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sprzedaży detalicznej cena VOdyhczego п—га 20 рговху., 
Opiata pocztowa miaz cžona ryczaltem. 

Redskcja rękopisów niezamówejjonych nie zwraca. 

Dokoła przyszłej Rady Miejsziej. 
Stając się spadkobierczynią „do- 

. robku* rozwiązanej Rady Miejskiej, 

nowa Rada Miejska w działalności 
swej narazie będzie poniekąd zwią- 

1zana: obowiązywać ją będzie zatwier- 

dzony preliminarz na rok 1927—28 

(od 1 kwietnia 1927 r. do 31 marca 

1928 r). 

Preliminarz ten przewiduje му 

datki zwyczajne na sumę 6.740.337 zł. 

oraz wydatki nadzwyczajne, o charak- 

terze inwestycyjnym, na 1.801.282 zł. 

Wydatki zwyczajne w procentach 
według poszczególnych działów przed- 

stawiają się następująco: 
Administracja ogólna — 21.41, majątek 

komunalny—1.98, spłata długów—16.0, drogi 
i place publiczne—4.1, pomiary i plany roz- 
budowy 1.87, oświata — 8.53, kulturą i sztu- 
ka—0,77, zdrowie publiczne—27.28, opieka 
społeczna — 11.56, popieranie przemysłu i 
handiu—0.02, bezpieczeństwo publiczne—6.7, 
różne—0.58. 

Na wydatki nadzwyczajne składają 

się następujące pozycje: 
Przedsiębiorstwa komunalne — 1.261.782 

zł.. drogi i płace publiczne — 255.000 zł, 
oświata—220,000 zł., kultura i sztuka—34.000 

zł, opieka społeczna—33.500 zł. 

Dochody zwyczajne przewidywane 

są na sumę 6.058,752 zł., dochody 
nadzwyczajne — na 1.591.027 zł. 

Dochody zwyczajne w procentach 
według poszczególnych działów przed- 
stawiają się następująco: 2 

Majątek komunalny—6.37, przedsiebior“ 
stwa—23.82, subwencje i dotacje— 0.65, zwros 
ty—4.2, opłaty administracyjne—2.42, opłaty 
za korzystanie z urządzeń—9.05, dopłaty— 
0.40, udział w podatku państwowym—3.52, 
dodatki do podatków państwowych —.27,09, 
podatki samoistne—22.,47, różne—0.01. 

Dochody nadzwyczajne składają 

się z następujących pozycyj: podatki 

inwestycyjne — 533.000 zł., różne — 
1.058.027 zł. 

Bezstronnie sądząc, — a tej bez- 

stronności „Słowo* stale'daje wyraz. 
— preliminarz należy uznać w pew- 

nych granicach za realny, uwzględ- 

niający stan gospodarki miejskiej, 

wał jej ruchy, pozbawił ją zmysłu 

erganizacyjnego, a facliowości naka- 
zał kapitulację przed wszechwładzą 

partyjnictwa. 

Te zadania czołewe, o których 

wyżej nadmieniłem, wymagają właśnie 

ludzi fachowych, ludzi oddanych idei 
służby dła miasta, ludzi dła haseł nie 

poświęcających zasadniczego celu, 

dla którego zostali powołani. 

* A cel do urzeczywistnienia nie jest 

znów tak łatwy. Wymaga on wpierw 

uzdrowienia organizmu miejskiego, 

poważnej kuracji jego, nim ten orga- 

nizm zdolnym się stanie do przyjmo- 
wania zdrowego pokarmu i wykony* 

wania wysiłków, których od niego w 

imię dobra miasta żądać wolno. 

Dość rzucić okiem na poszcze- 
gólne ważniejsze działy gospodarki 
miejskiej, by się przekonać o słusz- 

ności powyższego: 

W dziale administracji ogólnej 
nąsuwa się przedewszystkiem  konie- 
czność przeszkoleńia pracowników 
Magistratu z zapewnieniem im na- 
stępnie stabilizacji, należytego uposa- 

żenia i zaopatrzenia emerytalnego. 

Prace Rady i system urzędowania 

sekcyj winne ulęc reorganizacji w 
kierunku uproszczenia  manipulacyį 

biurowych. Mechanizm sciągania po- 
datków zmusi być uproszczony, z 
uwzględnieniem interesu i czasu płat- 

ników. 

_Qdnośnie majątków komunalnych 
niezbędnem jest uregulowanie stosun- 
ku z wieczystymi czynszownikami, 

dzierżawcami i samowolnymi uzytko- 

wnikami; uporządkowanie tytułu wła- 

'sności; rewizja zasad eksploatacji nie- 
ruchomości i systemu administracji 
nad niemi. 

. Długi przedwojenne wymagają u- 
porządkowania. ‘ 

Drogi i place publiczne: planom 
regulacyjnym miasta, robotom chodni- 

kowym i brukowym i uporządkowa- 
pie przeceniający „możliwości docho*: ni, placów i skwerów nie jest zapew- 

dowych przy tym stanie i od tego 

stanu uzależniający sumę wydalków 

łożonych na poszczególne cele, - 

Przy przeszło 8.5  miljonowym 
budżecie, spółczynnik dochodów, lis 
cząc na głowę mieszkafica, wynosi 
około 48 złotych, t. į kilkokrotnie 
mniej, niż w innych bardziej urządzo= 

nych miastach Państwa. Spółczynnik 
ten świadczy o braku dochodowych 
Bfzedsiębiorstw, braku źródeł docho- 
dów, niedostatecznem _wyzyskaniu 

istniejących przedsiębiorstw i konie- 

cznośti przeprowadzenia inwestycyj 
dochodowych. Wszak podatki, jak 
widzieliśmy, podatki niewątpliwie bar: 

dzo ciężkie, stanowią przeszło 53 
proc. preliminowanych dochodów, 
zysk z predsiębiorstw zaledwo po- 
krywa wydatki administracyjne. Sżan 
gospodarki zmusza kurczyć się w 
niezbędnych wydatkach. 

Łącznie z tem na czołowe miej- 

ste nowej Rady Miejskiej występują 
- przedewszystkiem zadania następujące: 

+  — przez uproszczenie i uspraw- 
* mienie aparatu administracyjnego, a 

postawienie na czele poszczególnych 

działów ludzi fachowych, uzyskać 
maksimum wydajności pracy i maksi- 
mum ;oszczędności, które mogłyby 

„być obrócone na zwiększenie swiad- 
czeń na rzecz mieszkańców i miasta, 

co winno być celem gn und. fitr sich; 
@ — uzyskaną pożyczkę wykorzy stać 

_ dla celów inwestycyjnych, tak zwigk- 
szających  dochodowość  przedsię- 
biorstw miejskich, _ przedsiębiorstw 
celowych, jak udostępniających lud- 

rości a miastu zapewniających zdoby- 

cże kulturalne. ” 
Gdy o tem mówimy, nie chodzi 

nam o krytykę byłej Rady Miejskiej, 

Nieraz już mieliśmy sposobność na 
tem miejscu zaznaczyć, że bynajmniej 
i w najmniejszym stopniu nie chce- 
my zaprzeczać dobrych i szczerych 

intencji byłych radnych. Nie mogliś- 
my i nie możemy jednak pomijać 
milczeniem faktu, że pierwiastek poli» 
tyczny, który jak fatum zaciążył nad 

poczynaniami byłej Rady, — skrępo- 

niona ciągłość i celowość. Nie jest 
ustanowiony ani zastosowany odpo 

wiedni typ bruków i chodników i ich 
konserwacja nie jest należytą. : 

Oświata i kultura: lokale szkol- 

ne nie posiadają warunków  umożli- 
wiających kształcenie i wychowanie; 
szkolnictwo zawodowe w zaniedba- 

niu; teatry nie znajdują należytego 
poparcia. 

W  działe zdrowia publicznego 
zwraca na się uwagę konieczność po- 
stawienia sekcji zdrowia na wysokim 

poziomie naukowym i społecznym. 

W akcji zapobiegawczej chorobom 

brak skoordynowania pracy samorzą- 
du miejskiego, kasy chorych i orga- 

я nizacyj społecznych. Niezbędnem jest 

uporządkowanie szpitalnictwa i pod- 

 łęcie inicjatywy utworzenia związku 

celowego samorządów powiatowych 

w dziedzinie szpitalnictwa, odciążając 

przez to budżet miejski. Apteka miej- 

ska powinna być udostępniona nieza- 

możnej i ubogiej ludności. 

Wydatki na opiekę społeczną 

wówczas będą celowe, gdy bezrobotni 

użyci będą do robót celowych inwe- 
stycyjnych. 3 

Popieranie przemysłu i handlu 

musi być osnute na pewnym przemy- 

ślanym programie gospodarczym. 

W dziale danin publicznych na 

porządku dziennym stoi sprawa re- 

wizji źródeł podatkowych; podatki, 
których. ściąganie pociąga koszty 

w.ększe od egzekwowanej sumy win- 

ny być umorzone. 
rozgraniczenie źródeł podatkowych 

pomiędzy Państwem, a samorządem i 

podjęcie w tym celu inicjatywy w 
Związku tniast. 

Przedsiębiorstwa miejskie wyma- 

gają fachowego kierownictwa. Ekspe- 
rymenty w rodzaju „piegutków” nie 
są dopuszczalne. Opłaty za korzysta- 
nie z urządzeń winny być obniżone 
w miarę postawienia przedsiębiorstw 

na należytym poziomie. 

Apromizacja miasta powinna sta- 

nowić jeden z ważniejszych działów 

Wskazanem jest 

gospodarki miejskiej. Piekarnie me- 

chaniczne przyczynią się do ulepsze- 

nia jakości i obniżenia cen pieczywa. 

Współpraca przy magazynowaniu 

zboża zapobiegnie  spekułacyjnej 

zwyżce cen tego produktu. 

Tę krótką litanję naszych potrzeb, 

nie wyczerpującą i w znikomej czę- 

ści bolączek naszego miasta, przyto- 

czyliśmy en passant by wykazać słu 

szność zdania, że w każdej dziedzi- 

nie gospodarki miejskiej tylko praca 

planowa, kierowana fachowo, może 

dać należyte wyniki i że tego rodzaju 

praca tem bardziej jest konieczną im 

większe usterki powstały tam i ów- 

dzie w gospodarce miejskiej skutkiem 

przewagi pierwiastku polityczno - par- 

tyjnego w byłej Radzie Miejskiej. 

Nie poruszając tu również j cało- 

kształtu zowych prac przez b. Radę 

bądź zapoznawanych, bądź nie po- 

dejmowanych skutkiem braku środ- 

ków, prae Ściśle związanych z otrzy- 

maniem pożyczki lub uzyskaniem 

środków przez oszczędną gospodarkę 

a szeroko omawianych na łamach 

«Słowa» w długim szeregu wywia- 

dów z wybitnymi znawcami gospo- 

darki miejskiej — przyznać musimy, 

że i tu osnową działalności musi być 

wyłącznie planowość i fachowość. 

Innemi słowy wybory do Rady 

Miejskiej winny się odbyć pod ha- 
słem fachowości, z zupełnem wyklu- 

czeniem partyjnego współzawodni- 

ctwa H. ; 

Ulewa na Biatorusi Sow. 

MIŃSK, 8, VI. Pat. Na Bialejrusi 
padają. ulewne deszcze czyniąc wielkie 

spustoszenia w okręgu Borysowa. 
Linja kolejowa łącząca Białoruś z 

Moskwą została przerwana na гпа- 

cznej przestrzeni. Most na rzece Be- 
rezynie został uszkodzony. Przęrwa- 

ne zostało połączenie kolejowe mię- 

dzy Mińskiem a Orszą. Pociągi kur- 

sują między Moskwą a Mińskiem | 

drogami okrężnemi. Komunikacja wo- 

dna między Borysowem a Bobruj- 

skiem zostałą przerwana. Obszary 

otaczające miasto zostały w 70 proc. 

zalane. е 

Bomba na zebraniu w 
Moskwie. 

MOSKWA, 8. VI. Pat. W czasie 

odbywającego się tu zebrania  polity- 

cznego, nieznany osobnik rzucił bom- 

bę, która eksplodowała raniąc 26 

osób. 

150 tys. dolarów dla matek 
Nuńgessera i Coli. 

NOWY-YORK, 8 VI. PAT. Pod 

przewodnictwem b. ambasadora ame- 

rykańskiego w Niemczech Gerarda u* 

tworzony zostoł komitet, którego za- 

daniem będzie dostarczenie 150000 

dolarów dla zabezpieczenia matek 
Nungessera i Coli. | 

Nieudany lot rekordowy. 

LONDYN, 8.VI PAT. Przybyli tu 
wczoraj angielscy oficerowie lotnicy 

Carr i Gilman. Obaj lotnicy bardzo 

popularni wśród szerokich kół pub: 
liczności, jak wiadomo usiłowali nie- 
dawno pobić światowy rekord dłu- 
gości lotu bez lądowania i w tym 
celu chcieli przelecieć z Londynu. do 

Indyj, jednakże po przebyciu 3.415 
mil ulegli wypadkowi, który zmusił 
jch do opuszczenia się na wodę w 
zatoce Perskiej. Przybycie lotników 
nie było sygnalizowane. Powitali ich 

* jedynie nieliczni przedstawiciele władz 
i przyjaciele. 

Dokąd poleci Chamberlain. 

BERLIN, 8 VI. PAT. Telegraphen 
Union donosi, že Chamberlain i Le- 

win mają odlecieć z Berlina do Wied- 

nia, a następnie planują oni lot do 

Rzymu i Paryża, Jest rzeczą możliwą 

że udadzą się oni również do Mo- 

skwy lądując po. drodze \ Polsce. 

Policjant litewski morduje na 

granicy kolegę i popełnia Sa- 
mobójstwo. 

W rejonie Sudawskie patrol peł- 
niący służbę zauważył dwuch police 

jantów litewskich leżących na ścieżce. 
Jeden z nich dawał słabe oznaki ży- 

cia, drugi był już martwy, Okazało 
się, że jeden -z policjantów tych pała- 

jąc gniewem do swego kolegi wy* 
„strzałem z rewolweru zabił go po* 
czem usiłował popełnić samobójstwo. 
Powiadomione o tem władze litewskie 
zaopiekowały się rannym i zabitym. 
Nazwisk obydwu litewskich policjane 
tów nie dało się ustalić. 

  

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — «i, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

| 

ŚWIR — ul 

za tekstem 10 
oraz z pro 

szy. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul, Rynek 19 
STOŁPCE — u. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 
WILEJKA POWIATÓW 1—ul Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz mitfmetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—e 30; 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W 

ncji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe 0.25 proc, droże 
n—ch świątecznych 

  

Bo zabójstwie posła sowiechiego. 
Nota Sowietów. 

WARSZAWA 8 Vi. (fel. wł, Słowa) Moskiewska radjostacja 
A Boas we wtorek około 1-szej w nocy następujący komunikat 
oficjainy 

Zastępca Komisarza Ludowego do spraw polityki zagranicz- 
nej Litwinow wręczył we wtorek posłowi Patkowi następujące 
oświadczene rządu S$. S. S R: w sprawie zabójstwa posła 
Wojkowa. 

Rząd Sowiecki — wywodzi nota — łączy zabójstwo posła 
Wojkowa z szeregem zamachów dokonanych w ostatn'ch cza- 
sach na przedstawicieli Związku Sowietów. Rewizje w poselstwie 
sowieckim w Pekinie i w misji handlowej oraz w biurach „Ar- 
сов'и“ w Londynie oraz ostatnie zerwanie stosunków sowiecko- 
angie'skich dało powód terrorystycznym grupom emigrantów ro- 
syjskich do krwawych zamachów. Rząd 5. $. S R. sądzi, że zabój- 
stwo posła Wojkowa było rezuitatem akcji rosyjskich kontrrewo- 
lucjonistów w stosunku do których rząd polski nie zajął zdecy- 
dowanego stanowiska na co Sowiety zwracały Rządowi Poiskiemu 
już poprzednio uwagę. ' 

Rząd S. S. S. R. wyraża swój kategoryczny protest i czyni 
Rząd Polski odpowiedzialnym za dokonane zabójstwo oraz za- 
strzega sobie prawo powrotu do sprawy zabójstwa posła Wojko- 
wa pe otrzymaniu wyczerpujących szczegółów zbrodni i śledztwa. 

Nota wręczona została posłowi Patkowi w chwili gdy posel 
Patek zjawił sę u Litwinowa w celu złożenia w imieniu Rządu Po:- 
skiego kondoiencji. 

Odpowiedź na notę Sowietów nastąpi po ukończeniu 
śledztwa. 3 

WARSZAWA, 8—VI. (tel. włas. Słowa). Odpowiedź Rządu Polskiego 
na notę sowiecką nastąpi dopiera po ukończeniu śledztwa. Nota polska 
będzie zawierała obszerny i wyczerpujący opis zabójstwa posła Wojkowa 
oparty na wynikach śledztwa, co pozwoli rządowi Sowieckiemu na objek- 
tywną ocenę potwornej zbrodni. 

Przed rozprawą sądową. 
Wedle brzmienia Dekretu o Sądach Doražnych z dnia 30 go czerw- 

ca 1919, oraz wedle zdania prawników morderca Posła Wojkowa nie pod- 
lega Sądom Doraźnym, gdyż nie jest to morderstwo w celach rabunko- 
wych ani też zamordowanie urzędnika Państwa Polskiego w czasie lub z 
powodu wykonywania przezeń czynności urzędowych. 

Natomiast, zdaniem prawników, możliwe i prawdopodobne jest zna- 
czne przyśpieszenie postępowania sądowego przed zwykłym Trybunałem 
Karnym, jak to się dzieje w niektórych wypadkach szczególnej wagi. 

Wedle wiadomości z ostatniej chwili postępowanie sądowe odbędzie 
Się w trybie zwykłym i z dopuszczeniem powództwa dodatkowego ze 
strony rodziny t. j. żony zamordowanego. 

Czy pełnomocnik poselstwa sowieckiego może brać udział 
w śledztwie, 

Wobec tego, iż poselstwo sowieckie za pośrednictwem swego radcy 
prawnego adwokata Mikołaja Sokołowa i adwokata Duracza wyraziło ży- 
czenie, by jego pełnomocnik był obecny przy badaniu mordercy i podczas 
śledztwa przedwstępnego, wiceminister sprawiedliwcści Stanisław Car 
oświadczył: 

Ministerstwo sprawiedłiwości, opierając się na obowiązujących usta- 
wach, nie widzi przeszkody w udziale poszkodowanych w śledztwie pier- 
wiastkowem, bowiem art, art. 301, 304 i 585 ustawy postępowania karne- 
go przewidują udział w śledztwie pierwiastkowem, za zezwoleniem sędziego 
śledczego, powoda cywilnego, któremu przysługuje prawo zadawania py- 
tań oskarżonemu. W tym celu jednak musi być zgłoszone powództwo cy- 
wilne. Jednak wyłaniają się pewne wątpliwości kto może być powodem 
cywilnym, gdyż artykuł 585 wyraźnie powiada, iż udział w śledztwie może 
brać tylko osoba poszkodowana. ь 2 

Jak spędził pierwszy dzień Kowerda? 
' WARSZAWA, 8 VI. (żel. wł, Słowa). Zabójcę pos. Wojkowa u: 

mieszczono w zupełnie izolowanej celi w więzieniu sledczem przy ulicy 
Dzielnej, O godzinie 12 tej Kowerda zjadł z apetytem pierwszy obiad wię- 
zienny. ; 

6 „godzinie 5-tej po południu do celi przybył sędzia šledczy i roz- 
począł badanie, które trwało z dwoma przerwami do godziny 11-tej w no- 
cy. Kowerda zdradzał przez cały czas silne zdenerwowanie jednakowoż 
po wyjściu sędziego śledczego usnął i spał dobrze całą noc, 

W dniu dzisiejszym zabójca był badany ponownie. Podczas badania 
j potem zdradzał bardzo silne zdenerwowanie. Jak się okazuje starania 
Kowerdy o paszport do Rosji były tylko pretekstem dla osobistego po- 
znania posła Wojkowa. Z zamiarem zamachu Kowerda nosił się od 
dawna. 

Wyniki dotychczasowego śledztwa. 
Dochodzenia władz, poczynione w pierwszej chwiłi po dokonanym 

zamachu według informacji otrzymanych dały następujące wyniki: 
Borys Kowerda a: do Warszawy dnia 23-g0 maja b. r. Poszukując noclegu, 

zetknął się z uliczną handlarką Surą Feniksztajn, sprzedającą obwarzanki na Wybrzeżu 
Kościuszkowskiem. Handlarka dowiedziawszy się, że Kowerda poszukuje mieszkania za- 
roponowała mu nocieg u siebie przy ul, Bugaj 13 m. 26. Sura Feniksztajn, poza 
andlem obwarzankami utrzymuje się z odnajmowania kątów swego ubogiego mieszka- 

nia. Kowerda zapłacił 10 zł. za nocleg za dwa tygodnie z góry. IKowerda mówił, że 
przyjechał do Warszawy dla złożenia egzaminu. Handlarka Fęniksztajnowa opowiada, 
iż robił on wrażenie chłopca b. skromnego i sporinės Pożywienie jego stanowiły 
jedynie obwarzanki i woda. Wstawał bardzo wcześnie ychodził na miasto. Powracał 
do domu około godz. 7-ej wieczorem. Wczoraj wyszedł z domu o godz. 7-ej rano. Ko- 
werda nie miał ze sobą prawie żadnych rzeczy. rb 

Borys Sofronowicz Kowerda nosił się z zamiarem zabicia posła Woj- 
kowa od dnia, w którym mu odmówiono pozwolenia na powrót do Rosji. 
Zamiar powziął dlatego także, że jest przeciwnikiem Rosji sowieckiej i bol- 
szewików, których uważa za niszczycieli. swojej Ojczyzny. 

Wojkowa widział już 3 czerwca rb. i dnia tego pragnął wykonać 
swój plan, nie miał jednak po temu okazji, Dopiero w dzienniku „Za 
swobodu* wyczyłał, że Wojkow ma w najbliższych dniach wyjechać do 
Moskwy. Dlatego też w ciągu trzech ostatnich dni chodził codziennie 
w godzinach rannych tj. w tym czasie, kiedy odchodzi pociąg do pogra- 
nicznej stacji sowieckiej Niegorełoje, na dworzec, aby dokonać zamachu. - 

Wojkow po kilku strzałach do niego skierowanych, wyjął rewolwer 
i strzelił kilka razy do sprawcy. 

Kowerda zapewnia, że się tych strzałów nie uląkł i stwierdza, że jest 
zwolennikiem Rosji bez względu na jej ustrój społeczny, byle nie był nim 
obecny ustrój bolszewicki. В 

DOP 

Aresztowania wśród Rosjan w Wilnie 
W związku ze śledztwem w sprawie zabójstwa posła Wojko- 

wa, nocy wczorajszej dokonane w Wilnie 46 rewizyj i licznych 
aresztowań. Według krążących pogłosek policja polityczna ujaw. 

(Dalszy ciąg na str. 2-ej) 

Biografja posła Wojkowa, 
„ Piotr, syn Łazarza Wojkow, urodził się 

dnia 1 sierpnia 1888 roku w Kierczu na 
Krymie. Już od wczesnych fat — od 1903 
roku — brał on udział w ruchu rewolucyj- 
nym i z tego powodu w 1907 roku musiał 
wyemigrowzć z kraju. Po krótkim pobycie 
w Paryżu Wojkow osiedla się na czas dłuż- 
szy w Genewie i studjuje na fakultecie fit 
zyko-matematycznym uniwersytetu genew- 
skiego. Po ukończeniu uniwersytetu Woj- 
kow pracuje w dalszym ciągu w . Genewie 
w zakresie swojej fachowej wiedzy рггу- 
rodniczej i fizyko-matematycznej. Po rewo- 
lucji w marcu 1917 roku Wojkow wiaz N 
grupą rosyjskich emigrantów politycznych 
powraca do Rosji. 

W okresie przewrolu paźdzernikowego 
Wojkow pracuje na Uralu pełniąc obowiąz- 
ki obwodowego komisarza aprowizacyjnezo 

i członka obwodowego komitetu wykonaw- 
czego w Jekaterynburgu. Następnie . Wojkow 
przenosi się do komisa:jatu aprowizacji w 
Moskwie, później zaś mianowany zostaje 
zastępcą piezesą zarządu najwiekszej koope- 
ratywy rosyjskiej <Centrosojuz», poczem 
Wojkow mianowany zostaje członkiem ko- 
legjnm komisarjata ludowego handlu zagra- 
nicznego, członkiem zarządu trustu drzewne- 
go «<Siewieroles», następnie — 1922 roku 
przewodniczącym delegacji sowieckiej pol- 
Sko-sowieckiej mieszanej komisji reewakua- 
cyjnej i specjalnej. W październiku 1924 r. 
Wojkow mianowany zostaje postem sowiec- 
kim w Warszawie. 

Przeniesienie zwłok do gma. 
chu poselstwa. |. 

Onegdaj o godz. 10.15 wiecz. 
odbyło się się przeniesienie zwłok 
posła S.SS.R. Wojkowa ze szpitala 
Dz. jezus do gmachu poselstwa ro- 
syjskiego przy ul. Poznańskiej. 

Zwłoki posła Wojkowa po do- 
konaniu sekcji i zabalsamowaniu u- 
brano w czarny garnitur marynarko- 
wy i lakierki oraz owinięto czer- 
wonym jedwabnym całunem, a na- 
stępnie złożono w metalowej trumnie 
ustawionej w sali, gdzie dokonano 
sekcji. 

O godz. 10 wiecz. urzędnicy po- 
selstwa wynieśli trumnę przed pawi- 
lon główny szpitala od strony ul. Że- 
Чагпе], gdzie zebrało się około 200 
osób,  funkcjonarjuszówi poselstwa, 
członków sowieckiej misj handlowej 
oraz publiczności przeważnie komu- 
nistów, którzy nawet urządzili anty- 
państwową mamfestację, w związku z 
czem kilka osób podobno zostało a* 
resztowanych. 

Po ujokowaniu trumny na  kara- 
wanie, kondukt poprzedzany wieńca- 
mi od poselstwa sowieckiego, fun- 
kcjonarjuszów poselstwa, misji hand- 
lowej i komunistów-Rosjan, skierował 
się ulicą Żelazną do Al. Jerozolim- 
skiej, poczem Alejami dotarł do ul. 
Poznańskiej i przed gmach poselstwa. 

Trumnę ze zwłokami posła wnieśli 
na piętro b. charge d'affaires Sowie- 
tów w Anglji, Rosenholz, pierwszy 
sekretarz poselstwa Hładuń oraz wyżsi 
'urzędnicy poselstwa. 

o wniesieniu trumny na pierwsze 
piętro do wiełkiej sali, wybitej czer- 
wienią i kirem, ustawiono ją na. pod- 
wyższeniu, poczem odkryto wieko. 
Przy katafalku stanęła warta honorowa 
czterech funkcjonarjuszów poselstwa, 
zmieniających się co kwadrans. 

Twarz zabitego ma wyraz zupełnie 
spokojny, bez cienia bółu i cierpień, 
tak, jak za życia. 

Nad spokojem i bezpieczeństwem 
podczas przewiezienia zwłok osobiście 
czuwali komendant policjj na m. st. 
Warszawę insp. Czyniowski i zastępca 
jego insp. Szuch. 

WARSZAWA, 8.VI. PAT. Zwłoki 
posła Z, S. S$. R. w Polsce Wojkowa 
zostaną przewiezione z Warszawy 
do Moskwy -dn. 10 czerwca o godz. 
8-ej rano. Orszak żałobny wyruszy 
z gmachu poselstwa przy ul. Poznań- 
skiej 15 o godz. 7 min. 30 rano. 

O nocie sowieckiej. 
BERLIN, 8—VI. PAT. Dzisiejszy 

Vorwarts uważa, że nota sowiecka 
do rządu polskiego obliczona jest na 
wywarcie wrażenia wewnątrz Rosji. 
Władcy Moskwy muszą wykazać 
energję i dlatego przesadnie wyolbrzy- 
miają działalność rządu polskiego 
choć nie mogliby przytoczyć jakiego- 
kolwiek dowodu, że istnieje jakiś zwią- 
zek między morderstwem popełnaio- 
nem przez młodego emigrania a ce- 
lami politycznemi Polski. Nota so- 
wiecka nie zawiera nic więcej ponad 
zapowiedzenie podniesienie sprawy 
odpowiedzialności w razie (podkreśle- 
nie Vorwirtsa) gdyby znalazły się do 
tego jakie punkty zaczepne. W ten 
sposób polityka moskiewska wyraźdie 
różni się od propagandy uprawianej 
przez organ niemieckich komunistów 
Rote Fahne, który zarzuca rządowi 
polskiemu rzekomy współudział w 
morderstwie. Jest io anty - polskie 
kłamstwo propagandystyczne--ošwiad- 
cza Vorwarts.



(Początek na str. 1-е]). 

niła jakoby skonsolidowaną organizację terorystyczną rosyjskich 
monarchistów. Aresztowano ozólem 24 osoby, a mianowicie: 

Paweł Aksakow, Iwan Gałuszew, Michal Jakowlew, Aleksander Lekant, Eugenjusz 
Sołogub, Bazyli Zubkow, Aleksander Debua, Michał Myślin, Aleksy Borozdin, Pawek 
Kisielow, Wiaczesław Adamowicz, Anatol Samochwałow, Franciszek Hofman, Włodzi- 
mierz Jermakow, Włodzimierz Mansurow, Aleksander Buturlin, Maurycy Jeger, Wło- 
dzimierz Siemionow, Aleksander Bożerjesów, Iwan Jemieljanow, Aleksander i Rościsław 
*Rachlin-Ramiancewy, Mikołaj Fukiel, Anna Karabowicz. 

Michał Jakowlew i rzekomy Spisek. 
Pewne poszlaki wskazują, że istniał specjalny spisek od dłuższego czasu. 

Duszą tego spisku był rzekomo aresztowany Michał Jakowlew, człowiek ener- 
giczny i entuzjasta. Wśród tutejszej młodzieży rosyjskiej Jakowłew był boży- 
szczem posiadając ogromny wpływ i autorytet. Jakowiew, emigrant rosyjski, 
szczery patrjota, przybył w roku zeszłym do Wilna z Paryża i brał bardzo czyn: 
my udział w życiu tutejszej emigracji, Charakterystycznem jest, że jeszcze przed 
rokiem Jakowlew był wrogiem niemieckiej orjentacji Rosjan. Podczas rewizji 
skonfiskowano wiele dokumentów. U niektórych znaleziono większe sumy w do- 
larach, U kilku osób znaleziono bibułę propagandową monarchistyczną, prze- 
pobaw zapewne na eksport. Dalsze szczegóły Śledztwa trzymane są w ta- 
emnicy. 

Na porod aresztowano ogółem 15 osób. 
Według dalszych wiadomości, Kowerda prawdopodobnie należał do mo- 

narchistycznej organizacji terorystycznej rosyjskiej, Z jej też ramienia działał, 

Rosjanin czy Białorusin i «rokowania» z Taraszkiewiczem. 
W Wilnie rozeszła się pogłoska jakoby Kowerda utrzymywał przez czas ja- 

kiś stosunki z Białoruską <Hiromadą>. Pogłoski te olazały się nieprawdziwe. 
Rzecz się miała w ten sposób, że jeszcze w roku zeszłym Kowerda starał się o 
wyjazd do Rosji, prawdopodobnie z ramienia organizacji monarchistycznej. W 
tym celu pertraktował za pośrednictwem jednego z działaczy białoruskich, z. 

aresztowanym w zimie r. b. członkiem <Hramady», posłem Taraszkiewiczem. 
Jako pretekst do otrzymania pozwolenia podawał, że chce się uczyć w białoru- 
skam uniwersytecie w Mińsku. Wszelako poseł Taraszkiewicz nie obdarzył za- 

ufaniem Borysa Kowerdę i pomocy mu odmówił. 

5 ŁO w o 

Spotkanie © Nadn-Bndón.. 
Szczegóły rozmowy Cziczerina z Stresemanem,. 

BERLIN, 8:Vl: PAT. Pół oficjalny komunikat o wczorajszem spotka-- 
niu ministra Stresemana z kormisarzem sowieckim Cziczerinem w  Baden-- 
Baden uzupełniają dzienniki dzisiejsze pewnerai» szczegółami. | tak Кока! 
Anzeiger i Der Tag donoszą, że w rozmowie porwszona była między iu- 

nemi sprawa zerwania stosunków między Anglją: a Sowietami. Przy tej | 

sposobności minister Stresseman: raz jeszcze sprecyzować miał stanowisko 

niemieckie podkreślając, że Niemcy w konflikcie angielsko-sowieckim* za- 
chowają bezwarunkowo całkowitą neutralność. 

Min. Stresermann był pierwszym, który zakomunikował. Cziczerinowi 

wiadomość o zamordowaniu posła Wojkowa. Według tych pism zarówno 

Cziczerin jak i Stresemann wyrazili zgodnie przekonanie, że ten pożało- 

wania godny wypadek nie pociągnie za sobą żadnych następstw w Sto». 

sunku do sytuacji ogólno:europejskiej, tembardziej, że rząd* polski. nie- 

zwłocznie po zamachu wyraził swe ubolewanie i: przyrzekł surowo ukarać c 

zbrodniarza. 

Według artykułu Vossiscite Zig, który. zzprzecza wszslkim  wiado- - 

mościom o rzekomych propozycjach ze strony sowieckiej, punktem : głó- 
wnym około którego toczyła się rozmowa była: sprawa skutków . finanso-. 

wych zerwania stosunków między Anglją i Sowietami. Cziczerin — jak 
stwierdzają dzienniki — miał przytem oświadczyć, że zamordowanie posła.. 

'Wo,kowa nie może wpłynąć .na.rozluźnienie stosunków polsko-sowieskich .- 

Sejm i Rząd. nister ya odbędzie w Paryžų, SZE- 
B reg narad między innemi z min. Brian- 

Prymas Hlond: dziękuje: Mar. dem w sprawie nadchodzącej sesji 
szałkowi Piłsudskiemu. Ją > Ligi don Е ь, 

niedzielę p. eski opuści 
WARSZAWA. 8-V4.. PAT. Pan Paryż i uda się do Genewy, gdzie bę. 

Marszałek Piłsudski otrzymał od ks. dzie brał udział w obradach Rady 
prymasa kardynała A. Fiłenda pismo Ligi a w dniu 15-go b. m. powróci 
odręczne treści następującej: Jaśnie ponownie do Paryża, aby reprezento- | 
Wielmożny Panie Marszałku i Prem- 
jerze. Raczy Pan Marszałek przyjąć 
wyrazy mej głębokiej . wdzięczności za 
łaskawe życzenia madesłane mi z 
okazii mej promocji kardynalskiej, któ- 
rej Ojciec św. dokonał, 20: z.m. Bia- 
skiem purpury rzymskiej chciał pa- 
(pież nietylko odznaczyć stolicę pry: 
imasėw polskich, ale tąkże chciał Polsce 
"dać nowy dowód. swej prawdziwie 
ojcowskiej życzliwości. Dla mnie no- 
we stanowisko w  hierarchji kościel- 
nej będzie ustawicznem upomnieniem 
do wytężonej ptacy na korzyść Wia- 
ry, Narodu i Państwa. Z wyrazami 

:najgłębszego szacunku 
(—) X. A. Hlond. 

iBiałoryuska Rada Narodowa 
do Marszałka Piłsudskiego. 
WARSZAWA, 8,VI. PAT. Marsza- 

wać Rząd Polski na uroczystościach 
przeniesienia zwłok *Juljusza Slowač- 
kiego. 

Strajk robotników: budowla. 
nych. ` 

WARSZAWA, 8-VL (tel: wł, Słowa) 
Dziś w godzin=ch popołudniowych 
pod przewodnictwem p. Ulatowskie- 
go naczelnika wydziału umów  zbia- 
rowych w Min. Pracy rozpoczęła się 
konferencja przedstawicieli przemy- 
słowców i robotników budowianych 
w sprawie zlikwidowania strajku, któ- 
ry w dniu dzisiejszym wybuchł. Ogó- 
łem zastrejkowało około 10 tysięcy 
robotników. й 

Min. Staniewicz. 
WARSZAWA, 8—VI. PAT. Dziś 

rano powrócił do Warszawy z Ne- 

Wyjaśniło się też ostatecznie, że zabójca, mimo pracy w piśmie białoru- 
skiem, nic wspólnego z narodowym obozem białoruskim nie miał i uważał się 

za zdeklarowanego Rosjanina. Na tym tle powstawały często pomiędzy nim 1 
współpracownikami gazety białoruskiej polemiki. 

Zadowolenie z polityki niemieckiej, 
BERLIN, 8. Vi. PAT. Tagliche Rundschau donosi z Moskwy, iż - 

' „ek Piłsudski otrzymał od prezydjum wogródka minister Reform Rolnych 
konferencji białoruskiej rady narodo- prof. dr. Witold Staniewicz. P. mini- 
wej w Wiłnie depeszę treści następu- Ster Staniewicz brał udział w posie 

, 

Aresztowania w Warszawie 
WARSZAWA, 8-VI. PAT. Dla upewnienia się czy nie istnieje związek mię- 

dzy zabójstwem posła pełnomocnego Wojkowa, a działalnością niektórych grup 

emigracji rosyjskiej w Polsce, władze bezpieczeństwa zarządziły w dn. 7 b, m 

szereg rewizyj i aresztowań niektórych działaczy rosyjskich. Zgodnie z tem 

aresztowanych zostało w Warszawie ogółem 7 osób: Sergjusz Kielnicz, właści- 

ciel ageńcji Ruspress, Drucki-Sokoliński, Michał Worobjew, Antoni Ożarowski, 

Wiktorjan Sonin, Włodzimierz Gorłow i Maksymowski, b. generał służby car- 

от 

Wraženie w Moskwie, 
MOSKWA, 7-Vi. Pierwszą wiadomość o zamordowaniu posła so- 

wieckiegó Wojkowa w Warszawie otrzymała rada komisarzy ludowych 
przez radjo. Natychmiast zwołano nadzwyczajne posiedzenie rządu sowiec- 

kiego, które trwało przez dwie godziny. Uchwał tymczasem nie powzięto, 

ponieważ rada komisarzy ludowych postanowiła odczekać szczegółowych 
informacyj. Po dokładnem stwierdzeniu faktu, ma być opracowana nota do 

rządu polskiego. Rząd sowiecki postanowił upełnomocnić swego charge 

d'affaires w Warszawie Uljanowa do sprawowania czynności po zmarłym 

tragicznie Wojkowie. ‚ е 
Nadżwyczajne dodatki wydane w tysiącznych egzemplarzach doniosły 

dziś ludaości sowieckiej o zabójstwie posła Wojkowa w Warszawie. Na 

ulicach i placach publicznych agenci sowieccy zwołali wielkie mitingi na 

których wygrażali Polsce, Anglji 1 Państwom kapitalistycznym. Dziś wie- 

czorem został zwołany do Moskwy wielkiewiec opozycyjny dla uczczenia 

pamięci Wojkowa. Biorą w nim udział przedstawiciele rządu sowieckiego 

i egzekutywy 3 Międzynarodówki. || ) 

Agitacyjny oddział 3 Międzynarodówki w Sowietach, noszący nazwę 

„polskiej partji komunistycznej* wydał dziś odezwę. w której stara się 

wyzyskać zabójstwo Wojkowa dla celów politycznych, przyczem w odez: 
wie tej zamieszcza wiele niedorzeczności, jak np. zarzuty skierowane pod 

adresem Marszałka Piłsudskiego oraz zarzut czyniony P.P.S., że rzekomo 

inspirowała zamach na posła sowieckiego w Warszawie, Wojkowa. 

Poseł polski udal się dziś do komisarza dla spraw zagranicznych Li- 
twinowa celem złożenia wyrazów ubołewania w imieniu rządu polskiego z 
powodu tragicznego wypadku, jaki się zdarzył w Warszawie. 

Kandydat na miejsce Wojkowa. 
Według wiadomości nadeszłych z Mińska w związku z zabójstwem 

Wojkowa, Komisja do spraw zagranicznych w Moskwie ogłosiła dwuty: 

godniową żałobę na całem terytorjum SSSR, 
Krążą pogłoski, że na stanowisko posła sowieckiego w Warszawie 

„wysuwana jest kandydatura Rosenholca lub Brandowskiego. 

Podziękowanie Litwinowaa 
WARSZAWA, 8—VI. PAT. Pan minister spraw zagranicznych Zaleski 

otrzymał następującą depeszę: PanMinisier Spraw Zagranicznych Zaleski 

— Warszawa. Raczy pan Minister przyjąć i złożyć rządowi : polskiemu po- 

dziękowanie mego rządu za wyrazy współczucia z powodu ohydnego za- 

bójstwa p. Wojkowa przedstawiciela ZSSR. w Polsce. (—) Litwinow. 

ROGI REEDA EROAOŁA ROS ORO ZEG A ROA ROAASACADACEKA 

Prowokacje sowieckie na granicy. 
Z pogranicza sowieckiego donoszą: W dniu wczorajszym żołnierze sowiec- 

kiej straży granicznej zatrzymali komendanta policji w Radoszkowiczach, który 
patrolował teren graniczny pomiędzy słupami 560 i 561. Policjanta władze so- 
wieckie zatrzymały na swoim terenie. W tej sprawie wyznaczona została konfe- 
rencja starosty pow. Mołodeczańskiego i komendanta powiatowego policji z przed- 
stawicielami władz sowiećkich, wczoraj na godz. 16. 

Jednocześnie donoszą, że sowiecza straż gran czna w blizkości słopów 180 
i t. d. poczęła dla zabawy strzelać do polskich słupów granicznych, biorąc za cel 
godła Państwa. ' ж 1 

Trzeci lot transatlantycki. 
NOWY-YORK, 8—VI. PAT. Komandor Byrd przygotowuje trzeci lot 

transatlantycki. Ma on zamiar startować bezpośrednio po powrocie Liud- 
berga i ma wziąść ze sobą jednego pilota i jednego montera. 

    

ambasador sowiecki w Berlinie: Krestinski przedstawił radzie: komisarzy: lu- - 
dowych sprawozdanie o stanowisku rządu Rzeszy niemieskiej w sprawie 
konfliktu angiełsko-sowieckiego. Rada komisarzy lutowych «wyraziła. amb. 
Krestinskiemu podziękowanie: za poliłykę przez. niego w Besłinie pzowa«- 
dzoną. Sądzą, że Krestinski zostanie mianowany, członkiemnkolegjum ko- 
misarjatu spraw zagranicznych. Ma on zamiar oczekiwać. w Moskwie -po- - 
wrotu Cziczerina. 

KDKIERPOABE 

Rozwój konfliktu. na: Bałkanach. 
WIEDEŃ; 8—VI. Pat. Neue Fseie Presse donosi z. Białogrodu, ŻE” 

w kołach politycznych zapatrują się na rozwój. konfliktu, między. Jugosła-. 
wją a Albanją ze wzrastającym niepokojem. Prasa opozycyjna. oskarża, 
rząd, że postąpił nieostrożnie i zapowiada wszwiązku..z tem dymisję. gabi-- 
netu. Prasa rządowa oświadcza, że konflikt ma charakter poważny.  Mini- 

sterstwo spraw zagranicznych oznajmia, że przedstawiciel Jugosławji, przy; 

Lidze Narodów otrzymał polecenia udzielenia odpowiedzi w imieniu Jugo- 

sławji na notę albańską. Jest znamienne, że albański poseł w Białogrodzie: 

nie otrzymał jeszcze paszportu. Daisiaj konferować będzie ministet spraw: 

zagranicznych z posłem włoskim i posłem albańskim. Jak podaje prasa,, 

poseł albański wysłał do rządu swego depsszę w której zaleca. przyjęcie: 

żądań Jugosławii. ` 

° АаК} па рге?. Hindenburga. 
BERLIN, -8—VI. PAT. Prasa prawicowa atakuje prez.  Hindeaburga: 

za podpisanie i oglosaenie w dzienniku urzędowym. ustawy: zakazującej 

powrót cesarza Wilhelma do Niemiec. * 

T UTI KETTLER KR 

Gratulacje P. Prezydenta ks. prym. kilondowi. 
POZNAN. 7:VI. PAT, Dziś rano przybył z Warszawy do Poznania 

adjutant Pada Prezydenta Rzeczypospolitej rtm. Jurgielewicz i w towa» 
rzystwie p. wojewody Bnińskiego w południe w Białej, Sali audjencjonal- 
nej w pałacu ks. Prymasa wręczył ks. Prymasawi Kardynałowi pismo 
odzęczne p. Prezydenta z gratulacjami z okazji, nadania. ks. Prymasowi 
godności kardynalskiej. a 

Zwolnienie gen. Zagórskiego na pogrzeb matki. 
We wtorek wieczorem gen. Zagórski osądzony w więzieniu na Anto- 

kolu został zwolniony i wyjechał do Warszawy, aby być obecnym na po*. 
grzebie swej matki. W dniu wczorajszym po nabożeństwie i odprowadze-. 
niu zwłok na cmentara Powązkowski gen. Zagórski pod eskostą'dwóch ofice-_ 
rów powrócił do więzienia przy ul. Dzikiej. Według pogłosek gen. Zagór:. 
ski do Wilna nie wróci a pozostawienie go w Warszawie uważane jest 
za zapowiedź rychłego zwolnienia na wolną stopę. 

Ukraiński Zjazd Cerkiewny w Łucku. 
ŁUCK, 8.VI, PAT. W dn. 5 i 6 b. m. odbył się w Łucku ukraiūski 

zjazd cerkiewny na który przybyło 524 delegatów przeważnie z Wołynia 
oraz z południowej części Polesia i Chełmszczyzny. Obecni byii ponadto 
honorowi goście, przedstawiciele prasy, posłowie i senatorowie ukraińscy. 
Zjazd poprzedziło nabożeństwo w cerkwi ukraińskiej, na początku zaś 
zjazdu odśpiewano wyznanie wiary i pieśń religijną. Na zjezdzie poruszo- 
no sprawę współczesnego stanu cerkiewno-religijnego życia ludności ukra« 
ińsklej, stwierdzając zupełny zanik tradycyjnej <soborności», którą obecnie. 
zastąpił zupełnie oligarchiczny system rządzenia. 

Zjazd wypowiedział się za koniecznością *wprowadzenia lilurgicznego. 
języka zrozumiałego dla ludności, gdyż obecnie używany staro-rosyjski 
ste zupełnie niedostępny. Specjalnemu komiłetowi poruczono przedłożyć 
uchwały zjazdu władzom rzadowym i czynnikom kościelnym, opracować 
projekt statutu autokefaficznego kościoła prawosławnego w Polsce i dążyć. 
do wprowadzenia w życie przyjętych przez zjazd uchwał. 

Raid samochodowy. 
_ POZNAŃ, 8:VI. PAT. Dziś o godzinie 6 min, 30 uczestnicy raidw samochodowe- 

go wyjechali z terenu Targów Poznańskich, gdzie był punkt zborny przez miasto na, 
Szosę do Gniezna. Za Swarzeńcem wśród gęstego. deszczu odbyła się próba szybkości. 
Najlepszy wynik osiągnął Mercedes Nr 1, który 1 kilometr przebył w czasie. 29,1/5. se« 
kundy, co odpowiada szybkości 123 klm. 288 mtr. na godzinę. Po odbyciu próby szyb-. 
kości wozy wróciły z powrotem ku Poznaniowi i udały się w dalszym, ciągu do Katowic. 
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"uch. nie Olleński. 
Przeciwko „polityce“ tak zwanej 

regionalnej w dziedzinie kultury i 
sztuki nic juź dziś nie mają nawet 
najżarliwsi. centralizatorowie, unifika- 
torowie, niwelatorzy... Owszeml Vi- 
want, crescant, floreant wszelkie odrę- 
bności kuliurałne, stylowe, literackie, 
obyczajowe etc. każdej poszczególnej 
prowincji Rzeczypospolitej Polskiej! 

Wobec regjonalizmu zdobywają 
się na pełen respektu rewerans na- 
wet ci, co nie przestali w dziedzinie 
polityki wewnętrznej być najautenty- 
czniejszymi—z przed wojny—wszech- 

- polakami. Już nie wołają: „Szpara- 
tyzml Ojczyzna w niebezpieczeństwiel* 

Cóż to jest: regjonalizm? - 

Mamy wytłumaczenie pod naj: 
świeższą datą. W wydanym przed 

kilku dniami pierwszym _ zeszycie 

wschodzącego na wileński horyzont 
czasopisma „Źródła Mocy* a mie: 
niącego siebie czasopismem „krajo- 
wem, poświęconem kulturze regjonal- 
nej ziem b. Wielkiego Księstwa Li- 
tewskiego”. Czytamy tam w redakcyj- 
nem słowie wstępnem: 

„Prąd zwany  regjonalizmem — 
oznacza ruch rozwojowo-decentrali- 
zacyjny poszczególnych ośrodków 
prowincjonalnych, upośledzonych na 
rztcz centrum. W regjonalizmie cho - 
dzi o wzmocnienie, swoistych  pier- 

wiastków kultury prowincyj, wzboga- 
cających swą odrębnością dorobek 
kultury ogólnonarodowej”. 

A dalej jest mowa o tem, że isto- 
tą procesu nazwanego regjonalizmem 

(po polsku: krajowością) jest: „pra- 
gnienie poznania i wprowadzenia w 
życie współczesne prowincjonalnej: 
tradycji, obyczaju, pieśni, muzyki, 
bogactw artystycznych, literatury". 

Doskonale. Wtrąćmy tylko uawia- 
sem uwagę, że jeżeli regjonalizm ma 
być synonimem krajowości, czyli oba 
wyrazy mają mieć znaczenie jednako- 
we, to popełniono pleonazm dając 
«źródłom Mocy» podtytuł: czasopi- 
smo krajowe poświęcone  kuliurze 
regjonalnej. 

Lecz... moglibyśmy gdzieś na dnie 
tych obu wyrazów odkryć sens ukry- 
ty a — rozbeżny. Krajowość jest — 
w pewnem rozumieniu — bierną; 
regjonalizm jest zawsze — czynny, 
Krajowość mą pociąg do skurczania 
się, do defenzywy, do odseparowy- 
wania się od wpływów z zewnaltz, 
do skulania się w sobie jak żółw 
pod skorupą. Krajowość nie uprawia 
w najmniejszej mierze prozelityzmu. 
Regjonalizm zaś przybywa na dane 
terytorjum prowincjonalne — z ze- 
wnątrz. O! Z najlepszemi zamiaramil 
Przybywa z kagańcem w jednem rę- 
ku a kilofem w drugiem. Gdzieś w 
stolicy lub pod stolicą, w ognisku 
kultury narodowej, gdzie — rzecz 

prosta—wszyscy są światli i mądrzy, 
podała sobie ręce grupa ludzi... regjo- 
nalistów! Pójdźmy — (tak sobie rze- 
kli) — na północ lub na wschód, 
jakby jacyś Kultury i Sztuki aposto- 
łowie i hen, tam, na głuchej prowin- 

cjj pokażmy ludziom tamtejszym... 
jak się djamenty szlifujel Mają oni 
tam własne, rodzime tradycje, mają 
obyczaje „miejscowe*, mają gusty i 
upodobania, pieśni, 
styczne i t. p. i t. p. lecz wszystko 
to... surowe, nieobrobione, bywa, że 
dziwaczne. Mają skarby zagrzebane 
w ziemi — bo ani studzien wiercić 
nie umieją ani kopalń zakładać. Lud 
tam bogaty we wszystkie dary Opa: 
trzności, ale durny. 

Owóż tedy możnaby prawie, pra: 
wis wyrazić się, że pomimo całej 

benewolencji regionalizmu, całej jego 
czułości, dobrej woli, wszystkiej szla« 

chetności jego zamiarów, krajowość 
nie ma zbytniej ufności do regjona- 
lizmu... Czuje w nim obcą troskiiwość 
o miejscowe dary nieba. I — niema 
co ukrywać: regjonalne „wzmacnianie 
swoistych pierwiastków kultury pro- 
wincji” równa się pod niejednym 
względem wyplenianiu wielu rodzi- 
mych ziół i kwiatów dla rozkrzewia: 
nia na ich miejscu — nowych, bez 
ceremonji importowanych. 

Jeżeli zaś w tym procederze niema 
wyraźnej intencji  kulżurźragerskiej, 
to uprawianie krajowości przez ludzi 

bogactwa arty- 

z inaego kraju najczęściej się nie 
udaje w myśl starego aksjomatu: duo 
si faciunt idem, non esė ides. 

* 
W cytowanym przed chwilą wstę- 

pie programowym «Źródeł Mocy» 
przyznane jest czarne na bialem, 
(str. 5) że istnieje „kuliwra. krajowa 
wileńska*. 

Jeżeli zaś istnieje, to i musi po- 
siadać właściwy Sobie charakter == 
typ. Zadaniem zaś regjonalizmu jest 
rozwijanie tego przyrodzonego gruntu, 
doprowadzanie go do najintensywniej: 
szej wydajności, do największego 
blasku. Tak czy nie? 

Praca regjonalna powinna głównie 
polegać na uprawie, nie zaś na ekspe- 
rymentowaniu: jakie też wyda owoce 
na gruncie, jak w tym wypadku, kra- 
jowej kultury źwileńskiej, ziarno całe 
kiem dotąd temu gruntowi obce. Czy 
się przyjmie? A może strzeli jakąś 
arcyci:kawą odmianą. 

Niezwlekając przechodzę do przy- 
kładów. Mam ich pod ręką aż nadto 
dosyć. ' A 

Dwa, trzy dni temu pojawiła Się 
w miejscach publicznych  odezwa 
związków i instytucji kulturalno -arty 
stycznych—wyborcza. Nie potrzebuję 
precyzować. Mało kto jej nie czytał. 

Napisana—że nic dodać, nic ująć. 
Tembardziej ją chwalę, że zawiera 
ściśle to, co sam pisałem we wstęp- 

jącej: Zebrani na konferencji białó- 
ruskiej rady narodowej przedstawicie- 
le województw wileńskiego, nowo- 
gródzkiego, białostockiego zjednocze- 
ni w ogół rady witają Cię wielki 

-sierniku Państwa, mocarna dłoń któ- 
rego zdołała ruszyć z. martwego 
punktu nawę Państwa i skierować ją . 
na zdrowe tory i wyrażają niezłomną 
nadzieję, iż rozpoczęty nowy kurs 

polityki „narodowościowej jednoczący 
wszystkich obywateli Rzeczypospoli- 
tej pod hasłami szczerego demokra- 
yzmu i tołerancji stworzy lepszą 
przyszłość i dla narodu  białoru- 
skiego. 

Wyjazd: min. Zaleskiego do 
Paryża. 

„WARSZAWA, 8,VI. (żel, wł, Słowa) 
Dziś wieczorem wyjechał do Paryża 

minister spraw zagranicznych p. August 
Zaleski, gdzie zabawi do niedzićli. Mi- 

  

dzeniu inauguracyjnem wojewódzkiej 
rady naprawy ustroju rolnego. 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
Czerwonego. Krzyża. 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
ЗАВАЁ GEZPŁ PROSPEKTÓW. WARSZ_KREDYTOWA 1 
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Bntoniego> Niedziałko. 
Niniejszym stwierdzam, że zajście w 
dniu 9 kwietnia r. b. było skutkiem 

nieporozumienia. 

Z poważaniem й 

Aleksandar: Skwarczewski. | 

NET EI TIA TESTAI IE 

    

Zamknięcie konkursu „Slowa“. 
„ Dnia 20:kwietnia w Ne. 89 ogło- 

siło wydawnictwo «Słowa» konkurs 
na, broszurę zawierającą treściwie skre- 

ślane: dzieje nabożeństwa do Matki 
Baskiej Ostrobramskiej wsaz z opisem 
onego specjalnych form, tudzież opi- 
su samego cudownego obrazu wraz 

mniej historycznych kolei kisje prze: istor: ol ° 
chodzil,. ” z. si 

„Do terminu konkursowego tj. do 
dnia 1-g0 czerwca r. b, nadesłano 
pig: is a ak 

» oryczny dziejów obra- 
zu Matki Boskiej dstzddramakiej wraz 
z:zarysem, jego pochodzenia" — bez 
godła natomiast z wyraźaem przy ty- 
tuie i na końcu tekstu wymienieniem 
imienia i nazwiska autora, p. Józefa 
Piórewicza tudzież jego adresu. ' 

‚ 2, „Ta, co w Ostrej šwieci Bra. 
mie“. Utwór wierszem pisany, obej- 
mujący 18 stronic arkuszowych. Bez 
godła, wsz:elako z dołączoną zam- 
kniętą kopr:rtą zawierającą domniema- 
nie nazwisko autora. 

3. Utwór prozą bez tytułu opa: 
trzony godłem „Wilnianin*, z zalą- 

ARBA SSRI 
. Wileńskie T-wo Hodowli Koni i Popierania 

Sportu Konnego 
(dawn. <Wileńskie T-wo Zachęty Wyścigów Konnych» założ. w r. 1856) 

w dniu 12, 16, 19, 23 i 26 czerwca r. b. 

w Pośpieszce 
urządza 

na torze 

a= 

+ „ 

nym artykule «Słowa» jeszcze 22.maja. 
To też bez wahania położyłem pod- 
pis swój pod nią w imieniu Syndy- 
katu Dziennikarzy—nic nie wiedząc, 
że inicjatorowie odezwy opatrza ją 
pompatycznym jakby tytułem... Dach 
Wilna. Е 

Przedewszystkiem taka  intytulacja 
odezwy zgoła sensu niema, Ot, tylko 
bombastyczna jest i  pretensjonalna. 
Zamiast prosta z mostu. wydrukować 
wielkiemi literami: «Do ludności mia- 
sta Wilna», lub <«Obywatele>... pal- 
nięto coś wymędrkowanego, mogące- 
go służyć za tytuł rozprawie nie 
odezwie, coś, jednem słowem możii- 
wie niezrozumiałego, przed czem by 
się poczciwy obywatel «regjonalny», 
wpierw niż czytać zacznie, akuratnie 
rozdziawił. 

Oto jest właśnie ' kwiatek nie z 
naszej, tutejszej niwy. Najkompletniej 
nie 'w stylu owej kultury krajowej 
wileńskiej, którą mają rozwijać i pie- 
lęgnować panowie ZI przy- 
byli tu do nas, do Wilna z różnych 
dzielnic Polski. | : 

Z tejže tendencji do zasiewania na 
naszym grunciė ziaren obcych  grun- 
towi naszemu pochodzi, też najśwież- 
szej daty, tytuł czasopisma, które 
witam najgoręcej, najserdeczniej, pisma 
poważnego, interesującego, umiejętnie 
redagowanego... «Źródła Mocy»l Gdy- 
by kto tydzień siedział nie jedząc, nie 
pijąc a tylko myśląc, nie wymyśliłby 

о godz. lej pp. Szcz! 

  

wyścigi konne. 
Początek dnia 12, 16 czerwca o godz. 2-ej pp., dnia 19, 23, 26 czerwca 

czoną zamkniętą kopertą z powtorzo- 
nem na niej godłem. 

Sąd konkursowy, złożony z na- 
stępujących osób: prof. Marjan Masso- 
nius, ksiądz dr. Walerjan Meyszto- 
wicz, księżna Teresa Eustachowa S 
pieżyna, prof. Marjan Zdziechowski 
oraz red. Czesław Jankowski w cha- 
rakterze przedstawiciela „Słowa*, prze: 
wodniczący jury: konkursowemu, po- 
stanowił: 

Pierwszej pracy nie uwzględnić 
wcale, jako nie odpowiadającej warun- 
kom konkursowym. Ze względu zaś 
na to, że praca druga i trzecia, nie- 
posiadając zalet pisarskich, w dodat- 
ku nie odpowiadają założeniu i celo- 
wi konkursu, postanowił — zagrody 
wogóle żadnej pracy nie przyznać. 
Wilno, 9:VI, 1927, 

W imieniu sądu 
konkursowego: 

'Czestaw Jankowski. 

P: S. Wszystkie trzy rękopisy są 
do odebrania w redakcji „Słowa* po - 
dzień 1-szy września r. b. — poczem 
ulegną zniszczeniu. : 

Totalizator 
będzie czynny. 
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egóły w afiszach. | 
coś bardziej Sprzecznego z typem 
tutejszej umysłowości, tutejszych upo- 
dobań. tutejszych tradycyj. Jeżeli wy- 
dawcy i redaktorzy pisma poczyfują 
za źródło mocy to, co nam oto dalix 
to—pomimo całego respektu dla arty: 
kułów zawartych w zeszycie .pierw- 
szym i dła ich autorów, pomimo naj. 
lepszego 4 priori mniemania o tem, 
co nam da czasopismo w przyszłości 
'—inaczej nie można tłumaczyć takie 
zaetykietowanie własnego wyrobu jak 
wysokiem, bardzo wysokiem trzyma- 
niem o sobie. 

Sądzę jednak, że nie żadna mega- 
lomanja przemawia z tytułu tak nie- 
„fortunnego, nawet z dziennikarskiega 
punktu widzenia, jeno tyłko nieszczę- 
sna pasja, nieszczęsna manja: wyrąża- 
nia tak, aby było... jaknajtrudniej zro- 
zumieć o co chodzi. Jest to jeszcze 
jeden okaz śledzia, ze znanej zagadki, - 
pomalowanego na zielono aby.. trud- 
niej było zgadnąć, że to śledź. 

My, rodowici wiłnianie, lud - 
wyrośli z tradycyj tutejszych, nie af 
simy takich kontorsyj, takich preten- 
sjonalności, takich (proszę mi nie 
brać za złe) kuglarstw, jakby prowo- 
kujących dobry smak, logikę, lub tak 
zwany „chłopski rozum*. My lubimy 
jasność i prostotę. My tu, wyrażając 
się najbardziej ogólnikowo, w klasycz- 
nych stylu, lub w pełnym, poważnym re« 
nesansie. Nas zawiesisty a rozbuchany



przed wyborami do Rady Miejskiej. 
Zadania przyszłej Rady 

Miejskiej. 
Co mówi p. Szantyr. 

ako członek Komisji rewizyjnej 
b. Rady Miejskiej znam bolączki i 
niedomagania nasżego samorządu. 
Całokształt gospodarki miejskiej m. 
Wilna nie stoi na poziomie urządzeń 

£ municypalnych współczesnych. Jeśli 

4 

х 
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się weźmie wzory zachodnio-euro- 
pejskie i porówna je ze stanem dzi- 
siejszym Wilna, to nasuwają się zgo- 
ła nie różowe refleksje. 

Należy jednak sądzić, iż przy 
pewnem umiejętnem skoordynowaniu 
wysiłków twórczych (gdyż wszystko 
zasadniczo stworzyć musimy na no* 

wo) postęp jest możliwy i to postęp 
szybki, gdyż tworzyć możemy według 
gotowych form, przystosowując je, 
rzecz jasna, do warunków miejsco- 
wych. 

Pomijając wielokrotnie i wszech- 
stronnie rozpatrywane postulaty dzia-. 
łalności przyszłej Rady Miejskiej, 
muszę zwrócić uwagę na kilka stron 
życia Wilna, które należy koniecznie 
zreformować, przyjmując w tym 
względzie wzory zachodnie. 

A więc przedewszystkiem drobna 
zda się na pierwszy rzut .oka, spra- 
wa opieki nad żebrakami i bezdom- 
nymi. 

Godząc się zgóry na istnienie tej 
©gólnoludzkiej bolączki, należy w 
miarę możności i środków zmniej. 
szać ją i niwelować. 

Obecnie w Wilnie istnieje jeden 
zaledwie przytułek dla biednych, któ- 
ry jest przepełniony (nie mówiąc już 
o nieodpowiednim lokalu i prymityw- 
nej higjenie), Na każdym kroku widzi 
się na ulicy żebraków. Wpływa to 
demoralizująco na ludność, świadcząc 
jednocześnie o opieszałości władz 
miejskich: Magistrat winien postarać 
się o zabezpieczenie tym nędzarzom 
minimalnych warunków bytu, z dru- 
giej zaś strony walczyć z zawodo- 
wem żebractwem, które pasożytuje 
na społeczeństwie i nie ma nic wspól- 
nego z ubóstwem. 

Łączy się z tem sprawa domu 
noclegowego. lstniejący dziś miejski 
dom noclegowy znaiduje się w hor- 
rendalnym stanie. Że miasto nie my- 
śli o tem, tłumacząc się brakiem środ- 

ków, dowodzi zaniedbanie sprawy 
ważniejszej—szoitalnictwa miejskiego. 

4, Pochłaniające 1/3 budżetu miejskiego 
szpitale nie wystarczają. Prócz tego, 
up. szpital Sawicz przy ul, Bakszta 
nie przypomina wyglądem swym zew- 
uętrznym i wewnętrznym ośrodka 
zdrowotnego.  Nieodpowiedni / lokal 
należy bezwarunkowo zmienić Istniał 
kilka tat temu projekt przeniesienia 
tego szpitala na ul. Legjonową. 
różnych jednak okoliczności zanie- 
chano tego. Dziś trzeba tego dokonać. 

   
   

  

    

  

CZYTA KAŻDY 4 

„PRAWDĘ" | 
) Tygodnik <PRAWDA>, jest najwięk- | 
szem i najwszechstronniejszem cza- 
soplsmem w Polsce, prowadzonem 
w Stylu europejskim «PRAWDA» 
daje czytelnikowi całokształt aktual- 
nych spraw ze wszystkich dziedzin 

życia państwa i społeczeństwa. 

) <PRAWDA» jest pismem dla ińteli- 
! gencji polskiej. 

Należy natychmiast żądać 
; egzemplarzy — okazowych. 

M, Redakcja i administracja: 
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Lokal bowiem dotychczasowy nie 
czyni zadość  najelementarniejszym 
wymaganiom higjeny. Jeśli mowa o 
braku higieny w Wilnie, to na pier- 
wszym planie postawić należy rzeźnię 
miejską na Wilczej Łapie. Jedynym 
słusznym dezyderatem w tej sprawie 
będzie wybudowanie, względnie wy- 
nalezienie odpowiedniego lokalu, dzi- 
siejszy zaś przeznaczyć na rakarnię 
najwyżej. Oczywiście wszelkie proje- 
kty reform mogą pozostać na papie- 
rze wobec braku kredytów. Lecz je- 
Śli finansiści, względnie rząd będzie 
przešwiadczony © racjonalności po 
czynań gospodarczych Rady Miejskiej, 
to napewno kredyty się znajdą. Trze- 
ba tylko, by znalazły poręczenie w 
składzie osobowym samorządu miej- 
skiego. Poręczeniem takiem będzie 
wejście do Rady ludzi fachowych, 
ati ti się na ekonomji gospodar- 

czej. 
Dawniej finansowane było Wiino 

przez konsorcjum angielskie. Dziś 
jest móżliwość wejścia w układy z 
tem samem Konsorcjum, Trzeba tylko 
ludzi do pracy. Praca ta jest ciężka 
i odpowiedzialna, to też wymaga du- 
żego przygotowania i uspołecznienia 
jednostek, do niej poykiępajocych. 

„GC 

Czynności obwodowych komite- 
tów wyborczych. 

Obwodowe komitety wyborcze są 
obecnie zajęte wciąganiem na listy 
dodatkowe opuszczonych w spisach 
wyborców. Ci więc, krórzy nie figu- 
rują na listach głównych mogą zna: 
leźć siebie na dodatkowych, po za- 
dokumentowaniu swego czynnego 
prawa wyborczego. Wszelkie związa- 
ne z uzupełnieniem list czynności 
mają być ukończone do dnia 10 
bm. (c) | 

Zakaz agitacji w lokalach wy- 
borczych. 

Ostatnio zostało zarządzone,, aby 
nie umieszczano żadnych odezw* wy: 
borczych poszczególnych. ugrupowań 
na gmachu lokalu wyborczego,. przy 
wejściu do lokalu i w samym lokalu 
również aby nie dopuszczano do ja- 
kiejkolwiek agitacji poszczególnych 
ugrupowań przy wejściu do lokalu. 

razie nieprzestrzegania tych przepi- 
sów przewodniczący komisji obwo- 
dowej ma prawo uciec się do pomo- 
cy policji. (0) 

Wezwanie Katolickiego Związku 
Polek 

Zarząd Katolickiego Związku Po- 
lek wzywa gorąco swych członków 
do spełnienia obowiązku głosowania, 
gdyż każdy głos stracony jest bronią 
daną do ręki wrogom polskości i ka* 

Z tolicyzmu. Lekceważyć tego obowiąz- 
ku nie wolno. 

Ponieważ nawoływanie „Zjedno- 
czenia Stowarzyszeń Kobiecych*, o 

( utworzenie jednej listy nie doprowa- 
dziło do pożądanej jedności i pozo- 
stały dwa główne komitety wyborcze, 
przeto Zarząd Katolickiego Związku 
Polek zostawia wybór takowego su- 
mieniu swoich członków. 

„Poalej-Sjon* — lewica wystawi 
_ własną listę wyborczą. 

Po ostatecznem rozbiciu się per- 
traktacyj ogólnosocjalistycznego blo- 
ku wyborczego, lewica—„Poałej-Sjon* 
uchwaliła rozpocząć _ samodzielną 
akcję przedwyborczą i wystawić wła- 
sną listę kandydatów. (r) 

) Inteligencja żydowska popiera 
„Bund*. 

Grupa inteligencji żydowskie 
wśród której nie brak a ah 
poważne zasługi wobec społeczeń- 
stwa żydowskiego, wydała odezwę 
do żydowskiej inteligencji pracującej 
wzywającą do głosowania na listę 
„Bundu*. Odezwa ta zwalcza ener- 

| gicznie t. zw. „Żydowską listę naro- 
dową”. 

Zaznaczyć należy, że wiele z pod- 

O 7 —-————-————— 

barok—jak u Dominikanów—nie za- 
straszy, bo my wiemy i widzimy 
„jasno, co to jest. Ale my sobie nie 
pozwolimy postawić na placu publicz- 
nym rzeźbiarskiej ekstrawagancji Szu- 
kalskiego, od której krzyku poruszy- 
tyby się prochy wszystkich najsza- 
cowniejszych Wilna tradycyj. 

A przecież ci, co przybywają tu 
do nas robić robotę „regjonalaą", 
zaklinają się, że właśnie istotą tej ich 
roboty jest „wprowadzanie w życie 
współczesne tradycyj miejscowych”... 

Gdy Stanisław Matusiak, 

„Źródeł Mocy*, rozpoczyna od ukła- 
„dania w klin kolumny druku, którą 
oczy nasze przywykły oglądać z dzia: 
da-pradziada jako kwadrai—to my 

"Się žachamy nietylko, niech p. Matų. 
$iak zechce wierzyč, odruchem jakiejš 
zaśniedziałej zachowawczości lecz po- 
Prostu dla tego, że nam się taka wy- 
Szukana |ekstrawagancja wydaje — 
brzydką. To nie jest ani „nowe”, ani 
„postępowe*, ani „modern*, ani „for- 
mistyczne”, ani „ekspresjonistyczne* 
tylko—nie ladne. W naszem przynaj- 
mniej rozumieniu. I to pan na to po- 
radzisz? 

Nigdy by też nam nie przyszło 
do głowy nazwać Beethovena —włó- 
częgą Bożym. ;Ten „włóczęga Boży”, 
aczkolwiek urodził się pod piórem li- 
terackiem tu w Wilnie, jest na gruncie 
tutejszym — regjoaalnym ve/ krajow 

artystyczne kierownictwo 

wym—naleciałością. Nie rozwinął on, 
nie poprowadził dalej i wyżej czegoś, 
co z przyrodzenia tkwi tu od wieków 
w naszej duchowej glebie. 

Duch... nie wileński coraz częściej 
ostatniemi czasy zaczyna gościć 
wpośród nas. Powiadają: od przy- 
bytku głowa nie bolil Juści. Powia- 
dają: nie można wiecznie na jednem 
miejscu stać; ruszcie się... naprzód!... 
Oczywiście. Ruch to życie. Dalej: 
musi przecie przyjść do zmiany cha- 
rakteru Wilna jako miasta, Tak, nie- 
zawodnie tak. Niech nam jednak nie 
chodzi w tej chwili o dalekie, dalekie 
jakieś perspektywy. 

Pozwalam sobie tylko skonstato- 
wać, że tu, na naszym gruncie, pro- 
wadzona jest przez grupę osób, któ- 
rych nazwiska wszyscy znamy, t. zw. 
robota regjonalna — lecz, że się ją 
gęsto zaprawia |importem, co się 
sprzeciwia samemu założeniu, same; 
istocie regjonałizmu. % 

„Naturalne bogactwa kultury wi- 
leńskiej nie są bynajmniej jeszcze do, 
cna wyeksploatowane, obrobione, a 
nawet tylko na jaw bez reszty doby- 
te—aby było wskazane już zacząć 
przytrząsać naszą niwę: egzotyczną 
siewbą—eksperymentalną. 

DIE 
cz. J. 

pisanych pod odezwą osób dotych- 
czas nic wspólnego nie miało z 
„Bundem*, nawołują one jednak do 
popierania „Bundu* gdyż uważają, 
že ze wszystkich zapowiadanych ży- 
dowskich list wyborczych, lista „Bun- 
du* reprezentuje ludzi, którzy dają 
największą gwarancję obrony praw 
żydowskiej inteligencji pracującej. (r) 

Żydowskie zgromadzenia przed- 
wyborcze. 

Ubiegła sobota oraz ubiegły po- 
niedziałek i wtorek, w które to dni 
przypadły żydowskie święta „Szew- 
uoth* (Zielone Świątki) obfitowały w 
liczne wiece i zgromadzenia przed- 
wyborcze zwoływane przez wszystkie 
żydowskie Komitety wyborcze. 

„Żydowska lista narodowa” odby- 
ła swoje zgromadzenia przedwybor- 
cze w bożnicach. Na zgromadzeniach 
tych przemówienia agitacyjne wyglo- 
sili p. p. Kruk, Zaks, adw. Czerni- 
chow, Cincinatus, Widuczański i in- 
ni. Wiece ie jednak nie cieszyły się 
zbyt wielką frekwencją publiczności, 
a jeden z wieców zwośanych przez 
„Żyd. listę narodową*, mianowicie 
wiec w bożnicy na Nowogródzkiej, 
zmienił się w manifestację na rzecz 
«Bundu». 

Zwołany w ubiegły poniedziałek 
przez „Poalej-Sjon* — prawicę wiec 
przedwyborczy do sali teatru przy ul. 
Ludwisarskiej nie miał żadnego po- 
wodzenia, przyczem rozpoczął się z 
3-godzinnem opóźnieniem przy bar- 
dzo małej frekwencji uczestników. 

Wiece „Bundu” urządzone w licz- 
bie czterech w różnych punktach mia- 
sta cieszyły się natomiast wiełkiem 
powodzeniem. Największym ze wszy- 
stkich żydowskich wieców  przedwy- 
borczych,. był zwołany przez „Bund* 
w ub. poniedziałek wiec w sali žy- 
dowskiego towarzystwa gimnastyczno- 
sportowego „Makabi* przy ul. No- 
wogrodzkiej, na którym przemawiał 
specjalnie przybyły z Warszawy za- 
służony żydowski działacz socjali- 
styczny B. Michalewicz. , 

W wielu bożnicach prowadzili też 
energiczną agitację przedwyborczą or- 
todoksi, " 

Dodać należy, że naogół, dotych- 
czas szerokie koła ludności žydow- 
skiej odnoszą się dość apatycznie do 
nadchodzących wyborów. (0 
RS AL GEORGE IERRWYKE) WODACZERSCO 

SPORT 
Konferencja w sprawie tygodnia 
sportowego na budowę stadjonu 

W dniu wczorajszym o godz, 6-ej 
wieczorem odbyło się w urzędzie 
wojewódzkim pod przewodnictwem p. 
prezesa ]. Staszewskiego kolejne po- 
siedzenie sekcji imprezowo-sportowej 
komitetu budowy stadjonu reprezenta- 

gyinego "Ziem Wschodnich w Wilnie. 
a konferencji tej omówiono szcze- 

gółowo wszystkie imprezy, którę bę- 
dą urządzone w czasie tygodnia 
sportowego, mającego się jak wiado- 
mo odbyć w dniu 3—9 lipca r. b. 
Jak się dowiadujemy odbędą się w 
tym czasie koncerty orkiestr w kilku 
miejscach miasta na placach publicz- 
nych, turniej atletyczny, na który ma 
przybyć z Warszawy mistrz Pytlasiń- 
ski, wyścigi kolarskie i wyścigi kon: 
ne, oraz regaty na Wilji. Jednocześ- 
nie w Ogrodzie Bernardyńskim od- 
będzie się wielka zabawa ludowa' z 
udziałem orkiestr, na którą komitet 
organizacyjny przygotowuje szereg 
atrakcyj, jak loterja fantowa i t. p. 
Międzynarodowy mecz pilkarski, w 
którym weźmie udział mistrzowska 
drużyna Czechosłowacji niewątpliwie 
ściągnie tłumy publiczności. Ponad- 
to w Reducie i w Lutni odbędą się 
specjalne przedstawienia na rzecz bu- 
dowy stadjonu. imponujący, jak wi- 
dać z powyższego, prógram, którego 
ostateczne szczegóły zostaną nieba- 
wem ustałone, wywoła niewątpliwie w 
naszem mieście żywe poruszenie i 
pozwoli zdobyć środki materjalne 
niezbędne do przystąpienia do budo- 
wy stadjonu  reprezentacyjnego w 
Wilnie. 

  

SEREK 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

8 czerwca 1937 t. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 8,92 8,94 8,90 
Holandja 358,40 _ 359,30 357,50 
Londyn 43,45 43,44 43,34 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż й 35,02 35,09 34,91 

Praga 26,50 26,56 26,44 
Szwajcarja 172,05 172,45 171,59 

Wiedeń 125,80 126,11 125,49 
Włochy 4956 49,68 40,44 

Papier, Procentowe 
Dolarówka 54, 54.25 54.50 
Pożyczka kolejowa 103. › 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92,— 
Banku Rolnego 92, 
4 i pół proc. ziemskie 60,25 59,75 / 
8 proc. warsz. . 81. w 
5 proc. Warsz. 69,— 68,75 ł 
4 1 pół proc. warszawskie 61 

GIEŁDA WILEŃSKA, › 
Wilno, dnia 8 czerwca 1927 r. 

Banknoty. : 

Dolary St. Zjedn. 8,901/, 8,89 
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+ HKrzepi i wzmacnia organizm < 
(9 kąpiel z dodatkiem <PUMILIO> w © 

gałkach. <Pumilio> zawiera składniki 
kosodrzewiny i daje idealną kąpiel 
balsamiczną. Żądać tylko gałek z 
napisem: PUMILIO-WIERZBIĘTY». 
Wyrób  laborat, A. Wierzbięty, 
Warszawa, Marszałkowska 94. 
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się w dniu 10 czerwca o godzinie 9 
Msza Święta, na którą zaprasza I KONFERENCJA. 

Za duszę ś 7 p. 

KATARZYNY KIERSNOWSKI EJ 
Prezeski 1 Konf. Tow. Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo odbędzie 

    
min. 30 w Kościele Św. Jakóba 

Przygotowania do Koronacji 
Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Prace biura kwaterunkowego do 
dn. 9 b. m. 

Dotychczas zarejestrowano w biu- 
rze kwaterunkowem 1033 łóżka w 
mieszkaniach prywatnych. Część zgło- 
szonych kwater jest płatna (od 3 do 
15 zł. za dobę). Większość jednak 
jest bezpłatna. 

AVobec tak minimalnej ilości zgło- 
szonych kwater zwiększona będzie 
ilość obozowisk oodmiejskich. Prócz 
tego kilkaset osób będzie się mogło 
pomieścić w gmachach szkolnych i 
Czerwonego Krzyża. (Ge 

Pielgrzymki z zagranicy. 

Dowiadujemy się nieoficja'nit, źe 
zgłoszona w tych dniach zostanie 
pielgrzymka z Monachjum. Przybyć 
ma kilkadziesiąt osób świeckich z du- 
chowieństwem i zakonnikami ma cze- 
le. Z tego samego źródła komuniku- 
ją, iż spodziewana jest pielgrzymka z 
Rosji Sowieckiej w ilości a 100. 

„(c 

Pielgrzymki krajowe. 

Ostatnio zgłosiły swoje przybycie 
na koronację obrazu M. B. Ostro- 
bramskiej: Poznań — trzysta osób, 
Białystok — tysiąc osób, Nowogró- 

"KRO 
WARTEK| 

© ог 
Pryma i Fel. 

Jutro 
Małgorzaty 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B, 

z dnia 8—VI 1927 r. 

| 6 

fazę | we 
Wiatr ‚ i zaezkikiy | Południowo-Zachodni. 

U wa g i: Półpochmurno, Maximum za 
dobę „+ 16%С. Tendencja  barometryczna 
spadek ciśnienia. 

KOŚCIELNA, 
— Wyjazd J. E. biskupa Mi- 

chalkiewicza. j. E. ks. biskup Mi- 
chalkiewicz wyjechał wczoraj wieczo- 
rem do Warszawy, w celu wzięcia 
udziału w uroczystościach jubileuszo- 
wych na cześć ks. biskupa Roppa 
oraz w Sprawach djecezjalnych. Po- 
wrót spodziewany jest w sobotę. 

URZĘDOWA. 
— Wojewoda Raczkiewicz z 

okazji uroczystości 25 lecia dzia- 
łalności ] E. Arcybiskupa Rop- 
pa. Z okazji obchodzonego uroczyš- 
cie w dniu 9 czerwca w Warszawie 
jubileuszu  25-lecia biskupstwa i 
działalności pasterskiej Arcybiskupa 
Edwarda Roppa, Metropolity Mohy- 
lewskiego, wojewoda wileński p. WŁ. 
Raczkiewicz wysłał do Jego Eksce- 
lencji Metropolity Roppa telegram 
treści następującej: „W dniu uroczys- 
tym jubileuszu pracy pasterskiej, 
związanej tak ściśle z Ziemią Wileń- 
ską w ciężkich czasach ucjsku zabor« 
czego, skłądam Waszej Ekscelencji 
serdeczne życzenia i wyrazy czci*. 

— Urzędnicy muzułmanie zwol- 
nieni zostaną na święto Bajramu. 
Ze-względu na przypadające w dniach 
10, 11 i 12 bm. święto Bajramą p. 
wojewoda Raczkiewicz zezwolił pod- 
ległym urzędnikom muzułmanom na 
wzięcie udziału "w nabożeństwach, 
zwalniając na czas ich trwania od za- 
jęć służbowych. 
> 7 MIBJSKA. 

— Kto o tem pomyśli? Pow- 
szechnie przyjęte jest, że kupcy chcąc 
uchronić od promieni słonecznych 
towary leżące ma wystawach robią 
nad oknamię wystawowemi daszki z 
płótna. Normalnie daszki te zrobio- 
ne są tak, że publiczność przechodzi 
pod niemi nie nachylając głowy. Ina- 
czej ma się ta sprawa ma ul. Zawal- 
nej Nr. 24, gdzie właściciel sklepu 
nie bacząc na b. wąski chodnik skon- 
struował daszek taki w ten sposób, 
że przechodzeń nawet małego wzro- 
stu, musi ominąć go, przyczem zmu- 
szony jest zejść na bruk. Przypusz- 
czać należy, żeregulowaniem tych spraw 
powinna zająć się policja. Trudno wy- 
magać aby przez widzimisię jednego 
kupca przechodnie musieli skakać 
przez rynsztok i kroczyć po bruku. 

— (c) Jeszcze o żebrakach na 
ulicach miasta. Wzmiankowaliśny 
już raz o spotykanych na każdym 
kroku żebrakach, którzy w większo- 
ści wypadków są zawodowymi wy- 
drwigroszami. Spotyka się też często 
nędzę prawdziwą i z” oburzeniem się 

  

Wsch, sł. o g. 3 m. 16 

Zach. st. o g. 19 m. 54 
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dek—czterysta osób. Dalsze zgłosze- 
nia napływają (c) 
Jakie przypuszczalnie będą ko- 
ronacyjne znaczki pocztowe. 

Realizując myśł wypuszczenia z 
racji uroczystości koronacyjnych znacz- 
ków pocztowych, komitet koronacyj- 
ny przekazał tę Sprawę p. prof. 
Ruszczycowi. Projektjue się wydanie 
trzech rodzajów znaczków: pięcio, 
dziesięcio i dwudziestogroszowych, 
Jako motywy wyzyskane będą widoki 
Ostrej Bramy od strony miasta i od 
strony Nowego Świata oraz mono- 
gram Matki Boskiej wraz z ko- 
roną. : (c). 

Skład pochodu koronacyjnego. 
Cały szereg organizacyj zgłosiło 

już swój udział w pochodzie korona- 
cyjnym. W związku z tem odbędzie 
się dn. 9 b. m. o g. 7:ej wiecz. w 
Województwie posiedzenie Sekcji Po- 
chodowej. Zostaną na tem posiedze- 
niu ustalone miejsca dla poszczegól- 
nych organizacyj w szpalerze, Oraz 
rozpatrzony skład samego pochodu. 
Jednocześnie organizowane będą 
szczegóły dotyczące czynności władz 
bezpieczeństwa, wojska wespół z 
orgaaizacjami w utrzymywaniu po- 
rządku pochodu. 

  

NIKA 
muje. W Nr. 121 Słowa z dn. 29 
maja r. b. zwracaliśmy uwagę na 
żebrzącą przy zaułku ś-to Michalskim 
kobietę. Dzis ta chora widocznie i 
ledwie żyjąca nędzarka dzień w dzień 
stoi oparta o mur kościoła Ś-go Ja- 
na, w miejscu gdzie chodnik jest naj- 
węższy i widokiem swym oraz przej- 
mującym i chrapliwym głosem roz- 
straja nerwy przechodniom. Niechże 
nasz ukochany Magistrat wejrzy w 
tę sprawę i choć z racji madchodzą- 
cej koronacji i zjazdu ludzi z Zacho- 
du do Wilna, zabierze ten krzyczący 
dowód swojej niedbałości, z  najwi- 
doczniejszego miejsca w centrum 
miasta i ulokuje w jakim przytułku, 
bo naprawdę gotowi są pomyśleć 
obcy, że nasze „figury municypalne” 
potrafią tylko „udawać władzę”. 

KRONIKA ŻAŁOBNA. 
— Mszą św., za wszystkich ofia- 

rodawców i dobroczyńców wil, T-wa 
Dobzoczynności odprawioną zostanie 
w kaplicy tegoż T-wa w dniu 10-go 
bm. o godz. 8 rano. 

POCZTOWA. 
Uwadze  radjoamatorów. 

Wobec licznych zapytywań radjoama* 
torów w sprawie obowiązku uiszcza: 
nia odsetku przy zakupie sprzętu 
radjotechnicznego Dyrekcja Poczt i 
Telegrafów wyłaśnia że, na mocy u- 
stawy z dnia 10 października 1924 r. 
ogłoszonej w Dz. Ustaw R. P. w 
24 r. nr. 99 poz, 915 firmy handlu- 
jące sprzętem radjotechnicznym u- 
prawnione są do pobierania Od na- 
bywców sprzętu  radjotechnicznego 
przewidzianego ustawowego odsetku. 

W wypadku tym przedsiębiorstwo, 
sprzedając sprzęt radjotechniczny o" 
sobie uprawnionej do posiadania 
radjo-stacji odbiorczej, względnie na- 
dawczej, obowiązane jest na stronie 
odwrotnej upoważnienia, okazanego 
przez nabywcę, odnotować miejsce 
wyrobu, typ, rodzaj i ilość sprzeda 
nego sprzętu, całkowitą kwotę uisz- 
czoną przez nabywcę i procent od 
tej kwoty, zaliczony na rzecz skarbu 
państwa. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Strejk w papierni nowo- 
werkowskiej zakończony. Trwa- 
jący od dłuższego czasu uciążliwy 
dla obydwu stron strejk w nowower- 
kowskiej papierni w dniu wczorajszym 
został zakońtzony. Robotnicy uzyska” 
li 15 poon POTY płac i 
rzystąpili do roboty. 
geod 0" RÓŻNE. 
— Majówka Żłobxa im. Maryi. 

Zarząd Żłohka gorąco apeluje od o- 
fiarnego społeczeństwa naszego 0 
poparcie „Majówki* dochodowej w 
Zakrecie w dniu+ 12 br. od godz. 
3ej pp., urządzanej na rzecz tego 
Żłobka dla zasilenia dosłownie pustej 
kasy. W dniu dzisiejszym kilka kwe- 
starek wyrusza na zbiórkę fantów na 

loterję. Ufni, iż słowa uznania, które- 
mi darzy nas społeczeństwo—staną 
się ciałem przez poparcie materjalne, 
aby śmiertelność maleństw žlobko- 
wych z trzech procent roku ubiegłe- 
go spadła do zera. 

Zakret ogrodzony, czysty, pełao 

ławeczek i na ślicznej murawie znaj- 
dzie każdy wypoczynek, miłą rozryw: 
kę oraz obficie zaopatrzony butet, 

© — Ku wiadomości wszystkich, 
którzy młodzieżą szkolną intere- 

że nikt się tą sprawą nie zaj- sują się. Dziś dnia 9-VI r.b, © godz. 
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Z pobytu prof. Kallenbacha. 
Dnia 6 czerwca, bawiący w Wilnie prof. 

Kallenbach odbył wycieczkę w góry Ponar- 
skie i zwiedził miejsca, gdzić odbywały się 
zebrania wycieczkowe filaretów. 

„Tegoż dnia wieczorem na zebraniu w 
Związku literatów wręczono prof. Kallenba- 
chowi w sposób uroczysty dyplom członka 
hónorowego Związku. Po serdecziiem prze- 
mówieniu p. Wit. 
prof, Kallenbach, podkreślając łączność swo- 
ją z Wilnem i obiecując odwiedsić miasto 
nasze na jesień r. b. 

Następnie prof. Kallenbach w improwi- 
zowanej pogadance poinformował zebranych, 
jako prezes komitetu głównego, o sprawie 
Sprowadzenia zwłok Słowackiego do kraju. 

‚ / Dnia 7 czerwca odbył się w auli kolum- 
nowej odczyt prof. Kallenbacha na temat 
<Krasiński na tle dzisiejszych trosk społecz- 
nych». W doskonałej, na szer.kiem tle uję- 
tej narracji zobrazował prof. Kallenbach po- 
glądy Krasińskiego na najważniejsze zagad- 
nienia bytu naszego, podkreślając uderzająco 
prorocze wizje Krasińskiego, przedstawiające 
dzisiejszy stan rzeczy na Blisko 80 lat przed 
zmartwychwstaniem Polski i bolszewizmem 
w Rosji. : 

Odczyt, który wywarł silne wrażenie 
na słuchaczach, poprzedzony został słowem 
wstępnem Rektora Pigonia i przemówieniem 
powitalnem w imieniu młodzieży p. Bur- 
czyka, 

Tegoż dnia wieczorem prof. Kailenbach 
odjechał do Warszawy żegnany owacyjnie 
na dworcu rzez profesorów i młodzież aka- 
demicką z Rektorem Pigoniem na czele. 

Młodzież obdarzyła profesora Kalienba- 
cha mnóstwem kwiatów, gdy zaś ruszył po* 
ciąg z dworca odśpiewała z hymnu akade- 
mickiego zwrotkę <vivat academia, vivant 
profesores!» 

Podczas pobytu prof. K. w Wilnie urzą- 
dzono na jago cześć szereg przyjęć. W. 

7 wieczorem w sali gimnazjum im. 
A. Mickiewicza (Dominikańska, 5) 
Akademja rozpocznie „Tydzień Ucz- 
nia*. Przemawiać będą: p, kurator dr. 
A. Ryniewicz, p. Naczelnik dr. Z. Fe- 
dorowicz, p. prezes Centrali Opiek 
Szkołnych A. Rożnowski. W dziale 
koncertowym wystąpi młodzież gimna- 
zjów wileńskich. Cały dochód z Ty- 
godnia Ucznia przeznaczony na kolo- 
nje letnie dla młodzieży. 

Centrala opiek szkolnych zwraca 
się z gorącą prośbą do społeczeństwa 
o poparcie „Tygodnia Ucznia,. 

— Wyniki konkursu  latają- 
cych modeli. Na konkurs latają- 
cych modeli lotniczych własnego po- 
mysłu, który się odbył dn. 5—VI br. 
i stanowił zakończenie tegorocznych 
kursów modelarskich, zgłosiło Się 
SB kandydatów. Nagrodv otrzy- 
mali: 

1-szą p. Szukiewicz . Romuald z 
Gim. im. j. Lelewela, lot 122 mtr. w 
15 sek. 

ll-gą p. Matusiewicz Władysław z 
Gim. im. J. Lelewela. Lot, 82 mtr. w 
7 sek. 

Il-ią Anczutin Andrzej z Gim. im. 
J. Leleweła. Lot 68 mtr. w 12 sek. 

— Zmiana lokalu koła PMS. im. T. 
Kościuszki. Z powodu przeniesienia do no- 
wego lokalu przy ul. Turgielskiej Nr i2, 
bibijoteka i czytelnia Koła a Macie- 
rzy Szkolnej im. T. Kościuszki w dn. 8i9 

I 2 i don K me codzien 
nie w nowym lokału od 5 do 8. wiecz. 

— (c) Wycieczka gimn. żeń- 
skiego z Warszawy. W numerze 
128 Słowa z dn. 8 b. m. do wzmian- 
ki o wycieczce uczenic gimn. Rosz- 
kowskiej i Popielewskiej wkradł się 
błąd drukarski. Wycieczkę bowiem 
oprowadzali po mieście członkowie 
koła Krajoznawczego gimn. im. Ad. 
Mickiewicza a nie im. Zygm. Augu- 
sta, jak mylnie zostało wydrukowane. 

TEATR i MUZYKA, 

— <Reduta> na Pohulance. Jak się 
dowiadujemy z wiarygodnego źródła w koń- 
cu tego miesiąca zjeżdża do Wiina świetna 
operetka stołeczna z dwoma gwiazdami tak 
mocno i pięknie błyszczącemi na firmamen- 
cie sztuki pp. Lucyną Messa| t Kazimierą 
Niewiarowską na czele. Zespół ten powró- 
cił niedawno z wycieczki zagranicę gdzie 
cieszył się niebywałem powodzeniem. Przed- 
stawienia operetki odbędą się w gmachu 
teatru na Pohulance w dniach od 20 b m, 
począwszy. Reperiuar obejmuje szereg naj- 
nowszych utworów z zakresu pierwszorzęd- 
nej twórczości operetkowej. Zarówno zatem 
pod względem muzycznym jak i wykonaw- 
czym oraz plastyczno-inscenizacyjnym przed- 
stawienia stać będą na niezwykle wysokim 
poziomie ti stanowić będą pierwszorzędną 
atrakcję letniego sezonu. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»).  Dzi- 
siejsza premjera. Dziś po raz pierwszy z 
udziałem Zotji Jaroszewskiej grana będzie 

Hulewicza przemówił . 

* 

tryskająca szczerym polskim humorem ko- | 
medja St. Krzywoszewskiego  <Głuszec, 
chłubnie znana z krytyk warszawskich. Po . 
za miłym gošciem Ž. Jaroszewską, który po 
kilkn latach, spędzonych na deskach teatrów 
im. J. Słowackiego w Krakowie i Narodo- 
wego w Warszawie, znów na krótko zawi- 
tał do nas, główne role odtworzą najlepsze 
siły naszego teatru. 

. — Popołudniówka niedzielna, W 
niedzielę o g. 4 m. 30 pp. po raz ostatni w 
sezonie grana będzie przezabawną <Pani 
prezesowa». . 

Ceny miejsc najniższe od 15 gr. 
— Teatr Letni (ogród po-Bernardyfń- 

ski). Dziś powtórzenie a premjery, 
odędyjkej operetki Kalmana «Księżna cyr- 
kówka», która doznała wczoraj gorącego 
przyjęcia licznie zebranej publiczności. 

" Starannie dobrany ansambl, miłe i świe- 
że głosy, oraz świetny balet pozwalają ro- 
kować, że gościna operetki warszawskiej 
cieszyć się będzie ogólnem uznaniem, a co 
zatem idzie, wielką frekwencją publiczności. 

RADJO. 
rogram audycji wars Ь 
Komunikat fotniczo-mieieorola gł. 

ny. й 
15.00. Komunikaty: gospodarczy i mete- 

Kario czny. 

ВН Ва 00—11.30. Odczyt pt. <Kącik dia ko- 
biet+, wygl. p. Marja Rake wiezowi. е 

17.30—18.00. <Wšrėd ksiąžek» najnow- 
sze wydawnictwa omówi ke: H. Mościcki. 

_ 18.00. Koncert popołudniowy, Transmi 
sja muzyki tanecznej z kawiarni «Gastro- 
nom ja», 

00 sek. ; 
‚ 1°.00 — . 23-cła lekcja języka angiel- 

skiego — lektorka p. M. Gardiner. з 
19.25—19.40. Nad program, komunikaty 

«РАТ», 
19.40. Komunikat rolniczy. 
19.50. Transmisja z Poznania, przypu- 

— P 
12.00. 

cz
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szczalnie koncert ze stacji warszawskiej o 
godz. 20.30. W przerwach biuletyn «Mes- 
sager Poionais> w j języku francuskim. 

22.00. Komenikać Jotniczo-meteorojogi- 
Czny, sygnał czasu, komunikaty «PAT», 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Tajemnicza śmierć žolnie- 

rza na granicy. Szeregowiec jed- 
nego z oddziałów K. O. P. nazwis- 
kiem Kurza zameldował swemu  Sze- 
fowi, że jest chory i prosił o zwol- 
nienie go do ambulansu, Po otrzy- 
maniu przepustki udał się o własnych 
siłach do ' odwodu  kompanijnego. 
Powiadomiony o tem dowódca kom- 
panji sprawdził w odwodzie obecność 
chorego, a dowiedziawszy się, że 
chory nie zjawił się wysłał patrol na 
poszukiwania. Kurzę znaleziono po 
pewnym czasie w lesie bez oznak 
życia. Zwłoki zabezpieczono aż do 
przybycia władz śledczych. Zachodzi 
podejrzenie, że popełnił on samobój- 
stwo, jednocześnie wśród osób bli- 
żej nieboszczyka znajdujących, zacho- 
dzi podejrzenie. że niewykłuczone tu 
jest morderstwo, Kurza był człowie- 
kiem zdrowym, zrównoważonym i 
robił wrażenie zadowolonego z losu 
i życia. 
L LLS LL 

Zaemienie słońca w Polsce. 
Zjawiska niebieskie w czerwcu: 

Zjawiska niebieskie w czerwcu: W 
czerwcu planeta Merkury będzie się 
znajdować w -największem odchyleniu 
wschodniem od. słońca, jednak długie 
trwanie zórz utrudni jej dostrzeżenie. 
Wenus w początkach miesiąca świe- 
ci wieczorami na zachodniem niebie, 
jako piękna gwiazda, lecz jasne noce 
zmniejszają jej blask. Planeta Mars 
znajduje się w gwiazdozbiorze Raka, 
świecąc jako czerwona gwiazdka. Ja- 
wisz wschodzi około północy  znaj- 
duje się w gwiazdozbiorze Ryb. Sa- 
turna widać o zmroku nisko w po- 
łudniowo-wschodniej stronie nieba; 
Szkoda, że niskie położenie planety 
utrudnia obserwację przez lunetę jej 
wspaniałych pierścieni. Uran świeci w 
gwiazdozbiorze Ryb' w postaci gwiazd 
6-ej wielkości, Neptun, ostatnia plane- 
ta naszego układu słonecznego, błysz- 
czy jako gwiazdka 8:ej wielkości. 

Fazy księżyca: Pierwsza kwadra 
dn. 7, pełnia dn. 15, ost. kwadra dn. 
22, nów dn. 29. 3 czerwca Wenus 
pozornie się zbliża do Księżyca, two* 
rząc ładne zjawisko. Dnia 13 Saturn 
znajduje się blisko Księżyca. Dnia 22 

Słofice najwyżej; początek lata astro- 
nomicznego, noc trwa najkróciej. - 

Dnia 29 nastąpi całkowite zaćmie- 
nie słofica, widoczne w Polsce, jako 
częściowe. Początek widoczny w War- 
szawie u godz. 5 m. 21, środek czyli 
największa faza zaćmienia o godz. 6 
m.*"19,-koniec o godz. 7 m, 22 (godz. 
ranne) będzie zakryte 0,8 średnicy 
tarczy Słońca. 

Przebieg zaćmienia dla główniej- 
Szych miast w Polsce można znaleźć 
w Kalendarzu Astronomicznym Tow. 
Miłośników Astronomji na r. 1927 
Kasa im. j. Mianowskiego, Pałac Sta- 
szica. Nowy Świat 72, Gaw 

Dn. 27—27 zbliży się do . ziemi 
kometa Ponsa Winneckiego na odleg- 
łość około 7 miljonów orów z punk- 
tami promieniowania na granicy gwiaz: 
dozbiorów: wielk. Niedźwiedzicy, Wo 
km. Możliwe, że będzie widoczny rój 
Metelarza, Herkulesa i Smoka. 
3005B20000000000060000000002000900 

UWADZE GOSPODYŃ. > 
Najlepiej zabezpiecza na lato fvtra 1 
inne i wypróbowany 

ubrania od Moli GRA. proszek 
е Ё : «6 nie mając 
japoński „Katol przykrej ja! 
naftalina woni. Kufry lub szafy z prze- 
chowywanem ubraniem należy szczel- 
nie zamykać dla uniknięcia przypływu 
a> <KATOL» radykalnie tępi: 

LE, pchły, wszy, pluskwy, prusa« 
ki, karaluchy, komary, muchy, musz- 
ki na kwiatach pokojowych, mrówki 
i wszelkle robactwo, Żądać we wszyst. 
kich aptekach i składach aptecznych. 

„_ Przedstawiciej <Katolu» H. Wojt- 
kiewicz, Wilno, ul. Kalwaryjska 

Nr 21/7. | 
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SŁOW O 

Po katastrofie Krakowskiej. i 
Zamach czy samoeksplozja. 

Prasa krakowska zamieszcza ob- 
szerne opisy straszliwego wybuchu 
prochowni w Witkowicach i zniszcze- 
nia jakie katastrofa ta poczyniła za* 
równo w samym Krakowie jak i oko- 
licach. Jak się okazuje pewien zwią: 
zek-z przyczynami. katastrofy miała 
gwałtowna burza, która szalała w no- 
cy z sobotę na niedzielę. Objekt któ- 

uległ pierwszy _ katastrofie był 
jednym z tk. zw. «magazynów cen- 
tralnych», mających obsługę oficerską 
i szczególnie pilnie strzeżonych z naj. 
dokładniejszem przestrzeganiem prze- 
pisów technicznych Dachy magazynu 
były zlewane wodą, magazyny wiet- 
rzone itd, Mimo to .niewykiuczona 
jest samoeksplozja, wobec możliwości 
rozkładu prochu, spowodowanego 
upałami ostatnich dni. Niewykluczo- 
ne jest także bezpośrednio oddziały: 
wanie burzy z piorunami, która całą 
noc z soboty na niedzielę przeciągała 
nad Krakowem i podczas której o 
godz. 320 nad ranem uderzył w po- 
biiżu silny piorun, poczem nastąpiły 

«liczne ciche wyładowania elektrycz: 
ności, które spływały po piorunochro- 
nach magazynu. Być może, że jeden 
z nich wobec wielkiej siły elektrycz- 
ności spowodował uszkodzenie pio- 
rutochronnych przewodów. 

*Jest to jedno z przypuszczeń, nie 
wykluczające innych przyczyn. Za 
najbardziej prawdopodobną przyczy- 
nę wybuchu uważać można rozkład 
prochu. Na konferencji w wojewódz- 
twie, która się odbyła w niedzielę 
popołudniu z udziałem przedstawi- 
cieli władz wojskowych i cywilnych, 
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. Marchlewski, znakomity chemik 
potwierdził, że w prochu bezdymnym 
zachodzą pod wpływem temperatury 
i działania powietrza ciągłe procesy 
chemiczne o niestwierdzonym jeszcze 
przez naukę przebiegu i niewiadomym 
wyniku. Te procesy doprowadzają 
nieraz do rozkładu i w następstwie 
do wybuchu, co było obserwowane 
w wielu wypadkach katastrof wybu- 
chu amunicji. W wypadku krakow= 
skim możemy mieć do czynienia z 

takim rozkładem prochu wskutek nie- 
wiadomych procesów chemicznych, 
co jednak nie wyklucza. dochodzeń 
co do przyczyny katastrofy w innych 
możliwych kierunkach nie wyłączając 
zamachu. 

Odnośnie do przypuszczenia, iż 
wybuch jest dziełem zbrodniczej ręki 
śledztwo rozporządza narazie nastę- 
pującemi faktami: 

W nocy z soboty na niedzielę t. į. 
kilkanaście godzin przed wybučhem 
posterunek policyjny z Górki Narodo- 
wej spotkał dwa razy dwóch jakichś 
osobników, których legitymował na 
drodze do Toń. Gdy poraz trzeci 
spetkał ich na tej drodze o 5 rano, 
przyaresztował ich' i osadził na po- 
sterunku w Górce Narodowej. Tłuma- 
czenie ich było niejasne. Raz mówili, 
że przybyli z Poznania, drugi raz, że 
z Warszawy. Po wybuchu aresztowa- 
no dwóch szoferów, ta.że nie mogą- 
cych się wytłómaczyć, skąd przybyli. 
Wszystkich czterech aresztowano, 

Podobno jeden z aresztowanych 
polał sobie włosy jakimś płynem i 
zmienił ich barwę. Śledztwo prowa- 
dzone energicznie przez władze wy- 
każe, czy aresztowanie tych czterech 
osobników ma jakiś przyczynowy 
związek z wybuchem w Witkowicach. 

Prochownia w Witkowicach 
będzie przeniesiona. 

Wobec  niebezpieczeństwa jakie 
stwarza dla Krakowa bliskość pro- 
chowni władze mają zamiar przenieść 
ja na tereny bardziej oddalone od 
miasta i większych skupień ludności. 
Projekt taki istniał już oddawna jedna- 
kowoż wcbec ogromnych kosztów 
związanych z translokatą nie mógł 
być zrealizowany. 

Wojewoda Darowski w War- 
szawie. 

WARSZAWA, 8 VI (żeliwł. Słowa) 
Dziś pociągiem rannym z Krakowa 
przybył wojewoda krakowski p. Da- 
rowski w celu złożenia obszernego 
sprawozdania min. Składkowskiemu o 

wybuchu w prochowni w Witkowi- 
cach oraz 0 akcji ratunkowej jaka 
została bezzwłocznie przeprowadzona. 

Burza gradowa nad Krakowem. 
KRAKÓW, 8—V.. Pat. Okolice Krakowa nawiedzone zostały onegdaj 

straszliwą burzą gradową. Grad zniszczył zbiory i poczynił szkody w 

inwentarzu. Ziarnka gradu były wielkością jaja. W okolicznych domos- 
twach burza gradowa pozrywała okna i drzwi. 

BABRRET W TARTEWAPICASTNSARESYPYM PPRPEAORCEYROWORZOZAOONWKOTAWIOZIKE WOECEC> 

Nowości wydawnicze. 
— «Bóg i Ojczyzna»: Książka do na- 

bożeństwa z dodatkiem Dziejów Narodu 
Polskiego. Str. 448. Mapka Polski. Ilustracje. 
Warszawa. Nakład Towarzystwa. Opieki Kul- 
turalnej nad Polakami zamieszkałymi zagra- 
nicą, im. Ad. Mickiewicza. 1926. i 

Bardzoby się tee dla z 
którzy rzybędą do Wilna na koronację 
obrazu Mat i Boskiej Ostrobramskiej. Księ- 
garnie nasze dobrze zrobią ŽeenaiNio się 
w liczne egzemplarze. Cena b. niska (5 = 
umożliwi szerokie rozpowszechnienie książki 

— Michał Janik: <Juljusz Słowacki» 
(1809—1849). Próba syntezy. Str. 110. Kra- 
ków. Spółka Wydawnicza Krakowska. 1927. 

Konstanty Srokowski: <Elita bofsze- 
wicka». Studjam socjologiczhe. Str. 121. Kra- 
ków. Krakowska Spółka Wydawnicza. 1927, 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Ill-cia Wielka Wystawa Psów 

Rasowych w Warszawie. W dn. 
26—29 b. m. w Warszawie w gma- 
chu Tatersal ui. Litewska 3 odbędzie 
się Wielka Wystawa Psów Rasowych. 
Zgłoszenia na udział oraz informacje 
bliższe udziela Związek Hodowców 
Psów „przy C,. K. H. D., Warszawa, , 
ul. Kopernika 30, tel. 201—38. Zgło- 4 
szenia na udział przyjmują się do 18 
b. m. 

Ofiary. 
— Zamiast kwiatów na grób ś.p. Bole- 

sława Sawickiego z Mitran na Laudzie ofia- 
rują na rzęcz Związku Polaków Ziemi Ko- 
wieńskiej S$. i A. Babiańscy zł. 5. 

jojo je jojo | ojoj oto ololoj ojoj olololaf 
0d Administracji. 

Prosimy naszych Sz. sz. Abonentów o łaskawe 
uregulowanie 

Konto Czekowe 

zaległych prenumerat, . 
wnoszenie przedpłaty na CZERWIEC. 

tudzież 

Slowa P. K. O. 

r. 80259 
aa “22 
Tem lepiej. Wolę, žeby się nie domy- 
ślała mej wizyty u ciebie. 

Poczem prześliznęła się pó scho- 
dach nieznaczna, w swej czarnej su. 

Hrabina zamyśliła się i westchnęła; kni i powróciła do swego pokoju. 
— AM przecież jest ona milutka i 

dla mnie istniejesz, mój chłopcze! Od 
chwili twego przyjścia na świat tylko 
ty jeden egzystujesz dla mnie. 

— A ojciec? 
wi — Nie kochałam go tak, jak cie- 

e. ` 
— A mėj wuj?.. | : 
— Wyszłabym zaniego tylko dla- 

tego, by ci zapewnić iego bogactwo, 
— jesteś dzielną kobietą mamo. 

A teraz do rzeczy. Czy masz coś 
przeciwko temu, żebym udał się do 
naszego dawnego sługi Aubry'ego, 

. by z nim ustalić plan śledzenia Ma- 
renila? 

— Doskonale. jest to człowiek 
wierny i mnie oddany. ) 

— Jest on stróżem pod numerem 
47 przy ul. de Tournon, prawda? Zda- 
je się, że nie lubi on Gilberty... 

— Ja myślę! Wszakże to ona wy» 
magała, bym go oddaliła! 

— Bardzo szczęśliwie... 
W tej chwili doleciał do nich 

śpiew, to Gilberta pięknym sopranem 
mąciła ciszę pałacu. 

— Gilberta jest jeszcze w swoim 
pokoju, —zauważyła pani de Prase, 

! Tutaj pomyślawszy czas jakiś o 
przysięam, że pragnę jej szczęścia. tych faktach, które mąciły jej plany, 

— Wydaj więc ją za Jana Ma- Elżbieta'de Prase wyjęła wiszący na 
ы : jej szyi kluczyk z którym nie rozsta- 

— Nie żartuj. Wiesz, że ty jeden wała się nigdy i zabrała się do otwie- 
rania kasy ogniotrwałej. 

‘ — Kolejno brzękły cztery zamki, cięż- 
kie drzwi otwarły się. 

Papiery wartościowe 
całą prawie kasę. Pani de Prasę za- 
częła wyjmować pliki, których widok 
napawało ją rozkoszą i właśnie miała 
zagłębić rękę w ciemne wnętrze kasy, 
gdy nagle śpiew zamiłkł. 

Natychmiast hrabina  odłożyła 
wszystko na miejsce: papiery powró- 
ciły do kasy, a drzwi zamknęły się i 
klucz został ukryty na piersi. 

Pan Fenillard dzieli się swemi 
' wiadomošciami. 

Jan Marenil, który umówił się już 
poprzednio telefonicznie, zadzwonił 
do drzwi swego przyjaciela p. Feui- 
llarda, jednego a najbardziej „wzię- 
tych” rejentów w Paryżu. Była siód- 
ma wieczór, obaj mieli udać się na 
przedstawienie do teatru, postanowili 
więc zjeść obiad razem, gdyż Jan Ma- 
renil musiał rozmówić się z przyja- 
cielem. 

zajmowały 

Rejent czekał już gotowy do wyj- 
ścia. Obaj ubrani byli podobnie w 
strój wieczorowy. Taki sam  cylinder 
i fular biały, prawie identyczne łaski 
z ciemnego drzewa, zdawały się two- 
rzyć z nich dwuch ludzi nie do roz- 
poznania. A jednak różnica rzucała 
się wyraźnie w oczy pomiędzy dystyn- 
gowaną pięknością Marenila a banal- 
ną elegancją prawnika. 

— Jakżeś się wystroił-—zawołał na 
powitanie rejent. 

A gdy Jan Marenil próbował się 
tłomaczyć, przerwał mu: | 

— Nie tłomacz się Księciu Nie- 
złomny! Wiesz sam doskonale, że 
jesteś wspaniały! Młody Antoniuszu, 
pokaż mi się, niech cię obejrzę! Nikt 
nie umie tak chodzić, jak ty, skąd 
masz tyle elegancji w ruchach, Co? 
Nie podobają ci się moje zachwyty? 
W takim razie opowiadaj mi, jaki 
masz do mnie interes. Mam nadzieję, 
że sprawa twoja będzie dla mnie przy- 
jemną... O co chodzi? Chcesz umie- 
ścić kapitał na hipotece? Kupić dom? 
Mów. Opowiesz mi to wszystko w 
drodze. Chodźmy. 

—Otóż—zaczął Jan Marenil-Nade- 
szła dla mnie cudna chwila... 

— Małżeństwa? 
— Tak jest. 
— Z kim? 
— Z panną Laval córką podróż- 

R: Czemu uśmiechasz się tak dziw 
nie 

Wsiedli do auta, p. Feuillard od- 
rzekł: * 
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Kino. P ją m Dziś długo ocze- & 3 t Dramat życiowy w 10 wielkich aktach. śe OT. „Polonia R pos, premjera! »LLUdZiE bez Ojczyzny” wro głównej JENNY HASSELCUIST @ 
ul A. Mickiewicza 22. © Nad program — Arcywesoła farsa w 2 aktach. : © 

Km Halas“ Pater od 80 gr., Balkon — 50 g. г $6 Мосе вга! + 
teatr. „Helios | Dziś! Przepić ny wiefki film SSB „Ubóstwiany Sfinks ności i Žanos, e 

ul, Wileńska 38, W rol. gł. JOHN GILBERT i AILEEN PRINGŁE, Rzecz dzieje się w najpierwszych salonach Pe- $ 
terburga wsród złotej młodzieży, Frapujące sceny z życia wielkomiejskiego, 

Miejski Kinematograf Dziś będzią Rin—Tin—Tin* (w walce z przemytnikami) 88, 
wyświetlane filmy: 99 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ui. Ostrobranaska 5) | | Koncerty" radjo. balkon — 30 gr. 

Nad program <Terolek i Merdek i Kosłowa Paulina» kom. w 2 akt. 
Początek seansów 0 godz. 5-ej. Cena biletów: parter — 60 gr., 

dramat w 8 al й 
W  poczekalniach 
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1997 NOWOŚĆ SEZONU 
NIEZAWODNY NABÓJ     

-cio POKOJOWE 
„mieszkanie w 
śródmieściu, naj- 

lepiej w rejonie ul. 
Mickiewicza lub W. 
Pohulanki z wygoda- 
mi potrzebne. Oferty 
uprasza się składaćw 
administr. <Słowa» 

pod C. M. 

` 

bo
k.
 

    

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

m. 11. 

2 pokoje 
z używalnością kuch- 

ni do wynajęcia przy 

ul. Zawalnej 16 m. 32. 

1997     
  Porozumieė się   

na składzie 
CUKRU 

„POCISK 

Lupałki i mqka pszenma 
pierwszorzędnych młynów 

R. JOSPE Et: 4 

300000000000000000000000000000000000000 NANUNNNANNNNENNNNNSZEB 

Na dogodnych warunkach możno otrzymać TYLKO 

telefon Nr 766. 

w uroczej miejsco: 
i wości koło Wilna, 

F
O
N
T
Y
 

  
  

Ogłoszenie. Letnisko 
i w pobliżu Zielonych Jezior z cało- Komornik kat LI "eoteh a RieBich utrzymaniem do wynajęcia Wilnie, Antoni SIT н A (1, 2, lub 3 pokoje). Blisko las sosno- w Wilnie, przy ulicy LA ać 4 wy. ogród owocowy, park, oraz do- a = zg! ze 1 17 ezerdėi 1025 4 godna komunikacjs. O warunkach 3 

obwieszcza iż w Wilni dowiedzieć się można podług adresu: foka, o godzinie 10<j rano wini | IG") pelska 3 m. 2 od 9—Iir.15—7w. D przy ulicy  Antokolskiej Nr 54, i oo ii iki 
odbędzie się sprzedaż z licytacji E   

publicznej majątku ruchomego Załma- 
na Misutawina, składającego się Z 
umeblowania mieszkania, oszacowane- 
go na sumę złotych, 810 na zaspo- 
kojenie pretensji Chewela Kremera. 

Słynna Wróżka Ghiromantka 
przyjmuje od 10 do 8 wieczór, Prze- 
powiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości i td. Adres: naprzeciw 

  

   

  

  

   
      

  

   
   

       

DOKTOR =, ko E S 

D, ZELDOWIGZ Poszukuje się 
-chor.WENERYCZ- | do wspólnego miesz- 
NE, MOCZOPŁC. | kania w 'arszawie 

х SKORNE na bardzo dogodnych 
od 10-1, od 5-8 w. | warunkach studentkę 

— lub nauczycielkę z 

DOKTÓR wyższego kursu. 4 
wiedzieć się w Re-. 

S.ZeldoWiCZOWA | dakcji <Słowa> C. M 
KOBIECE, WENE. : 

RYCZNE | wor. | — Perfumy | 
D MOCZ. na wagę 48 zapa- 

rz 12. iod_46| | chów. ydta tuaje: 
Scala) towe tamio. Polski 

= : skład apteczny 
  

W. Zdr. Nr. 31. 

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, mocz0- 

płoowe i skórne. ul. 
Wileńska 7, tel. 1067 Cheę kupić nžywane 

auto osobowe. 
w dobrym  stanie.. 
Oferty składać w 

Biurze Ogłoszeń 
Jutana, ul. Niemiecka 4. 

tel. 222, dia «Ks. 0 

Władysława Tru- į“ 
billy, Ludwisar- 

ska 12, rog Tatar+ 
skiej. 

  

Dr Cz. KONECZNY. 
Chorohy zębów, 

chirurgja jamy ustnej, 
Sztuczne zęby. Porce- 

lanowe korony. 
Mickiewicza 11 — 8. 

  

$ Wojskowym i uržęd- Komornik Sądowy Krzyża (Zarzecze), ul. Młynowa 21, r . 
№. 604 (—) A. Sitarz. m. 6, w bramie schody na prawo, nikom ZOE i na M.Wilenkin ' 

ФФФ >OBOLEOOHGOPOOE Dom M urp 1° ' : 5 ФФФ «» ' f o Spółka z ogr. odp. 
LNEIERA. » ilno,ul.Tatarska 

   ' Redakcja „Słowa; 
poszukuje pracy dlą człowieka lat średnich posiadającego ; 

% Średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji $ 

‚ oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 4 

   apno. Cement, 
     

  

Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsytač do adm, <Stowa ® 

M. Jędrzejkowski 
Wilno, Mickiewicza 34, tel. 370. 

Poleca wszelkie artykuły budowlane: 

) smołę. Okucia okienne, drzwiowe i 
kierow, Węgiel kamienny, kowalski, 
rzewny i koks z dostawą do domów 

20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
Pe: suki 
salon; inety, 
ta dawane i 
anyiejskie, kreden- 

Papę dachową i 

  9990992020 

  

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 
firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

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

   

    

  

A „E, Tromszczyński 
|| w WILNIE pod kierown ctwem 

współwłaścicieia prewizora 

) W. Wrześniowskiego 

Zakład sztucznych wód sy, stoły, szaty, 
mineralnych i napojów olurka, krzesła 

chłodzących dębowe i t, d. 
pod firmą Dogodne warunki i 

na raty: 
  

  

1 lub y AM 
z osobnem wejściem 
i używalnością kuchni 

    

  

  

— Uśmiechnąłem się z dwuch po- rzekł Marenil, — to proszę cię o to 

podów, mój drogi. Nałprzód dlatego, usilnie, uprzedzam cię jednak, że ko: 
że cieszę, bardzo się cieszę z twego cham pannę Laval, że ją poślubię i że 
wyboru. Panna Gilberta Laval jest dotąd nie zrobiłem ani jednego wy- 
dziewczyną śliczną, o której słyszałem siłku dla poznania stosunków i pla- 
tylko dobro, trochę rozpieszczoną nów pani de Prase i jej syna. Zresztą 
(nie gniewasz się?), lecz o charakte- widziałem zaledwie raz jeden tę szla- 
rze silnym i szlachetnym. chetną damę, co zaś do Lionela, któ- 

— Nie wiedziałem, że jesteś tak rego spotykam od czasu do czasu, 
dobrze poinformowany... jest mi on obojętnym, jeśli nie anty- 

— Ale bo też los ci Sprzyja, jak. patycznym. Dodaję, że nie przyszed- 
zwykle; jestem rejentem tej rodziny. łem do ciebie, by zadawać ci tego 
Drugim powodem mego uśmiechu rodzaju pytania lecz jedynie, byś mię 

była ciotka, pani de Prase i jej syn oświecił co do tajemnic kontraktu 
hultaji | > 

— Dlaczego? — Dobrze—odrzekł rejent.—Wy- 
— Jaktol Czyż nie wiesz, że ruj- bacz że się zawahałem. Lecz wydało 

nujesz ich najdroższe nadzieje?.. 
— Mój Boże, —rzekł Jan niedbale, 

—muszę wyznać, że prawie nic nie 
wiem o rodzinie Lavałów, i że... 

Rejent spojrzał nań badawczo i 
niedowierzająco, z komicznem  zdue 
mieniem. Jan Marenil spuścił powieki 
i bawił się w zamyśleniu rękawi- 
czkami. 3 

— Ech, mój drogi, czy ty sobie 

tak na oślep... Bo, widzisz, my nie 
zaręczamy osób, które się kochają, 
lecz łączymy rodziny, które wydają 
się być dobranemi. Stąd moje zdzi- 

wienie. A przytem nie przyzwyczaję 
się nigdy do twego dziwnego zacho- 

wania... ; ! 

— Mojego dziwnego zachowania? 
Czyż jestem dziwny? 

ze mnie żartujesz? Nigdy nie wiem, — Oczywiście, jak się zamyślisz, 
co ty myślisz... i „. gdy kryjesz się w sobie, wydajesz 

— Ależ zapewniam cię... i gdybyś się wtedy tak dalekim, tak rozmarzo- 
nym, że zadaję sobie pytanie: Czy 
rozumiesz, co się.do ciebie mówi?.. 

Marenil zaczął się śmiać: 

mógł... 
— Nie żartujesz? | ŚW. 
Spojrzały nań jasne oczy niebie- 

skie, duże, pełne dobroci, inteligencji — Bo jestem zaabsorbowany mo- 
i energji. й ja pracą, problematy różne przycho- 

— Jeśli możesz poinformować mię, dzą mi na myśll 
co do stosunków, panujących w ro- Feuillard znów badawczo spojrzał 
dzinach Lavalów i de Prase,ów, = mu w oczy: 

mi się to dziwnem, że zaręczyłeś się 

® ŚR. poleca: sztuczne wody mineraj- do wynajęcia. Do- 

23m wasi] ne (Vichy Ems, Karlsbad i inne) w edzieć, się: zauł. "3179 i napoje Swłodzące, przyrządza” pie Roz" 5, 
z ne wyłącznie na cukrze. в 

Wydział Elektryczny MAGAZYgAKĘAD: Piwna 7. 
Magistratu miasta Wilna Er yy Okazyjnie 

E ogłasza przetarg na dostawę: + Turbiny wodne 5 to sprzedaż aty. 
300.000 cegieł dobrze wypalonych, loco Elektrownia systemu «Francisa» stojące i leżące ustro, garnitur mebli, 

Miejska do Derewenicka Nr. 2, złożenie ofert w dniu 4 1ūStaluje 2 Et ansias B ulgowych $ RC „si 
16 czerwca 1927 r. do godziny 12-ej w Wydziałe 6 REPREZENTANT 4 czy domowe. 

Elektrycznym Magistratu m. Wilna pokój Nr 66. › е ® Uli. Orzeszkowej 3, 

Wadjum 5 proc. į St. Stoberski i S-ka m. 5, od 8-1. popol. 
| Wilno, Mickiewicza 9. $ 

9 R TAPUS 

— Cóż to za typ! — zawołał. — 
Do śmierci nie potrafię cię zrozumieć, 
o poeto, o filozofie, o artysto! Mie- 

ścisz chyba w sobie kilka indywi- 
dualności enigmatycznych... 

— Słucham, — przerwał Jan. — 
Zaczynaj: „Był pewnego razu,.. 

— Były pewnego razu dwie sio+ 
stry Osmond, Starsza, Elżbieta wy- 
szła zamąż za hrabiego de Prase, 
biednego oficera. Druga, o _ wiele 
młodsza od niej, nazywała się Jani- 
na, zakochał się w niej człowiek wy* 
bitny i bardzo bogaty, Guy Laval, 
podróżnik i uczony, który zwiedził 
Afrykę Centralną. Dziesięć lat po 
ślubie, kapitan de Prase zginął śmier- 
cią bohaterską, godną wojskowego, 
na polu bitwy. Pozostawił syna— Lio- 
nela. Czy uważasz Janie? Tak? 

— Ależ naturalnie, mój stary! 
— Ale bo też robisz wrażenie ko- 

goś, błądzącego wśród obłoków. 
Otóż p. de Prase została wdową „ 

bez środków do życia, Lecz siostra 
jej, pani Laval, — piękna pani Layal 
—miljonerka, mieszkała w Neuilly, , 
wśród lasów, w pięknym pałacu ob- 

szernym, lato zaś spędzała w sw p 
majątku w Luvercy, prawdziwym kle 
nocie okolic Chevreuse, (wszystkie 
te bogactwa należały do rodziny La- 
valów). Guy Lawal chętnie przystał 
na projekt żony, by prosić panią de 
Prase o ulokowanie się w ich  ра!а- 
cu, razem z synem i dzielenie z nimś 
luksusowej eksystencji. Pani de Prase 
entuzjastycznie przyjąła zaprosiny. 

  

Wydawca Stanisław łńsckiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowskijż Odpowiedzialny za Ogłoszenia Zenon Ławiński, Drukarnia «Wydawnictwo Wiłeńskie» Kwaszelna 23 
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