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Na - cenzurowanem, 

Notatki i informacje z życia przede 

wyborczego. Na miejsce pierwsze 

krytyka bsty naszego konkureata w 

pozyskiwaniu głosów ludności pol- 

skiej, to jest Centrokomu. Na pierw 

szem miejscu stanął tam prof. Ko» 

marnicki. Jest to mąż sztandarowy 

narodowców wileńskich, jako prezes 

klubu narodowego. Sztandar ten je- 

dnak uszyto z batystu. Bo oto wady 

personalne prof. Komarnickiego: (a 

przy wyborach się mówi © personal: 

jach w sposób tak szczery jak w 

„Cenzurowanem“ ulubionej zabawie 

naszych praciotek) Wilnianinem nie 

jest. Z gospodarką municypalną ni: 

gdy nic wspólnego nie miał. Jest 

profesorem prawa politycznego, lecz 

głębię swej wiedzy chowa nawe- 

wnątrz, natomiast nazewnątrz Wy 

powiada tylko  takie banalności 

i tak. okłepane wiadomości, że 

* wśród nich informacje, iż „prezydent 

Rzeczypospolitej obierany jest na lat 

siedem, aby się lepiej wdrożyć do 

swego urzędu”, które to logiczne obja* 

śnienie figuruje w książce prof. Ko- 

marnickiego, należy do ustępów wy- 

różniających się oryginalnością ujęcia. 

Wiele ludzi nigdy nie przypuszczało, 

że „obóz narodowy” prof. K. až za ta» 

ką ma znakomitość. Dla bezstronności 

„cenzurowanego“ należy jednak do- 

dać, że prof. Komarnicki jest dzieka; 

nem fakultetu, to znaczy, že jego ko- 

ledzy — profesorowie cenią wysoko 

jego wiedzę, skoro go na tak za- 

szczytne i wysokie stanowisko obrali. 

Oczywiście że jego obecność w Ra- 

dzie Miejskiej będzie raczej poży- 

teczna, 
W dalszych nazwiskach lista Cen- 

trokomu jest niesłychanie blada. Inż. 

Rozwadowski wydaje się zamało zna* 

ny jak na drugie miejsce. Zadużo jest 

tam także „oboźnych Wielkiej Polski" 

czy kandydatów na „Obožnych“. Pan 

Eugel, ktėry figuruje na. czwartem 

miejscu wypowiedział na niedzielnym 

wiecu w Sali Miejskiej wyrazy «arcy- 

biskup jest z nami». Tak nam przynaj- 

mniej opowiadano. Sądzimy, że p. Engel 

zechce to sprostow. ć jeśli wiadomość 
ta doszła do nas w formie skażonej. 

Jeśli jednak powiedział naprawdę to 

zdanie, te pozwolimo sobie powiedzieć 

że w Radzie miejskiej niepotrzebni są 

ludzie, którzy mówią nieprawdę. Te 

kłamliwe powoływanie się na Arcy- 

biskupa byłoby zbyt obrzydliwą de- 

magogją. Pozatem na lišcie centroko- 

mu ną pierwszych m ejscach figuruje 

aż dwuch kierowników Kasy Chorych 

„ji. aż 5 członków ustępującej Rady 

Miejskiej. Zwracamy na tę okolicz=' 

ność uwagę naszego kierownika zkcji 

wyborczej. Niechże to uwzględni na 

swoich samochodach. Z tą Kasą Cho- 

rych to można sobie pozwolić, 
Myślimy tekże, że jest wielu kato- 

którzyby woleli, aby 
przemawiał na wie- 

- 

( ks. Olszański nie 
cach. 

Nasza lista jest pod każdym wzglę- 

dem lepsza. Jest lepszą oczywiście - 

dlatego, że jest to lista radnych, a 

mie bęzpłodna demonstracja antyrzą- 

dowa. Zastosujmy jednak tu metodę: 

porównajmy kolejno ludzi z listy 

Centrokomu inaszej listy. Porównania 

+e bezwzględnie wypadają na naszą 

korzyść. Oczywiście są u nas przed- 

stawiciele przedmieść. Reprezentują 

oni krąg swoich interesów, który mo- 

że się wydawać dość ograniczony. 

Ale wystawienie tych przedstawicieli 

w tak dużej liczbie było aktem lojal- 

ności. Nie mogliśmy wołać „bronimy 

przedmieść!" a potem nie wystawić 

ludzi, do których przedmieścia mają 

zaufanie. Być może, że przy dalszej 

praktycę w wyborach powszechnych 

* wyzbędziemy się tych niepotrzebnych 

uczuć lojalności. Dziś jeszcze nie. 

Dlatego to, ta lista, która w Kurjerze 

Wil. figuruje jako monarchistyczna 

(notabene w. arcyzabawny sposób: 

monarchišci: prof. Jundzil dr. Bo 

rowski) jest naprawaę najbardziej 

demokratyczna. Ale też właśnie na 

naszej liście znajdują się najlepsi ia 

chowcy, zdolni do pracy w gosp. 

« "municypalnej. / a 

* Teraz przemówmy oficjalnie: 

Wczoraj Bezpartyjny Komitet Obr. 

Pol. Wil. i Fach. a Oszczędn. Gosp. 

Miejskiej zwrócił się do p. t. innych 

kemitetów z prośbą aby łaskawie ze- 

chciały się polączyc W jeden związek, 

a to dla nie oddania jednego czy na: 

wet dwuch mandatów sympatycznemu 

rabinatowi, /miniej  sympatycznemu 

Bundowi, lub też miłym pp. komuni- 

, stom. Ale niel Oto PPS. z burżuazją 

i reakcją i klerykałami gadać wogóle 

nie chce. Trudno. Z. innych komitetów 

nie mamy oficjalnych odpowiedzi. Za- 

pewne demokraci powiedzą, że chcą 

iść z Bezpartyjaym,iecz niezchcą z ende" 

kami, a endecy także, że chcą z Bez- 

partyjnym, a nie chcą z demokratami. 

Wogóle wszystkie partje najwięcej ata- 

z przesyłki ową 4 zł. 3 przesyłką pocztową | Opłata pocztowa 

Zimna atmosterd © Geneole. 
GDAŃSK, 13. VI. PAT. Danziger Neuste Nachrichten podaje z 

Genewy, że ogólne zdziwienie wywołał wczoraj fakt, że do późnego wieczora 

nie odbyły się oczekiwane poufne konferencje pomiędzy Chamberlainem, 

Briandem a Stresemannem. Na zapytanie o przyczyny tej zwłoki odpowie- 

dział — jak donosi dziennik — jeden z kierujących członków delegacji 

francuskiej, że „atmosfera jest zimna” i że Briand wcale nie śpieszy SiĘ 

do rozmowy ze Stresemannem. W żadnym jednak wypadku nie można 

będzie złożyć obecnie obowiązującego oświadczenia w sprawie zmniejsze- 

nia liczby francuskich wojsk okupacyjnych w Nadrenii. 
W dalszym ciągu Danz. Neueste Nachr. donoszą, 2е W otoczeniu 

Brianda przyjęto bardzo zimno wiadomość o tem, iż Nieracy zamierzają 

przedstawić konferencji ambasadorów szczegółowo wypracowany memor- 

jał dotyczący zniesienia twierdz wschodnio-pruskich. Ze strony delegacji 

francuskiej oświadcz”no, że mimo tego memorjału kontrola twierdz wschó- 

dnio-pruskich musi być przeprowadzona, 

Niemcy zawiadomiły o zniszczeniu fortyfikacyj: 
GENEWA, 13—Vl. Pat. Szwajcarska Agencja Telegraficzna dowiadu- 

je się, iż rząd niemiecki przesłał w dniu wczorajszym konferencji ambasa- 

dorów w Paryżu pismo, w którem zawiadamia ją oficjalnie o przeprowa- 

dzonem zniszczeniu schronów betonowych i umocnień na wschodniej gra- 

nicy Rzeszy. Do powyżsego pisma załączone zostały liczne mapy oraz 

fotografje. 
BERLIN, 13. VI. PAT. Biuro Wolfa donosi o przeprowadzeniu przez 

rzeczoznawcę niemieckiego dla spraw rozbrojenia gen. V. Pavelesa inspek- 

cji prac niwelacyjnych dotyczących 34-umocnień betonowych w systemie 

niemieckich fortyfikacyj warownych na wschodzie. Urząd spraw zagranicz- 

nych Rzeszy zawiadomił dziś w drodze pisemnej przedstawicielstwa  ber- 

lińskie Angiji, Francji, Włoch i Belgji, iż burzenie wspomnianych umoc- 

nień, w myśl umowy zawartej w dniu 31 stycznia r. b. w Paryżu, zostało 

ukończone. 

Sytuacja gospodarcza Niemiec. 
BERLIN, 13—VI, Pat. Prasa berlińska podaje dzisiaj streszczenie o- 

statniego raportu agenta reperacyjnego p. Parkera Gilberta charakteryzują- 

cego sytuację gospodarczą Niemiec. Prasa prawicowa atakuje za tem ra- 

port Gilberta oburzając się szczególnie na to, że agent reperacyjny zarzuca 

Bankowi Rzeszy niezbyt ostrożną gospodarkę z zapasami dewiz posiada- 

nemi przez Niemcy zagranicą, pozatęm, że p. Parker Gilbert zwraca uwa- 

gę na coraz większy wzrost wydatków w budżecie Rzeszy, który dopro- 

wadził do tego, że w roku bież. równowaga budżetowa musiała być utrzy- 

mana przy pomocy pożyczki. 

Manewry jesienne Reichswehry. 

BERLIN, 13-VI, PAT. Dziennik komunistyczny Welt am Abend zamieszcza 

w sensacyjnej formie szczegóły zapowiedzianych manewrów jesiennych Reichs- 

wehry. Dziennik twierdzi, że o ile dawne manewry Reichswehry nosiły charak- 

ter parad, o tyle teraz będą one miały charakter czysto militarny. Dywizja 

pierwsza pod dowództwem gen. bar. Esebecka ma przeprowadzić swe manc*ry 

w Prdnach Wschodnich, zaś dywizja 3-cia pod dowództwem gen. Ottona Has- 

se ma rozpocząć manewry w połowie września w okolicach Frankfurtu nad 

Odrą i posuwać się po linji Odry w kierunku Górnego Śląska. Myślą specyficzną 

tych manewrów ma być obrona frontu wschodnich Niemiec. Przy manewrach 

mają być użyte na wielką skalę automobile. 

Zwycięstwa Czang=Kai=Szeka. 
LONDYN, 13 VI. PAT. Pisma donoszą z Szanghaju, jakoby Czang-- 

Kai-Szek zajął miasto HaiTu w prowincji Kiang-Tsu oraz posuwa Się 

w dalszym ciągu wzdłuż Wielkiego Kanału. Należy się spodziewać, iż 

w najbliższym czasie wszystkie miasta w sąsiedztwie tego kanału dostaną 

się do rąk Czang-Kai-Szeka. Wecług informacji tychże dzienników Czang- 

Tso-Lin ma cofać swoje wojska w kieruaku Mukdenu. 

Sąd doraźny nad Kowerdą w środę? 
Oregdaj podpisany został przez prokuratora wniosek O od- 

danie zabójcy Wojkowa, Kowerdy, sądowi dorzźnemu. 

Jako motyw stawienia przed sąd doraźny wniosek podaje, 

wedlug pogłosek, zebójstwo urzędnika państwowego podczas peł: 

„nienia obowiązków. : » ` 

‹ Sąd odbyłby się w środę nadchodzącą. (| 

Przewodniczyć będzie sędzia p. Jan Gumiński. 

kurator p. Kazimierz Rudnicki. 

Powództwo cywiine zgłoszone przez p. 

trybu doraźnego postępowania odpada. | 

Sąd doraźny może, w razie uznania winy, 

na roboty ciężkie 'ub karę śmierc. 

O ucieczkę wojskowych litewskich z Modlina 
jm czasie wylądował w okolicach Wilna wojskowy  aeroplan 

Miewsiy dwoma wojskowymi armji litewskiej por. Miltasikiem i kapr. 
Handreatą. 

Obaj wojs 
wkrótce obaj zbiegli. 
taś, uatomiast kapr. 
dowa. 

: 3 

Przed Okręgowym Sądem wojskowym w Warszawie stanął kpt. Mi- 

chałowski, oficer inspekcyjny z Modlina, jako odpowiedzialny za ucieczkę 

więźniów. 
3 

% Sąd wojskowy nie dopatrzył się cech przestępstwa i po uprawomoc- 

nieniu się wyroku postanowił akta sprawy przesłać do przełożonych władz 

modlińskich dla dochodzenia dyscyplinarnego. Wobec zażalenia nieważ- 

ności zgłoszonego przez prokuratora wojskowego Najwyższy Sąd wojsko- 

wy, rozważywszy tę sprawę postanowił przesłać ją do. Okręgowego Sądu 

Wojskowego dla pónownego rozpoznania. ^ 

Niezwykle zjawisko geologiczne. 

MORAWSKA OSTRAWA. 13 VI. PAT. Z Uzhorodu donoszą, ża na 

górze Czarna Hora położonej nad granicą czesko-polską „utworzyła się 

Szczelina długości 1 kilometra, Z której wydobywają się silne gazy. Dia 

zbadania tego zjawiska geologicznego wysłano ze strony polskiej specjal- 

ną komisję. Zjawisko to — jak donoszą z kół fachowych — nie pozostaje 

w żadnym związku ze zjawiskami wulkanicznemi. 

Zamordowanie komunisty. 

BERLIN, 13—VI. PAT. Dzienniki donoszą, że dn. 10 b. m. w pobliżu 

Moskwy w miejscowości Biza (?) zamordowany został przebywający, łam 

na urlopie wypoczynkowymiczłonek akademii komunistycznej x p s" 

Turow. Turow w r. 1923 był zastępcą przewodniczącego sowieckiej ele- 

gacji handlowej w Beriinie. : й 

Oskarża pro- 

Wojkowową, wobec 

skazać podsądnego 

kowi zostali arestnwani i osadzeni w Modlinie. Stąd jednak 

Por. Miltasika nie udało się władzom naszym schwyg 

Handreata został przytrzymany — w okolicach Dział- 

Komitet Bezpartyjny i najwięcej odpowiedzi ten jeden lub dwa man- 

> się z nim łączyć, co jest dobrą daciki mogą sobie popłynąć w stronę 

dla nas wróżbą. Skutkiem jednak ta- Bundu. M. 

kich przewidywanych półodmownych 

. W sprzedaży detalicznej cena pj*odyńczego n—m 20 groszy. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

"na nieszczęśliwych rozbitków Rosjan, 

©kowa; Bo przecież p. Wojkow=ten- 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — al. Szosowa 172 NIEŚWIEŻ — 

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 

DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ui. Wileńska 1 

GŁĘBOKIE — ш, Zamkowa 8) 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 

ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

POSTAWY — 

ŚWIR — uł 

ona ryczałtem. 
oraz z pro 

Przeciw sądowi doražnemu, 
pokoić musi każdego praworządnie 

nego z wybitnych prawników w kr wić hd obywatela, gdyż w myśl 
sprawie sądu nad Borysem Kowerdą. ik 7 A karnego 
Uwagi te napisane były przed wiado- EE оОр и ag p yy Pi przestępstwo, jeżeli nie zostanie po- 
mością, że losy Kowerdy są przesą- ciągnięty do odpowiedzialności trybem 

dzone, że15 we środę stanie on przed Wskazanym przez ustawę.* Więc ja« 
sądem doraźnym. Nie sądzimy jed- kim trybem ma być pociągnięty do 

a = odpowiedzialnošci . nak, by ogłaszanie ich było spóźaio- Ger trybami ów wiet o" 
ne. Oto i o. Szmaragd stanął przed są- kłym. 
dem doraźnym, a później został od- Jeżeli uważać Sąd za wyraz „ra- 

dany sądowi [pospolitemu. Myślmy- tionis* stanu, różne mogą być odpo- 
że obrona Kowerdy potrafi przekonać wiedzi. Bo miarą ich będzie—odwaga 

: 5 cywilna. 
sędziów, iż sąd doraźny w danym Jeżeli zaś uważać Sąd za wyraz su- 
wypadku nie odpowiada literom pra. mienia społeczności a przepisy postę: 
wa polskiego. powania za środki zabezpieczenia i 

Sowiety nadesłały drugą notę, jak a. = publicznego i 
zóykie nie # prywatnego—będziemy musieli odpo- 
е 7 kid OR bezczelną, wiedzi poszukać właśnie w tych prze- 

ytałiśmy wczoraj pjsach, w myśl zasady że prawa są 
„lzwiestja* z 8 czerwca, t. j. nu- podwalinami państw. W świetle tych 
mer tej gazety wydany nazajutrz suchych i*martwych na pozór przepi- 

po zabójstwie i uderzył nas ton sów znajdziemy jedyną odpowiedź — 
oli sprawa Borysa Kowerdy nie powinna 

powściągliwy i argumentacja uderza- į nie może być sądzona w trybie do- 
jąca w Anglję, omijająca Polskę. Kto raźnym, 
wie, czy nie rozzuchwalił bolszewików Do jakiego byśmy źródła nie zwró- 
niesmaczny ton prasy  warszaw- Cili, czy to pierwotnego tekstu ustawy 

skiej, czy zbytnia gorliwość w de- 7 dnia 30.VI r. 1919, czy to Obwiesz- 

monstrowaniu oburzenia przez sen. Eh g wysiew aw 
Koškidwsi? nych—nie znajdziemy w tych przepi- 
oskowskiego w Kurjerze Warszaw- sach odpowiednika prawnego, uzasa- 

skim i niedostojna napaść Robotnika dniającego zastosowanie trybu doraź- 
nego. 

zamieszkałych d » Ustawa o sądach doraźnych pow- 
at ych pod dachem NASZE] Stała w okresie kształtowania się Pań- 

państwowości (którzy i tak nie stął stwa Polskie iala | 

pają tu po różach). Rząd zachował owca: Iš Jao mi pik 

się bardzo ceremonjalnie, wykazał wewnętrznego, miała na celu zwal- 

całą kurtuazję, nie mógł i.nie powinien czenie zakusów na trwałość państwo- 
był inaczej postąpić, —lecz i tu na: wości ze strony elementów, zbrodni- 

wet pozostało jeszcze jej czy wogóle, mę soeceócie opęóni 

tanie, czy nie za dalo i iais Es PR : - bi i 
rów w eskorcik pogrzebowej p. Woj- Dla tej racji trzeba było szczegól- 

ną opicką otoczyćurządzenia państwa- 

sam p. Wojkow, o którym słodki se Mieże cz NE aaa: iedów 
La „dyplomatyczny urzędo- doraźnych zwalcza się bandytyzm, ja- 

wej. poki napisal: „że dość było na ko brutalnie godzący w pódstawowo 

niego spojrzeć, aby się przekonać ja. uznaną nietykalność prawa własności 

czył on w morderstwie rodziny care twych bądź osób żyjących. 
skiej—teniwłaśnie p. Wojkow rankiem _ Nic a nic w przepisach tych nie 
17 Lipca 1918 r. w okolicach Eka- znajdziemy coby przemawiało za moż. 
terynburgu zajmował się oblewaniem Monica gens + ą е ИЕ stępstwo skierowane nie tylko prze- 
kreozotem trupów czterech pomordo- cjwko dyplomatycznym przedstawicie- 
wanych dziewcząt w wieku od 20 do lom Państw obcych, lecz nawet prze. 
14 łat, spełniał więc podłe zajęcie ciwko . Najwyższemu Dostojnikowi 

kata i grabarza—amatora. Państwa Polskiego. 
R i : Powstaje pytanie . dlaczego? Od- 

syiska” emieeseje zachowała śię powiedź presta: kara ustawowa prze- 

zupełnie przyzwoicie wobec strzału widziana za przestępstwo przeciwko 
Borysa Kowerdy. Wszystkie pisma życiu Prezydenta Państwa Polskiego 
rosyjskie i to wychodzące w Berlinie, lub osoby panującej innego Państwa 

wychodzące w Paryżu potępiają czyn jest tak wysoka, że niema racji sto- 

Kowerdy dlatego że został wykonany Rokai oki tej Kwestji 

na terytorjum Polski, że naruszył najlepiej się uwidoczniło w' procesie 
prawa gościnności. Ale te same pisma najsmutniejszym dła każdego obywa- 

oświadczają, że strzelanie dygnitarzy tela, Rzeczypospolitej Polskiej, w pra- 
sowieckich ni i „cusie Niewiadomskiego, mordercy 

i aga INS pierwszego Prezydenta. Czlowiek, kto- 
stępstwo, lecz za czyn „obrony ko- i 

Ž ” ry z tych czy innych pobudek zgła- 
niecznej”, za objaw wojny toczonej z dził uczłowieczniony symbol wskrze* 

rządem okupacji Ill międzynarodówki, szonej Państwowości Polskiej sądzo- 

tylko że takie strzelanie powinno mieć ny był trybem zwykłym. 
miejsce wewnątrz Rosji. Czy u zwolenników „doraźności* 

= ; w imię „rationis* stanu i opacznie 
Za zabójstwo Worowskiego Szwaj- zrozumianej i wyczutej ddwicji cywil- 

carja postawiła Conradiego przed nej starczy odwagi przeprowadzać nie 
sąd przysięgłych i tęn go ułaskawił. tylko analogję lecz nawet porównanie? 

Czyżby Polska mniej znała dzieje _ Jeżeli i starczy, to nie trzeba za- 
czrezwyczajek i mniej rozumiała u- pat. a ao, 
czucia Rosjan-mšcicieli? — Oczywiście anį tež funkejonarjuszem publicznym 
sąd koronny polski przed którym sta- w sensie Ustawy o Sądach Doraž- 

nie Kowerda nie będzie mógł pójść nych, Ustawy najbardziej wewnętrz- 

za przykładem szwajcarskiego sądu nej. 
Przecież zamordowany poseł już 

przysięgłych. To zrozumie każdy, kto „skutek swojej eksterytorjalności był 
ej Pań- wie że sądy przysięgłych tak często gsobą urzędującą pro bono inn 

wydają wyroki wyłącznie oparte na stwowości. 

sentymencie. Całkowita bezkarność _ Przecież wewnętrzny ład i spokój 
Kowerdy pociągnęłaby strzelanie do Polski wcale nie był celem jego dzia- 

dyplomatów sowieckich na ulicach łalności i dążeń. Przecież nawet gdy- 
> iek й by istotą jego zamierzeń byla szkoda 

i po cukierniąch, to byłoby niedo- Państwa Polskiego —.i wówczas był 
puszczalne. Lecz wbrew zdaniu że by on, wobec prawa polskiego w po- 

«зайпе okoliczności łagodzące» nie rządku, | ZE ; 

powinny w sądzie nad Kowerdą mieć Dla tego też dając sądowi moż- 

Zastosowanie—twierdzimy,. że Kower- a T a Boi 

dA W. artykułach , prawa polskiego nie skierowane przeciwko  przedsta- 
znajdzie przewidziane okoliczności ła: wjcielom Państw obcych, .prawodaw- 

godzące, które wyjaśnią jego psychi- ca w Kodeksie Karnym tylko drobne 

kę, oświetlą jego czyn i zmiękczą mu przewinienia wyodrębnił i za zniewa- 

karę. Chź, gę ambasadorą Pańsiwa obcego wy- 
znaczył karę w art. 536—K. K. aż do 
6 miesięcy więzienia lub w wypadku 

Na łamach gazet, w dziale doryw= art. 478 K.K. 1 rok więzienia 
czych wiadomości wciąż zjawiają się latatwierdzy. W tych że warunkach 

sprzeczne ze sobą informacje w ja- obraza naszego nie tylko ambasado« 

kim trybie ma być sądzona sprawa ra, ba tylko wójta gminy zagrożona 

Borysa Kowerdy, zabójcy Piotra Woj- jest karą w art. 532 p. 3 K. K. ro- 

kowa, posla ZS.S.R. Kwesija ta nie- kiem więzienia lub w art. 476 K. K. 

Poniżej zamieszczamy uwagi jed- 

lub' 3- 

u: kairtzowa } 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul, Rynek 18 
STOŁPCE — u Pilsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 

WILEJKA POWIATÓW : —ul Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz miiimetrowy jednoszpaitowy na sironie 2—ej | 3—e 30g 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznych 

ncji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc, droże 

OBYWATELU! 
Głosuj na listę numer 

12 
Bezpartyjnego Komitetu Obr. 
Polskošci Wilna i Fachowej a 
Oszczędnej Gospod. Miejskiej 

Sejm i Rzad. 
Min. Romocki we Lwowie. 

„_ LWÓW, 13-Vi. PAT. Dziś rano 
do Lwowa p. minister Komunikacji Be 

weł Romocki. Po powitaniu na dworcu p: 
minister zwiedził kolejową lecznicę przy- 
chodnią i szkołę aspirantów kolejowych, po- 
czem udzielał audjencyj w gmachu prezy- 
djum kolejowego. Po śniadaniu wydanem 
Kaas A p. minister udał 

wę sportową i przy tej sposob- 
ności zwiedził dojazdową kolejkę Ew 
Wschodnie co pozostaje w związku z mają” 
cą się odbyć w roku bież. na Targach 
Wschodnich wystawą komunikacyjną. 

Skazanie redaktora Kozickiego 

„KRAKOW, 13.yl, PAT. W _ dniu 
dzisiejszym w Sądzie Okręgowym to- 
czyła się, rozprawa oskarżyciela pry- 
watnego pułk. Scieżyńskiego przeciw 
redaktorowi „Hasła Narodowego* p. 
Kozickiemu, oskarżonemu 0 obrazę 
czci popełniońą w druku. Wobec wej- 
šcia w życie nowego dekretu praso- 
wego rozprawa odbyła się przed try- 
bunałem orzekającym, a więc bez u- 
działu przysięgłych. Trybunał ogłosił 
wyrok skazujący red. Kozickiego za 
występek obrazy czci przy zastosowa- 
niu okoliczności łagodzących (hiena- 
ganne życie) ną 1 miesiąc aresztu bez 
zamiany na grzywnę. Prokurator zgłosił 
zażalenie nieważności z powodu nis- 
kiego wymiaru kary. Oskarżony wy- 
roku nie przyjął. 

| aaa akva tk o I 

Chamberlin przybędzie do; 
Warszawy. 

BERLIN, 10—VI. Pat. Chamberlin 
i Lewia oświadczyli dzisiaj na konfe- 
rencji z „przedstawicielami prasy o 
godz. 4 i pół popołudniu, że przyję- 
li zaproszenie rządu polskiego i do- 
konają lotu do Warszawy, W niedzie- 
lę odlecą oni do Wiednia, gdzie spę* 
dzą trzy dni, nastepnie odjadą do 
Pragi, a stamtąd 17 lub 18 b. m. ш* 
dadzą się na swym samolocie „Co: 
lumbja* do Warszawy. 

Małżonki lotników, które przyby- 
wają do Europy w przyszłym tygo- 
dniu, mają spotkać swoich mężów w 
Pradze i prawdopodobnie udadzą się 
pociągiem do Warszawy. Lewin o- 
świadczył pozatem, że projektuje 
utworzenie konsorcjum, które by pod: 
jęło próby stałej komunikacji lotniczej 
między Ameryką a Europą, a miano- 
wicie na linji Nowy York — Moskwa, 
przez Plymouth — Paryż — Berlin— 
Warszawę. 

QSPRÓBÓJCIE 2 
nasze Specjalne z 

o Orzechy w czekoladzie, 
Migdałki w czekoladzie. 

9 Ananas w czekoladzie, 

Skl 
delsiekay ” PLUTOS“ 

Mickiewicza Nr 10. 
0009 444404 5 

przyjmuje od 10 do 8 wieczór, Prze- 
powiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości i td. Adres: naprzeciw 
Krzyža (Zarzecze), uj. Młynowa 21, 

Mandarynki w czekoladzie 

Słynna Wróżka Ghiromantka 

m. 6, w bramie schody na prawo. 
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„Niech każdy komu potrzebna żniwiarka 
zanim ją nabędzie, wpierw zapozna się ze 
szwedzkiemi żniwiarkami «Viking» nowej 
modelu. Znajdzie je w składzie Zygmun 
Nagrodzkiego w Wilnie. 
RUNUANNNNNZZNZNANUNNNNZNNNANM 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
Czerconego Krzyža. ) 

  

domem poprawy od 1 roku do lat 3. 
Te krótkie zestawienia  artyku- 

łowe "i rozumowania prawne 
miuszą nas niezbicie przekonać, że 
tryb doraźny w sprawie Borysa Ko- 
werdy jest niedopuszczalny, jako u- 
stawo nieprzewidziany, a przecież us- 
tawy są podwalinami życia narodów. *



Gabinet księcia Barbu Stirbey, 
Aby rozumieć sytuację polityczną 

w Rumunji, nigdy nie trzeba zapomi- 
nać, że są tam przedewszystkiem 
dwa potężne |czynniki polityczne: 
pierwszym jest król, któremu Konsty- 
tucjs przyznaje prawo udzielania dy- 
misji rządowi i dowolnego wyznacza- 
nia przyszłego premjera; drugim jest 
stronnictwo liberalne, na czele które- 
go stoją dziś bracia Ionel i Vintila 
Bratianu, synowie jana Bratianu, 
który rządził Rumunją pięćdziesiąt lat 
temu a uważany za twórcę Kró- 
lestwa Rumunji. Nie znaczy to, aby 
pozostałe stronnictwa rumuńskie były 

Nowy premjer rumuński pochodzj 
ze starej rodziny włoskiej. Jego dziad 
był księciem panującym Wołoszczyzny 
w latach 1849—1856, Liczy on lat 55 
I jest bliskim przyjacielem domu — ра- 
nującego. Zajmuje zresztą stanowisko 
administratora dóbr korony. W poli- 
tyce czynnej nie brał dotychczas udzia- 
łu, ale wpływy, z racji swego stano- 
wiska, zawsze miał duże. W dodatku 
jest szwagrem p. Jana Bratianu, a za- 
tem można (bez żadnej gry słów 
zresztą) uważać go za spokrewnione- 
go z liberałami. 

Gabinet Barbu Stirbey nie czyni 
bez znaczenia: znaczy to tylko, że wrażenia rządu koalicyjnego. Liczy w 
jest ich kilka, że każde z nich jest swem łonie dwu liberałów—pp. Lape- 
słabsze od liberałów (termin ten na- datu (wyznania) i Dimitriu (komuni: 
leży rozumieć raczej jako nazwę hi- kacje)—oraz kilka osobistości chodzą- 
storyczną),.i że rozbieżność progra- cych raczej luzem, Do takich zaliczyć 
mów, oraz rywalzacja przywódców trzeba p. Argetoianu, minista dóbr 
uniemożliwiła dotychczas utworzenie państwowych, który był dawniej wiel- 
jednego wielkiego obozu, 
mógł liberałom 
czoło. 

Kiedy w marcu 1926 roku podał 

skutecznie stawić 
któryby kim przyjacielem gen. Av:rescu; dr. 

Lupu, minister oświaty, wystąpił nie- 
dawno z gronem przyjaciół z. partji 
„tsaranistów”; wreszcie w. Stelian Po- 

się po czteroletnich rządach do dy- pescu, zwoleanik 8, p, Take Jonescu, 
misji p. lonel Bratianu, a do władzy dyrektor największego inf 
powołany został generał  Averescu, 
opinja rumuńska uważała te rządy 
popularnego po wojnie generała za 
objaw przejściowy, mający dać „wy- 
tchnąć* liberałom. Nawet zwycięskie 
dia partji ludu (stronnictwo generała) 
wybory nie wzruszyły tego wrażenia, 
albowiem w Rumunji obóz rządzący 
zawsze wybory wygrywa. A więc li- 
berałowie, którzy mieli w poprzedniej 
lzbie absolutną większość, zostaii zre- 
dukowani do 26 mandatów, kiedy 
mala grupka „partji ludu* rozrosła się 
do 280 posłów. Pozatem połączone 
partje transyłwańsko-narodowa | (p. 
Juljusz Maniu) i ludowa (žsaranisci) 
zdobyły 82 mandaty, a nacjonaliści 
(p. Cuza) 12 . ! 

Początkowo gen. Averescu współ- 
pracował pozornie z  liberałami, ale 
po wyborach, które się odbyły w koń- 
cu maja r.z., postanowił się z pod 
ich wpływów wyzwolić. Usunął więc 
ze swego gabinetu ministra finansów, 
p. Lapedatu, liberała. Była to rękawi- 
ca rzucona przywódcy liberałów; za- 
częto w dodatku posądzać generała 
o zamiary dyktatorskie, któreby  zre» 
alizował na wypadek śmierci króla. 
Pewne kroki generała czyniły wraże: 
nie, że podejrzenia te nie są z palca 
wyssane: np. w połowie maja gen. 
Averescu przedłożył lzbie projekt u- 
stawy przyznającej mu dożywotnią 

- władzę nad częścią armji rumuńskiej. 
Wkrótce poiem król wyraził gene- 

rałowi zamiar utworzenia gabinetu 
koalicyjnego, któryby—zgodnie z jego 
testamentem politycznym z 30 listo- 
pada r.z.—był „dostatecznie mocną 
oporą dla tronu w celu narzucenia 
wszystkim szanowania postanowień 
powziętych zgodnie z interesami Mo- 
narchji i Państwa”. Słowa te są alu. 
zją do ustawy z dnia 4 stycznia 1926 
roku, odbierającej prawo następstwa 
tronu ks. Karolowi, a przelewającej 
to prawo na jego syna Michała, liczą- 
cego dziś sześć lat. Wobec  małolet- 
ności ks. Michała, ustawa z 4 stycz- 
nia powołuje do życia Radę Regen- 
cyjną, do której wchodzą: ks. Miko: 
łaj, brat Karola (lat 21), 
Kościoła rumuńskiego i prezes sądu 
kasacyjnego. Rada objęłaby władzę 
na wypadek śmierci króla Ferdynan- 
da.Oióż królowa Marja życzy sobie, 
podobno, zmiany składu Rady: pragnę- 
łaby sama do niej należeć. Sprawa ta, 
być może, odegrała też pewną rolę 
zakulisową w ostatnim rumuńskim 
kryzysie. й 

en. Averescu pozornie przychylił 
się do żądania Króla i zaczął rozmowy 
z przywódcami stronnictw. Kiedy 
jednak zorjentowano się, że głównym 
celem generała jest pozostanie u wła- 
dzy, nikt nie chciał z nim pertrakto- 
wać, za wyjątkiem prof. Mikołaja 
lorgi, szefa narodowych demokratów. 
A dnia 2 czerwca, na wyraźae żąda” 
nie Króla, gen. Averescu podał się 
do dymisji. Dnia 5 czerwca miała już 
Rumuaja nowy rząd, na czele którego 
stanął książę Parbu-Siirbey, osobistość 
w Rumunji wpływowa, aczkolwiek 
mało zagranicą znana. 

  

Wręczenie sztandaru. 
Pelną wzruszeń i wrażeń odświę- 

cono onegdajszej niedzieli uroczystość 
w nader licznem zebraniu w lokalu 
Związku Polaków  Żakordonowych 
(z bolszewickiej dziś Białorusi) przy 
"ulicy Zawalnej. . 

Chlubnej i drogiej pamięci Komi- 
tet Obrony Kresów, którego dzieje w 
dobie zmartwychwstania Polski nale- 
żą do historji, a z którego łona wy- 
szła, sławą bitewną okryta Dywizja 
Litewsko-Białoruska, dziś, jak przysta- 
ło, nie tworząca już samodzielnej jedno- 
stki bojowej lecz wtopiona w kadry 
regularnej armji Rzeczypospolitej-Pol- 
skiej, Komitet Obrony Kresów w wy- 
tężonej swej pracy okolo uratowania 
i zachowania przy Polsce jej odwiecz- 
nych kresowych ziem wschodnich nie 
mógł sforsować takiej zapory jak gra- 
niczna linja traktatu Ryskiego... Co 
mógł—to uczynił! Zmuszony odstąpić 
od nieosiągniętego ostątecznego celu 
przez czas. jeszcze dłuższy działał nie 
opuszczając rozbitków naszych kreso- 
wych, zanim się jako tako nie osie- 
dzieli w swojem rozproszeniu dziś po 
wszystkich potroszę dzielnicach nie- 
podległej Ojczyzny. Teraz zaś przysz- 
ła pora rozwiązać się... I rozwiązał się 
chlubneji drogiej pamięci KOK bodaj czy 

patrjarcha | 

ormacyjnego 
dziennika rumuńskiego Universni, zo- 
stał ministrem sprawiedliwości. 

Dnia 7 lipca odbędą się nowe wy- 
bory. Prawdopodobnie liberałowie i 
ludowcy odcienia pana Lupu będą 
mieli większość w przyszłej Izbie, 
Książę Barbu-Stirbey za jakiś czas 
prawdopodobnie ustąpi miejsca panu 
J. Bratianu. Obaj ci mężowe są zde- 
cydowanymi przeciwnikami powrotu 
księcia Karola do Rumunji, Wie o 
tem p. Karol „Caraiman* przebywający 
w Neuilly, pod Paryżem, gorzko praw- 
dopodobnie żałujący dziś swej ostat- 
niej z piękną panią Wolfi-Lupescu 
eskapady... s 

, Kazimierz Smogorzewski, 
CIS K TBS IA IRR TINA 

Wybory w Irlandji. 

LONDYN, 13. VI. Pat. Wedle ob- 
liczeń dokonanych w nocy z dn. 12 
na 13 czerwca wybory w wolnem 
państwie irlandzkiem dały wyniki na: 
stępujące: partja rządowa — 27 man- 
datów; republikanie — 29; partja pra- 
cy — 15; niezależni — 8; inne partje 
— 14. Siaje się coraz bardziej wido- 
cznem, iż rząd irlandzki będzie mógł 
powstać tylko w drodze koalicji. 

Krwawy raid samochodowy. 

LONDYN, 13. Vi, Pat. Daily Mail 
donosi z Rzymu, że w czasie raidu 
samochodowego wydarzyły się 2 wy- 
padki wskutek których 2 osoby zo- 
stały zabite i kilkanaście odniosło 
rany. 

Demonstracje w Berlinie, 
BERLIN, 13 Vi, PAT. W. sobotę 

grupy komunistyczne w Monachjum 
próbowały demonstrować przed przed- 
stawicielstwami dypłomatycznemi Ame: 
ryki, Anglji i Polski. Demonstranci 
zostali odparci przez policję. Mimo 
to usiłowali raz jeszcze na placu św. 
Anny demonstrować przed konsulatem 
francuskim, jednak i tym razem po- 
licja rozproszyła ich. 

Japonja przywraca pokój 
w Chinach, 

PEKIN, 18—Vi. PAT. Przybył tu 
b. japoński minister wojny gen. Va- 
menashi. Obiega pogłoska, że otrzy- 
mał on od japońskiego prezesa mi- 
nistrów misję podjęcia akcji mającej 
na R: przywrócenie pokoju w Chi- 
nach. 

List dep. Franclin Bouiliona. 
PARYŻ 13 VI PAT Franclin Bouillon 

poseł do departamentu Seine et Oise, b. 
minister i prezes komisji W zagranicznych, 
który miał udać się do Polski, wystosował 
pod adresem prezesa grupy parlamentarnej 
polsko-francuskiej pismo, w którem wyraża 
Żal, iż zmuszony jest o z podróży 
swej do Polski z powodu choroby żony, 
Koficząc swój list Franclin Bouillon pisze: 
Proszę zapewnić swych szanownych i dro- 

ich pp. kolegów, że tak zbliska jak z dale- 
ka nieustannie będę miał w pamięci wielk 
ideę sojuszu francusko-polskiego która musi 
kierować maszą myślą i akcją polityczną 
rozpoczętą w interesie obu narodów, jedy- 
nie bowiem dzięki owemu sojuszowi może 
się wytworzyć w Europie pokój oparty na 
sprawiedliwości. į 

nie weteran organizacyj społeczno-o- 
bywatelskich z czasu wojny powsta- 
łych z żywiołowego rzutu najszczer- 
szego, najczystszego, najgorętszego 
patrjotyzmu, ё 

'osiadał zaś Komitet Obrony Kre- 
sów własny sztandar, o barwach na- 
rodewych i orlę na szpicy proporca. 

I Komitet Obrony Kresów następ- 
cy swemu, a raczej kontynuatorowi 
niedokończonego dzieła legował — 
właśnie onegdaj na zgromadzeniu, o 
którem*miowa—co miał najdroższego: 
dobre imię i sztandar okryty sławą. 

Sala pełniutka „kresowców”. Ko- 
biety i mężczyźni. Dużo, dużo siwych 
głów. W głębi za prezydjalnym sto- 
łem: przewodniczący zebraniu, faktycz- 
ny twórca Komitetu Obrony Kresów i 
przodownik jego ks. Eustachy Sapieha; 
zlewa i prawa dwaj asystenci—Wacław 
Mohil i prezes Związku Polaków z zakore 
denu Jerzy hr. Czapski, Za stołem pre- 
zydjalnym czterej u ściany młodzi 
związkowcy trzymający straż hono- 
rową przy starym Komitetu Obrony 
Kresów sztandarze. Or jest bohate: 
rem ciężkiego a zarazem radošnego 
dnia.. Bogu trzeba przecie dziękować 

gdy... jest komu sztandar w spadku 
ać, gdy godne ręce ujmują symbol 

świętego ideałul 
Zagaja, zgromadzenie przewodni- 

® ср ООО 

DRUGA NOTA SOWIECKA. 
W sobotę wieczorem doręczona została posłowi polskiemu w Mos- 

kwie p. Patkowi druga nota Rządu sowieckiego. 
Nota zarzuca Rządowi polskiemu tolerencję, a nawet okazywanie po- 

mocy organizacjom antysowieckim. Podnosi, że rodzice zabójcy uzyskali 
obywatelstwo polskie, zaś jako jaskrawy wypadek niedotrzymania obustron- 
nego protokułu z d. 20 października 1021 r., przytacza tolerowaniei udzie- 
lenie obywatelstwa Bułak-Bałachowiczowi. 

Ostatni zarzut dotyczy niezapewnienia dostatecznego bezpieczeństwa 
osobie posła. 

Nota kończy się oświadczeniem. że Rząd Z. SSR oczekuje: | 
1) że Rząd polski przedsięweźmie wszystkie konieczne środki dla 

wszechstronnego zbadania sprawy, wyjawienia wszystkich wianych i wy* 
krycia wszystkich nici zbrodni, a również dla szybkiego i surowego uka- 
rania winnych, specjalnie zaś bezpośredniego fizycznego zabójcy; 

2) że Rząd polski, w zgodzie z odbytemi negocjacja.ni tymczasowego 
Charge d'Affaires w Warszawie, p. Uljanowa z przedstawicielami polskie- 
go M. 5. 2., dopuści p. Uljanowa lub innego pełnomocnika Rządu Związ- 
kowego do udziału w dochodzeniu śledczem w tym procesie i 

3) że Rząd polski wreszcie podejmie w istocie natychmiastowe i 
energiczne zarządzenia w kierunku likwidacji na terytorjum polskiem dzia- 
łalności terorystycznych i bandyckich organizacji i osób, skierowanej prze- 
ciwko Związkowi Sowieckiemu i jego przedstawicielom i że wydali z granic 
Rzeczypospolitej Polśkiej osoby, prowadzące taką działalność, przyczem 
Rząd Związkowy oczekuje ed Rządu polskiego odnośnego, bezzwloczne- 
go zawiadomienia, ‚ 

Rząd Związkowy sądzi, że w obecnych warunkach skutki tragicznego 
zdarzenia w Warszawie mogą być usunięte faktycznie nie gdrogą formal- 
nych oświadczeń, lecz tylko w wyniku istotnych zarządzeń że strony Rzą- 
du polskiego wob:c białobandyckich terorystycznych organizacji. 

Notę podpisał Litwinow. 

Minister Zaleski niewzruszony. 
GENEWA, 13.VI. PAT.  P, minister August Zaleski w wywiadzie 

udzielonym kierownikowi służby informacyjnej Szwajcarskiej Agencji Te- 
legraficznej przy Lidze Narodów powiedział co następuje: Treść noty Z. 
S. S. R. doszła mnie wczoraj rano 'w chwili, gdy opuszczalem Paryż 
udając się do Genewy. Nota ta przekonała mnie, że w Moskwie zdają 
sobie sprawę z całkowitej szczerości naszego: potępienia mordu dokona- 
nego na osobie ministra Wojkowa, którego strata wzbudziła powszechny 
żal. Potępiając czyn szaleńca rząd polski był wyrazicielem powszechnych 
uczuć jednomyślnej opinji publicznej. ‚ 

Co się tyczy żądań wyrażonych w nocie sowieckiej, to rząd polski 
był całkowicie skłonny dać odnośne zadośćuczynienie. Słedztwo w spra- 
wie ohydnego mordu było prowadzone z całą energją, morderca zaś sta- 
wiony będzie przed sąd doraźay. Pozatem nie 'nie mam do dorzucenia 
do tego co było powiedziane poprzednio. Rząd polski nie tolerował i nie 
będzie tolerował na swem  terytorjum Żadnej organizacji terorystycznej 
skierowanej przeciwko jakiemukolwiek państwu. To też władze polskie do- 
konały szeregu rewtzyj i aresztowań w środowiskach monarchistycznie na- - 
strojonych emigrantów rosyjskich, co. jednak, jak się zdaje, nie naprowa- 
dziło na żadne wyraźae ślady jakiejkólwiek organizacji terorystycznej skie- 
rowanej przeciwko Z. S.S. R. | 

Niemcy o prowokacji sowieckiej 
BERLIN, 13 Yi. PAT. Warszawski korespondant Berliner Tageblatt 

p. Michna oświadcza w objektywnej i rzeczowej korespondencji z  War- 
Szawy, że zarzuty sowieckie pod adresem Polski z powodu zamordowania 
posla Wojkowa są zupełnie bezpodstawne. Naród polski i rząd polski — 
pisze korespondent — mie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Polska 
wskutek zamachu poniosła olbrzymie szkody, które ułrudniają ogromnie 
politykę Polski nad Bałtykiem. Żadnych tajnych organizacyj anty-sowiec- 
kich Polska nie toleruje i w ostatnich czasach dała szereg dowodów  lo- 
jalności wobec sowietów. O żadnych zamiarach wojennych Polska nie 
myśli pomimo, że ma zapewnioną pożyczkę amerykańską. 

aVossische Zeitung» o nocie. 
BERLIN, 13.VI, PAT. Vossische Zeitung wskazuje dzisiaj, że już 

pierwsza nota sowiecka do rządu polskieho uirzymana była w tonie nie- 
zwykle ostrym i że rząd sowiecki od samego początku zmierzał do tego, 
aby zamordowaniu posła.Wojkowa nadać charakter incydentu, który po- 
zostaje w bezpośrednim: związku przyczynowym z konfliktem angielsko- 
sowieckim. Dziennik podkreśla, że rząd polski uznał w jaknajszer- 
szym zakresie żądania strony sowieckiej w przedmiocie zadośćuczynienia 
co dowodzi, że marszałek Piłsudski pragnął szczerze rychłego zlikwidowa- 
nia obecnego naprężenia pomiędzy Warszawą a Moskwą. To umiarkowa- 
nie ze strony polskiej — pisze Voss. Ztg. — które nie pozwala aby wzgląd 
na prestige państwa wywołał jakiekolwiek trudności, spotkało się z pow* 
szechnem uznaniem i poklaskiem. 

Oczekiwano, że rząd sowizcki również potrafi to uznać. Pod tym 
względem nowa nota rządu sowieckiego przynosi rozczarowanie. Żądania 
sowieckie, mimo uprzejmej formy zewnętrznej i oświadczenia gotowości do 
porozumienia, są utrzymane w tonie, który wywołać musi wrażenie ulty- 
matywnego. O ile wogóle istnieje jakiś związek pomiędzy konfliktem an-- 
gielsko-sowieckim, a morderstwem dokonanem na osobie posła Wojkowa, 
to ma on charakter czysto psychologiczny i z takiego nieuchwytnego 
związku nie można przecież stwarzać podstaw dła noty oficjalnej. Żadną 
miarą nie uchodzi, aby rząd połski miał na siebie przyjmować rolę kozła 
cfiarnego, na którego zwala sią odpowiedzialność za wszysikie nieporozu- 
mienia między Anglją a Sowietami i aby ponieść miał odpowiedzialność 
za wypadki które nie zawinił. | : 

Nota sowiecka nie mogłaby być osirzejsza nawet w tym wypadku, 
gdyby Polska przystąpiła do osławionego «bloku  przeciw'sowieckiego». 
ego zaś Polska do tej chwili nie uczyniła i niema widoków aby to miała 

uczynić. Ultymatywny charakter noty sowieckiej przyczyni się do zaostrze . 
nia konfliktu polsko-sowieckiego. Rząd sowiecki — kończy dziennik — 
nie godząc się na zlokalizowanie incyndeniu z Polską wystawia złe šwia- 
dectwo swej woli utrzymania pokoju i dowodzi, że ze względów wewagtrz- 
no-politycznych dąży do postawienia całej sprawy na jaknajszerszej 
podstawie. 

  

4 Walka przed gmachem red. „Action Francaise". 
PARYŻ. 13.VI.. PAT. Jak denoszą pisma, w Czasie wczorajszego 

zajścia, które miało miejsce przed gmachem redakcji «Action Frangaises, 
ranni zostali zastępca szefa policji municypalnej i 26 ciu policjantów. 

PARYZ. 13,VI. PAT. Dziś aresztowano tu Daudet'a. 
* l 

czący. Słowami krótkiemi porozumie- 

Przed wyborami 

list robotniczych nie będzie. 

W kołach socjalistycznych wysu- 
wana jest myśl zawarcia porozumie- 
niami pomiędzy wszystkiemi robotni- 
czemi listami wyborczemi, mającego 
na celu zachowanie resztek głosów 
jakie otrzymają poszczególne listy, a 
które nie wystarczą dla otrzymania 
mandatu, dla grup socjalistycznych. 

Do utworzenia tego porozumienia 
jednak nie dojdzie, gdyż P. P. S. sta- 
nowczo wszelkiego udziału, w jakiej- 
kolwiek akcji łącznie z blokiem lewi- 
cy socjalistycznej nie bierze. 

Do skutku ma natomiast dojść 
porozumienie między blokiem lewicy 
socjalistycznej (lista Nr. 15), a -„Bun- 
dem“ (lista Nr. 4), do którego to po- 
rozumienia ma też przystąpić „Poalej: 
Sjon“ (lista Nr. 6). (r) 

Nie będzie technicznego związku 
żydowskich list wyborczych. 

Blok sjonistyczno - demokratyczny 
Czyłi t. zw. <Żydowska lista narodo- 
wa» (lista Nr. 8) zwrócił się do po- 
zostałych list żydowskich z propozy* 
cją zawarcia porozumienia techniczne- 
go tych list, mającego na celu zacho- 
wanie resztek głosów jakie padną na 
listy żydowskie a które nie wystarczą 
dła otrzymania mandatu, na rzecz Ży* 
dów. 

Na propozycję tę odpowiedział 
przychylnie tylko związek Kobiet (li- 
sta Nr 3). . 

Natomiast „Bund* (lista Nr 4) ka- 
tegorycznie odmówił się od jakiego- 
kolwiek związku z _«Źydowską listą 
narodową». 

Komitet wyborczy „Poalej-Sjon* 
(lista Nr 6) nie odpowiedział jeszcze 
na propozycję <Żydowskiej listy na- 
rodowej». (r 

Techniczne porozumienie list wy: 
borczych  rosyjsko-białoruskiej i. 

litewskiej. 

Lista wyborcza Litwinów (lista 
Nr 5) ma z rosyjsko-białoruską listą 
(lista Nr 1) układ co do resztek gło- 
sów jakie każda z tych list przy wy- 
borach otrzyma, a które nie wystar- 
czą dla otrzymania mandatu. (r); 

Agitacja przedwyborcza wśród 
Żydów. 

„Bund* (lista Nr. 4) Oraz „Ży- 
dowska lista narodowa* (lista Nr. 8) 
rozwijają nader energiczną przedwy- 
borczą działalność agitacyjną, urządza- 
jąc liczne wiece, rozpowszechniając 
najrozmaitsze plakaty, ulotki i we- 
zwania. 

'Między zwolennikami powyższych 
dwóch list wyborczych  niejednokrot- 
nie dochodzi do bardzo ostrych scy- 
sji a nawet bijatyk. : 

Od paru dni „Bund“ (lista Nr. 4) 
damonstruje w Wiłale w lokału kina 
„Eden* przy ul. Wielkiej, swój spe- 
cjalnie sprowadzony z Warszawy 
przedwyborczy film agitacyjny rysu- 
jący w ostrych barwach niedolę i nę« 
dzę żydowskich warstw robotniczych. ge 
Film ten demonstrowany jest codzien: 
nić od wczesnego popołudnia do ® 
  

    а 

Kto ceni swe zdrowie i nerwy, 
Komu zależy na trwałości 

: i oszczędności obuwia, 
Kogo zachwyca chód spokojny 

elegancki i elastyczny, 

Ten będzie nosił tylko 

obcasy i zelówki 

gumowe — 

„Berson“.     

  

  

Wa się zobecnymi. Wszystko to prze- 
cie, w pełnem znaczeniu wyrazu: swoi 
ludzie. Wystarczy tylko zebrać się—« 
każdy wszystko znów ogląda oczyma 
duszy, jakby to było wczoraj... Ktoby 
nie wiedział, ktoby nie pamiętał! 

Jest w lewo od prezydjalnego sto” 
łu, przy oknie, mówniczka. Wstępuje 
na nią prof. Władysław Zawadzki je- 
den z tych, co magna pars fait po- 
wstfania i następnych czynności wszyste 
kich Komitetu Obrony Kresów. Spo- 
kojnie, po naszemu, bez cienia dekla-- 
macji, a jednak jakby ryl w kamieniu, 
opowiada dzieje przepięknego, zbio- 
rowego wysiłku patrjotycznego... Po 
prof. Zawadzkim zabiera głos mec. 
Mirosław Obiezierski lecz już nie mo- 
że w granicach relacji jakby dziejopi- 
sarskiej pozostać. Uderza słowem jak 
młotem w łańcuch w linję traktatu 
Ryskiego i powiada:, Przeklęte parżyj: 
nictwo zakuło Polskę odrodzoną w 
ten lańcuch! Zgody nie było. Załamał 
się impet. Nie doszliśmy tam gdzieś: 
my powinni byli zajść, wziąwszy raz 
rozpęd a pod dobrą gwiazdą! Nie do- 
tarliśmy do granic naszych z reku 
1772-go Sami sobie rzucaliśmy kłody 
pod nogi. 

Gdy mówił p. Obiezierski, wszyst- 
kim się zdawało, że wysoki sztandar 

łem, poruszył się i drgnął raz i 
drugi... 

— Przekazujemy go wam, ów 
sztandar... i misję z nim naszą—mó- 
wił mec. Obiezierski. 

A wstąpiwszy wślad po nim ma 
mównicę, prezes Związku Polaków 
„Zakordonowych jerzy hr. Czapski, z 
gniazda swego rodzinnego w Miń- 
szczyźaie wyzuty, pięknemi słowy, gło 
sem chwilami od szczerego wzrusze* 
nia drżącym, nietylko złożył jeśzcze 
jedne świadectwo chlubnej działalno- 
ści Komitetu Obrony Kresów lecz 
przyjmując jego sztandar za dałszej 
pracy drogowskaz, ślubował, że nigdy, 
przenigdy najmniejsza plama lub ska- 
za na nim nie postanie. 

Na tem wyczerpano niejako oficjal 
ną połowę uroczystości. ) 

U prezydjalnego stołu stanęła p. 
Sumorokowa i bardzo gi wypo- 
wiedziała prześliczny wiersz Illakowi- 
czówny, drukowany przed paroma 
dniami w „Słowie* a R, pa- 
mięci męczennika za Wiarę i Ojczyz- 
nę księdza Budkiewicza zamordowa- 
nego przez bolszewików. Rzesistemi 
podziękowano oklaskami, de których 
dodał słów miłych kilka ks. ' Sapieha 
z za prezydjalnege stołu. 

Było to jakby rozpalenie żelaza, 

z OE" OPO WE OZ TY YE Z ZYCZE OT A PZP ET ZETA AAA AB EITI 

oparty o ścianę za prezydjalnym sto: w które w moment potem uderzył z Tu chcemy mieć wpośród nas spiżo- 
mownicy mocnem słowem prezes 
Michał Obiezierski. 

— Panie i panowie! — rzekł (co 
oczywiście powtarzamy streszczając z 
pamięci). Dla nas kresowców „zakor- 
donowych“, co do dziś dnia myśli i 
serca oderwać nie możemy od gniazd 
naszych pogruchotanych tam... w. Bol- 
szewji teraźniejszej, dla nas, cośmy 
tam, za wschodnim dzisiejszym kor- 
donem wskrzeszonej Polski przeszli 
równającą się ze „śmiercią duchową 
udrękę, dla nas jest zamordowany 
kapłan polski tam... za kordonem... 
jakby świetlaną personifikacją tego 
cośmy i my przecierpieli. To masz mę: 
czennik, to masz pasterz kładący gło« 
wę za owieczki swoje, to najdostoj- 
niejsza ofiara bestjalstwa wołającego 
o pomstę do Boga.. Każdy kraj ma 
świętych swoich. My za naszego kra- 
jowego świętego poczytujemy księdza 
Budkiewicza. Pamięć o nim chcemy 
aby przetrwała z pokolenia w poko- 
lenie! 

Postanowiliśmy — mówił prezes 
Obiezierski dalej — wznieść, choćby 
najskromniejszy pomnik księdza Bud- 
kiewicza, nie gdzie indziej tylko tu w 
Wilnie, o dwa kroki od tego kordo- 
nu, za którym popełniane są czyny 
nie mające nazwy w mowie ludzkiej. 

do Rady Miejskiej. 
* Technicznego związku wszystkich Później nocy przed niezliczonemi tłu- 

mami publiczności robotniczej przy- 
chodzącej oglądać bezpłatne wido- 
wisko. Spektakl pojedyńczy trwa oko- 
ło 40 minut, a w przerwie między 
pierwszym a drugim aktem filmu rę: 
prezentant „Bundu* agituje na rzecz 
listy Nr. 4. 

„Poalej Sjon* (lista Nr. 6) oraz 
związek kobiet (lista Nr. 3) rozwijają 
również usilną działalność agitacyjną 
na rzecz swoich list wyborczych, (r) 

Wiec kobiecy na Zwierzyńcu. 

W niedzielę dnia 12 b. m.o 
godz. 7 wieczór odbył się na Zwie- 
rzyńcu przy ul. Sosnowej 8 wiec ko- 
biecy zwołany przez Bezpartyjny Ko- 
mitet Obr. Polsk. Wilna i Fach. a 
Oszcz. Gosp. Miejskiej. Pomimo tej 
niepogody na wiec przybyło około 70 
pań zamieszkałych na Zwierzyńcu. 

Po przemówieniach naszej prele- 
gentki wice-pezeski Koła Polek p. 
Łapinównej jak i przedstawicieli Ko» 
mitetu, zebrani ma wiecu przyjęli 
przemówienia z długo nie miłknącemi 
oklaskami i zgłosili chęć głosowania 
tylko na Bezp. Kom. oraz współracy 
w tymże Komitecie. 

Mieszkańcy Letniej i okolicznych 
ulic skarżą się na gospodarkę 

miejską. 

Mieszkańcy ulicy Letniej oraz o- 
kolicznych ulic przedmieścia Antokolu 
zgłosili się do naszej redakcji z proś» 
bą o umieszczenie na łamach nasze- 
go pisma co następuje: 

„My niżej podpisani mieszkańcy 
Letniej i okolicznych ulic Antokola 
zwracamy się do jedynie popierające- 
go potrzeby mieszkańców przedmieść 
m. Wilna Bezpartyjnego Komitetu O- 
brony Połskości Wilna i Fach. a 
Oszcz. Gosp. Miejskiej z następującym: 

Ze szpitala dia umysłowo-chorych 
mieszczącego się przy ul. Letniej od- 
prowadzony został złew na ulicę Let- 
nią, gdzie wszystkie nieczystości spły- 
wające do rynsztoków tej ulicy wy- 
wołują najokropniejszy odór i zarazę. 
Pozatem ulice nasze nie mają žad- 
nych bruków jak również i oświetle.- 
nia, wobec czego też ludność tej 
okolicy zmuszoną jest cęzsto brnąć 
w ciemnościach po błocie”. 

Następuje ekoło 100 podpisów. 

Nowości wydawnicze. 
— Jadwiga Marja Gamska: <Przechą: 

dniom>, Poezje. Str. 120. Lwów. Wyda 
nictwo Zakładu im. Ossolińskicn, 

— Roman Dyboski: <William Shake- 
speare». Str. 352. Kraków. Krakowska Spół- 
ka Wydawnicza 1927, 

Znakomite studjum, próba nakrešlenia 
linji rozwoju artystycznego EE A księga 
nabożnych rozmyślań dla czcicieli Szekspira, 
już do pewnego stopnia obznajomionych z 
przedmiotem. : 

Bohdan Suchodolski: <Seweryn 
Goszczyński». Życie i dzieła. (1801—1830)4 
Str. 313. Warszawa. Wydanie Kąsy im. Mia 
nowskiego. 1927. 

co    

  

   

  

! pRAGDE" | 
) Tygodnik <PRAWDA>, jest najwiękć 
szem i najwszechstronniejszem cza* 
sopismem w Polsce, prowadzonem 

" w stylu europejskim  <PRAWDA» $ 

daje czytelnikowi całokształt aktual- 
nych spraw ze wszystkich dziedzin 

   

   

życia państwa i społeczeństwa. 3 

, <PRAWDA» jest pismem dla iriteli- $ 

Naležy natychmiast žądač 
egzemplarzy okazowych. Е 

Warszawa, Wilcza 16. | 

Łodź, Piotrkowska 85. 
й 

genoji polskiej. į 

| Redakcja i administracja: 

wą lub kamienną pamiątkę, któraby 
nam wciąż i wciąż przypominała: he- 
roizm niezłomności i ofiarności nawet 
życia nie szczędzącą! : 

Zgromadzenie pochwyciło w lot 
intencję i istotę tej inicjatywy. Wyra- 
ziło pełną aprobatę, Odezwały się 
głosy: Wybrać komitet! Niech myśl . 
głęboką i piękną zrealizuje! 

Z, luźnych propozycyj ułożono na- 
tychmiast listę. Znalazły się na niej 
nazwiska: prof. Władysława Zawadz- 
kiego, księdza Miłkowskiego,  pre-' 
zesa Obiezierskiego, artysty.- malarza | 
p. Michała Rouby, red. Cz. Jankow- 
skiego, którzy trzy jeszcze osoby ze- 
chcą do grona swego pozyskać, W 
momencie zaś układania listy popro- 
sił o 
fons Kopeć, Świeżo wrócony z jubi- 
leuszu arcybiskupa Roppa i oświade 
czył, że właśnie, uprzedzając wileńs| 
inicjatywę utworzył się w Warszawie | 
komitet mający na celu — w ten lub 
inny sposób—uczcić pamięć księdza 
Budkiewicza, Bynajmniej to jednak) 
pięknemu zamiarowi wileńskiemu nie 
weszło w drogę. Warszawa-Warsza- 
wą, a Wilno-Wilnem. Po skomuniko- 
waniu się z komitetem warszawskim, 
co ma rychło nastąpić, okaże się ja- 

| | 
| 
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NASZA DOBROCZYNNOŚĆ 
Wiłno chce uchodzić za katolickie. 

I to haslo katolickości jest zazwyczaj 
silnie akcentowane przez niektóre par- 
tje, zwłaszcza przed wszelkiego rodza* 
ju wyborami. Podkreśla się i zazna- 

„cza się, że mamy tradycję katolicką, 

+ 

lecz ze smutkiem należy stwierdzić, 
iż głosicielom brakuje czynów chrze- 
<ścjańskich. 

Nie będziemy tu ujmować i cha- 

rakteryzować całokształtu gospodarki 
komunalnej na polu opieki społecznej 
kierowników naszego miasta, ale na- 

razie ograniczymy się do jednego 

szczegółu, a mianowicie stosunku Ra- 

dy Miejskiej do domków, należących 
do braci Bonifratrów. 

Zanim jednak omówimy sprawy, 

ściśle związane z konwentem  Boni- 
-tratrów wileńskich, przedewszystkiem 

poznajmy, co to za instytucję stano- 

wią ci Bonifratrzy? Jaki cel przyświe- 

ca ich działalności? Głównem ich za- 

daniem jest szpitalnictwo i opiekowa- 

mie się wszelką nędzą ludzką. A więc 

instytucja, mająca za cel ulżyć cier- 

piącym, nigdy nie straci na swojej 

aktualności, bo zawsze na świecie bę- 

dą obok bogatych ubodzy i obok 

zdrowych—chorzy i ułomni. 
Założycielem zakonu Bonifratrów 

jest niezamożny mieszczanin hiszpań- 

ski Andrzej Cuidad, który widząc nie- 

ludzkie obchodzenie się z chorymi, za- 

kłada szpital w Granadzie w r. 1538, 
ażeby przez troskliwą opiekę złago- 

dzić nieszczęśliwy los chorych i ułom- 

nych. Wkrótce sława Bonifratrów, ja- 

ko opiekunów chorych rozchodzi się 

po całej Europie i miasta powierzają 

im szpitale. 
Do Wilna sprowadza Bonifratrów 

biskup Abraham Woyna i aktem fun- 
dacyjnym z dnia 11 maja r. 1635 od= 

daje w ich władanie  kościołek św. 
Krzyża z przylegającemi budynkami, 

jak również ogród owocowy i cmen- 

tarz (prawdopodobnie grzebalny). Do 

kompleksu budynków należały dwa 

domy. jeden murowany, który zbu- 

dował biskup wileński Eustachy Woł- 

łowicz ze składek księży djecezji wi- 

leńskiej dla biednych i chorych księ- 
ży. Drugi dom drewniany, gdzie 
przedtem mieszkali kaznodzieje ka- 

tedralni. Uposaża Bonifratrów 10,000 
florenów polskich, którą to sumę od- 

daje na 8 proc. Krzysztoforowi Radzi: 
wiłłowi, ażeby z odsetków mieli utrzy- 

manie. Ponadto w akcie erekcyjnym 
zaznacza, że Bonifratrzy powinni cho- 
rych i ułomnych obsługiwać bez róż- 
nicy stanu. i 

W dalszym ciągu lat Wilnianie o- 
taczają troskliwą opieką zbożne dzie- 

lo, przez świadczenia starają się roz- 

szerzyć i zabezpieczyć fundację, aże- 

by mogła zapobiec nagminnym cho- 

robom, które często nawiedzały Wil- 

no. Wśród nadań nie brakuje i kró- 
lewskich. Tak np. król Jan Sobieski 
zwalnia dom Bonifratrów od opłat, 
pobieranych za drzewo. Ten stan rze- 
<zy trwał w ciągu dwustu lat, to jest 
do r. 1843, 

Po zgnieceniu powstania listopa- 
dowego rząd rosyjski postanowił 
zniszczyć nie tylko szkolnictwo pol- 
skie lecz nawet instytucje dobroczyn= 
me, w czem niemało pomagał Sie 
maszko, były metropolita unicki. Uka- 
zem carskim w r. 1843 skasował 
klasztor Bonifratrów i oddał szpital 
pod zarząd: „Prikazu Obszczestwien- 
naho prizrenja*. Dopiero w r. 1915 
Rosjanie przy ewakuacji Wilna 'oddają 
szpital miastu. A więc miasto ma 
tylko czasowe władanie, które jeszcze 
nie uprawnia do zatrzymywania cu- 

dzego mienia skoro o nie upominają 
" *się prawi właściciele. 

Jeżeli zapytamy kto i jakie powo- 
dy stoją na przeszkodzie do zwrotu 

prawym właścicielom? Może radni ży: 

dowscy albo socjaliści? Nie. Bo jedni 

  

Turbiny wodne ° x 
systemu  <Francisa> stojące i leżące 

$ instaluje z gwarancją na ulgowych 
8 warunkach. 

. REPREZENTANT | 

į St. Stoberski i S-ka 
Ч Wilno, Mickiewicza 9. 
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i drudzy byli w mniejszości a więc 
nie mogli mieć głosu decydującego 
w sprawach miejskich. 

” mz o Przygotowania do Koronacji 
Obrużu Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

ps o o aa Sfanisław Įelski    
   

    

    

    

  

" Posiedzenie Komisji aprowizacyjnej. 
‚ _ Wczoraj dnia 13 b. m. o g. 12 w południe odbyła się w Komisarja- 

cie Rządu pod przewodnictwem p. komisarza Strzemińskiego konferencja ,w chrześcijański, ponieważ podobna INŻYNIER TECHNOLOG i 
$ : у * o sprawie o zaopatrzenia mi t - 
ЩЁ'Ё:&ЁЁШ?%:Ё"'!ЁЁ'ЁУ Z zmarł w dniu 12 czerwca r. b. po krótkich i ciężkich cierpieniach EE i m ias P A 12 
i wyznania, jak tego przykład mamy przeżywszy lat 60. W konferencji wzięli udział przedstawiciele cechów i związków kup- 

w Krakowie, gdzie setki ubogich Ży- RC Powody wk As = DA do Kościoła ców spożywczych. Dotkliwie dawał się odczuć brak przedstawicieli Magi- 
dów garną się do Bonifratrów po Pogrzeb na cmentarza Ewangielickim dnia 14 b, m. o godz. 5 p. p. ati MÓ>CZTYB: WYDEAŁA ROPA MOT A) a R т 

pomoc lekarską, Nabożeństwo żałobne w Kościele Św. Św. Piotra i Pawła odbędzie Wobec tego iż ludność Wilna powiększy się o 100 tys. należy zara- 
zem poczynić kroki ku zabezpieczgniu zapasów żywności. 

Włedze ze swej strony przychodzą z pomocą przedłużając godziny 
handlu w dn. od 30.VI do 5.VII b. r. do „godz. 10-ej wiecz., we wszystkie 
dni (świąteczne także). Jedynie podczas samej uroczystości sklepy w śród- 
mieściu będą zamknięte. 

Z drugiej strony władze nie dopuszczą do podwyższenia cen produk= 
tów spożywczych. : 

Mimo, że kupcy detaliczni uzałeżnieni są w tym względzie od hur- 
towników, to jednak okazali tyle zrozumienia, że zgodnie oświadczyli się 
za stałością cen. > 

nadzwyczajne wydatki w związku z O czem zawiadamiają znajomych i przyjaciół pogrążeni w nieutulo: 
oddaniem domów pobonifraterskich nym smutku i żalu 
prawym właścicielom? | to nie. Bo 
Bonifratrzy o żadną pomoc nie pro- 
szą, chóciaż miasto same powinno 
zapomogę podobnemu zgromadzeniu 
udzielić. Bo ileżby chorych i ułom- 
nych znalazło należytą opiekę, miasto, » 
= ponosząc żadnych ciężarów tylko Ś i P 
orzysta z ludzi dobi li. Tym- 3 * 

y i dobrej, woli Tym Wobec odległości obozów od centrum urządzone będą w poszcze- czase chodzi : - * pr m Šiai val a g STANISLAW ELSKI gólnych punktach w pobliżu obozów stragany z żywnością. Stragany sta- 
J S i wiać będą mogli jedynie kupcy, którzy się zgłoszą w cechach lub w komi- 

A możeby miasto poniosło jakieś Ę się dnia 14 b. m. o godz. 8 rano. 

żona, matka i rodzeństwo. 

      
lać swoją tradycję katolicką, gdyzaścho- i 
dzio wykazanie tradycyj w czynie, to INŻYNIER TECHNOLOG ‚ sarjacie Rządu. 3 i A : 
wtedy ona zostaje tylko martwą tradycją. Naczelnik pWydziału Mechanicznego. Dyrekcji „Dróz Wodnych Poiicja czuwać będzie za świeżością i jakością produktów, (c 

i w nie, Prezes a Urzędników tejże у i i i i i 
ao A p Reż cudzej *" 12 czerwca 1927 r. o godzinie 10 rano po Erótkidłi lecz ciężkich ° е ZA w e A OSACE 

asności przez Radę Miejską za nie- cierpieniach przeżywszy lat 60. Z racji wileńskiej uroczystości 2-go lipca Dyrekcje Kolei Państwowych 
właściwe, kiedy o nią ubiegają się Eksportacja zwłok odbędzie się w dniu 13 czerwca r. b. z kliniki na otrzymały cały szereg zarządzeń i wyjaśnień. Przytaczamy najbardziej do- 
ludzie pełni poświęcenia się dła dobra Antokolu, do Kościoła Św. Św. Piotra i Pawła o godz. 5 p. p. niosłe dla osób wybierających się do Wilna. 
mieszkańców miasta, Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 14 b. m. o >odz. 8 rano» Zawiatowcy stacji upoważnieni są do przyjmowania zgłoszeń na po- 

X. M. D. PRE TA: KORZE RZA Św. Św. Piotra i szczególne przejazdy grup pątników; zgłoszenia winny zawierać wymienie- 

O czem zawiadamiają pogrążeni w wielkim smuitku DOW podróżnych, stacji wyjazdu, dnia wyjazdu oraz dnia powrotu do 

-  +SPORT koledzy i współpracownicy." Zgłoszenia o wagony oraz pociągi oddzielne winne |być skierowywa- 
ne, nie później niż 7 dni i nie wcześniej niż 10 dni przed wyjazdem, do 
Wydziału Eksploatacyjnego odnośnej Dyrekcji. 

Przyznane ulgi taryfowe stosowane będą w ten sposób, że w drodze 
do Wilna pobierana będzie normalna płata za bilet „pasażerski a dopiero 
należność za przejazd powrotny obliczana będzie ze zniżką w wymiarze 

  Doroczne Święto przysposobi BIEMZIERJC 
enia wojskowego młodzieży BENT 
szkolnej i stowarzyszeń P.W. 

  

    Za spokój duszy 

Hojólzna, ca badysjośobi wia Go int $. + P. Karoliny. Mąezynskiej podwójnym t. į. obniżeniem oplaty normalnej o 66 proc. 
go młodzieży szkolnej i stowarzyszeń P. W. : O > OE, : ‚ Natychmiast po przyjeździe do Wilaa kierownicy grup mają złożyć 
organizowane przez Wojewódzki Komite- jsko w 8-mą rocznicę Śmierci odprawiona będzie Msza Św. dnia 15-go wykazy do biura Komitetu organizującego uroczystość koronacji w celu 
W. F.i P. W.Na program święta złożą się: b. m, o- godzinie 7 m. 30 rano, w Bazylice w Kaplicy Ś-go Kazimierza” uzyskania potwierdzenia zniżki i otrzymania powrotnych biletów. 
i aš Rosz: rog: > CE O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych Przy zgłoszeniu przejazdu grup w składzie 10 osób i wyżej oraz przy 
nar. Po Cwjczeniąch które zakończą 2 og. RODZINA. zamawianiu wagonów tudzież oddzielnych pociągów ma być pobierana na 
15-ej odbędzie slę przemarsz oddziałów stacji kaucja w wysokości połowy nałeżności za przejazd. Kaucja będzie 
przed Woj. Komitetem około Banku Pol: odliczona przy nabywaniu biletów w dzień koronacji. k 
skiego. 

. 

Ww ti też dniu o godz. 8 rano w į > ‚ 

strzelnicy "aciisotiowej na Żakrecie odbędzie Płonne obawy. 

się konkurs strzelecki hufców szkolnych i у Odczuć się już- dziś daje pewne zaniepokojenie wśró. d publicz ości i 

stowarzyszeń P. W. o „nagrodę przechodnią . na rynkach spowodowane domniemanym brakiem produktów mającym na- 

  

m. Wilna oraz na wszystkich botskach spor- stąpić podczas uroczystości koronacyjnych* 
da Poka” fizycznej młodzie- |-wTOREK ž a 4 aa. Goście szwedzcy Otóż na posiedzeniu Sekcji aprowizacyjnej w dn. 13 b. m. zwróco- 

I EG S ai próba apa“ i 4 0 ES WLIŚ S Pa В, = EE no się do przedstawicieli prasy z prośbą o umieszczenie w pismach, iż 
ności fizycznej młodzieży klas starszych 1 2 2 

S ikos ao šlakie klia młodszych. O tejże | Bazylego W) zach. sł o g.19m.57  Kiego p. Rauego przyczem znaczne nl Owad dod p Ci surowców jest 

eee AAS E kod. Dano "ainteresowanie wywołał u  _ Wobec tego wszelkie obawy są płonne i nieuzasadnione. Ś-igani też 
: nich m. inn. widok — placu Lukis- bedą sądownie ci, którzy rozsiewają nieprawdziwe pogłoski, jak również   
  stow. p. w. 0 nagrodę przechodnią Woje- kie dzie t dni 

wódzkiego Komitetu W. F. i P. W. Spostrzeżenia meteorologiczne Zakłąd MIESO, gdzie tego dnia odbywał się į. będzi, i i 
Na program pięcioboju złożą się: bieg Por TEE Meteorologii U. ® в targ piątkowy i gdzie sprzedawane Pozwole akków | Bków adick ika © dim 

100 i 800 mtr., skok w dal, wzwyż i rzut z dnia 13—VI 1927 r. _ przez wieśniaków wyroby ludowe s%szclkich glarak"bv tny tynkowe ale: ulesł ye. yti, 

granatem na odległość. O godz. 16-ej marsz znalazły w gościach chętnych nabyw- y ceny rynkowe nie uległy zmianie. (c) 

10-kilometrowy o nagrodą przech. Okręgu Ciśnienie ł 165 "| ców. Z sekcji finensowej P. W. 1 Dyw. P. Leg. Start i metą przy średnie 
: 

boisku sport, 5 p.p. Leg. = — Naczelnik Wydz Bezpie: | Wobec dającego się odczuć braku gotówki potrzebnej na prowadze« 
ч 19 Bu. O, godz. Peso m zza | + 115C Erešatua, aaa Spraw We- nie prac przygotowawczych do Rodi, bekaja jak już sianoninijas: 

niem. Rewja sportowa młodzieży szkolnej, Opad za dos 48 nie Nie ik W = p: RY ` Wil- zwróciła się za pośrednictwem pana Wojewody do Rządu 0  udzielenie 
koło Banku Polskiego. ko aa ) 3 a Mio S y s £Zpieczeń- subwencji. Jednocześnie na zasilenie funduszów sekcji projektuje się wy- 
BOŚ 164 | Koronjė rorerywi, sk > _ L Pizyjaz : ;""':'"‹"Ё:›в’?‘:'е p. danie broszur i obrazków związanych z koronacją obrazu M. B. Ostro- 

р i i tat i. = * + iej. i . 
(gimn. Lelewela) i grupy żeńskiej (seminar- gė Pindo ANėONi związany jest z prowadzonemi obec” Rowi E ais da rai К 7" POP A AE 
jum nauczycielskie). Bieg sztafetowy 4x100 Usa я : i Е D 

g i: -Pochmurno, deszcz. Mini. nie pracami w kierunku zabezpiecze- 
mtr., drużyn szkolnych o nagrodę przęcho- „m za dobę -1-100C, Maximum za dobę nia spokoju i ładu w dniu racją: Remont Bazyliki. 
dnią Wil. Kuratorjum Okr. Szkolnego, Po- В 5 

kaz z działu służby łączności 1 запИагпе). - 129C. Tendencja barometryczna wzrost tości koronacyjnych. Zapowiedziany remont Bazyliki nie może się przed uroczystościami 
Zawody w grach koszykowych, siatkową, po- Ciśnienia. 2а — Konferencja wladz bezpie- ki jnemi TY BI tat p pie- koronacyjaemi odbyč. 
kazowa deko ze 2 kc spec. URZĘDOWA. anie BE m ada salati 0 szacunkowa po zbadaniu i zestawieniu kosztorysu 

Oki P. W. 1 Dyw. P. Leg. Rozdanie na- Л ‚ niu wczorajszym przewiduje najmniej 6-cio tygodniowy termin potrzebn, 
gród 1 defilada. т W. T. — Z pobytu pana wojewody w gabinecie Naczelnika Wydziału Bez- me remontu kościoła i ŚRokicy, y In p в na przeprowadze* 

Amatorski mistrz płkarski Cze- Raczkiewicza w Warszawie. Pod- pieczeństwa p. S. Kirtiklisa odbyła się Ponieważ stan obecny Bazyliki jest zadawalniający i braknie zresztą 
czas, swego pobytu w Warszawie narada przedstawicieli władz bezpie- już czasu na przeprowadzenie remontu, kurja metropolitalna odłożyła t 

i wojewoda wileński p. Władysław czeństwa, W narądzie tej wzięli udział: sprawę na Aż 26 uroczystościach Alanis ©) 2% 3 
Wojskowy Klub Sportowy «Pogoń» prag- Raczkiewicz został przyjęty przez Nacz. Wydz, Bezpieczeństwa Minister- . : 

nąc przyczynić się na polu sportowem do uświe- Prezesa Rady Ministrów Marszałka stwa Spraw Wewnętrznych p. Ka- Katolicka ludność Litwy, strzeżona przez szaulisėw „nie 

cho-Słowacji w Wilnie. 

Wiinie msi gb a VS Čiaas a RY w, aż targ sai komendant wojewódzki insp. może przybyć na uroczystości koronacyjne: . 
Słowackim Klubem Sportowym  Żidenice z szą konierencję. arsza X- Praszałowicz, óraz przedstawiciele ko: Ostatecznię wyjaśni stał ł i je hi ! х 

Brna celem sprowadzenia drużyny piłki noż- sudski w szczególności interesował mendy miasta. "__ zwolenia katolickiej łudności pelskiej, iki mis Litwie wziąść u: 

Sel g una da Powy ©) wacy 8 zczegółami Koronacji Cudowne Omawiane były sprawy związane dział roczystościach Koronacyjnych. St i i 

której Kas Źidenice wysyłają do Wilna swo. 50 Obrazu Ostrobramskiego i zwią- z zagwaraatowaniem ' bezpieczeństwa wem niezadowoleniem das katolickich dai erai ras OK 
ją družynę aby w dn. 2 i 3 lipca rozegrać Zanemi z tą uroczystością sprawami, podczas uroczystości koronacyjnych, regu zebraniach nie odniosły żadnego rezultatu. Wobac tego, że ludność 
gwa. towarzyskie mecze z drużyną W. K. S. a zwłaszcza kwestją ułatwięń dla ustalona ilość potrzebnych do tego zamieszkała w terenie przygranicznym zdradza chęć korzy Stankć PZ 

KS a iais 16-84 Żiłknia (7 pielgrzymów przybywających na funkcjonarjuszy policji oraz inne drob- «zielonej granicy», władze postanowiły uniemożliwić to, obsadzając teren 
w suład której wchodzi szereg graczy re. Uroczystość do Wilna z różnych stron niejsze kwestje, : nadgraniczny przez związek szaulisó w, którego członkowie przybyli tu m 
prezediają ao niejednokrotnie barwy Cze- sposobem rozlokowania i wyżywienia — Dyrektor Lasów Państwo- obozy letnie. 4 B przyby ® 

skie jak: Nowak, Latowiska, Machal, Cho- tych rzesz, przyczem p. Marszałek za: wych p. Władysław Grzegorzewski liość korzystających z pobytu w obozach letnich szaulisów w rb. 
mulka, Smolka, Doleżal i Jashuber, jest nzączył, iż w razie braku aprowizacji w dniu wczorajszym powrócił z %ar- i i i 

md oe z eu e na miejscu zostaną wydane zarządze- szawy i objął DS 2 a S ONZ оааа ы 
dajemy kilka wyników jej z następującymi nia w celu powiększenia potrzebnych MIEJSKA. i 
klubami: «Slowan> 4:5 i 5—1, Morawska zapasów żywności. Następnie p. Mar- zl. Szkole Handl. — dokształcającej Batorego, ul. Uaiwersytecka 3, parter 
Slawja 6:1, DFC Praga CEE m szałek zaaprobował wniosek 0 zwol- — (x) Podział pozostałości chrz. T-wa kupców i przemysłowców w dni powszednie między p 2a3 

8 oaz sę w tym odłamie spor- nieniu urzędników od pracy we budżetu miejskiego między po- —1000 zł. Zw. Sow, Młodz. Polskiej po poł. Potrzebna jest sika ilość rozda Ara SW * ае 5a Siebie, wszystkich urzędach w Wilnie w dn. szczególne instytucje społeczne. —557 zł, Wił. T-wu Rosyjskiemu palm o możliwie pięknym i typowym 
2 lipca. Pan Marszałek zapewńił swój Onegdaj odbyło się w Magistracie dobroczynnemu—450 zł, szkole jim. układzie, R 
osobisty przyjazd na uroczystości do przy współudziale b. członków komi- „Jewdachimowej*—450 zi. Zarz. Brat+  — Zjazd żydowskiej  pra- 

L L L ios --—————— Wilna. Na uroczystości %e przybę- Sji finansowej pp.: Korolca, dra Dam- niej Pomocy szk. zaw. dokstałcającej sy prowincjona'nej z całej Polski 

kim dalsza akcja pójdzie torem. W 
każdym razie projekt wiłeński trwa—i 
możliwie prędko przystąpione będzie 
do jego realizacji. 

Przed pauzą, po której odczytał po 
mec. M. Obiezierski referat swój па 
wysoce interesujący temat: Stan cy- 

wilno-prawny mienia polskiego w Ro- 
sji Sowieckiej (należałoby tę grunto- 

wną pracę niezwlekając drukiem ogło- 

sić) głos zabrał ks. Sapicha dla udzie- 

łenia zebraniu choćby najsumaryczniej- 
szych wyjaśnień w sprawie zapadnię- 
cia w 1020-tym traktatu Ryskiego, 
który wielu wydał się wówczas kro- 

kiem niedostatecznie umotywowanym. 

‚ Był on, niestety, — mówił b. mi- 
o. spraw zagranicznych  aktrat 
wówczas gdy pokój w Rydze zawie- 
tano — aż nadto umotywowany! Pol- 

ska była wojną wyczerpana. Prawda, 
nieszczęsne partyjnictwo _ wichrzyło 

lecz łaknięcie pokoju i to corychlej- 
szego było powszechne. Do tego 
ogólnego nastroju przybywała okoli- 
czność niezmiernej wagi. Ks. Sapieha 
nie wahał się powiedzieć bez ogró- pi 
dek: Niemieliśmy amunicji! Zapasy jej, 
których nie skąpiła nam Francja, le- 
żały we Francji do wyekspedjowania— 
rozumie się, morzem — gotowe lecz... 
niebyło jak ich sprowadzić. O tem w 
kraju, o tem na forum opinji pubii- 

dzie p. Prezydent Rzeczypospolitej, bowskiego, dra Węsławskiego: Ko- techników—300 zł, T-wu Ochronie i Wi 

gznej nie wiedziano — a jednak było Który zabawi w Wilnie 2 dni. Dzień walskiego, inż. Perkowsk'ego, Kruka, kobiet—200 zł, Ochronie zw. stow, je w gminie Żydowskie "prz R” : taki Polske, przeszedłszy straszliwą 3 lipca wykorzystany zostanie na ze- Gordona, Szabada i posła Wygodz. młodzieży polskiej—200 zł., Źłobek Orzeszkowej, Otwarcie nastąoiło and. katastrofę odwrotu z nad Berezyny i tknięcie się p. Prezydenta z szerszemi kiego posiedzenie na którem powzię- „im. Marji"—500 zł., Stow. Techai- gdaj w godzinach wieczornych, Prze- 
z nad Horynia aż pod Warszawę, a kołami „miejscowego Społeczeństwa to uchwałę, co do podziału pozosta- ków Polskich na wydawnictwo czaso- wodniczył prezes wileńskie: A Zwiąż. 

tem zdobywszy się na bohaterski i na poznanie Wilna. łości budżetu miejskiego, z r. 1926 i pisma techników—300 zł., dla domu ku Literatów i Dziadka 2 а:\ч- odwet co masy bolszewickie odparł _ Następnie p. wojewoda Raczkie- I kwartalu r. 1927 w sumie 54.663 zł. „im. Dzieciątka Jezus“—1500 zt. oraz skich Sz. L. Cytron Ministerstwo 
aż pod Połock, Mińsk i -Zasław — Wicz podczas bytności u p. ministra 88 gr. między poszczególne instytu- poszczególnych stowarzyszeniom ży- Szraw Wewnętrznych reprezentuje na 
uczyniła maximum tego, na co _ siły W.R. i O.P- ztožyt mu wniosek w cje Gobroczynne i kulturalno-ošwiato- dowskim— 20500 zł. zjeździe p. Haftka. 
ludzkie zdobyć się mogły. Dotarli. sprawie przeniesienia Archiwum zmu- we m. Wilna W myśl powyższej — — Konsulat łotewski nieczyn- / Nader liczne zgromadzenie witał 
śmy — rzekł książę Sapieha — do rów po-Franciszkańskich wraz z do- uchwały podziału dokonano w nastę- ny z powGdu świąt. Dowiadujemy cały szereg mówców. Po za ajeniu 
granie drugiego rozbioru Polski. о- datkowym pieliminarzem. P. Minister pujący Sposób: Wil. Tow. Przeciw- się, że z powodu świąt: łotewskich, posiedzenia przez . awk o o 

trzeć do granic trzeciego nie starczy- obiecał sprawę tę potraktować przy- gruźliczemu — 5.000 zł, Twu „Misz- Konsulat łotewski, mieszczący SiĘ pierwszy przemówił prezes Gmi 
ło nam sił. A i to mieć trzeba na chylnie. meres-Chojlem* — 5.000 zł.; Kołu Bi- przy ul. Piaskowej nr. 14 nie będzie poszł dr, Wygodzki, po nim głos a 
uwadze, że wówczas, w 1920-tym, Na konferencji p. Wojewody z bljoteki im. Tomasza Zana—3.000 zł. czynny w dniach 22, 23, 24 b. m. Ьга senator nadrabin Rubinsziejn w 
Polska z teliu i wszystkich niemal p. Ministrem Kolei ustalono, że p. Na bibljotekę zw. pracowników miej- , — Apel o składanie palm wi. zastępstwie chorego d-ra Szabada 
środków państwowych  wytzerpana Minister Kolei przybędzie do Wilna =" 600 zł. — : › leńskich na wieniec dla Słowac- witał zjazd w imieniu demokratów 
nie byłaby w staaie dać z siebie to, w daiu 1-go lipca i weźmie udział w w. pracowników instytucji uży: kiego. Wileński Komitet Obchodu adwokat p. Czernichow, dalej prze- 
co było nieodzowne dla opanowania konferencji w sprawie projektu najnie- teczności publicznej — 400 zł. Komi- Słowackiego ustalił na piątkowem po- mawiali dr. Regensburg, dr. Wirszub- 
tak ogromnych terytorjów jak sięga- Zbędniejszych uzupelnień sieci kolei e rodzicielskiemu kol. letniej Pol. siedzeniu, że delegacja wileńska za. ski, delegat. żydowskiej prasy war- 

jące aż po Dniepr, aż do granicy podjazdowych. Ponadto p. Wojewoda WJ 500 zł. wiezie na trumnę juljusza Słowackie- szawskiej, delegaci wielu „nstytucyj 
eczypospolitej na lat cztery przed został przyjęty przez p. Ministra skiej sekcj kulturalno-ośw. — go do Krakowa jeden wielki wieniec, naukowych i zakładów szkolnych 

wstąpieniem na tron Stanisława Au- Spraw Wewnętrznych, któremu złożył 400 zł., Zaw. kursom rysunkowym — uwity z ludowych palm tutejsz ch. ete. etc. 
sta Poniatowskiego, sprawozdanie z ogólnej sytuacji w 300 zł. Zarządowi stadjonu reprezen- Palmy te będą zebrane drogą zbiórki Wszyscy mówcy podnosili trudne 
Jak się rzekło: pełne było wrażeń Województwie Wileńskiem i o zarzą-. tacyjnego na Górze Boufałowej — w społeczeństwie miejscowem. Prawie warunki, wśród których zadanie swo- 

j wzruszeń niedzielne zgromadzenie. dzeniach wydanych w związku z uro- 1000 zł. » każdy domm posiada te typowe okazy je Spełnia chlubnie prasa prowincjo- 
Dużo, dużo na niem odżyło uczuć i czystościami w dniu 2 lipca r. b. T-wu „Sokól*—1000 zł., Zrzeszeniu naszej sztuki ludowej, Sprzedawane nalna żydowska, a zadanie to polega 
rzeżyć,, Ai na szersze, o wiele — Szef biura prasowego w Nauczycielstwa sżkół zawod.—5000 przed kościołami w Palmową Nie- na bronieniu praw obywatelskich ży- 

szersze niż domowych swarów hory- Sztokholmie przejazdem w Wil- zł., Polskiej Macierzy Szk.— 7000 zł. dzielę. Komitet prosi gorąco о jak dów, oraz ich odrębności kulturalnej, 
zonty wybiegły oczy wpatrzone zno- nie. Bawił w Wilnie w drodze do Br. Pm. U. 5. В. — 2000 zł. T-wu, najliczniejsze składanie niezniszczo- tem nie mniej wyrobienie coraz wię- 
wu na Wschód. W przyszłość. J. Zakopanego, dokąd udaje się na czas Kolonii letnich—1000 zł, Szkole Ża: nych, możliwie tegorocznych palm, w kszej poczytności wśród społeczeńst- 

/ dłuższy, szef biura prasowego Mini- wodowej Stow. Techników Polskich— najbliższych dniach na ręce prof. wa żydowskiego zarówno dła książki 
sterstwa Spraw Zagranicznych : w 1500 zł., Centrali Opiekuńczej szkół F, Ruszczyca w Dziekanacie Wydziału żydowskiej jak dla żydoskiej gazety. 

A Sztokholmie, p. F. Henriksson wraz Średnich zakładów naukowych 1000 Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Wiele też mówiono o nowym typie, 

 



O pomnik księdza Budkiewicza. 
W niedzielę na uroczystości prze- 

kazania sztandaru Komitetu Obrony 
Kresów Związkowi Polaków Zakordo- 
nowych po przemówieniach pp. Wła- 
dysława Zawadzkiego profesora USB. 
i Mirosława Obiezierskiego adwokata 
z Warszawy, charakteryzujących hi- 
storję KOK. i przyszłe zadania Związ- 
ku Zakordonowego, p. Janina Sumo- 
rokowa wygłosiła wiersz K. liłakowi- 
czówny „Głos ks. Budkiewicz z po 
za grobu". 

zepiękny i wzruszający w swej 
treści wiersz w  artystycznem ujęciu 
deklamatorki, stworzył tło dla zapro= 

jektowania obecnym uczczenia pamię- 
ci wielkiego męczennika przez wzniesie- 
nie w Wilnie pofnnika. Projektodawca 
p. Michał Obiezierski podkreślił ko- 
nieczność, aby pomnik ks. Budkiewi- 
cza stanął w Wilnie—w ośrodku ży- 
cia duchowego Ziem Wschodnich i 
tradycji filareckich, 

Projekt został przyjęty przy czem 
wyłoniono komitet, składający się z 
pp. Czesława Jankowskiego, ks. Mil- 
kowskiego, artysty malarza Rouby, 
Władysława Zawadzkiego, Michała 
Obiezierskiego i- Kazimiery Iłłakowi* 
czówny. 

BERG: 

: Akcja wydobywania materjału wojskowego 
zatopionego podczas wojny w jeziorach woj, Wileńskiego. 

Z inicjatywy i rozporządzenia Do- 
wództwa Okręgu Korpusu Il zorga- 
mizowana zosiala specjalna ekspe- 
dycja, zadaniem której będzie prze- 
prowadzenie badań dna jeziora Na- 
rocz i wszystkich innych na terenie 
województwa położonych, a to w ce- 
łu stwierdzenia obecności w wodach 
tych jezior materjałów wojskowych, 
zatopionych podczas wojny światowej. 
Ekspedycja ta składa się z czierech 
żołnierzy, a na czele jej stoi] oficer 3 
p. Sap. wileńskich por. Peksa, znany 
w Wilnie pływak i nurek, instruktor 
pływania w kłubie sportowym w. k. 
3 p. Sap. Członkowie ekspedycji wy- 
jeżdżają na jezioro dwoma, łodziami 
połączonemi pomostem, poczem trzy- 

mając w rękach, dla ułatwienia, duży 
kamień dają nurka. 

Tym sposobem odbywa się bada- 
nie dna. Dotychczas przeprowadzono 
te prace na jeziorach Narocz i Wielka 
Ołsza pow. Postawskiego. 

Na dnie jeziora Narocz (głębokość 
tego jeziora dochodzi miejscami do 
60 mtr.) skonstatowano kilka dział, 
na dnie Wielkiej Olszy spoczywa sa- 
mochód ciężarowy. 

Obecnie ekspedycja zajmie się ba- 
daniem jez. Dryświata pow. Braslaw- 
skiego i jez. Gawis położonego w 
pobliżu folw. Romaniszki. 

W tym ostatnim rzekomo odstę- 
pujaca armja zatopiła swego czasu 
większą ilość karabinów. Pa ukoficze- 
niu tych prac przygotowawczych zor- 
ganizowany zostanie oddział, który 
przy pomocy specjalnych kranów i 
dzwigni wydobędzie zatopione ma« 
terjały. Trwające obecnie chłody 
utrudniają w znacznym ' stopniu pra- 
ce ekspedycji. 

Jeden z członków ekspedycji zo- 
stał ranny, bowiem dając nurka na 
dno jeziora natknął się na kozioł 
drewniany i rozszarpał Sobie ramię. 

nowej organizacji duchowej, nowym 
charakterze żydostwa; na czem by 
jednak ta „nowość* miała polegać, nie 

pirecyzowano. Silnie też była podkre- 
$ опа i obficie łączność prasy żydew- 
skiej z żydowskiem szkolnictwem w 

tem rozumieniu, że są to dwie potę- 

gi, które muszą iść ręka w rękę. 

Struna lojalności wobec państwa, 
na którego gruncie rozwija się pra- 
sa żydowska, zadźwięczała; wyrazi- 

ście a bez afektacjj w paru przemó- 
wieniach. й 

Komitet organizacyjny „Pierwszego 
Zjazdu Krajowego Prasy „Żydowskiej 
w Polsce" madesłał zaproszenie na 

otwarcie zjazdu zarówno Syndykato- 
wi Dziennikarzy Polskich jak osobi- 

ście jego prezesowi — z czego też 
skorzystał red. Cz. Jankowski, nader 
serdecznie i wyróżniająco powitany 
od prezydjalnego stołu przez współ- 

redaktora gazety „Der Tog* sekreta- 
ra Związku d-ra $. Drejera. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Zarząd Kasy Chorych m. 

Wilna. podaje do' wiadomości 
wszystkich  P.p. płatników  zalegają- 

= z opłatą składek na rzecz Kasy 

horych, że wobec częstych ich prośb 

o rozłożenie zaległości na raty mie- 

sięczne i powstrzymanie kroków egze- 

kucyjnych, Kasa Chorych celem ułat- 
więnia im opłaty zaległych sum, bę- 

dzie przyjmować weksle, płatne w 

terminach nie dluższych niż 3 mie- 
siące; przyczem w razie niewykupienia 

weksla w terminie Kasa Chorych za- 

strzega sobie prawo poszukiwania na- 

łeżności od. wystawców i żyrantów 
w-g. prawa wekslowego, wzyl. egze- 

kwowania należności w trybie wska- 

zanym w art. 53 Ustawy z dnia 19 

maja 1920 r.; w ostatnim wypadku 
przysługuje Kasie Chorych prawo ©- 
gzekwowania całkowitej należności na- 
wet w razie niewykupienia w terminie 
chociażby jednego weksla. 

Weksle, po wypełnieniu przez 
płatnika odpowiedniej deklaracji (do 
otrzymania w Wydziale ll-im K. Ch.), 
będą przyjmowane przez Naczelnika 

  

MAURYCY RENARD. 

"Czy on? 
Blada jeszcze i wzruszona, Gilber- 

ta usiadła w wygodnym fotelu, przy- 

ciskając do skroni rękę ciotki. 2 

— Opowiedz mu  ciociu, ; opo- 
wiedz. у 

P. de Prase wahała się, bojąc się 
tych tragicznych wrpomnień. 

Ach, pani, nie powinniśmy 
sprzeciwiać się pannie Gilbercie — 
prosił Marenil. 

Odrzekła z tak głębokim smut- 
kiem i powagą, że uderzyło go to: 

— Prosicie mnie o odnowienie 
strasznych przeżyć... Pamiętam wszy- 
stko tak dokładnie, jakby to wczoraj 
się stało... SEA 

— „Było to w sierpniu owego 
tragicznego. roku, przybyliśmy do 
do Luvercy w końcu lipca wszyscy 
cźworo: — siostra moja, Gilberta, 

Lionel i ja. Mój szwagier Guy La- 
val, który podróżował już od kilku 

miesięcy, dał znać, iż powróći 10-go 
sierpnia. Mieliśmy spotkać go na 
dworcu w Paryżu, co było dla nas 
wielką radością. Niestety parę dni 
przed tym dniem radosnym, siostra 
moja musiała się położyć do łóżka, 
gdyż zaniedbany od jakiegoś czasu 
kaszel przybrał formę bronchitu. To 
też . szwagier mój znalazł żonę swą 
dosyć poważnie chorą. 

Ciociu, nie zapomnij o wę- 
żach... 

Wydziału Il-go codziennie od godz. 9 
rano do 3 ppłdn. 

— Zarząd Kesy' Chorych m, 
Wilna podaje niniejszym do wiado- 
mości ogółu ubezpieczonych i upraw- 
nionych członków ich rodzin, że ipo- 
czynając od 12 czerwca r. b. wpro- 
wadza okazywanie pomocy lekarskiej 
obłożnie chorym w niedziele i dnie 
świąteczne. 

Dla zapisania lekarza do domu 
nałeży się zgłosić do Biura Chorych 
Centrali (Dominikańska 15) w godzi- 
nach od 9 rano do 12 w południe, 
przynosząc z sobą legitymację człon- 
kowską wzgl. inny dowód, stwierdza- 
jący uprawnienie do świadczeń. 

Zarząd Kasy zorganizował pomoc 
lekarską w _niedziele i święta tylko 
dla wypadków rzeczywiście ciężkich, 
kiedy stan zdrowia chorego nie po- 
zwala mu zaczekać do następnego 
powszedniego dnia; w razie więc 
„wezwania lekarza bez potrzeby oka- 
zania natychmiastowej pomocy, Kasa 
ściągnie koszta wyjazdu lekarza w 
myś! regulaniinu dla chorych. 

„Obložnie chorych pozostających 
już pod opieką lekarza rejonowego, 
w niedziele i święta odwiedza tenże 
rejonowy lekarz. : 

UNIWERSYTECKA, 

— Promocja. Dziś o godzinie 
1-ej popoł. w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu odbędzie się promocja p. 
Bronisława Szakiena na doktora filo- 
zofji. Wstęp wolny. 

— (c) Wybory Rektora i Dzie- 
nów Wydziałów USB. Na niektó- 

rych wydziałach dokonano już wy- 
borów Dziekanów. I tak: na wydziale 
Teologicznym do końca roku szk, 
1927 | 28 wybrany został ks. prof. 
dr. Czesław Falkowski, na wydziale 
Prawa i Nauk społecznych Dziekanem 
na rok ak. 1927 | 28 został prof, dr. 
Franciszek Bossowski. 

Wybory na innych wydziałach do- 
konane będą wkrótce. 

W najbliższą 'sobotę dn. 18-go 
odbędą się wybory Rektora USB. 

— Naturalnie... Szwagierimój przy* 
wiózł z Afryki Centralnej różne cie- 
kawe martwe i żywe okazy. Bagaże 
przybyły z nim do Luvercy. Nie 
chcąc opuścić chorej żony został 
„zmuszony zatrzymać dłużej, niż za- 
mierzał, piętnaście najprzeróźniejszych 
żywych źżmij i wężów przeznaczonych 
do „Jardin de Plantes* w Paryżu. 

— Pomiędzy owemi płazami znaj- 
dowała się żmija czarna w białe prę- 
gi, długości metra; stanowiła ona nie- 
zwykłą osobliwość, gdyż nie znano 
jeszcze tego gatunku żmij, Guy La- 
val był niezmiernie dumny z tego 
odkrycia. W oranżerji, gdzie uloko- 
wano prowizorycznie wszystkie te 
wstrętne stworzenia, czarno - biała 
żmija znajmował oddzielną skrzynię, 
zakratowaną z przodu. Szwagier mój 
chętnie oprowadzał po swej mena: 
żerji, a mając naturę skłonną do igra- 
nia zogniem, lubił pokazywać jado- 
wite zęby żmij, ostre i delikatne. 

— Pamiętam doskonale te scenyl 
—zawołała Gilberta.—Oboje z Lione- 
lem nie opuściliśmy żadnej z nich. 
Tatuś miał rodzaj małych wideł, któ- 
remi unieruchamiał źmiję _ wówczas, 
by wyjaśnić mechanizm trujący, do 
tykał do jednego z zębów, i widać: 
było, jak ten mały haczek naciskał na 
woreczek z jadem podobny do małe- 
go wrzodu, a straszny płyn wypływał 
z zęba, jak ze szprycy do zastrzy- 
ków... 3 

— Właśnie w ten sposów ojciec 

twój złamał jeden z tych zębów, co 

UROCZYSTOŚCI I OBCHODY 
— Dzisiejsza ceremonja wy- 

dobycia ziemi z mogiły ś. p. 
Euzebjusza Słowackiego na Ros- 
sie. Wileński Komitet Obchodu Sło- 
wackiego donosi nam, że dzisiaj we 
wtorek, w dniu ekshumacji prochów 
Juljusza Słowackiego w Paryżu, od- 
będzie się po mszy św. odprawionej 
w kaplicy cmentarnej na Rossie, wy- 
dobycie ziemi z mogiły ojca Poety. 
Ziemia ta wraz z wieńcem zawieziona 
będzie na trumnie Wieszcza do Kra- 
kowa. Początek ceremonji o godz. 10 
rano na cmentarzu Rossa. Komitet 
specjalnych zaproszeń nie wysyłał. 

RÓŻNE. 
— Wileński delegat do zarzą. 

du żydowsk ego Banku Koopera: 
tywnego. Do zarządu żydowskiego 
Banku Kooperatywnego w Warsza- 
wie, z Wilna obrany został p. Lang- 
brat. Benk ten posiada na terenie 
Polski 350 oddziałów i liczy 135 tys. 
człońków. 

— Wilno wyszle też delegatów 
na naradę w sprawach pszczel- 
nictwa. W dn. 17 b. m: odbędzie 
się w Ministerstwie Rolnictwa narada 
w sprawie pszczelnictwa. Program 
obrad przew duje następujące punkty: 
hodowa matek pszczelich, stacje ob- 
serwacyjne j zasady organizacii pszcze- 
Jarzy. Z ramienia Wileńskiege T-wa 
Roiniczego na naradę tą wyjedzie 
dwóch przedstawicieli.g 

Z BRUKU. 

— Sylaby. Szczególne jest że nazwiska 
zabójcy 1 ofiary 

WOJ KOW 
KOW ERDA 

układają się w ten sposób, że czyłamy te 
nazwiska zarówno w p OSA jak w pio- 
nowym układzie sylab.gį 

ZEBRANIA | ODCZYTY. 
— XVI Środa Literacka. Dnia 

15 b. m. o godz. 8-ej wieczorem od- 
będzie się w zwykłym lokalu (ul. św. 
Anny 4) ostatnia w bieżącym sezonie 
Środa Związku Literatów, poświęcona 
sprawom związanym z odnowieniem 
i koronacją Óbrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. Głos zabiorą m. in. 
konserwator prof. J. Remer, prof. 
M. Limanowski, ks. P, Sledziewski. 
Wyświetłone "będą przezrocza, Funa- 
oczniające dokładny przebieg konser- 
wacji obrazu. : 

Wstęp dla członków Związku Li- 
teratów i wprowadzonych gości, 

Będzie to zamknięciem sezonu 
przed wakacjami letniemi. Pozatem 
Związek Literatów projektuje, w poro- 
zumieniu z wojewodą: Nowogródzkim 
p. Beczkowiczem, w lipcu wyciecz<ę 
zbiorową wileńskich literatów i arty- 
stów do Nowogródka i nad Świteź. 
W swoim czasie ogłoszony będzie 
termin wraz z warunkami uczestnictwa 
w wycieczce, \ 

— Zebranie Koła Miłośników Szko- 
ły Twórczej odbędzie się dnia 14 b.m. we 
wtorek o godz. 6-ej punktualnie w lokalu 
Szkoły powsz. Nr 39 (róg Królewskiej i Św. 
Anny). Na porządku dziennym referat p. Nie- 
siołowskiej pt. Systemy pedagogiczne Ker- 
szensztejnera i Gandiga. 

Na zebranie powyższe zaprasza 816 050- 
by interesujące się zagadnieniami pedago- 
gicznemi. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
raz ostatni w sezonie miła polska kome- 

nia nazwana igraszką sceniczną «Qłuszec> z 
występem gościnnym  Zofji Jaroszewskiej, 
oraz z udziałem najlepszych sił Teatru. 

— Jutrzejsza premjera, Występy Zo: 
fji Jaroszewskiej. Jutro Teatr Polski wystę- 
puje z premjerą jednej z najpopularniejszych 
krotochwil polskich St. Dobrzańskiego <Żoł- 
nierz królowej Madagaskaru» z występem 
Zofji Jaroszewskiej. Reżyser K. Wyrwicz- 
Wichrowski przygotowuje nowe wkładki w 
postaci piosene«, w których tak celuje Zofja 
Jaroszewska, oraz tańców, 

Wieczór więc jutrzejszy zapowiada się 
niezwykle wesoło 1 interesująco. 

— Teatr Letni (ogród po-Bernardyń- 
ski). Mimo niepogody, Teatr Letni ną ope- 
retce «Księżna cyrkówka» jest stale pełny, 
publiczność zaś opuszcza Teatr pod najmil- 
szem wrażeniem doskonale zgranego zespołu. 

Dziś «Księżna cyrkówka». W próbach złożono w administracji «Słowa» na <nędzę Ś-to Jakóbska 16 m. 
«Dziewczę z Holandji». 

wprawiło go w szalony gniew na sie- 
bie samego i odtąd zaprzestał tych 
rób. 

! — Wiedzieliśmy, iż jad tej žmji 
działał _ piorunująco, słyszeliśmy © 
perypetjach, towarzyszących znałezie: 
niu jej, którego prologiem była nag- 
ła śmierć murzyna,  ukąszonego 
przez nią. Uczeni mieli zanalizować 
tę truciznę i zająć się zbadaniem te- 
go nowego okazu, 

Niestety, nadzieje ich zostały za» 
wiedzione na nasze nieszczęście! 

— Ciociu, trzeba pierwiej opo- 
wiedzieć rozkład pokoi. 

— Dobrze. Pokój mej siostry 
znajdował się na parterze, dosyć wy- 
sokim, co prawda. Obok znajdowała 
się dosyć obszerna garderoba, łączą- 
ca się z pokojem Giłberty. Szwagier 
mój i Lionel mieszkali na pierwszem 
piętrze, gdzie również znajdował się i 
mój pokój. Służba mieściła się na 
drugiem piętrze. 

— Cały dzień spędzałam przy 

siostrze, a w nocy spałam na  skła- 

danem łóżku, które kazałam sobie po- 

stawić w garderobie, dy módz sly- 
szeć najmniejszy ruch siostry. Lecz 
siostra uważała, że powinnam spać i 
wypocząć po pracowitym dniu, spę- 
dzonym u jej łóżka i žądala, bym 
zamykała drzwi, wiodące z jej pokoju 
do garderoby. Robiła to dlatego, iż 
w mocy cdczuwała silne pragnienie, 
a ponieważ napoje zimne były zaka- 
zane, więc dzwoniła na służącą, która 
przynosiła swej pani gorącą herbatę. 

'sądowników na wieniec na grób 6. B E 
е 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5) 

e 

© 
e 

będzie wyświetlany „Przez miłość do sławy* 
dramat historyczny z epoki Ludwika XV-go w 10 aktach, W poczekalni koncerty radjo. 
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Wł. Szczepańskiego. 10-ej. 
Kasa czynną w niedzielę i dnie świąteczne od g. 3 m. 30, w soboty od g. 4 m. 30 1 
inne dnie od 
od g. Śej, w 

Od dnia 11 czerwca do dnia 16 1027 r. włącznie 
T 

ŁOŚCI) 

Ostatni seans o godz. 

święta o g. 4-ej, w soboty 5 m. 30. Początek seansów w one а 5 
gr, ов — gr. Ass dnie od g. 6. Ceny biietów: parter — 

Kino: Polonja“ m Dziś nasza ulubienica GLORJA SWANSON w popularnym obrazie, który przeszedł z kolosalnym 5 
Теайт э› A M powodzeniem we 
ul. A. Mickiewicza 22, ga miastach stołecznych Europy p. t. 

skiej, obraz przypomina życie zwycięzcy Europy Napoleona. Śpieszcie ujrzeć! 

w 12 w. aktach z czasów wszystkich 
wielkiej rewolucji francu- ŚD „Księżna Gdańska" 

  

Kino- CT "Parter od 80 gr., Baikon — 50 g. PREMJERAI : R 
tes, „Helios“ | wielka sensacja Film, © ktorym mówić będzie Wilno „łłrabina M ARICA“ 2 

ul, Wileńska 38, plg słynnej operetki Kalmana. W rol. gł. HARRY LIEDTKE i przepiękna VIVIAN GIBSON. 
Niebywały przepych wystawy! 

— Ogród po-Bernardyński. W środę 
15 czerwca rb. nastąpi otwarcie sezonu  let- 
niego koncertów symfonicznych Wileńskiego 
Towarzystwa Filharrnonicznego. Z pow. 
choroby kapelmistrza prof. Jana Sidły, przy 
pulpicie dyrygenta wystąpi prof. Jan Kir- 
stein-Bariański, z Katowic. W programie: 
Moniuszko, Liszt, Beethoven, Lortzing i inni. 

Początek o godzinie 8-ej wiecz. 
Ceny: wejście 50 gr., dla uczącej się 

młodzieży i szeregowych 30 gr., miejsca re- 
zerwowane przed muszią zł. 1. 

RADJO. 
— Program audycji warszawskicj. 

12.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
czny. Komunikaty «PAT» nad program, 

15.00. Komunikat gospodarczy i lotniczo- 
meteorologiczny, nad program. а 
EM 15.20—16.35, Przerwa. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
Aresztowanie członków 

bandy rabunkowej z 1919 r. Przed 
kilkoma dniami pisaliśmy, że władze 
śledcze pow. Wileńsko-Trockiego a- 
resztowały mieszk. wsi Doliny gm. 
Mejszagolskiej Jana Korwin Piotrow- 
skiego, który w r. 1919 zamordował 
Dawida Lejbę Stiekolszczyka powra- 
cającego z niewoli bolszewickiej. Po- 
mimo energicznych poszukiwań - naz- 
wiska drugiego wspólnika morderc 
nie udało się dotychczas wyjaśnić. 
W związku z tem aresztowano nato+ 
miast b. członków bandy Piotrowskie- 
go, Henryka Bujwida, Adama Bałkie- 
wicza, Adama Matkiewicza i Makare- 
wilcza, którzy przyznali się do kilku 
napadów rabunkowych dokonanych z 
inicjatywy Piotrowskiego, natomiast 
stanowczo wypierają się udziału z za- 
mordowaniu Stiekolszczyka. 

Banda Piotrowskiego składająca 
się z 8 ludzi dokonała w roku 1919 
szeregu napadów, a między innemi 
na: Arona Milchikiera w Purwiszkach, 
Libermana w Suderwie i Gelmana w 
Wojciechowie. Dalsze śledztwo trwa, 

— Samobójstwo umysłowo chorej. 
Dn. 12 b. m. w szpitalu psychiatrycznym 
przy ul. Letniej 5, znajdująca się na kuracji 

chora, 26 letnia Chaja Blatańska (gm. 
Niemenczyńska) w celu pozbawienia sięśży- 
cia wyskoczyła z balkonu 1 piętra na bruk, 
rozbijając sobie głowę. Po upływie godziny 
Blatańska zmarła. 

— Zaginięcie. Dn. 10 b. m. wyszedł z 
domu i dotychczas nie powrócił Albin Kur- 
cyz (Chełmska 22), Poszukiwania w toku. 

— Nagły zgon. Da. 12 b. m. około 
domu Nr 3 przy ul. Bakszta zmarła nagle 
Teodora Wojuicka (Sawicz 13). Dochodzenie 
ustaliło, iż Wojnicka cierpiała na wadę s:rca. 

— Kradzieże mieszkaniowe. Włady- 
sławowi Andrzejewskiemu (Bołtupska 20) 
skrądziono przy pomocy wybicia szyby ubra- 
nie wartości zł. 

— Por. 6 p. p. Leg. Stanisławowi Gro- 
mekowi (Pl. poon 6) skradziono ubra- 
nie wojskowe, buty i bieliznę wartości 550 
złotych, 

List otwarty. 
Do Komitetu wosey Szkół Zawodo- 

i wych. 
Rada Nadzorcza Zawodowych Dokształ« 

cających Kursów Rysunkowych Wil. T-wa 
Art. Plastyków uważa za nie wskazane po- 
bieranie opłaty wejściowej na wystawę Szkół 
Zawodowych mieszczącej się w pałacu Tysz: 
kiewiczów, gdyż to wprost uniemożliwia 
zwiedzanie tej Wystawy przez niezamożną 
młodzież i sfery rzemieślnicze. 

Za Radę Nadzorczą Zaw. Doksz. Kur- 
sów Rys. W. T. A. P. 

St. Hermanowicz. 

Ofiary. 
— Pozostałość z sumy zebranej wśród 

go Lucjana Łukaszewicza w kwo 

wyjątkową». 

  

który towarzyszył Otóż lekki hałas, 
mógł, zdaniem mej tym czynościom, 

sioaicy, obiadśić mnie gdyby drzwi 

pozostawały otwarte. W istocie jed- 

nak przez sen nawet cała moja uwa- 
ga zwracała się ku pokojowi siostry 
i co noc słyszałam, wchodzącą tam 
służącą, 

— Pewnego wieczoru, było to 19 
sierpnia, — Janina miała nieco większą 
go rączkę niż zazwyczaj, Dzień był go- 

rący, duszny, tem tłómaczyliśmy po- 

gorszenie Stanu chorej. Nie byliśmy 
więc niespokojni i, jak zwykle, udałem 
się do garderoby, by wypocząć, po- 

zostawiając okna otwarte w sypialni 
siostry, gdyż skarżyła „SIĘ na brak 

powietrza, zamknąłam jednak uprzed- 
nio okienice. Doktór polecał bardzo 
wietrzenie w pokoju chorej. Rozkaza- 
łam jednak służącej, 
okna, gdy pani wezwie ją w nocy dla 
podania herbaty.  Marysia—služąca— 
wyszła jednocześnie ze mną 

— W garderobie zastałem nieo- 
czekiwanie Gilbertę w nocnej koszuli. 

— Nie mogłam zasnąć, —wtrąciła 

Gilberta, — chciałam koniecznie raz 
jeszcze pocałować mamę. O! nie za- 

pomnę nigdy tego ostatniego poca- 

łunku! Biedna mamusia! Ściskaliśmy 
się długo, długo! Ciocia leżała już w 
łóżku, gdy weszłam do garderoby. — 

Mów dalej ciociu. 
— Mala była niezwykle podener- 

wowana, —ciągnęła dalej p. de Prase. 
Poprosiła mię o pozwolenie polože- 
nia się przy. mnie. Wkrótce zasnęłam. 

  

     

    

į TOMASOWKA TSUPERFOSFAT staniaiy. $ DOKTÓR 
$ Wszystkie nawozy sztuczne: ° D, ZELDOWICZ 
$ Superfostat, chor.WENERYCZ- | 
+ Tomasówkę, NE, MOCZOPŁC. 

i Sole potasowe, Kainit od r od a = 
Azolniak sł, 3 
dostarczą па kredyt wekslowy DOKTOR 

5 długoterminowy i niskooprocentowany $.Zaldowiczowa 

Wileński Syndykat Rolniczy KOBIECE, WENE. |, 
; “ RYCZNE i «chor. 
i Wilno, Zawalna 9, j DRÓQ Na. 5 

; | rz. i 4 4 Adres tel. <Rolnicze>, tel. 323. alMiekiewicza24 

++ - 7 POGOOEOLOOPPO0E | tei. 277, 

  

— 
Ww. Źdr. Nr, 31. 

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, _ mocz0- 
płciowe i skórne. ul. 
Wileńska 7, tei. 1067 

Redakcja „Słowa; 
pószukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 4 

у Średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, buchalterji Y. 
› oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 
| Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa 4 

Firma zagraniczna po „Ukujė 

| reprezentantów 
ze stałą pensją i prowizją do Sprzedaży artykułu za» 
granicznego. gdzie znajomość branż jest niekonieczna. 
Osoby tylko inteligentne i energiczne zechcą swoje 
oferty z życiorysem składać do «Słowa», Mickiewicza 

4 pod „Sła nierwszorzędna*. 

         
    

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustne, 
Piombowanie i usu- 

  

Porcelanowe 1 złote 
korony, Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 

E 

Wydz. Zdr. Nr 3 

Z . d . ° аКпрпіеп_ту 

ахлааопиете. ośrodki i fotwarki 
3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa Grodno, ogłasza | "3 KE 

na dzień 4 llpca 1927 r., godzina 9-ta, przetarg nieograniczony 
na wykonanie i rozbudowę koszar artylerji na Foluszu pod 
Grodnem. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w <Polsce Zbrojnej» 
i «Monitorze Polskim», 

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa Grodno, 
L. dz. 4025:Bud, 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we. kaucjonowaneł 
ul. Mickiewicza 2b, 

tel. 152, 

Uczeń 

  

  
  

! 
1 
) 
] 
| 

ósmej klasy  poszu- 

  

  

  

jekcji w Wilnie 
czy też na wyjazd. 
Wilno, ul. Mickiewi- 

cza 4—12. 

Sprzedaję 
psa czystej rasy do-| 

— 
a CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? : a ° р 
E Musisz ukoficzyč kursa fachowe 4 : Kaas per ! 

+ Warszawaj Żórawła 42 Kuma wyw 3 Uważnie | głoszenia od 10— | 
* po й OE 12 g. Mickiewicza 47, 
+ czają listownie: buchalterji, rachunko į przeczytać & 11 
: :т’ъсі \ш;:іе:ііеі‚’ Копн'ропаепсіі : kodas ааЕаа онн 

andiowej, stenografji, nauki handlu, » > 
į prawa, kaligralji, pisania na maszy- a Studentka 
2 nach, Po ukończeniu świadectwo. u Do wszyst- praw. lll kursu Lu- 
= DAJCIE PROSPEKTÓW! ® kich „ism В belskiego Uniwersyte- AS š ogłoszenia, = poszukuje zajęcia: 

niekrologi i Pośredniczymy różne rekla- 
w sprzedaży nie- 
ruchomości na nie- 
uciążliwych — ма- 

runkach 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 

Pożyczki 
załatwiamy szybko 
i dogodnie na ter- 
min od 1 miesiącą 

do kilku lat 
Wileńskie Biuro. 
Komisowo- Handlo- 
we kaucjonowane 

my najdo- 
godniej za- 
4atwić za 
pośred- 
nictwem 

  

      ul. Mickiewicza 21, || ui. Mickiewicza 21, bermana 6  miesięcz» 
tel. 152. tel. 152, BIURA nego. Wilno, maj, 
  L Tusaulany, Ogrodnik. 
W nowowybu 
dowanym domu 

  PROFESOR 

  

  

j gub. teg. Litwy 

Nr. 61 a gimnazjalny poszukaj st > rz Ž A Z Środkowej wyd. 
Kalwaryjskiej, od 10 kondycji w. majątku. Grabowskiego przez Starostwo 

lipca będą mieszkania a Eck A w Wilnie AREA Wilnie w 
“p „ profesor R. G. roku Iš ind 

ka 2 ie ul. Garbarska 1 Stanisława * Łatuszyń” 
telefon 82 skiego. Popławy, uł 

POWO Jerozolimska 56, 
L. Minkier XIX : unieważnia się. : 

pokoi, kuchni, alkowy, 
waterklozetu, dwóch 
piwnic, strychu, ogól: 
nej łazienki i pralni. 

Technik zębów 
sztucznych       

      

    
   

    

    

   

  

    

który skonał tak samo był murzy- 
nem... Rozumie więc pan, dlaczego 
nie przyszło mu nic do głowy? 

— Dopiero dwie godziny późaiej 
dowiedziano się o zniknięciu żmii. 
Skrzynię, w której była zamknięta 
znaleziono pustą. Wydobyła się wi- 

Marenil. Okno było otwarte? * 
— Tak — odrzękła Gilberta, 

a raczej przez okienice, grub: sol 

ry w”formie serca. Najwidoczriej 2 
ja przeszła przez to „serce“. 5wiat 

  

wydawca Stanisław Riaskłewicz Reduktor w/z Czesław Karwowski , 

a 

Odeowiedzialny za Ogłoszenia Zenon kawiński, 

IL. 
dne okienice, które miały tylko oty ai w 

o 
lampki nocnej oświecało je. Śviatełk! | kąz, 

  
wanie zębów bez bólu. | 

kom i uczącym się | 
zniżka. Ofiarna 4 m.3. | 

' 

lądać można co- i ® Do odstąpienia ! 
ode, Warunki wy- świad 2 OKO ? zę ki LA RADLAĄ 1 
najmu ul. Oliama ZSATEŽIONO— = = o a PEREŁ, й 

Nr 2 m. 15, Z okułary dnia z używalnością kuch ów GRE: pa i 
+ cal E EE 10 Gzerwoa Be Tao A AC ię. Nadaje się na | 
——na al SE we ni do wynajęcia przy woncacje: NG ul 1 

i iędzy Pocztą a Uni- rzecze i nowe 
Nanez. muzyki euras Właści. "u. Zavalnej 19 m. SŁ" ZA": soja i) 

zł. „poszukuje kondycji. ciel może po udo. Porozumieć się Krzyża. Tamże sprzej | 
3.wodnieniu odebrać w gd 3 do 5 po poł. daje się lodownia 

od 9—11 rano. admin. «Słowa» ® lodem. Ь 
‹ 

— Lecz ja nie spałam tej nocy. widywał okropnych skutków niedo” : 
Łóżko było zbyt wąskie i duszno patrzenial я o 
bylo nieznošnie, a može mialam prztz = — Na wiešė o zniknięciu źmij tt 
czucie. Nie śmiałam się poruszyć, by ogarnęło przerażenie i podejrzenie p 
nie zbudzić cioti: Leżałam tak do Obejrzał ramiona, ręce biednej janinyć tę 
"świtu z otwartemi oczyma wpatrując j oto dostrzegł na jej lewej ręce uk ! 
się w ciemności, Przez szparę we cje, prawie nieznaczne, które stan I) 
drzwiach widziałam pasmo Światła wiło dowód iż powodem śmierci byłś U 
ynącego z pokoju mamy, gdzie pa« czarno-biała żmija. sj 

Па się lampka nocna... A jednak nie — Możnaby powiedzieć, že g P, 
nie słyszałam! ten zemścił się okrutnie na człowi pr 

— | mnie również nic nie zbudzi ku, który pozbawłt go wolności : 
łol—dodała p. de Prase. — Jednak jgrał z nim bezkarnie! ni 
wraz z pierwszemi promieniami słoń- — Nie potrafię opisać panu mi S 
ca, zerwałam się z łóżka, a nagla szej rozpaczy i zgrozy, która n Ws 
myśl przeszyła mój mózg: „Marysia zmroziła, na myśl iż wstrętna žmi Te 
nie przychodziła, więc Janina nie wzy- jest na wolności i nikt nie zna ją y 
wała jej” Czy ma się lepiej może? kryjówki. Gdzie mogła się znajdowa © 
Czy može zorzej?... W parku?... Zaczęto poszukiwanił Sk 

— Siostra moja leżała martwa. od sypialni mojej biednej siostry 

by zamknęła Ciemne plamy pokrywały jej ciało. bezskutecznie jednak. Można byłaś tj 
— Zawołałam szwagra. Przybiegł łatwością wyobrazić sobie, jaką dr dz; 

przerażony, szalony Z rozpaczy, nie gą dostała się żmija do sypialni i c 
mogąc myśleć, ani szukać powodu jaki sposób zeń się: wymknęła. ia 
tej straszliwej śmierci, nie domyślał — Wejść musiała... ud: 
się niczego, gdyż jedyny człowiek, — Przez okno? — zapytd ja czy 

z 

docznie przez dziurkę w siatce, która drżące wśród nocy zwabiło żniję. , Pod 
okazała się większą, niż się zdawało. — Lecz jakże się tam (osialž B 
Skrzynia ta przyrzadzoną „byla tak Czy pełznąc po nierównościai mi a 
prowizorycznie, a Guy Layal odzna* ru? — zapytał. un 
czał się takim spokojem, że nie prze- 2 
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