ul. Antokolskie, 
54. Charakterystycznem jest, iż mimo 
protestów działaczy endeckich nikt z 
publiczności nie pozostał na endec 
kim wiecu Centrokomu. 

Po przemówieńiach prelegentów 
Bezpartyjnego Komitetu pragnął za 
brać głos jeden z endeków, lecz” lud: 
ność gremjalnie zaprotestowała, „nie 
chcemy takich mówców* i podniosłe 
okrzyk. „niech żyje Bezpartyjny Ko: 
mitet“. Endecy zaskoczeni tą owacją 
poczęli awanturować Się aż wresz- 
cie policja zmuszoną byla usunąć 
krzykaczy z sali. 

Lista Nr. 1 Bial.-rosyjska 
W niedzielę, dnia 5 b. m. o godź 

11 m. 50 zgłoszoną została na ręce 
przewodniczącego Głównego Komi- 
tetu Wyborczego p. mec. Luczyf- 
skiego przez zįednoczony białoruskoe 
rosyjski komitet wyborczy lista kandy- 
datów do Rady Miejskiej. Na czele 
listy znajduje się senator Wieczesław 
Bohdanowicz. Z powodu wpłynięcia 
tej listy, jako pierwszej — zanumero- 
wano ją nr. 1. (x) 

zerownie Jugosłnwji z Albanjų. 
Pošelstwo Jugosłowiańskie odjechało z Tirany. 

BIAŁOGRÓD, 5VI. PAT, jugosłowiański charge d'affaires w 
Tiranie wraz z personelem Poselstwa wsiedl w Durazzo, na pokład 
stątku i udali się do Kataru (Cattaro). Odja:d ten jest następ- 
stwem faktu, że Rząd Albański odmówił przyjęca warunków posta- 
wionych w drugiej nocie Rządu Jugosłowiańskiego w sprawie are- 
sztowania dragomana Poseistwa jugosłowiańskiego w Abanji G.ur: 
kowicza, - " г й ` 

Wrażenie w Białogrodzie. 
BIAŁOGRÓD, 7 Vi. PAT. Zerwanie stosunków dyplomatycznych z 

Albanją nie wywołało tu wielkiego wrażenia. Sądzą, że nie pociągnie ono 
za sobą poważnych skutków politycznych. Tutejszy poseł albański Zene- 
Bey nie opuścił dotychczas Białogrodu. Słychać, że jest on zdecydowany 
pozostać w Białogrodzie jako osoba prywatna 1 starać się załagodzić kon- 
flikt. Przedstawicielstwo interesów jugosłowiańskich w  Albanji obejmie 
Francja. Granica jugosłowiańsko albańska jest zamknięta tak, że wszelka 
komunikacja między obu państwami ustała. ‘ 
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jak wiadomo, pasjami grę dyplo- 
matyczuą, politykowanie, intrygi za 

ku... Oni ona dóbrze już starzy. kulisowej. | Guizota, trzeba pod: 
Опа wsparta na ramieniu ostatniego 
swego adoratora Guizota, on w to- 
wśnrzystwie trzeciej żony, | 

fą ostatnią liaison księżnej Lie- 
У%% byfo tak, žė, jak się rzekło, Pa- 
ryż nęcił ją i nęcił ku sobię, aż. ją 
posiadł. Było to już atoli po zupeł- 
rem zerwaniu z mężem, który po- 
szedł na guwernera do Carewicza a 
księżna, nie długo popasawszy w Pe- 
tersburgu pod twardą ręką cesarza 
Mikołaja przejechała na stałe rezydo- 
„wanie do Paryża—jako całkiem — ргу- 
watna osoba. Onaž jednak miałaby 
nie „wywierać wpływu* na sprawy 
polityczne? Potrzeba było tylko mieć 
„kogoš“ w ręku z wysoko postawia* 
nych. Miała do wyboru: Thiepsa i 
Guizota. Wybrała tego drugiego. 1 te- 
go sensata, tego najpoważniejszego 
z poważnych ludzi, tego uczonego, 
tego zapracowanego ministra potrafi- 
ła ta niepospolita kobieta, w 51-szym 
roku swego życia, formalnie przykuć 
do siebie uczynić go powolnem na- 
rzędziem w jej rękach. A o to 
właśnie chodziło księżnej lubiącej, 

podkreślić, miała u swych stóp do 
ostatniego swego tchnienia, Mogła do- 
skonałe poślubić Guizota. Książe Lie-. 
vn był już na tamtym świecie. Nic 
nie stało na przeszkodzie. Ale księż- 
nej-wdowie nie uśmiechało się zostać... 
madame Gnizot. Wolała być potęž- 
nego ministra Egerją, „natchnieniem, 
wodzić go za nos, wyrażając się — 
pardon — bez ogródek. ” : 

Ten ich stosunek przetrwał rewo- 
lucję, która pozbawiła Guizota jego 
świecznikowego stanowiska* Pozostał 
on wiernym przyjacićlem dobrze fuż 
1eciwej „grande damy. Był ozdobą „jej 
salonu, grając w mim rolę wysoce 
szacownej relikwji przeszłości. On też 
zamknął jej oczy, gdy. umarła licząc 
przeszło 70 lat Dopilnowat nawet 
sam aby stało się zadość jej życzć: 
niu i pochowano ją w sukni jaknaj- 
bardziej paradnej, czarnej, aksamitnej, 

‚а z djamentem na czole. 
Zwłoki księżnej Doroty 2 _ Веп- 

ckendorffów  Lieven spoczywają 
gdzieś na wsi pod Rygą, jej todzin= 
nem miastem. Cz. J.
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KURIER GOSPODARCZY 
W sprawie polityki 

zbożowej, 

Przeciwnicy Rządu, względnie o- 

ibecnego ministra rolnictwa, ostatniemi 

czasy dużo poświęcają uwagi rzeko- 

memu załamaniu się naszego bilansu 

'handlowego. Powołują się przytem na 
zmożony import zboża i wysnuwają 

stąd czarne rozpaczliwe wnioski co 

do przyszłości. „Roboćnik* zdążył 

;już nawet dokonać lotu próbnym ba- 

łonem, szerząc pogłoski o przewidy- 

wanych zmianach w składzie gabi- 

netu... s 

Rządowi zarzuca się, że manipu- 

lujac mylnemi przypuszczeniami i nie- 

-ścisłemi obliczeniami Głównego Urzę: 

du Statystycznego o wysokości  uro- 

Fdzaju w roku ubiegłym, zezwolił na 

nieskrępowany wywóz zboża nie: 

zwłocznie po zbiorach, w czasie naj- 

„gorzej kształtujących się na rynku 

wszechšwiatowym cen. W konsekwen- 

cji Polska obecnie importuje, impor- 

tuje po cenach najwyższych. W kon- 

sekwencji drożyzna w kraju. W kon- 

sekwencji nie tylko straty, lecz zala 

manie się bilansu handlowego. 

Analizując twierdzenie o katastro- 
"falnej sytuacji, odrzucając na bok ple- 

wy—słowa bez treści—, nie możemy 
doszukać się w nim ziarnka zasadni: 

„czej prawdy, Znajdujemy natomiast 

całą górę pobożnych ukrytych inten- 

cyj, których pobudki aż nadto są 
przezroczyste. 

Nikt nie zaprzecza, że polityka go- 
spodarcza, oparta na nieścisłych cyfrach 
i faktach niesprawdzonych, jest polity- 
ką samobójczą. Słusznem jest row 
nież, że nasz aparat statystyczny od 

„ doskonałości jest 
gdy chodzi o materjał dotyczący u- 

rodzajów i wewnętrznego spożycia 

zbół. Czy można jednak . zarzucić 
Rządowi, iż wszedł na drogę  niere- 

glamentowanego wywozu tylko dla 
tego, że lekkomyślnie dał posłuch 
prowizorycznym obliczeniom urodzaju. 

"Tę drogę Rząd musiał obrać nie- 

* zależnie od jakichkolwiek obliczeń. 
Uprzytomnijmy sobie stan rzeczy 

w okresie poprzedzającym. 

Gwoli bezprzykładnej, z absurdu 
zrodzonej i do absurdu doprowadzo- 
nej, polityki ochrony  konsumenta 

niejskiego b. premjeryi minister skar- 
bu p. Wł. Grabski powstrzymywał 
eksport zboża. Rolnik naciskany Śru- 
bą podatkową wyzbywał się krescen- 
cji za byle co. Zboża na rynku we- 
wnętrznym nie brakło. Natomiast si- 
ła nabywcza wsi malała: Wjeś naby- 
wała rzeczy najniezbędniejsze w iloś- 
ci minimalnej. Przemysł, niezdolny do 

konkurencji na rynkach zewnętrznych, 

nie znajdywał popytu na rynku wew» 

mętrznym. Ubożała wieś, upadało rol- 
mictwo, zakłady przemysłowe bankru- 

towały. к 

Przed nowym rządem stanęła ko- 
mieczność wyjścia z tej rozpaczliwej 
*piluacji, która zdawała się potwiet- 

dzać skuteczność dążeń i zabiegów 
p. WŁ. Grabskiego, by w Polsce nie 
było obywateła zdolnego do nabycia 
100 dolarów. W kraju wybitnie rol- 

* miczym należało rozpocząć od pod: 
„ niesienia stanu rolnictwa, od jego 
odbudowy, od zwiększenia jego zdol- 
ności nabywczej. 

Z całkowitą świadomością swych 

celów i konsekwencyj swych poczy- 
nań, Rząd zniósł -reglamentację . wy* 
wozową dla zboża. Jakież były skutki 

tego kroku, przed którym nigdy nie 

cofały się nawet. państwa rolniczo 
niewystarczalne, jak up. Niemcy? 

Skutkiem zwyżki cen na zboże 
zdolność nabywcza rolnictwa zwig- 

kszyła się a gdy zwiększyło się za- 
potrzebowanie wsi — przemysł, któ- 
ry znalazł odbiorców, zaczął wcho- 
dzić w fazę ożywienia, Polityka ochro- 

my konsumenta miejskiego stale pro- 

wadziła do zwiększenia bezrobocia. 

Otwarcie granicy dla wywozu zboża 

w krótkim już czasie dało zniżkę  li- 

* czby bezrobotnych o 13 — 15 proc. 

Z drugiej strony rolnictwo uzy- 

skało środki do racjonalnych inwe- 

tycyj i intensyfikacji gospodarstw. 

łaśnie w tym ostatnim roku ‚ гац- 

ważyć się daje wzmożone zapotrzebo- 
wanie na ńawozy sztuczne, uszlache» 

tnione nasiona, nowoczesne narzędzia 

| rolnicze 1 wzmożone dążenie do 

uprzemysłowienia warsztatów pracy 
„. Temu plus, który zyskuje rolnie 

ctwo przez podniesienie swego  sta- 

(nu, nie może być przeciwstawiany 
zaciążył na minus, który czasowo 

naszym bilansie handlowym. 

daleki, zwłaszcza 

Minus ten przejawia się w fakcie 
importu zboża w chwili obecnej, gdy 

ceny doszły do maksimum. Było to 

do przewidzenia, lecz zaradzić temu 

stan skarbu wówczas nie pozwałał. 

Gdyby w okresie zbiorów rolnictwo 
mogło korzystać z kredytów dla po- 

krycia zobowiązań zaciągniętych na 

dokonanie sprzętu i innych oraz opła- 

tę podatków przypadających na je- 
sień, zboże nie byłoby rzucone na 
rynki zewnętrzne wraz po zbiorach 

lecz równomierniej w miarę wzrostu 

cen. Rolnictwo zyskałoby na tem 

podwójnie. Dziś natomiast stan finan- 
sowy Państwa pozwala na zapobie- 

żenie eksportowi urodzaju roku 

1927. w czasie niesprzyjających wa: 
runków i jak nam wiadomo Rząd już 
poczynił wstępne kroki w sensie wy- 

jaśnienia w jakiej wysokości niezbęd- 

ny jest dla rolnictwa kredyt krótko- 
terminowy ma dokonanie sprzętu i 

realizację zobowiązań przypadających 
w rolnictwie z reguły na jesieni. 

Tu zaznaczyć należy, że znacze. 

nie importu zboża jest z |drugiej 

strony zbyt przejaskrawione. W sty- 

czniu roku bieżącego przywóz do 

Polski pszenicy i żyta wyniósł 15.400 

tonn, w lutym 28 tysięcy, w marcu 

32 tysięcy, w kwietniu 36 tysięcy. W 
miesięcach wiosennych wzmożenie 

importu objaśnia się złym stanem 

dróg, powodującym zanik dowozu zbo- 

ża w wewnątrzjkraju, jak również wy- 

czekującem stanowiskiem rolników w 

okresie stałej i szybkiej tendencji 

zwyżkowej zboża. Zapasy zboża we- 
wnątrz krają jeszcze nie są zresztą 

ustalone i trudno jest przewidzieć 
wiele wyniesie ogólny wwóz zboża 

do czasu nowych zbiorów i w jakim 
stosunku ukształłuje się ostatecznie 
plus osiągnięty z otwarcia granic dla 
wywozu do minusu z importu. Nie 
trzeba jednak zapominać, że w pierw= 
szym wypadku chodzi o plus który 
wywarł na rolnictwo wpływ trwały, 
wytwarzając siłę kinetyczną, —w dru- 

gim, o minus jednorazowy przemija- 

jacy. ; 
Jeszczę kilka słów o drożyźnie. 

Drożyzna w Polsce dotychczas pozo- 
staje względna, wynikając z niewspół- 

mierności stosunku cen do zdolności 

nabywczej. Nie ma ona charakteru 
drożyzny absolutnej. ’ 

O pogorszeniu sytuacjj można 
byłoby mówić wówczas tyłko, gdyby 
zwyżka cen na zboże spowodowała 
proporcjonalnie zwyżkę cen wszyst- 

kich innych artykułów. Poniższa ta- 
beła wykazuje wzrost wskaź1ika zło- 
tego cen rolniczych i przemysłowych: 

ceny ceny 
data rolnicze przemysł, 

VIII-1926 72.7 83.1 
DOC 740 83.4 
Xi 78.4 81.6 

RIOT 81.1 80.7 
MD e . 831 806 

1—1927 81.9 „82.4 
Нка 83.0 '833 
I 84.1 84.6 
WOD 88.9 86.0 

Z tabeli tej wnioskować należy, że 
wbrew wszelkim twierdzeaiom wspóź- 
mierny wzrost cen przemysłowych 
dotychczas nie n.a miejsca. ; 

" Z, Harski. 

INFORMACJE. 
Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P» Nr 46, z dnia 
28-V. 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o zmianie 
art 6 ustawy z dnia 28 listopada 1925 r. o 
upoważnienia Rządu do zaciągania poży- 
Czek państwowych oraz o biletach skarbo- 
wych, bilonie i pomocy dla instytucyj kre- 
dytowych (poz, 400); 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
/ pospolitej z dnia 17 maja 1927r. w.sprawie 
zmiany art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 
r. o pobieraniu od zaległości w podatkach 
bezpośrednich oraz w należytościach stem- 
plowych kar za zwłokę, odsętek za odrocze- 
nie, tudzież kosztów egzekucyjnych (poz, 401); 

   

  

kreśleniu w złotych kapitałów własnych 
przedsiębiorstw, obowiązanych do prowa- 
dzenia ksiąg handlowych (poz. 402); 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolaj z dnia 17 maja 1927 r. w sprawie 
zwolnienia listów zastawnych od podaiku od 
kapitałów i rent (poz. 403); 

| — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia. 17 maja 1927 r. o rozsze- 
rzeniu uprawnień Ministra Pracy i Opieci 
Społecznej z ustawy o zabezpieczeniu na 
wypadek bezrobocia (poz. 404); 

‚ — — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o zmia- 
nach w przepisach hipotecznych bsza- rach, na których obowiąku e sa Ptócia 
Komisarza Generajnego Ziem Wschodnich 
z dnia 31 sierpnia 1919 r., dotyczące wpro- wadzenia ustroju hipotecznego (poz. 408); — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- pospolitej z dnia 18 maja 1927 r.o kaucjach składanych w związku z umową o pracę 
(poz. 4095 | s Й — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 27 maja 1027 r. o przymu- 
sie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym 
Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych (poz. 
410); 

= ai tę R Ministra Skarbu z 
dnia 14 maja 1 r. w sprawie aparatów 
kontrolnych w gorzelniach (poz. 413); 

«Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 47, z dnia 
31-V 227 r: . 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 
30 maja 1927 r. o dalszem przedłużeniu ter- 
minu mocy WE: rozporządzenia z 
dnia 15 stycznia 1 r. w sprawie ustano- 
wienia cła wywozowego od żyta i mąki 
żytniej (poz. 425); 

— Rozporządzenie Ministra Reform Rol- 
nych z dnia 10 maja 1927 r. o ustaleniu re- 
gulaminu Głównej i Wojewódzkich Rad na* 
prawy ustroju rolnego (poz. 430); —. 

Rozporządzenie Ministra Spraw We- 
wnętrznych z dnia 2 maja 1927 r. wydane 
w porozumienia zx Ministrem Skarbu celem 
wykonania ustawy z dnia 1 marca 1927 r. o 
samoistnym podatku wyrównawczym dla 
zmin wiejskich b. zaboru rosyjskiego (poz. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 48, z dnia 
1-VI 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o pań- 
stwowycn zakładach chowu koni i o premjo- 
waniu ogierów (poz. 435); 

Rozporządzenie Ministrów: Robót 
Publicznych i Skarbu z dnia 20 maja 1927r. 
w porczumieniu z Ministrami Spraw We- 
wnętrznych i Sprawiedliwości w sprawie 
umarzania pożyczek na odbudowę (poz. 

1 436) 
KRONIKA MiEJSCOWA. 

— (0) Posiedzenie Okręgowej 
Komisji Ziemskiej w Wilnie. Dnia 
9 czerwca odbędzie się posiedzenie 
Okręgowej Komisji Ziemskiej w Wil- 
nie. Porząd<k dzienny obejmuje spra- 
wy następujące: 

1) Sprawy zatwierdzenia projektów 
scalenia gruntów, należących do go- 
spodarzy wsi: a) Aruszyny, gm, Kie- 
mieliskieį, pow. Święciańskiego, b) 
Gołotylce, gm. Hoduciskiej, pow. 
Święciańskiego, c) Fr"łowo i Berezo- 
wo, gm. Mikołajewskiej, pow. Dziś- 
nienskiego, d) Bosianki III, gm. Jaź 
nienskieį, pow. Dziśnieńskiego, c) 
Naumionki, gm. Prozorockiej, pow. 
Dziśnieńskiego, f) Galczuny, gm. Mi: 
chaliskiej pow. Wileńsko-Trockiego, 
ig) Borejszunv, gm. Bystrzyckiej, 
pow. Wileńsko-Trockiego. 

2) Sprawy likwidacji służebności, 
rzekomo obowiązującej: a) majątek 
Chmaryszki, ;gm. Grodeckiej, pow. 
„Mołodeczańskiego na rzecz wsi Ta- 
tary i b) majątek Mołodeczno, włas- 
ność Michała Zajączkowskiego, na 
rzecz wsi Cywidówka. 

3) Sprawy wdrożenia postępowa- 
nia scaleniowego: a) na obszarze о- 
koło 1000 ha gruntów, należących do 
gospodarzy miasteczka Druja, pow. 
Brasławskiego; b) wsi Bukowo, Kiap- 
sia, Skorobogaty i Czuryłowo, pow. 
Brasławskiego, c) zaśc. Kaczanowo, 
okolicy Babiczowo, folw. /Horodzisz- 
cze, folw. Ignapol, wsi Jałowce, Dzie- 
midzienki, Maszyrki i fołw. Pczelnik, 
pow. Dziśnieńskiego. : 

4) эргама rozszerzenia obszaru 

O w о 

scaleniowego, dotyczącego gruntów 
wsi Świdno, gm. Duniłowickiej, pow. 
Postawskiego. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 7 

py oi żyto 53 56 zł iemiopło: — . 
za 100  klg., owies 46 — 48 (zalež- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 50— 
53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 32—34, 

le 33—35, ziemniaki 9.00—11.00, słoma 
żytnia 8 — 10, siano 15—18, Tendencja 
spora: Dowóz umiarkowany. 

qka o amerykańska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 — 90, 
żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 50—55, kartofiana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc. 70—75, 60 proc. 
60—65, razowy 52 — 56 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg. krajowa 115—125, gryczana całą 80-90, 
rzecierana 85—095, perłowa 80—9%5, pęczak 

50-60 jaglana 70-—8b. 3 
Mięso wołowe 250 — 270 gr. za 1 kg., 

cielęce 180—200, baranie 250—260, wie. 
przowe 300—320, schab 340—350, boczek 
340—350, szynka świeża 300—320, wędzona 
380—400. 

Tłuszcze: słonina krajowa 1 gat. 4.00 — 
4.20, Il gat. 350 — 380, szmalec wieprzowy 

450-—486, sadło 380—400. 
Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- 

tana 180--200, twaróg 120 — 180 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 220, masło nieso« 
tone 700 — '750, soione 550 — 600, desero* 
we 780—800. 

Jaja: 120—130 za 1 dziesiątek. 
Drób: kury 4,00 — 7,00 zł. za sztukę, 

kaczki żywe 5,00 —8,00, bite 400—600, gest 
żywe 12,00—15,00, bite 10.00—12.00, indyki 
żywe 20,00—22.00, bite 15.00—18.00 zł, za 
sztukę. 

Warzywa: kartotle 12—15 gr. za 1 kg., 
cebula 110—i30, cebula zielona 10—15 (pę- 
Czek), szczaw 78 — 80 za 1 kg., sałata 150 
—180 marchew 25 — 30 gr. za l kg., 
pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 25—30 gr. 
brukiew 25 — 30, ogórki  kwasz. 
500 — 800 gr. za 100 szt., groch 75—85 gr. 
za 1 kg., fasola 80—90 gr. za 1 kg., kapusta 
świeża 90—10J, kwaszona 50—60, grzyby 
świeże (borowiki) 4—E zł. za kg. 

Cukier; kostka 170-175 (w hurcie), 180- 
185 (w detalu). 

Ryby; Z powodu świąt żydowskich ry- 
by na targu nie było. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
7 czerwca 1457 :. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 8,92 8,94 8,90 
Belgja 124,30 — 124,60 124, - 
Holandja 358,25 359,15 _ 357,35 
Londyn 43,44 43,55 43,34 
Nowy-York 8,93 8,95. 8,91 

Ž 35,05 35,14 34,96 
Praga 26,53 26,56 26,44 
Szwajcarja 172,05 172,48 171,62 

Wiedeń 125,85 126,16 125,54 
Włochy 49,60  * 49,72 49,48 

Papiery Procentowe 
Dolarówka 54, 54.25 54.— 
5 pr. pożyczka koow. 65,50 65,75 
Pożyczka kolejowa 102.80 103.— 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92,— 
Banku Rolnego 92, - - 
Oblig. komun. Banku Gosp, Kraj. 93, 
4 i pół proc. ziemskie 61,50 60 | 
8 proc. warsz. 80.50 3 
4 i pół proc, warszawskie 61 X 

GIELDA WILENSKA, 
Wilno, dnia 7 czerwca 1927 r. 

‚ Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,90:/, 8,89 
Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł. 100 50,20 49,80 

_KRO 
ŚRODA 
8-0 Wsch, sł. o g. 3 m. 18 

Maksyma Zach. sł. o g.19 m. 52 
Jutro 

Pryma i Fel. 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B, 

z dnia $—VI 1927 r. 

Ciśnienie 
średnie | Ue, 
Temperatura 
średnia | 20 
Opad za do« 
ba w mm, sę 

Wiatr | Poludniowo-Zachodni, 
przeważający 

Uwa g i: Pochmurno, ulewa, Maxi- 
mum za dobę —- 178C. Tendencja baro- 
metryczna wzrost ciśnienia. 

; _ URZĘDOWA. 
— Lustracje Urzędów Skar- 

bowych. Prezes Izby Skarbowej p. 
Jan Malecki wyjechał w celu lustracji 
Urzędów Skarbowych pow. Oszmiań- 
skiego, Wilejskiego i Mołodeczań: 
skiego. 

W. czasie nieobecności prezesa za- 
stępować go będzie naczelnik wydziału 
podatków bezpośrednich p. Wacław 
Denisewicz. 

— Dyrektor Lasów Państwo- 
wych p. Wł. Grzegorzewski powró- 
cił w dniu wczorajszym z podróży 
inspekcyjnej i objął urzędowanie. + 

MIEJSKA. 
— (c) Szafa stalowa ochronna 

do obrazu M. B. Ostrobramskiej. 
Dowiadujemy się, iż dła ochrony: i 
zabezpieczenia obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej od eweutualnej kra- 
dzieży szczerozłotych koron, ma byź 
we WręĘCE murów, gdzie wisi obraz, 
urządzona szafa stalowa z automa- 
tycznym mechanizmem zamkowym. 
Koszta takiej szafy obliczane są“ na 

kilka tysięcy złotych. Komitet koro- 
nacyjny zamietza pracę ię, wymaga- 
jącą dużego nakładu umiejętności i 
starańności powierzyć 
państwowej szkole technicznej. 
8— Prof. J. Kallenbach wizyto- 

wal p. Wojewodę Raczkiewicza. 
W dniu wczorajszym bawiący od 
kilku dni w Wilnie prof, Józef. Kal- 
lenbach złożył wizytę p. Wojewodzie 
Raczkiewiczowi. 

SZKOLNA. 

— (c) Wycieczka szkoły war- 
szawskiej w Wilnie. Bawiła w Wil- 
nie podczas Zielonych Świątek wy- 
cieczka uczenic kl. 7 i 8 gimn. Rosz- 
kowskiej i Popielowskiej w Warsza- 
wie, wraz ze swemi wychowywczy: 
niami. Wycieczkę oprowadzali po 
Wilnie członkowie Koła Krajoznaw- 
czego przy gimn. Zygm. Augusta w 
Wilnie. W sobotę 4-go zwiedziła wy- 
cieczka śródmieście i Werki. W nie- 

Wileńskiej: 

NIKA 
nej pieczęcią K. Ch. legitymacji, któ: 
rą urzędnik Kasy obowiązany jest 
okazać, w razie zaś odmowy okaza- 
nła takowej, — uprasza się o wzy- 
wanie pomocy policji. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posłedzenie wil. T-wa le- 
karskiego. Dnia 8 bm. o g. 20-ej 
odbędzie się zwyczajne posiedzenie 
wileńskiego towarzystwa lekarskiego 
w lokalu własnym (Zamkowa 24), 

Porządek dzienny: 
1. Dr. M. Gojdź i dr G. Nowo- 

kuńska: Pokazy chorych z li. Kliniki 
wewnętrznej. 2. Dr. Į. Klukowski— 
przypadek nefrozy z pokazem chore- 
go z Il kliniki wewnętrznej. 3, Prof. 
K. Opoczyński—pokazy preparatów z 
zakładu anatomji patologicznej. 4-Dr. 
E. Czarnecki—odczyn gorączkowy u 
zwierząt, pozbawionych tarczycy, pod 
wpływem dożylnego wprowadzania 
błękitu metylenowego. Z zakładu Bo- 
logji ogólnej College de France, dyr. 
prof. E. Gley. Odczyta prof. S. Trze- 
biński. „5 Sprawozdanie z | zjazdu 
lekarzy słowiańskich w Polsce. Spra- 
wy administracyjne. 

— Posiedzenie Wojewódzkiej 
Kom sji Turystycznej. W _ dniu 
wczorajszym odbyło się kolejno po- 
siedzenie Wojewódzkiej Komisji Tu- 
rystycznej, pod przewodnictwem Dy- 
rektora Robót Publicznych inż. Siły- 
Nawickiego. Porządek dzienny obej- 
mował sprawozdanie referenta Komi- 
sji ze Zjazdu w Warszawie delegatów 
Towarzystw Turystycznych, sprawę 
projektowanej w końcu b. m. wysta* 
wy krajobrazu polskiego oraz spra- 
wozdania poszczególnych - podkomisji 
ze swej działalności. Z szeregu uchwał 
zasługuje na podkreślenie sprawa 
wyjednania w Dyrekcji Kołejowej od- 
powiedniego rozkładu jazdy pociągów 
podmiejskich dla turystów i wycięczek 
zwłaszczą w kieruaku na południe od 
Wilna oraz sprawa wytknięcia dróg i 
ścieżek podmiejskich dlą rącjonalnego 
zwiedzania Wilna. : ы 

— Odczyt prof. Fr. Delaisiego 
p. t. La cooperation des nations 

et la. notion nouvelle de I'ćtat. 
Odbędzie się;we środę dnia 8 czerwca 
1927 r. o godz. 7 po południu w 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu S. B. 
w Wilnie, Wstęp wolny. Fr. Dalaisi 
jest wybitnym uczonym, politykiem .i 
przedewszystkiem ekonomistą, między 
innemi autorem głównego dzieła 
«Les contradictions du. monde mo- 
derne». W pracach swych Fr. Dalaisi 
stara się wyświetlić właściwą: treść 
obecnego przełomu i drogą przedmio- 
towej naukowej analizy wykryć kię- 
runek, w którym «nas konieczność 
dziejowa popycha. Podczas ostatniej 
konferencji w G:newie prof. Dalaisi 
był oficjalnym: obserwatorem z ramie. 
nia Ligi Narodów. Fr. Dzlaisi przy- 

A  cZiEĘ 5-gO kościół św. Piotra i Paw DYWA do mas jako przedstawiciel 
Zjazd Dermatologów Pol= 

skich w Wilnie. 
W dn. 5 i 6 czerwca r.b. odbył 

Się piąty z kolei zjazd Dermatologów, 
tym razem w Wilnie. 

W niedzielę dn. 5 bm. o 
10 i pół nastąpiło otwarcie zjaz 
sali kolumnowej U. S. B. 

Przybyłych z różnych stron Pol- 
ski dełegatów i gości witał w imieniu 
komitetu organizacyjnego zjazdu. p. 
prof. dr. Sowiński, podkreślając zna- 
czenie zjazdu w życiu uniwersytetu 
wileńskiego i Wilna. Od czasu wskrze- 
szenia przez marszałka Józefa Piłsude 
skiego uniwersytetu w 1919 roku jest 
to pierwszy zjazd dermatologów w 

odz, 

Stroną Em Zjazdu kie- ła na Antokolu oraz bliższe okolice. trancuskiej Unji Paneuropejskiej, któ- 
rował sprężyście Komitet z prof. So- 
wińskim i dr. Mienickim na czele, 

Uczestnicy zjazdu zatrzymali się 
w hotelach George'a i Bristolu. 

W  drodze- powrotnej uzyskano 

W poniedziałek 6 go udała się wy- 
„cieczka do Trok oraz majątku hr. 
Tyszkiewicza. We wtorek 7 go na- 
stąpił powrót do Warszawy. 

„Zaznaczyć należy, iź jest to już 

rej jest sekretarzem jeneralnym, a 
która wśród swych członków liczy 
takich ludzi jak Briand;  Panlevż, 
Berthelemy, de aa 1 inni, a od- 
czyt jego wypowłedziany w Warsza- 

66 proc. zniżki cen biletów kolejowych. piąta z rzędu wycieczka szkolna z Wie wywołał tam wielkie wrażenie. 
— Środy Literackie, Dnia 6 b.m, . Prócz pracy naukowej zbliżyli się 

U W uczestnicy zjazdu na gruncie towa" siąca. 
rzyskim podczas wieczerzy w Sali 

Warszawy w ciągu ostatniego mie- 

— Wpisy do Państw. Szkoły 
odbyła się piętnasta Środa Związku 
Literatów przy udziale . 40-tu osób. 

George'a w niedzielę o godz. 9-ej Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Zebranie poświęcone było  uczczeniu 
(c) wiecz. 

"a 

Marja de Carmarie. 
W zeszły piątek p. Marja de Car- 

marie po raz ostatni wystąpiła na 
estradzie wileńskiej, przed wy, azdem 

Artystycznego w Krakowie Aleją 
Mickiewicza 5 odbędą się, 21 czerwca 
1927 r. o godzinie 9-tej rano poczem 
nastąpi egzamin wstępny. | 

Szkoła Sztuk Zdob. i Przem. Art. 
siadą 2 letni wydział ogólny i 6 

szkół specjalnych a mianowicie: archi- 
tektura wnętrz, malarstwo . dekoracyj* 

rzebywającego w Wilnie prof. Józe- 
a Kallenbacha. W. imieniu Związku 
przemówił do gościa p. W, Hulewicz, 
podkreślając jego zasługi jako pisa- 
rza, poczem wręczył prof. Kallenba* 
chowi pięknie przez prof. St. Matu- 
siaka wykonany dyplom członka ho- 
norowego Związku Literatów, Zebra- 

7. skowym na Antokolu: Po zebraniu, 

murach UŚ.B. Następnie ukonstytuo- na czas nieokreślony, a może i 
wało się prezydjum Zjazdu: prezes— powrotnie, zagranice—narazie do Za- 
dr. Krysztabywicz (Warszawa) vice- grzebia. Liczne grono słuchaczy, zło- 
prezes dr. KCarwowski (Poznań), sekre- żone ze szczerych przyjaciół i praw- 
tarz—dr, Kapuściński. 'dziwych wielbicieli jej wyjątkowo pięk- 

Po krótkiem przemówieniu prezesa nie brzmiącego głosu i nieprzeciętne- 
dr. Kryształowicza głos zabrał rektor go artyzmu wykonawczego, zgroma- 
U. S$. B. prof. Si. Pigoń. Witając zgro- dziło się dla serdecznie życzliwego 
madzonych podnosił znaczenie, wy- pożegnania uroczej 'artystki i niezwy- 
dzialu lekarskiego na uniwersytecie kle ujmującej swą uczynnością i szla- 
wileńskim. ; chetnošcią charakteru osoby. Nic wigc 

Prace wydziału tego zyskują uzna- dziwnego, że od pierwszej chwili za- 
nie i rozgłos tak w kraju, jak i za- panował na sali miły nastrój, wywo- 
granicą, dowodem czego są liczne łujący u koncertantki nader korzystne 
wzmianki w czasopismach naukowych. usposobienie, objawiające się |coraz 

Obecny Zjazd Dermatologów przy: piękniejszem brzmieniem głosu i co- 
czyni się niewątpliwie do pogłębienia raz lżejszą koloraturą, jako też coraz 
wiedzy lekarskiej i zwiększy zaintere- wyrazistszym śpiewem, w miarę wy- 
sowanie się, naszym uniwersytetem. 

Następnie przemawiali w imieniu Wy gramu, izawierającego najwdzięczniej- 
działu lekarskiego U.S.B. prof. Trze- sze arje i pieśni, któremi tyle razy już 
biński i w imieniu Towarzystwa le- zdobywała frenetyczne okłaski i wpra- 
karskiego w Wilnie, prezes tego to- wiała w zachwyt, wplatająć nową ga- 
warzystwa prof. Januszkiewicz.. Po.łązkę do uprzednio zbieranych waw- 
wysłuchaniu tych i jeszcze kilku prze- rzynów. i о! 
mówień poszczególnych uczestników Wszyscy, nieuprzedzeni miłośnicy 
zjazdu, odczytano depesze z życze- śpiewu wybitnej artystki, z żalem spo: 
niami nadesłane z Pragi Czeskiej, ze glądają na wyjazd p, de Carmarie z 
Lwowa, Warszawy oraz od szeregu naszego miasta, lecz widzą jasno tę 
osób prywatnych z. różnych stron 
Polski. ; 

Dalsze obrady podjął zjazd o g. 
15-ej w lokalu Wileńskiego Tow. Le« 
karskiego przy ul. Zamkowej 24. 
Przedtem o g. 12-ej zwiedzili goście 
pod przewodnictwem prof. Ruszczyca 
Wilno. 

W drugim dniu obrad odbyły się 
dwa następne posiedzenia naukowe. 
1-e'0 godz. 9-ej rano w szpitalu wojć 

jacym się niebezpiecznego 
wodnictwa, zbyt wyraźne prądy nie- 
życzliwe, które zdołały nietylko uni- 
cestwić przyobiecane jej „na pewno* 

miejscowej krytyki prasowej. Artystka, 
nie chcąca walczyć tą samą bronią i 
nieumiejąca natrętnie torować sobie 
drogę, nie mogła, w tych warunkach, 
zająć w Wilnie należytego stanowis- 
ka i daremnie traciła czas, przebywa- 
jąc tak długo w otoczeniu, rozmyśl- 
mie tamującem jej rozwój. Szczerze 
życzymy p. de Carmarie znalezienia 

tem odbyła się wspólna 'fotografja 
uczestników zjazdu. 2-e o g. 15-ej w 
lokału tow. lekarskiego. Na posiedze: 
niach naukowych wygłoszono cały 
szereg referatów i prac zzakresu naj: 
nowszych zdobyczy  dermatologji. 

" ne, grafika, szkoła tekstylna, rzeźba, ni uczcili uczonego przez powsta- 
szkoła ceramiki, kursa garncarsko nie i rzęsiste oklsski. Prof, Kallenbach 
jkafiarskie oraz publiczna sala rysun= podziękował szrdecznem przemówie- 
ków. Frekwencja wynosi ponad 200 
uczniów i uczennic Szkoła uzyskała 
dotychczas w rozmaitych konkursach 
na projekty z zakresu przemysłu ar- 
tystycznego ponad 400 nagród oraz 
rozmaitych odznaczeń. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 
— Dotacje Ministerstwa dla 

instytucyj społecznych.  Minister- 
stwo Pracy i Opieki Społecznej 
asygnowało na ręce p. Wojewody 
siedemnaście tysięcy złotych dla sze” 
regu następujących instytucji w Wil- 
nie: na likwidację Domu Wychowaw- 

konania ogromnego i trudnego pro- czego 2500 Zl, dla Towarzystwa 
Chrześcijańskiego Domu Ludowego— 
3.000 zł., dla Schroniska izolacyjnego. 
im. Sniadeckich—5.000 zł, dla Cen- 
trali Opiek Szkolnych—4000 zł. oraz 
dla internatów przy szkołach zawo- 
dowych w Nowo - Święcianach 
500511 

— Kasa Chorych m. Wilna 
otrzymała wiadomości, że jacyś mie- 
znani osobnicy zgłaszają się do 

w podobnych wypadkach zaopatrzo- 

REZ RONA REDDIT 

nej pozycji artystycznej. 
Ze zwykłym sobie artyzmem akom- 

panjował na fortepianie kapelmistrz 
WŁ. Szczepański. Partję fletu (obliga- 
to) w arjach Mozarta i Donizett'ego 
wykonał prof. Wł. Ostrowski, właści- 

* 

wie się dostosowując do całości tak rów z panami: Br. Rydzewskim, M.“ 
pomyślnego koncertu. ы 

Michał Józefowicz, 

niem. / i ` 
Następnie, uproszony przez ze: 

branych, zabrał głos prof. Kallenbach, 
szczegółowe informując o przygoto* 
„waniach do sprowadzenia zwłok Sło- 
wackiego. Będąc prezesem komitetu 
Głównego, udzielił najautentyczniej- 
szych wiadomości o przebiegu + całej 
akcji, ciągnącej się od czasów przed: 
wojennych, a obecnie dopiero uwień- 
czonej powodzeniem, Prof. Ruszczyc 
pokazał styłową szkatułkę, w której 
zawięziona ma być do Krakowa zie- 
mia z grobu ojca Poety, poczem wy- 
wiązała się ożywiona dyskusja na te- 
mat udziału Wilna w uroczystościach 
pogrzebowych. I 

„ Następna, ostatnia przed wakacja- 
mi Środą Literacka, odbędzie się 15 
b. m. i poświęcona będzie sprawom 
związanym z odnowieniem i korona- 
cją obrazu Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej. 

{ ‘ RÓŻNE. 
— Wycieczka członków  zjaz- 

słowiańskich geografów i etnografów, 
z udziałem również przedstawicieli 
francuskich, amerykańskich, włoskich 

występy na scenie operowej, lecz na- przyjaźniejszej atmosfery dia zdoby- i inn. w ogólnej ilości około 200 
wet usposobić nieprzychylnie część Cia, odpowiedniej jej talentowi, —pięk- osób. 

„Na dworcu wycieczkę spotkali: w 
imieniu p. wojewody, radca p. Raue, 
w imieniu miasta—vice-prezydent }, 
Łokuciewski, w imieniu władz woj- 
skowych pik. J. Kruszewski oraz w 
imieniu uniwersytetu grono profeso- 

Limanowskim, F. Ruszczycam, P. 
Wiśniewskim i J. Prufferem na czele. 

* 

konieczność dla dobra jej dobrego szczególnych firm, podając się za du słowiańskich geograf6w i“ 
rozwoju, albowiem tutaj nurtowały w urzędników Kasy. Wobec możliwych etnografów. W dniu wczorajszym o 
zawistnym światku artystycznym, bo- nadużyć przez osoby nieuprawnione *godz. 9 rano przybyła z Warszawy 

Aopóić uprasza się zainteresowanych żądać do Wilna wycieczka członków zjazdu



4 

Z dworca członkowie wycieczki 
udali się do uniwersytetu, gdzie w 
auli kolumnowej nastąpiło uroczyste 
powitanie wycieczki. Pierwsze prze- 
mówienie wygłósił p. wojewoda Racz- 
kiewicz, w podniosłych słowach  wi- 
tają zjazd, upatrując w nim wymow- 
ny dowód tego, że po ukończonym 
okresie współzawodnictwa ludów na 
polu walki nastąpiła era wytężonej 
współpracy na polu nauki i kultury. 
Dalsze przemówienia powitalne wy: 
głosili: prezydent miasta W. Bańkow- 
ski, rektor St. Pigoń, prof. Br. Ry- 
dzewski, prof. M. Limanowski, prof. 
J. Kłos którzy zobrązowali przeszłość 
Wilna, jaka wypływała z jego poło- 
żenia geograficznego ofaz jaka wy- 
clsnęła swe piętno na zabytkach mias- 
ta oraz p. Gorzuchowski, który w 
bardzo ciekawem premówieniu poru- 
szył kwestję granicy polsko litew= 
skjej Następnie członkowie wycieczki 
wyruszyli na zwiedzanie miasta pod 
kierownictwem pp. prof. Ruszczyca, 
Kłosa, Limanowskiego i inn. 

— Wezwanie stow. kupców. 
Wobec wielkiej doniosłości celu orga- 
nizacji kolonji wypoczynkowcch Sto- 
warzyszenie Kupców i Przemysłowców 
Chrześcjan w Wilnie wzywa wszyst- 
kich swoich członków, oraz całe ku- 
piectwo chrześcijańskie do składania 
w biurze Stowarzyszenia (Bakszta 7) 
do dnia 9 czerwca fantów na loterję 
na rzecz «Tygodnia ucznia». 

— Lot konkursu gołębi po- 
cztowych. W dniu 11 czerwca b. r. 
odbędzie się' lot konkursowy gołębi po: 
cztowych o nagrodę M. S$. Wojsko- 
wych i D.O. K. III na przestrzeni 
Białystok-Wilno, odległość w liaji po- 
wietrznej 220 klm. 

Gołębie pocztowe, puszczone do 
lotu konkursowego, są własnością 
wileńskich hodowców gołębi poczto- 
wych, zrzeszonych w .T-wie Czuwaj. 

— Uroczyste otwarcie sezonu 
rybackiego w obecności p. Wo- 
jewody. W ubiegłą niedzielę odbyło 
się otwarcie sezonu rybackiego na 
jeziorze Karaciszki, dzieržawionem 
przez Wileńskie Towarzystwo Miłoś- 
ników Sportu Rybackiego. Na otwar- 
cie sezonu przybyli liczni goście, a 
wśród nich członkowie honorowi To- 
warzystwa p. Wojewoda Raczkiewicz 
i Naczelnik ' Wydziału Rolnictwa p. 
Szaniawski. Po otwarciu sezonu 
goście podejmowani byli przez za- 
rząd śniadaniem. Towarzystwo powsta- 
łe w roku 1926, zakrzątało się do- 
okoła zorganizowania amatorów spor- 
tu rybackiego i obecnie liczy już 30 
członków. Na czele zarządu Towa- 
rzystwa stoi p. W. Makarow. | 
& — Podziękowanie. W imieniu 
kilkutysięcznej rzeszy wiernych par. 
św. Rafała i swojem składam tą drogą 
serdeczne podziękowanie Orkiestrze 
Szkoły Handl. Męskiej za uświetnienie 
swą muzyką pielgrzymki do Kalwarji 
w dn. 6.VI b. r. Ks. Bekisz. 

— Z Towarzystwa Popierania Prze- 
mysłu Ludowego w Wilnie. Prace To- 
warzystwa nad rozwojem przemysłu ludo- 
wego przybierają coraz szersze kręgi. Wie- 
śniaczki, znajdując w mieście zbyt na sa- 
modziały dostarczają ich do Bazaru Towa- 
rzystwa w coraz większej ilości. Pocieszają- 
cy ten objaw budzi nadzieje, że miłośnicy 
tych tkanin będą mieli ómożność nabywać 
je nietylko przygodnie na kiermaszach i jar- 
markach, ale również stale w sklepie p.t. 
<A. Mokl» przy nl. Zamkowej 8, gdzie Ba- 
таг Tow. P. P. L. nie posiadają: narazie 
własnego lokalu, urządził sprzedaż  komiso- 
wą dostarczanych ze wsi autentycznych sa- 
modziałów iudowych. 4 

Tkaniny te ludność wiejska sprzedawała 
dotychczas niechętnie, wyrabiała je wyłącz- 
nie na własny użytek i pozbywała się ich 
tylko w razie konieczności zdobycia pienię- 
dzy, po cenach niższych od kosztów pro- 
dukcji. Towarzystwo Pop. P. L. przeprowa- 
dziło na placówce swojej w Kirjanowcach 
ow: Lidzkiego) dokładne kalkulacje ra- 
chunkowe i według zdobytych w ten spo- 
sób doświadczeń sprzedzje je obecnie po 
cenach nie wygórowanych, a jednak takich, 
że wyrób wieśniączkom opłaca się i pro- 
dukcja stale się wzmaga. > 

"TEATR i MUZYKA, 
— TeatriPolski (sala <Lutnia»). Dziś 

po raz ostatni grana będzie świetna kroto- 

  

MAURYCY RENARD. 

"Czy on? 
Gilberta zmieniła się nagłe, brwi 

jej zsunęły się gniewnie. Widząc to, 
Łe de Prase' przygarnęła ją do sie: 

ie pieszczotliwie i gładzić zaczęła jej 
chłopięcą główkę o nieposlusznych 
lokach. 

— No, no—mówiła—pozwól mi 
poznać tego młodego człowieka, za- 
sięgnąć o nim niezbędnych  informa- 
cyj; a jeśli okaże się takim, jakim ty 
go widzisz... 

— O, co de tego, jestem zupełnie 
spokojna! 

— A więc idź ubrać się, drogie 
dziecko. Zaraz pomówimy obszerniej 
o twych projektach... Nie pocałujesz 
mnie? , Gilberto! L > ka 

Nagle zmrożone, rozpieszczonedziee- 
ko ucałowało niechętnie czoło ciotki i 

wyszło o wiele ciszej, aniżeli wpadło 

tu poprzednio. 
Hrabina pozostała sama z niepo- 

kojem w duszy. 
Jakiś czas chodziła wolno wzdłuż 

pokoju z dlońmi zaciśniętemi kur- 
czowo. 

Cisza panowała dokoła. Pani de 
Prase, zagłębiona w gorzkich rozmy- 
ślaniach, wodziła roztargnionym wzro- 
kiem po meblach o surowych kształ. 
tach, które znajdowały się w jej ga- 
binecie, będącym niejako  buduarem 

Wybuch granatu ręcznego w kasynie w Trokach, © wiejski 

SŁOW G 

W ubiegły poniedziałek w gmachu uszkodzony. 
kasyna K.O.P. nastąpił wybuch. Do- 
chodzenie ustaliło, że wybuch pov stał 
wskutek rozerwania się granatu ręcz- 
nego. Lokal zajmowany przez kasyno 
mieści w sobie szkołę podoficerów. 
W dniu katastrofy jeden z żolnierzy 
wziął granat nie wiedząc, że jest on 

Ciekawość swoją omal, że nie 
przypłacił życiem gdyż siłą wybuchu 
został on ranny w rękę i brzuch. 

Obecnie władze prowadzą šleds- 
two, które ujawni kto winien jest 
niedbalstwa nieostrożnego pozosta- 
wienie granatu, 

chwila <Pani prezesowa», wywołująca szum- 
ne oklaski podczas akcji oraz ustawiczne 
wybuchy śmiechu. 

— Jutrzejsza premjera. Jutro z udzia- 
łem Zofji Jaroszewskiej grana będzie prze- 
miła komedja polska St. Krzywoszewskiego 
<Głuszec», którą autorowi podobało się na- 
zwać <igraszką sceniczną». 

W sztuce, oprócz uroczystej Zofji Jaro- 
szewskiej, grają najlepszę siły naszego 
teatru, 

— Dzisiejsza inauguracja sezonu 
w Teatrze Letnim. Magiczne i tak oczeki- 
wane przez wilnian słowo: <operetka> dziś 
realizuje się w Teatrze Letnim. Operetka 
bowiem dziś otwiera w Teatrze Letnim swą 
zasłonę, aby przedstawić najwięcej melodyj- 
ny i dowcipny utwór Kalmana <Księžna 
cyrkówka», który w Warszawie był gwoź- 
dziem sezonu operetkowego bieżącego. 

Siły operetkowe i balet dobrał umieję- 
tnie długoletni kierownik operetkowy Józef 

inw l Mist Iki 7 t roli Mister Iksa wystąpi p. Zygmun 
Malinowski, młody špiewak, ktėrego wystę- 
py we Lwowie, Zagrzebiu i Bukareszcie, 
ostatnio" w Warszawie, osiągnęły wielki 
sukces artystyczny; Księżnę Hrawatową kre- 
uje Marja Czerniawska, przemiłą Mis Gib- 
son będzie utalentowana Janina Sokołowska, 
najmłodsza gwiazda operetki warszawskiej. 
Dalszą obsadę stanowią: Stefan Laskowski, 
Ryszard Misiewicz, Marjan Dąbrowski, J6* 
zef Winiaszkiewicz i inn. 

Zespół 30 osób. Nadmienić należy, iż 
balet girls w osobach: sióstz Watrasówien, 
Z. Olszewskiej, St. Rybaczewskiej i M. Ga- 
brielli, wystąpi w nowych malowniczych 
kostjumach i nowych efektownych tańcach. 

-  Kapelmistirz—Wiktor Sirota. 
Bilety są do nabycia «d g. 1l—5-ej w 

kasie Teatru Polskiego, od g. zaś S5-rj pp. 
w kasie Teatru Letnigo. 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Pierwszy ogólnokrajowy 

zjazd księgowych w Polsce. W 
ubiegłe święia dn. 5 i 6 b. m. odbył 
się w Warszawie w sali Towarzystwa 
Wioślarskiego ul. Foksal 19, Pierwszy 
Ogólnokrajowy Zjazd Księgowych. 

Na zja»d przybyli księgowi (bu- 
chalterowie) £ wszystkichWojewództw 
Rzeczypospolitej. 

Z Wilna brali udział w zjeździe 

pp. Hermaaowicz St., Redel St, Sta- 
den G. ; 

Zjazd pracował nadzwyczaj inten- 

sywnie, samych referatów poddano 
dyskusji 14 między którymi referat 
„o różnych sposobach księgowania* 
wygłosił Wilnianin p. St, Hermanowicz. 

Zjazd zaszczycili swoją obecnością 
przedstawiciele kilku ministerstw. 

Z całem uznaniem należy pod- 

kreślić przemówienia przedstawicieli 
Skarbu, oraz Przemysłu i Handlu. | 

Sądzimy, iż urzędnicy Zjazdu, Wil- 

nianie zorganizują informacyjne zebra- 
nie „dostępne dla szerszego ogółu 
sfer zainteresowanych pracami i ideo- 
logją Zjazdu Księgowych. : 

Wolno nam jednak mniemać iż 
nie nastąpi to wcześniej jak po uka- 

zaniu się w druku specjalnej broszury 
o omawianym Zjeździe. ` 

Ukazanie się wydawnictwa Spo- 
dziewane jest w niedalekiej przyszłości. 
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UWADZE GOSPODYŃ. 
Najlepiej zabezpiecza na lato futra 1 
inne i wypróbowany 

ubrania od Moli orygin. proszek 
р ‹ nie mając 

japoński „Katol przykrej jai 
naftalina woni. Kufry lub szaty z prze- 
chowywanem ubraniem należy szczel- 

nie zamykać dla uniknięcia przypływv 
powietrza. <KATOL» radykalnie tępi: 
MOLE, pchły, wszy, pluskwy, prusa« 
ki, karaluchy, komary, muchy, musz- 
ki na kwiatach pokojowych, mrówki: « 

i wszelkle robactwo, Żądać we wszyst 
kich styk i składach aptecznych. 

' rzedstawicielstwo <Katolu> w 
Wilnie H. Wojtkiewicz ul. Kalwaryj - 

| ska Nr 21/7. 
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tej kobiety zajętej interesami. Główne 
miejsce w pokoju tym zajmowała ka- 
sa ogniotrwała. Oryginalność tego ga- 
binetu polegała natem, iż ściany jego 
ozdobione były trofeami afrykańskie- 
mi: tarczami pokrytemi skórą, lanca- 
mi barbarzyńców, strzałami i t. p. 

Hrabina w głębokiej zadumie spo- 
glądała na dobrze znane jej przedmio- 
ty. Bolesne wspomnienia odbijały się 
w jej źrenicach. Wreszcie uczyniła 
gest zniechęcenia, który nagle * przy- 
brał wyraz decyzji. = 

— Zobaczymy! —szepnęla. 
Przycisnęła na tabliczce przy tele- 

fonie dzwonek z napisem: „Pan Hra- 
bia” i podniosła słuchawkę do ucha. 

— Halio, Lionell.. 
Wołała głosem przyciszonym, ręką 

osłaniając usta i tubę. 
— Lionell.. 
Wreszcie odpowiedział jej 

głuchy pomruk. 
— Hallo Lionel? 
— Hm, hm! Tak mamo. 
— Leżysz jeszcze? ; 
— Raczej możnaby powiedzieć, 'że 

nie obudziłem się jeszcze, 
— Wróciłeś późno? 
— Nie wiem o której... 
— Dobrze. Poczekaj na mnie. 
Pani de Prase otworzyła ostrożnie 

drzwi. Minęła sień na palcach i krokiem 
kocim weszła na drugie piętro. 

W pokoju syna oczom jej ukazał 
się obraz, świadczący © tem iż syn 

© Jakiś 
` 

SPORT 
Obóz sportowy AZS. Wilno. 

Wzorem roku ubiegłego Akademicki 
Związek Sportowy w Wilnie urządza dla 
swych członków i członkiń w roku biežą- 
cym letni obóz sportowy. Obóz ma trwać 
od 4 do 6 tygodni, przyczem otwarcie jego 
nastąpi w początkach lipca po rozpoczęciu 
się ferji letnich na Uniwersytecie. 

W pracy sportowej obozu w pierwszym 
rzędzie będzie uwzględniona iekkoatletyka i 
gry ruchowe, następnie wioślarstwo i pły- 
wactwo. 

Należy się spodziewać, że kilka tygodni 
spędzonych na łonie przyrody .pod opieką 
fachowego trenera, którego Zarząd AZS. dla 
kierowania pracą sportową angażuje, jeżeli 
nie da wszystkim uczęstnikom obozu wyni- 
ków w sensie rekordów sportowych, to nie- 
wątpliwie przysporzy im dużo zdrowia, 
energji i radości życia. 

Liczba miejsc w obozie jest ograniczo- 
na mniej więcej do 40 osób. Zgłoszenia już 
przyjmuje Sekretarjat AZS. Bakszta 11, w 
poniedziałki, środy i piątki o godz. 19—20 
-. Szczegóły co do miejsca obozu, kosztów 
utrzymania it. d. zostaną podane nieba- 
wem. 

Ze świata. 
/— Gdzie umiera najwięcej lu- 

dzi? Obliczenia statystyczne z okresu 
przed i powojennego wykazują, iż 
Stan sanitarny większych miast Euro- 
py znacznie się polepszył. I tak Pa- 
ryż, notujący w r. 1914-ym na 1000 
mieszkańców 16 zgo1ów—wykazuje 
w r. 1925-ym—14,7, Londyn z 14.4 
sradł co 116 Wiedeń z 137 na 
122, Berlin z 146 na 115, Stockholm 
z 140 na 112, Moskwa z 23.2 na 
13 4. ; 

U nas z pośród większych miast 
Kraków wykazuje Śmiertelność w r. 
1925-y9m—12.3 zgonów na 1000 ш- 
dzi, Łódź 14 1, Lwów 15.8, a Warsza- 
ма—13 9. gdy w r. 1914ym wyka- 
zywała 184 na 1000. į 

Ofiary. 
— 60 zł. długu, nieprzyjętych przez p. 4 

Justyna Cywińskiego ofiarowuję na rodzin 
suchotniczą p. M-"T. c. н ъ 
  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne prof. Sekulowicza, 
Warszawa, Żórawią 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wości _ kupieckiej, +. korespondencji 
handlowej, stenografji, *nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 0

2
.
2
0
0
9
9
9
 

B
R
E
M
B
 

R
H
H
N
M
I
C
2
2
0
1
0
0
3
0
4
0
:
 

  

wędki składane—laski i 
rozm. przyrządy 

DO RYBOŁOWSTWA 
oleca skle; 

Šu Ślniezkych l. A r k į П а 

Wilno ul Wileńska 32. 

JAREMCZE a 
" 

, " 

Wschodnia Malopolska : 
Pierwszorzędny pensjonat <DWORs, g 
tylko dld chrześcijan, poleea pokoje m 
słoneczne z całodziennem utrzyma: g 
niem — przez czerwiec i wrzesień w 
po 10 zł., lipiec i sierpień po 12 zł, «u 

domina pasta tlo zębów 
KREM PERŁÓWY 

ANATOWICZ, Loów. 

4 
$ 
+ 

$ +
+
+
 

Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

2 Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) 

$ 
Kino- 

teatr. „Helios“ 

ш, Wileńska 38, 

Cena biletów: 
Ostatni seans o godz. 10. Po 
inne dnie od godz. 5-ej. 

ży „Ubóstwiany Sfinks* 
W rol. gł. JOHN GILBERT i AILEEN PRINGRE. Rzecz dzleje się w najpierwszych salonach Pe- 
terburga. wsród złotej młodzieży. Frapujące sceny z życia wielkomiejskiego, 

Parter od 80 gr., Balkon — 50 
Dziś! Przepiękny wielki fil" ero! 

Dziś będzie 
wyświeta film: U ednod niowy 

” dramat Salonowo- 
Sensacyjny w 10 aktach, Książe” 

głównej roli Domenico Pambino, znany jako Sactta z filmu <Maciste Imperator>. 
parter — 60 gr., balkon — 30 

czątek seansów: w niedzielę i święta od godz. 3-ei, w 
gr. W poczekainiach koncerty radjo, 

e 
$ 

6 Noce szału, namięt- 
ności i zapomnienia. 

  * 
  Kino. ją MB Dziś długo ocze- į 2 ft Dramat życiowy w 10 wielkich aktach, 

e Teatr „Polonja M kiwana premjera! „Ludzie bez ojczyzny W roli głównej JENNY HASSELCUIST $ 
[= Nad program — Агсумево!а farsa w 2 aktach. ul. A. Mickiewicza 22 m ©® 
  
  

i Krzępi i wzmacnia orgadizm 

  

т 
щ , 
\;-!щыы z* dodatkiem <PUMILIO> w $ 
1, 

gałkach. <Pumilio> zawiera składniki 
kosodrzewiny i daje idealną kąpiel 
balsamiczną. dać tylko gałek z 

napisem: PUMILIO-WIERZBIĘTY>». 4 
Wyrób  laborat, A. Wierzbięty, | 
Warszawa, Marszałkowska 04. ė 

W WARSZAWIE a 
Kaucjonowany i Koncesjonowany 

DOM KOMISOWY ZLECEŃ 

Įgnacego BERGERA, 
ul. JASNA Nr. 22. 

INFORMUJE we wszystkich sprawach 
w sądach, urzędach pańsiwowych, 
komunalnych oraz hipotekach, przy- 
czem przyjazd zainteresowanych do 

arzsa wy zbyteczny. 

  

.2200000069000000000060RRG0R8NN0 

D.-H. „Blawat Wilenski“ 
Wilno, ul. Wileńska 31, tel. 382. 

Poleca na sezon letni: 
krepony,  muśliny.  batysty, lekkie 
jedwabie, wełny па kostjumy damskie 
1 męskie. Bielizna damska i męska, 
gotowa i na zamówienie. Pończochy 
damskie, skarpetki męskie i dziecinne. 
Wybór wielki Ceny niskie, 

Dajemy również na raty, 
unas SZRRABARERRRRENNARNZUNU 

Pończochy, skarpetki, 
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Wileńska 8. 

Ceny kcnkurencyjne. 

+ 
$ rękawiczki į inne trykotaże $ 
$ poleca w wielkim wyborze + 

$ W. MOŁODECKI į 

  

  

    
   
   

źnej T WARZY 
KOBIECEJ |; 
krem  |3) 

CAZIMI = 
MĖTAMORPHOSĄ | 
USUWA RADYKALNIE PiEGi, WĄGRY, 

| ZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚĆ :INNE DEFEKTY CERY. 
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`Вейакса „Фюма“: 
| poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego : 

; Średnie wykształcenie, znajomošė biurowošci, 

› oraz įęzykėw: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 

    

M, S. W. E P, ZD. Nr. 316 

° 
04-04 Fortepjan 

<Miihibacha> gabine- 
towy maly w dobrym 
stanie ta io do sprze- 

й dania. 
Słowackiego 8—11.    

  

buchalterji ; 
    

Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa ‹ › ° s 

<<< ФФФФ Mieszkanie 
ы (osobniak) 4 pok. z 

kuchnią, nadaje się 

   
       
     

        

  

        
VRS TAI 

  

na letnisko, do wy: 

  

i Araki Aukų i 7 „najęcia, Antokolska 43 

Ę „AOWALSKINA EŻZZEE — gubiono zašwiad- 
й <a USUWA NAJSILNIEJSZE „oj Zu: LM 
M й | J + ю Ę ZADNA TIĄ S SRB Pajo 
a P 4 ilnie, na imę Cze- 

> Orai A) K aa w, a 
  

Rejestr HmdloGy. 
Do Rejestru Handlowego Działu A—1 Sądu Okr. w Wil 

nie wciągnięto pod Nr. Nr. 

Działu A—1 dnia 18-V 1927 r. 
6453 A I, <Kopelowicz Genia w  Radoszkowiczach, 

pow. Wilejskim, sklep czapek i drobnych 
nieje od 1921 roku. Właściciel Genia Kopelowicz, zam. tamże. 

  

  

POKOJE do 
wynajęcia, na 
dogodnych wa- 

runkach, telefon, gaz, 
wanna na miejscu, 

Mickiewicza 7—4 
  m 

Do sprzedania 

  

Dodatkowy Il 

4694 A 1. Firma: <Magua Fajwusz» . zmienia się 
«Sznejer Załman Raif» Właścicielka Fajwusz Magun zbyła 
przedsiębiorstwo siule 

--w Wilnie, przy ul. S-go Nikodema 2. 

  

  

Dzialu В-1 dodatkowy. dnia 19-V 1927 r. 
102. B. Firma: <KOSZ aspėlka-z ograniczoną odpowie- 

dzialnością» zostata zlikwidowana i wykreśla em 

  

   2 NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
r 

ipjatu AI 
6336 A. Firma; «Cegielnia Mirona Uciechowskiego» 

zmienia slę na: <Parowa cegielnia SZESZKINIE Mirona Ucie- 
chowskiego 581—VI 
  

  

ŁADAĆ BEZP PROSPEKTÓW WARSZ KREDYTU 15 

jej położył się po buszliwie spędzo- 
nej nocy. Strój wieczorowy leżał na 
podłodze; cylinder zdobił zamaszyś- 
cie stary zegar; biała wymięta kami- 
zelka sąsiadowała na krześle z lakier- 
iż Było to istne świadectwo: hu- 

laki, R 
— Mój Boże! mamo — ziewnął, 

siadając na łóżku. — Już zaczynałem 
drzemać na nowol 

Lecz matka wskazała na niepo- 
rządek, aż nadto wyraźnie świadczą- 
cy o nocnej hulance i rzekła: 

— Lionelu, ile masz lat? 
— Dwadzieścia trzy lata — roze-- 

śmiał się nieszczerze. 
— Ty, zły chłopcze! 
To mówiąc matka ucałowała go z 

twarzą pełną <zachwytu i radości. 
Istotnie był on bardzo piękny, 

lecz czy sympatyczny? o 
— Gdzie jesteś? pytała dalej. — U 

kogo mieszkasz? > 
Usiadła na brzegu łóżka i badaw- 

czo wpatrywała się w unikające jej 
wzroku Oczy Syna. 

— Odpowiedz, Lionelu. 
— Ależ! — odburknął, — O co 

mamie chodzi? Czy jest coś nowegó?.. 
Jesteś tak blada, mamo. 
— Lionelu, co ci powiedziałam, 

gdy wuj Laval/ umarł, przed czterema 
łaty? a 

— Powiedzialaš mi, mamo, że by- 
łabyś szczęśliwa, gdybym się ożenił 
z Gilbertą i, że powinienem starać się 

o jej miłość... O to chodzi? 
— Właśnie. Jest to moje marze- 

nie. Więc, jak stoi dzisiaj ta sprawa? 
— Ja... 

Lionel zamilkł i spuścił ponury 
wztok. т { 

— Powiem ci sama — ciągnęła 
p. de Prase, tonem pełnym oburzenia: 

—Ofto co zdobyłeś: Gilberta zawró- 
ciła sobie głowę jakimś Janem Mare- 
nil chce wyjść za niegol 

Efekt tej wiadomości byt tak šil- 
ny, że twarz pięknego Lionela zbrzy- 
dła nagle, a usta wypowiedziały 
przekleństwo. 

— Powiedziała to sama? — za- 
pytał. 

Przed chwilą. „oł 
— A co odpowiedziałaś 

to, mamo? +. 
— Nic wyraźnego. Jest wolna! 
— Wolna! Ależ mam nadzieję, 

że skorzystasz ze swych praw, ze 
swego autorytetu... : 

— Jakie prawa? Jaki autorytet? 
Zastanów się mój biedaku! Gilberta 
jest panią całego majątku, Właściwie 
nie - jestem * niczem innem, jak jej 
rządcą, jesteśmy tutaj u niej Cóż 
wygram sprzeciwiając się woli mej 

niepełnoletniej siostrzenicy, bez powo« 

du» Uzbrojona w kodeks, szybko 

moglaby pozbyć się nas i zażądać; ra- 
chunków, które... Twoje długi z kart, 
Lionelu, wiesz dobrze... 

— Tak, rozumiem. Tak, tak, ma- 

jej na 

mo. i 
— Robiłam wszystko, — skarżyła 

się, ze łzami prawie, — w nadziei że 
ja poślubisz i że to ty, jako jej mąż 
uregulujesz ze mną rachunki... 

— Dobrze, dobrze, — niecierpli- 
wił się Lionel, — Ale nie wszystko 
jest stracone. Byłem osłem, przyzna- 
ję to. Powinienem był dawno sta- 
rač się o jej względy. Muže jėszcze 
nie jest zapóźno, jeśli znajdziemy 
słnszny powód do odsunięcia tego 
Marenila. Witędy musiałbym tylko na- 

prawić oe. Na nie- 
Szczęścię jliśmy na tego Marenila, 
jest io typ zdumiewający, pewnego 
rodzaju wzór, jakich się nie spotyka. 

— Znasz go więc? i 
— Na tyle, na ile taki człowiek 

jak ja może znać takiego — jak on. 
— Tłomacz się jaśniej. | 
Licnel wyznał z ironicznym u- 

śmiechem. 
— Jest to chłopiec poważny, pra- 

  

lepiej w rejonie ul. 

  

  

od 5 ł, wa» dla odbioru para- ma 
S sola przez właściciela. [0% 
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Jan Stanisław Lechowicz 
inżynier i mierniczy przysięgły 

Wilno, ul. Ciasna 3, m. 3, 
(Boczna Mickiewicza). 

Wykonuje wszelkie porniary, рагсе- 
lację, likwidację serwitutów, likwi- 
dację majątków żiemskich i meljo* 

racje rolne. 

  

J
O
D
O
O
O
O
O
0
O
0
O
O
O
O
0
O
 

00
00
0(
 
00
00
00
 

  

Uczeń 
ósmej klasy  poszu- 
kuje kondycji na lato, 
posiada jęz. niemiecki, 
Zgłoszenia od 10— 
12 g. Mickiewicza 42, 

m. 11. 

Dr. Blumowicz 
choroby weneryczne 

syfilis i skórne. 
Ul. Wielka 21. tel, 921. 

Od 9—1 i 3-8. 

| DOKTÓR T. 
0, ZELDOWICZ 
chon WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC„ 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE:« 
RYCZNE 1 chor, 

оВ! MOC. 
rz 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tei. 277 

Poszukuje się 
do wspólnego miesz- 
kania w Warszawie 
na bardzo dogodnych 
warunkach studentkę 
lub nauczycielkę z 
wyższego kursu. Do- 
wiedzieć się w Re... 
dakcji <Słowa> C. M 

Szukam   przeważnie leśnego, 
= na špekulacię, do 

8 50 tysięcy | dolarėw:- 
Or. 6. Wolfson O. „siakiaų 

szar, znośne miesz- 
do MOCZO- kinie i budynki, moż- 

p Nėr х .‚"6““' UL. liwe warunki miejsco- 
lleńska 7, tel. 1067 we, Zgłoszenia wysy- 

łać pod adresem: Biu- 
ro «Ruch»  Kraków,. 

Szczepańska pod 
«Nadroj>. 

Maturzysta 
udziela lekcji, może» 

na wyjazd, 
Witoldowa 10—4. 

    

Technik zębów 
sztucznych 

L. Minkier 
Wileńska 21. 

‹ 
  

  

-cio POKOJOWE 
mieszkanie w 

śródmieściu, naj- 

  

kiewicza lub W. 
Pohulanki z wygoda- 
mi potrzebne. Oferty 
uprasza się składaćw 
administr. «Słowa» 

Uważnie 
przeczytać 

pod C. m. 

z Do ws = S zyst- STUDENT Bl kich . em 
IV roku studjów x| ogłoszenia, 

udziela korepetycji. № niekrologi i 
Spooponaa (jezyk | różne rekla- 
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: ist parcele w parku z do-n. i literatura) S-letnia ja my  najdo- 
towarów. Firma ist sy i he w_. miej. praktyka. osika je godniej za- 

ах scowošci „Pošpieszka“ tež ew. kondycji na la. Bl łatwić — ла 
w końcu  Antokoja to. Ludwisarka 8 m.12 poś r e а- 

. Nr 128, o warunkach nictwe m 
na dowiedzieć « się na 

miejscu. Osoba która w 
5 i i ffowi, zam. — 7 dniu 7- Sznejerowi Załmanowi O r = ES BIURA 

przez omyłkę lub ce- 
lem zabezpieczenia, 

: wzięła parasol czarny К 
z używalnością kuch. © żółtej rączce, pozo- | Reklamowego 

ё stawiony w ogredzie Stefana 
ni do wynajęcia przy po,Berna"dyńskim, pro: AZ 

р j 16 m. 32, 8z0na jest uprzejmie o W ni 
u ZY $ ш A Wołanie swego a ul. Garbarska 1 

Porozumieć się do Adminlstiacji «Sło* telefon 82. 

     

  

tul.. — niewiem czy taki istnieje! 
— Doprawdy mamo, to co mó- 

wię nie jest głupie. Zresztą próba nie 
będzie nas drogo kosztowała. Jeśli 
się nam nie powiedzie, będziemy mie- 
li czas na obmyślenie innego sposo- 
bu, by fortuna Lavalów mie uciekła 
od nas, 

— O! Czyż tylko o majątek ci 
chodzi? Kuzynka twoja jast tak za- 
Poj 

— Phi, 
— Chcę cię widzieć bogatym i 

„Szczęśiiwym zarazem, mój ukochany? 
— Gdy się jest bogatym—szczę- 

ście się znajdzie. Dalej więc, od dzie 
siaj otoczę Marenila opieką. Przynaj- 
mniej dowiemy się, czy jest istotnie 
feniksem! 

I dodal po chwili cynicznie: 
— Właściwie gdyby w zeszłym _ 

roku grypa Gilberty wzięła inny o- 
brót, nie znaleźlibyśmy się dzisiaj w 
tak kłopotliwej sytuacji. Mamaby po 

cowity, artysta. Nie można go spot- niej odziedziczyła zdaje się? 
kać ani na dancingu, ani w barze... 
Ja zaś... ; 

— Czy jest bogaty? 
— Bardzo. Ma pałac na ' Avenue 

du Bois. Konie. Rollsa.. Lecz żadnej 
wady. Ani pani serca, ani żadnej sła- 
bostki. Bez zarzutu. 

Hrabina miała wyraz smutnej nie- 
wiary. 1 

— Można jednak zasięgnąć infor- 
macyj — rzekła. Człowiek bez zarzu- 

Matka wpatrywała się w niegó 
swemi wyblakłemi oczyma, wyrażają- 
cemi przerażenie. 

— Ba, mówił dalej, — Nie zrobił- 
bym nic tej musze, lecz, gdy warun- 
ki sprzyjają nam, gdy los staje po 
naszej stronie — cóż chcesz mamo? 
— Trzeba umieć rozumować. 

— Więc, nie kochasz jej wcale? * 
Potrząsrął głową przecząco. 

f 

  

Wydawca Stanisław Macziewicz Redaktor w/z Czesław Karwowaki — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławłński. Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 
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