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Notatki przedwyborcze, 

Wczorajszy artykuł w rozumnym 
Dzienniku Wileńskim p: t. „niesly+ 

, chany skanmdal* wart istotnie jest te- 
go nagłówka. Autor tego artykułu 
pisze takie rewelację: „Dwunastka 
—powiada—wymyśliła stworzenie sió- 
demki dla rozbijania komunistów i 
drobnerowców. Lecz ta siódemka nie 
otrzyma dostatecznej ilości głosów, a 
więc wszystkie na nią oddane głosy 
pókią na dwunastkę. Co za ohyda" 
— jeśli dosłownie nie cytujemy  arty- 
kułu Dziennika, to w każdym . razie 
taki jest artykułu tego sens. A teraz 
prosimy czytelnika Polaka, czytelni- 
ka—Wilnianina o chwilę zastanowie- 
nia się nad rodzajem mentalności lu- 
dzi, którzy takie rzeczy wypisywać 

mogą. į 
Przypuśćmy na chwilę, że to co 

Dziennik pisze jest prawdą. 
Jeżeliby naprawdę powstałą w 

Wilnie lista, której jedynem zadaniem: 
Z 

byłoby,—tak jak to pisze Dziennik— 
odciąganie głosów od komunistów i 
oddawanie ich jednej z list polskich, 
—to oczywiście nie należy takiemu 
procederowi przeszkadzać, lecz 
przeciwnie w interesie każdego Pola- 
ka byłoby kombinacji tej dopomódz. 

W Autor artykułu  „rewelacyjnego* 
4 Dzienniku zasługiwał by wtedy/na 25 
i batów wymierzonych bez kobierca. 

| Od batów takich mógłby się: au" 
tor artykułu tylko wykręcić w spos 
niezbyt dla swej osoby przyjemny, 
Oto musiałby przedstawić dokumen 
udowadniające „iż nie zawsze wie 
co czyni“, że z natury posiada język 
za długi a orjentację za krótką. 7 > 

Niestety_jednak, tak dobrze nie jest. 
4 Rewelacje Dziennika tak idteligentnie 

nictwa, która posuwa ludzi do! ; dz 
łania nawet na korzyść balszewikon 
byle nie iście * ludzi bėzparty, 
nych do zwycięstwa. Istotnie, należy, 
tu zauważyć, że agenci wszystkich 
partyjnych komitetów działających w 
mieście przedewszystkiem rzucają się. 
do zrywania afiszy Bezpartyjnego 
Komitetu. Jest to objaw  soliaurnosci 
wszystkich wogóle partyj przeciw pit“ 
wszej uczciwej próbie skontruowania 
wyborów ma apartyjneį podstawie. 
"Wszyscy wysilają się, by przekonać 
publiczność, że Komitet Bezpartyjny, 
to tacy sami partyjnicy, jak. inni. Dia 
każdego uczciwego Wilniąnina ; ©s: 
czerstwo to jest tylko osżczerstwem, 
Dość spojrzeć na naszą listę, 

     
   

partyjnych. Ё 

Taksamo jest z tą siodemką. Nj) 
jej sziucznie nie fabrykował i tut   

"+Bziennik, jak zwykle zresztą, pisze,   
(nieprawdę. Powstała ona $ama i po 
stała jako maturalny objaw. 

    

PASI 

WARSZAWA, 15.VI. PAT. Dzi- 
siaj dnia 15 czerwca o godz. 
10-ej rano rozpoczęła się przed 
Sądem Okręgowym w trybie do- 

W sprzedaży. detalicznej cena pjeodyńczego n- rm 20 groszy. 
,. Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezammówtonych aje zwraca. 

-Osłupiający yrok sądu nad Kowerdq. | 
raźnym rozprąwa przeciwko Bo- 
rysowi Kowerdzie oskarżonemu 
o zabójstwo pełnomocnego posła. 
Z. S. S$, R. Wojkowa akredyto- 
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wanego przy rządzie polskim & 

аоКоЕапе w dn. 7 czerwca na Rezultat sprawy; Kowerdy wywołał Dwotku. Glówktym wiWarszawie. w nas przygnębienie. Powiemy więcej: 
wywołał osłupienie. Rozumieliśmy, że 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz miiimetrowy jednoszpal 
za tekstem AA ry Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

ncji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i iabelowe o 

* 

wypowiedziane, są tylko - dowodem /SZCZA 
tej psychopatologji naszego” partyj M 

. 

by "wi: 
dzieć kolosalną różnicę po NY ej 
konstrukcją, a sposobem ułożenia 

  

| it lm 
reakcji | 

Początek obrad. 
ci pp. Paschalski, Andrejew, Niedziel- 
ski i Ettinger. Urząd prokuratorski 
powołał 16 tu świadków oskarżenia 
oraz biegłych lekarzy, obrona zaś 
wezwała 6-ciu świadków. Jako šwiad- 
kowie stanęli także obaj roazice oskar- 
żonego oraz siostra. Na ławach pra- 

Pierwsze słowa. oskarżonego. 
Po ostaleniu personaljėw, z któ- karżony głosem dobitnym oświadcza: 

rych okdżuje się, że oskarżony Borys „Przyznaję się do zabójstwa Wojko- 
Kowerda urodził się 21 sierpnia 1907 wa. Do winy się nie przyznaję”. Na 

,a6ku, ńiema zatem ukcńczonych lat pytanie przewodniczącego, czy chce 
/20-tu, przewodniczący 'odczyfał Wn 06- udzielić jakichś aśnień w Sprawie 
sek prokuratora w przedmiocie posta- samego faktu zabójstwa i co do mo= 
„wienia Borysa Kowerdy przed sądem tywów jego, oskarżony oświadczył: 
doreźnym i ukarania go za zabójstwo „Gdy wyszedłem na peron, ujrza- 
z art, 453 k. k. w trybie doraźnym. łem Wojkowa z jakąś inną nieznaną 

Na pytanie przewodniczącego, czy mi osobą. Wówczas wyjąłem rewol- 
oskarżony przyznaje się do winy, os- wer i strzeliłem do "Wojkowa. Woj: 

W komplecie sądzącym zasiada 
jako przewodniczący wice-prezes Sądu 
'okregowego w Warszawie Gumiński 
oraz sędziowie tegoż sądu Kozakowski 
i Skawiński. Oskarża prokurator Sądu 
Apelacyjnego Kazimierz Rudnicki, Jako 
obrońcy oskarżonego stanęli adwoka- 

Z zęzn ń obojga rodziców ojca i pracować przyczyniając się do utrzy- 
matki wynika, iż Kowerda był wycho: mania rodziny. Ojciec oskarżonego 
way 'w atmosferze religijaej « i mieszkał przed wojną z rodziną w 
wyróżniał się szczególną Wilnie, skąd ewakuowano go do 
„wrażliwością na wypadki rozgrywają: Moskwy. Z pochodzenia jest włościa- 

ób ce się w Rosji bolszewickiej, przy: ninem. W roku 1917 walczył z Kie- 
czem .od wczęsnych lat bo już od 14 reńskim przeciwko bolszewikom. W 
roku życia będąc w szkołe musiał roku 1920 w czasie wojny polsko» 

    
Z kolei przed sądem przewinął się nego, niemniej też zamkniętego w 

szereg świadków z grona naliczyciel- sobie. 
В *ёЁ%@тщит. do którego uczę- Swiadek dr. Pawlukiewicz, redaktor 
SZCZ% аггопу` i jego kolegėw. czasopisma „Bialoruskie Štowo“, 2е- 

dyrektor gimmhazjiim znał, iż oskarżony pracował u niego 
i „dž“ 0“ od trzech lat, jako . korektor. Ucho- 

Oś czasu przestał dził za bardzo zdolnego. Tłumaczył 
„dla giała z języków innych na. viałoruski całe 
się bo- artykuły, pisując' niekiedy zupełnie 

samodzielnie. Szczególnie powierzone 
mu było robienie wyciągów z prasy 
rosyjskiej, ermigranckiej, dotyczących 
terroru bolszewickiego w Rosji, Ko- 
werda, szczególnie interesował . się 
wydarzeniami rozegrywającemi się na 
terenie Rosji, żywo reagując na re- 
gime tam panujący. 

Z dalszych zeznań świadków oka: 

  

    

    

      

    

 Bielaws 
# 

РЁЁЁЁ‘ЗЁЩЕЁ% „wyróżniał ' 
wiem wysokłemi zdolnościami, pozo- 
stawiając po sobie jak; najmilsze i 
najiepsze, wrażenie. - Kowerda ' był, 
«chłopcem pa fajn sobie, nie 
„dziełącym się swemi przeżyciami wę- 
oedac *z. otoczeniem. Skłonny był 

„do ekspansywnychodtuchów. Koledzy 
oskarżonego również charakteryzowali 
go jako kolegę sympatycznego, gzdoł-ż 

          
   

   

   
       

   

    

    
   

  

Z kolei biegły prof. dr.  Grzywo« więc, że pierwszy strzał był tylko po- 
Dąbrowski po  scharakieryżowaniu wierzchowny, a nie śmiertelny, a po 
strząłów danych przeż Kowerdę do tym strzale na skutek specjalnej po- 
pas s ara «ns opinię, iż zycji przyjętej przez posła Wojkowa 

w. Iswe- plū 

  

   
      

. pierwszy „strzal-- lico. był mógł nastąpić drugi strzał śmiertelny. 
śmietany dro, zaś pówierzchowny, biegły orzeka, iż ewentualność ta jest 

a zapytanie obrony, inak nie wykluczona. Z materjału dostarczone= 
alność, a go na przewodzie sądowym przez ze- 

    

   

    

  

o wznowienia rozprawy. przewo: był świadkiem a które dobrze jeszcze 

   

    

  

    

  

     

  

robotników na szerzącą się -w łych dniczący udzielił głosu oskarżanemu, z czasów dzieciństwa pamięta. W r. 

sferach zaciekłość party, Paro który złoż jłynastępujące oświadczenie: 1919 w drodze powrotnej do Polski 

ctwo w świecie robotniczym? stało: Się' (zaczynając: od słów): Chciałbym W'y+ doznawał również krzywd od władz 
tak samo niepopularne, jak dzie”. Sokiemu owi złożyć yjaśdienie bolszewickich. Oskarżeny stwierdza, 

indziej. Żeśmy się z tą listą: *związali, w. jaki. b da | do TĘ że w Wilnie znalazł się w otoczeniu 

związkiem technicznym? Żydzi zawarli że i okonałem zamachu komunizującem, tem bardziej odczuł 
związek techniczny pomi +'3m.8 na osobie posła bolszewickiego Woj- ujemne strony systemu bolszewickie- 

i pomiędzy 4 i 6 | komunistami. Ze 
wszystkich list polskich jednia'1 
potrafiła taki związek zawrzeć, 
się przeciwstawić 

(aby 

łeczeństwa żydowskiego. Ota'ca iry- 
tuje najmocniej Dziennik Wileński. 

Dziennik dogiada tylko papierbwego d 
antysemickiego'konika na bieguńach. 
Ze zwykłą sobie łatwością kłamania or- 
gan pos. Zwierzyńskiego oświadcza, ŻE 
inne listy biorą „pieniądze żydowskie*. 
Tymczaseni, jeśli na kogo spaść mo- 
że tego rodzaju oskarżenie, to tylko 
na obóz reprezentowany przez Dzien: 
nik, obóz, dawnej Rady Miejskiej. Prze- 
cież publiczną tajemnicą jest, że daw- 

ni kierownicy naszego samorządu rzą- 

dzili tam przy cichem i głośnem 
wspólnietwie i współdziałaniu z ży- 

dami. Nie wiemy czy to źle, czy 

,  dobrze,— lecz że tak było, ta jest 

„faktem. ОИ 

Zwrócić należy uwagę, na/ afisze 
glisty Nr 5, t. |. listy litewskiej, Są o- 
(dezwy dwujęzyczne, bardzo nawet 
pięknie opracowane stylistycznie. Lecz 
Są i odezwy wyłącznie polskie. Na 
tych widzimy tylko jakieś obrazki” i 
nadpis „Listą Nr. 5* was obroni Od 
wyzysku podatkowego“. Afisz taki to 
bardzo ciekawy dokument. Oto jak 

Litwini szczerze oceniają litewskość 
Wilna. Muszą spekulować na glosy 
polskie. Oczywiście, że przy ' wybo- 
rach powszechnych wszystko jest 

możliwe, więc i Łitwiai 

Žsika Eanos bolszewicki. zastał mnie 

solidarności *spó- szęzałem wówczas do 

go. Gdy czytał gazety pracując w re- 
dakcji, a zwłaszcza, gdy czytał książ- 

arze, uczę- ki Krasnowa i artykuły Arcybaszewa, 
drugiej klasy. 

wychodziłem wraz 
, dyrektor uprze: 

uczniem szkoły W 

szewizmem. 
W roku ubiegłym zamierzał 

"Pewnego dnia, gdy. 
ż kółęj ze szkoły, я 

nas, ażebyśmy nie szli 
ulicami, gdyż mogą nas pobić za na- ażeby walczyć z bolszewikami, co mit 
sze czapki Był *to: pierwszy Skutek się nie udało. Zaczął czynić tedy sta- 
przewrotu, który odczułem na samym rania o wyjazd legalny do. So 
sobiė. W r. 1017 byłem naocznym Odmówiono mu prawa wyja: 
"świadkiem chaosu i aktów teroru. — wówczas postanowił na znak pr 

Następiiie oskarżony maluje przed zabić Wojkowa, Żałuje, że:. zro 
sce, której niechcia 

` WYROK 
> WARSZAWA, 15,VI, (PAT). Prokurator w swe 
bojstwo posła Wojkowa rozpatrywać należy jak 
na organizacja. - EGW 

.. Następnie przemawiało 4-ch obrońców oskarżonego. 

In 

® 
   

    

    

    

   

  

   

sądem rozmaite akty teroru, których w Pol 

ke 

- «Narady trybunału trwały od godz. 11.40: 
0 «Sąd dorażny ogłosił wyrok, mocą któr 

Przychylne zeznania świadków z Wilna. 

„Stan psychiczny Kowerdy — usprawiedliwia jego czyn. : 

alki z ohydą bolszewizmu, dla której nikt nic 

zrodził się w nim zamiar walki z bol-. 

pewnemi jechać do Rosji w sposób nielegaltiy, 

łów. nia _ jakiegoś. W FELG) dka 

w nocy do 12m. 
ego Borys Kowerda 

sowycj zasiada kilkudziesięciu przed- 
stawicieli prasy krajowej i zagranicze 

O godz. 10:iej min. 20, wśród 
naprężanej uwagi zgromadzonej na 
sali 'rozpraw pnbliczności, wprowa- 
dzono oskarżonego w otoczeniu stra- 
ży policyjnej. 

kow odwrócił się i zaczął strzelać do 
mnie. Kiedy ja wystrzeliłem wszystkie 
swoje naboje, Wojkow jeszcze strze- 
lał'do mnie, wobec czego potbieg- 
lem jakieś 10 kroków i gdy strzały 
Wojkowa ustały, zatrzymałem się i 
podniosłem ręce w górę. . Wojkowa 
zabiłem za to wszystko, 
bolszewicy w Rosji". 

Borys Kowerda i jego ojciec. 
bolszewickiej był oficerem. w armji 
sowieckiej. Do Polski ojciec zabójcy 
przedostał się w sposób nielegalny, w 
roku 1921 i wraz z Sawinkowem wy- , 
dawał pismo „Krestjanskaja Ruś". Z 
przekonań ojciec Kowerdy jest anty-. 
bolszewikiem. Siebie oraz rodzinę U- 
waża za białoruską. . 

się, iż Kowerda  początkawo- 
szkoły białoruskiej, 

zało 
uczęszczał do 
później jednak po wytworzeniu įsię“ 
wokół jego osoby  nieprzychylnej 
atmosiery zmuszony był przenieść się '; 
do. gimnazjum rosyjskiego. 'Nieprzy- 
chylność ta powstała na tym tle, że 

co uczynili . 

sąd koronny,jsądzący bez udziału sę- 
dziów przysięgłych, nieimoże uniewinnić 
zabójcy ministra rosyjskiego, nie może 
go uwolnić od winy i kary. Lecz nie 
rozumiemy także sądu, który młode. 
go chłopca, ideowca, czystego jak 
szkło, entuzjastę i netwowca,—a ner. 
'wowym wolno być każdemu, kto 
„przeżył bolszewizm, — zamutuje. na 
lat 15 w więzieniu, : JS, 

Dlaczego Kowerdę sądził sąd do: 
raźny? Dlaczego obrona, jak wynika 
ze sprawozdań, nie wystąpiła nawet z 
wnioskiem, a "uchylenie doraźnego 
postępowania? as НЕНое оо 

Kowerda działał niezgodnie z in- 
teresem państwa polskiego. Wiemy o 
tem. Wyznala to cała emigracją то- 
Syjska. Wyznał on sam. Lecz na mi: 
łość Boską, Bagiński i Wieczorkie- 
wiez, których wypuszczóno na wol- 
ność, także chyba działali niezgodnie 
z interesem państwą polskiego, W r. 
1867 dnia 6 czerwca Berezowski 
strzelał do cesarza Aleksandra, Cesarz 
Aleksander I! był w. zupełnie inny 
sposób potrzebny Francji, aniżeli p. 
„Wojkow. Polsce. Ces. Aleksander 
„mogt uczynić to, co uczyniła Rosja w 
r. 1016, t, j. uratować Francję w woj- 
nie z Niemcami. Wreszcie pogląd na 
„osobę Aleksandra Il w. połowie w. 
XIX był całkiem inny, 2niželi może 

Koyera wypowiedział. się: katego<.być ocena osoby tego podpalacza 
rycznie przeciwko griipie młodzieży. trupów 
gimnazjum bialoruskieg 
kierunkowi komunisty 
dzy Kowerdy między 
ronow i lwenko określili czyn Kower- 
dy jako wcielenie jego ptzeżyć, W. 
oczach najbliższych przyjaciół Ko- 
werda uchodził za idealistę:; 

SPY qcej 
cznemu. 

       
znania biegły. równieź | sk: 
żony na skuiek warunków . materjal- 
nych i niedawno odbytej ciężkiej cha- 
roby—szkarlatyny—mógł się ztajdo- 
wać w stanie psychicznym, ; który do 
pewnego stopnia „e czyłby jego. 
czyn. ; i 

nie robi 

   

    

ł 

  

kłopotu, a którą trak e jako. „drugą 
swoją ojczyznę, ę przekonania nie 
jest monarchisią, lecz demokratą lecz 
woli jakiekotwiek rządy w Rosji byle 
nie rządy komunistyczne. ||| 

Wojkowa | A wał. nie jako 
posła pa o w fo 
przedstawiciela Kominternu. Ostatni 
ksiczhą pod wrażeniem której gbył w 
chwili, dokonania zabójstwa była 
książza Arcybaszewa p. t: „Za 

pisatiela“. Kowerda dobitnie z: 
że z zamiarem uczynienia 

   

    

  

o strony z  bolszewi W i joe 
gwałtowną wp     

  

    

* 

sie, S    о- 
bili w celu zniweczenia bolszewizmu. 

+ i 

  

Kit 

oi żad- 

  

     
  

azany został na bezter- 
   

   Ко!е г 

innemi Zacha-“ 

jzekł, > oskar- 

  

   

  

isce, ale jako Sady 
statnią którzy 

  

pów dziewczęcych,j awatsowanego 

a zastępcę międzynarodowej organi-    zacji destrukcji, A jednak Berezowski 
był skazany tylko na deportację. Wstyd 
'nas pali przy zestawieniu. tych: naz- 
wisk: Bagiński, Wieczorkiewicz, Bere 

|„zowski, Kowėrda. * ^^ ; 

(Wyraża liśmy tu uznanie rządowi 
» za jegę kurluazję zaraz po zabójst- 

to nasze uznanie się kończy, 

pokadei | 840 : 
(działające w. całkowitej 
z, (Właanem su 

  

    
             
   
         

   
mał 

ię na, Sen 
e powieści Krasnowa, jako na 

swoje uniewinnienie. Ten, kto widział 
czrezwycżajki, ten w naszem przeko- 
nanių jest moralnie usprawiedliwiony, 
jeśli postanawia resztę życia użyć na 
wywięraniu zemsty na bolszewikach. 
Sądy polsk iewinniają , oficerów, 

abilį , kto ich uderzyl 
w, twarz, 2 bolszewickie czrezwyczajki, 
„masowe morderstwa, masowe poai- 

   

        

   

     

  

,„žanie kobiet, plucie na wszystkie 
czegoś, Świętości narodu, —to więcej niż ude- 

„ coby świadczyło o podjęciu walki. z | 
wa 

rzenie w twarz, To / usprawiedliwia 
zabójstwo więcej aniżeli otrzymany 
policzek, 'bo to może wytworzyć stan 
afekiu trwający lata, trwający dłużej, 
aniżeli życie jednego pokolenia. 

  

    

  

_ polskiej racji stanu: 
| polski nie powinien znać 

ojskiej racji stanu. Na straży intere- 
sów politycznych państwa stoi M, S. 
Zagr., stoi M, S$. Wewn., stoi proku- £ 
ratura państwowa wreszcie, lecz nie 
sąd. Sąd' zna tylko "przestępstwo, 
przestępcę i stan psychiczny prze- 

„wiedź . nastąpi 

(1 skazuje 

* Rząd polski składając wyrazy kon- 
) działał 'w imię polityki pel-- 

minowe ciężkie więzienie z pozbawieniem praw, Jednocześnie sąd 
do Prezydenta Rzeczypospolitej z prośbą o za 
A I TIR KOKS KTE 

   
   

anę tej kary na 15 
postanowił 

        

    

   
   

ięzienia. 
SP SC i czy ien wyrok przysporzy korespon- 

cić się stępcy. Sąd nie powinien myśleć co 
|... 0 jego 'wyroku pomyśli p. Cziezerin | 

mogą zyskać 

   

    

G. P. U. morduje 
„.  Z,Mińska donoszą: Porucznik Ji 

który, jak donosiliśmy przed nie aw 
'renie dostał się w ręce bolszewików i“ 
stał postawiony przed tamtejszym są 

- Według ostatnich wiadom 

: Janik, ofic 

   
       
   
            

  

ficera po 
ym czasem, zbł 
był odesłany do: 

bwydit wyrok, skazający ро= 

gady K.O P, 
ądziwszy w te- 

  

r 3-ej bry 
    

  

dla swej piątki trochę: « Jo» RAY a ES Praca Ls ч : : 483 
napówmo lyk zapomocą Stychpoiskieh rucznika Janika na karę Śmierci rzez rozstrzelanie. Wyrok zost 
GL ESS ZARYRNNENIEC a E Aniot, 

wych dotychcza 
= 

Potwierdzenia tej wiadomości ze ster urzędo 
nie otrzymaliśmy. 

dencję wydziału Wschodniego M. S- 

Z. czy nie przysporzy. Są karły w 
historji polskiej, na które patrzymy z 
dumą. Lecz. kartę na której zapisano 

jyrok sądu z dnia 15 czerwca od. 
damy ze wstrętem. | KRANTO 

„Pan Wierzbicki —. jak donoszą 
gazety. sowieckie — złożył wianek na 

trumnie Wojkowa. Winszujemy panu 
posłowi endeckiemu czulego Serca, 

    

  

(1 Ciekawe kto złoży wieniec na trumnę 
oficera polskiego, zamordowanego 
przez zbirów sowieckich nieomal w 
tej samej chwili, gdy za krzywdę Woj. 
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Zebranie 
Polskiej Organizacji Zacho- 
wawczej Pracy Państwowej, 

W dniu 13 b. m. w sali Stow. Kupców 
Polskich w Warszawie odbyło się zebranie 
informacyjne Polskiej Zachowawczej Pracy 
Państwowej dla członków i zaproszonych 

gości. Do zebranych przemówił prezes Rady 
Naczelnej i Zarządu Warszawsciego p. Wła- 
dysław Glinka, który powitawszy przedsta- 
wicieli pokrewnych ugrupowań i obecnych 
gości, udzielił głosu sekretagzowi Organiza- 
cji hr. Jułjaszowi Tarnowskiemu. Prelegent, 
nakrešliwazy szkic dziejów myśli kunserwa- . 
tywnej w odrodzonej Polsce i powstania 
Organizacji, przedstawił jej wewnętrzną 
strukturę, W następnym referacie, prezes Za 
rządu Głównego ks. Enstachy Sapieha, wy- 
jaśnił cele i zadania Organizacji. W dysku- 
$ji, nad oboma referatami, głos zabierali: hr. 
(A. Rómer, red. Grabowski, min. J. Wielo- 
wieyski, iuż, S. Kwinto, A. Uznański, inż. 
B. Plebiński, S$. Wielowieyski i wielu in- 
nych, poczem ks, Sapieha udzielił wyjaśnień. 

Na zebraniu reprezentowali: Prawicę 
Narodową — hr. Adam Romer i p. Alfred 
Uznsński, Wołyński Klub Zachowawczy — 
br. Stanisław Czacki i hr. Aleksander Ledó- 
Chowski, Stron. Chrz.-Nar. — p. Adam Pia- 
secki, Zw Myśl Mocarstwowa — p. Row- 
„mudd. Piłsudski, M. O. W. — dr. Jan Mo- 
Czyński, wśród obecnych byli między in- 
nymi: ks. ks. prałaci Okoto-Kulak i Popław- 
ski, min. J. Wiejowieyski, p. A. Chrząszczew- 
ski, hr. Krasicki, p. M. Turski, inż. S. Kwin- 
to, p. F. Jurjewicz, p. S, Gawroński, p. A. 
Breza, pp Henrykowie Morawscy, red. H. 
Olszewski, inż. Górski i wielu innych. 

Zebranie przeciągnęło się do późnej 
nocy. 

KE NATO ST TE TI 

„Sejm i Rząd. 
Odpowiedź na notę sowiecką. 
“P. premier przyjął we wtorek dy- 

rakctora departamentu politycznego mi- 

  

„Aisterstwa spraw zagranicznych p. Ar- 
„ciszewskiego. 
+4 Jak się dowiadujemy, rząd odpo- 
wie na ostatnią notę sowiecką. Odpo- 

prawdopodobnie po 
przyjeździe p. ministra Zalewskiego. 

! BOSE 

Ekshumacja zwłok Sło. 
wackiego. 

PARYŽ 15-VI. PAT. Wczoraj o 
godz. 8-ej rano na cmentarzu Mont- 
marte odbyła się ekshumacja * zwłok 
Słowackiego w obecności ambasado- 
ra Chłapowskiego i licznych  przed- 
stawicieli sfer urzędowych, naukowych 
i literackich. Po otwarciu grobu zna- 
Ieziono w nim pokrytą włe sami czasz- 
kę i piszczele. Reszta ciała i trumna 
całkowicie sproszkowane. Jedynie 
przybiła w dniit pogrzebu do trumny 
tablica mosiężaa Świadczyła, że są to 
prochy Słowackiego, zmarłego dnia 
3 kwietnia 1849 roku. Papiliaux, pro- 
fesor szkoły „antropologicznej, przy- 
stąpił z polecenia Krakowskiej Aka- 
demji Umiejętności do antropologicz- 
nych pomiarów / czaszki wieszcza, 

którą oczyszczono z gęstego włosia, 
wielokrotnie sfotografowano poczem 
dokonano odlewu gipsowego i wło- 
żono wraz ze znalezionemi w grobie 
resztkami zwłok do podwójnej cyn- 
kowej i hebanowej trumny. 

Przed zamknięciem trumny odczy* 
tał modlitwę ks. Bieniasz, jeden z 
najstarszych kapłanów polskich na 
wychodźtwie. Trumnę przykryto ol- 
brzymim sztandarem o barwach pol- 
skich, wstawiono do automobilowego 
karawanu i odwieziono do polskiego 
kościoła pod wezwaniem Wniebo- 
wstąpienia. Po skończonej mszy św. 
trumnę złożono na biały karawan, 
zaprzężony w sześć białych koni. Ku 
ambasadzie polskiej wyruszył olbrzy- 
mi pochód złożony z  kilkutysięczne: 
o tłumu. Trumnę złożona w įarzą- 

cej się setkami świec kaplicy 

kowa odczytywano s Kowerdzie. 
> Wilno jest najbardziej zagrożone 

przez Bolszewję. Żadnych powikłań 
z. Bolszewją być teraz nie. może, — 
wiemy przecież o tem dobrze, wie 
świat całyl Gdyby jednak te możli- 
wości istniały, tobyśmy zrobili to sa- 
mo, co dziś chcemy uczynić. Olo 
chcemy oświadczyć, że całe Wilno 
zwraca swe Oczy w. kierunku tego, w 

ręce którego na mócy przysięgi sa- 
kralne] złożony został honor państwa. 
Zwraca Swe oczy do Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej i prosi, aby za- 
mienił Borysowi Kowerdzie, Rosjani- 
nowi, synowi naszych ciemiężycieli i 
mścicielowi cismięzców narodu rosyj * 
skiego karę 15 letniego więzienia na 
karę lżejszą. Cat,



2 Wszyscy 
  

CZERWONA KOSZULA WOJKOWA. 
Zabity przez Kowerdę poseł So- 

wiecki Wojkow, zajmował wybitne 
miejsce w plejadzie działaczy bolsze: 
wiekich w okresie rewolucji peździer- 
nikowej. Biografja jednak tego, z krwi 
i kości od najwczesniejszych lat bol- 

szewika, człowieka wyzutego calko-. 

wicie z wszelkiego poczucia morał- 

ności, pokryta jest tajemnicą. Teraz 
dopiero, gdy strzał Kowerdy przy- 
pomniał znowu światu nazwisko woj- 
kowa, tui owdzie znaleźć można cie- 
kawe i wysoce  charakterystyczne 
szczegóły dotyczący osoby człowieka, 
którego nazwisko przejdzie do histo- 
rji jako jednego z katów zamordowa- 
"nej w Jekaterynburgu rodziny carskiej. 

W wychodzącem w Paryżu pismie 
emigracji rosyjskiej „Wozrożdienje* 
czytamy obszerne wspomnienia kole- 
gi szkolnego Wojkowa, p. Lwowa. 
Wyjmujemy stamtąd najbardziej inte- 
resulące ustępy: 

„W ciągu lal szkolnych byłem z 
Wojkowem—pisze p. Lwow—raczej 

-w stosunkach przyjaznych. Łączyła 

mnie jak i innych kilku kolegów na- 
'sza «polityczna jednomyślność» jeżeli 

* można mówić w ten sposób o 17-to 
"letnich młodzieńcach. W latach tych 
cała młodzież podobnie jak szczenię- 

„ta przechorowywala «nosaciznę» po- 
_litycznei rewolucyjności. Znaliśmy do* 
skonale Komunistyczny Manifest 
Marksa i Program Erfurcki Kautskie- 
go. Takim esdekiem byłem zarówno 

ja jak i Wokow. Większość kolegów 
jednakże Wojkowa nie lubiła. Miał 
on cbrzydliwy, przekorny charakter. 
Nieładny z ogryzionemi paznokcia- 

"mi, szczególnie drażniąco oddziały- 
wał na resztę swego otoczenia gdy 

, zaczynał coś mówić swym piskliwym 

_ głosem, Trzeba dodać, że Wojkow 
był całkowicie niemuzykalny. Piękno 

muzyki lub ślicznej przyrody Krymu 
było mu obce. Podczas kiedy my, je- 

go koledzy zachwycaliśmy się otacza* 
. jacem pięcnem przyrody, słuchaliśmy 

z zachwytem pienia słowików, Woj: 
"kow w cyniczny! i brutalny sposób 
szydził z nas. Ta cecha jego charak- 
„teru byla najbardziej odrażająca. Dla 
"Wojkowa nie było nic świętego, nie 
uznawał oh nic co wychodziło poza 

© ciasne ramki materjalizmu i chętnie 
zawsze przy każdej nadarzającej się 
okazji wyśmiewał się z swych  kole- 
gów. Z drugiej jednak strony Wojkow 

„był uczniem bardzo zdolnym. Być 
może te jego zdolności, zwłaszcza w 

" dziedzinie nauk  historyczno-ekono- 
micznych, duże oczytanie, doskonała 
pamięć zjednały mu uznanie niektó: 
rych profesorów i nielicznego grona 

“ kolegów. 
Dominującą cechą psychiki Woj: 

© kowa był «sceptycyzm» i  «materja" 
- lizm». Już w klasie ostatniej mówił 

otwarcie, że jest ateuszem i mimo 
dość surowego rygoru uchylił się od 
spowiedzi obowiązującej wszystkich 

" uczni. 

Kiedy teraz przypominam sobie 
te wszystkie cechy mego towarzysza 

- zławy szkolnej z przed laty 20-tu, je- 
stem głęboko przekonany, że tylko 
człowiek o takiej strukturze ducho- 
wej mógł wziąć czynny udział w wy: 
mordowaniu rodziny cara i czyn ten 
swój wobec siebie usprawiedliwić. W 
rzeczach» codziennych i zwykłych, tam 
gdzie tylko była sposobność, ujaw- 
niało się jego okrucieństwo. Widać 

-" było, że sprawiało mu przyjemność 
wszędzie zadawać ból i patrzec jak 

ofiara jego cierpi. Wojkow jak nikt 

  

słynna Wróżka Ghiromantka 
przyjmuje od 10 do 8 wieczór. Prze- 
powiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości i t d. Adres; naprzeciw 
Krzyża (Zarzecze), ut. Młynowa 21, 
m.ó6, w bramie schody na prawo.     

Z MOJEGO BIURKA, 
Ksiażka .. i gazeta— Piramidy pro- 

zy i poezji— Mój przyjaciel „przeglą- 
da* nowości wydawnicze — Przechadz : 
ka po pierwszym zeszycie nowego 
wileńskiego czasopisma literackiego, 
któremu dano tytuł „źródła Mocy”. 

C:eng-Kai-Szek dociera już do 
bram Pekinu; Chamberlin i Lewin 
przelatują Atlantyk, poseł sowiecki za- 
bity w Warszawie; Anglja zrywa stó- 
sunki dyplomatyczne z Rosją; zwłoki A 
Slowackiego płyną do Polski; za czte- 
ry dni w Wilnie wybory a całe mia- 
sto czesze się i myje, bo tylko pa: 
trzeć jak goście przyjadą.. i to jesz- 
cze na uroczystość jakiej od stu łat 
i więcej nie było——l1 gdzie tu propo- 
nować ludziom: „Może byście, pań- 
stwo, jaką dobrą książkę Spokojnie 
sobie przeczytali?” : 5 

Popatrzą, wzruszą ramionami—i lap 
za gazetę. 

— Nie było dziś nadzwyczajnego 
dodatku, co? 

Bo co w dzisiejszych czasach zna* 
czy zwyczajny numer gazety? Niema 
co czytać! Pustkil : 

Ale nawet w najbardziej normal- 
nym (czyli „pustym*) numerze gazety, 
w którymm przecie musi być dosłownie 
wszystko, co rodzi sią przypuszcze- 
nie, że może kogoś tam, gdzieś tam 
zainteresować (nie można nigdy wie- 
dzieć czego będzie czytelnik szukać 
w gazecie i czego mu w niej akurat 

kilku profesorów 

inny umiał drażnić swych kolegów 
i często świadomie prowokował eks- 
cesy i burdy. 

Pamiętam, był rewolucyjny rok 
1905. Wypadki polityczne objęły rów- 
nież i gimnazjum. Dyscyplina rozluz- 
niła się ogromnie i przez czas dłuż- 
szy dyrekcja nie mogła przywrócić 
dawnego rygoru. W tej właśnie atmo 
sferze Wojkowowi sprawiało naj- 
większą przyjemność ukazywać się na 
ulicach Jałty w rozpiętym płaszczu 
gimnazjalnym,;z pod którego wyłaziła 
specjalnie uszyta przez niego czerwo- 
na koszula. Ta czerwona koszula no- 
szona: prowokacyjnie _ wywoływała 
rzecz naturalna u władz szkolnych 
jaknajgorsze wrażenie. Niejednokrot- 
nie mówiono o tem na posiedzeniach 
rady pedagogicznej. Dyrektor gimnaz- 
jum jedynie na skutek wstawiennictwa 

zaniechał zamiaru 
wvdalenia Wojkowa. Upomniano kil- 
kakrotnie Wojkowa żądając aby prze- 
stał nosić ową czerwoną koszulę. 
Wojkow upomnienia tego nie usłu- 
chał i spacerował *w dalszym ciągu. 
W końcu roku szkolnego koszula ta 
jednak przyczyniła się do wydalenia 
go z gimnazjum. Powodem było aro- 
ganckie zachowanie się wobec dyrek- 
tora gimnazjum, przyczyną zaś igno- 
rowanie upomnień?dyrekcji gimnazjum. 
Wojkow maturę składał już jako eks- 
ternista. Egzamin ten złożył świetnie. 

Takim był Wojkow... 
  

Pos. Wojkow brał udział w 
zamordowaniu cara Nikołaja. 

Z książki gen. Dieterichsa wiado- 
me jest, że aresztowany przez rząd 
adm. Kołczaka komisarz Sakowicz 
złożył zeznanie, że w nocy z 25 na 
26 kwietnia 1918 r. w Jekaterynburgu 
na posiedzeniu komisarzy ludowych 
Uralu, w którem wzięli udział komi- 
sarze Biełoborodow,  G>łoszczekin, 
Safarow, Tupietuł i Wojkow, zapadła 
decyzja zatrzymać Cara w jJekateryn= 
burgu. Na porządku dziennym sta- 
„nęla kwesija zorganizowania fikcyjnej 
katastrofy kolejowej, ktėraby  przesz- 
kodziła dalszej podróży Mikołaja Il-ego 
wywożonego w owym czasie z To- 
bolska w kierunku tajemniczego prze- 
znaczenia. { 

Na str. 211 i 312 swej książki 
gen. Dieterichs oświadcza, że Wojkow 
był głównym organizatorem  morder- 
stwa Cara. g 

W książce sędziego śledczego do 
spr. szczeg. wagi Sokołowa, która to 
książka stanowi dotychczas nieobało- 
ny przez nikogo szczegółowy opis 
morderstwa rodziny cesarskiej, na 
podstawie danych uzyskanych pod- 
czas. śledztwa zarządzonego przez 
rząd Kołczaka, czytamy: 
„_17 lipca 1918 r. do drogerii p. t. 
<Towarzystwo Rosyjskie» zjawił się 
funkcjonarjusż komisarjatu Zimin i 
w imieniu komisarza Wojkowa wydał 
zarządzającemu apteką  Metznerowi 
następujący rozkaz piśmienny: 

«Natychmiast, bez najmniejszej 
zwłoki wydać okazicielowi niniejszego 
5 pudów kwasu siarczanego. Komi- 
sarz aprowizacji. Wojkow». 

Wieczorem tego, samego dnia 
przyszło nowe zapotrzebowanie od 
Wojkowa, 

„Wydać dodatkowo jeszcze 3 pu- 
dy japońskiego kwasu _ siarczanego. 
Komisarz aprowizacji, Wojkow. 

„ Na innem miejscu ten że Sokołow 
pisze: 

„Komisarz Wojkow odznaczał się 
zawsze predylekcją do teatralnych ge- 
stów, głupotą i dlugim językiem, 
zwłasżcza w kobiecem towarzystwie. 
Gdy go raz zapytano o losach rodzi- 
ny carskiej odpowiedział w ' sposób 
patetyczny: świat się nigdy nie dowie, 

i cośmy z nimi zrobili*. 

braknąć będziel), nawet w gazecie na 
pozór skandalicznie i opłakanie „pu- 
stej" nie było wypadku aby było 
miejsca... aż nadto dosyć. Nigdy: nie-* 
ma tego wypadku, 

A co może „poczekač*? Co „mniej 
pilne”? 

Najinteligentniejszy z moich przy- 
jaciół zobaczywszy leżące u mnie na 
biurku dwa potężne tomy „Króla-Du- 
cha* dochodzące do pięciuset stronic 

każdy, (tekst i komentarze, wydanie 
ltenberga we Lwowiej—aż się prze- 

raziłl o. 
—A któż tożczytać będziel—zawołał. 

arlujesz chyba — odparłem. 
Świetna książka, edycja wytrzymująca 
śmiało porównanie z  jaknajbardziej 
europzjskiemi. Rzecz w dodatku w 
najwyższym stopniu aktualna z racji 
przybycia zwłok Słowackiego do Pol. 
ski. Korona jego twórczości! Arcydzie- 
ło poetyckie poczytywane za „ciemne*, 
ogłoszone drukiem do .najdrobniej- 
szego fragmenciku z mozolnie odcy- 
frowanych rękopisów a  opatrzóne 
wspaniałemi komentarzami przez prof. 
Pawlikowskiego—ależ to brylant, co 
go dopiero teraz godnie oszlifowano 
i co zajaśniał oto pełnym blaskiem! 
Monumentalne wydawnictwo! Owoc 
benedyktyńskiej pracy kilku dziesiąt- 
ków lat... Tu i najpełniejszy i najpo- 
prawniejszy tekst poematu, tu i dro- 
biazgowe komentarze, na jakie tylko 
mogła zdobyć się bajeczna erudycja i 
wnikliwość Pawlikowskiego, tu i for: 

SLO L MO 

Polacy glosują solidarnie na numer 
Precz z rozbijaczami jedności narodowej! 
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(zburzenie w Moshuie. 
Trocki mówi o katastrofie rewolucji. 

BERLIN, 15. VI. Pat. Moskiewski korespondent „Der Tag* 
donosi, że w kołach sowieckich wobec panującego w Moskwie 
wzburzenia obawiają się nowych wykroczeń. Utrzymuje się upor- 
czywie pogłoska, że grupa Stalina zwróciła się do Trockiego 
z propozycją porozumienia między opozycją a centralnym zarzą- 
dem partji komunistycznej. Trocki odrzucił tę propozycję, oświad- 
czając, że nie chce brać na siebie odpowiedzialności za katastrofę, 
jaka grozi rewolucji oraz, że porozumienie byłoby możliwe tyiko 
na podstawie zupełnie nowege i jasnego określenia programu 
akcji. 

Woroszyłow szykuje SSSR do wojny, 
BERLIN, 15—Vl. Pat. Ost-Express donosi z Moskwy: Komisarz woj- 

skowy Woroszyłow wygłosił w Moskwie w klubie komunistycznym moe 
wę, która w tutejszych kołach wywarła niezwykłe silne wrażenie. Oświad- 
czył om, że rząd sowiecki zupełnie otwarce oskarża Angljg o  zorganizo- 
wanie zamachu na posła Wojkowa oraz o cały szereg kontrrewolucyjnych 
aktów terorystycznych i sabotażowych na obszarze Rosji. Rząd sowiecki 
nie ogłosił jeszcze wszystkich dokumentów o działalności agentów ' an- 
gielskich. 

Woroszyłow zwrócił się następnie przeciwko optymizmowi pewnych 
kół komunistycznych co do możności zażegnania. grożącego niebezpie- 
czeństwa wojny, i wyraził przekonanie, że wojna zostanie, Rosji narzucona. 
Nie należy tęż oczekiwać osłabienia wrogiego wobec Sowietów nastroju 
zagranicą Rząd Sowietów zdawał sobie z tego sprawę już przedtem 
próbował jednak w ostatnich latach ławirować, aby uzyskać czas do ze- 
brania sił. 

Nowe ofiary G. P, U. 
MOSKWA, 15—VI. Pat.;W Leningradzie rozpoczął się proces prze- 

ciw podoficerowi czerwonej flety Klepikowowi, oskarżonemu o to, že zbie- 
rał w Helsingforsie tajne sprawozdania o flocie sowieckiej i przesyłał je 
angielskiej centrali szpiegowskiej. 

Na Kaukazie aresztowano 38 osób pod zarzutem uprawiania agitacji 
kontr rewolucyjnej. 
LOST PRAKT EEK TNN AEA TIE SSE TKO KDS 

Znaczenie wizyty floty W.Brytanji w Gdyni. 
GDAŃSK, 15 VI. PAT. W związku z wizytą angielskiej eskadry w 

Gdyni otrzymała „Danziger Zig* następujący telegram londyńskiego ko- 
respondenta: W kołach marynarki „angielskiej twierdzą, że przyjazd eska- 
dry angielskiej do Gdyni ma charakter jedynie ćwiczenia morskiego. 
Wbrew temu twierdzeniu miarodajne koła dyplomatyczne przypisują tej 
podróży wielkie znaczenie. Koła te uważają wspomnianą podróż za wyraž- 

ną wskązówką pod adresem rządu sowieckiego, stwierdzającą fakt 

zbliżenia się Polski do Anglji i zapowiedź, że Polska w razie niespro- 
wokowanego przez się ataku na nią, liczyć może na daleko idące popar- 
cie Anglji. 

Wizyta angielskich łodzi podwodnych w Gdyni ma przypomnieć, że 
wprawdzie Fraricja w myśl przyrzeczeń danych Niemcom w związku z 
traktatem locarneńskim nie ma prawa przemarszu swych wojsk przez 
terytorjum niemieckie, lecz w zamian za to stoi otworem droga morska, 

na której zaapatrzyć będzie można Polskę w materjały wojenne i posiłki 
wojskowe. ” 

Propozycje Stresemana w sprawie fortyfikacyj. 
GENEWA, 15—VI. PAT. Szwajcarska agencja telegraficzna. Jak sły- 

chać w czasie wczorajszego* spotkania ministrów spraw zagranicznych 
Briand wystąpił z żądaniem, by kontrolę nad dokonanem zburzeniem for- 
tyfikacyj na wschodniej granicy Rzeszy przeprowadzili przedstawiciele mo- 
carstw reprezentowanych w Konferencji Ambasadorów. W odpowiedzi na 
to oświadczył minister Stresemann, że jakkolwiek wyraz nieufności wobec 
władz niemieckich jest całkowicie nie na miejscu, lecz w interesie porozu- 
mienia skłonny jest on przedstawić konfsrencji wnioski, które umożliwią 
rozwiązanie sprawy. Ze swej strony jednak Niemcy mają prawo oczekiwać, 
że będą również wypełnione dane przez te mocarstwa. obietnice w spra- 
wie zmniejszenia liczby nadreńskich wojsk okupacyjnych. 

Kpt. Byrd startuje we czwartek. 
NOWY YORK 15 VI PAT. Associated Pres dowiaduje się, że kanitan Byrd 

ma zamiar we czwartek bieżącego tygodnia wystartować z Nowego Yorku. Lot 
swój odbędzie na jednopłatowcu <Ąmerica> zaopatrzonym w trzy motory syste- 
mu «Wright». Kapitan Byrd zamierza lecieć wprost do Paryża, skąd po Kiso: 
dzinoym wypoczynku wyruszy do Anglji, a następnie do Nowego tosku, 

Katastrofa z lotnikiem Pelletier d“Oisy. 
LE BOURGET, 14-VI. PAT. Samolot, na którym lotnicy Pelletier d'Oisy. 

i Gonin o godz. 16 min 10 odlecieli ż lotniska Le Bourget udając się do Ka- 
rachi, w odiegłości 4-ch km. od lotniska uległ katastrofie. Samolot spadł na 
ziemię z niewielkiej stosunkowo wysokości, to też lotnicy zdołali się uratować. 
Samolot jędnak uderzając się o ziemie stanął cały w płomieniach i z powodu 
eksplozji rezerwuaru uległ zniszczeniu. 

Huragan nad Białorusią. 
MOSKWA, 15.VI, PAT. Nad Białorusią przeszedł znowu silńy hu” 

ragan połączony z ulewaym deszczem. W okolicy Kajdanowa zalanych zo: 
stalo КИКа tysięcy dziesięcin uprawnych pól. W okręgu bobrujskim grad 
zniszczył zasiewy na przestrzeni 5000 dziesięcin. W niektórych miejscach 
grad leżał na polach przez kilka godzin. 

sł .     
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przed wyborami do Rudy Miejskiej. 
przewodniczącemu komisji, który 
wrzuca ją do urny wyborczej. Zwra- 
ca się uwagę wyborców, by nie utrud- 
niali pracy urzędnikom w komisji 
oraz by na kartkach wyborczych i 
kopertach i numerach nie robili żadź 
nych znaków, gdyż takie kartki będą 
unieważnione. 

Związki list wśród żydowskich 
Komitetów wyborczych. 

Wśród żydowskich / Komitetów 
wyborczych zostały utworzone nastę: 
pujące związki list: 

Blok  sjonistyczno-demokratyczny 
czyli t. zw. „Żydowska lista narodo- 
wa“ (lista Nr. 8) zawarł związsk z 
listą wyborczą związku kobiet żydaw- 
skich (lista Nr. 3); 

Komitet wyborczy  socjalistyczne* 
go „Bundu” (lista Nr. 4) zawarł 
związek list z komitetem wyborczym 
sjonistyczno-socjalistycznej partji „Po- 
alej-Sjon“—prawicy (lista Nr. 6), przy- 
czem obie te listy weszły w związek 
z listą bloku lewicy socjalistycznej 
(lista Nr. 15), w skład którego jak 
wiadomo wchodzą lewicowi socjaliści 
polscy, żydowscy i białoruscy. (r). 

NADESŁANE, 

Dr. Józef Liebeskind 
MARJENBAD — dom Hungarja. 
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Ochrona lokalów komisyj wy: 
borczych. 

Podczas głosowania w dniu 10 
b. m. lokale obwodowych komisyj 
wyborczych będą achraniane przez 
policję, która czuwać będzi: nad u. 
trzymaniem porządku i niedopuszcza- 
niem do ewentualnych zamieszek bo- 
jówek gorętszych komitetów. Ułatwi 
to pracę urzędnikom komisyj i wpły- 
nie na sprawność Samego procesu 
składania głosów. (c). 

Pouczenie dla wyborców. 
Główny komitet wyborczy wydał 

odezwę do ludności, w której obok 
wyszczególnienia adresów obwodo- 
wych komisyj wyborczych podane 
są wskazówki jak należy postępować 
przy głosowaniu. 

Wyborca zgłąsza się do właści- 
wej komisji obwodowej z dokumen- 
tami stwierdzającemi tożsamość jego 
osoby, wymienia swoje nazwisko i 
numer na liście wyborców (który u- 
widoczniony jest na przygotowanych 
do przejrzenia listach w odnośnych 
komisjach obwodowych), Następnie 
wyborca zakleja w kopercie numer 
listy na którą głosuje i daje kopertę 

Czy już probowaliście 7 

nasze „CAPRI? 
wyrobione z najlepszego miodu, 

o migdałów i czekolady > 
. 

Sklep „PLUTOS“ 
detaliczny 
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Majówka w Zakrecie 
na rzecz Žtobka Im. Maryi, która z powodu 

deszczu nie doszła do skutku dnia 12-g0, 

odbędzie się 19-go w niedzielę b. m. 

BEEEERECZAESZEZEZEZSSCABZEZE 

Odezwa. 
Wobec uroczystości w dniu 2-go lipca b. r. i dużego 

przypływu do Wilna osób ze wszystkich dzielnic Polski i 

zagranicy, wielce pożądanem jest, aby zewnętrzna strona miasta 

przyjęła jaknajkorzystniejszy wygląd. Wskutek tego Zarząd 
Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości m. Wilna wzywa 

wszystkich właścicieli domów w Wilnie, aby, w granicach 

swojej możebności, przystąpili niezwłocznie do odmalowania 
swych domów i doprowadzili całe swe posesje w jaknajpręd- 

“ szym czasie do stanu należytego. 

l 
3 

Zarząd Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości m, Wilna, 

owiec mada EA 

was dzień 6-ty grudnia, dzień św. ły w niepamięć rzeczy bardziej waż- 

  

Ale mój przyjacieł już przerzucał 
inne leżące po stolikach książki—sa- 
me nowości, niestety, dotąd - jeszcze 
nie „zalatwione“. 

Widziałem jak przechodziły mu z 
ręki do ręki, 486-ciostronicowe „Dzie- 
wanny" Żegadłowicza i jegoż dwato- 
my przekładu calusieńkiego „Fausta*, 
pamiętniki Pawła Popiela, ostatnia 
książka Kadena-Bandrowskiego „Eu- 
ropa zbiera siano*, ów  kałejdoskop 
wrażeń podróżniczych, w którym—jak 
twierdzi Breiter— wyrazil 
drowski socjologiczną i ideową praw: 
dę owojennej Europy; Goetla „Egipt” 

i Kleszczyńskiego „Romans na wsi*, 
Smogorzewskiego „La Pologne re- 
stauree" i niewiedzieč jak. ciekawe 
impresje Melchjora _ Wańkowicza, co 
wrócił nigdawno z Meksyku; studjum 
o Konopnickiej, z takim talentem i 
głębokiem 'przemyśleniem  skreślone 
przez Julję Dicksteja-Wieleżyńską i 
studjum Suchodolskiego o! Szwerynie 
Goszczyńskim — wszystkiego trzysta 
stronic, dalej poczyj zbiory: lłłakowi» 
czówny „Płaczący ptak”, Wierzyńskie- 
go „Laur Olimpijski*, Gałuszki cykle 
najnowsze, Wydżgi przekład „Kwia- 
tów zła* Baudelaire... 

Mój gość, co weźmie do ręki książ. 
kę i potrzyma, jakby wagę jej badał, 
to westchnie. | raz po raz na mnie 
popatrzy, jakby chciał się przekoneć, 
że żyję jeszcze, seks 

Kaden-Ban- 

Tymczasem jednak, niezwiekając, i 
„po za kolejką" niech zaprezentuję 
nowość wydawniczą, o której mogłem 
dotychczas tylko wspomnieć na tem 
miejscu, Wspomniałem o regjonaliź- 
mie „Źródeł Mocy”; wspomniałem o 
niektórych dotknięciach technicznych 
ich kierownika artystycznego, tak 
bardzo nie regjonalnego p. Matu- 
słaka. 

Były to, niemal mimowolne odru- 
chy przy pierwszym rzucie zacieka- 
wionych oczu na wileńskie, nowe, po- 
ważne, niemal okazałe, literackie cza- 
sopismol 

r ptaku rzadki, o ptakul A leć, a 
piejl.. 

Po słowie wstępnem, o którem 
już była mowa, otwiera zeszyt rozpra« 
wa M. Limanowskiego p, t. „W świe- 
cie Mikołaja Cudotwórcy”. 

Limanowski ma esobliwie  nabu- 
żeństwo do św. Mikołaja. Postać Mi- 
kołaja mireńskiego, do którego—jak 
pisze—należy niepodzielnie dzień szó- 
stego grudnia, posiada wszystkie rysy 
wielkiego Cudotwórcy. On „w chwili 
kiedy listopadowe mroki, zdają się 
już na zawsze wciągać ziemię w Ot- 
chłań bez ratunku, zjawia się—aby 
torować drogi Bożemu Narodzeniu. 
On wiedzie nas ku anielskiej radości 
kolend, 

Jaktoe—dziwił się kiedyś Lima- 
„wowski w rozmowie ze mną. — Dla 

Mikołaja, to żadne święto? Cóż to 
wy, św. Mikołaja nie kochacie, co? 
Ani dzieci wasze? 

Spuściłem oczy zawstydzony. Mu- 
siałem przyznać, że my jakoś ze św. 
Mikołajem... tego... w ten... nie «chwa- 
ła Bogu». Niby, naturalnie, a jakże, 
to wielki święty, bardzo miły święty, 
poznać go każdy u nas pozna po 
siwej brodzie... ale—my dzieciom na-. 
szym nawet staramy się nie mówić o 
św. Mikołaju. pac 

— Patrzcie, patrzciel—zdziwił się 
jeszcze bardziej Limanowski. 

Nie było co. Wytłumaczyłem, Gdy 
popowstaniowe nastały czasy pełne 
zrozumiałego na «moskali» rozżalenia, 
samo imię Adikolaj, tak bardzo przy- 
pominające rosyjskiego Kolę stało się 
u nas bardzo, bardzo niepopularne. 
Sam św. Mikołaj stał się w oczach 
naszych jakimś, za przeproszeniem, 
świętym par etxcellence rosyjskim. |— 
przetośmy o nim ani słyszeć chcieli 
ani go oglądać. Niech sobie, juści, 
będzie, byle ani do nas, ani osobli- 
= do dzieci naszych nie przycho- 
ził. 

— Patrzcie! Patrzcie! — wciąż po- 
wtarzał Limanowski, bo chociaż sam 
ze stron tutejszych, od dlugiego prze- 
bywania w Galicji i Krółestwie zatra- 
cił poczucie wielu właściwości.. <reg- 
jonalnych». 

Pomyślał sobie (tak przypuszczam): 
Niepodległa Polska odzyskana! Posz- 

kie niż «awersja» do św. Mikołaja. 
Spróbuję! A nuż mi się uda wzno- 
wić na wileńskim terenie regjonalnym 
kult św. Mikolaja! Taki wielki święty, | « 
taki sympatyczny! 

I napisał Limanowski w pierwszym 
zaraz zeszycie «Źródeł Mocy», nawet 
na pierwszem onego miejscu rzetelną 
apologję św. Mikołaja, nie pomijając 
w dedatku wielkiej i pięknej roli, 
którą św. Mikołaj odegrał w Polsce 
np. «w falach zamętu roku 1000-go», 
kiedy to cesarza Oitona Ili-go pro- 
wadził bezpiecznie do grobu św. Woj- 
cięcha przez niesłychane kraju werte* 
py, oparzeliska i mokradła...etc...etc. 
Pisze zaś Limanowski bardzo pięknie, 
nawet piękniej niż publicznie przema* 
wia, gdyż trzymając pióro w garści 
siebie zarazem powściąga. Prawie moż* 
na było kwiecisty essay zatytułować 
«Kwiatki św. Mikołaja». 

Następuje bardzo, bardzo ciekawa 
i świeża paralela Józefa Siemasz 
<apostoła Siewiero-Zapadnawo Kraja 
i.. Adama Mickiewicza. O dzień je 
den tylko starszy był Mickiewicz o 
Siemaszki! Dwaj przedstawiciele dwu 
potężnych prądów, które wyszły 
tych samych murów uniwersyteckici 
aby pójść jakże różnemi drogami! P. 
Walerjan Charkiewicz, autor iego nie 
oczekiwanego studjum en miniatur. 
przy poetyckiem podłożu swej natur: 
jest u.progu niezmiernie' pożądanej dl 
naszego kraju działalności pisarskiej. 

 



KURIER GOSPODARCZY 
Projekt nowego syste= 

mu podatkowego. 
Nasz system podatkowy wciąż: 

jest jeszcze płynny i nieustalony. 
Najważniejsze ustawy podatkowe. sta- 
nowiące trzon systemu skarbowego, 
ulegają wciąż zmianom nowelizacji. 

o nich należą, podatek majątkowy i 
dochodowy, które są obecnie przed- 
miotem obrad rady f nansowej, poda- 
tek przemysłowy, który ulega ciągłej 
nowelizacji, wreszcie i podatek grun: 
towy, który nie jest jeszcze ujedno* 
stajniońny na całym obszarze państwa 
polskiego i wymaga gruntownej re- 
tormv. 

Ostatnie posiedzenia rady fnan- 
sowej, poświęcone były rozpatrywa= 
miu projektu podatku dochodowego. 

* 

„ R:forma tego podatku daleko odbie- 

4 

gająca tak w zasadniczych postano- 
wieniach, jak i w szczegółach Od о- 
becnej struktury podatku” dochądo- 
wego, mieć będzie potężne znaczenie 
dla całego życia gospodarczego, sta: 
nowić będzie znaczne przesunięcie w 
rozdziale ciężarów podatkowych, do- 
datkowe odciążenie jednych sfer, pew 
ne obciążenie innych. 

Najważniejszą zmianą, którą wpro- 
wadza projekt, jest pociągnięcie do 
świadczeń podatkowych . właścicieli 
gruntów rolnych do 15 ha. W ten 
sposób podatek dochodowy zostaje 

' rozciągnięty na szerokie warstwy 
ludności włościańskiej, które tych= 
czas korzystały faktycznie z całkowi- 
tej wolności od podatku dochodowe- 
go. To postanowienie zwiększy znacz* 
mie efekt skarbowy podatku : docho- 
dowego i wysunie podatek ten na 
czoło naszegn systemu skarbowego. 

Brugą zasadniczą zmianą jest *0- 
djącie wspólnym podatkiem dochodu 
z uposażeń służbowych i dochodów 
fundiowanych. Dotychczas uposażenia 
służbowe opodatkowane były odręb- 
nie, posiadały inną skalę podatkową 

* 1 inną strukturę podatkową, Różnice 
te (z wyjątkiem pewnych ulg dla do- 
chodów z uposażeń służbowych do 
5006 zł. rocznie), całkowicie znikają, 

Projekt opiera się na wzorach po- 
datku francuskiego, a nie na zalece-. 
niach przedstawionych przez. misję 
prof. Kemmerera- ; pó A 

Zasadniczą inowacją projektu : jest 
wprowadzenie podwójnego opodatko+ 
wania w system podatku. dochódo- 
wego. # X BANK 

Raz zostaje opodatkowany. przy- 
<hód (przychodem nazywamy wpływ - 
z pewnego źródła, dochodem ' nazy- 
wamy su.nę wszystkich: przychodów), - 
a więc n. p. osobno przychód .z 
gruntu, z budynku, z kapitałów * Н 
niężnych i rent, osodno # przedsię. 
biorstw handlowych i przemysłów. 
osobno z wolnych zawodów. i wsżel: 
kich innych zatrudnień zarobkowych, 
osobno z tantjem. Każde z tych źró- 
dei dochodu posiada odrębną « pió- 
porcjonalną stopę podatkową, to jest 
stopę stałą dla wszystkich dochodów 
z danego źródła bez względu na ich 
wysokość. ` ta 

Drugi raz te same przychody żo- 
stają zesumowane i jako łączny . do- 
chód opodatkowane progresywną 
wspólną skalą podatkową, В : 

W ten sposób podatek dochodowy 
jest połączeniem podatków: przyžho- 
dowych z podatkiem dochodowym w 
ścisłem tego słowa zaaczeniu, obejmi>.. 
jącym jednolitą stopą podatkową са 

"Yłość źródeł dochodu. To: też rozbu- 
'dowa tego podatku umożliwi z cza- 
sem znacznie złagodzenie innych po-. 
datków przychodowych 4 
ności podatku przemysł 

  

\ ог'е;о. A 
Podatek dochodowy ; wedłiig* AE 

©] wego projektu, składa |się więc 
<części, z t. zw. podatku cząstkowego; 
obciążającezo poszczególne źródła do- 
chodu, oraz t. zw. uzupełaiającego, 

  

obciążającego całość dochodu bez 

Przechodzimy do. najcenniejsżi 
pracy w pierwszym zeszycie „Źródeł 
Mocy”. Jest nią opracowany gruń- 

townie szkic historyczne-bibijograficz- 
ny p. Pinchasa kona, akademika. 
wileńskiego, ;korespondenta pism za- 
miejscowych, « dotyczący, przekładów 
utworów Mickiewicza w literaturze he* 
brajskiej i żydowskiej. Jestto pierwsza 
tego rodzaju krytyczna i rozumowa- 
na inwentaryzacja — z  faksymilami. 
okładek i stronic *). Wszystkie: prze- 
kłady, o których pisze p. Kon znaj- 
dują się w zbiorach Bibljoteki im, 
Straszuna w Wilnie. Pierwszym tłuma= 
czem Mickiewicza na język hebrajski 
(«Farys») był Klaczko. Świetnie wy* 
szły w tłumaczeniu hebrajskim; w ję* 
zyku Biblji, „Księgi Narodu i: Piel- 
grzymstwa Polskiego“. Przekładu do- 
konał dr. Ascarelli Mojżesz w 1881. 
(„Pan Tadeusz* w języku hebrajskim 

ie jest jeszcze w całości przetłuma- 
czony „a na ża 
Jon Szper b. referent dla spraw ży- 
dowskich w Wydziale Prasowym Ko« 
m Rreadšaeei Litwy Środkowej: 
/,.,P. Michał Brensziejn podaje na 
dziesięciu stronicach bibljografję utwo- 

(rów Mickiewicza przełożonych na ję- 
'zyk lifewski, „Pana Tadeusza* istnie- 
je przekład całkowity Szakienisa lecz 
nader swobod 

Prof. SŁ 

*) Ukazała się temi dniami w oddzielnej 
odbitce, starannie i ładnie wydana. Miejsce 
dla niej w każdej poważnej bibljotece. 

= 
igoń zbija mniemanie 

| łów: zarobkow, 

a znosi | z 
instytucje 

szczegó|-- 

3 

jszej jakoby wiersz 

on tlumaczy go p. | 

względu na jego źródła. 
Przy -eząstkowem opodatkowaniu 

stopa podatkowa wynosi: 
4.10 proc. od dochodów z gruntów, 
z budynków oddanych w dzierżawę, 
z kapitałów pieniężnych i rent, oraz 
wszelkiego rodzaju czynności dzier- 
żawnych. 

8 proc. dochodów ž przedsię- 
biorstw handiowych i przemysłowych 
oraz 2. gruntów eksploatowanych 
przez właściciela, - 

6 proc. od welnych zawodów i 
wszelkich innych zatrudnień w celach 
zarobkowych, uposażeń służbowych i 
emervfur. j 

15 proc. od dochodów z tańtjem. 
Przy podatku uzupełnuiającym  ist- 

nieje tylko jedna skala podatkowa 
progresywna, rozpoczynająca się od 
obciążenia 0,125 pros. dla dochodów 
przekraczających 3,000 złotych, a do- 
chodząca do 15 proc. dia dochodów 
ponad 160 tysięcy zł. 

Maximum obciążenia podatkowe- 
go wynosł 25 proc., a tym: razem 
zgodnie z zaleceniem profes. Kemme- 
rera. 8 

Dochód osób prawnych towa- 
rzystw akcyjnych, spółsk z ogr. od- 
powiedzialności. ist. d., obciążony jest 
jednolitą stawką 25 pr. Minimum eg- 
zysłencji wolne od opodatkowania 
wynosi 1,000 zł. — - 

Dochód od 1.000 — 2000. zł. 
przyjmuje się do opodatkowania w 
połowie, od 2000— 3.000 zł. w trzech 
czwartych częściach, powyżej 3.000 
zł. dochód opodatkowuje się fjuż w 
całości. ^ : 

Wysokość maksymalnego docho- 
du, przy którym stosuje się jeszcze 
ulgi rodzinne. podniesiona zostaje z 
7.200 na 12.000 złotych; natomiast 
obniżenie na każdego członka rodziny 
wynosi 1 stopień, a nie jak dotych- 
czas 2 stopnie. В 2 
/_ Daleko idące zmiany odnoszą się 
także do procedury i wymiaru podatku 
komisje szacurtkowe dla wymiaru: po- 
datku dochodowego, obecnie istniejące 
przy urzędach skarbowych, żostaną 
zniesione, a wymiżr podatku dočho- 
dowego będzie powierzony władzom 
skarbowym 1 instancji. | 

Równocześnie z tem nastąpi dale- 
ko idące uproszczenie i zmechanizo- 
wanie wymiaru podatkowego, który 
następować będzie według. pewnych 
szablonów i norm przeciętnych. Pro- 
jekt wychodzi z założenia, że nasz a- 
parat Skarbowy nie jest na tyle do- 
skonały, by mógł zbytnio: indywidta- 
lizować wymiary podatkowe, to jest 
by wymiar podalku - opietał się na 
dol sm zbadaniu dochodu - posz- 

ególnej dnosiki. i waiknięciu'w Ch- 
łokształt jej stosunków zarobkowych 
i dachodowych. (O. wiele tańsze i 
właściwsze dla aparatu mniej dosko- 
nalego jes! ROEE 4 opiewa 

datku”| stawie.pewnych norm 
przeciętnych. Projekt. przewiduje. ur 
tworzenie specjalnej a isji przy mi- 
nisterstwię „skarbu, : której ' zadaniem 
będzie instalowanie przeciętnych norm 
dochodowości z poszczególnych dzia- 

h, przy: współudziale 
przedstawicieli życia gospodarczego. 
Zgodnie z powyższem projekt usta- 
wy znosi także obowiązek | skladania 
zeznań indywidualnych, pozostawiając 
qedynie obowiązek. ten na wezwanie 
władzy skarbowej оо 
14. Jak widzimy, projekt wprowadza 
daleko idące zmiany w nasz system 

as S 
| podaikowe, wprowadzając ai Ich misce nowe, porzyca nowo- 

czesną, zasadę. mdywitaaie lo. opo- 
datkowania, wracając da opodatko- 
wania szematycznego, przeciętnego, 

re akcentujė raczej, przychodowy 
irakter podatku, |; . 

+ Tak samo wielkie smildny następu- 
ja i w. obciążediu pószczególnych 
'warstw ludności, Poza warstwą włoś- 
ciańską, która pozbawiona zostaje do- 
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Mickiewicza «Nieznajo- 

mef, dalekiej.» był pisany «na parę 
chwil» przed” wywiegledłeń poety z 
Wilna, Jak podany faksymil orygina- 
lu wykazuje pisany był w godzinę po 
otrzymaniu rozkazu opus; a Pol- 
ski. P. Helena Romer-O;hankowska 
(„Smutny Kaziuk*) protestuje przeciw- 
ko zanikaniu miejscowego łu 
'ludowego. Są dalej ciekawe notatki o 
dawnych w Wilnie wyborach cecho- 
Wa magistrackich, kupieckich, o 

j- domku Mickiewicza w Nowogródku— 
a p. Wiktor Piotrowicz daje ! bardzo 

interesujący przegląd wyznań w Wi- 

leńszczyżnie s) istnieje w wojewódz- 
twie wiłeńskiem aż 8 wyznźń; Wilno 
jest ich kilku metropolją. Metropolją 
dla Karaimów są, jak wiadomo, Tro- 
ki gdzie mają niebawem odbyć się 
wybory stałego hachama, czyli przed- 
stawiciela najwyższej. władzy ducho- 
wnej karaimskiej, 

Pióro. krytyka "8 trzyma 
w „Źródłach mocy" prof. St. Cywiń- 
ski a krytyka teatralnego prof. Stefan 
Srebrny, który zdając sprawę z pierw- 
szego sezonu Reduty w. Wilnie nie 
zewahał się już napisać, że „do naj- 
znakomitszych przedstawień” należał... 
„Dom otwarty”, nie ustępujący w ni- 
czem warszawskiemu (prof, Srebrny 
widać,g że nie widział na scenie ani 
    

*) Dlaczego jednak <w Ziemi Wileń: 
skiejj? Nazwa ta ani historyczno-geografi- 
czna ani administracyjna. 
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tychczasowego przywileju podatkowe- 
go, następuje dodatkowe obciążenie 
także i stanu średniego. 

Nowy podatek dochodowy wpro- 
wadza większe obciążenie małych i 
średnich dochodów, a znaczne obcią- 
żenie dochodów wielkich. Zwiększe- 
nie ciężaru podatkowego według pro- 
jektu następuje przy dochodach ma- 
łych i średnich o 30—50 proc. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
15 czerwca 1927 +. 

Dewizy i waluty: 

„Dr Kazimierz Marja.. Krzyżanowski 
Radca Prokuratorji Generalnej 
  Docent i Zastępca Profesora Uniwersytetu Stefana Batorego, 

zmarł po krótkich, a ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakrame! Ё dnia 15, czerwca r. b. w 34 roku życia. 
ке 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Košcielė A> na Antokolu o godz. 9 ej w robotę 
m, poczem zwłoki odprowadzone zostaną na miejsce wiecznego spoczynku na: cmentarzu Antokolskim 
O których to smutnych obrzędach zawiadamia A 

ŻONA z DZ'ECMI i MATKĄ. 

dnia 18 b, : 
\, 

Dolary "R O 804 e, Przejęci niezmiernym smutkiem oznajmiamy żałobną wieść, że z grona naszego ubył 
Holandja 358,35 359,25 , 357,46 nieodżałowany kolega 
Londyn 4345 | 4356 43,34 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 

Paryž 35,04 35,13 | 34,95 
Praga 23,50 2356 2344 
Szwajcarja 172,02 17245 | 17159 'А Wiedeń 12582 12613 | 12551 
Wiochy 49,56 50,08 ' 40,84 

Papier; Procentowe 
5 proc. prem. poż. dolarową 55,80 55,50 
6 proc. poż. dolarowa 85 || 
10 proc, kolejowa 103. 102.50. 
5 proc. konwers. 
8 pr. list. zast, Pań. Banku Gosp. Krajow. 

i Banku Rolnego 92 ; 
4,5 proc. ziemskie 61 60,50 60,75 
8 proc. warsz. 80 70.75 70.80 
5 proc. warszawskie 68,50 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 15 czerwca 1927 r. 

Papiery państwowe. 

Dolarówka 5 dol. 56,5 
Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zt. 100 50,40 50,50 
8 pr. doi. W.B.Z. 1 doi. 7,93 (89 pr.) 

Akcje. 

Bank Polski zł. 100—145 

06664066666666666666066666 LNUNNA 

Niech každy komu potrzebna žniwiarka 
zanim ją nabędzie, wpierw zapozna się ze 
szwedzkiemi żniwiarkami <Viking> nowego 
modelu. Znajdzie je w składzie Zygmunta 
Nagrodzkiego w Wilnie. 

"KRONIKA 
ANA 

stawie przez p. Kuratora Okręgu 

   3 u " u 8 A 5 a 

Dr Kazimierz Marja Krzyżanowski 
Docent i Zastępca Protesora Prawa Administracyjnego który po. rótkich, 

lecz ciężkich cierpieniach zmarł dnia 15 czerwca r.“ 

W zmarłym tracimy. przedwcześnie 
wielkiej wiedzy i kryształowym charakterze. 

Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę, dnia 18 b. m. 
o godz. 9-ej rano w Kościele po Trynitarskim przy. klinikach 0. $ В па Antokolu — 
poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Św, Św. Piotra i Pawła. || 2) 

  

/ zgasłego pracownika na polu naukowem o 
t ZR 

Rektor i Grono Profesorów 

Uniwersytetu Stefana Batorego. 

  

  

16 w a A k Szkolnego w towarzystwie: Naczel 
= SD Js Wydziału Szkół Zawodowych i Dy-. 

Boże Ciało Zach. sł. o g.19 m.58 rektora Państwowej Szkoły Technicz- 
Jutro nej i zabawił na wystawie około 2:ch. 

Inocentego godzin, wyrażając organizatorom wy- | 
stawy swe uznanie dla 'doskcnałych 
rezultatów pracy ma pólu wychowa- | 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład e p : 

nia młodzieży w wiedzy fąchowej. 

  

erainej, Zastępca Profesora U. S. B. 

    
   

     

  

   

       

   
    

   

    

    
   

  

    
    

   

   

      

   
   

   

       

  

     

  

   

    

   
   

   

        

    

       

  

  

    

  

     

    
   

  

     
   
    

   

        
  

  

dnia 15—VI 1927 r. żkich j lica z dnia r = Obrady w sprawie obozo: mó m zmart d. 15 czerwca r. b. 

średnie | 763 sak p Aeluiktų i WE e'zgasłe ) mięgdżałowanego Kolegi zawiadamiają 
T tura ; RAR procesį te CANE ; R Koledzy. * De! średzia +L19 wczorajszym Nek uggi bez- «Kole da cw, elegatury 

pieczeństwa p. Kirtikłis odbył konfe-. Ra i : г Opal sa do | rencją z przedstaęiiceją "D. OK | Prokur forji Generalnej w Wilnie. 
kę w mm, JI w sprawie po V.dniu / uro- m. (RT WEWWW A Wiatr : czystošci korona ch, | Pozatem p. ię jący | Połndslowo-Zackodai  Naczaąik  przeklndnewł z p. HBMRERZĄ 

Uwagi: Pochmurno, mgła, Mini- Sekcji obozowej mitetu' uroczystoś- 
una zą dobę -l-130C, Maximum za dobę ci Koronacyjnych, w sprawie rozkwa- A t 
-208C. Tendencja barometryczna spadek terowania w mieście i obozach przy- i istracyjaego U. S, B. zasnął w Bogu po długich i 

ciśnienia. byłych pątników. : zy. te. 'zorgani-' ių я a w dnu 15 czerwca r. b. — si ' ЕО boże, "odbędzie si dniu 18 b, 
KOŚCIELNA. dowakiaca add i j @ „ЗЁЁ_;Ё*ЬЁ!_', Koi ETeraiūrakim" ha" Antokol, sm adi 

° Z 4 na cmen: 0. 05, im. 

Przybył. do Wilia fe. ks M ii kilku lonych "Pi Ч »оышж':ёъ._ O ais Bala i au rd „ks. U K P ZW SA YW ski KO t a A „ml duo adj aa ns ap 
więziony w lochach  Jarosławskich. Z poszczególnych: punktów. | = ыы DE Poraj | 
Jak się dowiadujemy, JE. czuje się o- — — Nag od: funkcjonar- | i ' SZKOLNA. letnie kursy - Ekonomiczno-Handlowc 
becnie źle i przybył do Wilna, gdzie juszy/ policji za. rycie prze- sA i? D od jesieni rb. na mocy rozporządze- 
mieszka Jego siostra, aby nabrać Sił stępstw Skarbowych. Komenda — zB se szą komunja PY nia Min. WR. i OP. zostały przek+ 
przed uroczysiościami Koronacyjnemi Główna policji powiadomiła podległych Powszech! w data by az ształcone na uczelnię pod nazwą In- 

URZĘDOWA. sobie komendantów poszczególnych. Świadkami uj4o0w Letniej uroczystość! styjut Nauk  Handlowo-Gospodar-_. 
komend, że funkcjonarjusze policji, W kościele Św. Jakóba, gdzie nie- czych 2 

— Uznanie p. Wojewody dla którzy przyczynili się do wykrycia 7mordowany nasz pasterż ks. biskup $ AKAD ZE 
RE za: Aż b żę: jak pota- AS „udzielił I-ej Kemunji KADEMICKA: +, 

wodowych. niu „D. m. P. Almiūe: Еа мак - „ Swietej licznie zgromadzonej dziatwie == — (c) Akademicy a sprowa- 
Wojewoda Raczkiewicz zwiedził wy aS, Aaaa a szkół powszechnych NNr. 1,37i 34: dzenie zwłok Słowackiego. One- 
stawę szkół zawodowych, łaa „dobr *« otrzymają: nagrody w.wyso- , Kościół odświętnie, przybrany był gdaj odbyło się posiedzenie Akade-. 
w Wilnie w Pałacu  po-Tyszkie w kości do 50 ‚ jaką po- Przepełniony ^ dziatwą wymienionych mickiego komitetu sprowadzenia zwiol. 
czowskim staraniem zrzeszenia Ma*_ nijósi Skarb Państw litu tych szkół że szłandarami.: Ze strony władz Słowackiego do kraju: Omawiano cały 
uczycielstwa szkół zawodowyc P. drzestępstw. | +0, był obecny. p. inspektor Chłopicki. szereg spraw związanych z uzgodnie 
Wojewoda oprowadzany był Powy:  — Delegacje. raim- Śpiewy dziecięce całkowicie dopełniły niem działalności akademików z Miej- 

Ar skich panu Wojewodzie : ` scowym Komitetem obywatelskim. 
= wiczowi. W dniu 14.b. m. r * Komitet poz p ccć 

; ; „ Wojewoda Wileński Wiadyslaw R: m Źeńskiego im. Adama dzie w nast. sekcjach: organizacyjnej, se Ee ami Lal tego kiewicż otrzymał. następ dj cą: d Czartoryskiego w Wilnie propagandowej, dekoracyjnej, drama 

Otwarty* był bardziej niź warszaw- 326: „Kontecencja organizacyjna a Boufałowa) podaje niniejszem tycznej i finansowej. SPA 

ski... komiczny i weselszy akl „Wśród Załów Gmin Karaimskich w wiadomości, że egzaminy do kl. I Szkcja organizacyjna zajmie się 

widzów—cytuję dosłownie 0. pisze „obradująca w: Haliczu, r ją ae wszej) odbędą się dnia 22, 23 zorganizowani 2 akademików 

prof. Srebrny — rodziło! się (jest na: Wojewodzie wyrazy czci i wdzięcz zerwca o godz, 9-ej. paw sena da dzieja, że i—uródziło się) jakieś bra. NOŚCI otaż zapewnienia bezwzględne. _ — Państwowe Seminarjum Sekcja wa. 
terstwo śmiechu, jakaś jście djonizyj- go Przywiązania do Państwa. Pre- Ochroniarskie na Zwierzyńcu (Mo- 3 a ea. > "2 
ska moc zespalajączgo wesela; wi. Zydjum*. P, Wojewoda w adpowie- niuszki 36) przyjmuje od dn. 16-go MAC ke a = Ё „M; 
downia stawała się też zespołem, cho- Gži Na powyžszą depeszę wyslosowal do 25 czerwca podania o przyjęcie „+ Rumo, praca ać aw 
rem roześmianym... Ho, hol Musiał, na ręce Prezesa Zjazdu. p. Zajączkow- do |stminarjum. Wszelkie informacje PZ, пичистуса реосемае Вебае ргау 
być prof. Srebrni - w) szampańskim: pcz Wyrazy « Szrdecznego  podzię ak poda W. GUS i Ac”. aż Sekcjś MESA atyczu jA przeprowadza. : 

DA Reliucie: owania. i S, „codziennie od 11-eį do 1-6] OSC! AR czoru  poczji Slc- 
Dosyci s uagnellżonź.. Z tej pŁób- wagą b. „ Szamina wstępne odbędą siędn wieją Meer pocz sA. 

ki wnosić nie trudno © reszcie. | — (c) Tablica I popiersie Sło 27 i 28 czerwca. „|. ///ó zew ads Aina i 
Zeszyt zawiera, między inqemi, wacklego. Jak już donosiiśmy, ma  —- Popis. publiczny Konser- _ frzew nizącym Akad. Komitetu     

    
   
      

  

być wmurowana na ścianie domu watorjum Wil.  Konserwatorjum. Gasiulis, pe m 
przy ul. Zamkowej 24 tablica pamiąt- Muz, w Wilnie corocznie zdaje spra- 
kowa Slowackiego. Prace przygoto- wę ze swej działalności w formie ро- 

czę me są lifa tea ) skt a DARZĘ: om aj 
ek na podwórku tego domu. został publiczny w r. b. odbędzie SiĘ | ratai BOZE 

przyozdobiony. i urządzony podług niedzielę dn. 19 czerwca w sali „Lit- dzieży Akademickiej Uniwersytetu 
projektu prof. Ruszczyca. 2 mis o g. 12 w poł. Czynne będą kla- Stefana Batorego w Wi inie prot 

Tablica marmurowa i popiersie sy: fartepianu, skrzypiec, śpiewu so+ A. ewskiemu. W dniu 19-g : 
Słowackiego wykonywane są w pra- lowego, instrumentów. dętych i or- czerwca f. b. o godz. 12 w połudn - 
cowniach wydziału. Sztuk Pięknych kiestrowa. Kasa teatru czynną od g. w Sali Ogniska Akademickiego (u. 
U. $. B, : 11 r do 9 w. * 0 "Wielka 24) nastąpi uroczyste wręcz - 

obszerną notatkę o życiu kulfuralno- 
społecznem wśród Litwinów wileńskich; 
nawet zawiera dłuższe pośmiertne 
wspomnienie o Basanowiczu. Miło wi- 

)nalne. 
Mowa też jest o samodziałach lu- 

dowych w ileńszczyźnie i nowo- 
gródzkich stronach (pisze sz gruntow- 
ną znajomością rzeczy p. Helena 
Schrammówna) i o pokazie zabytków 

ze zbiorów Synodu Ewangelicko-Refor- 

IE 

— Wręczenie dyplomu Człon- 
ka' Honorowego . Stowarzen a 
Bratnia Pomoc Polskiej MI die. 

wanego zdaje p. Gizberł - Studnic- _ Tablica i popiersie zostaną umie- _ —Wystawa szkół zawodowych. nie ‹ olomu Członka Honorowee « ; 
Mż = Kronika i--korespondencje Szczonė we ae urządzonej w le- W dniu wczorajszym wystawę zkół Słowa yszenia Bratnia Pomoc Per. - 

x Grodna i Słonima (widocznie zapo- wem skrzydle domu od strony pod- zawodowych zwiedziła 1668 osób, od Młodz, Akadem. U. S. B. Prof. Alfon › 
ciągu: sowi Parczewskiemu. w myśl uchwal> 

Walnego Zgromadzenia członków 
Stowarzyszenia celem uczczenia zasłu + 
czcigodnego Profesora,  Wielkieg + 
Przyjaciela Młodzieży dla idei pom:-- 
cy niezamežnym  akademikom Poi - 
kom, Na powyższą uroczystość Za- 

wórza, między oknami byłeg > mieszka- początku zaś wystawy t. ф ® 
nia dr. Becu, ojczyma Słowackiego. 5 dni—4863 osoby. Dziś z powodu 

Pod tablicą urządzone będzie miej- procesji Bożego Ciała wystawa otwac- 

sce ma wieńce, które przypuszczalnie ta od godz. 3 po poł. 

zostaną w dniu odsłonięcia tablicy — Instytut Nauk Handlowo- 

złożone przez rozmaite organizacje Gospodarczych w Wiinie. Dowia- 

wileńskie, dujemy się, iż istniejące w Wilnie 2- 

czątkowanie tego nader ważnego dzia- 
łu) dopełniają na stronicy 137-mej— 
piękną całość. 

Krok pierwszy dano śmiało, moc- 
ns i w trafaym kierunku. Na dalszą 

drogę—serda"-"* .Szczęść Boże!” 
GR J,



Przygotowanie do Koronacji 
Obrazu Matkl Boskiej Ostrobramskiej. 

Z sekcji kwaterunkowej. 

Sekcja kwaterunkowa mając zarejestrowany cały szereg mieszkań i 
gmachów dla pielgrzymów, przeprowadzi lustrację kwater i ustali gdzie po- 
trzebne są dodatkowe łóżka, sienniki lub siano na posłania. 

Ponieważ znaczna ilość pielgrzymów będzie mogła pomieścić się w 
gmachach publicznych, przeznaczona zostanie na posłania dla nich słoma, 
o sprowadzeniu której pomyśli sekcja. m ) opłacą koszta słomy, 
wyn oszące mniej więcej. 50 gr. od osoby. 

Udział harcerzy w pracach koronacyjnych. 

Harcerze zgłaszają swój udział w pracach sekcji 
chodowej i sanitarnej. W kwaterunkowej sekcji pełnić będą oni 

kwaterunkowej, po“ 
funkcje 

łączników i przewodników pielgrzymek. W pochodowej czuwać będą nad 
kolejnością organizacji i pielgrzymek, oraz pomagać przodownikom grup 
pochedowych. W sekcji sanitarnej 

nvch organizacyj, (c) 

wezmą udział harcerze posiadający 
Sprawność hygjenisty. Skutkiem tego będą oni bardziej użyteczni od 

Wycieczka do wikarjatu ostrobramskiego: 

Koło Polonistów organizuje wycieczkę akademicką do zakrystji ostro- 
bramskiej gdzie przechowywany jest odrestaurowany obraz Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. Wyjaśnień dotyczących przeprowadzonych prac konserwa- 
torskich udzielać będzie prof. Remer. (©) 
T IK T ZY EZIO SEI RDC ZOBACZ) 

rząd Bratniej Pomocy zaprasza wszyst- 
kich swych członków : 

„UROCZYSTOŚCI I OBCHODY 
Fi — Udział S. M. P, m. Wilna w 
procesji Bożego Ciała. Zgodnie z 
postanowieniem zebrania wszystkich 
Druhen Prezesek i Druhów Prezesów 
Sekretarjat Okręgowy wzywa wszyst- 
kich członków Stowarzyszeń Młodzie: 
ży Polskiej m. Wilna do  najliczniej- 
szego wzięcia udziału w tegorocznej 
procesji Bożego Ciała, aby oddać . 
należyty hołd Chrystusewi-Królowi w 
Przenajświętszym Sakramencie. 

Zbiórka wszystkich druhen i dru- 
hów w podwórku Sekretarjatu Gene- 
ralnego Związku Stow. M. P. godz. 9 
rano punkiualnie. 
—Sprostowanie. W programie u- 

roczystzści Bożego „Ciała została po* 
miniętą Korporacja Viłnensis, 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA, 
— Zarząd Kasy Chorych m. 

Wilna na posiedzeniu w dniu 13 b. 
m., po zatwierdzeniu protokółu po- 
przedniego posiedzenia i komunika- 
:ów Dyrektora z wykonania poprzed- 
nich uchwał, wysłuchał sprawozdania 
Przewodniczącego Zarządu z konfe- 
rencji delegatów Kas Ch. odbytej w 
Ogólno-Państwowym Związku Kas 
Chorych w Warszawie w sprawie ra- 
mowego siatutu służbowego dla pra- 
cowników Kas Chorych — tudzież z 
wyników starań 0 otrzymanie w 
Banku Gospodarstwa Krajowego po» 
życzki dla Kasy na cele inwestycyjne, 

śj uznał za wskazane prowadzenie w 
tym kierunku dalszych starań, aby 
projektowane oddawna * zamierzenia 
ku uprzystępnieniu udzielania ubez- 
pieczonym Świadczeń kasowych mogły 
być wprowadzone w życie, bądź 
przez otwarcie nowych przychodni, 
bądź przez budowę własnego domu 
według wymagań tej Instytucji; 
powziął decyzję co do wynajęcia 
obecnie proponowanych lokali dla 

potrzeb Kasy, aby w ten sposób 
odciążyć Centralę i usunąć istniejące 
niedogadnošci z powodu  ciasnoty 

tokalu. 
— Zarząd Kasy Chorych m. 

Wilna podaje niniejszem do wiado- 
mości ogółu ubezpieczonych i upraw- 
nionych członków ich rodzin, że po- 
czynając od 12 czerwca r. b. wpro- 
wadza okazywanie pomocy lekarskiej 
obłożnie chorym w niedziele i dnie 
świąteczne. 

Dla zapisania lekarza do domu 
należy się zgłosić do Biura Chorych 
Centrali (Dominikańska 15) w godzi- 
nach od 9 rano do 12 w południe, 
przynosząc ze sobą legitymację człon= 

  

- MAURYCY RENARD 

"Czy on? 
ść 

— Miałam 13 lat. Tragiczna śmierć 
wywarła na mnie tak silne wrażenie, 
że musiano mię wywieźć. stamtąd. 
Luvercy wydawało mi się jakiemś 
piekłem. Wszędzie widziałam żmije. 
A i teraz jeszcze, może pan mieć 
pojgcie..  - 

Jan Marenil wysłuchał tego opo- 
wiadania okazując uprzejme  zaintere= 

sowanie i z wysiłkiem opanowując 
swą zwykłą dystrakcję. 

Zapytał z zaciekawieniem: 
— A później? - 
— Nikt nie spotkał więcej owej 

źmii—mówiła Gilberta. — Lecz cóż 

stąd? Sworzenia te żyją sto latl.. W 
każdym razie nie powrócę do Luve- 
rey za żadne skarby świata. ||| 

— dao, nie byla pani tam od 
tego czasu. 
gą M Nigdy. Zanadto się boję. Mu- 

siałbym ujrzeć wpierw martwą 2miję. 

Poznałabym ją bez wątpienia: Nie- 
ma ;na Świecie drugiej podobnej. 
Niktby mnie nie oszukał!... A dopóki 
to się nie sianie, Luvercy nie ujrzy 

» mnie, chociaż z wielkim smutkiem 
odmawiam sobie widoku Luvercy. 
Zostawiłam tam tyle pięknych wspo” 
mnień, radosnych i rzewnych. Nie 
potafię tego wyrazić, jak bardzo ko- 

*cham ten pałac stary i olbrzymie 
drzewa. Gdy myślę o tem mam wra- 
żenie, że pozostawiłam tam bardzo 
dobrego, starego dziadunia... i smut- 
no mi się robi... chciałabym  ucało- 

kowską wzgl. inay dowód, stwierdza- 
jący uprawnienie do świadczeń. 

Zarząd Kasy zorganizował pomoc 
lekarską w niedziele i święta tylko 
dla wypadków rzeczywiście ciężkich, 
kiedy stan zdrowia chorego nie po- 
zwala mu zaczekać do następnego 
powszedniego dnia; w razie więc wez- 
wania lekarza bez potrzeby okazania 
natychmiastowej pomocy, Kasa ściąg- 
nie koszta wyjazdu lekarza w myśl 
regulaminu dla chorych. 
,_ Obłożnie chorych, pozostających 
już pod opieką lekarza rejonowego, 
w niedziele i święta odwiedza tenże 
rejonowy lekarz. 

RÓŻNE. 
— Ks'ęga Adresowa Polski dla 

Handłu i Przemysłu. Duże zaintere- 
sowanie znalazła wielka Księga Adre- 
sowa Polski dla Handlu, Przemysłu, 
Rzemiosł i Roln ctwa, wydana nakła- 
dem T.wa Reklamy Miedzynarodo- 
wej jen. repr. Rudolf Mosse w War- 
szawie. Wyczerpanie nakładu dowo: 
dzi, że sfery gospodarcze coraz bar- 
dziej przyswajają sobie metody pracy 
zagranicy, gdzie nie do pomyślania 
jest biuro, które nie posługuje się 
Księgą Adresową. 

„
 re
 o 

Wydawnictwo nie  poprzestalo 
jednakże na rozpowszechnianiu swe- 
go dzieła i ze względu na ustawiczne 
zmiany, jakie zachodzą w życiu go- 
spodarczem, zabiera się już do opra- 
cowania ll.go poprawionego wydania, 
wprowadzając cały szereg celowych 
zmian. ll-gie wydanie Ksiegi ukaże 
się w końcu b, r. na rok 1928. 

"Jak się dowiadujemy, przedstawi- 
ciel redakcji Księgi Adresowej bawi 
obecnie w Wilnie. 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia») Dziś 

z występem Zofji Jaroszewskiej grana bę- 
dzie pełna przedniego humoru krotochwila 
St. Dobrzańskiego «Żołnierz królowej Mada- 
gaskaru», urozmaicona tańcami i piosenkarųi, 

— Dzisiejsza popołudniówka dia 
uczącej się młodzieży. Ze względu na 
kończący się rok szkolny, Teatr Polski wy- 
stawia dziś o g. 4 m. 30 pp. bardzo wesołą, 
jednak odpowiednią dla młodzieży komeaję 
polską B. Katerwy <Urwis>» z L. Pillatti w 
roli tytułowej, która po powrocie z urlopu, 
po raz pierwszy wystąpi. 

Ceny miejsc najniższe od 15 groszy. 
— Sobotnia premjera w Teatrze 

Polskim. W sobotę Teatr Polski wystawia 
ostatnią nowość sezonu teatrów europej- 
skich, komedję satyryczną Fodora <Czerwo- 
ny fotel» (<Premjer») z Z. Jaroszewską w 
roli głównej. Sztukę tę obecnie gra z wiel. 
kiem powodzeniem Teatr Letni z Warszawie. 

— Teatr Letni (ogród po-Bernardyń- 
ski). Ciesząca się niesłabnącem powodze« 
niem operetka Kalmana «Księżna cyrkówka» 
z Janiną Sokołowską, M. Czerniawską, Z 
Malinowskim, S. Laskowskim, R. Misiewi- 
czem na czele, odegraną zostanie dziś (t. į. 
w czwartek 16 b, m.) po raz ostatni, ustę- 
pując miejsca znakomi ej pod względem war- 
tości artystycznej operetce p. t. <Dziewczę z. 
Hotandji». Operetka urozmaicona barwnemi 
tańcami, pod względem fabuły odbiega od 
wielu -operetek Kalmana, mających przeważ- 
nie tło rosyjskie. Reżyserja J. Winiaszkiewi- 
czą staranna i pomysłowa, daje gwarancję, 

„, iż premjera tej przemiłej operetki będzie nie- 
jako reminiscencją operetki o szlachetniejszej 
wartości. 

Wykonawcy ról głównych: Janina So- 
kołowska, M. Czerniawska, Z. Malinowski, 
R. Misiewicz, S. Laskowski i inni. 

Bilety od g. 11 do 4-ej w kasie Teatru 
od g. zaś 5:ej w kasie Teatru Letniego. 

— Koncert, W dn. 16 czerwca (czwar- 
tek) o godz* 7 i pół wieczorem odbędzie się 
w gmachu Uniwersytetu (Saja Śniadeckich) 
Koncert, z którego dochód zostanie przeka- 
zany Komitetowi budowy pomnika Adama 
Mickiewicza, 

‚ Łaskawie swój współudział w Koncercie 
ofiarowały PP.: W. Halka - Ledochowską 
(skrzypce), J. Piotrowiczowa (fortepian), K. 
Święcicka (śpiew) oraz chór seminarjów na- 
POREPYH pod dyrekcją p. Br. Gawroń: 
skiej, 
„Wstęp wolny dla wszystkich miłośników 

pieśni i muzyki. 
Przy wejściu obowiązuje dobrowolny 

datek na rzecz budowy pomnika Adama 
Mickiewicza. 

Echa strzałów 
Głośna była w dniu 22 marca rb. 

sprawa symulowanego zabójstwa i 
samobójstwa w hotelu Ermitaż na 
nl. Katedralnym. Bohaterowie tego 
faktu, nie tyle tragicznego co humo- 
rystycznego b. urzędnik Banku Gos- 
podarstwa Krajowego Jan Mozel-Mo- 
zelewski iłego „ofiara* p. Wojnowska 
wyszli z całej tej imprezy cało, na- 
tomiast ucierpiała wypadkowo 'Służą- 
ca, ranna w nogę. Przy niefortunnym 
samobójcy. znaleziono. wówczas. kilka 
tysięcy zlotych oraz ksiażeczkę ©Sz- 
czędnościową Banku Gospodarstwa 
Krajowego» 

Znaczna suma znaleziona: przy 
skromnym urzędniku banku oraz ksią- 
żeczka oszczędnaściowa dały dużo 
do myślenia naczelnikowi urzędu 
śledczego. Rozpoczęto dochodzenie. 
Wyjaśniło się, że Modzelewski od 
pewnego czasu -prowadził wystawne 
życie płacąc duże rachunki w restau- 
racjach i rozjeżdżając automobilami. 
Zaszło podejrzenie, że Modzelewski 
robi nadużycia w Banku. Zwrócono 
się do Dyrektora Baaku o informacje. 
Okazało się, że Modzelewski był 
skromnym urzędnikiem w  likwidatu= 
rze, lecz jak zapewniała Dyrekcja 
Banku, absolutnie nie mógł robić na* 
dużyć. Te zdecydowane stanowisko 

wać go... lecz nie mam odwagi. 
— Więc ucieszyłaby się pani, gdy- 

by ktoś przyniósł jei żywą lub mart- 
wą żmiję z Luverčy? 

Gilberta wzruszyła smutnie ramio- 
nami. Nie miała widać nadziei by się 
to mogło ziścić. Lecz podniosła gło- 
wę i oczy jej spotkały się z oczyma 
Jana, w których wyczytała tak gorącą 
miłość, że nie mogła powstrzymać 
się od podania mu obu rąk. Stali tak 
chwilę, tuląc swe dłonie, wpatrzeni w 
siebie przeżywając chwile, wielkiego 
szczęścia, zapominając © obecności 
ciotki, której kwaśny uśmiech wyrażał 
uczucia niezbyt przychylne. 'P. de 
Prase udawała, iż proteguje tę miłość, 
mimo, że w istocie była: jej bardzo 
nie na rękę. Wreszcie przerwała ten 
niemy duet, ciągnąc dalej opowieść 
o Luvercy i czarno-białej żmii. 

— Droga moja mała — rzekła, 
przybierając wyraz dobroci i łegod- 
ności. — Powinnaś przezwyciężyć 
siebie i przełamać to uprzedzenie, 
Czas już doprawdy skończyć z tem. 
Od pięciu lat żmija nie dała znaku 
życia, jest to dowód, iż juź przestała 
istnieć. Byłam zawsze przekonana, że. 
była ona zamurowaną w jednej z tych 
szpar w murach, które zostały wów- 
czas zalane cementem. Jasnem jest, 
že niema najmniejszego niebezpie- 
czeństwa. Gdybyś zechciała mnie słu- 
chać pojechałybyśmy, zamiast do 
Deauville jak poprzedniego lata, do 
Luvercy, 

Gilberta wzdrygnęła się. 
— Nigdy ciociu. Proszę nawet o 

tem nie myśleć! 

w. Ermitążu, 
Dyrekcji Banku nie zachwiało podej- ; 
rzeń urzędu śledczego, a ujawnione 
następnie pobranie pieniędzy przy 
pomocy fałszywej książeczki cstatecz+ 
nie przechyliło szale na niekorzyść 
Modzelewskiego. 

Po długich i mozolnych docho- 
dzeniach, podczas których Modzelew- 
ski został z Banku usunięty, wyjaśnio- 
no, że w okresie lutego i marca, ma- 
jąc do pomocy młodszego brata swe- 
go Kazimierza podniósł on szereg 
sum, Zazwyczaj Kazimierz Modzelew- 
ski przychodził z książeczką oszczęd- 
nościową (fełszywą) 'na imię F, Świe« 
rzewskiego lub Sobieckiego do brata 
—urzędnika i ten po dopełnieniu for- 
malności pisał asygnatę do kasy. Tym 
sposobem podniesiono 7,935 zł. 

Starszy Modzelewski aresztowany 
w dniu 7 bm. nie przyznał się do 
winy i na ogół odmawiał zeznań a 
propos pochodzenia pieniędzy prze- $ 
pitych w miłym towarzystwie p. Woj- 
nowskiej i kilku innych. Utrudniło to 
zadanie władz śledczych jednak w 
dniu wczorajszym aresztowano i brata 
jego. Badany przyznał się do wszyst- 
kiego. Obecnie prowadzone są jesz- 
cze prace mające na celu sprawdze- 
nie, czy pomysłowy złodziej nie pod- 
niósł większej sumy. 

— Może pan zdoła wpłynąć na 
nią, pana prędzej usłucha,—zwróciła 
się p. de Prase do Marenila.—Proszę 
pomyśleć: Luvercy jest miejscowością 
tak piękną, jak z bajki. Niema na 
świeie milszego zakątka». 

— Wism o tem najlepiej, ciociu“ 
Ale cóż, kiedy będąc tam umarłabym 
ze strachu! 

P. de Prase i Jan Marenil patrzyli 
na nią z uśmiechem serdecznej pobła- 

żliwości. : 
— Nie trzęba nic przelamywač 

nagle, zauważył młody człowiek, 
„Do djabła, — pomyślała p. de 

Prase. Widocznie będą: oni zawsze 
tego samego zdania!" 

— A zresztą, — ciągnął dalej Jan 
Marenil. Kto wie, Gilberto: gdyby 
tak ktoś przyniósł pani żywą lub mar: 
twą źmiję.. 

Zatonął w myślach, zapominając 
o obecności pań, które zauważyły, iż 
oddałał się od nich psychicznie i od- 
latywał w jakieś tajemnicze zaświaty, 
pogrążał się w <obłokach». Zmar- 
szczka na czołe świadczyła, iż umysł 
jego pracował intensywnie, w poszu- 
kiwaniu jakichś wniosków. у 

— Proszę powrócić na ziemię! — 
zawołała Gilberta, ! 

Na dźwięk ukochanego głosu, 
twarz Marenila rozpromienił uśmiech; 
pośpieszył wypowiedzieć swe myśli. 

— Ciekawem jest, że węże nigdy 
nie sprawiały na mnie żadnego wra- 
żenia. Odwrotnie nawet, gdy byłem 
czas dłuższy w Indjach, interesowa- 
łem się szczególnie ludźmi czarującymi 
węże. Zawarłem z kilkoma bliższą 

< © 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska (ui, Ostrobramska 5) 

Od dnia II czerwca do dnia 16 1927 r. włącznie 
jw. 4 й 66 będzie wyświetlany „Przez miłość do sławy 

dramat historyczny z epoki Ludwika XV:go w 10 aktach, W poczekalni koncerty djo. 
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Wł. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10-ej. 
Kasa czynna w niedzielę i dnie świąteczne od g. 3 m. 30, w soboty od g. 
inne dnie. od, 
od g. 5'ej, w 

5 m. 30. Początek seansów 
Ii dnie od g. 6. Ceny biietów: parter — 60 gr., balkon — 

m. sz 
w niedzielę i święta o g. w soboty ME 

gr. 

(RYCERZE 
MIŁOŚCI) 

  

  

  

Kiao- * ле в6 Pa:ier od 80 gr., Balkon — 50 g. 5 66 
teatr. „Helios Wielka sensacja! Film, i ktorym mówić będzie Wilno! „Hrabina M A R 1 t A 2 

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

Kino Polonia“ m Dziź premiera! FARTER ой 50 gr. COLLEN MOORE, kióra łączy w sobie Gedi naiwność 
Teatr э› |] № Zz irywolną kokieterją i MILTON SIIS — niezapomniany z <Wyspy Zatopionych Okrętów» w dra: 

a ie zepwszystkich czasów w 9 aktach „Małżeństwo grobem miłości” 
Nad program <Tajemnica kawalerskiego pokoju» arcywesoła farsa w 2 aktach. 
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NTT Pra OLA DORUBŁYCM DOKTÓR 4 
Г/ ЖОМАСЗКМА ЕН ożywa: chor.W ENERYCZ- 

у ."{; VLN AJ © Jop 0: 
(ASY ŻEM а M н od 10-1, od 5-8 w. 
RZ ARE GLLAŚRA SEA 
МА Kii 3 | SZeldowiczowa 

KOBIECE, WENE. 
м RYCZNE i chor. 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE o r Odc : 
L pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych «l Mickiewiczażą 

firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję tel. 277. 

A Ww. Żar. Nr. 31. 

KO DROR Or. 6. Wolfson 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6- weneryczne, — тосто- 
  

Zawiadomienie. 
3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa Grodno, ogłasza 

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

Grodnem. 
( Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w <Polsce' Zbrojnej» 

i «Monitorze Polskim», 
3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa Grodno. 

/ L. dz. 4025;Bud. 

000000002000090605000000060000RNM nnannnnn”ZZ
UAM 

А м1х. 
Dowództwo 20 Baonu K. 0. P. w Nowo-Święcianach 

ogłasza na dzień 23:.g0 Czerwca 1927 roku nieograniczony 

przetarg publiczny na dostawę artykułów  žywnlošciowych 

(mięsa, słoniny i wiele innych) i paszy (owies, siano, słoma). 

Szczegóły w Kurjerze Wileńskim Nr 135 z dnia 16 

czerwca 1927 r. 

4R0200000000000002000000000020000009
00000PM aununnu 
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Perlmuttara U.tramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
wydatniejszą farbą do _ bielizny 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze do nabycia. 

Zakład sztucznych wód 
mineralnych i napojów 

chłodzących 
pod. firmą 

E. Tromszczyński 
' w WILNIE pod kierownictwem 

współwłaściciela prewizora 

i W. Wrześniowskiego 
ls poleca: sztuczne wody mineral- 

4 ne (Vichy Ems, Karlsbad i inne) 
4 inapoje chłodzące, przyrządza- 

ne wyłącznie na cukrze. 

E
 

ZAKŁAD: Piwna 7. 
MAGAZYN: Wielka 50. 

LL L 
Tania wyprzedaż wianków 

w pracowni wianków metalowych 

Immortel“ Wielka ui. d. 3, m. 1, 
» wejście z. bramy. 

znajomość i nawet sam próbowałem 
z amatorstwa ich fachu. Grywałem 
na fujarce hinduskiej i zmuszałem 
wstrętne płazy do spokcjnego rytmi- 
cznego kołysania się. Doszedłem w 
tem nawet do pewnej wprawy. | 

— Doprawdy? — zdziwiła się za- 
chwycona Gilberta. Więc pańska od- 
waga i mój strach dopełniają się! 
Tem lepiej dla nasl... Więc o tem 
pan myślał? . suo ie 

— Nie, myślałem 0 węžach, ci- 
snęłó mi się do głowy jakieś wspo- 

mnienie dalekie, otoczorie mgłą zapo- 
mnienia. Niema to jednak żadnego 
znaczenia, 0 0000050 0. 

— Więc, — wróciła Gilberia do 
tematu, który ja napelniał strachem 
i jednocześnie zaciekawiał, — istotnie 
można zmus'ć węże, by tańczyły? 

— Tak, tańczą poddź więk fujar- 
ki... Lecz nie mówmy już o nich! Nie 
trzeba poruszać teraz przy pani tej 
kwestji tak bardzo fascynującej? 

— Ależ mówmy, mówmy o tem! 
— Drażni pani swe emocje, gdyż 

"tutaj czuje się pani bezpieczną. 
— Więc tańczą? 
— Podnoszą się i kołyszą w takt 

muzyki. Można je prócz tego przy- 
wołać do siebie... 
"— Achl Czy mógłby ktoś naprzy: 

kład wezwać do siebie. z zewnątrz, 
czy mogłaby żmija wśliznąć się do 
pokoju na czyjeś wołanie?... 

Jam Marenil zbladł nieco, widząc 
wzruszenie Gilberty. 

— Слу? to możliwe! — zawołała 
p. de Prase osłupiała ze zdumienia. 

— Tak, mogłoby się to stać, W 

  

| Redakcja „Słowa''; 
у 

iš 

i? poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego z 

; średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji £ 

› oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. ! 

) Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa { 

” płciowe i_ skórne. ul. 
Wieńską 7, tel. 1067. 

  

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Choroby jamy ustne. 
$ Plombowanie i „usu- 

wanie zębów bez bólu. 
Porcejanowe i. złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3. 

Wydz. Zdr, Nr 3 

Student 
prawa — literat — z 
zlemiańskiej rodziny 
wyjedzie na kondycje. 
Referencje. Oferty pod 
<Habdank> do adm. 

«Słowa», 

2 pokoje 
z używalnością kuch- 

ni do wynajęcia przy 

ul. Zawalnej 16 m. 32, 

Porozumieć się 

od 3 do 5 po poł. 
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CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne prof. Sekulowicza, 
Waiszawa, Żórawia 42. Kursa wyw- 
czają listownie: buchalterji, rachunko- 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligraiji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. a 
z ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! 0
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Turbiny wodne 
systemu «Francisa» stojące i leżące ; 
instaluje z gwarancją na ulgowych ; 

warunkach. 

REPREZENTANT 

St. Stoberski i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 9. 
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4 OCZU DACT a 
# „AP.KOWALSKI 

WARSZAWA 

  

każdymbądź razie, lepiej zrobimy, 
zmieniając temat rozmowy... 

Lecz twarz Gilberty była zmienio- 
na,.z kolej ona zamyśliła się. Po 
chwili rzekła. 

— Nie, byłabym słyszała tej nocy 
dźwięki fletu, Lecz nie dolatywał do. 
mych uszu, najmniejszy dźwięk. Nicl... 
Tak, to jest niemożliwe. Zresztą, 
któżby to mógł uczynić?... Nie sły- 
szałam nic i nie odkryto żadnych 
śladów... 

— To jeszcze nie jest dostatecz- 
nym dowodem, — zauważyła p. de 
Prase — gdyż, jak sobie. przypomi- 
nasz, podwórze w Luvercy jest bru- 
kowane, dookoła całego pałacu nie- 
ma ani piasku, ani trawy, nic wigc 
dziwnego, że nie odkryliśmy żadnych 
śladów nóg ludzkich, ani nawet ciała 
pełznącej zmii. 

— W każdym razie mało prawdo- 
podobnem wydaję się, by ktoś mógł 
pragrtąć śmierci twej matki, podczas, 
gdy hipoteza przypadkowego uką- 
szenia przez. żmiję, jest oczywista 
prawie. Jeśli więc śladów jej przej- 
ścia nie zdołano odkryć, jest to do- 
wód, że żadne inne nie mogłyby się 
tam odbić. ; 

— To prawda, — potwierdzili na- 
rzeczeni jednogłośnie, 

No, dosyć o tem! — zadecy- 
dowała wesoło p. de Prase. — Zdaje 
mi się, kochana Gilberte, że czas już 
nam do domu. Czujesz się już zupeł- 
nie dobrze, mam nadzieję? 

— Dziękuję ciociu, możemy już 
iść. 

— Chciałbym, żeby pani zatrzy- 

  

Qżyńska-Smo lska 

ul. Mickiewicza 21, p 
tel. 152. R Do wszyst- © 

ki kich pism Ė 
> ogłoszenia, р@ 

Uczeń niekrologi i Ė 
różne rekla- ję 

2a my  najdo- 
6smej klasy  poszu- E godniej za- 5 
kuje kondycji na lato, = jatwić za 
posiada jęz. niemiecki, pośred- £ 

| Zgłoszenia od 10— nictwem Ė 
12 g. Mickiewicza 42, | 

m. 11. 
p — 

S tu de BIURA 

wydz. filozoficznego _ Reklamowego 
poszukuje  kondycyj Stefana 
na wsi na. czas feijj _ Grabowskiego 

'U. S. B., rutynowany 

  

ROLNIK 
rutynowany poszukuje 
posady od 1 lipca, 
prowadzę  gospodar- 
stwo samodziełnie u 
pana gener ła Kona- 
rzewskiego. Znam 

gruntownie uprawy 
rolii chów inwen- 
tarza. P. Punžany, 
W. Linke, majątek 

Punżanki. 

PROFESOR 

M.Wilenkin 
i S-ka 

Spółka z ogr. odp. £: 
ilno,ul.Tatarską 

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

mebli: ь 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 

  

  

  

    

sy, stoły, szafy, 
olurka, krzesła 

imnazjelny poszukuje dębowe it, @. 
koitycjh w Sada, Dogodne warunki i: | 

Pińsk, gimnazjum na raty» : 

państw. profesor R. G. —- 

Wmowowos SUN 
dowanym domu Šakiai Nakas 2 
przy ul. Krakowskiej 
Nr. 51 na lewo © 
Kalwaryjskiej, od 10 
lipca będą mieszkania 
do wynajęcia, skta- 
dające się z trzech 
pokoi, kuchni, alkowy, 
waterklozetu, dwóch 
piwnic, strychu, ogól: 
nej łazienki i pralni. 
Oglądać można co- 
dziennie, Warunki wy- 
najmu ul.  Ofiarna 

Nr 2 m. 15, 
godz. 5—6 p. p. 

Wilnie lub na wyjazd. 
Zgłoszenia: 

Bakszta 11—50. 

  

Poszukuje 
się dwóch pokoi z: 
kuchnią. Zgłoszenia 

do adm. «Słowa». 

o poważnego 
D przedsiębiorstwa 

spożywczo - ma- 
nufaktur.) w Wilnie 

potrzebny || 
spólnik (czka) chrześć,. 

  

    

  

1Е $  wilczej > 
D rasy do sprzeda- sa B 000 

я ma. -Dowiedziee złotych. Oferty do się ul. Chocimska 59. din. adlowia oo 

S LŽ 
Kupujemy 

domy, majątki, 2 z 
ośrodki i folwarki 
na dogodnych p NIS 0 

warunkach 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we.  kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

do wynajęcia w mająte 
ku 20.km. od Wilna, 
komunikacja autobu= 
sowa. Dowiedzieć się: 

tel. 152, od 2—5-ej 
ESS ask 4 

Pośredniczymy Moniuszki 8 m. 1, 

w sprzedaży nie- 
ruchomości na nie- 

  

taiążliwycy wa- Uwažnie ! 
runkac: Wileńskie Biuro przeczytać » 

Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane         
  

w Wilnie 
ul, Garbarska t 
telefon 82 

korepetytor, poszukuje Г. 
kondycyj na wsi 2 pokoje 
Udzieja lekcyj w za: i trzeci dla służ. ze 
kresię ośmiu klas wszyst. wygodami i 
gimnazjalnych (łacina, kuchn. są do wynaj 
niemiecki, polski, ma- cia. Zakretowa / 5. 
tematyka), Zawalna 8 m. 8, odzg. 8 do 11 r. 
m. 8, od g. 5.do 7 p.p. 

letnich. Adres; 
Bakszta 11—50. 

STUDENT 

    

mała jakąś pamiątkę z pierwszej wi-_ 
zyty w przyszłym swym domu. Nie 
mówmy więcej o tej lampce. Ale pro-- 
Szę coś wybrać. Wszystko, co tu jest: 
należy do pani. 

Stali w pobliżu szaf, zewierającycis 
kolekcje. Gilberta zbliżyła się do sza= * 
fy z kluczami. Wdzięk i wesołość bi; 
ły od niej. Głosem, nieco drżącym ze | 
wzruszenia, ze ściśniętem gardłem, 
starała się mówić żartobliwie pate- 
tycznie. | 

— Gdzież jest klucz od 
serca, Janku? 

‚ — Oto jest! 
Wskazał na olbrzymi klucz šred- 

niowieczny. 
— Bez żartów, — odrzekła, ude- 

rzając go lekko po ramieniu. jest to 
pewnie klucz, strzegący lochów, pęł- 
nych złota i srebra. To szczęście, cio- 
teczko, że twój klucz jest mniej so- 
lidny! Czy możesz wyebrazić siebie z. 
tem olbrzymim żelaztwem na pier- 
siach. | 3 

P. de Prase instynktownie 1 de; 
niosła rękę do piersi. 1 

— Nie, — ciągnęła dalej Gilberta; 
przeglądając kolekeję i podšpiewują“, 
dla rozproszenia wzruszenia które 
ogarniało. — Klucz od serca Jam 
Marenil, proszę mi dać ten klucz... 

— Oto jest! Tym razem mówię. 
poważnie, proszę to przyjąć odemnie 

To mówiąć podawał jej małe st 
roświeckie lusterko, cudnie cyzelowa”, 
ne, okolone niezmiernie cennemi per 
łami, którego nieco zamglona przeć 
lata powierzchnia odbijała uśmiech 
Gilberty. 

    
twego |   

      

    

  

| Wydawca Stanłaław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowskip” Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławłóski, . = Drukarnia «Wydawnictwo Wiłeńskie» Kwaszelna 23


