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4 Wszyscy Katolicy Polacy głosują na 
Kości rzucone | 
Dziś dzień wybo- - ‚ — Kości rzucone. 

rów. i 

Przez cały czas kampanji przed- 

wyborczej atakowani byliśmy przez 

partyjną endecję. Nie zwalczała ona 
demokratów, nie zwalczałą  socjałis- 
tów tylko bezpartyjnych. Walkę tę. 
podjęliśmy, bo endecja to obóz kłam 
stwa. dr pi 

Klamią, že jest stronnictwem kato- 
lickiem podczas gdy doktryna nacjona- 

listyczna taka jaka panuje ' w endecji 

jest potępiona przez kościół, i tylko 

niektórzy, i to mniej inteligentni księ= 
ża mogą iść z endekami. | С 

Kłamią, że bronią Wilna i. Kresów, 

podczas gdy Wielki Mistrz 1óż en: 
deckich oświadczył w swej. Książce, 
że całe Kresy zalicza do żiem pol: 
skich klasy drugiej, do ziem których 

przynależność do Polski ma wartość - 
drugiej kategorji, a swego czasu wy- 
rzekał się Kresów na Oorėmykinow- 
skiej rewizji, co bylo protekularnie. 
stwierdzone i jest ogłoszone; ь 

Nęcą lud 

dowemi, podczas gdy są | wrogami 
tradycji polskiej. Ё 

W Wilnie zorganizowali swe. w) 

bory, swój komitet jako wielką awa 

» 

turę antyrządową, a jednocześnie za“ g 

biegają o poparcie urzędników i t. d- 
W walce używają bardzo podłych. 

insynuacyj, tak naprzykład wczoraj ot 

gan ich, redagowany przez człowieka 
o noiorycznie”ustałonej w Wjłni 
putacji, — Dziennik Wileński wypo 
wiadał aluzje, że Bezpartyjny Kom 
zet bierze pieniądze od rządu. Stwie 

dzam uroczyście, że ani jedneg 

  

      

złotego, ani jednego grosza od ! 
rządu Komitet Bezpartyjny. nie 
wziął i wziąść nie mógł. W. całości 
Komitet korzystał z poparcia ludzi. 
ideowych, którym dla honotu Wilna, 
dla honoru Polski, dła hongru wyba- 

rów chodziło 'o to, aby do. Rady. 
Miejskiej weszli ludzie godni, uczci* 
wi, dający gwarancję bezpartyjnošci. 

Włożyliśmy dużo pracy wto, aby. 
w Wilnie stworzyć organ . Uczciwy, 
organ kulturalny, organ bezstronny. 
Reprezentowaliśmy pewną ideologię. 

7 polityczną i dumni jesteśmy z tego. | 
Ale przy wyborach 

do iudzi, których polecamy. żył 

Nie podniosła się żadna krytyka 
personalji listy przez nas propono: - 

    wanej i podnieść się nię mogła 
Wprowadziliśmy dużą ilość. fache' 
ców pierwszorzędnych we wszystkich 
dziedzinach pracy gospodarczej. By: 

ZE 

liśmy lojalni wobec przedmięść, da-. 
liśmy ich przedstawicieli w ilośći o 
wiele większej, aniżeli wszystkie in! 

listy. pie 
Wszyscy do urn wyborczych! 
Zwłaszcza oburzająca jest absty- 

nencja wśród inteligencji. Inteligencja 
nie może się odmówić od „obowiąz 

ków obywatelskich, od obowiązków: wyżsi ofic tórzy ŻE: 
"R zawali dzisiaj przed komisją, stwierdzili ostatecznie, że woki te akta państwowych. 

Wszyscy do urn wyborczych! Cat. 

Zakaz kolportażu druków prz: 
komisjach wyborczzych | 7 

P. Komisarz Rzadu na m. Wilno, na + 
    

  

podstawie art. 12-29 rūzparzadrenių 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
dnia 10 maja 1927 © prawie: piaso- 
wem, wzbronił kolportażu w dniu 19 

—
 

do Rady Miejskiej w Wilnie, wszel-. 
kich dr ów w pri mieniu 100 me- 
trów od lokali komisji wyborczych, 3 
Dnia praca w Urzędach 

ileńskich zawieszoną. 
ARSZAWA, 18; VI. PAT. 

wczorajszem posiedzeniu Rady Mini- 
strów zapadła uchwała, aby dzień 
koronacji obrazu Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej traktowany był we  wszy- 
stkich urzędach w Wilnie jako dzień 
świąteczny, 

          
   

      

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu iub z przesyłką pocztową 4 zi. 
zagranicę 7 zł, Kono czerowć w P, K. S aa | 1 

   
    

  

   

    

   

    
    

  

wileński hasłami mato- 

      

   

' sytuacji politycznej. Kalinin oświadczył, że nikt dzisiaj nie może przew 

     

z. woleniem 

czerwca r, bi t.j. W dhiu. wyborów. 

"Na" 

    
AWilno, Niedziela 19 czerwca 1927 r. 

Redakcja i Adminietracja ul. Ad: Mickiewicza 4, otwarta 0a 9 de 3 Telefony: redskcji 243, administracji 228, drukarni 262 
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© Qświadczenie ks. Żongołłowicza. | 
Powszechne prawo kościelne (kan. 139. $ 4) normuje jedynie sprawę 

kandydatury księży w wyborach do ciał ustawodawczych. Sianowisko du- 
chowieństwa w wyborach do miejscowych samorządów pozostało poza 
powszechnem ustawodawstwem Kościoła, RA 
|. /Może je normować prawo partykularne. W drodze ustawy Ordy- 
narjusz może zakazać duchowieństwu wszelkich czynności: wyborczych — 
udziału w komitetach, stawiania kandydatury, przyjęcia mandału, uczęszcza: 
nia na wiece, podpisywania agitacyjnych ulotek, —może dozwolić, zakazać, 

bzalsżoić od swego zezwolenia ktorąbądź z wymienionych czynności 

Może dać personalny. jednostkowy nakaz, pokrywający się z ustawą. Mo- 
że wreszcie dać słowne dyrektywy, rady, wyrazić życzenia, 

Stwierdzam, że ustawy w sprawie udziału duchowieństwa w wybo- 
rach do samorządów w djecczji Wileńskiej nie było i niema. Stwierdzam 
również, że ie otrzymałem jednostkowego nakazu, nie miałem żadnej 

dyrektywy, wskazówki, rady, iub życzenia Ordynarjatu. Ani na piśmie, ani 

słownie. bezpośrednio lub pośrednio. 
/- Wobec tego stanowisko moje w wyborach jest prawne, poprawne, 

zgodne nie tylko z kościelną ustawą, lecz również z wymiogami najsu- 
rowszej karności kościelnej. p 

A _„X;Dr B Zongollowiėz 
| %, 1 | Prof. Prawa Kościelnego. 

zi PTS BEATS 

ewski nie ustaje. 
zstrzelanie dwuch Polaków w Charkowie. 

/ MOSKWA. 18. VI. PAT. Sąd Okręgowy w Charkowie na 
adźżwyczajńej Sesji skazał. na karę śmierci dwóch obywateli 
olskich nypińskiego i jerzbowica Wyrck wykonano. Kny- 

  

„ński r Wice oskarżeni byli o rzekome uprawianie szpie- 

      
  "Nowy mord w Moskwie. 

18. VI. PAT. Dzenniki donoszą z Moskwy, iż b. ofi 

  

  

PARY 
: cer marynarki kpt. Lepikow skazany na karę śmierci zo:teł stra: 

:s2towanie obywatela niemieckiego. 
RYŻ, 18.V PAT. Dzienniki donoszą za berlińskim „Lokal Anzei- 

   

  

   
  

      

    
   

  

że gr" 4. Moskwy 0 ztowaniu tam obywatela niemieckiego  Debberta 
dzy: by! przewoc Л ybywających do Rosii niemieckich  delegacyj 

: i władze sowieckie zarzucały szpiegostwo, Został 

  

= 1 S 

nie przed trądem komunizmu. 
GENEW A, 18—VI, Pat, Genewski korespodent agencji Telegraphen 

Union dowiaduje się z kół dobrze poinformowanych, że na konferencji 

  

  

* ministrów, która odbyła się we środę bitż. tygodnia w Genewie, rozwa- 
żańo między innemi sposoby, przeciwdziałania propagandzie komunistycz- 
mej-w krajach europejskich, Na wniosek Chamberlaina przedstawiciele 
poszczególnych mocarstw mieli określić sianowiska swych rządów w tej 

awie. —- MSŁ 3 ‹ * 
Ч ŚW wyniku narad odstąpiono od projektu skierowania : programowej 

deklaracji do rządów w sprawie propagandy trzeciej międzynarodówki, na- 
tomiast poszczególne rządy mają niezwłocznie zwrócić: się de rządu mo- 

skiewskiego z przedstawieniem na jakie niebezpizczeństwa się naraża 
przez tolerowanie da:szej propagandy trzeciej międzynarodówki w krajach 

i Europy. | 
poparliśmy | 

listę nie polityczną lecz bezpartyjną. 
Dziś Wilno nam zapłaci zaufaniem. 

W koūcu ustalono, że na wypadek, gdyby w międzyczasie nie na- 
stąpiła zmiana w stanowisku trzeciej międzynarodówki wobec zagranicy, 

astępna sesja Rady Ligi rozważać będzie w dalszym ciągu Środki nie- 
będne dla zwalczania propagandy komunistycznej. 

|... Kalinin wzywa do wojny. 
> BERLIN, 18—VI. PAT. Agencja Ost-Expiess donosi z Moskwy, ż 

    

   

   

Kałinin wygłosił na zgromadzeniu robotniczem mowę o międzynarodow 

  

    

  

dzieć, czy wojna wybuchnie za kilka dni, czy też za kilka miesięcy, W 
Każdym razie klasa rcbolniczą musi być zawsze w pogotowiu, aby | 

"odeprzeć wszelki atak. W kcńcu swego przemówienia Kalinin oświ 

   
   

     

    

   

  

„Się za powiększeniem zbrojef. || 

Zagadkowe akta „Czarnej Reichswehry: . 
"BERLIN, 18—Vi. PAT, ; W komisji parlamentarnej, badającej '55fa ę 

fak zw. „mordów spiskowych* w czarhej Reichswehrze toczyłą: się' dzisiaj 
*sensacyjna polemika w sprawie aktów, dotyczących czarnej Reichswehn 
których w, ministerjum Reichswehty dotychczas nie można była 
sposób odnaleść. Trzej wyżsi oficerowie czarnej Reichswehry, | 

  

    

        

kosati z polecenia Ministerjum zniszczone na podstawie rozporządzenia 

(wydanego w oczekiwaniu jakiejś kontroli  międzyaljanekiej. komisji 
"kontrolnej. | ' - , Rar 

/ Klęski Gdańska w Genewie | 
ŃSK 18:VI. PAT. Tutejsza prasa niemiecka z wielkiem niezado 

AA rezulłaty narad Ligi Narodów w sprawach gdańskich 
j k ponios! w. Oenewie tym razem poważną klęskę 

Westerplatte, kiora to sprawa została Gdroczona do 
jedziainošė za mierozstrzygniecic , = PE Sa 

ą | ia Ligę dów i na Polskę, podkreślając z wielkiem 

O ak ie interwencję niemie EE R 
j wystąpienie umožiiwilo poru 
ko A Wszystkie dzienniki 

uważając, że Gdańsk 
"zwłaszcza w sprawie 
września, Całą. odpo! 

uznaniem i wdzięcztiością energ 
praw zagranicznych S ana,    

    

      

  

i pa wobec człego Świata. į : 

ешііе?‹і’?ёщ' cu „alakują ostro Ligę Narodów „załzicająę jej i jej 
r”edstawiciełowi w Gdańsku, wysokiemu komisarzowi van; Hamrtlowi beze 

raniczną lek PR     

Kowieńska demonstracja zbrojna na granicy. 
Z Kowna donoszą: Dn. 20 b. m. wzdłuż granicy polskiej, w pobliżu m. 

Orany rozpoczynają się wielkie manewry armji litewskiej. Manewry trwać będą 

cały miesiąc. Weźmie w nich udział prawie cała armja, szkoła wojskowa, wyż- 

sze kursy oficerskie im. księcia Witolda i szkoły poszczególnych oddz ałów 

wojskowych. Zwłaszcza na wielką skalę odbywać się będą ćwiczenia artyle- 

ryjskie, 

W sprzedaży detalicznej cena us i'a-ze/) 1-4 £0 coicy 
Opłata pocztowa uiszczeona ryczałtem. ' 

Redakcja ręko pinów: nięssm'owionych nie zwraca. 
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_ wewnętrzną syluację Sowietów, ale 
nazewrątrz, w razię napaści. sowiec- 3 

  

   

    

DUNIŁOWICZE — ul. Wileń 

GRODNO — Plac Batorego 8 

l 

BARANOWICZE — ul; Szosowa 172 
BRASŁAW — ul, 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul! Gen, Berbeckiego 10 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
KIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 
NOWOGRÓD 

ska 1 POSTAWY — 

MAY pi 

ul. Ratuszowa 1 
EK — ul. Mickiewicza 20 

NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
ul, Rynek 19 

*STOŁPCE — u Piłsudskiego 
"ST. ŚWiĘCIANY — ul Rynek 9 
/ŚWIR — ul  -go Maja 5 
WILEJKA POWIĄTOW 1—ul Mickiewicza 24 

ša ję 

CENA OGŁOSZEŃ; V'ierzz milimetrowy ;ednoszpaitowy na stronie 2—ej I 3—e 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa inb madestane 40 gr. 

ncji o 25 proc. drożej, Ogłoszenia cyfrowe 1 tabeiowe 0 25 proc, drože oraz 1 pro 

Opinja Francji o Sowietach. | 

kowa w celach 
zwiększyło miru Sowietów we Francji, 
Wprost przeciwnie: p. Chrystjan Ra- 
kowskij, ambasador ZSSR w Paryżu, 
uważa, iż p. Litwinow-Finkelsztejn+ 
Wałach psuje mu swemi notami 
dwuletni w Paryżu dorobek. P. Jan 
Herbette, ambasador francuski w 

Moskwie, wrócił do Paryża zupełnie godności „oświadczenia p. Ministra 
rozczarowany; jeszcze przed ostatnie- 
mi incydentami był zdania, że niema 
mowy o żadnej poważnej polityce na 
dalszą metę pomiędzy Francją a So- 
wietami. Senator Anatel de Monzie, 
prezes francuskiej komisji do uregu- 
lowania sprawy długów rosyjskich, 

statnim zeszycie Revue des Vivants, 
że „Rząd sowiecki nie stosuje zasady 
fair play, czyli nie uznaje nawet tego * 

Paryż, 14 czerwca, , Ta Instytutu. Współpracy / intellektuai: 
; „nej prey Lidze Narodow, pisze ma 18- D 

Wyzyskiwanie trupa posła Woj- mach. Volontė: „Niktbywe Franeji nie 
politycznych nie rozumiał. dlaczego p. Litwinów chciał. 

by eksploatować trupa i stwarzać na- 
we powikłania międzynarodowe. Niech 
Moskwa się namyśli zanim dostarczy 
now£j broni swym  przeciwnikom...* 
Ere Nouvelle, w artykule wstępnym, 
bardzo pochlebnie ocenia polską no- 
tę z 9 czerwca, oraz pełne taktu i 

Zaleskiego, udzielone prasie paryskiej 
11 b. m. „Polacy—pisze dziennik — tucji zwołuję Senat do 
nie ustępują szantażowi sowieckiemu, 
ale nie przyczyniają się zarazem w 
niczem do zamącenia położenia. mię- 
dzynarodowego. Postępują: bardzo 

mądrze*. : 

Polski, ale widzi iednak w. zamachu 

warszawskim rękę... Anglfi, 
„Zachowanie się organu 

: 1ądrz Socjalistyczny  Populaire.. 
stwierdza w dłuższym artykule, w 6- również ani słóweczkiem nie ukłuł 

Sowietów: _ WARSZAWA, 18.VI 

W n—ch Loięjącnić 

3 PROZY PRE ECZREKCT "OOP ORAROKTZETZEA 

_MBejmi Rządu 
AS уу 

Konferencja. w Belwederze. 
r 20! SR aa, Al 

WARSZAWA, 18/VI (tel. wł. Słowa) 
ziś między Kizioą l-szą a З са 

odbyła się w Belwfderze konferencja, 
udział premjer Marsza. 

ge-premjer Bartel i 
min... Czechowicz, | 

Senat zwołany na 24 go b.m. 
WARSZAWĄ, |8 Vi. (fel.wż Słowa) 

      

+ 

. Dekret o zwołaniu Senatu zo- 
stał już podpisany. Treść tego 
dekretu jest następujęca: 

Na podstawie art 37 Konsty- 
m. sto- 

ną sesję 
otwarcia 
na dzień 

lecznego Warszawy 
adzwyczajną Termin 

sesji Senatu wyznączam 
24-g0 czerwca b. r. 

adi Mościcki. 
A Rząd i Sejm, 

(tel. wł, Słowa) 
minimum lojalizmu, jakiego wymaga we „Francji: jest charakterystycząe. Na- O wczorajszej konferencji marszałka międzynarodowa przyzwoitość... / zajutrz po zamachu źłumanitć pisała: Piłsudskiego z marszałkiem Ratajem 

W takich warunkach skutek obu «Traktat o nienapadaniu. na siebie opowiadają w kułuarach, że rozmowa 
not p. Litwinowa (z 7 i 11 czerwca) pomiędzy Polską a. ZSSR. uniemo li- ciągnęła się w atmosferze przychyl- 
musiał być chybiony, jeśli chodzi o wiłby Anglji liczenie na, Polskę. Pit- nej. Podczas konferencji stwierdzono 
opinję francuską. Oczywiście, cała prasa 
francuska — podobnie jak i polska 
wyraziła swe ubolewanie z powodu rozognieniu 
zabójstwa posła Wojkowa,  Wszyst- 
kie dzienniki, nawet najbardziej pra- 

„wicowe, uważają, że /mordowanie 
przedstawicieli sowieckich zagranicą 

sudskiego, W tych wartifkach rozu- 
'miemy jak bardzo zaležy“ Anglji па 

  

wieckich. Ale ZSSS, silny. 
wy, nie dą się sprowokowa 
czyni on'ze swego nowego 
nika narzędzia wojny...» 

m 
Naz 

      

„koniecžnošė współpracy Rządu z Sej- 
, mem. Program prac nie został jeszcze 

stosunków * Ryšio, 9- całkowicie ustalony, a to ze względu 
nd to; że Rząd nie przygotował jesz- 
czę człkowicie projektów ustaw dla 

  

NE ed zmowy wynika, że Rząd nie 
zamierza hamować inicjatywy posel- 

nie ma sensu i ustroju; sowieckiego musiał organ |komumistyczny . dosta skiej podczas obecnej sesji. Sam Rząd 
nie osłabi, Ale żaden dziennik | frąa- już 2 Moskwy. instrukcje, bo stał. się: 

wy: „Pół. wy 9 pożyczce 
o a roka dodatkowych kredytach bud- 

cuski, za wyjątkiem bolszewićkiej, Zn. 
manite, nie podziela gburzenia Mo- 
Skwy. | Sa i. 

Połurzędowy . Temps: stwierdza: 
„Ani Rząd, ani opinja polska ' żadnej 
odpowiedzialności za'żab i wo „nie 
ponoszą, Zbrodnia tą je nikiėm 

        

  

      
       

nienawiści, jaka tragię ‹ 
naród rosyjski. @май ̀ загочайза 
gwałt, Środki przez rząd sowiecki 
stosowane stan awiści tylko spod- 
trzymują... „Nazą „10 b. ta, p. 
Roland de Mare więcił tej spra: 
wie nowy artykuł wstępny, iw, którym 
napisał, żs żaden wrżask sowiecki nie. 
zdoła odwrócić uwagi światą cywili=. 
zowanego od. niebezźpieczeń 
kiem jest dlań Trz 
dówka wszechwla 
rządząca. | BZ DAN PUB Z 

W. taki,sdm ten' uderzą p. August 
Gauvain w. Journal des Debats. |aka- 
kolwiek / „odpowiedzialność | polska” 
za zabójstojc li nie jstni 
do istoty „sprawy ta. „jeśl ‹ 
wiecki- chce aby jego przedstawicieli. 
szanowano — hiech nie mianuje na- 
posłów. zbr: zy ias (p. 
Andrzej Geraud) tytułuje swój arty- 

cho dę' Paris. „Zemsta terro- 

    
   

   

    

  

    

   

podobieństwa: 
rachubach ną-     

szełkiego praw 
а we ktwi. W ach. na. 

apóminajmy nigdy 0 ro- 
   ładził . wojkowa..: 

Herve dziwi się na łamach 
Vietoire, że „tego rodzaju prz 

* tak rzadko się zdarzają BR —° 

owięckiego raju, przydzielonym , da 

państw jęczących w jarzmie  kapitali 
'stycznego piekła”... 'Nalse kolega 

| rab-Kucharski również siwierdz 
   

   

; „żniwo zbrodni* i dędaje, że to „tył: 
ko początek, | 1.305.) 

|, Jakób Bainyjlie (Action. Fra 
gaise) uważa, że Litwinow „stracił ž 
pęłnie zimną krew*, a stało się to ze 
równo z powodu strachu przed, An 
gla, jak trudności wewnętrzny \ 

płyłe 

  

„tów jest niedobra*. P. Kamil Aymatd 
- CLiberte) uważa, że, „konflikt z Pols 
mógłby, na pewien czas, Wzmoc 

jej, sythacja Polska byłaby. 0 wieł 
iiniejsza niż w roku ,1920, prze 

wszystkiem stanęłaby za Polską 

uważa wszelkie obawy wojedne za 
(urojone: Sowiety się na awanturę nie, 
 odważą, to też „możemy być. pewiti, że . 
„sprawy nie przyjmą iragicznego obrotu" 
(o Prasa lewicowa również wzięła. 
„Polskę w obronę przed, sowieckiemi 
„insyńuacjami. „Niewinność Polski jest ̂ 
oczywista i całkowita 

bodzielita „granć! rosyjscy mogli. sfokojnie przy. 

,Głósu Prawdy poświęcody: 
—poczem. konkluduje: „ZSSR. daj. 

„wałem* bołszewików. Nie wieth 

Ojczyźnie, w imię której Kox“ Ojczyźnie, w imię kiere 

-„ Matin'ie, że Sowiety zbierają tyiko 4 

    

   
   

     
   

Atoli „sytuacja dyplomatyczną Sowies-- 

* Brytanja..* P. S. de Givst (Avenir 

woła w cze 

wobec nas bardziej. napast! 
ska Piłsudskiego i -Sikors 

(0 „pisze p. Gabrjęl ;Peri, . snłodocia! 

  

»„spóc” do. polityki. zagranicznej — pla 
Polska białego terroru, jest -ziemią 0-1 „ posiowie opowiadają, 
biecaną dla wszelkiej rosyjskiej Kana- 
Jji. Pod okiem Balwederu „biali emi- 

  wystąpi do Scjmu z projektem  usta- 
zagranicznej oraz u- 

żetowych w związku z podwyżką   

dla urzędników państwowych, 
: iż kredyty 

/te wyniosą ponad 90 miljonów  zło- 
tych. Podobno ze strony marszałka 
"łsudskiego wyrażono nadzieję, że 

  

gotować swą zbrodnię..*- A (dzi$, kie- -Stjm- będzie zachowywal-się w sto- 
dy tow. Peri. przeczytał sobie drugą 
notę p. Litwinowa, wskazuje na  róż- 
ne objawy antysowieckiej polityki Pol-| 
ski—przytacza nawet AI 

"Ukrainie 
т Pa 

Polsce miożność uzgodnienia swych 
- czynów ze słowami. Zobaczymy. czy 
„skorzysta.ona ze spasobności,. (ZE sp „czy 
też jeszcze raz usłucha się...  lóńdyń- 
skiej piekn 5 Oda Я 

'  Zwrołka o tem, że Polste udziela 
rozkazów  londyńska;, czy «paryska 
„giełda* jest. starym agitatyjnym „ka: 

. y, czy 
są jeszcze w Moskwie tak kretyńskie 
audytorja, *Któreby w to wierzyły, Mo- 
gą sobie io bolszewicy powtarzać na- 
dal. Nie przeszkodzi to opinji polskiej 
widzieć szczyt bezczelności, w  trze- 
ciem pea p Litwiaowa, któryżdo- 
miaga się od Polski natychmiastowe- 

ych* 1 pisze: „Bolszewicy we: go zlikwidowania miejstniejących „or- 
ganizacji terrorystycznych*, Bezczel- 
ność polega na tem, że podobne żą- 
danie stawia Rząd, który systematycz- 
ie organizuje spiski i. bunty prze- 
iwko So rządom, z któremi 

posłowię utrzymują stosunki po- 
ne. 

     

      
    

      

     

   
     

ównież zdania jest 7emps, któ- 
dzisiejszym artykule wstępnym— 

litej sprawie _ poświęco- 
Iwąża, że Polska «nie po- 

prawa azylu dla sprawienia 
Qeści Sowietom*. P. August 

din określa w Journal des De: 
ecie żądanie p. Litwinowa ja» 

i ane i kłopotliwe”, ale i on 
że Polska nie może wyrzucać 

”granic „dziewięć dziesiątych 
rosylskich, dla tegu 26 

a 6ml Sowietów. |. 
Kazimierz Smogorżewski, 

  

dbycia rekordu 
lotu bez lądo- 
do wyiądowania 
powodu. złego 
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| OTTAWA 

Oenyre p. Wiktor Snell — a zatem sąsiedztwie miasta Chicoutini, pro- 
żadnych komplikacji być nie może", wincji Quebec. Sv : 

Homme Lib- dzieję, że zaginieni lotnicy francusc: P. Jan Dauriac uważa w 
Światła te budzą na- 

re, że nota polska z 9 czerwca zaj. znajdują się w oddalonych okolicac 

ście całe likwiduje, 
winno ono wykraczać «poza ramy €pi- nia 

a zatem nie po- rzeki eribonka. W nadziei znalezie- 
śladów lotników uda się jutro do 

zodu». P. Jan Luchaire, syn dyrekto- tych okolic aeroplan. 
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* _‚‘э&гат ustroju 

„warszawskiej 
J Meyi low 

Tajsmni- „rem Sądu Najwyz: „Molden 
r З Tetn oraz prezesem Sądu Apelacyjne- 

sunku do Rządu lojalnie i nie będzie 
(wywoływał zajść. 

Ustawy samorządowe. 
WARSZAWA, 18.VI.(tel wł Słowa.) 

Dziś w godzinach południowych od- 
była się narada podkomisji wyłonio* 
nej z komisji administracyjnej. Tema- 
tem obrad były projekty ustaw samo- 
rządowych, które mają się znaleźć na 
porządku dziennym poniedziałkowego 
posiedzenia komisji administracyjnej, 

Działalność rządu w dziedzi- 
nie ustawodawczej. 

WARSZAWA, 18.V| (żel, wł, Słowa) 
Szef Biura Prasowego Prezydjum Ra* 
dy Ministrów udzielił wywiadu o 
działalności rządu w dziedzinie usta" 
wodawczej. Z wyjaśnień szefa Biura 
Prasowego wynika, że w ciągu ubie- 
głego roku Rząd opracował przeszło 
150 projektów rozporządzeń Pana 
Prezydenta Rzeczypospoiitej, które 
posiadają pierwszorzędne dla życia * 
państwowego znaczenie, 122 rozpo- 
rządzenia zostały już ogłoszone w 
dzienniku Ustaw zgodnie z postano- 
wieniem art, 44 Kenstytucji oraz u- 
stawy z dnia 2-go sierpnia 1926 r, 
upoważniającej Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej do wydawania rozpo- 
rządzeń z mocy ustawy, 29 projektów 
rozpcrządzeń Prezydenta ogłoszone 
zostanie w najbliższym czasie. « 

Rozporządzenia albo _projekty 
można podzielić na 4 grupy. 
pierwsza obejmuje prej toz 
dzeń w przedmiocie «dd 

; stanu, praymego. Wydano" ich ogółem 
(45. Do grupy drugiej zaliczyć Śależy 
projekty w przedmiocie | żabezpiecze- 

lia równowagi budżetowej. Pozatem 
37. prajekiów ustaw odnosi się 4do 

i organizacji pp i 

  

Т 
nostajnienia 

     

    

  gdów: | AE Ч 

(Zjazd prokuratorów. 
/ WARSZAWA, 18—VI, PAT, w 
dniu 13 i 14 b. m. odbył się w War. 

  

szawie pod przewodnictwem proku- 
'ratora Sądu Apelacyjaego. Rudnickie- 
„go zjazd es SE sądów 
okręgowych, mależących do apelacji 

Nas otwarcie z = 
a yo ojo ości 
„Wraz. z. podprokurato- 
ajwyższego Mo Jawę: 

” 

    

KSM 

go Supińskim. 

Tania wyprzedaż wianków 
w pracowni wianków metajowych 

« Wielka ul. d. 3, m. 1 
„Immortel wejście z bramy, ; 

           



ЭКО СМО 

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ 
Wszvscy Polacy i Kafolicy głosuja na Nr. 12. 

Zbrojny napad bojówki na rejonowy komitet 12-ki. Lista numer 12 
Bezpartyjnego Komitetu Obrony Polskości i 
Fachowej a Oszczędnej Gospodarki Miejskiej 

1. Jundzil! Zygmunt adwokat, 2 Niewodniczański Wiktor inżynier, 3 
Borowski Antoni lekarz, 4. Wańkowicz Stanisław właśc. domu, 5. Jakub- 
czyk Michał właśc. domu, 6. Mokrzećki Stefan dymis. jenerał, 7. Sokołow 
ski Wincenty buchalter, 8. Łapinówna Helena nauczycielka, 9. Szostakow- 
ski Stefan inżynier, 10. Obiezierski Michał dyr. spółdzielni, 11. Hermano- 
мс Stanisław buhalter, 12. Łastowski Józef inżynier leśnik, 
Antoni buchaiter, 14. Packiewicz Zygmunt maucz. szkoły plast., 15. Za- 
wadzki Władysław pref. USB., 16. Ksiądz Żongołłowicz Bronisław prof. 
„USB., 17. Okószko Justyn mechanik, 18, Krauz Roman urzędaik, 19 Po- 
żaryski Kazimierz oficer rezerwy, 20. Rekiec Konstanty stolarz, 21. Macieje- 
wiczowa julja nauczycielka, 22. Siendziński Ludomir artysta malarz, 23. 
Diszlajtis Tadeusz monter, 24. Jankowski Czesław literat, 25. Marszalko+ 
wicz Jan prof. USB. 26, Wasilewski Ignacy introligator, 27 Sierociński J. 
hodowca drobiu, 28. Rutski Kazimierz księgarz, 29. Rokicki Norbert 
elektromechanik, 30.Kieżun Witold lekarz, 31. Wołochowicz Władysław 
właśc. domu, 32 Klott Jan notarjusz, 33. Semiradzki Konstanty urzędnik, 
34. Krzyżanowski Jan urzędnik banku, 35 Sawicki Edward zdun,:36. Ru- 
tkowski Antoni rolaik, 37. Piłsudski Edmund właśc, ziemski, 38. Drewnik 
Jan piekarz, 39. Karaźniewicz Franciszek kowal, 40. Proszyński Konstanty 
insp. org. botan. 41. Bochwic Stanisław dyrektor banku, 42 Sarnecki 
Franciszek fryzjer, 43. Krajewski Stanisław architekt, 44. Sła- 
wiński Kazimierz profesor U. 5 B., 45. 'Bacianowski Jan. urzędnik, 
46. Staniewicz Wiktor prof. U. S. B., 47. Popławski Władysław . monter; 
48, Wojciechowski L. kupiec, 49. Mroczkowski Wincenty ślusarz, 50, Zdzie- 
chowski Marjan prof. USB., 51. Mchl Wacław urzędnik bankowy, 52 Do- 
gil Konstanty handlowiec, 53. Seheń Stanisław urzędnik, 54. Sieradzki 
Czesław inżynier leśnik; 55. Gieczewicz Hipolit właść. ziemski, 56. Wie- 
rzyński Józef nauczyciel, 57. Dunowski Juljan fryzjer, 58. Adamowicz S$, 
szewc, 50. Jabłonowski Władysław lekarz, 60 Bohuszewicz Seweryn no- 
tarjusz, 61. Jaworski lwo zast. prof. USB, 62 Nowicki Kazimierz technik, 
63. Pietraszewski Maksym budowniczy, 64 Mackiewiczowa Marja przełoż. 
Sem. Naucz., 65, Sawicki Apolinary ogrodnik, 66 Eunkiewicz Piotr tech- 
nik, 67. Mazaraki Adrian bankowiec, 68.. Zawadzka Halina literatka, 69. Že- 
laniec Antoni kupiec, 70. Wołejkowa Zofja handlowiec, 71. Stanówna He- 

13. Uroda. 

Zamiary czternastki. 
Centralny komitet wyborczy zamierza po przeprowadzeniu swoich kan- 

dydatów, pomiędzy którymi są byli prezesi wszystkich komisyj miejskich, 
wprowadzić do Magistratu obecny skład członków. Jak wiadomo, członko- 
wie Magistraąiu mogą być wybrani z poza Rady miejskiej. W razie zatem 
powodzenia listy Nr. 14 będzie przy małej zmianie listy radnych dawny 
Magistrat i dawni kierownicy komisyj miejskich. Podobno ma być jednak 
ta zmiana, że p. Łokuciewski wysunie się na prezydenta miasta, a stano- 
wisko vice-prezydenta będzie odstąpione Żydom. 

O stosunku bardzo bliskim Żydów do dawnej endeckiej Rady miej- 
skiej świadczy artykuł ławnika żydowskiego p. G. Abramowicza, zamiesz- 
czony niedawno w „Togu*. W artykule tym ów ławnik żydowski dowodzi 
że dawna Rada miejska, kierowana przez chadeków i endekow, była 
w. stosunku do żydów lepszą, niż można się spodziewać od Rady, do 
której weszliby nowi ludzie innego typu, niż dawni radni, Żydzi niespo- 
dziewają się, żeby Rada złożona z elementów nie partyjnych, była tak 
hojoą dla żydów, jak dawna Rada, która jak wiadomo 56 proc. sum 
wydatków, asygnowanych na cele oświatowe i opiekę społeczną, oddawała 
bezkontrolnie żydom. 
  

swoje odezwy i numery na murach 
kościelnych. Szczególnie krzyczącą 
jest czternastka na ścianie kościoła 
św. Jana, w najbardziej widocznem 
miejscu. : 

Tak się szanuje kościoły! Blaga, 
mości panowie z „Centrokomu*l (c) 

Jak ustępująca Rada obała o sa- 
nitarny stan miasta. 

Tuż za Zwierzyńcem położone są 
malowniczo zalesione wzgórze, będą- 
ce miejscem spaceru i wypoczynku 
całego niemal Wilna. Szczególnie * w 
dnie świąteczne, kiedy dostęp do 
ogrodów bez pieniędzy jest zamknię- 
ty, licznie podążają wilnianie do la: 
sów zwierzynieckich. Tymczasem wła- 
dzom miejskim ' zależało widocznie, 
aby i tę jedyną możność mieszkań- 
com. Wilna odebrać, bo oto w jednem 

„Centrokom* profanuje kościoły. 

Agitatorzy i agitatorki „Centroko- 
mu“ dopuścili się profanacji świątyń 
rozdając masowo numerki i Spierając 
się z ludźmi, którzy ich brać nie 
chcieli, w kościołach. Szczególnie na- 
tarczywie poczynali sobie agitatorzy 
w kościele św. Jakóba. 

«Centrokom» do agitacji za obłud- 
mą swą listą szeroko wykorzystał nie- 
świadomość organizacyj kościelnych. 
Tak np. w kongregacji tercjarskiej 
rozdawano członkiniom tej organiza- 
cji numerki listy «Centrokomu», co 
niejednokrotnie wywoływało żywe 
Sprzeciwy wśród bardziej uświadomio- 
nych jednostek. 

Klamstwo i obłuda «Centrokomu» 
mało jednak pomogą, gdyż wszyscy 
wiedzą dobrze czem jest «Centrokom» 

W dniu wczorajszym na lokal re- 
jonowego  Bezpartyjnego Komitetu 
przy ul. Raduńskiej 26 grupa mętów 
społecznych dowodzona przez zna- 
nego w mieście bojowca P. P, S. Za- 
biełowicza (zauł. Kowieński dom Dasz 

silny oddział policji. Na widok auto- < 
mobilu z policjantami napastnicy 
uciekli, jednak policja aresztowała 
kilka osób. 

Podajemy tu nazwiska osób po- 
turbowanych dotkliwie przez bojow- 

lena nauczycielka, 72. Tarajewicz Brenisław nauczyciel. 

JAK GŁOSOWAĆ 
Każdy wyborca w: dniu dzisiejszym 

winien między godz. 8 rano a 9 wie- 
czor. zgłosić się we właściwej ko: 
misji wyborczej. 

Po zbliżeniu się do stołu prze- 
wodniczącego komisji, wymienia wy- 
borca swoje nazwisko, imię oraz nu 

"mer na liście. Gdy zostanie stwierdzo- 
na tożsamość osoby wyborcy i usta- 
lone będzie,. że ma on prawo głosu, 
przewodniczący wręczy ostemplowaną 
kopertę, do której wyborta wkłada 
numerek listy na którą głosuje. Na- 

stępnie zakleja wyborca kopertę i da- 
je ją przewodniczącemu. Przewodnie 
czący wrzuca kopertę do urny. 

Przestrzega się wyborców by 
nie robili na numerkach i ko- 
pertach żadnych znaków, by nie 
wkładali nic prócz kartki z nu- 
merem do koperty, w przeciwnym 
bowiem razie głos uznany będzie 
za nieważny. (©) 

i wszyscy mają .dosyć już starej. Ra- 
dy Miejskiej i Magistratu oraz jej 
dobrodziejstw, żadne więc wysiłki. ry- 
cerzy kłamstwa i obłudy z ulicy Do- 
minikańskiej nie pomogą. 

Blaga „Centrokomu* 
W sposób wielce krzykliwy na- 

wolywał „Centrokom* do uszanowa- 
nia murów kościelnych i nie nalepia- 
nia na nich plakatów wyborczych. 
Był to strzał w próżnię i zwykły śro- 
dek demagogiczny obliczony na efekt 
i tanią popularność, nie mówiąc oczy- 
wiście o kłamliwości wersji. 

Tymczasem „Centrokom* w 
myś! swojej zasady, „co innego mów, 
a co innego rób*, rozplakatował 

z miejsc najpiękniejszych io parę za- 
„ledwie kroków od drogi publicznej 
"položonem, zezwolily na urządzenie 
obrzydliwego zbiornika kloacznego, 

Nie dosyć tego, obok tejże drogi 
publicznej i na przedłużeniu ul. Dziel- 
nej znajduje się parów, do którego 
zwożone są obecnie  Śmiecie i brudy 
z całego miasta. Ostatnio nie braknie 
tam nawet zdechłych psów i] ko- 
tów, które pod. działaniem promieni 
słonecznych ‚ rozkład ją się, ziejąc 
dookoła zaraźliwem, cuchnącem  po- 
wietrzem, Dzieci, okoliczne, pozosta- 
jące bez opieki bawią się tu szukając 
ROEE" się do zabawy przedmio- 
tów. | 

  

Dzisiaj trzeci dzień Wyścigów Konnych w Pośpieszce z Totalizatorem. 
Początek konkursu hippicznego o godz. 1-ej p. p. Początek wyścigów o godz: 3-ej p. p. 
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Towarzystwo 

   

  

  

REFLEKSJE. - 
Jak cię widzą, tak cię piszą... 

Stare przysłowie. 

j A jednak Litwini dobili się tego, 
że bczecna książka |d'Etchegoyen'a o 
Polsce („Pologne, Pologne...*) zosta- 
ła przelożona na język angielski i 
obecnie „w nowej szacie* po raz dru- 
gi obiega świat, Nic nie pomoże my- 
dlenie sobie oczu—jak czytałem po 
gazetach—że krytyka angielska gdzieś 
tam schlastała książkę. Co znaczy 
jedna gdzieś tam krytyka! Rząd litew= 
Ski nie żałował z pewnością na wy-- 

; danie drogocennego dzieła w sporej 
- ilości egzemplarzy. Książka angielska! 

_ Toć przecie pełno jej i w Indjach iw 
Kanadzie, i w Australji i po wyspach 
wszystkich oceanów... 

, Lecz to, co uczynił za dobre pie- 
niądze p. Olivier d'Etchegoyen dla 
antypolskiej propagandy zagranicznej 

_ rządu litewskiego, jest niczem w po- 
równaniu do tego, co w chwili obec: 

' nej robi dla tejże antypolskiej propa- 
_ gandy litewskiej—o wiele mądrzejl— 
| p. Jtdn Mauclere. ° 

P. Jean MauclerezabawiwszywKownie 
_ tygodni parę, spędziwszy czas pewien 
' na wędrówkach po Żmudzi, uczyniw- 

‚ szy wycieczkę do Wilna napisał, jak 
_ wiadomo, książkę p. t. „Sous Ie ciel 
" pale de Lithuanie* wydaną w Paryżu, 
" zawierającą wrażenia podróżnicze p. 

Mauclere'a. Byla tu na tem miejscu o 

  

   

/ niej obszerna wiadomość. Na moje 

ED 1 1 1 1 KI PJ KJ DS A Gg , Е O KE KU 1Н 3 13 1 Е 1 E 1 0 К Е BAL WO 

2zsei Mojówiu © Zakrecie 
na Żłobek im. Maryi. Poezątek o g.3'eiej. 

Bufet, orkiestry, loterja, zabawa dziecinna. 

Obscnie kradziężę w Wilnie w domach prywatnych, sklepach, składach, 
nie będą miały miejsca 111 

W tych dniach zostaje uruchomione 

Ochrony Mienia 
zatwięrdzene przez M, S. W, (kaucjonowane). 

w Wilnie przy ul. Troekiej 11 m. 7. Tel. 1276. 
Towarzystwo zostaje zorganizowane na sposób ochrony mienia w innych miastach 
czynników rządowych. Ochrona wszelkich przedmiotów czynną może być o każdej porze. W razie dokonanych kradzieży 
Towarzystwo gwarantuje poniesione strat y zgodnie z zawartą umową Ochronę pełnią stróże odpowiednio wykwalifikowani, 

" uzbrojeni i umundurowani. Bliższe szszegóły na miejscu w Towarzystwie. 

pisał= zaraz podejrzewać Bogu ducha 
winnego francuskiego romansopisa* 
rza... © jakieś tam  tendencjel... Bie- 
daczkowi czasem może pamięć nie 
dopisze, lecz często szczerą prawdę mó- 
wi; zresztą tak mu się zdaje, tak on wi- 
dzi... Słoweni p. Abramowicz wziął p. 
Mauclere'a w obronę i nuż mi go 
przed nosem wybielać uwalanego jak 
nieboskie stworzenie w propaganda - 
wych litewskich litach. 

Aliści, nie długo zwiekając, puścił 
p. Mauclere powieść „La fille du 
Haff" na szpalty niebylejakiej gazety 
paryskiej bo na szpalty półoficjalnego 
organu francuskiego _ ministerstwa 
spraw zewnętrznych. Gdy „Temps* 
wydrukował kilkanaście odcinków po- 
wieści, pośpieszyłem znowuż na tem 
tu miejscu, wykazać z” cytatami pod 
piórem, że w powieści p. Jana Мац- 
clere'a aż piszczy litewska antipolska 
propaganda, aż się kłębi od wszelakich 
iusynuacyj pod adresem Wilna. Pu- 
bliczność zagraniczna — co ona wie 
jak się rzecz mal Dla niej Wilno... to 
jakby dła nas jaki „stołeczny* Rey- 
kjavik na Islandji! Cokolwiek kto po- 
wie e Wilnie... ma rację! Kto tam bę- 
dzie, u kaduka, sprawdzał: prawdę 
mówi czy łże? 

To przecie jasne. 
Lecz, jak się rzekło, litewska rzą- 

dowa prepaganda trafiła na owego. 
pana Mauclere'a, jak.na istną złota ży- 

łę. Doskonale pisze; z wybitnym na. 
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'Przy zepsutym żołądku, 
zaburzeniach: trawienia, niesmaku w ustach, 
bólu w skroniach, zaparciu stolca, wymio- 
tach lub rozwolnieniu, już jedna szkianka 
naturalnej wody gorzkiej <Franciszka- 
Ja: działa pewnie, szybko i dodatnio. 

y przełądowaniu narządów trawienia 
rzez jedzenie lub picie, woda Franciszka: 
6zefa jest prawdziwym dobrodziejstwem 

dla chorych. Wydz. Zdr. Nr 34. 
bos 2007040000500000000500080 

instytucjach i t. p. 

   

pod firmą „KLUCZE“ 
Sp. z ogr. odp. 

europejskich i będzie pod kontrolą 

  

p. Mauclere'owi dostęp do niezmiernie 
rozpowszechnionego po całym świe- 
cie wydawnictwa. Jest niem wychodzą: 
cy perjodycznie w Paryżu, Świetnie 
prowadzony, z ogromnym nakładem 
kosztu i pracy: Larousse Mensuel 
Iilustre! Jest to kontynuacja monu- 
mentalnej encykłopedji, którą zaczął 
Pierre Larousse wydawać jeszcze w 
1866-tym pod tytułem „Grand Diction- 
naire Universel*.  Wszechšwiatowe 
słowem dzieło wydawnicze. 

Tam, w ostatni zeszyt najświeższy 
„llustrowanego Larussa* zapuścił p. 
Jean Mauclere dawkę swego jadu. 
į Udało mu się zamieścić obszerną 
informację o Litwie teraźniejszej łącze 
nie z retrospektywnym rzutem oka 
na jej dzieje. I w ten rzut oka retro-- 
pstktywny zapuścił p.  Mauclere.., 
kwiatki, które rozpuściły swój zapa- 
szek po całym elaboracie, zaakcepto- 
„Wanym do druku przez redakcję pe- 
rjodycznej encyklopedji z tak wprost 
niezrczumiałą lekkomyślnością, Więc 
czytać tam np. możemy że Litwa, 
aczkolwiek nie może poszczycić się 
znaczną ilością pisarzy, wszelako ma 
jednego... ale Iwal Jest nim—ani mniej 
ani więcej tylko — Adam Mickiewicz. 

„Mickiewicz — pisze p. Mauclere 
dosłownie—uredzony w Zaosiu, dłu- 
go przebywał w Paryżu i był profe- 
sorem w College de France, Po po» 
wrocie do kraju napisał w skromnym” 
swoim domku w Zielonej Dolinie, w 

  

ratorskim talentem; i mądry jest... pobliżi:. Kaunas, kilka dzieł, które 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM. 
Czerwonego Krzyża. 

saoanodkoReROnOSZRAtZOŁASRONSCOREB 

Uwadze Pszczelarzy 
ULE  DADANT'A, węza sziuczna 
własnego wyrobu oraz wszelkie przy* 
bory psżczelarskie są do nabycia w 
"T.wie PSZCZELNICZEM z. ileń- 
skiej (ul: Mickiewicza 38) lub w skle- 
pie kwiatowym Moczulaka 

(ul. Wileńska 3). 
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Ostateczny termin rejestacji przed- 
- wojsnnych banknotów niemieckich. 

Na podstawie otrzymanych dyrektyw 
od Międzynarodowego Związku Po- 
siadaczy Banknotów Niemieckich w 
Berlinie, podaje się do wiadomości 
zainteresowanych, którzy dotychczas 
nie zdążyli się zarejestrować iż z 
dniem 5-go lipca r. b. upływa osta- 
teczny termin rejestracjii zamyka się 

- dałsze przyjmowanie członków. Reje- 
strację przeprowadza p. Seweryn 
Zilbersztejn, Wilno, uj, W. Pohulanka 
Nr l-a, tel. 3677 w lokalu Biura 

«Rachuba». 

gdzie wykłady odbywały się w tym 
języku... 

Z tej jednej próbki możemy wno- 
sić o—reszcie. Oczywiście, że nie mo: 
że braknąć oddania przez Jagiełłę Lit- 
wy „pod jarzmo Polski*, na pastwę 
nieustającej anarchji etc. etc. 

Oto jak się robi propagandę! Jak 
w tym wypadku: zohydzającą wobec 
zagranicy Polskę a sirojącą Litwę — 
w kradzione pióra, ` 

Byle interes szedł. 
* 

Z tej zaś oto relacji wyłuszczmy, 
ręczę, że dla samych Litwinów nie- 
oczekiwany argument przemawiający 
dobitnie za.. polskością Wilna. 

Oto Kowno umie doskonale aran- 
żować propagandę antipolską i filo- 
litewską a zaś Wilno przeciwnie — 
pod względem urządzania jakiejkol- 
wiek wagóle propagandy nie ma naj- 
mniejszych ale to najmniejszych zdol- 
ności. Wręcz rozpaczliwie pod tym 
jest względem ospałe, niezdarne, nie- 
zaradne. : 

Po całej Polsce aż grzmi od wi- 
tania prochów Słowackiego płynących 
z ziemi obcej do Ojczyzny. 

Rzuca ktoś myśl, pełną wznios- 
łej symboliki i, dużego . sentymentu: 
wziąć w Wilnie i w Krzemieńcu garść 
ziemi z mogił ojca i matki nieśmier- 
telnego wielkiego poety, chluby pol- 
skiego narodu, i złożyć mu w kryptę 
na Wawelu owe dwie garście ziemi. 

ców, Są to: instruktorzy rejonowi 
Romuald Bogdziewicz, Abolewicz Jan, 
Józef Adamowicz oraz Zofja Abo- 
lewicz. 

Marsz. Piłsudski do oticerów rezerwy. 
Wczoraj rozpoczęły się w Krakowie obrady zjazdu oficerów rezerwy, 

któremu przewodniczy prezes dr. Szurlej. Kulminacyjnym punktem zjazdu 
było przemówienie przez radjo marsz. Piłsudskiego, który w te słowa po- 
witał abradujących oficerów rezerwy: 

Szanowni Panowie. Mówiąc do Was czuję się dziwnie, bo nie jestem 
przyzwyczajony przemawiać do maszyny, ale do ludzi. Zebraliście się Pa- 
nowie w Krakowie jako oficerowie rezerwy, którzy w pracy w wojsku i w 
pracy cywilnej mają tej pracy dużo i odczuwają to zarówno w surduto- 
wej, jak krawatowej waszej pracy codziennej. Odczuwam to żywo, bo sam 
jestem zmuszony do takiej pracy. 

Jak wiecie dobrze, pomiędzy stanem cywilnym, a stanem wojskowym 
wszędzie i zawsze jest jakiś roźdźwięk i wzajemna niechęć. Życie samo 
daje te sprzeczności. Wymaga się od nas, abyśmy amfibjowy stan wiodąc, 
po polach skakali jak sarny, a po morzach się uganiali jak szczupaki za 
zdobyczą. To — te sprzeczne wymagania życia wymagają dwóch czyn- 
ności tak wzajemnie ze sobą sprzecznych, co zmusza nas do tego byśmy 
te dwa stany, wojskowy i cywilny, ciągle pomiędzy sobą |godzili. 

Co do mnie, jako Prezes Rady Ministrów stale pracuję nad tem, aby 
wzajemny szacunek pomiędzy stanem wojskowym i cywilnym istniał jako 
zasada pracy polskiej. Chciałbym w tej chwili prosić Was jak najusilniej, 
abyście mi w pracy tej dopomogli. Polska ma dziwny grzech myśli, . cią- 
żący na niej. Wojsko jest u nas czemś obcem, czemś nieznanem, jakgdy: 
by niepotrzebnem, Wojsko to jest jakgdyby niepotrzebna prawda žycio- 
wa. Grzech ten jeszcze długo ciążyć będzie na Polsce. Tem większe są 
zasługi i usiłowania tych, którzy wojsko kochają, aby tę myśli pogodzić z 
codzi*nnem życiem, 

yczę wam jaknajwiększej i jaknajskuteczniejszej pracy. Proszę usil- 
nie pamiętać i o mnie i o tem,:byście umieli te dwa zwaśnione obozy 
pogodzić, i aby praca wasza mogła wydać pomyślne i dla pracy cywilnej 
i wojskowej rezultaty. Dowidzenia, Panowie. ; 

EDIT 

Księža-męczennicy. 
PARYZ. 18 IV. PAT. Dzienniki donoszą z Rzymu, iż według wiado- 

mości. z -Meksyku. rozstrzelano tam, bądź spalono, bądź żywcem pogrze- 
„bano 18 księży. 

„Wyrażenie zgody. na pożyczkę dla Gdańska. 
GDAŃSK, 18 Vi. PAT. Dziś przed południem radca legacyjny przy 

komisarjacie generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku p. Stefan 
Lalicki zawiadomił w imieniu rządu polskiego senat wolnego miasia, że 
rząd polski nie ma żadnych zastrzeżeń przeciwko  zaciągnięciu przez wol- 

kiewicza) dokonała napadu, Tłum pod. 
judzany przez prowodyrów zdemolo- 
wał lokal i pobił dotkliwie kilka osób 
znajdujących się w nim. Zawezwano 

  

ne miasto Gdańsk pożyczki zagranicznej na podanych już poprzednio | 
warunkach. 

Tem samem rząd polski załatwił w sensie pozytywnym zasadniczy 
warunek przewidziany w art. 7-ym konwencji paryskiej z dnia 0 listopada 
1920 roku dotyczący zaciągania pożyczek zagrańicznych przez wolne mia- 
sto Gdańsk. Jak wiadomo, w sfinansowaniu pożyczki dla wolnego miasta, 
która ma charakter międzynarodowy bierze udział także polskie konsorc- 

“jum bankowe z Bankiem Handlowym w Warszawie na czele. 

Lot niemiecki Europa—Ameryka, 
BERLIN, 18,VI PAT. W niemieckich *kołach „lotniczych usilnie jest 

projektowane zorganizowanie lotu niemieckiego. z Enropy * do Ameryki. 
Poza projektem Kenneckego, wysunął się dziś na pierwszy plan lot ko- 
biety-lotnika p. Thea Rasche, która w dniu dzisiejszym przywiozła na 
swym samolocie p. Lewina do Berlina. P. Rasche ma dokonać do A nery- 
ki lotu z jednym monterem i z dwoma pasażerami oraz powrócić samolo- 
tem do Berlina z dwukrotnem lądowaniem pa drodze mianowicie w No- 
wej Funlandji i w Irlandii. 

ZSESHSSEAEEGSSEREGE 
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Kurjera Warszawskiego 
w Wilnie 3 

została przenieniesiona na ulieę 
' Tatarską 2. 
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obchodzie pogrzebowym, W. Krze» Posłuchajmy teraz dalej: 
mień.u i w Wilnie zawiązują się | „O godz. 4-ej po południu, po 
miejscowe komitety organizujące owe nieszporach, wyruszył -z kościoła lice- 
uczestnictwo. 

Jak się odbyła w Wilnie ceremo- 
nja dobycia ziemi z mogiły Euzeb- 
jusza Słowackiego ojca poety — 
miałem zaszczyt zaraz nazajutrz zdać 

'na tem miejscu relację czytelaikom 
„Słowa*. Było w godzinie zadu: 
my spędzonej na Rossie wiele, wiele 
łębi, ogromny był pietyzm w du- 
ab garstki osób... Ach, mój Bożel 
Lecz tego dnia, 14 czerwca, w dzień 
ekshumacji zwłok Słowackiego w Pa- 
ryżu jedaa połowa Wilna okrutnie od 
naiwcześniejszego rana była zajęta 
wyborami do rady miejskiej a druga 
'Wilna połowa tego dnia właśnie wy- 
jątkowo do późaa spała, spała, spała... 

Już była'na Rossie, „po wszyst- 
kiem*, kiedy się pobudzili — wileń- 
scy wiełbiciele Słowackiego, których 
jest, jak wiadomo, legjon. Może 
więcej. 

A tymczasem: jai 
14-ty czerwca odświęcił Krzemieniec, 
miasto o ileż mniejsze od  Wilnż, 
bez stołecznych tradycyj, baz wielkich 
tradycyj wszelkiego” rodzaju. 

A oto co telefonował „Kurjerowi 
Warszawskiemu* jego? krzemieniecki 
korespondent: 

W dniu 14-tym czerwca zjeżdżają 
się od wczesnego „ranka do Krze- 
mieńca delegacje miast Wołynia (a 

jakże ów dzień | 

alnego olbrzymi pochód, liczący 
przeszło 6.000 osób. W pochodzie 
wzięli udział: reprezentanci władz, 
duchowieństwa katolickiego, wojska, 
delegaci wojewódzkiego komitetu ob- 
chodu, stowarzyszeniu i organizacje 
polskie, młodzież szkolna, ludność 
wiejska, reprezentanci duchowieństwa 
prawosławnego, Społeczeństwa  rus- 
kiego i żydowskiego oraz tłumy 
miejscowej i okolicznej lu iności, 

Przy dźwiękach 9 orkiestr pochód 
udał się na cmentarz i zatrzymał się 
przed grobem matki wieszcza. Nastą- 

piła wzruszająca chwila, gdy przy 
modłach licznego duchowieństwa ks. 
prałat Neymak złożył ziemię z grobu 
matki wieszcza do urny, wykonanej w 
marmurze nakształt urny, *znajdującej 
się na grobie. Da tłumów przemó « 
wił kś. Szarbej, kapełan korpusu och- 
rony pogranicza. 

Po uroczystościach na cmentarzu 
urnę ustawiono przed kościołem pa- 
rafjalnym. 

Pochód w drodze powrotnej z 
cmentarza przedefiłował przed urną, 

Pochyliło się kilkadziesiąt, sztan* 
darów. Za niemi w pochodzie waie- 
siono urrę do kościoła licealnego i 
ustawiono ją na wzniesieniu. ‚ 

Tutaj przemówił w imieniu komi- 
tetu obchodu p. Chęciński, poczem w 

_ oświetlenie całej tej akcji — skrzywił mądry... Stosunki 
_ się w. „Przeglądzie ileńskim* p. 

  

dziennikarsko-lite- 
rackie w Paryżu tudzież dobre włada- 

Ludwik Abramowicz. Jak można, —naą+ 
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nie piórem w každym zakresie dały 

należą do najszczytniejszych jakiemi Oba miasta stają do apełu: Oba 
szczyci się ludzkość. Pisał po polsku, poczuwają się po mad to do obo: 
gdyż przechodził studja w  Wilnie,wiązku. uczestniczyć w krakowskim 

u nas kto był na. Rossie z Lidy, podniosłych słowach ]. E. ks. biskup 
Grodna, Nowogródka i ti p.?) a or- Szelążek zaznaczył, że „cała Rzecz- 
ganizacje młodzieży otaz' instytucyj pospolita chyli się w hołdzie przed 
gotują się do wystąpienia. wielkim wieszczem. Po złożeniu urny 
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Niezmiernie szybkie tempo rozwo- 
ju kultury, zacięta walka o byt, woj- 
"ny, przewroty społeczne, wreszcie €- 
pigemje i przewlekłe zatrucia — do- 
prówadzają do procesu wymierania 
jednostek słabszych, niezdolnych do 
dzisiejszego skomplikowanego trybu 
życia. Jednak nie wszystkie niedolęž- 

"ne jednostki podlegają temu proceso- 
wi — wielka ich ilość pozostaje i 
staje się ciałem obcem w. organizrmie 
«społecznym. Bardzo liczną grupę sta- 
nowią tutaj jednostki niedorozwinięte 
umysłowo, a więc« gromady  żebra- 
ków, prostytutek, złodziei i t. p.” 

W Polste, gdzie z różnorodnych 
przyczyn  kwestja « niedorozwiniętych 
umysłowo nie jest dotychczas nale- 
życie rozwiązana, nie” potrzebujemy 
zaglądać do statystyk, aby dowiedzieć 
się ilu jest tych nieszczęśliwych, bo 
'na ulicach, zaułkach, przed kościała- 
= każdy ich widzi... W państwach 

zachodnich — według prof. d-ra Wł. 
Sterlinga — na 150 ludzi zdrowych, 
Wypada jeden człowiek niedorėzwi- 
nięty psychicznie — u nas napewno 
nie jest lepiei. Prof. J. Hellmann, na 
podstawie zebranych przez siebie da* 
Mych, stwierdza, że w Polsce mamy 
Obecnie 75.000 dzieci umysłowo upo* 

 śledzonych, czyli 75.000-czną armię 
/ przyszłych pasożytów organizmu 
Społecznego. — A jednak rezwój 

Myśli kulturalnej na Zachodzie stwo- 
 Tzył środki i instytucję ratownicze, 
| które nawet z tak trudnego materjału 
Jakim bezwątpienia są dzieci upośle- 
dzone umysłowo, zdołały uczynić po- 
|łytecznych pracowników. Dotychcza: 

  

  

   

    

   

   

  

   

   
   
     

  

   

     

    

liczby wychowanków «szkół specjal: 
Mych», tylko 10 pr. osobników  naj- 

JI fidycznie zarazem, zakwalifikowa: 
lake niezdolnych do pracy zarobki 

| wej. Każe 
Ministerstwa W. R. i O. P. żaję 

Ww większych miastach Rzeczypos, 
litej, t. zw. „Szkoły Specjalne”, # 

Aby poznać stan tych sekė 
Wileńszczyźaie, zwróciliśmy się ‹ 

! Kaczyfskieį,  kierownlė 
Szkoły Specjalnej w Wilnie (ul. 

k 
ic: 

kiewicza 60)jako do osoby najwięcej 
kompetentnej, "o informacje: w tej 

awie. WA 
„Nasza szkoła — informuje nas 

. Kierowniczka — jest jedną i jedy-. 
ą nietylko w Wilnie, ale w calej 

Wileńszczyźnie. Szkoła ta powstała w 
Be i 1922 | 23 w warunkach ogrom- 

ie trudnych, bo ani władze szkolne, 
ni wojewódzkie, ani samorządowe 

Mie okazywały żadnego zainteresowa- 
ia się tą szkołą, a co za tem Idzie, 
ie udzielały jej poparcia. Wystarczy 

        

  

0 dzieki d-rowi Brokowskiemu, 
strat zainteresował się : nieco ra 
lacówk     

    

  

ej, której kierownictwo objęła lek 
psych 
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p kościele "pochód « rozwiązał -.się. Krzemieńcu? Nie 
rna będzie przewieziona do Kra- Bi A 

jowa. ‚ 

* Wieczorem odbyło się w ра 

  

    

  

   

   
ckiego korespondenta. 

I cóż Wilno na to? I cóż doniósł 
jakie swoją relację ubrał 

arszawskiego»? ) 
„Oto jego doniesienie ze skru- 

latnem zachowaniem właściwości 
lowych: : { 
„D. 14 b, m, o godz. 10 zrana, 

bylo się w kaplicy cmentarza Rosa: 
Wilnie, nabożeństwo żałobne za 
52ę Juljusza Slowackiego i jego 

, Elzebjusza, pogrzebanego W r. 
4-na tym cmentarzu. ) 
Po mszy wyruszył pochód: ku 
nnikowi „Euzebjusza Słowackiego 
s. wydobycia (l) ziemi mogilnej, 

та będzie zawieziona do Krakowa 
grób (1) Juljusza Słowackiego. PO 
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5 Poni sd fo AN A 
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w Krzemieńcu Reduty tegoż wie- s 
„ja lA-go czerwca. Reduta... w 

WILNIANIE! 
RODZINA I SZKOŁA. 

Szkoła Specjalna Nr. 16 w Wilnie, 

  

Sowe doświadczenia zdobyte n. p. W 
Niemczech wykazują, że z ogólnej 5° 

bardziej niedorozwiniętych umysłowo” į“ 

Się częściowo losem dzieci upośledzo* 
hych umysłowo, organizując dla nich авЫО 

nyc 
ted szi 

`па 

\ п\‹о!е,-‘,Ъо-пЁ"і‚Ё 

Wyczerpywała siły. nauczycielsk e a w. 
Szultacie dawała nikłe wyniki. Dópie--napotk e śrudnośći, ale 

„Ma-my' nadzieję, że poza włądzatni szko 
zą netni, poprzė nas) p B 3 

i ą i przystąpil do organizowa- 'łecznej przy” województ: ак г{ш&; 3 

ia miejskiej pracowni psychologiczy, pie: 
С dek, (WE OE 

jatra dr. Halina Jankowska. Mu-.p. pana a 8 
"zę dodać, że dr. Jankowska, jeszcze „szkelnych, -£ 

  

Qto jak brzmi relacja krzemie- 

р słowa 
leński korespońdent tegoż <Kurje-| 

** hulance świecił wakac 

| my i której na imię Prasalj Cz. J 

  

przed zorgarizowaniem pracowni psy- 
chołogicznej, przez cały rok zupełnie 
bezinteresownie pełniła u mas obo- 
wiązki lekarza szkolnego, przeprowa* 
dzając równocześnie selekcję madsy- 
łanych dzieci. Praca lekarza szkolne- 
go w szkole specjaine] jest bez po- 
równania większą, aniżeli w szkołe 
normalnej. Idzie tu nietyle o strong 
ogólno-hygjeniczną, iłe o stronę neu- 
rologiczną i psychjatryczną dzieci. 
Szkoła specjalna jest tym terenem, na 
którym zbiegają się i splątają razem 
zadania psychopatologji i pedagogi- 
ki — dlatego też trudno sobie wyo- 
brazić naszą pracę bez współudziału 
dr Jankowskiej, której. niezmiernie 
dużo zawdzięczamy”. 

— Jaki jest obecny stan szkoły? 
„Obecnie mamy 76 dzieci w wieku 

od 10 do 16 lat, w czterech pozio- 
mach czyli oddziałach. Stopień ugo- 
"śledzenia umysłowego naszych dzieci 
jest różny: są dzieci o wskaźaiku 
inteligencji 80 (według skali Binet'a 
w modyf:kacji uniwersytetu Słaufordz- 
kiego) — lecz są' również dzieci o 
wskaźniku 35,=czyji skala upośledze- 
nia naszych dzięci rozciąga się od 
słabszego siopnia upośledzenia, można 
powiedzieć, że. nawet od stojących 
na grańicy rozwoju normalnego, do 
głębszego stopnia upośledzenia czyli 
do t.. zw. imbecylizmu włącznie, Za+ 
biegi: wychowawcze dy: i 
nad sai 40, daja zo 
powyżej 49 dają. 

a ast praca nad imbecyla 
arunkach, jest“ pr 

Należałoby w Wimis z 
' specjalny zakład lecznicz. 

  
  

     

     

  

    

    

    

       

    
        
   

            

   

  

    

   

  

   

  

   
       

  

eci (t. zw. 
kiej różnicy 

   
   

   

  

    

    

  Inspektor Szkolny m. 4 
.O%6ż obecny duspektor p. Chłopicki 
mo wał się tą szkołą i. przyrzekł 

zdobyciu śradkó 
nych ma nizowańie | 
ZaWOdOWE Garaż da założenie 
natu, który owsłać przy 

76. dzieci, 56. rekrut 
środowisk bardzo biednycł 

ikoholików, 

  

   

        
    

   

      

         

  

Ri skciej | 5ą to dzieci 
ileczalnie chorych it.              

    

    

   

   

    

      

      

  

    
   

   
ME dzieci ończą ekeje 

     

> Nie w” Wilnie w dni 
gdzież jest ciedziba Redu- 
zestrzeni czy w Wilnie? Jar 

  

  

tku kież miasto niedawno jeszcze. temu 
talnym (na tle iluminowanej góry . 
tólowej Bony) przedstawienie „Re“ 
uży*, Odegrano „Księcia №елот-, 

3 o « + х 

  składało Się ma to, aby mieć. Redutę 
w swych mttrach? Jakiego miasta ma- 
gistrat stbwencjopuje Redutę? Czy 
przypadkiem nie_ Wilno? A. właśnie 
gdy irzeba aby Reduta uświetniła ja- 

(ką uroczysłość wileńską, wówczas 
Reduty... niema w Wilnie! Reduta jest 
wszędzie i dla wszystkich tylko nie 
w: Wilnie i dla.wilnian. : 

°° Робобпо ma byč to samo w dniu 

„pogrzebu na Wawelu, Radūla — jak 

|już pisane—nie móże przerwać swo- 
jego objazdu ziem Rzeczypospolitej 
aby odegrać w dniu 28-:ym czerwca 
<Księcia Niezłomnego» — w Wilnie. 

dzie go wystawiała tegó dnia.. 
gdzie indziej. 3 I 

I wieczorem, w dniu | ekshumacji 
zwłok Słowackiego w Paryżu, nabo- 
żeństwa na Rossie i poruszenia zie- 
mi mogilnej, co na Wawel ma być 
przewieziona — dawano w wileński 
teatrach: w, Lutni «Głuszca» Krzywo- 
rzewskiego, w RR «Księżnę 

e 'Cyrkówkę», zaś teatr Reduty na Po- 

   nice bieżącej, którą na szcz: 
  

  p. 5. W zawie moje a a 

   

(czej zaprzepaściło 8 R 4 
7 ° odcinka zatytułowanego eso kojas byl, Htysainy- 
©ściśle w na lys toto" 2 M 
wie fawet cały odci : 
wych Šoko asis A jednak miat coš 
'w sobie aktualnego... 

ech Rów- 

AE 

у 

      

@ 

‚ lęc I; 
Bt aarodo łeb] 
kiąmy bardzo . 

* 

ch 

jakże tego nie zanotować „w kro:.d 

mek uszedł uwagi łaska- | 

NICE 

"Ci z pośród was, którzy chcą fachowców w Radzie Miejskiej, 
którzy chcą by Wilno miasto pięknych kościołów, było piękne, 

ciekawe prace dzieci, Świadczącę © 
ich wielkich postępach Ww, nauce i w 
ogólnym rozwoju. Równocześnie za- 
poznajemy się z dziećmi, Obserwuje: 
my również stosunek dzieci do swych P 
nauczycielek. Takiego ciepła, przypo* 
minającego najlepsi śtosynki rodzin: 
ne, takiej wspólnej miłości, nie spo+ 
tyka się w żadnej szkole. Ile miłości, 
jle umiejętnej pracy apartej na grun- 
townej znajomości chorej duszy 
dziecka, musiały włożyć tutaj te bo: 

_KR 
  

IEDZIELA) iz 

19 Dziś Wsch, sł. o g. 3 m. 15 

Gerwazego Zach. sł. o g. 19 m. 59 
Jutro 

Sylwerjusza   
  

Spostrzeżenia meteorologiczna Zakład 
Meteorologii U. S. B. 

z dnia 18 —V) 1927 r. 

   

  

Ciśnienie ь 
średnie ) = 
Temperatura 

średnia | = 
Opad za do- si 2 
bę w mat. & 

ei: 
Włar > \ Południowo-Zachodni. 

jwsżający J 

U wach Pogodnie. Minimum za 
łycznie qobę -|.1S0C, Maximum za dobę -- 254C. 
EE Peace barometryczna wzrost ciśnieniag 

  

,— (c) Oltarze na placu Napo- 
leona. Procesje podczas 

„ulegać wątpliwości. 
MIEJSKA. 

ciej dotąd nie było. 

  

   

    

   
   

  

Aowarzystwo pod firmą 

y 

  

ch, sklepach, składach i t. p. 

е 

zbrojeni. 
   

"rządku dziennym. 

zwróciło się jednocześnie do 

     
     
   

muzeum ku czci 

3 

go na ziemi“. 
„4 Należy przypomnieć, że jeszcze w 

roku 1919 cała Rada miejska wyra 
ziła życzenie, aby w „Celi Kónrada" 
była wmurowana odpowiednia tablica 
pamiątkowa. Uchwała ta była wzna- 
wiana parokrotnie. W dniu 16 czerw- 
ca 1921 roku Rada miejska poleciła 
Magistratowi wznowić — starania 
włądź'w celu wykonania uchwały 

"dnia 22 czerwca 1920 r. o 

   

  

    

     
   

z własnej opieszałości, częściowo: Z mjan: 
powodu warunków od niego niz ił 
leżnych nic nie zdziałał. Nie lej Bajai 
wątpliwości, że nowa Rada ska kr l ; 
"dzlalač bedzie energiczniej i ŻĘ Spfa- mi ch odcinka Wilno—Osž- 
Wy, związane z honorem Wilha Wię- miat ilno—|asz 
cej będą leżały jej na sercu. + 

— (c) Ostrożnie pod 
mi. Wilno jest obecnie 
energicznego czyszczenia 
prowadzania do porządk 
jednak zbytni ząpał „czyń 
przekracza dozwolone grariic 
których balkonów bowiem, zr 

wprost na ulicę śmiecie i €Z as€ 
mię z doniczek kwiatowych, Wszyst 

ko ta leci na głowy przechadn o 
Należałoby przed taką op 

    

  

     
    

        

   

  

   

  

   
Rektora. 

Ponownie obrano Rektorem p. 

  

ONIKA 

tygodnia 
Bożego Ciała w kościele Bronifrater- 

i 'skim przy placu Napołeona odbywać 
rzenie klas sję będą mie w samym kościele, lecz 

jzko- dókoła placu. W czterech rogach są 
urządzone ołtarze. Pomysł ten należy 

), podkreślić, jako bardzo szczśliwy, bo 
"umożliwiający licznym rzeszom wzię- 

A Cie udziału w procesji, oczywiście je- 
ła specjalna żeli dopisze pogoda, co zdaje się nie 

Nowa instytucja. w Wilnie 
ak się do- ręcznych. Dyrekcja gimnazjum: 

yjadujemy, w naszem mieście powsta- 
„Klucze* 

ży ul. Trochiej 11 m. 7. T-wo to 
mia. za zadanie zorganizować straż 
ezpieczeństwa ad wszelkich rabun- 

w i kradzieży w domach  prywate 

- Powyższa instytucja została za- 
twierdzona przez odnośne władze. 
Straż bezpieczeństwa pełnić będą lu- 

i odpowiednio wyszkołeni i u- 

Z uznaniem należy powitać po» 
anie podobnego» przedsiębiorstwa 

* szczególnie w obecnych —. czasach, 
gdyż kradzieże i rabunki są na po- 

„= (0) W sprawie „Cell Konra- 
а“ Towarzystwo miłośników hi- 

Orji reformacji w Polsce im. j. Ła- 

miłośników Wilna, do Zwią- 
*zku literatów w Wilnie i Wileńskiej 

„ Okręgowej rady muzealnej z propo" 
3 „podjęcia wspólnej akcji w 

<= €eff. otrzymania od rządu zgody i 
=  poffiócy na urządzenie w „Celi Kon- 

a“ znajdującej się w murach po-* 
azyłjańskich w Wilnie, odpowied- 
2 Mickiewicza, 

tów, Szymona Konarskiego igin- 
wielkich duchów Polskich, któ+ 

walcząc o _ Wolność, Całość i 
Epodległość Polski, dążyli do roz- 

*szerzenia zasad Ewangelji Chrystuso- 
wej i przyśpieszenia Królestwa Boże- 

„Celi“ 
Konrada. Magistrat jednak, częściowo . 

-35, 

owy 

haterskie nauczycielki, które z zapar- 
ciem się siebie, niezmordowanie pra- 
cują nad rozwojem tych nieszczęšli-“ 
wych- dziecił Nic innego, tylko ta "mi< 7. 
łość duszy biėdnėgo dziecka jest 
źródłem entuzjazmu, wiary w ich po- 
wołanie, jest niepojętą dla nas taje- 
mnicą powodzenia w tej nadludzkiej 
racy. 3 

Dziękując p. Kierowniczce za ła- 
skawė, a tak cenne informacje, 2e- 
gnamy się z dziećmi, oraz z gronem 
nauczycielskiem i opuszczamy ię nie: 
zwykłą szkołę, w której miłość duszy 
ludzkiej, wiedza i mrówcza praca 
wprost cudów dokonują. Aż J. 

profesora Stanisława Pigonia, który 
wybór przyjął. Prorektorem został p. 
profesor dr, Marjan Zdziechowski, 

(c) Prof. A. Parczewski 
członkiem honorowym  Bratniej 
Pomocy. W uznaniu zasług czci- 
godnego profesora, przyjaciela mło- 
dzieży, stowarzyszenie Bratnia Po- 
moc Polskiej młodzieży akademickiej 
USB. wręcza dziś dyplom prof. A. 
Parczewskiemu o g. 12—4 w sali O- 
gniska akademickiego (Wielka 24), 

— (c) Remont gmachu głów: 
nego USB. Oaegdaj przystąsiono 
do remontu gmachu głównego USB 
od strony placu Napoleona, Roz20- 
częto prace od Ściany gmachu bibljo- 
teki uniwersyteckiej. 

SZKOLNA. 

— Państwowe Seminarjum 
Ochroniarskie na Zwierzyńcu (Mo- | 
niuszki 36) przyjmuje od dn. 16 do“ 
25 czerwca podania O przyjęciu do“ 
seminarjum. Wszelkie informacje u- | 
dzielane będą w kancelarji serninar-. 
jum codziennie od li ej do 1-ej. 

Egzamina wstę 
27 i 28 czerwca. JAY 

— Egzamina wstępne w Semi 
narjum N uczycielsk.em. Z' po- 
wodu wcześniejszego zamknięcia, ro- 
ku szkolnego egżaminy wstępne: na.| 
kurs I rozpoczną się "w Szminatjumt 
Nauczycielskiem Żeńskiem imi. Kr. 
Jadwigi dnia 22-go- czerwca. 8 

— Wystawa rysunków I robót. 

pne odbędą się dn. 

J. Lelewela komunikuje, iż wysta 
rysunków i robót ręcznych uczniów 
tego gimnazjum będzie otwarta Ww 
lokalu gimnazjum (ul. Mickiewicza 48) 
w niedzielę dn. 19 b. m. sodł godz, 
13:ej do godz. 18-ej, zaś w dn. (20, 
ži a m. od godz. 11-ej "do «godz. 

JA 3 З 

— (e) Wycieczka szkolna. z 
Łotwy. Dn. 22 bm. połybadti "do 
Wilna wycieczka gimnazjum: polskie: 
go w Rydze. Gi \ 

Na dworcu spotkają 
członkowie koła krajozhaw 
gimn. im. Adama Mickiewicza, Człon 
kowie tegoż koła oprowadzać. będą 
wycieczkę po Wilnie; i i 
Ё — (c) Wycieczki i 
Gdańska. Osegdaj; | 
wycieczka gimnazjum 
Gdańsku: Wycieczka:z 
nió Warszawę i Ke 

Ostatnio przebywał: 
złożońa ż 30 osób wraz. z. 
wawcami, w Wilaie Gpro adžėna 
cztonkow  kola krajozia) 

  

  

   

   

  

   
   

12 
SKIĖ,      

   

          

YCHO? | 
[przez 

rajo 
g'mn. im. Adenas į 

Z Wilna udała się wyc 
drogę powrotną do Gdańs 

4 

eczka w 
WW S 

    З! W, 
— (c) Wojs 

Słowackiego: ° ostał ro 
podpisany żez gen. ce, 
Kokos an) o 
Rozkaz: nawołuje dowódcó 

б „do 
koda y 

S; 
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czerwca 
cznie będą kurs 
esy ęjięckyyka 
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przyjazd do Wilna godz. 21 
. 20 (kursuje tylko w niedziele i dni 

świąteczne), 
na naszej scenie Zofja Jaroszewska, na Cze: 

  

Ministrów zapadła decyzja, w. myśl 
której uchwalona została definitywnie 
nominacja adwokata Fołijewskiego na 

SRK? "Komisarza Rządu na m. 
ilno. : ° 

i odmową Komitetu. (c). 

„oraz dyplomacji. Plac zamknięty od Uli 

* Katedralny, 
   

  

    
   

    

    
    

    

  

   

  

   

    

       

    

        
    
     

   

    

dzik luprzęd- | 

ala, | 

czego przy U zawiadowców stacyj. (e) 

"SB 28 słynny smędrzeć indyjski Dżaja- 
MB G „datta badacz nauk tajemnych, należą- 

        

    

   

  

   

    

    

    

  

    

   

      

     

     

    

  

   

  

| BM 
uny, poczynając Ż, P.> dziękuje up 

trwca do dnia il-go dawcom za złożone w m. czerw. 
yzć | „ Wychowawczy. im. J k Piłsudsk 
Wi seiles Gar, ka e w по na 

Utz ami dodatkowe: pociągi 
| nastę, jącego rozkła- Sztrallowej. 50 zł.—od pp. mjr. Pioficów. 

) głerz_ król karów 
, krotochwiła St. Dobrzańskiego, z 

aficami i ami, oraz Soo Gy i ы @, V | B LE T, 
iępe gama bęiepo Ro <A К/ 

i ы BB SAB CL K i 

        

  

Obok *diętej satyry — ki tuj 
sceny liryczne, pełne słonecznej poezji i po- 

głosują na 12. 
  

    
   

      

W niedzielę 19 b. m. w Cerkwi Romanowskiej po na- 
bożeństwe odprawione będą uroczyste Egzekwje za du- 
sze wszystkich ofiar krwawego terroru w Bolszewji. 

в : Grupa rosyjskich emigrantėw 

Nominacja Komisarza Rządu na m. Wilno. 
Na ostatniem posiedzeniu Rady skiem tem związane zostaną pobory 

V stopnia służbowego. Pan Folijew- 
ski za dni kilka obejmuj: już stano- 
wisko. W najbliższym numerze po- 
damy biogratję mowomianowanego 
Komisarza Rządu. 

« Jak się dowiadujemy ze stanowi- be 4 į 

TE SZEWERZCSTCWYTW ROSKO OAK EYE  IINKNT TTIKITI 

przygotowania do koronacji 
Obroża Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Projektowany udział młodzieży w uroczystościach 
„Koronacyjnych. A 

Próf. Limarowski wysunął projekt urządzenia w przededniu koronarji 
t. į. 1 go ligca pochodu młodzieży od Ostrej Bramy do centrum miasta. 
Pochód wyruszyłby z pochodniami wieczorem od Ostrej Bramy. Na cel ten 
potrzeba 300. pochodni, Pochód symbolizować będzie wiarę, która przeni- 
ka do najdalszych zakątków miasta i kraju. (c. 0 
o... /Trybóny ną placu Katedralnym. © 
_ , Komitet! Koronacyjny uchwalił zbudować u wylotu ulicy Bonifraters 

skiej irybuiy ala przedstawicieli pięlgrzymek i delegacyj. pozamiejskich. 
Umożliwi się w ten sposób wzięcie bszpośrednięgo udziału w uroczystośći' 
ludziom z poza Wilna, Za wstęp na trybuny będzie prawdopodobnie 

pobierana niewielka opłata, 0,00 BW 
„Magistrat chcąc oczywiście. skórzysłać ze sposobności projektował 

nałożyć na to podatek, lecz projekt ten spotkał się ze słusznem oburzeniem 

2) : Rozmieszczenie na placu Katedralnym. 
„ Według opracowariego planų placu Katedralnego, ustalono defini- 

tywnie miejsca dla przedstawicieli duchowieństwa, rządu, sejmu i senatu 
licy Arsenalskiej wojskiem tworzyć 

rez Koło Cielętnika ustawią się połączone chóry: 
atedralny, Lutni i E-ha, E sto: Na chodniku przy skwerze, 

„vsa ris Bazyliki: stać będą delegacje stowarzyszeń ze sztandarami. Ca- 
łość pochodu „rozwinie się wzdłuż ulicy Mickiewicza. Wylot ulicy Biskupiej 
będzie otwarty, E tędy przejedzie od Pałacu Reprezentacyjnego p. Pre- 
zydęnt na Piac Katedralny: (e). - 

m Kuóstja aprowizacji 
"Do Komitetu koronacyjnego zgłoszono szereg cfart dotyczących u- 

dzenia! straganów z żywaością przy Ostrej JE m. Komitet jednak u- 
NALE szelkie stragany 1 pun r odżywcze znajdować się będą 
tylko, przy obózach. Przy Ostrej. Bramie nie będzie żadnych straganów. 
Bały s, /ż, projektow rządzić w Cielętniku rozdawanie zupy dla piel- 

rzym v, lecz z tych s ojo  przeniesiodo akcję tę na teren 

ini epai Aa aa tas ?ozastajė teraz Kweslja, co w tych kuchniach gotować, mi S EE mai tub ika у 4 g , mięso, zupę 
ost przypuszcza! 

uk 

będzie niejako prezbiterjum. 

  

   
         Taigi 

  

        

         

    

zypuszczalnie większość pielgrzymów zaopatrzy się w 
duki „ lub nabywać je będzie w Siraganach, sekcja aja u- 
a za wskazane gotować jedynie wodę i kawę, ewentualnie mieko. 

Uaiknie się przez 'to strat, gdyż zupa nie znalazłaby popytu, a jednoczeš- 
nie przyjdzie się z pomocą pielgrzymom. Drzewo do kuchni dostarczy 
wojsko. Rachunki. opłaci Komitet Koronacyjny. (c) 

„. Ofiary na cele Koronacji. 
i Jh Bow ten fir a s | Gfiar ną zasilenie funduszu Komi- 
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8 tatnio. złożył '2ł. książe Czetwertyński na remont 
imę Przykład: godny. naśladowania. (©) 
strat ' grzymek na dworcach. 

: jaa podaje | az jeszcze do' wiadomości, iż piel- 
  ać į wyjazd na właściwych dworcach 

   

  

do eż | id azu do Dyrekcji P. K. P. do dnia 25 bm. 
Ij ai żenia mogą spowodować utrudnienie wyjażdu z po- 

wodu bral pr go owanych ma czas miejsc w pociągach. 
1. Dotychczós tylko 10 proc. spodziewanej ilości pątników zgłosiło się 

    

    
   

   

  

   
   
    

    
       

   

  

     

         

  

(ENEETEE IO CFD MAKA 

le najnowszych sił naszego teatru. 
Sztuka wzbudziła ogromne zaintereso- 

wanie. Wieczół ь 
— Wieczór ku uczczenia Juljusza 

Słowackiego w Teatrze Polskim! w dniu 
29 b. m. Teatr Polski, w porozumieniu z 
Komitetem obchodu, organizuje uroczyste 
przedstawienie, na które się złożą prelekcja, 
oraz cztery obrazy <Balladyny»—J. Słowac- 
kiego, w wykonaniu najwybitniejszych sił 
zespołu, : 

— Popis publiczny Konserwatorjum 
w Sali Teatru Polskiego (<Lutnia>). Dziś, 
w niedzielę w sali Teatru Polskiego <Lu- 
tnia», odbędzie się doroczny popis publicz- 
ny uczniów i uczenic Konserwatorjum Mu- 
zycznego w Wilnie z klas: fortepianu, skrzy- 
piec, śpiewu solowego, instrumentów dętych 
I orkiestrowej, Początek o g. 12 w poł. 

Kasa czynna od g. Il-ej r. 
— Teatr Letni (ogród po-Bernardyfi- 

ski). Dziś ukaże się po raz trzeci ciesząca 
się olbrzymiem powodzeniem operetka E. 
Kalmana <Dziewczę z Holandji», urozmąico- 
na barwnemni tańcati, Przemiła ta operetka 
stanowi niejako reminiscencję op:retki © 
szlachetnej wartości. Wykonawcy ról głów- 
nych: J. Sokołowska, M. Czerniawska, Z. 
Malinowski, R. Misiewicz i St. Laskowski. 
Chóry wzmocnione i nowe tańce składają 3 
na prawdziwie art. catošė, Kapzlmistrz Wi- 
ktor Sirota. . a 3 

— Przedstawienie popołudniowe w 
Teatrze Letnim. Dziś o g. 4 m. 30 pp. w 

Й .'_Ёт::‹пеЪе&цш——.рпес…щі%п;іе›ророшапіо- R 
44 We po Cemach znacznie zniżonych od 40 gr. łartukzki, od pp. _. Wystawiona zostanie nadwyraz melodyj- 

bułki od | na i eteklowna opereika ana <Księżną * 
'cyrkówka» w premjowanej obsadzie. 1 

', Bilety do nabycia w kasić Teatru Let- 
ego od g, il-ej r. > us 

TE 

| ROŻNE, 
„Wystawa O- 

stów Pla- 
piero od 10 dni 

Wadi m , Do- 
stawę przeszło 

pośród wystawionych 
zostało już w tyn czasie zaku- 

onych! Wyso Wh prac wysta- 
tych ściąga zwlaszcza. niedzielami 

| publiczności. Wystawa zosta- 
amknięta 10 lipca, — i 
"Feraine Čyt y w žyčiu czlo- 

. Pisma zagraniczne donoszą, 

  

  

y do „Swietiasgo Koła  Wtajemni: 
1%, Wy h książkę o zgubnym 

wie y człowieka w pewne 
nie niektórych cyfr. Taką cyfrą w 
jniu 19 czerwca jest „14%. Żeby 
vięc IEC grożącemu  nieszczę- 

й dniu dzisiejszym  sta- 
unikać tej cyfry, 
dzięko: 

  

  

  

  

ie. Zarząd. T.wa_<P. 

jmie łaskawym ofiaro. 
na 

   

  

      
„bieliznę i tartuśzki, 

ędników Sądów: BIEŃ   

0 TBATR 1 MUZYKA, ,, | — Teatr Polski (sala <Lutnia>) : 

` МайаразКагц»— 
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3% 
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omedja obiituje W 
   

"Rolę główną kobiecą kreuje gościnnie



Przedmieścia Wilna. 
  

Dzisiejsze wyścigi kon 
ne. 

Gonitwa pierwsza z płotami. 
Nagroda 600 zł. dla 3 |. i st. koni, pół 

krwi. 1. Panna — klacz, szpaczka, M. S. 
Wojsk., po Lohengryn i Ostatnia-Cheminada, 
hod. p. Piotrowskiego, 5 I, 72 kig., czapka, 
kurtka niebieska-ztota, j. por, Mittass 21 p. 
uł. 2. Wetschera — klacz, gniada, Kaz. Ro- 
jowskiego, po Wictor i Bogdany, hod. Zb. 
łojowskiego, 4 lat, 73 klgą4 kurtka stalowa, 

rękawy czerwone, czapka granatowa, j. NN. 
3, Eros — wałach, gniady z łysiną, M. S. 
Wojsk., pochodz. niewiadome, pełnot., 76 
klg., į. por. Kamionko 13 p. uł. 4. Brawo— 
wał, gniady, 5 lat, 21 p. ułanów po Marga- 
matic i Bon-Marche, hod. p. Zaborwski, 76 
klg., kurtka i turkusowa, pas żółto-biały na 
piersizch, j. por. Suchecki 21 p. uł. 5. Lu- 
bieżny—wał. gniado-mroziasty M. $. Wojsk., 
pochodzenie niewiadome pełnsoi., 74 kig, 
mundur, j. por. Prosński 13 p. uł. 6. Мо- 
rus — wałąch, gniady, M. S. Wojsk.. poch. 
niewiadome, pełnol., 74 klg., kurtka czarna, 
z poprzecznym »marantowym pasem, Czapka 
czarna, j. por. Ważyński 3 d.a.k 7. Ire- 
па — kiacz, kasztanka, pełnol., wł. M. $. 
Wojsk., pochodzenie i hed. niewiadome, 72 
kg, j. NN. , : 

Gonitwa druga z przeszkodami. 
Nagroda 800 zł. i 1 honorowa. Dystans 

okcło 3 600 mtr. 1. Wojak — ogier, gniady 
po Knichein i Wojna Kaz. Rajowskiego, 
hod. Jenarz, 74 klg., czapka biała, kurtka 
Czarna, j. por. Donner, 26 p. uł. 2. Morus— 
wałach, gniady, M. S. Wojsk., poch; niewia- 
dome pełnol., 74 klg., kurtka czarna, z po- 
przecznym amarantowym pasem, czapka 
Czarna, j. por. Ważyński, 3 d. a. k. 3. Al- 
ba — klacz skaro-gniada, M. S$. Wojsk, po 
Carsbas Malidran, hod. pp, Jurjewicza i hr. 
Wielopolskiego, 5 lat, 72 ulg., kurtka błęki» 
tna, czapka biała, j, NN, 4, Eros — wałach, 
gniady z łysiną, M. S. Wojsk., pochodzenie 
niewiadome, pełnol., 74 klg., j. por. Kamion- 
ko 13 p. uł. 5. Holbert — wałach, gniady, 

r. Sucheckiego 21 p. uł, po Horoskop i 
woja, hod. p. Guskowskiego 6 lat, 71 kig:, 

kartka turkusowa, pas żółto-blały na pier- 
siach, czapka turkusowa, j. por. Suchecki 21 

Gonitwa trzecia z płotami. 
Nagroda 600 zł., dla 3 1. i st. koni. 1. 

Rozy O'grady — klacz, kasztanka, M. S. 
Wojsk., po Apothekazy i Aanstr-Dais, hod, 
br. Kronenberga, 6 |., 72 klg, kurtka czarna, 
czapka biała, j. por. Donner 26 p. uł. 2. 
Bandurka — klacz, gniada, 4 1., wł. rtm. 
13 p. uł. Dowgiałło po Aarak i Bandura, 
hod. M. Butkiewicza 71 klg. kurtka i czapka 
różowa, niebieski pas, j. por. Juściński 13 
p. uł. 3. Cezar — ogier, gniady, Kaz. Ro- 
jowskiego po Alaric Vietor i Esnech, hod. 
M. Bersona, 4 1, 73 klg., kurtka stalowa, rę- = 
kawy czerwone, czapka granatowa, j. NN. 
4. Excentryk — ogier, kary, właśc. por. 26 
p. uł. Mittes; po Mości Książe i Fantazja, 
hod. Stadn. Państw., 4 |., 72 klg., kurtka 
żółto-niebieska, j. por. Mittas 26 p. uł. 5. 
Rosenfels — ogier, gniady, płni., mjr. Fa- 
lewicza po Tulei i Rosenseln, hod. niemiec- 
kiej 76 kig., kurtka biała, szarfa żółta, czap- 
ka granatowa, j. włeściciel. 

Gonitwa czwarta 2 przeszkodami. 
Nagroda 600 zł. dla 51. i st. koni, 1. 

Lelek — wałach, gniady, M. S. Wojsk, 
pochodz. niewiadome, pełnol., 75 klg., kurtka 
różowa z niebieskim pasem i czapka różo- 
wa, j. NN. 2. Turkawka — klacz ciemno- 
gniada po Blue Darrube i Sirene M. S. 
Wojsk., hod. p. Krenenberg, 76 klg., mundur 
j. wjr Ekse z 23 p. uł. 3. Alba —klac, ska- 
ro-gniada, M. $. Wojsk., po Karabas Mali: 
bran, hod. pp. Jurjewicza i hr. Wielopol- 
skiego, 5 lat, 76 kig., kurtka błękitna, czapka 
biała, j. NN. 4. Niemiec —wałach, kasztan, 
M. S. Wojsk., pochodzenie niewiadome, 
pełnol., 78 klg. mundur, j. por. Kosiński 
23 p. uł. 5. Xalapa — klacz, gniada, mjra 
Falewicza, po Nestor III i Quillo, hod. zagra- 
nicznej (iranc) pelnol. 72 klg. kurtka biała, 
szarfa żółta, czapka granatowa, j. mir. Fale- 
wicz. 6. Lubieżny — wał. gniady M. S. 
Wojsk. pochodzenie niewiadome, 75 kig, 
mundur, j. por. Prosiński 13 p. uł. 

„Gonitwa piąta płaska. 

Nagroda 600 zł. dia 3 I. i st. ogierów i 
klaczy. Dystans około 1700 mtr. 1. Rena- 
%а — klacz, gniada, pik. Karatiejowa, po 
Huzar Ili Rejned'ete, hod. Towarnickiego, 
L 4, 63 i pół klg., kurtka srebrna, Czapka 
amaraniowa, į. p. Tatarowski. 2. Darius — 
ogier, kasztan, pułk. Karatiejewa po Harle- 
kin i Berezyna, hod. hr. Czarneckiego, lat. 
3,58 i pół klg., kurtka srebrna, czapka gra* 
natowa, j. A, Machmadorow. 3. Excentryk— 
ogier, kary, 4 1., właśc. por. 26 p. uł. Mit- 
tas, po Mości Książe i Fantazja, hod. Stad- 
nina Państwowa, lat 4, 66 i pół kig., kurtka 
żółto-niebieska, j. por. Mittas 26 p. uł. 4. 
Mewa — klacz, gniada, Kaz, Rojowskiego 
po Marganatic i Anita, hod. W, W/ysokie- 
go, lat 3, 53 klg., kurtka i czapka niebiesko- 
żółta j. por. Mittas 26 p. uł. 

MAURYCY RENARD 

(ZY On? 

P. de Prase stwarza chimery. 

Kiub mieścił się w małym, wy- 
„wintnym pałacyku. Panowała w nim 
tradycyjna cisza, gdyż puszyste, mięk* 
kie dywany  tłumiły wszelkie od- 
głosy: 

— Czy hrabia de Prase jest, tutaj? 
Jestem hrabiną de Prase. 

Lecz lokaj w czerwonych, krótkich 
spodenkach i długim fraku zielonym 
okazał pewne niedowierzanie i zawa- 
hał się, p. de Prase dodala więc: 

— Jestem jego matką. 
Lokaj ukłonił się z. wielką uniżc» 

nością. 
— Zobaczę, czy pan hrabia jest 

w klubie,—rzekł, poczem wprowadził 
hrabinę do poczekalni. Była to nie- 
duża sala, wspaniale umeblowana, 
iecz o tcharakterze zimnym i oficjal- 
nym, który mają wszystkie mieszka- 
nia zajmowane wyłącznie przez męż- 
czyzn. Po kilku minutach zjawił się 
czarno ubrany woźny i oświadczył 
tonem pelnym szacunku, że hrabia 
Lionel jest w sali boxu i prosi, by 
matka zechciała przyjść tam. 

P. de Prase podążyla więc za 
woźnym poprzez istny labirynt kory- 
'arzy i wreszcie znalazła się w Sali, 
wysłanej ciemnem linoleum, W prze- 
ciwległych drzwiach ukazał się Lionel, 
otulony w egzotyczny jakiś rodzaj 
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wy Miejski Kinematograf 
ŁACH» kom. w 2 ch 
<Swiatfilm> 
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Wł. Szczepańskiego. 
Kasa czynną w niedzielę i dnie świąteczne od g. 3 m. 30, w soboty od g. 4 m. 30 i 
inne dnie od g. 5 m. 30. Początek seansów w niedzielę i święta o g. 4-ej, w soboty 
od g. 5ej, w inne dnie od g. 6. Ceny biietów: parter — 60 gr., balkon — 30 gr. 

zie Wilno! „Hrabina M A R Į C Ą“ ė 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5) | 

       Kino- 
teatr. „Helios“ 

ul. Wileūska 38, 
Niebywaly prze 

a'ter od 80 gr., Balkon — 50 
Wielka sensacja! Film, o ktorym mówić będ: 
p/g słynnej operetki Kalmana. W rol. gł. HARRY LIEDTKE i przepiękna VIVIAN GIBSON. 

Dziś będą 
świetlane filmy: 

W rolach głównych Colleen Moore i Lloyd Hughes, Nad program: «KRÓL w OPA- 
aktach i «PIERWSZA WILEŃSKA REWJA MÓD» wytwórni 

w Wilnie w 1-ym akcie. W 

£- 

pych wystawy! 

„Jak zostać primadonną” yzne, s. 

poczekalni koncerty radjo. 
Ostatni seans o godz. 10-ej. 

   
   

© 

  

Kino: P ja 
Teatr »» olonja 
ul. A. Mickiewicza 22, 

@ 
© 

m Dziš premjera! PARIER od 50 gr. COLLEN MOORE, «ióra łączy w sobie dziecięc naiwnošė g 
Ei z irywolną kokieterją i MILTON SIIS — niezapomniany z <Wyspy Zatopionych Okrętów» 

macie ze wszystkich czasów w 9 aktach „Małżeństwo grobem miłości: © 
Nad program <Tajemn'ca kawalerskiego pokoju» arcywesoła farsa w 2 sktach. 

w. dra: 

  

szory 
parę koni, prawie no- 
wa, jest do 'przeda- 

KEFIR 
leczniczy wyrabia się 
w  jJerozolimce pod 
dozorem magistra 

farmacji B. Szantyra 
i J. Heibera. Żądać w 
Wilnie w mleczarniach 
Hejbera — Mickiewi- 
cza 9, Ludwisarsia 1, 

Ostrobramska 5 
(pasaż). 

Pieniądze 
lokujemy dogodnie 
u osób solidnych 
na pewne zabez- 

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

tei. 152, 

UPRZĄŽ 
angielskie na 

    

Do odstąpienia 
PIWIARNIA 
w dobrym punkcie, z 

Tylko lista 12 postawiła waszych kandydatów na miejsca czołowe. . 

Tylko ludzie z 12 dbać będą o wasze interesy. Glosujcie na 12. 

DOKTĆ R 
; 

u. zEldowczj Uczeń 
chor/'WENERYCZ- | ósmej klasy  poszu- 

kuje kondycji na lato, 
posiada jęz. niemieck(. 
Zgłoszenia od 10— 
12 g. Mickiewicza 42, 

m. 

Student, 
poszukuje  lekcyj w 
Wilnie lub na wyjazd. 

NE, MOCZOPEC, 
SKORNE 

od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 
$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor, 
DRÓG MOCZ. 

rz 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

  

  > т 3-ch pokoi i kuchni 1 Piwna 15, tel. 69 oraz Całkow. urządze: ! 

__ nie Nadaje się na 
  

  

e Roeduxacyjne 8.0 Klasow 
; im. T, Czackiego 

$ pizyrcdn, we własnym nowocześnie urzą 
szkolnym przy ul. Wiwulskiego 13. Plac 
oraz ogród szkolny. Podania wraz z doknmentami prżyj- 
muje Kancelarja (tymczasem przy ul. Wiwuiskieg» 11) 

i odz. 9—12 rano i od 4—6 po pot. 
RVSTĘPNE ODBĘDĄ SIĘ 

codziennie od 
EGZAMINY 

w terminie wiosennym: dnia 25 VI o go 
> jesiennym: @па 27 VII 

typu humanistycznego (z łaciną) z oddziałem matemat.— 

o godz. 10 rano. 

Gimnazjum 

dzonym gmachu 
do gier i zabaw, 

dz. 4 po poł. 

       
     „AOWAL SK 
i я 

AULA: 

<> 

  

        oraz języków: polskiego, rosyjskiego 
Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać 

PYĘLEO*>OPOEORR 

FORTEPIANY, PIANINA i 

    

O LEE OO ETONNDETE ZA НЕ 

ФФФ - еФФ 

Redakcja „Słowa''; 
j średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji 4 1 J 

+92 

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

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

INA 

  

      

      
    

3 
      
   

    

       

  

BRODA ® 
ZGRUBIENIA | 

    

pozostałe trzy pokoje 
w 
Oszmiańskiego 

wynajęcia z całodzien- 
nem utrzymaniem, 
Dowiedzieć 

Mickiewicza 4—12. 
  

kom i uczącym. się 

restaurację. Róg ul. 
LETNISKO Zarzecze i Młynowej 

majątku powiatu 
do 

Dr. 6. Wolfson 
10/23 naprzeciw Krzy- weneryczne, 
ża. Tamże sprzedaje płciowe ER 2 
się lodownia z lodem. Wileńska 7, tel. 1067. do wynajęca z uży= 

Zgłoszenia: 
КЕНЕ Bakszta 11 —50. 

W. Zdr. Nr. ji. 

„ea PORÓJ 
wainością kuchni. 

  

8 się w OPOTY (Zoppot) 

3 Wilnie 2 pok. letnie 

NIJZCZY € mieszk. umebl., 
eiektr., gaz, 2 minuty 
od kasyna na Sezon 
do wynajęcia, Oferty 
do - adm, «Słowa» Lekarz-Dentysta 

  

MARYA pod Nr <614», JKÓRY RR 
ODBC f KI Ożyńska-Smolska gub. książ. wojsk., 
! Choroby jamy ustne, Z wyd. przez 69 

|Łądać mrzędzie! Plombowanie i usu- Pułk Piech. Sztab. 

WYRÓB inŁAD GŁÓWNY „ŚJ wanie zębów bez bólu. 0: K. M. na imię 

4 Porcelanowe i złote Hancz  Maksymiljan, 

korony. Sztuczne zęby. rocznik 1901, unie- 
Wojskowym, urzędni- ważnia się, 

  

  

     
i litewskiego. 
do adm, «Słowa 

FISHARMONJE 

  

Dzisiejsza modna 
używa przeciw wszystki 

cery jak i też zamiast 

Risin. Zamiejscowym wysyła się dużą 

tubkę po otrzymaniu zł. 

zie nieskutecznym zwraca się pieniądze. 

Mydło ogórkowe 
IHNATOGICZ — Loóo. 
  

  

  

  

Główny skład na. Polskę 

R. Schulz, Poznań, P.Wawrzyniaka 24. 

  

      
     

    

      

REUMAT 
FARTRETYZM=ISC 

    

       
   

    
  

  

    

        

   

SPOSÓB UŻYCIA ZAŁĄCZONY PRZY FLAKONACH 

sna stówny riamy„EKSTRALIT. L.PAJER 
8.KROGULECKI, WARSZAWA OGROROW: 

  

szlafroka, o szerokich rękawach i 
jaskrawych barwach. Na besych no- 
gach miał łekkie trzewiki, z białemi 
sznurowadłami. Twarz jego, zarumie- 
niona i zgrzana wyrażała poważne 
zdumienie. Rękawice boxerskie zwisa- 
ły jeszcze przy dłoniach.  Kończył 
włeśnie zawiązywać pas swego nie- 
zwykłego szlafroka. 

— Przepraszam, że cię przyjmuję 

tutej, mamo: Ale wizyta mamy mnie 

zdumiewa. Sądziłem, że musimy się 

widocznie porozumieć jaknajprędzej. 
Cóż więc się stało? 

Usiedli w wygodnych fotelach 
skórzanych i chwilę wpatrywali się w 

siebie badawczo. Oczy syna wyrażały 

ostre  zaciekawienie, zmieszane # 

drwiącym uśmiechem, którym okazy* 

wał pogardę dla w szystkich kobiet 

w ogóle, a dla matki wszczególności, 
--na twarzy zaś matki można było 
łatwo wyczytać jakąś obawę i wa- 
hanie. r 

1, — No cóż? — zapytał Lionel. — 
Proszę mówić, nareszcie! 

— Może pomyślisz, że to nie- 
mądre... ale faktem jest, iż z początku 
wydało mi się rzeczą konieczną 
uprzedzić cię natychmiast, nie tracąc 
ani chwili... teraz zaś zapytuję siebie, 
czy nie poddałam się obawom, zu- 
pełnie nieuzasadnionym... 

— Wszystko jedno, o co chodzi? 
— Wiesz, że jn Marenil zaprosił 

mnie z Gilbertą do siebie na filiżan- 
kę herbaty. Właśnie stamtąd wracam. 
Pozwoliłem Gilbercie wrócić samej do 
Neuiljy a sama przybylam tutaj.; Nie 
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NYM UŻYCIU POWYŻSZYCH PREPARATÓW. 

Do ASYCIA WE WSZYSTKICH APTEKACH i SKŁĄDACH APTECZNYCH. 
п— 

QPATĘNTOWANE w POLSCE, ZAREJESTROWANE I ZATWIERDZONE | 
PRZĘZ MINISTERSTWO ZDROWIA PUBLICZNEGO. 5я 

1EGO"s.aa 
* Tei..20-21 5-08. 

EET ISI 

  

asa 

    

  

a zniżką. Ofiarna 4 m. 3. z 2 
Wydz. Zdr, Nr 3 Pianina 

rzeprowadził = = 
! Jubiler Gh. Glczer cię z ul. Wiele $ Słynna Wróżka Ghiromantka na letniska  wynaj- 
4 kiej 26 NA WIELKĄ Nr 27, m 6. ® AS | muję, W. Pohulan- 

Pracownia jubilerska, KUPNÓ ZŁÓ. $ | Przyjmuje od 10 do 8 wieczór. Prze- | ka 9-23, od 5—7-ej. 
4 TA, SREBRA i różnych kamieni do $ RODZ LEC JA. zadko zona 
© własnego robu; acę najwyższe ° z przed! P. i 
4 ceny. kónaję R FóbóW Ф m (rece), ul. Młynowa 21, оя gas wije; 
Ф brylantowe według rysunków pary- ® L V: 0, w bramie schody na prawo, d 

skich. Szacunek bezplainy.  € bardzo” dożodnych 

a | D | 04 || S Es E warunkach 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 
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tel. 152. 

Q ' . o . 
o Jan Stanisław Lechowicz © ŁASKAWEGO 
o NE : o ZŁODZIEJA, 
5 inżynier i mierniczy przysięgły 5 ktory w dniu wczo- 

O | Wilno, ul. Ciasna 3, m.3, © OWY uz Gagi 
9 (Boczna Mickiewicza). 3 mi i pieniędzmi, pro- 

Wykonuje wszelkie pomiary, parce- 4 © szę bardzo o podrzu- 
e o lację, likwidację serwitutów, likwi- 8 9 J ĘĄ K A N 1 E 4 cenie dokumentów w 

O dację majątków żiemskich i meljo- 4 oraz wszelkie inne zboczenia mowy jednej z cukierni Wi- 
Or ks racje rolne. 8 4 radykalne usuwa Zaki Leczn. dia lehskich. Pieniądze 
ь 0 „įakaiėw 8. ŻYŁKIEWICZĄ, ©, proszę zatrzymać sobie 

arszawa, łodna 22. Prospekty 6 za fatygę. itold 
ROPA : CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? : $ bezpłatnio w kane. godz 4-5 u p. $ "Tatarsyśski. 

m Musisz ukoficzyć kursa fachowe kore- į —— £ 
dr tyłko m spondencyjn, prof. _ Sekułowicza, е į 
PE s Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu: 2 Pi nd pusta 0 ZĘ 0 Kupujemy 

2 czają listownie: buchalterji, rachunko- 3 domy, majątki, 
+ wości kupieckiej, korespondencji 3 ośrodki i folwarki 

2,50, W ra- $ handlowej, stenografji, nauki handiu, 8 na dogodnych 
$ prawa, kaligrafji, pisania na. maszy- m warunkach 
+ nach, Po ukończeniu świadectwo. 4 R N R TO (0) 101 L ÓW za gotówkę 
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Każda firma bez różnicy narodowości powinna. 
umieścić swe ogłoszenie w pamiątkowym katalogu 
Wystawy Ruchomej Przemysłowo-Handlowej Prób i 
Wzorów Przemysłu Krajowego, która odbędzie się 
od dnia 26 czerwca do 10 lipca r. b. w Wilnie 
przy ul. Arsenalskiej (róg Zygmuntowskiej) w pałacu dawn. 
hr. Tyszkiewiczów. 

Katalog będzie zawierał opis Koronacji, rys. historyczny Wilna 
—i'usirowany—w nakładzie 500,000 egzemplarzy i bezpl:t- 

we. kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152, 

gubiono  šwia- 
dectwo `о odro- 

ю stužby 
wojskowej na imię 

Czesława Dąbrow- 
skiego urodz. w r, 1904 

czeniu 

  

   

  

6:0:6:06:9-0:6:5.0:010:0-0-0:%. 

Witoldowa 7 m. 1. 
  

  

  

NALEZIONO 
Uważnie i e Z okulary dnia? 
przeczytać o 10 czerwca b. r.. 

na ul. Ś-to Jańskiej 

  

z wozkiem marki 
«Jndian» tanio sprze- 
dam, oraz żyrandole 
elektryczne. Mickiewi- 
cza 37. Zakład Mie- 
chaniczny Piórewicz. 

diatwić za 
роёге @- 
nictwem 

Šias 

  

    

  

Alkis ka As S t 4 
Stefana i . у wydz. filozoficznego | 

ARE poszukuje  kondycyį 
na wsi na Czas 

letnich. Adres; 
Bakszta 11—50. 

ul. Garbarska 1 
telefon 82. 

2 pokoje 
   

ROLNIK 
rutynowany poszukuje 
posady od 1 
prowadzę 

: апа депег:?а Koba 
ni do wynajęcia przy ES 
ul. Zawalnej 16 m. 32. gruntownie 

rolii chów 
tarza. P. 

d 3 do 5 po poł. W.  Linke, 
OPÓR Punżanki. 

Student : 
rawa — literat — z i 

A ema ekiai rodziny M.Wilenkin 
wyjedzie na kondycje, i S-ka 
Referencje. Oferty pod | Spółka z ogr. odp, |: 

Znam 
uprawy 
inwen+ 

Porozumieć się Punżany, 

  

      

    

<Habdank» do adm.) Wilno,ul.Tatarska 
Słowa» 20, dom własny | 

к sa od 1843 r. 
1 abryka i Poszukuje | mebli" 

się dwóch pokoi zj jadalne, sypialne, 
kuchnią. Zgłoszenia | salony, gabinety, 

do adm. <Słowa». łóżka niklowane i 
angielskie, kreden= 

Pożyczki sy, stoły, szaty, 
załatwiamy szybko viurza, krzesła 
i cogodnie na ter- dębowe itd. 
min od 1 miesiąca | Dogodne warunki i 

do kilku lat na raty, 
  Wileńskie Biuro 

Komisowo Handlo- 
we kauojonowane я 
ui. Mickiewicza 21, 

tel. 152 6-с10 pokojowe na 
Antokolu 54a. 
Do wynajęcia. 
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wiem sama, doprawdy, jakby to ci 
wytłemaczyć... Wyobraź sobie... 
propos pewnej lampki, wspomniałyś- 
my śmierć twej cotki.. wreszcie opo- 
wiedziałyśmy szczegółowo cale to 
tragiczne zajście... Nie potrafię ci wy- 

tłomaczyć, w jaki sposób doszłam do 
tego wniosku, ogarnęło mię raczej 

jakieś przeczucie... Ale ja tak mówię 
Że nic nie możesz zrozumieć! Po- 
słuchaj mię chłopcze, zadam ci jedno 
pytanie, które ci się wyda niezmier- 

nie dziwnem... 
— Gdy byłeś jeszcze w szkole, 

czy nie poznałeś przypadkiem jakiego 
hindusa? Czy nie miałeś żadnych sto” 
sunków z ludźmi, którzy czarują 
węże? : : 

Zdumiony Lionel wybuchnął šmie- 
chem. 

— Nigdy! Wedziałabyś przecież 
o tem mamo! Nigdy w życiu nie wi- 

działem tego rodzaju ludzi, ani zblis- 

ka, ani zdalekal Ale cóż znaczy to 

pytanie? : : 
— To znaczy, że zdjąłeś mi z 

piersi ciężar, który mnie dusił. 
— Dlaczego? Е 

— Gdyż gdyby śledztwo dowio- 

dło, iż było odwrotnie, niż mówisz, 
mogliby ciebie podejrzewać... 

— O co?—pytał wysoce zaintry- 
gowany Lionel. i 

— O wprowadzenie žmii do sy- 
pialni twej ciotki i odwołanie jej, po 

tem, co uczyniła w zamkniętym po- 
koju. 

ad oburzony przesteł śmiać Się. 
— Czy zwarjowałaś mamo? Czy 

Ilustrowany 
«owy Tygodnik Polski 

W prenumeracie miesięcznej złoty t z przesyłką. Dla prenumeratorów co 
tydzień bezpłatny dodatek powieściowy. Numery okazowe z początkiem 

powieści bezpłatnie. Adres Redakcji: Warszawa, Miodowa 5. 

ja śnię? A któżto mógłby mnie po- 
A dejrzywać, lub oskarżać? 

— Może Jan Marenil. Toteż, jak 
tylko myśl moja została sprecyzowa- 
na, gdy ujrzałam  nebeizpieczeństwo, 
postanowiłam uUprziedzć cię, byś 
mógł w razie potrzeby odpowiedzieć 
na pytania, wiedząc e co chodzi. 

— Mnie mają pytać, mniel? 
—.Ależ to nic pewnego! W roz- 

mowie między matką i syaem wiele 
rzeczy może być poruszonych, które 
może nie są koniecznel.. Zresztą nie 
mam żadnej pewności, że Jan Mare: 
nił miałby ochotę zgłębić tajemnicę 
tragedji w Luvercy. Podejrzenie moje 
opieram na tem, że dwukrotnie po- 
wiedział Gilbercie: „Czy nie byłaby 
pani szczęśliwą, gdyby przyniesione 
pani żywą, lub martwą żmiję z Lu- 
vercy?* 

— No więc, niech jej szuka i 
znajdzie ją! Jest to moje najszczersze 
życzenie. Pomogę mu w tem z przy- 
jemnością, przy pierwszej okaziil 

— Ja oczywiście również! Z całe- 
go serca mu będę pomagała. 

— Ale, droga mamo, skąd przysz- 
ło ci na myśl, że historja ta będzie 
skomplikowana przez wprowadzenie 
jakiegoś zbrodniarza i oskarżenie 
mnie? 

— Wszystko to wpadło mi niee- 
czekiwanie do głowy, drogie dziecko. 
Bo widzisz, matka przeczuwa wszę« 
dzie niebezpieczeństwo... Byłam pod 
wrażeniem tajemniczości, jaka otacza 
tego Jana Marenil z jego lampkami i 
kluczami. Wydał mi się zupełnie in- 
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ny niż wyobrażaliśmy go sobie pier- 
wiej, Zdaje mi się jednak, że myliłam 
się, sądząc iż jest inny... ale gdy na- 
gle zaczął mówić o tem, jak się węże 
zaczarowuje i to prawie natychmiast 
po rozmowie, w której dyskutowa- 
liśmy nad możliwością współudziału 
jakiegoś człowieka przy dostaniu się 
żmii do pokoju... 

— Dokończ, mamo, zaciekawiasz 
mnie,—drwił Lionel, — czemu się wa- 
has2? 

— Po raz pierwszy ad owej nocy 
zrozumiałem, że jeśli kiedy powstanąja« 
kie podejrzenia, co do tej śmierci, to M 
przedewszystkiem spadną One na 
ciebie mój chłopcze. Byłeś już wtedy 
prawie dorosłym mężczyzną. Teraz, 
po pięciu latach, nie mógłbyś prze: 
cie dowieść swego alibil 

Lione! patrzał na matkę ze złośli- 
wem politowaniem, wreszcie krzyknął. 

— А fjakiż interes mógł mną 
powodować, w tej twojej bezsensow- 
nej hipotezie, biedna mamc? 

— Jaki interes? Zapominasz o 
tych złośliwościach, któremi zasypano 
mnie po śmierai wuja twego Lavala, 
Jaki interes? Ależ najzwyczajniej w 
świecie, by owdowiał, ożenił się po- 
raz diugi z twoją matką, a wtedy zo” 
stałbyś miljonereml 

Młody człowiek podniósł ręce do 
nieba i zaczął śmiać się głośno i tak 
szczerze; że śmiech ten mógłby uspo- 
koić każdą inną matkę, 
Praąse rzekła: 

— Nie chodzi o to, czy to, albo 
inne podejrzenie ma podstawę, czy 
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U. S. B., rutynowany 
korepetytor, poszjiknje: 

„| kondycyj na wsi»         
kresie ośmiu klas 
gimnazjalnych (łacina, 
niemiecki, polski, ma- 
tematyka), Zawalna 8 
m. 8, od g. 5 do 7 p.p- 

   

też nie. Wiesz dobrze, że jestem zu- 
pełnie pewna ciebie; że nie wątpię, 
że żmija dokonała swego czynu za- | 
bójczego bez nieczyjej pomocy (gdyż | 
byłabym się zbudziła przy najmniej: 
szym odgłosie; Giłberta, która nie spa” 
ła przy manie, usłyszałaby go rów* 
nież). Nie chodzi o to. Należy jedy- 
nie przygotować się do odparci* 
oskarżenia, które wydało mi się mo- 
ż iwem, lecz które, dzięki Bogu, mo- 
że zbyć zgóry ebalone, skoro ty... 

— Skoro nie iznałem hindusów 
rują czacych wężel Chal chat chat 

asz ni-zwykły pomysły, mamol 
P. de Prase spojrzała nań badaw- 

czo, poczem wyraz jej twarzy zmiękż 

Udzieja lekcyj w za 

m między Pocztą a Uni- 
® \уе\х'зуіеіеш. \?Паёё‹:і- 
Bd 2 ciel może po udo: 
Bd Kaekpas be wodnieniu odebrać w 
E złocie admin. «Słowa» : 

A , 4 

El niekrologi i —н 
pd pig 
g my  najdo- M i gkl 
E godniej za- 0 0( 

erji | 

lipca, @ 
gospodar-- | 

z używalnością kuch. stwo samodzielnie, u > 
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i uśmiech zachwytu wystąpił na usta. | 
Dumna miłość rozjaśniła tę wybladłą |! 
twarz. 

Oparła 
Lionela. са 

— Cóż chceszl—rzekła nieśmfijo. 
Zrobiło mi się nagle straszno.. 
cię kocham, mój duży chłopczel 

— Jesteś dzisiaj mamo, prawdziwą | 
kobietą. boisz się czegoś.. įjesteš 
znerwowana, impulsywna... | ręczyłbym, 
że masz ceś jeszcze do powiedzenia.. | 
No, proszę! 

— Nie zagniewasz się? 
Uśmiechnęła się do niego nieśmi: 

a w oczach jej wyczytał całą głębię. 
zachwytu, całą pobłażliwość—matczy- 

. 

zrobił minę niezadowoloną. 
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nego serca. Lionel ztmarszcył brwi £ 

głowę na szerokiej piersb, | 
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