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Sowiety a półbolszewizm polski. 
Przed kilku dniami przytaczałem imienia tyiko, lecz z ducha, byłoby 

u słowa wybitnego publicysty, czło- stać na czele „opozycji jego Ces. 
wieka, którego nie możemy 0 jakieś Mości". Właścicie) rozległych dóbr i 
reakcyjne tendencje posądzać, żyda wspanialego pałacu w Moskwie, spr2* 

szał do. niego w epoce pierwszej re- 
dzie czas, gdy ludzie nie będą w sta- wołucji (1905—6) nas, delegatów na 
nie pojąć  obłudnej, małodusznej, kongresy ziemstw i miast; żywo pa: 

tchórzliwej psychologii Europy dzi miętam jedno takie zebranie, na któ- 
siejszej w stosunku do Sowietów". rem publicysta angielski, Stead, wy- 

Pisząc to, jakby przewidywał niektó- stępował z krytyką metod działania 
re psychologji tej objawy, mające się opozycjonistów rosyjskich i wyslu- 
ujawnić niebawem w Polsce pod chiwać musiał gniewliwe, nieraz na- 
wrażeniem zabójstwa Sowieckiego miętne odpowiedzi przyszłych posłów 
posła. ; do Dumy. Przed dworia laty spotka 

Tego właśnie dnia wyjeżdżałem z łem księcia u p. Lednickiego w War- 
Wilna do Warszawy i Krakowa. W szawie. Nic w nim z dawnego ma- 
chwili, gdy już do dorożki wsiadać gnata nie zostało: ubogo ubrany, 
miałem, staje przedemną delegacja fizycznie podupadły, moralnie znęka- 
koła studentów Rosjan, którego jes- ny siarzec. 'Żaiła go tęsknota za 

tem kuratorem, z wiadomością o are: krajem —i wkrótce podążył tam, nie 
szcie ich prezesa i prośbą, bym się łudząc siebie nadzieją, że zdoła się 

sprawą jego i losem, w miarę moż. ukryć i uniknąć męczeńskiej śmierci. 
ności mojej zajął. Wyznaję, że na Cześć jego pamięci. " 
razie wiadomość ta mnie skonsterno- _ Zastanówmy się, jakie uczucia 
wała; w naiwności mego niedoświad- mogą budzić w duszach Rosjan—tak 
czenia nie przypuszczałem ażeby wol- emigrantów, jak i obywateli państwa 
no było kogoś « bez poważnych ро- naszego—wiadomości o tych maso- 
Szlak aresztówać, aresztowanego Zaś wych mordach, o tej nowej fali czer- 

nałem od lat kilku, jako młodzieńca wonego terroru. Chciałbym, ażeby 

zdolnego, a rozmiłowanego w literatu-| w ręku każdego Polaka znalazła się 

rze i sztuce scenicznej, i nie byłem w ostatnia książka zmarłego niedawno 
stanie wyobrazić go wplątanego w Arcybaszewa („Czeremučha“, 1927); 
jakąkolwiek awanturę polityczną, Po 

chwili, w wagonie dowiedziałem się, 

że aresztowano w Wilnie koło 30-tu 
Rosjan, przeważnie iudzi zajmujących 

„Wybitne stanowiska w społeczeństwie 

rosyjskiem, między innymi staruszka 

generała, którego Ściągnięto ze wsi 
pod Wilnem; takież same areszty 

miały się odbyć w innych mia 
stach. Opowiadając to, mój -najomy 
nie ukrywał, choć z zawodu prawnik» 

a może właśnie jako prawnik zdziwie* 
nia swojego. 

Jechało z nami dwóch wybitnych zna- 

nych w nauce Francuzów turystów; ci 

byli bardziej jeszcze zdziwieni. Ktoś z o- 
becnych wyraził zdanie, że władze 

musiały ze względu na osobę zabite- 
go wyraźnie zaznaczyć swoje oburze- 
nie, że to było powodem aresztów, 
na które patrzeć należy jako na akt 
grzeczności wobec Sowietów; akt ten 
został spełniony — j aresztowani bę- 

dą niezwłocznie zwolnieni. Na to je- 
den z Francuzów odpowiedział słu- 

szną uwagą, że ponieważ Polska chce 
uważać Sowiety za mocarstwo zaprzy* 

laźnione i chce im dać dowód przy- 
jaźni oraz chęci utrzymaria z niemi 
nadal serdecznego stosuaku, to właś- 
nie dla tego zbytnia w tym wypad- 
ku gorliwość raczej jej zaszkodzi, na- 
suwając rządowi Sowieckiemu niepo- 
chlebne dla niej podejrzenia... 

Przyjeżdżam do Warszawy. Wpa- 

da mi do rąk wstępny artykuł w 
„Kurjerze Warszawskim*, Dziennik 
ten poczytują powszechnie za wyraz 
przeciętnej. opinji stołecznego miasta; 

niechby tylko choć rzucił okiem ma 
te stronice kreślone w _ natchnieniu 
potężnego gniewu, wstrząsające głębo- 
kością bólu... 

Niedawno, usłyszano w Paryżu 
publicznie z ust ambasadora . Amery- 
ki Półn, słowa, jakich dotychczas nie 
wygłosił nigdy żaden dyplomata o 

obcem mocarstwie. Mówił on o, bi- 

czu ludzkości” i o „wściekłych psach”, 
których dła dobra ogólnego trzymać 

należy na uwięzi. Przedstawicielem 

tych „wściekłych psów”. szarpłących 
nieszczęsną Rosję, był „nieodżałowa* 
ny”, jak go dwukrotnie w ošwiad- 
czeniach urzędowych nazwano, dygni- 

tarz sowiecki w Warszawie. W r. 
1918 był on wmieszany w najohyd- 
niejszą sprawę zbiorowego — тогдег- 

stwa dokonanego na osobach Cara i 
całej jego rodziny, ` 

„Niema i nie może być — pisał 

Arcybaszew we wspomnianej książce 

—dla uczucia dumy narodowej udrę- 
ki większej na tę, że Rosja stała się 

pastwą międzynarodowej „swołoczy* 
złożonej z łajdaków w przewažnej 
części obcych jej pochodzeniem i 
mową*, świadomość tej hańby i tego 
nieszczęścia pogrążyła w  ubłędzie 
rozpaczy egzaltowanego młodzieńca 

i popchnęła go do zbrodni. Pamiętaj- 
my, że w analogicznej sprawie zabój- 
stwa Worowskiego sąd przysięgłych, 

złożony z solidnych przedstawicieli 
najsolidniejszego na świecie społe- 
czeństwa szwajcarskiego, uniewinnił 
zabójcę. 

Dyrektor jednego z gimnazjów 
tem boleśniej razi ów artykuł, w któ. rosyjskich w Czechach zadał uczniom, 
rym nie ja jeden, ale i wielu innych jako temat do wypracowania „wspom- 

' upatruje zachętę do represyj wzglę- nienia z roku 1917. Wynik byl tak 

kie ukłony i korną uniżoność naszej dziadka i 

tlem Rosjan zamieszkałych w Polsce. niespodziewany, że powtórzono temat 
Podobnym też jest ton większości ten w innych szkołach i w ten spo- 
prasy, Wszystkich prześciga „Robot. sób zebrano koło 2,000 dziecięcych 
nik*, który dla przypodobania się dokumentów, których część ogłoszo- 
Sowietom radby wyrzucić z Polski no drukiem. W porównaniu z temi 
Wszystkich Rosjan nie bolszewików. wynurzeniami, pisanemi niedołężnym 
Tem przyjemniej "na tem brzydkiem dziecinnym stylem, bledną, zdaniem 
tle odbijają wstępne artykuły wileń- Arcybaszewa, wszystkie książki, jakie 
skiego „Słowa” i „Czasu”. dotychczas wyszły, o czerwonym ter- 

Niestety, artykuły Słowa i Czasu rorze. «Ja się bardzo przestraszyłem 
ina niedostrzeżone, świat zaś wie- opowiada jeden z owych chłepaków— 
dzieć będzie o tlumnych manifesta- gdy przyszli bolszewicy i poczęli 
Cjach ludności warszawskiej, o ijej grabić, a potem chwycili mego dziad- 
udziale w pochodzie żałobnym 1, o- ka, przywiązali do stołu, pączęli me- 
Czyłyiście, weźmie to za hołd składa- czyć, wyrywali paznogcie, муктесай 
ny „zaprzyjaźnionemu mocarstwu*. ręce i nogi, a potem wyrywali brwi, 

I jakby w odpowiedzi na głębo” kłuli w oczy i ja okropnie żałowałem 

nie mogłem patrzeć». — 

 Bółbolszewii przychodzi wiadomość „Czytelniku — zapytuje Arcybaszew, 

) 
© zamordowaniu w Moskwie, z roz. przytoczywszy ustęp ten—jeśli jesteś 

kazu rządu Sowieckiego, 20-u Rosjan człowiekiem żywym, nie zaś chodzącą 
Podejrzanych 0 monarchistyczne sym. książką, to wyobraź sobie, że chlo- 

Paije—w tej liczbie byłego prezesa pak ten wyrósł i wrócił do Rosji i że, 
my, ks. Pawła Dołgorukowa. przypadkiem, spotkał tam i poznał 
Znałem go. Był to „wielmoża*, jednego z tych bolszewików, co za- 

dlą którego właściwem stanowiskiem męczyli jego dziadka. Co zrobi on 
W państwie konstyucyjnem nie z wówczas? przebaczy mu, czy zabije 

na miejscu? Jeśliby miał przebaczyć, 

to niech lepiej nie wraca nigdy do 

ojczyzny—on nie jest godzien ojczyz- 

ny i nie jest godzien imienia czło- 
wieka”. 

Bolszewizm otwarcie uznał moral- 

mość za „przesąd burżuazyjny”. «jeśli 
tak, to mogę ich tylko—mówi dalej 
Arcybaszew — uważać za szkodliwe 

zwierzęta, które należy wytępiać; są: 

dzić ich ze stanowiska prawa moral- 

nego nie mogę tak samo, jak nie mo- 

gę na stanowisku moralnem stawać 
wobec tygrysa lub żmii. A jednak są 

tacy, co gadają o zgodzie z bolsze- 
wikami, a ja na to mówię, że „wolę 

umrzeć na wygnaniu, wolę ażeby Rosja 

jeszcze szereg lat cierpiała, wolę na- 

wet, aby zginęła ostatecznie niż żeby 

szukać miała zgody ze swoimi katami 
i oprawcami”, ,,...Drogą mi jest Rosja 
i niezbędną dla szczęścia mojego, lecz 

właśnie tylko Rosja, nie zaś—wybacz- 
cie mi to wyrażenie — międzynarodo- 

wy dom publiczny, który oni z niej 
zrobili. I jeśli ojczyzna moja ma po- 

zostawać nadal fym sympatycznym 
zakładem, to nie chcę jej”... 

Coraz częściej daje się dziś sły- 
szeć wśród emigracji zdanie, że choć 
bolszewicy są straszni nawewnątrz, 

za to bronią honoru Rosji nazewnątrz, 

prowadząc dalej politykę Carów. Ta- 
kim ma być też pogląd Milukowa: 
„Otóż twierdzę z całą stanowczością— 
wołał na to oburzony Arcybaszew— 

że nawetew czasie ofensywy Pola- 

ków, których nikt z nas nie posądzał 

o bezinteresowną chęć  oswobodze- 
nia Rosji, w ogromnej większości na- 
rodu rasyjskiego górowało jedno 

uczucie, tłumiące wszystkie inne— 

obawa, że Polacy do Moskwy nie 
dojdą”. Czy to był brak patrjotyzmu? 

Nie, nie chodziło tu bowiem o wy- 

bór między cudzoziemcami a władzą 

swoją, rosyjską; chodziło wówczas, 
tak samo jak dziś „o wybór między 
cudzoziemcami a trzecią Międzyna* 

rodėwką“. ы 

Zadna bowiem obca interwencja 

nie przynfosłaby Rosji tyle szkody, 
co panowanie zgrai międzynarodo- 

wych szubrawców, którzy za cel so- 
bie postawili zbestjalizować Rosję, 
zadziwić świał rozpustą, jakiej świat 

nie widział, zrywającą wszystkie wię- 

zy—i w tym celu „hodowali czerwo- 
ne zwierzątka, w których  tłumili 

wszystkie ludzkie uczucia z wyjątkiem 

żądzy używania—i których nie na- 
uczyli innego rzemiosła, jak ograbiać 
i zabijać. Dziś zaś przerażeni owo” 
cami własnego dzieła, bezlitośnie tę 

młodzież sami  wytępiają, iunego 
środka nie znajdując. + 

Wszystkich wytępić nie zdołają. 
Boże, jasże wyglądać będzie przyszła 
Rosja, to dorastające pokolenie, które 
„Nigdy nie słyszało o uczciwej pracy, 
o poszanowaniu własności, o hono- 
rze, o czci do kobiety", —któremu 
wmawiano, że „religja, poezja, piękno, 

miłość to opjum wymyślone przęz 

przeklętych burżujów dla tumanienia 
robotników!” 

Wobec tego „wszelka władza 

lepszą jest od władzy „bolszewickiej“, 

oto moffo, do którego nieustannie 

wracał Arcybaszew;: z cudzoziemcami 

„choćby siedli nam na karku* Rosja 

da sobie radę, jak nieraz już dawała; 
od bolszewizmu zaś zgnije. — ® 

Chciałem przytoczyć te ustępy z 

pism wielkiego pisarza, jako przyczy= 
nek do psychologii społeczeństwa 
rosyjskiego, którą trzeba mieć na 

° 

° гов!а] de 

uwadze, zwłaszcza w chwili „obecnej, . 
ażeby się uchronić od lekkomyślnych 
o społeczeństwe tem sądów i od te- 
go „błahonadieżnego* tonu Warszam- 
skich Kurjerów i Robotników, który 
rozzuchwala międzynarodową ,,swo-. 

łocz”, czego dowodem bezczelna no- 

ta p. Litwinowa, 

\ Marian Zdziechowski, 
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Prqd przecioko Sowietom w Europie. 
BERL N. 14.V:. PAT. Prasa tutejsza podaje znamienny ko- 

munikat półurzędowy, dotyczący stosunku do Rosji Sowieckiej. Ko- 
ment:rz ten zawarty w depeszy z Genewy zaznacza, że delegacja 
niemiecka je't zdania, iż Anglja nie zamierzała z początku podej- 
mować żadnej krucjaty przeciwko Sowietom, Uważąno też po- 
czątkowo zerwanie stosunków angielsko-sowieckich za sprawę 
dotyczącą jedynie Angiji i Rosji. Działalność trzeciej międzynaro- 
IE, jednak wywołała bez wątpienia poważne podniecenie w ca- 

ej Europie. 
Obecnie zarysowała sę taka Sytuacja, że Ministerstwa 

spraw wewnętrznych wywierają nacisk na ministrów spraw za- 
granicznych ządając od nich podjęcia kroków przeciwko Rosji 
Sowieckiej. Jeżeli rząd moskiewski—oświadcza komunikat półu- 
rzędowy — nie zdoła bardziej oddzielić swej polityki od zarzą” 
dzeń trzeciej  międzynarodówki, to należy liczyć się z bardzo 
silnym prądem przeciwko Sowietom w całej Europie, tak, iż zda- 
nie poszczególnych polityków i grup dotychczes tylko w kilku 
krajach europejskich może się stać opinią ogólną całej Europy. 

Stan oblężenia w Moskwie? | 
Żądania zwołania nadzwyczajnego kongresu Kompartji. 

BERLIN, 14.VI PAT. Prąwicowa agencja Telegraphen Union rozpow- 
szechnia alarmujące wiadomości o Rosji Sowieckiej. Agencja ta donosi 
między innemi, że w republice kirgiskiej doszło do krwawych starć między 
Kirgizami a czerwoną armją, w następstwie których ogłoszony tam zos- 

tał stan wojenny. W Moskwie i Leningradzie ma być rzekomo również 
ogłoszony w najbliższych dniach stan oblężenia. W dzień pogrzebu Woj- 
kowa miało być przeprowadzonych w Moskwie szereg aresztowań, a mię- 
dzy innemi wśród urzędników komisarjatu handlu. | 

Cały szereg członków partji komunistycznej zwróciło się podobno do 

komitetu centralnego z żądaniem zwołania 'nadzwyczajnego kongresu partji, 
na którym miała być omawiana sytuacja wewnętrzna i zagraniczna. Stalin 

jednak i jego grupa mieli się wypowiedzieć przeciwko takiemu kongresowi 
w obawie przed ineydentami i tarciami, któreby mogły przy tej sposob- 
nbści nastąpić. 

, Dalsze akty czerwonego teroru. 
LONDYN, 14 VI. PAT. Korespondent Reutera donosi z Ode- 

sy, że w procesie oskarżonych o szpiegostwo ną rzecz Rumunji 
11 osób skazanych zostało na śmierć, a 3 na IO lat więzienia. 
Dwie osoby uniewinniono. л 2 
EEST EITI SIS TT IRO KET NETTO TT ISTAT 

Doniosłe narady w Genewie. 
BERLIN, 14 VI. PAT. Korespondent genewski „Locał Anzeiget" do- 

nosi o godz. 12 w nocy: Z kół delegacji niemieckiej w Genewie informują, 
żę w rozmowach między Stresemannem a Chamberlainem ustalono, iż 
muszą być podjęte wszelkie usiłowania, aby nie dopuścić do dalszego 
zaostrzenia obecnego naprężenia między Anglją a Rosją. Aby to było moż- 
liwe, jest, jak zaznaczają koła niemieckiej delegacji, koniecznem, aby róż- 
nice między Francją a Anglją z jednej, a Niemcami z drugiej strony w jak 
najkrótszym czasie zostały urunięte. 

Odroczenie sprawy Kłajpedy. 
Woldemaras uzyskał u Stresemanna wycofanie wniosku 

z Rady Ligi Narodów. 
4GENEWA. 14 Vi. PAT. „Na tajnem posiedzeniu Rady Ligi Narodów 

omawiano sprawę Kłajpedy. Sprawa ta wpłynęła naskutek żądania nie- 
mieckiego członka Rady, który! powoływał się przytem na 17 art. kon- 

wencji klajpedzkiej, Chodzi o przeszkody, stawiane przez rząd litewski, 
wykonywaniu praw autonomicznych Kłajpedy. Rozpatrywanie sprawy od 
łożono do jutra. jak mówią, stało się to na skutek dokonanego porozu- 
mienia co do zadośćuczynienia ze strony obecnego w Genewie premjera 
litewskiego Woldemarasa. Podobno pod kategorycznym naciskiem ze stro- 

ny Chamberlainą Stresemann zgodził się nie halegać na przeprowadzenie 
dyskusji i zadowolnić się oświadczeniem Woldemarasa, w którem ten za- 

powie bliskie zwołanie sejmiku kłajpedzkiego, przyczem sprawa wniesiona 
przez Stresemanna zostanie wycofana. } 

Zaufanie dla rządu Poincarego. 
PARYŻ, 14—VI. PAT. Izba Deputowanych odrzuciła 353 gło- 

sani przeciwko 160 kontrprojekt socjalisty Renaudela organiza- 
cji obrony narodowej. Przed głosowaniem minister wojny Pain 
levć postawił imieniem rządu kwestję zaufania. 

Nota egipska Anglii. 
LONDYN, 14, VI. PAT. Premjer egipski Sarvat-Pasza wystosował do 

wysokiego komisarza brytyjskiego lorda Lloyda notę w odpowiedzi na 
szereg punktów, dotyczących kwestji armji egipskiej poruszenych w po- 
przedniej nocie egipskiej do rządu brytyjskiego. W Londynie nie otrzyma- 
no jeszcze tekstu tej noty, sądzą jednak, że odpowiedź egipska utrzymana 
jest w tonie zadawalającym. Również prasa angielska podkreśla „zwrot w 
toczących się obsenie rokowaniach anglo-egipskich, pozwalających spo» 
dziewać się szybkiego porozumienia. ; 

———— 

Dzisiaj Kowerda staje przed sądem. 
WARSZAWA, 14—VI. PAT. W dnin jutrzejszym t. j. 15 b, m. 

o godz: 10 rauo odbędzie się sąd doraźny w sprawie zabójstwa 
posła Wojkowa. Rozprawom przewodniczyć będzie wiceprezes 
Sądu Okręgowego p. Jan Gumiński. Do popierania oskarżenia 

ае egowany prokurator Sądu Apelacyjnego p. Kazimierz 
udnicki, & ! 

Świadkowie z Wilna na proces Kowerdy. 
Dowiadvjemy się, że na rozprawę doraźna przeciw zabójcy Wojkowa Bo- 

rysa Kowerdy wyjeżdżają z Wilna w charakterze świadków pozwanych przez 
sąd: matka i siostra oskarżonego, zastępcą naczelnika urzędu śjedczego na m. Wilno Kom. A, Nowakowski, działacze białoruscy: Prezes Bialoruskiej Rady 
Narodowej p. Pawlukiewicz, b. członek zarządu <Chatki Białoruskiej» Drucko- 
Podbereski, dyrektor gimnazjum osrisklego, 0 którego uczęszczał oskarżony, 
p' Bielewski i jego syn, uczeń VIII kiasy,' Eilkų žunkejonariass: 
śledczej i kolegów oskarżonego. RD OCR arjuszy służby 
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Nadzoyczajna Sesja Sejmoda 20 В. m. 
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej. 

WARSZAWA,14-VI. (tel, wł, Słowa). Prezydent Rzeczypospelitej p. 
Ignacy Mościcki podpisał w dniu azisiejszym zarządzenie w sprawie Zwo- 
łania nadzwyczajnej Sesji Sejmu. Zarządzenie to brzmi jak następuje: 

„Na podstawie Ari. 25 Konstytucji zwołuję Sejm do m. st. Warszawy 
na sesję nadzwyczajną. Termin zwołania wyznaczam na dzień 20 czerw- 
ca r, b. Ignacy, Mościcki, 

W. kołach politycznych zwrócił uwagę fakt, że jednocześnie nie zo- 
Stało podpisane zarządzenie o zwołaniu na nadzwyczajną sesję Senatu. 

roszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

uł Raiuszowa I 

EK — uł. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul, Rynek 19 
STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
SWIR — ul *-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA —ul Mickiewicza 24 

jednoszpaitowy na stronie 2—ej | 3—e 
6 W n—ch świąteczny 

szenia cyfrowe i tabejowe © 25 proc, droże 

OBYWATELU! 
Głosuj na listę numer 
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Bezpartyjnego Komitetu Obr. 
Polskości Wilna i Fachowej a 
Oszczędnej Gospod. Miejskiej 
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Sejm i Rząd. 
Konferencja marsz. Piłsud. 
skiego z marsz. Ratajem. 
WARSZAWA, 14 VI.(żel, wł, Słowa) 

Zapowiedziana konferencja premjera 
marszałka Piłsudskiego z marszałkiem 
Ratajem odbędzie się w ciągu dni 
najbliższych, prawdopodobnie w nad- 
chodzący czwartek lub piątek. : 

Posiedzenie Rady Ministrów, 
WARSZAWA, 14VI (żel. wł, Słowa) 

W piątek odbędzie się kolejne posie- 
dzenie Rady Ministrów, na kt6rem 
poza szeregiem drobnych spraw i 
wniosków administracyjnych załatwio- 
ne zostaną sprawy personalne. Mię- 
dzy innemi załatwiona zostanie spra" 
wa nominacji Dyrektora Państwowego 
Monopolu tytuniowego. Jak już do- 
nosiliśmy, na stanowisko to wysuwa-- 
ny jest p. Kreutz, dotychczasowy vi 
ce-dyrektor tego monepolu. 

Gen. Górecki prezesem Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 
WARSZAWA, 14VI (tel. wł, Słowa) 

Jutro powraca do Warszawy gen. 
Roman Górecki, ' pierwszy zastępca 
szefa Administracji Armji. Według 
pogłosek gen. Górecki ma przejść w 
stan nieczynny, poczem zostanie mia- 
nowany prezesem Banku  Gospodar- 
stwa Krajowego. 

Min. Staniewicz we Lwowie. 

LWÓW. 14.Vi. PAT. Wczoraj 
bawił tu nieoficjalnie minister reform 
rolnych p. Staniewicz, który następnie 
udał się samochodem do Stanisławo- 
wa ma posiedzenie tamtejszej rady 
wojewódzkiej naprawy ustroju rol- 
nego. 

Poseł Girsa. 

WARSZAWA. 14.Vi. PAT. Poseł 
republiki czechosłowackiej p. Girsa 
dnia 9 b. m. opuścił Warszawę i 
udał się do państw bałtyckich celem 
wręczenia listów  uwierzytelniających. 
W czasie jego nieobecności kierow- 
nictwo poselstwa objął pierwszy 
sekretarz legacyjny p. Karol Lisicky 
w charakterze charge dfeffaires ad 
imterim. 

Podziękowanie SSSR. 
WARSZAWA, 14. Vi, Pat. P, UI- 

jaaow charge d'affaires rządu ZSSR w 
Warszawie był dziś z wizytą u dyreke 
tora departamentu politycznego M,S.Z. 
p. 
rządu ZSSR podziękowanie dla rządu, 
wojska i władz polskich za udział w 
pogrzebie posła Wojkowa. 

Wspólny front socjalistyczny 
mniejszości. 

Dn. 12 czerwca 1927 w lokalu 
Niemieckiego Klubu sejmowego od- 
była się konferencja stronnictw socja- 
listycznych. i radykalnych mniejszości | 
narodowych w Polsce w następują. 
cym składzie: Białoruski sielanski So- 
uz, Niemiecka Socjalistyczna Partja 

acy, Ogólny Żydowski Związek Ro- 
botniczy „Bund”, Ukraińskiej Socjali- 
styczno-Radykalnej Partji, Ukraińskie 
Socjalistyczne RER „Solso- 
juz*, Žydowska Socjal. Partja «Poalej 
Sjon» „prawica* (Zjedn. C. S.) i Ży- 
dowska Secj.-Dem. Partja Rob. („Poa- 
lej Sjon lewica*). 

Konferencja miala na celu uzgod - 
nienie platformy politycznej i taktycz-. 
nej powyższych stronnictw. 

Wobec ultymatywnego sprzeciwu 
ze strony «Bundu»  współpracowania 
z «Poalej Sjon lewicą», umotywowa- 
nego metodami walki tej ostatniej, - 
konferencja wysłuchawszy analogicz* 
ne oświadczenie ze strony Poalej Śjon 
lewicy w stosunku do «Bundu», u- 
chwaliła rozwiązać się, Stronnictwa 
Białoruski Sełanski Sojuz, Niemiecka 
Socj. Partja Pracy, U.SIR.P., U.S-Z. 
„Selsojuz* i Poalej Sjon prawica 
oświadczyły, iż aczkolwiek konferen- 
cja dzisiejsza nie doszła do skutku, 
nie wyrzekają się jednakże idei stwo- 
rzenia jednolitego frontu socjalistycz- 
nego partji mniejszości narodowych w 
Polsce i podejmują na nowo одро- 
wiednie kroki ku jej urzeczywistnie- 
niu. 
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Arciszewskiego i złożył w imieniu 
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ECHA KRAJOWE 
PODBRODZIE. 

— Wizytacja J.E. ks. Arcybi- 
skupa-Meiropolity i poświęcenie 
sztandaru Stow. Młodz. Polskiej. 

W dniu 7 czerwca miasteczko 
Podbrodzie przeżyło miłe i podniosłe 
chwile, goszcząc w swoich podwo- 
jach J. E. ks. arcybiskupa-metropolitę 
Romualda Jalbrzykowskiego. Juž od 
samego rana znać było gorączkowe 
przygotowanie się i krzątanie, by jak 
najlepiej przyjąć dostojnego gościa. 
Zawitali do Podbrodzia przedstawicie- 
le wladz powiatowych p. Starosta ip. 
Komendant powiatowy P. P. Przyje- 
chało sporo gości z Wilna i. Nowej- 
Wilejki — boć w tym dniu ma się 
odbyć i druga uroczystość: poświę- 
cenie sztandaru Stowarzyszenia Mło- 
dzieży Polskiej. 

Godzina 12-a. Zdala słychać ułań- 
skie fanfary. To 23 pułk ułanów wita 
arcypasterza przy I-ej bramie.Powital- 
ne przemówienie wygłasza D»ca 23 
pułku p. płk. Zeljo. Krótkie lecz 
szczere powitanie. Okrzyki niemilkną- 
ce „niech żyje* — orkiestra gra 
marsza i arcypasterz wraz z pik. 
Zelio i kapelanenr'ks. Dr. Meysztowi- 
czem, na powozie w czwórkę pięk- 
nych siwków żaprzężonym — powoli 
udaje się do następnej bramy. Doko- 
ła szeleszczą pomarańczowe — ргорог- 
czyki — to szwadron honorowy 23 
płk. ułanów. Przy drugiej bramie wi- 
tają Arcypasterza przedstawiciele po- 
wiatu, miasta, straży ogniowej, gmi- 

„ny żydowskiej i nauczycielstwa. 
Powóz staje przed 3-ą bramą tuż 

, przy kaplicy wystawioną. Witają Ar- 
cypasterza Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej. Druhna wręcza kwiaty i przy 
dźwiękach orkiestry  procesjonalnie 
udaje się Jego Ekscelencja do kaplicy 
w wejściu której zostaje powitany 
przez ks. kapelana Nowaka. 

Po przemówieniu ks. Nowaka, 
który w krótkich słowach zobrazo- 
wał stan duchowy i moralny Podbro- 
dzian, przemówił do wojska i ludno- 
ści cywilnej w ciepłych i szczerych 
słowach Arcypasterz. 

Następnie przed kaplicą odbyło 
się poświęcenie sztandaru Stowarzy- 
szenia Młodzieży Polskiej. Sztandar 
ten, jako już drugi z kolei, ufuado- 
wany został przez znanego polskiego 
kupca wileńskiego p. Domagałę. 

Poświęcenia dokonał J. Eks. Ar- 
cybiskup Metropolita. Po poświęceniu 
odbyło się wbijanie gwoździ. Pierwszy 
gwóźdź wbił j. E. ks. Arcybiskup, 
dalej D-ca 23 pułku ułanów p. pułk. 
/Zeljo, p. Starosta Żurawski w zastęp- 
stwie p. Wojewody, korpus oficerski 
23 pułku ułanów, w imieniu Związku 
S, M. P, ks. Dr. Walerjan Meyszto- 
wicz, Patron Stow. Młodz. Polskiej 
w Nowo-Wilejce ks. E, Juniewicz, 
ofiarodawca p. Domagała, p. bur- 
mistrz Sięmaszko, p.  wite-burmistrz 
Ingielewicz, jako Patron miejscowego 
Stowarzyszenia i wielu, wielu innych 
z miejscowego społeczeństwa. Po u- 
roczystości wbijania gwoździ Arcy- 
pasterz wręczył sztandar chorążemu 
Stowarzyszenia. Rozpoczęły się prze- 
mówienia. Naprzód zabrał głos p. 
Starosta w krótkich i jędrnych  sło- 
wach skreślając znaczenie Stowarzy* 
szenia, następnie przemówił do mło- 
dzieży p. K. Jędrychowski—instruktor 
Wil. Związku S$. M. P. Hymn naro- 
dowy zakończył tę podniosłą uroczy- 

stość. 3 
Po miłem przyjęciu zgotowanem 

przez korpus oficerski 23. pułku uła- 
nów, odjechał Arcypasterz do _Kor- 
korzyszcza, żegnany entuzjastycznie 
przez brać oficerską. ; 

Odbyło się jeszcze w tym dniu 
zebranie Stowarzyszeń Młodzieży Pol- 
skiej—męskiej i żeńskiej, na którem 
w dłuższym referacie instruktor związ- 
kowy p. K. Jędrychowski ujął cel, za* 
dania i pracę w Stowarzyszeniach. 

Przy końcu zebrania zabrał głos 
ks. kapelan Nowak i członek patro- 

    

Garść Ziemi... 
Palvis — et umbra. Drgnęły 

prochy ojca i matki gdy cień 
ich wielkiego syna - wstąpił na 
ziemię wolnej Polski i naród ca- 
ły nisko mu się pokłonił, 

„„Godzina 10-ta rano. W kaplicy 
na Rossie świateł jak maku. Katafalk 
egzekwjowy, cały w bujnej zieleni, w 
pośrodku przed ołtarzem. Żałobne 
odprawia się nabożeństwo. Osób spo- 
ro; widać nawet pensjonarek sukien: 
ki. A tu i kurator Ryniewicz i Ferdy- 
nańd Ruszczyc, rektor Pigoń i dele- 
gat Prokuratorji Kopeć, prof. Remer, 
W. Hulewicz, 
Jak na żałobne nabożeństwo odpra- 
wiane w Wilnie w momencie podno- 
szenia w Paryżu trumny ze zwłoka- 
mi juljusza Słowackiego z grobu w 
obcej ziemi — za mało w kaplicy na 
Rossie wileńskich polskich ludzi pió- 
ra. Gdzież wileńscy literaci? Gdzież 
przedewszystkiem poeci? Braknie nie- 
tylko pojedyficzych przedstawicieli tu 
u nas polskiego Parnasu lecz braknie 
ich,.. kompletu, tak, kompletu. 

A tylu ich, tyłu młodych — i nie 
przyszli! Na Juljuszowe podzwonne 
nie przyszlil 

Keńczy się msza. Z kaplicy na 
ais 

Wiktor Piotrowicz... 

natu Stowarzyszenia Nowo-Wilejskie- 
go p. Smierzchalski. 

Pociągiem wieczorowym «udaliśmy 
się wszyscy do Wilna, żegnani przez 
miłego gospodarza kasyna oficerskie- 
go p. mjr. Karaska, wioząc ze sobą 
niezatarte wspomnienia staropolskiej 
gościnności 23 pułku ułanów. Pułk, 
który śmiało można nazwać placówką 
kultury polskiej ma Kresach, który 
rzetelnie współpracuje z organizacjami 
katolickiemi i polskiemi. Obecny. 

. ŁYNTUPY. 
— Wybory. — Praktyki posła 

Szapiela. — Święto Bożego Ciała 
1 Dzień spółdzielczości. Gmina 
łyn'upska przeżywa obecnie ciekawy 
okres wyborów radnych do gminy. 
Podkreślić należy  jszczególniejsze 
zabiegi czynione przez posła Szapiela 
celem wejścia do rady. Dużo mówi 
się o systemie, przy pomocy którego 
osławiony ów dzialacz „ludowy“ uzy” 
skał większość w gromadzie Damu- 
cie. Podobno nawet nieletni głosowa- 
li na niego. Znany jest wszystkim in- 
cydent jaki zaszedł z posłem Szapie- 
lem ina tle umieszczonej w redagowa- 
nym przez niego „WłośŚcianinie" ko- 
respondencji z Łyntup o tem, że 
rzekomo za wejście do Domu Ludo- 
wego R.O.K., i słuchanie tam audy- 
cji radia, pobierane są opłaty. 

Społeczeństwo miejscowe szykuje 
się do uroczystości Bożego Ciała. 
Po uroczystości i procesji, wieczorem 
w sali Domu Ludowego odbędzie się 
przedstawienie amatorskie dzieci 
(sztuczka w 1 akcie „Kłopoty Zosi'') 
i zabawa taneczna.. Przedtem wygło- 
szony zostanie odczyt o spółdziel- 
czości. 

W ten sposób Święto Bożego 
Ciała i Dzień spółdzielczości obcho- 
dzone będą jednocześnie. 7. 

DZIEWIENISZKI. 
— Obywatelski czyn miesz: 

kańca Dziewieniszek. Mamy do 
zanotowania fakt wybitnie obywatel- 
skiego czynu mieszkańca m. Dziewie- 
niszki pow. Oszmiańskiego p. Maf- 
cina Barsula. Przed kilkoma dniami 
p. Barsul zgłosił się na posterunek 
policjj w Dziewieniszkach i złożył na 
imię komendanta posterunku kilka- 
dziesiąt rubli w złocie oraz kilka do- 
larów. ogólnej wartości trzysta złe- 
tych na zapoczątkowanie budowy do- 
mu dla poiicji w Dziewieniszkach. 

Krok ten dał asumpt do rozpo- 
częcia zbierania składek na ten cel. 
Należy mieć nadzieję, że w niedługim 
czasie dom ten zostanie zbudowany 
przy pomocy finansowej rządu. 

KRAŚNE 
— Okropny huragan szalejący 

nad Kraśnem poczynił spustosze- 
nia. Przed kilkoma dniami w okolicy 
Kraśnego szalała bardzo silna burza 
z huraganem. Siłą huraganu na trak- 
cie wiodącym z Kraśaego do Moło- 
deczna, wywrócone zostało przeszło 
trzydzieści drzew. Kilkadziesiąt drob- 
niejszych budowli uległo zniszczeniu. 
Wiatr powybijał wszystkie szyby oraz 
zerwał kilka dachów krytych słomą. 

Huragan szalał przez kilka dób. 
Wypadku z ludźmi nie było. 

GIERWIATY 
— Wystawa pokazowa ogie- 

rów. Odbyła się tu, przy licznym 
napływie ludności rolniczej wystawa 
pokazowa ogierów. Komisja sędziow- 
ska, składająca się z fachowców-ho- 
dowców przyznała pierwszą nagrodę 
p. Szemisowi. Nagroda pieniężna zwią- 
zana z tem odznaczeniem wyńiosła 
175 zł. Na otwarciu wystawy byli obec. 
ni naczelnik wydziału rolnictwa p. 
Szaniawski i starosta p, Witkowski. 

Ludność miejscowa wysłała na rę- 
ce p. Starosty zbiorową skargę, w 
której poruszona została dręcząca lud- 
ność polską -kwestja wyraźnie nieży- 
czliwego stosunku miejscowego pra- 
boszcza ks. Jakowanisa do ludności 

polskiej. : 

” 

  

światło cudnego letniego dnia, tem 
cudniejszego, że po szeregu chłodów 

i szarug, wychodzi w kapie żałobnej 
ksiądz Świrski, a zakrystjan krzyż wy* 
soki srebrny przed nim niesie, Tuż i 
gospodarz Rossy ks. dziekan Miłkow- 
ski i jeszcze paru księży. || . 

Ruszyliśmy się wszyscy i poszli 
w głąb cmentarza. Zamykał pochód 
kapłan poprzedzony Krzyżem. Od ka- 
plicy skręca się zaraz w prawo aby 
zapuścić się w labirynt ścieżek cmen- 
tarnego gaju. Co to za campo santo 
ta nasza Rossal Jakby jakieś w zieleń 
drzew spowite, ptaszęcem świergota* 
niem rozśpiewane, nie posępne, nie 
straszliwe, przeciwnie jakieś niemal 
radośne, rzewne a wniebowzięte — 
„Wieczne Odpocznienie". Myślę, że 
tu na ziemi nigdzie niema takiego 
przedsmaku wiekuistego odpoczywa- 
nia jak na naszej, wileńskiej Rossie... 

Nie konduktem szlišmy żadnym 
pogrzebowym. к 

Do mogiły: szliśmy przywalonej 
już wiele lat temu kupą głazów gra- 
nitowych ułożonych w rodzaj szeró- 

kiej a Ściętej piramidy. O kupę tych 
kamieni zielonych mchami, miejscami 
od sędziwej pleśni rdzawych, oparta 
prostopadle płyta marmurowa. Nazwi- 
sko — daty — wiersz u dołu. U stóp 

SŁOW. 

Dymisja kowieńskiego ministra wojny. 
RYGA, 14—VI. Pat. Z Kowna donoszą w związku z  nieoczekiwa- 

nym urlopem ministra wojny Mer<isa, że nie powróci on więcej na swoje 
stanowisko. Dymisja Merkisa związana jest jakoby ze sprawą  rozstrzela- 
nego byłego szefa sztabu gen. Kleszczyńskiego. Merkisa oskarżają że КП- 
ka dni przed zaaresztowaniem Kleszczyńskiego zwrócił się on do Prezy- 
denta Państwa z wnioskiam, aby zezwolić Kleszczyńskiemu na noszenie 
munduru generalskiego. 

Kim był zamordowany Opański, 
Z Kowna donoszą, że zamordowany niedawno wybitny członek G. 

P. U. w Mińsku, Opański, jest Litwin i pochodzi z pow. Uciańskiego. 
Opański brał czynay udział w akcji i kierownictwie komunistycznych or- 
ganizacij na Litwie. W czasie wojay mieszkał on w Piotrogrodzie. W roku 
1917 razem z innymi bolszewikami Łitwinami zorganizował „sekcję litew- 
ską* przy rósyjskiej parlji komunistycznej. Szczególnie intensywnie działał 
za czasów Kiereńskiego. Po niepomyślnem powstaniu bolszewickiem prze- 
ciwko rządowi -Kiereńskiego 6 lipca 1917r. został aresztowany. Po zajęciu 
"Wilna przez armję czerwoną był funkcjonarjuszem Czeki przy rządzie Kap- 
sukasa. Podczas wymiany jeńców pomiędzy Sowietami a Łitwą brał udział, 
jako przedstawiciel ze strony bolszewików. 
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Przywitanie Lindberga w New Yorku. 
NOWY YORK. 14 Vi. PAT. Ogłuszający ryk syren fabrycznych 

i parowców oraz okrzyki 600-tysiącznych tłumów zgromadzonych na Brod- 
way powitały przybycie Lindberga. Dziesiątki aeroplanów krążyły ponad 
drapaczami nieba, rozrzucając w nieprawdopodobnej ilości ulotki. Pochód 
otworzyły oddziały wojska z orkiestrami i rozwiniętemi sztańdarami. Na- 
stępnie posuwał się samochód Lindberga, kierując się do pałacu rady 
miejskiej, dokąd przybył o godz. 2 popołudniu. W City-Hallu mer Nowe- 
go Yorku wręczył Lindbergowi dyplom «Ambasadora lotnictwa amerykań- 
skiego». W parku centralnym Nowego Yorku, gubernator stanu Nowo- 
yorskiego p. Smith wręczył Lindbergowi najwyższy medal zasługi. Uro- 
czystość odbyła się w obecności 300.000 osób. ' 

4 miljony osob uczciło Lindberga. 
NOWY YORK, 14-VI. PAT. Według obliczeń władz policyjnych, we wczo- 

A z okazji powrotu Lindbergha wzięło udział cztery mi: 
ony ósób. : 

Aparat Chamberlina pod sekwestrem. 
Pana Lewina ścigają za nieopłacone długi. 

BERLIN, 14-VI. PAT. Niebywałą sensację wywołała w Berlinie wiadomość, 
podana przez <Boersen Courier» że w dniu wczorajszym o godz. „O-ej wiecz., 
zjawił się na lotnisku w Tempelhoffie egzekutor sądowy i oświadczył, że z po- 
lecenia sądu ma zająć samolot, ną którym Chamberlain i Lewin odbyli swą po- 
dróż do Europy. Uchwała sądu, nakazująca zajęcie nastąpiła na skutek wyto- 
czonej przez przebywającego obecnie w Pittsburgu lekarza niemleckiego dr. 
Puppe przeciw Lewinowi skargi o pokrycie honorarjum lekarsk ego w wysoko- 

Polacy głosują solidarnie na numer 
Precz z rozbiiaczami jedności narodowej! 

Przed wyborami do Rady Miejskiej. 
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Jeszcze 5 dni do wyborów. 
Jeszcze pięć dni dzieli nas od wy- 

borów. W dniu 19-go czerwca niech 
nikogo nie zbraknie przy urnach wy- 
borczych, w dniu tym niech nikt nie 
wyjeżdża, a śpieszy spelnić swój ©- 
bywatelski obowiązek oddając głos 
na listę nr. 12. Lista ta daje całko- 
wiłą gwarancję, że przyszła Rada 
Miejska będzie prawdziwym  gospo- 
darzem, troszczącym się o dobro mias- 

ta i jego mieszkańców, a nie zbioro- 
wiskiem partyjników jak to było do- 
tychczas. Lista nr. 12 Bezpartyjnego 
Komitetu Obrony Polskości Wilna i 
Fachowej a Oszczędnej Gospodarki 
miejskiej zapewni Wilnu jego pol- 
ski charakter. A więc w niedzielę 
19-go wszyscy ławą do urn wybor- 
czych z 12-tką w ręku. 

Jakie są listy? 
Nr. 1 Białorusko-Rosyjski Komi- 

tet, Wyborczy (sen. Bohdanowicz). 
Nr: 28 PAS, 
Nr. 3 Związek Kobiet Žydow- 

skich. 
° №. 4 Bund 

Nr. 5 Lista litewska. | 
Nr. 6 Poalej Sion. 
Nr. 7 Komitet Obrony Praw Ro- 

botnika. : 
Nr. 8 Žydowska Lista Narodowa, 
Nr. 9 niema wobec podobieństwa 

do nr. 6. 
Nr. 10 Zjednoczony Polski Komi- 

tet Wyborczy. 
Nr. 11 Lista byłych wojskowych. 
Nr. 12 Bezpartyjnego Komite- 

«tu Wyborczego Obrony Polskoś- 
`° ci Wilna i Fachowej a Oszczędnej 
Gospodarki Miejskiej. 

Nr. 13 nie istnieje 
Nr. 14 „Centrokomu*. 
Nr. 15 Robotniczy Zjednoczony 

Komitet Wyborczy. 
W 

«Temps» 0 nocie sowieckiej. 

PARYŻ, 14—VI, PAT. „Temps* w 
artykule wstępnym poświęconym Pol- 
sce i Sowietom zaznacza, że środo- 
wiska polityczne są żywo zaniepoko- 
jone naprężeniem wytworzonem w 
stosunkach polsko-sowieckich wsktt- 
tek zabójstwa posła Wojkowa. Dzien- 
nik podkreśla, że z powodu we- 
wnętrznego kryzysu, jaki przeżywa 
obecnie ustrój sowiecki oraz wysoce 
delikatnej sytuacji wytworzonej na 
zewnątrzźpo zerwaniu stosunków Zz 
Angłją powstaje obawa, aby sfery 
kierownicze Kremlu nie zechciały szu- 
kać w konflikcie z Polską dywersji w 
wewnętrznych komplikacjach politycz- 
nych i ekonomicznych: 

ści 46.000 marek. 
Pretensja ta datuje się jeszcze z roku 1924, kiedy p. Lewin wraz z żoną 

swoją przebywał w Niemczech i*odbywał kurację u dr. Puppe. Wobec tego, że 
egzekutor mie odstąpił od swego zamiaru zaalarmowano ministerstwo komuni- 
kacji Rzeszy, które po długich i uciążliwych naleganiach uzyskało wreszcie od- 

Lewin powiadomiony o tem oświadczył, roczenie egzekucji na pewien czas. Р, 
że dawno już przekazał na pokrycie pre! 
adwokata w Wiedniu kwotę 5000 dolarów. 

Rakiety Nungessera i Coli? 

Jest rzeczą wątpliwą— pisze „Temps* 
aby armja czerwona zaprawiona w 
wojnie domowej byla w stanie sta- 
wić czoło przeciwnikowi, zaprawio- 
nemu w walce ogólnej. Prócz tego 
wrazie wypowiedzenia wojny przez 
Sowiety tłumy włościańskie powsta- 
łyby przeciwko rządowi sowieckiemu. 
Kierownicy polityki sowieckiej nigdy 

tensyj doktora za pośzednictwem swego 

QUEBEC, 14.VI, W dniu 12 b. m. około godz. 8-ej wiecz. w okoli- 
cy rzeki Saguenay, w północnej części prowincji Quebec pewien *leśniczy 
zauważył rakiety, wypuszczane w odstępach minutowych. Przypuszczają, że, 
rakiety ie mogą być sygnałami dawanemi przez Nungeszera i Colę, Prócz 
leśniczego wzmiankowane rakiety widziały jeszcze cztery osoby. Jest zupeł- 
nie nieprawdopodobnem, aby w okolicy, w jakiej rakiety te były wypusz- 
czone, mógł zamieszkiwać ktokolwiek poza traperami indyjskimi. * Rakiety 
były nowoczesne. Przypuszczają, że Nungesser i Cola zmuszeni do opusz- 
czenia się na ziemię zbłądzili w odległych lasach. Władze prowincji Que- 
bec wydały zlecenie, aby cały personel leśniczy podjął jaknajbardziej czuj- 
ne obserwacje. 

Znów przelot przez Atlantyk. 
LONDYN, 14. Vi. PAT. Agencja Reutera dowiaduje się z Nowego 

Yorku, że lotnik amerykański komandor Byrd postanowił podjąć lot do 
Paryża bez lądowania natychmiast po ustaleniu się pomyślnej pogody. 
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Nieznane losy por. Janika, 
Przed kilkoma dniami straże sowieckie porwały i odesłały do Mińska ofi- 

cera K. O. P. por' Janika, który jadąc.konno zabłądził w terenie. Dotychczas 
władze sowieckie odmawiają wydania oficera, a na propozycje zwołania w tej spra- 
wie konferencji granicznej, dają wymijające odpowiedzi. 

Gwałtowna burza w Nowogródzkiem 
NOWOGRÓDEK, 14—VI. Pat. Dnia 12 bm. nad terenem powiatu 

Nowogródzkiego, Słonimskiego, Baranowickiego i Stołpeckiego przeszła 
gwałtowna burza połączona z gradem, dochodzącym do wielkości kurzego 
jaja. W czasie burzy wichura przechodziła w huragan, wyrządzając wielkie 
szkody, dotychczas nie określone. W wielu miejscach uległy zniszczeniu 
zasiewy i ogrody owocowe. Siła huraganu była tak wiełka, że powyrywane 
zostały z korzeniami stuletnie drzewa. 

Nie obeszło się też bez wypadków z ludzmi. I tak w pow. Nowo» 
gródzkim dwie osoby zostało zabite, a kilko ciężko rannych, w pow. Sło- 
nimskim jedna osoba zabita i kilka rannych. Straty w żywym inwentarzu 
sięgają kilkudziesięciu sztuk zabitego i ciężko rannego bydła. Połączenia 
telefoniczne zostały przerwane, co w wysokim stopniu utrudnia orjentowa- 
nie się w rozmiarze szkód. Ludność zachowuje się spokojnie, oczekując 
pomocy doraźnej ze strony czynników 
nionych powiatów powołali do pracy 
nia szkód. + 

  

płyty jakby ogródek gęsto ' kwitną- 
cych stokroci. Czyjabądź ręka otoczy: 
ła taką starannością i troskliwošcią 
mogiłę zacnego człowieka przybyłego 
tu do nas na spoczynek wieczny z 
krzemienieckich dalekich stron—niech 
wdzięczności i uznania przyjmie ser- 
deczny uścisk. 

Zacny zaś człowiek ten, łeżący w 
grobie na stoku jednego 2 najślicz- 
niejszych wzgórz Rossy, miał szczęście 
ojcem być jednego г największych 
poetów świata. 

Wymieniłem: Euzebjusza Słówa- 
ckiego. Z Krzemieńca do Wilna przy- 
był; niedługo był profesorem literatury 
polskiej na uniwersytecie, wszystkiego 
trzy lata, i umarł w 1814-tym. Tu, u 
tej mogiły, we cztery lata potem, klę- 
czał dziewięciołetni Juljusz Słowacki 
przybywszy z matką (już seczdo voto 
panią Augustową Bścu) po raa drugi 
do Wilaa aby wstąpić tu do gimna- 
zjum. „Przybywszy do Wilna — czy- 
tamy zanotowane w pamiętniku poety 
— zaraz z matką odwiedziłem grób 
ojca mojego na Rosie; klęcząc na 
kamieniu, -zmówiłem pacierz i pła- 
kalem..,* 

Teraz my staliśmy wlaśnie na tem 
miejscu, otoczywszy w kilkanaście 
osób mogiłę. Nikt nic nie mówił 
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rządowych. Starosłowie wymie- 
komisje, dia zbadania i oszacowa- 

Słoneczność i cisza. I tylko ptaszęta 
„Boże poddawały sobie z drzewa na 
drzewo urywki jakichś coraz cichszych 
piosenek. Aż zamilkły i one. 

Wówczas zasrebrzył się wysoki 
krzyż gdzieś nieco niżej, na zakręcie 
ścieżki — i ksiądz Swirski jął zwolna 
iść pod górę ku mogile Euzebjusza 
Słowackiego. 

Stanąwszy przed nią w kapłańskim 
żałobnym stroju modlitwy jął czytać 
łacińskie. Padło w nich raz i drugi 
imię Juljusz.. Prawda! Na płycie mo- 
gilnej Euzebjusza Słowackiego wyczy- 
tać można jedyne chyba na świecie 
patronymicum, pochodzące—od syna: 

SP: 
Euzebjusz 

ojciec Juljusza 
Słowacki. 

W roku 1880-tym tę płytę odre- 
staurowano i, jak czytamy na niej 
„uzupełaiono* sumptem Alfreda Ro- 
mera, wybitnego malarza, czekającego 
wciąż jeszcze na wyczerpującą a ilu- 
strowarą monografję, Bolesława Ru- 
sieckiego też malarza, Edwarda Pa: 
włowicza literata i publicysty: oraz 
jeszcze paru esób z miejscowego zie- 
miaństwa. Wtedy też i odnowiono 
nawpół już zatariy wiersz Euzebjusza 

chyba na podobne ryzyko nie pójdą 
i diatego obawy tego rodzaju są ra- 
czej płonne. Ton ostatniej noty so- 
wieckiej do Polski tłumaczy się 
potrzebami polityki wewnętrznej a 
nie rzeczywistym zamiarem agresyw- 
nym przeciwko Polsce. 

Komuniści przeciw Nepmanom. 

RYGA, 14—VI. PAT. Żydowska 
agencja telegraficzna donosi z Char- 
kowa, że sprowadzono tam licznie 
aresztowanych sjonistów z Odessy, 
Kijowa, Chersonia, Umania i innych 
„miejscowości. Żydowski dziennik ko- 
munistyczny „Stern* nawołuje do 
wznowienia energicznej walki prze- 
„ciwko drobnomieszczaństwu żydow- 
skiemu zwłaszcza przeciwko nepma- 
пбт. Z miasteczka Łukomny, ziemi 
Monilewskiej, donoszą, że z rozkazu 
miejscowego G, P. U. został areszto- 
wany i następnie rozstrzelany bez 
żadnego powodu. obywatel Fejkin, 
który wcale nie mieszał się do po- 
lityki. Г ; 

Delegacja polska u ministra 
Prus, 

BERLIN, 14.Vi, PAT, PAT. „Ga 
zeta Oisztyńska"* donosi, że pruski 
minister Spraw zagranicznych Grze- 
sińsky w czasie dokonanego przez 
siebie objazdu Prus Wschodnich 
przyjął w Olsztynie delegację polską. 
Delegacja przedstawiła ministrowi 
Grzesińskiemu rozpaczliwe położenie 
szkolnictwa polskiego w Prusach i 
przedłożyła życzenia ludności polskiej. 
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Słowackiego, co sam był poetą: „Wę- 
drowiec, w drodze życia mdłą star- 
gawszy siłę.. etc..." 

Ksiądz Świrski pokropił mogiłę 
wodą święconą i z rąk Ferdynanda 
Ruszczyca wziął symboliczną, z heba- 
nu i srebra, lopatkę, służącą za god- 
ło odrodzonego w Wilnie Towarzy- 
stwa Szubrawców (Sto lat akurat jak 
pierwsze w Wilnie istniało, įašniejąc 
najpierwszemi imionami ówczesnego 
literackiego świata). ‘ : 

Ksiądz Świrski zbliżył się od bo- 
ku lewego do piramidy kamieni uło- 
żonej przed stoma przeszło laty gdzie 
w głębi ziemi spoczywa trumna z pro- 
chami ojca twórcy «Króla Ducha» i 
w ziemię mogilną zapuścił pierwszy 
sztych. Opodal rektor Stanisław Pi- 
goń trzymał. oburącz skrzynkę z bla- 
chy cynkowej, która ma być wpusz- 
czona w misternej roboty staroświec- 
ką szkatułkę, co się ją złoży z «zie- 
mią z mogiły ojca» tuż przy trumnie 
Słowackiego w krypcie grobowej na 
Wawelu, obok „ziemi z mogiły mat- 
ki* przywiezionej w urnie z Krze- 
miefica. 

Gdy skrzynka wypelnila się ziemią 
zamknął ją i pieczęciami autentycz- 
ność jej zawartości zabezpieczył na 
zawsze Ruszczyc. 

gebladet przy opisie zabójstwa posła 

dowo donoszą, że w stanie zdrowia 

bycia do Scrobista zaznaczyła ' się 

jest, że w końcu czerwca król 
się du Sinaya. 

pacierze — i z szat rożebrał się ka 

Pogrzeb kanoniera Wawry. 

KRAKOW, 14 VI. PAT. Wczoraj 
na cmentarzu wojskowym w  Krako- 
wie odbył się pogrzeb kanoniera 6 
pułku art. poi. š. p. Józefa Wawry, 
który zginął na posterunku jako war- 
townik w czasie pamięinej katastrofy 
w Witkowicach. Pogrzeb odbył 
z honorami oficerskiemi. 

się 

Niepowółani «tancerze». 
PORTO ALLEGRO (Brazylja) 14 

czerwca. PAT. Kilkunastu żołnierzy 
niedopuszczonych wraz ze swym do* 
wódcą na salę tańca rozpoczęło na 
rozkaz dowódcy strzelaninę, w rezul- 
tacie której 11 osób zostało zabitych, 
a 27 odniosło rany. Wszyscy żołnie*, 
rze zostałi aresztowani. 

Sowiety zapraszają Chamber- | 
lina. 

BERLIN, 14—VI. PAT. Rosyjski 
ambasador Krestinski wystosował de- 
peszę do Chamberlina i Lewina, w 
której proponuje im odbycie łotu do 
Moskwy. 

Poseł Albanji opuszcza Biało-, 
' gród. 1 

BIALOGROD, 14—VI. PAT. Ро- 
seł albański w Białogrodzie otrzymał | 
już paszporty. W' aniu jutrzejszym 
opuści on Białogród udając się do 
Dubrowika. 

„Lapsus dziennikarski. 
Szwedzki dziennik Svenska Da- 

Wojkowa zamieścił pod napisem „po- 

seł Wojkow* podobiznę... b. premie- 
ra Al. Skrzyńskiego. 

Poprawa w zdrowiu króla 
Ferdynanda. 

BUKARESZT, 14—V|. PAT. Urzę- 

króla Ferdynanda od czasu jego przy- 

Prawdopodobnem znaczna poprawa. 
uda 

Czy już kupiliście nasze 
znakomite czekolady? 

1) Mleczna Migdałowa, 
2) Mieczna Mokka, 
3) Mleczna Orzechowa 

skiej „PLUTOS" detaliczny 

Mickiewicza Nr 10. 

CZY JESTES CZŁONKIEM 
Czerwonego Krzyża. 

ROSDZRZUEASWINIAWARYAKA |   
Podczas całego obrzędu ksiądz 

Świrski odmawiał rytualne modlitwy, 
a taka cisza uroczy$ta panowała wśród 
obecnych, że szept modlitwy słychać 
bylo. Słońce zaś wzbijało się na nie” 
bie coraz wyżej i stawała się spokoj” 
na, promienista pogoda pierwszego 
tegorocznego naprawdę letniego dnia: 

Po napełnieniu skrzynki ziemią 
cofnął się znów ks. Świrski przeć 
płytę grobową, oddał lopatkę pro 
R-merowi, zmówił na głos lacińgki 

płańskich. 
Ceremonja była skończona, 
Zaczęliśmy rozchodzić się, prze 

jęci niezapomnianem wrażeniem. P 7 
dem szedł teraz rektor Pigoń nio 
skrzynkę z pamiątkowym w jej wn 
trzu depozytem. : 

Przechowywana bedzie w rekterólb. 
cie do chwili wyjazdu do Krakow: 
delegacji wileńskiej, która ziemię 
mogiły Euzebjusza Słowackiego nie 
będzie w uroczystym na Wawel ko! 
dukcię za trumną tego, którego 12 
padły na ziemię tę — tyle, tyle 12 
temu... 

  
Cz, J. | 

| 

|
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SŁOW 

KURIER GOSPODARCZY 
3) w ciągu 7 dni po dokonaniu potrące- 50—60, jaglana 70—80. Nasza sytuacja gospo= 

darcza. 
(Co o niej mówi p. Andrzej Wierz- 

bicki). 

P. A. Wierzbicki, naczelny dyrek- 
tor związku polskiego przemysłu, 

«górnictwa, handlu i fimansów w na- 
tępujący sposób ocenia naszą sy- 

tuację ee w chwili obecnej: 
— Dobrą stroną sytuacji obecnej 

jest ustabilizowanie polityki gospodar- 
czej, co trwa od roku, — zwłaszcza 
w dziedzinie podatkowej. Zaniechanie 
reformatorstwa w tej dziedzinie po- 
zwoliło przyzwyczaić się do istnie- 
jącego systemu podatkowego tak 
płatnikom jak i aparatowi skarbo- 
wemu. 

Drugim plusem obecnej sytuacji 
jest odprężenie rynku pieniężnego— 
wzrost podaży gotówki, spadek sto- 
py "procentowej, . wzrost kredytów 
udzielanych przez banki, przyczem 
specjalnie silnie wzrost ten ujawnił 
się w bankach prywatnych. 

Trzecim najistotniejszym może czyn- 
nikiem poprawy — był wzrost siły 
nabywczej rolnictwa, wynikły wskutek 
wolnego eksportu zboża. Za ożywie- 
niem popytu na wytwory przemyslo- 
we ze strony rolnictwa nastąpiło oży- 
wienie przemysłu, zmałała liczba bez- 
robotnych i zwiększyły się zarobki 
pracujących w przemyśle wskutek 
pełniejszego wykorzystania tygodnia 
roboczego. Te skutki są tak istotne i 
tak dodatnie, że nawet, jeśli obecnie 
przywozimy zboże po cenach nieco 
wyższych, niżeśmy je wywozili,—to 
nie powinniśmy tego żałować, bo nie 
odbierze to nam doniosłej zdobyczy, 
jaką jest wzrost dochodu społeczne- 
go, trwający już od 10 miesięcy. 

Ten wzrost dochodu spoleczne- 
go, to ożywienie produkcji odbiły się 
i na na naszym bilansie handlowym. 
Nasz bilans handlowy już się za- 
chwiał i w kwietniu mamy saldo bier- 
ne w sumie 29 miłji. zł. w złocie. 
Jednomiesięczny bilans jeszcze nie- 
szczęścia nie stanowi. Drogą dalszego 
zwiększenia wywozu równowagi bi. 
lansu handlowego w tym roku nie 
osiągniemy. 

Natomiast przywóz będzie dalej 
wzrastał. Skoro więc nie możemy li- 
czyć na wydatniejszy wzrost wywozu, 
a wszelkie dane przemawiają za tem, 
że wzrastać będzie dalej przywóz— 
przeto musimy przywóz ten ograni- 
czyć. Nie należy ograniczać przywozu 
instalacji i surowców, bo ten przy- 
wóz to konieczny warunek pracy 
przemysłu.. Nie można ograniczać 
przywozu najniezbędniejszych  środ- 
ków żywności przy niedoborze ich w 
kraju, lecz można i trzeba ograniczyć 
przywóz towarów zbędnych i tych 
towarów, które w dostatecznej ilości 
wytwarza przemysł krajowy. 

Produkcja krajowa musi mieć do- 
stateczną ochronę celną. 

Trzeba przywrócić taryfie celnej 
to znaczenie ochronne, jakie miała 
ona w chwili jej wprowadzenia w ży- 
cie. Trzeba stawki celne zwaloryzo- 
wać. 

" Waloryzacja taryfy jest koniecz- 
nym środkiem zaradczym przeciw za- 
łamaniu się bilansu, handlowego w 
najbliższych miesiącach. ‹ 

INFORMACJE. 
„Pożyczki wekslowe udzielane 

! przez PKO. 

Pożyczki wekslowe są udzielarie 
przez PKO. jedynie na zasilenie ka- 
pitałów obrotowych komunalnych Kas 
oszczędności i Spółdzielni kredyto- 
"wych, W ciągu pierwszego kwartału 
roku bieżącego udzieleno tych poży- 
czek powyższym instytucjom na łącz- 

` 

ną sumę blisko 9.6 miljonów zł, z. 
której to sumy spółdzielniom  kredy- 
towym na sumę około 8 miljonów zł. 
Przy kredytach tych stosowano stopę 
procentową do dnia 1 marca roku 
bieżącego 10 proc. od tego zaś dnia 
9 i pół proc. w stosunku rocznym. 
Pożyczki te udzielane były z gwa- 
tancją bankową. 

W dniu 22 marca bieżącego róku 
rozpoczęła PKO. udzielanie pożyczek 
silniejszem finansowo  spółdzielniom 
bez gwarancji bankowej, pobieranej 
przy tych kredytach, prócz normalnej 
stopy procentowej, dodatkowo pół 
proc- rocznie prowizji na pokrycie 
zwiększonego ryzyka z przeznaczė- 
niem na utworzenie specjalnej rezerwy 
ewentualnych strat. W dążeniu do po- 
tanienia kredytu obniżono od dnia 7 
kwietnia roku bieżącego stopę pro- 
centową od kredytów wekslowych na 
9 proc. w siosunku rocznym z utrzy- 
maniem pół proc. rocznie prowizji 
przy kredytach, udzielanych bez gwa- 
rancji bankowej. 

| Kalendarzyk podatkowy na czer- 
wiec 1927 roku. 

Ministerstwo Skarbu przypomina płatni- 
kom, ŻE w m-cu czerwcu r. b. przypadają 
do GPS następujące podatki bezpośrednie: 

1) do 15 czerwca r. b. — wpłata II czę: 
ści różnicy pomiędzy kwotą wymierzonego 
odatku przemysłowego od obrotu za rok 

[026 a ustawowemi zaliczkami, przypisanemi 
ma tenże rok, przez tych płatników, A 
w paw 20 Taa maja r. b. uišcili 

powyższej różnicy; 
= 2) do 15 cserwca r. b. wpłata podatku 
przemysłowego od obrotu, osiągniętego w 

przednim miesiącu przez przedsiębiorstwa 
kand wć I 1II kat. i przemysłowe I—V 
kat. prowadzące prawidłowe księgi handio- 
we, oraz przedsiębiorstwa sprawozdawcze! 

nia podatku — 

za najemną pracę. pr 
Nadto płatne są zaległości z tytułu po- EE szynka świeża 300—320, 

podatek dochodowy od upo- 
sażeń służbowych, emerytur i wynagrodzenia cielęce 

Mięso wołowe 270 — 290 gr. za 
180 — 220, baranie (brak), 

zowe 300—320, sołrab 340—350, 
wędzona 

datku majątkowego Oraz kwoty zaległości 380— 
odroczonych i rozłożonych na raty z termi-, 
nem płatności w m-cu czerwcu, tudzież po- 4.20, II 

Tłuszcze słonina krajowa | gat. 4.00 — 
at. 350 — 380, szmajec wieprzowy 

datki, na które płatnicy otrzymali nakazy 450—480, sadło 380—400. 
płatnicze również z terminem płatności w 

czerwcu. , 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 51, z dnia 
10-VI 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy - 
pospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o popie- 
raniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego 
miasta i portu Gdyni (poz. 452); 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o ustale- 
niu szerokości dróg publicznych na obszarze 
Rzeczypospolitej, ną którym obowiązują prze- 
pisy prawa cywilnego zawarte w tomie X 
cz. 1 zbioru pr. ces: ros. (poz. 453); 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 20 mają 1927 r. o zmianie brzmienia © 
$ 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki 
celnej (poz. 458); 

Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 10 maja 1927 r. w sprawie rejestracji 
maszyn 1i narzędzi służących bezpośrednio 
do fabrykacji wyrobów tytoniowych (poz.459). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (x) W sprawie terminu o- 

płaty podatku od szyldów. Mag. 
strat m. Wilna wydał w dniu wczo- 
rajszym ogłoszenie, w którem powia- 
damia, iż nakazy płatnicze na podatek 
szyldowy ma rok 1927 zostały już 
rozesłane, opłata tego podatku winna 
być zakończoną w czerwcu 1927 r. 

W razie wypadkowego nieotrzy- 
mania nakazu płatniczego należy nie- 
zwłacznie zgłosić się -po takowy do 
wydziału podatkowego Magistratu m. 
Wilna (pok. 44). W razie niewplace- 
nia do kasy miejskiej do dnia 30-80 
czerwca 1927 r. podatku szyldowego 
będzie takowy wyegzekwowany przy- 
musowo przez -sekwestratorów miej. 
skich wraz ze wszelkiemi wynikające- 
mi z tego powodu kosztami i ka- 
rami. 

— (n) Ceny w Wilnie x dnia 14 
czerwca r. b. Ziemiopłody: żyto loco Wijno 
53—55 zł., za 100 kig., owies 46—48 (zalež- 
nie od gatunku), ejęczmień browarowy 50— 
53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 32—34, 
pszenne 33 —35, ziemniaki 11.00—12.00, słoma 
żytnia 8 — 10, siano 15—18. Tendencja 
spokojna. Dowóz umiarkowany. . 

Mąka pszenna amerykańska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 В 
żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 50—55, kartoflana 80—%), gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. 

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

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
przecierana 85—95, perłowa 80—95, pęczak 

Nabiał: mieko 25—35 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 170--190, twaróg 100 — 150 га 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masło nieso« 
tone 600 — 650, solone 550 — 600, desero: 
we 680—700. 

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

kaczki żywe 5,00 —8,00, .bite 400—600, są 
żywe 12,00—15,00, bite 10.00—12.00, indyki 
żywe 20.00—22.00, bite 15.00—18.00 zł, za 
sztukę. 

Warzywa: kartofle 14—16 gr. za 1 kg., 
cebula 120—140, cebuld zielona 5—10 (pę- 
Czek), szczaw 50—70 za 1 kg., sałata 120— + 
150, marchew 30—35 młoda 40—50 zą 1 kg., 
pietruszka 20—25 (pęczek), buraki 3 —35, 
młode 40-45, brukiew 25—30, ogórki kwasz. 
500 — 800 gr. za 100 szt., groch 75—85 gr. 
za 1 kg., fasola 80—90 gr. za 1 kg, kapusta 
świeża 90—100J, kwaszona 50—60. 

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

Ryby: liny żywe 380-400, śnięte 280-300 
та 1 Ке., szczupaki żywe 300—350, śnięte 
200—280, okonie żywe 350—380, śnięte 250 
—280, karasie żywe 220250, śnięte 150.200 
karpie żywe 250-280, śnięte 200-220, leszcze 
żywe 380-400, śnięte 280-300, sielawa (brak), 
wąsacze żywe 300 — 350, snięte 220—230, 
sandacze (brak), sumy 200—250, miętuzy 
150—180, jazie żywe 380—400, śnięte 280— 
300, stynka (brak) płocie 100—150, drob- 
пе 40 —80. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
14 czerwca 1927 z. 

Dewizy i waluty: z 
Tranz. Sprz. Kupno 

8,91 i pół 8,94 8,89 
Holandja 358,30 35920 35740 
Londyn 43,45 43,56 43,34 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,04 35,13 _ 34,95 
Praga 26,53 26,56 26,44 
Szwajcarja 172,02 17245 171,59 
Wiedeń 125,80 126,11 125,49 

Włochy 49,52 49,64 49,40 

Papier; Procentowe 

Dolarówka 56 55.75 55.80 
8 pr. pożyczka konw. 99,25 
Kolejowa 102.80 103. 
5 proc. konwers. 65.25. 
8 pr. list. zast. Pań. [Banku Gosp. Krajow. 

i Banku Rolnego 92 
4,5 proc. ziemskie- 60,75 60,50 
8 proc. warsz. 80.25 
5 proc. warszawskie 68.50 

GIEŁDA WiLEŃSKA. 
Wilno, dnia 14 czerwca 1927 r. 

i Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,91 8,901/4 

Złoto. 
"Ruble 4,631/, 4,62!/2 

Papiery państwowe. 

Dolarówka 5 dol. 56.00 
Listy zastawne. 

Wit. B. Ziemsk, zt. 100 50,40 50,30 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
w Meteorologji UŚ: B. 

z dnia 14—VI 1927 r. 

Ciśnienie 
średnie ) > 
Temperatura 
średnia 

BR am, 
Wistt 1 Południowo-Wschodni. 
przeważający ` 

Uwagi: Pochmurno, 
odległa. Minimum za dob 
mum ха dobę-|- 12390. 
metryczna spadek cišnienia, 

URZĘDOWA. 
— Naczelnik wydz. bezpieczeń- 

stwa Min. Spraw Wewnętrznych 
wyjechał do Warszawy. Bawiący 
w Wilnie służbowo, w sprawach zwią- 
zanych z zagwarantowaniem bezpie: 
czeństwa podczas uroczystości Koro- 
nacyjnych, Naczelnik wydz. bszpie- 
czefńistwa Ministerstwa Spraw Wew- 
nętrznych p. Henryk Kawecki w dniu 
wczorajszym o: uścił Wilno. 

— Wojewódzki komitet wy- 
chowania fzycznego. Pan Woje- 
woda wystąpił z wnioskiem do władz 
centralnych o zatwierdzenie składu o- 
sobowego Zarządu wojewódzkiego 
komitetu wychowania fizycznego. Jak 
wiadomo Prezes Rady ministrów mia- 
nował kuratorem tego komitetu woje- 
"wodę wileńskiego p. Wł. Raczkiewi- 
cza oraz gen. Popowicza. 

Obecnie chodzi © dalsze cztery 
osoby. Nazwiska dwóch z nich są 

| 19 

mgła. burza 
-1-100C, Maxi- 

endencja  baro- 

NIKA 
Wydaje się to nam nonsensem, gdyż 

podczas silnych upałów, niczem nie 
zabezpieczona od rozkładu głową 
chorego zwierzęcia przy naszej szyb- 
kości poczty dochodzi do rąk opera- 
tora robiącego analizę w stanie roz- 
kładu, i znany jest z przed 2 laty wy» 
padek kiedy odpowiedź nadeszła do- 
piero po 2 tygodniach t. j. znacznie 
zapóźaoe dla pokąsanego. 

Na marginesie tej sprawy zazna- 
czyć należy, że przed wojną wypad- 
ków wścieklizny było bez porówna- 
nia mniej, co do pewnego stopnia 
objaśnia się tem, że rakarze miejscy 
zamiast wyłapywać wałęsających się 
i niewiadomego pochodzenia psów 
wełą łapać wartościowych. 

MIEJSKA. 
— Poświęcenie sztandaru Związ- 

ku pracowników Miejskich. We 
czwartek dnia 16 b.m. o godz. 8i pół 
rano w kościele Dominikańskim J.E. 
ks. Biskup Władysław Bandurski po 
uroczystej mszy św. dokona aktu po- 
święcenia sztandaru Związku Pracow- 
ników Miejskich, poczem w sali 
Związku Młodzieży Katolickiej . przy 
tymże kościele zostanie dokonany ob- 
rządek wbijania pamiątkowych gwoź- 
dzi przy podpisaniu przez obecnych 
odpowiedniego aktu. Na chrzestnych 
rodziców zaproszeni są: Prezydent 
miasta Wilna p. Witold Bańkowski i 
małżonka Wojewody Wileńskiego p. 
Jadwiga Raczkiewiczowa. 

— Antysanitarne porządkijma- 
gistrackie w centrum miasta. Tyle 
się mówi o złem traktowaniu przed- 
mieść przez zarząd miasta, że mimo- 
woli nikt nie zwaca uwagi na to co się 
dzieje w samym centrum, Mamy na 
myśli następujący fakt, Na ulicy Gar- 
barskiej, a więc w samym centrum, 

1 WE» 

boczek 

już znane, są to: prezes Wileńskiej robotnicy miejscy otworzyli okienko 
Dyrekcji Kolejowej inż, Staszewski do kanalizacji celem oczyszczenia rur. 
(repr. „Sokola“) i mec. Witold Abra- 3zlam wydobyty z tych rur będący 
mowiez (repr. „Strzelca*). jaknajsilniejszym rozsadnikiem wszel- 

- Dziwny reskrypt minister: kich chorób wyrzucono wprost na 
jalny hamuje zwalczanie epidemji ulicę. Tak zresztą robi się na wszyst- 
wścieklizny. W dniu wczorajszym kich ulicach. Kałuże lepkiego, biud- 
wpłynęły aż trzy zameldowania o po- nego szlamu pozostają niesprzątnięte 
kąsaniu w Wilnie przez wściekłe psy przez kilka dni i albo wysychają pod 
ludzi. Jeden z tych wypadków -miał wpływem promieni słonecznych, albo 
miejśce na Pośpieszce wł. p. Alexan- też roznoszone są nogami przechod- 
drowicza, gdzie wściekłe zwierzę po- niów i łapami psów, które przenoszą 
kąsało kilku chłopców. W myśl res- zarazki do siedlisk ludzkich, Na ca« 
kryptu Ministerstwa Rolnictwa głowę łym świecie ustalony jesi porządek, 
podejrzanego o wściekliznę psa па- że wślad za robotnikami czyszczący” 
leży przesłać do Warszawy do ana- mi kanały miejskie jedzie specjalnie 
lizy i dopiero po stwierdzeniu wście-- skonstruowana fura, na htórą zabiera” 
klizny zakład pasteurowski ma prawo ją sziam wydobyty z kanałów. 
uskutecznić zastrzyki esobom poką- Czyżby Wojewódzki wydział zdro- 

ь 

Przygotowania do Koronacji 
Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. _ 

Prace nad urządzeniem obozowisk. 
Przeprowadzono już pomiary i wyznaczono tereny siedmiu obozo- 

wisk dla pielgrzymów. Obozowiska znajdować się będą: na Zwierzyńcu, na 
Pošpieszce, na Belmoncie, na Porubanku, w Zakrecie, ma Soltaniszkach 
za Zielonym Mostem i prawdopodobnie na Antokolu na wzgórzach Alt rji 
Obecnie rozpoczęto już w niektórych punktach ustawianie baraków. Na 
każdem obozowisku uruchomiony zostanie punkt sanitarny i stacja opa- 
trunkowa. Prócz tego kupcy spożywczy urządzą dla dogodności pielgrzy- 
mów stragany z żywnością przy obozowiskach. Policja czuwać będzie nad 
bezpieczeństwem i ochroną od ewentualnych kradzieży. Ё 

Trudności w ustaleniu porządku pochodu. 
Sskcja Pochodowa rozważa obecnie sprawę ustawienia poszczegól- 

nych organizacyj i pielgrzymek w pochodzie. Wzgląd estetyczny przema- 
wia za umieszczeniem na czele pochodu organizacyj miejscowych zaopa- 
trzonych w sztandary i posiadających orkiestry. Ale w wypadku tym po- 
wstaje obawa, że idące bezładnie z tylu pielgrzymki mogą naprzeć i spo: 
„wodować zamięszanie, Z drugiej strony niepodobna puścić niezorganizo- 
wane masy pielgrzymów naprzód. Sorawa ta będzie prawdopodobnie roz- 
strzygnięta w ten sposób, że stowarzyszenia i związki przeplatać będą 
poszczególne pielgrzymki, biorąc je niejako w karby. Uniknie się przez to 
możliwości zamięszania i dezorganizacji. (c) 

Msze św. polowe na placach Orzeszkowej i Łukiskim, 
Jednocześnie z uroczystością koronacji , na placu Katedralnym odpra- 

wione zostaną na placu Orzeszkowej i Łukiskim msze polowe. By jednak 
uchronić się od ewentualnego naporu mas pielgrzymów po skończonych 
mszach św. w kierunku Placu Katedralnego, Sekcja Pochodowa projektuje 
zacząć mszę na placu Orzeszkowej w pół godziny po rozpoczęciu obrzę- 
du koronacji, a na placu Łukiskim w 45 minut. Odciągnie się w ten spo- 
sób uwagę pielgrzymów na czas pewien od punktu centralnego i zapo- 
biegnie się natłokowi u wylotu Mickiewicza na plac Katedralny. (c) 

wia tak skrzętnie rejestrujący ogłosze- miotów; wszystko to wykonane sa- 
nia treści medycznej nie miał czasu modzielnie przez uczenice i uczni 
zająć się tą sprawą? szkół zawodowych ugrupowane w 

— Posedzenie Prezydjum Bu- lądną i przedziwnie imponującą ca- dowy Stadjonu. Dziś o godz. 10 łyść. Prócz tego uprzyjemniają zwie- 
rano w Urzędzie Wojewódzkim w dzającym orkiestry szkół zawodo- Małej Sali Konferencyjnej odbędzie wych. : 
się posiedzenie Prezydjum Komitetu ' Wobec tak dużej frekwencji, komi- Budowy Stadjonu Reprezentacyjnego jet wystawowy postanowił przedłużyć 
w Wilnie, na którem zdecydowane cząs trwania wystawy aż do niedzieli zostadą najważniejsze sprawy doty- tj, dn, 19 czerwca rb. włącznie. Go- czące budowy Stadjonu i propagowa- dziny otwarcia te same, co i dotych- 
nia tej idei u miejscowego społeczeń- czas czyli od 11 do 7 popoł., prócz 
stwa. czwartku 16 bm., którego to dnia 

UNIWERSYTECKA, wystawa otwarta będzie od godziny 
— (c) Koniec roku akademic- 3 99 7 popoł. 

kiego 5 zaa a U. S. B. Spieszcie obejrzeć wystawę i prze- 
ostatnich dniach czerwca kończy się KOnać się naocznie jak pracuje nasza 
rok akademicki na U. S. B. Na nię- Młodzież, | 3 а 
których wydziałach np. na prawie — (0) lu jest w Wilnie dzieci 
wykłady zawieszono już 10-go b. m. W wieku szkolnym. W dniu wczo- 
Na innych wydziałach kończą się wy- raiszym Magistrat zakończył spis 
kłady 25 b. m, Do 30 b. m, ukoń- dzieci w wieku szkolnym, urodzo- 

czone zostaną przypuszczałnie egza- Nych w latach 1915—1922. Ogólna 
miny. liczba dzieci wynosi 10502 chłapców 

Obecnie nd wszystkich prawie wy- ! 10054 dziewcząt, razem 20556. W 
działach trwa okres egzaminów. roku 1915 urodziło się 2698, w 1916 

— Zniżki na pociągach po- 2147: w 1917—1596, 1918—1841, 
śpiesznych dla młodzieży szkol- W 1919—2418, w 1920—2770, w 1921 
nej i akademickiej. W murach —3842, ® 1922—3842, — 
U,SB.'sekretarjat uniwersytetu umie- „, Według narodawości z ogólnej 
ścił następujące ogłoszenie: liczby 20556 dzieci Polaków 13389. 

Ministerstwo Komunikacji pismem Białorusinów 144, Litwinów 96, Ro- 
z dnia 4 maja r. b. hr.lll 1625—27 Sian 837, Żydów 6032, innych 64, w 
przyznało młodzieży szkolnej (i aka- tm katolików 13075, prawosławnych 
demickiej) uprawnionej do korzystania 845, ewangelików 77, mojżeszowego 
z 50 proc. zniżki na przejazd w wa- Wyznania 0193, muhometan 159, in- 
gonach klasy lil pociągami osobowe- "Ych wyznań 207. 
mi (cz. Il rodz, | dział D l taryfy o* 
sobowej), także prawo do przejazdu 
pociągami pośpiesznemi z następują- 
cemi ograniczeniami. ‚ pływa ostateczny termin składania Ulgę tę wprowadza się narazie podań o udzielenie ulg i odroczeń tylko na wakacyjny tegoroczny Okres Służby wojskowej poborowvym  racz- feryj letnich, jako na okres próbny, ników 1905, 1904, 1903 i 1902 z ty- bez wyszczególnienia tego w taryfie tulu studjów w uczelniach wyższych. osobowej, | | Zainteresowani winni uczyniė to jak- Uprawnienie to służy młodzieży najszybciej, najlepiej do dnia 17 tylko na przejazd wakacyjny w klasie czerwca, albowiem podania, złożone lil tam i z powrotem, przy podróżach po terminie ustawowym, t.j. do 20 ponad 300 klm. i za dopłatą do biłe- czerwca, a więc za 5 dni, nie będą, 
tu ulgowego pociągu osobowego Ce- w myśl nowej ustawy wojskowej, ny pełnego dodatku za pośpiech. rozpatrywane. 

„Bilety ma przejazd pociągami po- Do podania należy załączyć zaś- 
śpiesznemi będą wydawane na pod- wjągczenie uczelni, stwierdzające, że stawie dotychczasowych zaświadczeń petent jest rzeczywistym słuchuczem. szkolnych według wzoru ustalonego Wy podaniu należy również wskazać bez żadnych dodatkowych na nich pok urodzenia, szczegółowy adres, wzmianek, wyłącznie przy przejazdach jmię ojca, "oraz wskazać właściwe pojedyńczych, nie zaś przy wyciecz- PKU., względnie numer listy pobo- kach zbiorowych. i : rowej, Podania składać należy w Ko- Tak więc usiłowania młodzieży, misarjacie rządu | (ul, Żeligowskiego Św do "szew zniżek na pocią- pr, 4, pokój. Nr. 2) gi pośpieszne, zostały uwieńczone po ||| : 
myślnym rezultatem, jakkolwiek chwi- panji Aaaa = 
lowo tytułem próby. : iš Li. 1 „tajszym odbyla się odprawa dowód- Dd_ dziś t.j. 15 b.m. w protektora ców kompanji 6-ej brygady K.O.P. 
cie U.S.B. wydawane są zniżki kole- fosie na ferje wakacyjąci PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 

Zniżki wydaje się od g. 9—12 za — Doraźna pomo: dla bezro- 
okazaniem irdexu tudzież za opłaią botnych umysłowo-pracujących. 
groszy 20-stu. Zarząd biura Państw. Funduszu Bez- 

AKADEMICKA. s. w tani ze się w, dniu 
ч wczorajszym do Minisierstwa Prac: 

— Wileński Komitet Akade- я й 
mickl wzywa kol. kol. 

i i Op. Spół. z prośbą w  wyasygno- : do wzięcia wanie 32.000 zł. tytułem zapomogi 
udziału w kuroczystościach Bożego dla bezrobotnych 
Ciała i w związku z czem do gre- cych, 

ы цту:ігошо‹рпс\:}а- 
z państwowej akcji pomocy do- 

mjalaego stawienia się w da. .16 raźnej. R i pi 
czerwca r.b. o godž. 8 min. 30 pun- 

W związku z powyższem, 
c un- ubiegający o pomienione zapomogi 

ktualnie na uniwersyteckim dziedzińcu mogą zgłaszać podania w czasie od 
Skargi celem udania się wraz ze sztan- 
darem tPolskiej Młodzieży Akademic- 

13 ża bo m. e Wypłata 
tych zapomóg nastąpi prawdopodob- 

kiej U. S.B na solenne nabożeństwo Ev AE p r. 
w Katedrze. 

nie w As dniach A г В. 
i wą myśl ostatniego zarządzenia mo- 

SZKOLNA gą korzysłać z tych zapomóg wszyscy 
— Wystawa szkół zawodowych, bezrobotni umysłowo-pracujący z ca- 

otwarta od paru dni w b. pałacu łego terenu Województwa Wileńskie- 
Tyszkiewicza cieszy się dużem powo+ go, a nie jak dotąd jedynie z terenu 
dzeniem. Dowodem te, jest duża, m. Wiłna. 
jak na wileńskie stosunki, frekwencja _.— Praca dla bezrobotnych. 
—przewinęło się bowiem przez ogrom- Państwowy Urząd Pośrednictwa Pra- 
ne sale pałacu po-Tyszkiewiczowskie- cy w Wilnie poszukuje większą ilość 
go w ciągu paru pierwszych dni brukarzy ‚ 90 robót na terenie woje- 
przeszło 2,500 osób. Ilość imponująca wództwa Wileńskiego, oraz „robotai- 
i świadcząca o tym, że jest co na ków niefachowych do prac leśnych i 
wystawie tej oglądać, a więc piękne drogowych. 
kwiaty, smaczne ciastka, ślicznie wy- _ — ilość bezrobotnych na te- 
kończone i haftowane suknie i bieliz- renie m. Wilna. Według cyfrowych 
na, materjały samodziałowe, kilimy © danych stan bszrobotnych na terenie 
wzorach oryginalnych, buciki, meble, m. Wilna wynosił w dniu wczoraj- 
łodzie, projekty budowlane, rysunki, szym 4477 osób. Z liczby tej przy- 
rzeźby, i cały szereg innych przed- pada na mężczyzn3126 i kobiet 1351, 

WOJSKOWA. 
— (0) Odroczenie służby woj. 

skowej. W bieżącym miesiącu u- 

* 
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Uroczystość Bożego 
Ciała 

Porządek procesji. 

Uroczysta procesja Bożego : Ciała 
odbędzie się jutro, t. j. we czwartek 
po Sumie, która rozpocznie sięw Ba- 
zylice Metropolitalnej o g. 10 rano. 
W razie złej pogody, gdyby nie mog- 
ła się odbyć po Sumie, odbędzie się 
w tym samym dniu po nieszporach, 
t j. o g. 4 po poł. 

Uczestnicy procesji ustawią się w 
porządku następującym. 

1. 1. Orkiestra wojskowa, 2. Związek 
kresowy b. ochotników W. P, 

. Szkoły powszechne i ochrony, 
III. Gimnazja i licea: 1. Liceum Żeń- 

skie PP. Benedyktynek. 2. Liceum: im. Filo- 
matów. 3. Szkoła Przemysłowo-Handjowa. 
4. Gimnazjum żeńskie im. A, J. Czartory- 
skiego. 5. Gimnazjum żeńskie im. E. Orze- 
szkowej. 6. Gimnazjum żeńskie Sióstr Naza- 
retanek. 7. Gimnazjum męskie 00. Jezuitów. 
8. Gimnazjum męskie im. Lelewela, 9. Gim: 
nazjum męskie im. kr. Zygmunta Augusta. 

IV. Korporacje Akademickie. 1. Stow. 
Młodzieży Akadem. <Odrodzenie». 2, Akad. 
Korporacja «Śniadecja». 3. Konwent «Bato 
rja». 4. Konwent «Polonia». 5. Związek Na- 
rodowy Polsk, Młodzieży Akademickiej. 

V. 1. Liga Robotnicza Św. Kazimierza. 
2. Chrześćjańskie Związki Zawodowe w ilo- 
ści 29. 3. Związek 17 Cechów Rzemieślni- 
czych. 4. Stow. Kupców i Przemysłowców 
Chrześćjan. 5. Związek Pracowników Poczt 
i Telegrafów. 6. Polski Związek Kolejowców. 

VI. Stowarzyszenia sportowe, ide- 
owe, fliantropijne i religijne. 1. Tow. 
Cyklistów i Łyżwiarzy. 2. Tow. Wioślarskie. 
3. Tow. Gimn. «Sokół». 4. Związek Inwali- 
dów Wojennych. 5. Związek Hallerczyków. 
6. Stowarzyszenie wborczyków. 7. Zwią- 
zek Oflcerów Rezerwy. 8. Polska Macierz 
Szkolna. 9. Narodowa Organizacja Kobiet. 
10. Wiieńskie Tow. Dobreczynności. ł1. Tow. 
Pań Św. Wincentego a Paulo, 12. Stowe 
«Dzieci Marji», 13. Sodalicja Św. Piotra Kla- 
wera. 14. Katolicki Związek Polek. 15. 50- 
dalicje Marjańskie. 16. <Straż Honorowa Naj- 
świętszego Serca Jezusowego». 17. Apostol 
stwo Modlitwy. 18, Koło Bucharystyczne, 

Vil. Procesje parafjalne. 
VIli. Chór. 
IX. Dachowieństwo świeckie, zakonne, 

oraz zakonnice. 
„ Bezpośrednio za baldachimem idą: 

1. Przedstawiciele wyższych władz Су- 
wilnych i wojskowych. 2. Prezydent m. Wil- 
na i ławnicy. 3. Roktor Uniwersyteju i Se- 
nat Akademicki, 4. Prezydjum Sądu. 

XI. Wojskowa kompanja honorowa z 
orkiestrą. 

Dla uczęstników procesji, wymie: 
nionych w p. IX zostały zarezerwo- 
waae miejsca w prezbiterjum. 

Wszyscy uczęstnicy procesji winni * 
iść w szeregach, stasownie do otrzy- 
manych wskazówek. Inne zaś osoby 
usilnie uprasza się o nieprzyłączanie 
się do grup i związków idących zbio- 
rowo w orszaku procesjonalnym. W `° 
ćelu utrzymania należytego porządku 
wszyscy uczęstnicy winni bezwzglę1- 
nie się stosować do wskazdwek księ- 
ży, którym powierzono opiekę nad 
poszczególnemi częściami procesji. 

Procesja będzie przechodziła przez 
ulicę: Zamkową, Sw. Jańską, Domini- 
kańską,  Wiłeńską, Orzeszkowej i « 
Mickiewicza. 

Na zakończenie przyj Bazylice 
Metropolitalnej zostanie udzielone u- 
roczyste błogosławieństwo. 

Mieszkańców odaośnych ulic upra- 
Sza się © ozdobienie domów, balko- 
nów i okien. 

, 

* 

Zarząd Stowarzyszenia Kup- „ 
ców i Przemysłowców Chrzešci- 
jan w Wilnie wzywa wszystkich 
członków do wzięcia udziału w. pro- 
ceśji Brżego Ciała. 

Zbiórka o godz. 9-ej przy wejściu 
do Bauku Związku Spółek Zarobko- 
wych. 

Największa iłość bezrobotnych w ro- 
ku b. b. była w marcu, a mianowicie 
5.294 osoby. 

— Strejk w tekturowni i tarta- 

` 

ku. Onegdaj w tekturowni i tartaku 
Balberyskich w Wace Murowanej wy- 
buchł strejk robotników, 
ciele których 

przedstawi- 
żądali podwyżki sta- 

wek. Zarząd fabryki po pertraktacjach 
zgodził się ma warunki wysuwane 
przez robotników jednak i to nie po- 
mogło, gdyż robotnicy nie rozpoczęli 
pracy odsyłając zarząd fabryki do 
związku zawodowego robotników 
drzewnych. Obecnie- w sprawie tej 
zarząd fabryki zwrócił się do Inspek- 
tora pracy z prośbą o interwencją. 

t KOLEJOWA. 
— Nowa taryfa kolejowa. Z 

dn. 5 czerwca rb. wprowadzona zo- 
stała na kolei zmiana taryfy towaro- 
wej, przewidziana w dodatku trzecim 
do taryfy kolei polskich. Dodatek 
ten zawiera cały szereg zmian i uzu- 
pełnień taryfowych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY; 
— Wiieńskie ' Koło Związku 

B.bijotekarzy Polskich. Dnia 17 
czerwca 1927 г. w piątek © godz. 
8-mej wieczorem odbędzie się w  Bi- 
bljotece Publicznej i Uniwersyteckiej 
zebranie członków, na którem Dr. 
Adam Łysakowski zagaił dyskusję 
„o NEA referatów. bibljote- 
karskich“. ” 
„Zarząd Kola podaje zarazem do 

wiadomości, że na Zebraniu Ogól- 
nem dnia 3. Vi b. r. postanowili 
Członkowie Koła opodatkować się w | 
wysokości 10 proc. składek na rzecz 
Skarbu Pracy Oświatowo-Kulturalnej. 

RÓŻNE. 
-- (6) Jak Polska i Wilno - 

czci Słowackiego. Z okazji sprowa- 
dzenia zwłok Słowackiego wybity zo- 
stanie w mennicy państwowej meda: 
pamiątkowy z wizerunkiem Słowac- 
kiego według projektu prof. Breyera 

Komitet stołeczny sprowadzenia



A 

zwłok Słowackiego wydał portret po- 
ety, który jest do nabycia w komi- 
tecie. 

Prócz tego wypuszczone będą 
dwudziestogroszowe znaczki poczto- 
we z podobizną Słowackiego. . 

W Wilnie prócz zapowiedzianych 
imprez wydana zostanie broszura po- 
pularna o Słowackim pióra prezesa 
Cz. Jankowskiego. Obok puszki z 
ziemią z grobu ojca Słowackiego po- 
wiezie delegacja wileńska na uroczy- 
stości pogrzebowe do Krakowa wie” 
niec uwity z palm ofiarowanych przez 
winian. 

Wieniec; wykonany będzie według 
pomysłu prof.iRuszczyca. 

— (c) Zawodowe uprawianie 
kwestarstwa. Ciągle kwesty uliczne 
zrodziły specjalną formę zawodu. U- 
tworzył się liczny zastęp zawodowych 
kwestarzy, którzy odnajmują się sto- 
warzyszeniom filantrop jnym, urządza- 
jącym kwestę, pobierając, zaležnis od 
umowy od 25-ciu do 40 proc. odze- 
branych kwot. Tego rodzaju zarob- 
kowanie jest niedopuszczalne i wobec 
tego władze administracyjne opraco- 
wują szereg przepisów celem ubez- 
pieczenia społeczeństwa od takiego 
pasożytnictwa. Odpowiedzialność ma- 
ią ponosić jak kwestarz, tak i orga- 
nizatorzy kwesty, odnajrnujący zawo» 
dowców. Będzie prowadzona  kartote- 
ka. według której kontrolować się bę* 
dzie listy, składane przez stowarzy- 
szenia z wymienieniem nazwisk kwe- 
starzy i o ile jedno azwisko będzie 
figurowało na kilku listach kwestują- 
cych w jednym sezonie będzie to do- 
wodem, że ma się do czynienia z za- 
wodowem uprawianiem kwestarstwa. 

— Sport. Wileńskie T-wo Ho- 
dowli Koni i Popierania Sportu Kon- 
nego w jdn, 46 czerwca r. b. urzą- 
dza na torze w Pośpieszce Wyścigi 
Konne. Totalizator będzie czynny: Po- 
czątek wyścigów o godz. 2 p. p. 
Szczegóły w afiszach. 

— Podziękówanie. Opuszczając 
gościnną rodzinę Kolegów Wileńskich 
wyrażam najszczersze podziękowanie 
B profesorowi USB Stanisławowi 

ładyczko, Panu Dekanowi Wydziału 
Lekarskiego tegoż uniwersytetu, Pa- 
nom Profesorom i Doktorom, którzy 
dali mi możność oznajmić się z or. 

* ganizacją opieki lekarskiej w Wilnie. 
Z całego serca życzę Szanownym 

Kolegom sił i dalszych postępów w 
ich owocnej pracy dla zdrowia spo- 
łeczeństwa Polskiego. Dr. W. Hiibsch- 

*  mann, Dyrektor Łotewskiego Państwo- 
wego Zakładu Psychjatrycznego w 
Dynaburgu. 

„ „— Podziękowanie. W. Panu Wacławo- 
wi Studnickiemu za nader cenne, miłe, oraz 
bezinteresowne zaznajomienie z zabytkami 
m. Wilna grona naszych kolegów jak i kole 

+ gów, pracowników Banku Polskiego w War- 
szawie, przybyłych na wycieczkę krajoznaw- 
czą do Wilna ,w okresie Zielonych Świąt — 
składa serdeczne podziękowanie. 
nie Pracowników Banku Polskiego — Koło 
w Wilnie. 

— Wielka zabawa ogrodowa na obo- 
zy harcerskie odbędzie się w ogrodzie Ber- 
nardyńskim we czwartek dn. 16 bm. Popisy 
harcerskie Czarnej Trzynastki Wił.,, wyświe- 
tlenie filmu pod gołem niebem, koncert or- 
kiestry wojskowej i moc innych niespodzia- 

, nek urozmaicą program zabawy. Początek 
zabawy o g. 18-ej (6 wiecz.). Dochód prze- 
znaczony na obozy letnie 7-ej i Czarnej 
Trzynastki Wil. Druż. Harcerskich. 

TEATR I MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia») Dzi: 

siejsza premjera. Dziś: po raz pierwszy 
Teair Polski wystawia popularną, pełną 
szczerego humoru krotochwilę «Żołnierz kró- 
lowej idagaskaru» — St. Dobrzafskiego, 
z gościnnym występem Zofji Jaroszewskiej 

„w roli Kamilli, Krotochwilą ta, dzięki ticz- 
nym piosenkom i tańcom, rna charakter ra- 
czej wodewilu. Zainteresowanie ogromne. 

— Najbliższa premjera. Teatr Polski 
od paru tygodni pracuje nad wystawieniem 
świetnej komedji Fodora— «Czerwony fotel» 
(Premjer), którą obecnie z wielkiem powo- 
dzeniem gra Teatr Letni w Warszawie. 

— Teatr Letni (ogród po-Bernardyń- 
ski). Operetka warszawska, pod kier. art. J. 
Winiaszkiewicza codziennie gra z wielkiem 
powodzeniem <Księżnę cyrkówkę» — E. Kal- 

„ W próbach świetna operetka «Dziewczę 
2 Holandji>, 

Początek o g. 8 m. 80 wiecz. 
Bilety do godz. 4-ej w kasie Teatru Pol- 

skiego, od g. 5-ej za$ w kasie Teatru Let- 
ni go. : 

— Popołudniówka świąteczna w 
Teatrze Polskim. Jutro, w Czwartek, o g. 
4 m; 30 pp. po cenach najniższych odbędzie 
przedstawienie popołudniowe. Wystawioną 
zostanie komędja B. Katerwy <Urwis» z L, 
Pillati w roli tytułowej. 

Ceny miejsc od 15 gr. 
— Ogród po-Bernardyfński. W dniu 

dzisiejszym odbędzie się pierwszy koncert 
orkiestry symfonicznej Wileńskiego Towa- 
rzystwa Filnarmonicznego pod dyrekcją p. pr. 
Jana Kirszteina Barianskiego. Początek o g. 
8 wiecz. Szczegóły w afiszach. 

Kasa czynna w dniu koncertu od godz. 
6 wiecz. u wejścia do ogrodu. 

EISS TDIA 

MAURYCY RENARD. 

"Czy on? 
— Niema nic łatwiejszego niestety, 

—tlumaczyła p. de Prase, — Stuletni 
bluszcz zdobi mury pałacu, tworzy on 
cały las, gałęzie jego otaczają okna, 
a jedna z nich była zaledwie o dwa- 
dzieścia centymetrów odległa od „ser- 
ca". Żmija mogła otoczyć gałęź splo- 
tami swego ciała, jednocześnie wsu- 
wając głowę do otworu, ; 

— Lecz jakże mogła dostać się 
do pokoju? 

— Mogła wpełznąć po sztabach 
okienicy, ześliznąć się z okna na po- 

* 
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RADJO. 
— Program audycji warszawskiej. 

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

15.00. Komunikat gospodarczy i lotniczo- 
meteorológiczny, nad. program. 

16.30—17.00. Program dla dzieci. O po- 
wstaniu Warszawy p. Henryka Nowieniowa, 

17.00—17.15. Nad program, komunikaty. 
17.15. Koncert popołudniowy. W  pro- 

gramie utwory Edwarda Griega. Wykonaw- 
cy: Orkiestra P. R. pa dyr. Józefa Ozimiń- 
skiego. Chór męski T-wa śpiewaczego «Наг- 
fa» pod dyr. acława Lachmana, Antoni 
Gołębiowski (śpiew) i prof. Feliks Starczew- 
ski (akomp.). 

18.35—18.55. Rozmaitości. 
18.55—19.10. Komunikaty <PAT>. 
19.10—19.35. Skrzynka pocztowa — ko- 

respondencję bieżącą omówi dr. M. Ste- 
nowski. 

„ 19.35—20.00. Odczyt pt. «Obraz produk- 
cji rolnej w Polsce» z działu <Rolnictwo> 
wygł. p. Sturm de Strem. 

*20.00—20.15. Komunikat rolniczy” 
20.30. Koncert wieczorny. Muzyka ope- 

retkowa. Fall: <«Rozwóaka» operetka w 3-ch 
aktach. Wykonawcy: pp. Dobrowolska-Pa- 
włowska Zofja, Michalina Makowiecka, oraz 
p. Aleksander Wasiel, p. Ostaszewski i inni, 

22.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
czny, 8 faz) Czasu, komunikaty «PAT». 

22,30—23.30, Transmieja muzyki tanecz- 
nej z restauracji «Rydz». a 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Chciał zgładzić żonę, spalił 

dom, a w nim dwoje dzieci. One- 
gdaj w zaścianku Kuciszki gm. Dau- 
gieliskiej wybuchł pożar. Pomimo 
akcji ratowniczej prowadzonej prez 
sąsiadów spłonął dom mieszkalny, 
stodoła i obora należące do Jana Pio- 
trowskiego. Kiedy ochłonięto Zz pier- 
wszego wrażenia spostrzeżono brak 
dwojga dzieci 4-leiniej Franciszki i 
3-letniego Olgierda. Początkowo my- 
ślano, że dziećmi zaopiekował się 
ktoś z obecnych, jednak dopiero po 
pewnym czasie nasunęłó się podej- 
rzenie, że zginęły one w płonącym 

P 

domu. Rozpoczęto poszukiwania i w K 
rezultacie znaleziona zwęglone szczątki 
ich. Jednocześnie pod gruzami spalo- 
nej stodoły znaleziono szczątki kro- , 
wy. Wszczęto dochodzenie: co spo- 
wodowało poźar i w wyniku tego 
dochodzenia wyjaśniło się, że ogień 
został podłożony przez Aleks. Bukow- 
skiego, który w ten sposób chciał 
pozbawić życia żonę swoją mieszka- 
jącą w domu Piotrowskiego. Bukow- 
sčy od roku 1923 żyli „w separacji. 
Podpalacza i mordercę --1ewinnych 
dzieci aresztowano. Prawdopodobnie 
będzie on odpowiadał przed sądem 
Byte yi 

„ „— Rewizje na <Pośpieszce>. Właści- 
cieli Pośpieszki spotkała w sebotę nagłą a 
niespodziewana wizyta oficera urzędu Śled- 
czego. Po skonstantowaniu sprzedaży napoi 
alkoholowych, na co gospodarze -Pośpie- 
Szki» nie uzyskali zezwolenia, « zarządzona 

a rewizja przyczem znaleziono «zapas 
wódek, win i likierów ukrytych w łóżku. 
Spisano protokuł, który oby odniósł lepszy 
rezultat niż wszystkie poprzednie. © 

Otrzymaliśmy urzędową wiadomość, że 
spółka eksploatująca <Pośpieszkę> bez Žad- 
nych skrupułów umie ać w rachunku 

zł. za... syfon wody sodowej lub 3 zł. za 
paczkę papierosów nie liczi м% cen na wódkę | likiery. dc 

SPORT 
Pierwszy dzień wyścigów kon- 

nych. 

Wileńskie Towarzystwo Hodowli Koni 
i Popierania Sportu Konnego organizuje w 
okresie obecnym wyścigi konne na torze 
Pośpieszka, SEK 

W ubiegłą niedzielę, pomimo ulewnego 
deszczu o godz, 2-ej na którą zapowiedziany 
był początek wyścigów, wyścigi odbyły się 
x opóźnieniem znacznem i przy zupełnie 
prawie pustych trybunach. W gonitwie pierw- 
szej z płotkami (2400 mtr.), do której zapi- 
sało się osiem koni, palmę pierwszeństwa 
oraz nagrodę pieniężną w sumie 600 zł. zdo- 
była klacz <Bandurka» wł rtm. 13 p. uł. 
Dowgiałło dosiadana przez czołowego jeźdź-' 
ca tegoż pułku por. Juścińskiego, Drugim 
przybył mjr. Falewicz na <Rozenfelsie», trze- 
cia klacz «Alba» wł. 4 pł. uł. Czas «Ban- 
durki> 3,55 

W gonitwie, z przeszkodami, dystans 3000 
mir. wygrał płk. Łodziński DOW Wilno na 
wałachu <Exor» (nagroda 400 zł.). Drugie 
miejsce zajął por. Juścińskina wał. <Lalek>, 
trzecie płk. Kozierowski 4 P. uł. na wał, 
<Energiczny», Czas 4.40. ‚ 

Gonitwę z płotkami na przestrzeni 2800 
mir. o nagrodę 800 zł. wygrał ogier <Excen- 
tryk> wł. por. 26 p. uł, Mitosa, dosiadany 
at. R N. a a por. zę na 

laczy <Kwiwa» i trzecim por. Ważyński 
З BAR a klaczy <Reas, Čia 235, > 

zwarta z rzędu konkurencja, gonitwa 
płaska, dystans 2806 mtr. aa 8500 zł 
przyniosła zwycięstwo klaczy «Renata», wł. 
BR. aa wa M w A Tatarow- 
skim, Drugim był ogier «Darius, trzeci 
klacz <Reve d'or» kin 
3.DAK, Czas Renaty 

Gonitwę piątą z płotkami Militari dy- 
stens 2400 mir. nagroda 600 zł. wygrała 
klacz «Panna» pod por. 21 p.uł. Sucheckina. 
aa był wałach <Morus» pod por. Wa- 
żyńskim i trzecim wałach «Łęcki», pod por. 
4 p.uł. Spiczyńskim. Czas — 3,8. 

° Jutro drugi dzień wyścigów 
rozpocznie się o godz. 3 po : poł. Następne 
dni początek o godz. pierwszej, gdyż przed 
wyścigami odbędą się konkursy Wes : 

konnych 

„— Istotnie—przyznał Jan. Marenil. 
Wszystko to jest zupełnie logiczne, 
Lecz, czy nie było w pokoju innego 
otworu, przez który "żmija mogłaby 
się przedostać? 3 M 

— Zadnegol-—oświadczyła Gilberta., 
— Żadnego wentylatora? 
— Żadnego. 
— A kominek? 
— Zasłonięty był całkowicie me- 

talową zasuwką, - ` 
— A mysie nory? 
— Ani jednej. 
— Czy nie mogła się dostać przez 

drzwi? 
— Matka moja chociaż była od- 

ważna, lubiła jednak, by drzwi do jej 
bliskie krzesło, stamtąd na dywan w pokoju zamykane były na „Zasuwkę, 
kierunku białej ręki, która mogła się gdyż wtedy czuła się zupełnie spokoj- 
zawieszać z łóżka... nie na parterze. Drzwi więc prowa- 

TE por. Ważyńskim 
„35. 

SŁ O 

Z SĄDÓW. 
Redaktor „Białoruskoj Sprawy" 
skazany na | rok więzienia. 
W dnin wczorajszym w Wydziale Kar- 

nym Sądu Okręgowego: w Wilnie. rozpatry- 
мапа byłą. sprawa redaktora odpowiedzial- 
nego organu Hromady «Biełaruskaja Spra- 
wa» Szymona Makalika. 

W Nr 21 wspomnianej «<Białoruskoj 
Sprawyż z dnia 10 sierpnia 1926 roku ukazał 
się szereg artykułów, jak <13000 polskich 
osadników na Ziemiach Wschodnich, «VIII 
SRA? i «7 gadow». 

artykułach tych nieujawniony autor 
napadał na władze polskie, które rzekomo 
miały uciskać lud białoruski, przez odbiera- 
nie mu ziemi przydzielanej polskim osadni- 
kom i t. d, 

Urząd prokuratorski dopatrzył stę we 
wspomnianych artykułach przestępstwa z 
art, 129 K. K. i poci: t redaktora tego pi- 
sma Szymcna Makulika do odpowiedzialno- 
ści karnej. 

Po przemówieniach stron sąd w skła- 
dzie sędziów Jodzewicza, Stankiewicza i 
Umiastowskiego wydał wyrok, skazujący 
Szymona Makulika z art. 120 K, K. na 1 rok 
więzienia. zawieszając równocześnie organ 
Hromady <Biełaruskaja Sprawa». na zawsze. 
Oskarżenie popierał pprok. Sakowicz. 

Redaktor białoruskiej „Krynicy* 
skazany na 3 miesiące więzienia. 

„ W dniu 15 lipca 1925 roku Urząd Ko- 
misarza Rządu na m. Wilno nałożył areszt 
na 32 Nr białoruskiego pisma <Krynicy» z 
dnia 26V4i-25 roku *i pociągrął do odpo- 
wiedzialności karnej redaktora odpowiedzial- 
nego tegoż pisma Bronisława Kuronka za 
artykuł p. t. <Zwanica u Żodziszkach». 

Autor wspomnianego artykułu, ukrywa- 
jący się pod pseudonimem K. Swajak uskar- 
żał się na rzekomy ucisk ludu białoruskiego 
ze strony władz polskich i panów, <którzy 
go wyzyskują i dążą do utrzymania ciemno: 
ty». Z tego powodu miał być wywieziony 
przez władze polskie «Dzwon Żodziski» —ks. 
Godlewski, który głosił Światu, że narodowi 
białoruskiemu dzieje się krzywda. 

W dniu wczorajszym sprawa ta znala- 
zła się na wokandzie. Wydziału Karnego Są- 
du Okręgowego. Na ławie oskarżonych za- 
siadł redaktor odpowiedzialny «Krynicy> 
(zai Kuronok, odpowiadając z art. 129 

Oskarżenie wnosi pprok. Sakowicz. 
Broni oskarżonego adwokat Neuman. 
Po krótkim przewodzie sądowym sąd 

wydaje wyrok skazujący Bronisława Kuron- 
ka na 3 miesiące więzienia. S. 

Tragedja nieznanej kobiety 
w Tatrach. 

Przed niedawnym czasem przejeżdżający 
do Morskiego Oka motocyklista w nurtach 
wodospadów Mickiewicza; pod mostem łu- 
kowym, znalazł zwłoki nieznanej, młodej 
kobiety: Z zebranych dotąd materjałów, przez 
policję, przypuszczać można i to z całą pew- 
nością, że kobieta owa popełniła samobój. 
stwo- Według zebranych danych, przyjecha- 
ła ona do Zakopanego w piątek 3-go b. m. 
pociągiem przychodzącym do Zakopanego o 
godz. 6.30 rano, Wysiadła z pociągu bez 
żadnych bagaży i bezwłocznie zwróciła się 
do oczekujących na gości dorożkarzy, z żą- 
daniem edwiezienia jej do Morskiego Oka 
w Tatrach. 

Po ugodzeniu «jednego z dorożkarzy za 
20 zł., wsiadła do .dorożki i kazała Ais 
wieźć wprost, bez zatrzymywania się bąd: 
przed hotelem, bądź przed restauracją, Woź: 
nica starał się w czasie jazdy nawiązać z 
pasażerką rozmowę, jednak ta nie okazywa- 
ła do tego najmniejszej ochoty zdradzając 
jedynie tyle, że przybyła z Warszawy. 

Strój jej, czapeczka studencka, wskazy- 
wały na to, że jest ona studentką uniwersy- 
tetu. Około godziny 11 w południe dojecha- 
no do mostu w Roztoce na Wodospadach 
Mickiewicza, Tu nieznajoma kazała się wo- 
źnicy zatrzymać i oświadczyła mu, że dalej 
nie pojedzie, że pójdzie stąd piechotą i po 
zapłaceniu naležytošci umówionej, odesłała 
go z powroiem, a sama udała się ścieżką w 
górę ku dolinie Pięciu Stawów. 3 

To był OR moment, w jakim ją wi- 
dziano żywą. Świadkiem odejścia nieznajo- 
mej w górę Wodospadów Mickiewicza była 
córka właściciela gospody znajdującej się 
przy moście. Co się góra z nieszczęśliwą 
działo — to pozostanie jak się zdaje na zaw- 
sze tajemnicą. 

Badanie stromych i urwistych brzegów 
po obu stronach potoku okazało się zupeł- 
nie bezowocne. Przypuszczać jednak można, 
że młoda desperatka rzuciła się gdzieś po- 
wyżej Wodospadów w przepaść — na co 
wskązywałaby złamana prawa nogą i zna- 
Jazłszy śmierć ma dnie, przeleżała tam od 
piątku do wtorku t. j. do dnia w którym j. 
znaleziono w miejscu pod mostem, load 
zwłoki jej przyniosła zapewne duża wsku- 
tek wielkich opadów deszczowych w Zielo- 
ne Święta, woda. | Е 

Znaleziono ją niemal zupelnie nagą, bo 
tylko w koszulce i reformach rėžowych, 
oraz pończochach i pantofelkach, Resztę 
stroju prawdopodobnie zabrały tale potoku 
gdzieś w dół, nigdzie w pobliżu miejsca ka« 
tastroty ich nie znaleziono. 

° 115% do Redakcji. 
Szanowny Panie, у я 
Proszę najuprzejmiej o umieszczenie w 

poczytnem piśmie Pafskiem następującego 
sprostowania: ‚ 

Dnia 7-go b. m. przesłana została do 
Redakcji Słowa odezwa Katolickiego Zwią- 
zku Polek w sprawie głosowania do Rady 
miejskiej i wydrukowaną została w N-rze 
129:m. Skracając Km jednak, Redakcja 
opuściła całą część drugą, zawierającą, 
między innemi, wezwanie do głosowania 
zgodnie z hasłem Związku. «Pro Christo et 
Patria», przez co zmieniono jej charakter i 
myśl przewodnią. Ё 

Z poważaniem | } 
Mieczysławowa Jeleńska. 

Przewodnicząca Katolickiego 
i Zwłądku Polek. A 
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dzące Z sypialni matki mojej na ga- 
lerję i do garderoby, miały zasuwki, 
jednak zamykane były tylko jedne z 
nich, odkąd spałam w pokoju, przy- 
łegającym do garderoby. Aby nie po- 
trzebowała wstawać dla otwierania 
drzwi, do zasuwki przymocowany zo- 
stał drut, za pociągnięciem którego 

"mogła mama otworzyć zasuwkę, nie 
poruszając się z łóżka, Otóż ja sama 
zamknęłam tę zasówkę wieczorem 
dnia poprzedniego i pamiętam dosko- 
nale, że ciocia otworzyła ją rano, 
chcąc wybiedz po mego ojca. Ponie- 
waż mama nie wzywała w nocy słu- 
żącej, najwidoczniej więcnie otwierała 
tych drzwi. Nie można więc przy- 
puszczać, że żmija skorzystała zę . 
szpaty, pomiędzy 
drzwiami, by wsliznąć się do pokoju. 

wo 

  

Miejski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5) е®
Ф©
@|
 

inne dnie od s 
od-g. 5«ej, w inne dnie od g..6. Ceny bi'etów: parter — 60 gr., balkon — 

z Teatr ” olonja“ B 

będzie wyświetlany 

i$ nasza ulubienica 
№ powodzeniem we | 

ul. A. Mickiewicza 22, ga miastach stołecznych Europy p. t. 

'Оа аша 11 czerwca do dnia 16 1027 r. włącznie 

film: 

Kasa czynńa w niedzielę i dnie świąteczne 
«5 m. 30. Początek seansów 

ORJA ©' 
wszystkich 

„Przez miłość do sławy* 
dramat historyczny z epoki Ludwika XV-go w 10 aktach, W poczekalni koncerty radjo. 
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Wł. Szczepańskiego. 

SUN w popularnym obrazie, który przeszedł z kolosalnym 

„Księżna Gdańska" 
skiej, obraz przypomina życie zwycięzcy Europy Napoleona. Śpieszcie ujrzeć! 

(RYCERZE 
MIŁOŚCI) 

Ostatni seans o godz. 10-ej. 
g. 3 m. 30, w soboty odg. n. 30 i 

w niedzielę I święta o g. 4-2 sr soboty 
gr. 

© w 12 w. aktach z czasów 
wielkiej rewolucji francu- 

  Kino- Inq Pater od 80 gr., Balkon — 50 g. - я D « 
$ teatr. „Helios Wielka sensacja! Film, E itargui mówić będzie Wilno! „Hrabina M A R ! С A 
6 (Gi Wileūska 38. ple słynnej operetki Kalmana. W rol. gł. HARRY LIEDTKE i przepięna VIVIAN GIBSON. 

Niebywały przepych wystawy! 
  

Z CAŁEJ POLSKI, 
— Bunt więźniów w Grodzis- 

ku. Wczoraj rano doszło do poważ* 
niejszych zaburzeń w więzieniu śled- 
czem w Grodzisku. Osadzeni tam 
więźaiowie wszczęli zrazu głośną a- 
wanturę poczem rozpoczęli demolo- 
wać cele. Hasło do buntu dał więzień 
Michał Karpiński, złodziej osadzony 
w więzieniu za kradzież dokonańą 
niedawno w Milanówku. Karpiński 
rozbijał ławką urządzenie celi, zdemo- 
lował piec wrzeszcząc przytem nie- 
ludzko. Po kilkunastu minutach, gdy 
Karpiński się nie uspakajał poczęli 
mu wtórować więźniowie osadzeni w 
sąsiednich celach, którzy demolując 
prycze, ławki, piece wznosili najroz- 
maitsze okrzyki. Do buntu więźniów 
kryminalnych przyłączyli się także o- 
sadzeni w więzieniu komuniści, któ- 
rzy Starali się wydostać na wolność. 
Krzyki dochodzące z murów więzienia 
ściągnęły tłamy gawiedzi. Zbuntowa- 
ni więźniowie poczęli przez okna po- 
rozumiewać się z tłumem zebranym 
przed więzieniem. Położenie stawało 
się z minuty na minutę groźniejsze. 
Dopiero silny oddział policji zdołał 
zmusić zebranych przed więzieniem 
do rozejścia się. Więźniowie uspokili 
się dopiero około godz. 10-ej wie- 
czorem po przybyciu p. prokuratora 
Świątkowskiego. Do Grodziska przy- 
byli także naczelnik wydziału bezpie- 
czeństwa Województwa Warszawskie- 
go, p. Godlewski oraz komendant 
policjł, p. insp. Tomanowski. Przed 
więzieniem oraz po całem mieście 
krążą wzmocnione posterunki poli- 
cyjne. 

— Muzeum Narodowe pamię: 
ci Słowackiego. Z-okazji Sprowa- 
dzenia do kraju prochów Juljusza 
Słowackiego, Muzeum Narodowe w 
Warszawie zgromadziło w jednej z 
sal działu malarstwa i pamiątek pol- 
skich przedmioty, związane z imieniem 
Słowackiego, które są : własnością 
Muzeum. 

W liczbie tych przedmiotów znaj- 
duje się biurko poety, ofiarowane 
przez nieżyjącego już Stanisława Kra: 
jewskiego, a niedawno dopiero z re- 
zydencji ofiarodawcy z Anglji do kraju 
sprowadzone. Pozatem wystawiono 
szereg cennych pam ątek, pochodzą- 
cych z zapisu L. Meyeta: meble, kala- 
marz, portrety rodzinne oraz wielce 
interesujący obraz olejny — krajobraz 
fantastyczny © charakterze wybitnie 
romantycznym, malowany dość biegle 
ręką Juljusza Słowackiego. Wśród 
portretów rodzinnych wyróżnia się 
portret matki wieszcza, Salomei Becu, 
wybitne dzieło Franciszka Lampiego. 

Że świata. 
— Zwierzęta i fotograf. W o- 
dzie zoologicznym w Rzymie u- 

rządzano wielki konkurs zdjęć : foto- 
graficznych zwierząt z nagrodami za 
najlepsze zdjęcia. Konkurs trwał dwa 
miesiące i wywołał ogromne zaintere- 
sowanie wśród fotografów zawodo- 
wych i amatorów. W konkursie wzię- 
li udział i fotografowie cudzoziemscy 
Fotografować zwierzęta zwłaszcza 
dzikie było wcale nie łatwą rzeczą. 
Powodzenie uzależniało się nietylko 
zręcznością fotografa lub najbardziej 
charakterystycznym momentem, ale 
również i.. humorem, czy gotowością 

modela. : 
"SB Wogóle zwięrzęta zachowują się 
przed aparatem fotograficznym  bar- 
dzo ciekawie. Najłatwiej jest fotogra- 
fować lwy. One jak gdyby zdają so- 
bie Sprawę z własnej „fotogenicze 
ności* i zezwalają na operowanie tuż 
przed samym nosem. 

Natomiast hipopotam jest wsty- 
dliwy, jak panienka i na widok apa- 
ratu daje nurka do wody. Stanowczo, 
panie na plaży są mniej wrażliwe. 
—__ Najtrudniej jest jednak z małpami, 
Są one tak ciekawe, że zaglądają do 
aparatu, dotykają go i popsuły nie- 
jedną kliszę niepohamowanymi wybu- 
chami radości. Jedna z nich sama 

— Ale, — wtrącił Jan Marenil, — 
Czyż żmija nie mogła wśliznąć się do 
pokoju przed zamknięciem drzwi? 
Ukryta pod łóżkiem, mogła wyjść 
stamtąd dopiero później. 
-— jest to hipoteza, którą oczy- 

wiście brano również pod uwagę, 
— rzekła p. de Prase. Lecz obie z Gil-- 
bertą udałyśmy się na SPeCynK о 
wpół do dziesiątej, stróż zaś obcho- 
dząc, jak zwykle zabudowania (co 
czynił nieco później), widział żmiję w 
skrzyni około jedenastej. i 

/ — Stąd wynika, —zauważyla Gil- 
betta, że stworzenie to musiało się 
wymknąć pomiędzy jedenastą a pierw- 
szą w nocy. 

„— Dlaczego pięrwszą w nocy?— 
niedomkniętemi zapytał Jan Marenil. 

— Gdyż o tej godzinie mama mia- 

Wydawca Stanisław iiacklewicz Redaktor w/z Czesław tarwowski; Odpowiedzialny za ogłoszznia Zenon kawiński. 
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VATTER DESI 

Słynna Wróżka Ghiromantka 
przyjmuje od 10 do 8 wieczór, Prze- 
powiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości i td. Adress naprzeciw 
Krzyża (Zarzecze), ul. Miyuowa 21, 
m. 6, w bramie schody na prawo. i   

nacisnęła gruszkę i sfotografowała 
swe koleżanki. Będzie to istotnie je- 
dyne w swoim rodzaju zdjęcie, praw- 
dziwie „malpie“. : 

— Dramat ślepca. W węgier- 
skiej wiosce, w pobliżu Kanitze, ro- 
zegrał się przed kilkoma dniami nie- 
zwykły dramat. Włościanin miejsco- 
wy, Jan Torcza, powrócił do domu 
po odbyciu trzymiesigczneį kary w 
więzieniu za pobicie. W więzieniu 
Torcza stracił wzrok. Żona jego, cho- 
ra na gruźlicę, cały czas nieobecno- 
ści męża spędziła w łóżku, przyczem 
pielęgnowała ją sąsiadka, Staruszka 
70-letnia, Anna Kowacz. Kiedy Tor- 
cza dowiedział się, iż sąsiadka żąda 
zapłaty za opiekę nad chorą, a jedno- 
„cześnie zauważy! brak różnych dro- 
bnych przedmiotów, zaczął podejrze- 
wać sąsiadkę, iż okradła go. Posta- 
nowił ją zabić. W nocy podkradł się 
do łóżka, na którem zazwyczaj Sypia+ 
ła sąsiadka i wbił jej nóż w piersi, 
jęki mordowanej obudziły nie żonę, 
lecz właśnie tę sąsiadkę, gdyż ślepy 
Torcza zabił przez pomyłkę własną 
żonę. Sąsiadka, widząc, co się stało, 
z przerażenia zmarła. Torcza pooma- 
cku pow esił się. > ; 

Następnego ranka znaleziono w 
izbie trzy trupy i płaczącą, trzyletnią 
córeczkę zabójcy, mimowałnego i 
ślepego samobójcy. 

Ofiary. 
— Feliks Dąbrowski zamiast wieńca, na 
śp. inż. Stanisława Jelskiego na Žio- 

k im. Maryi zł. 3. 
1 
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ła zwyczaj dzwonić na służącą, gdyż 
budziło ją silne pragnienie. Skoro tej 
nocy nie zadzwoniła, to znaczy, że | 
już przedtem żyć przestała. 

— jest to tylko hipoteza. Ale by 
wyjść z pokoju, żmija nie mogłaby 
wszakże odszukać owego „Serca”? 
+ — Ma pan rację. Przekonaliśmy 
„sią, že bylo to ješli nie - niemożliwe, 
to w każdym razie wysoce niepraw- 
dopodobne. Najwidoczalej wymknęła 
się ona przez któreś drzwi w ciągu 
dwuch godzin, którę upłynęły od 
chwili naszego przebudzenia, aż do 
odkrycia sprawczyni naszego nie- 
Szczęścia i rozpoczęcia pościgu za nią. 

Gdyśmy weszły rano obie z ciocią do 
pokoju matki mojej, żmija musiała 
znajdować się gdzieś bardzo blisko, 
przyczajona w cieniu pod łóżkiem, za 

chirurgja jamy ustnej. stwo samodzielnie u 
Sztuczne zęby. Porce- pana generzła Kona- 

„lanowe korony. rzewskiego.  Znam 
Mickiewicza 11 — 8.gruntowfiie uprawy Wojskowym i urżęd-roji i chów _inwen- 
nikom zniżka i na tarza. P. Punżany,. 

raty. W. Linke, majątek Bik Linkę, и 
NALEZIONO A 

L iro dnia 
10 czerwca b. r. 

na ul. Ś-to Jańskiej 
między Pocztą a Uni- 
wersytetem.  Właści- 
ciel może po udo- 
wodnieniu odebrać w 

admin. «Słowa» , 

Pożyczki 
załatwiamy szybko 

    

Uczennice 
średnich szkół, z inte- 
ligentnych domów, 

przyjmę od początku 
roku szkolnego, Za- 
pewnia się troskliwa. 
opieka, dobre utrzy- 
manie i mieszkanie. 

Ostrobramska 21 m, В.     

    

i dogodnie na ter- tel. 11—47. . 
min od 1 miesiącą й 

do kilku lat 
Wileūskie Biuro |SAMOCHODEM 
Komisowo- Handlo- ° 
we kaucjonowane |do Druskienik 
ul. Mickiewicza 21, |jądę we czwartek, mo- 

tel. 152, gę zabrać kilka osób. 
———“ Šosnowa 5 m. 4, 

1 ® odz. 19—22, / 
m 2 pokoje 5 =* : Ośrodki, | 

z używalno ścią kuch- zd 
ni do wynajęcia przyj w Goni ek 

ul. Zawalnej 16 m. 32. PZ adknia ® 

Wileūskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

Porozumieć się 

-od 3 do 5 po poł. 

  

Ucz e ń tel. 152, я 

; 5 Mieszkanie 
ósmej klasy poszu- 4 pokoje, kuchnia 
kuje kondycji na lato, Ro WYNAJĘCIA 
posiada jęz niemiecki. Zarzecze 20, pod 
Zgłosze od 10— Apteką. 
12 g. Mickiewicza 42, 

m. 11. 

Ty > aa gubiono Dowód 
Perfumy Osobisty wyd. 

na wagę 48 age” przez Starostwo 
chów, Mydła tuaje- | Oszmiańskie w dn. 9 
towe tanio. Polski | marca 1927 r. za 
Skład sł ay Nr 5417 na imię Aro" 
Włady Iudwigy Įna Szotema  Brudno 
BER udwisar- |zam. w Smorgoniach 

ska 12, róg Tatar: ul. Traugutta, 
L „wi! "uniewažūia się. 

  

szafą, czy ja wiem zresztą gdzie! Držę | 
na samą myśl G teml й 

— Gdzie jest żmija czarna w bia-_- 
łe pręgi? Oto zmora, która zaczęła 
mas dusić, poprzez bezbrzeżną roz- 
pacz, w którą wprawiła nas tragiczna 
śmierć ukochanej ósoby. W -ciągu dni 
i tygodni, które nastąpiły, robionó 
wszystko co było w mocy ludzkiej by 
ją odnaleść. Przeglądano meble, ścia- 
ny, zakątki wszystkie. Sondowano 
wodę, pałono w piecach, przeszukano 
park, piędź pó piędzi, łas i pola we 
wszystkich kierunkach... Nie znalezio- 
no żadnego śladu, łecz nie było to 
uspakającem, gdyż nie dawało žad- 
nej pewności, że żmija nie czai 'się 
gdzieś w pobliżu. W każdej kryjówce, 
dostępnej tego rodzaju stworzeniom, 
mogła się czaić śmierć. 
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