
ROK VI. Nr 128 (1451) 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul, Rafuszowa |) 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńsk» 28 
POSTAWY — 

BARANOWICZE —- «l, Szosowa 172 
BRASŁAW — ui. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul Wileńska 1 SŁOWO 

Wilno, Wtorek 21 czerwią 1927 r. 
Redatcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3 Teletony: redskCj 243, administracji 228, drukarni 202 

4 PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domn Ъ 
zagranicę 7 zł. Konio czekowę w P. K. 0. 

  

z przesyłką pocztową 4 zł. 
Nr 80259. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związez Ziemian 
LIDA — ui. Msjora Mackiewicza 65 

W sprzedaży detalicznej cena pjodyńczego n—ru 20 groszy. 

Opłata pocztowa uiszczeona ryczaitem. 
Re dskcja rękopisów nieramówionych nie zwraca. 

Nadzwyczajna Sesja Sejmu. 
Otwarcie 

Wczoraj o @. 5'ej min. 10 popo- 
łudniu nastąpiło otwarcie nadzwyczaj= 
nej sesji Sejmu. Na łamach minister- 
jalnych niema przedstawicieli rządu. 
Otwierając 329 posiedzenie Sejmu 
marszałek zawiadomił lzbę o dekrecie 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 14 bm. o otwarciu sesji perla- 
mentu. Po odczytaniu dekretów Pre- 

posiedzenia. 
zydenta Rzeczypospolitej wydanych z 
mocą ustawy i wniesionych do Izby 
oraz odesłaniu ich do odpowiednich 
komisyj, p. marszałek poświęcił po- 
śmiertne wspomnienie zmarłemu w 
kwietniu rb. posłowi PPS. Feliksowi 
Perlowi. Przemówienia p. marszałka 
posłowie wysłuchali stojąc. 

Sprawa zmiany artykułu 26 Konstytucji, 
Z kolei lzba przystąpiła do jedy- 

nego punktu porządku dziennego 
dzisiejszego posiedzenia, a mianowi- 
cie sprawozdania komisii konstytu- 
cyjnej o wniosku PPS w sprawie 
zmiany art. 26 Konstytu:ji Rzeczy- 
pospolitej. Referent pos. Czapiński 
PPS. na wstępie ośwładcza, iż uważa 
za słuszne pozastawienie w mocy 
dotychczasowego postanowienia Kon- 
stytucji na podstawie którego Prezy- 
dent może rozwiązać Sejm za zgodą 
3/5 ustawowej liczby członków Sena- 
tu. Nie przeczy to innemu postano- 
wieniu, że Prezydent bez Senatu ma 
prawo rozwiązać Sejm. Mogą miano- 
wicie zachodzić takie syluacje, że 
Prezydent nie zechce rozwiązać par 
lamentu aktem własnej woli, natomiast 
zechce to uczynić opierając się o 
kwalifikowaną większość Senatu. Nie 
Są także uzasadnione obawy, że cią- 

€ gie dla jakichś celów demagogicz- 
"mych mogą być ponawiane wnioski 

o rozwiązanie się Sejmu. Asekuracją 
przeciw temu nadużywaniu jest wy- 
maganie, aby wniosek o rozwiązanie 

. Sejmu poparła . przynajmniej jedna 
trzecia część posłów. 

Referent oświadczając się przeciw- 
ko poprawkom zgłoszonym na ko- 
misji do wniosku, wypowiada się 
przeciwko ewentuainej poprawce ze 

Stanowisko 
Pos. Dubanowicz (ChN) w imie- 

piu swego stronnictwa zgłasza po- 
prawkę w myśl której obecny Sejm 
mógłby się rozwiązać mocą własnej 
uchwały. Zdaniem mówcy od wypad- 
ków majowych Sejm stał sią tylko 
cieniem ciała ustawodawczego. Uira- 
cił on możność kontroli administracji, 
a nawet został ograniczony w dzie- 
dzinie prawodawstwa. Byt jego stał 
się anomalją, a należenie do jego 
składu — ciężarem nieznośnym. Jeżeli 
władza rządząca ma być rzeczywiście 
władzą i stałym czynnikiem w pan- 
stwie, to głowa państwa musi mieć 
możność rozwiązywania parlamentu, 
bo inaczej wrazie konfliktu władza 
rządząca musiałaby ustąpić. 

Natomiast w interesie samego 
parlamentu nie leży to, aby od sa- 
mego początku jego istnienia mogły 
być stawiane wnioski o jego rozwią: 
zanie, które wprawdzie nie zostają 

-qchwałone, ale zohydzają Izbę. Aby 
ie pogarszać obecnego na papierze 

istniejącego stanu prawnego, stron- 
nictwo mówcy pragnie ograniczyć 

_ prawo samorozwiązalności do Sejmu 
obecnego. Gdyby poprawka ta nie 
uzyskała większości, stronnictwo Ch.N. 
nie głosowałoby za wnioskiem ko- 
misji. 

Pos, Głąbiński (ZLN) oświadcza. 
iż sprawa będąca na porządku dzien- 
nym jest jaskrawym wyrazem  anor* 

«malnych stosunków, jakie panują w 
państwie i Sejmie od czasu przewro- 
tu majowego. Jeżeli rząd jest nieza” 
dowoloay z Sejmu może się zwrócić 
do głowy państwa o rozwiązanie go, 
albo może sam ustąpić. Sejm jednak 
znajduje się w tem położeniu, że mo* 

'_ że myślec tylko o tem, aby. się sam 
usunąć, aby dokonać pewnego aktu 
rozpaczliwej samochrony w imię swej 
godności. Rząd obecny—ciągnie dalej 
mówca — odznacza się niezwyklem 
niezrozumieniem istoty państwa pol- 
skiego, jako państwa narodowego, a 
nie jako narodowościowego i jakąś 
idjosynkrazją wobec ciała prawodaw- 
czego. Próżne ławy mlnisterjalne na 
„pierwszem posiedzeniu sesji nadzwy- 
czajnej dobitnie o tem świadczą. Rząd 
nie korzysta wcale Z inicjatywy pra- 
wodawczej jego reprezentanci w sa- 

mym sejmie zachowują się biernie. 
Wyłuszczając stanowisko Swego 

p wobec sprawy będącej na po- 
rządku dziennym, mówca oświadcza. 
iż w zasadzie stronnictwo jego jest 
zdania, że możność rozwiązania Sej- 
mu należy zostawić Prezydentowi. 
Dzisiaj w anormałnych stosunkach 
kiedy nie mamy władzy wykonawczej 
lecz właściwie dyktaturę jm musi 
się chwycić nadzwyczajnych środków, pi 
aby się uzbrolć w pewne prawa na 
wypadek, gdyby jego żywot mógł być 
przedłużony poza kres ustawowo 
przeznaczony. Jeżell jednak stronnic- 
two mówcy głosować będzie za tą 
zmianą Konstytucji to nie w tem zna- 

strony klubu Ch. N., 
samorozwiązalności dotyczył tylko 
Sejmu obecnego, Z początkiem bo- 
wiem istnienia przyszłego Sejnu może 
zajść potrzeba zastosowania tego pra- 
wa. Na uzasadnienie samego wniosku 
komisyjnego, mówca zauważa, że 
pozycja tego Sejmu stała się trudna 
z powodu, że po wypadkach majo- 
wych Sejm nie został rozwiązany. 

Oprócz tego był szereg faktów 
wskazujących, że w pewnych przy- 
najmniej kołach rządowych istnieje 
tendencja poniżania pracy i znaczenia 
tego Sejmu, jeżeli więc były próby 
poniżania Sejmu, to Sejm musi mieć 
oręż do obrony swej godności. Z kół 
zbliżonych do rządu daje się słyszeć 
twierdzenie, że wniosek ten jest po- 
wrotem do sejmowładztwa. Nie cho- 
dzi tu, zaznacza referent, o sejmo- 
władztwo, lecz o przywrócenie równo- 
wagi władzy wykonawczej i prawo- 
dawczej. Jeżeli rząd ma możność skon* 
frontowaniexpolityki sejmowej z na 
strojem narodu, to niechaj będzie 
wolno także w danym razie skonfron- 
tować sejmowi politykę rządu. Jeżeli 
złem było sejmowładztwo, to również 
złem jest i rządowładztwo. W końcu 
mówca wyraża nadzieję, że nowy sejm 
reprezentujący opinję rzeczywistą na- 
rodu, wzmocni swą pozycję. 

stronnictw. 
czeniu, że Sejm ma natychmiast się 
rozwiązać. Ciążą jeszcze wielkie obo- 
wiązki. Ma on uchwalić w duchu po- 
trzeb państwa i narodu zmianę  sej- 
mowej ordynacji wyborczej, ustawy 
samorządowe, ustawę przeciw komu- 
nistom i znowelizować dekrety. 

Pos. Niedziałkowski (PPS) na 
wstępie daje wyraz swemu zdziwieniu 
i żałowi, że w dniu, w którym Sejm 
przystępuje do zmiany Konstytucji —. 
ławy rządowe Świecą pustką. Wnio- 
sek obecny nie wprowadza nic nowe- 
go, lecz tylko stanowi powrót do 
dawnej konstrukcji, Musi istnieć śŚci- 
sła równowaga między układem sił w 
społeczeńsźwie, a reprezentacją parla- 
mentarną. Gdy równowaga ta zostaje 
naruszona rozstrzygać muszą wybory. 
Stronnictwo mówcy zastrzega się jed- 
nak przeciwko zmianie Konstytucji 
dła bieżących celów politycznych. 
Dalsze trwanie obecnego stanu rze- 
czy w kraju grozi śmiercią parlamen- 
taryzmu i demokracji. Jest to już o- 
statnia chwila, aby nawrócić na dro- 
gę normalnego rozwoju  parlamenta- 
ryzmu i demokracji. Sejm musi mieć 
prawo odwołania się do Opinji pu- 
blicznej, 

. PPS. sprzeciwia się zmianie ordy- 
nacji wyborczej w tym Sejmie, u- 
ważając, że zagadnienie to musi być 
rozpatrywane wyłącznie w całokształ 
cie zagadnień konstytucyjnych w 
przyszłym Sejmie. Dziś na poczeka- 
niu ordynacji wyborczej zmieniać nie 
należy, zwłaszcza w wyraźnym celu 
znacznego zmniejszenia przedstawi- 
cielstwa mniejszości narodowych i 
stworzenia sztucznego układu sił w 
parlamencie. Nowe wybory będą wy- 
siłkiem obudowania demokracjj parla- 

mentarnej. Spór między robotnikami 
i włościaństwem z jednej, a rządem z 

drugiej sirony musi być rozstrzygnię 
ty przez kraj. Bije godzina odwołania 
się do najwyższej władzy—opinji pu- 
blicznej. Rząd popełnił błąd, jeżeli 
sądził, że dumna obojętność sterni- 
ków nawy państwowej jest tu wska- 

zana. jest to jeden jeszcze argument 
za koniecznością uchwalenia tego 
wniosku, który będzie pierwszym 
krokiem do powrotu na drogę de- 
mokracji i parlamentaryzmu. 

Pos. Sanojca (Str. Chł.) uważająt 
iż wniosek o zmianę Konstytucji nie 
jest poważnie traktowany oświadcza, 
że stronnictwo jego wnosi o przej: 
ście nad tym wnioskiem do porządku 
dziennego. 

Pos. Bitner (ChD.) oświadcza, że 
z zasadniczego punktu widzenia klub 
jego nie głosowałby za - tą ustawą 
ponieważ prowadzi do wzajemnej 

walki w Sejmie, ale żyjemy w pań. 
stwie, w którem irracjonalność sto- 
sunków politycznych zaszła tak da- 
leko, że taka manifestacja  Sej- 
mu może być dla rządu  ostat- 
niem, aby się cofnął z obranej drogi. 

aby przepis o 

Dalsza współpraca z tym rządem jest 
niemożliwa. 

W dalszym ciągu swego przemó- 
wienia opozycyjnege pos. Bilner pod- 
daje ostrej krytyce działalność obec- 
nego rządu,oświadczaąc, że rząd ten 
kieruje się zasadą sinej władzy, ale. 
nietylko siła decyduje o powodzeniu 
i rozwoju państwa. . Potrzebna jest 
także sprawiedliwość i rezum. Tego 
zdaniem mówcy nie widat Rząd'idzie 
nie z narodem, łecz przeciwko naro- 
dowi. Stronnictwo mówcy nie chce 
obierać drogi wyrażenia rządowi vo- 

tum nieufności, choć to bylaby droga 
najracjonałniejsza. A dla tego nie 
chce, że w obecnej sytuacji walka 
między rządem a społeczeństwem 
wzmocniłaby tylko stanowisko stron- 
nictw antypeństwowych. 

Pos. Popiel. (NPR) wykazuje, iż 
jedyną drogą wyjścia jest odwołanie 
się do społeczeństwa w formie nieza- 
leżnych wyborów. Nie ma to być 
jednak próba rozgrywki z rządem. 

Pos. Kiernik (Piast) oświadcza, 
iż stronnictwo jego nie chce w tej 
chwili wprawdzie rozrachunku z obe- 
cnym rządem i oświadcza, że w po- 
czuciu odpowiedzialności za normalny 
rozwój państwa konieczne jest przy- 
wrócenie Scjmowi prawa odwolywa- 
nia się do społeczeństwa. 

Pos. Bagiński (Wyzw.) uzasad- 
niając swoją poprawkę, aby wniosek 
o rozwiązanie Sejmu mógł być pode 
pisany przez 45 posłów, zamiast 1/3 
ustawowej liczby posłów, dodaje, że 
jeżeli na obecnej sesjj będą widoki 
na pomyślne załatwienie sprawy  Sa- 
morządów, to wnioskodawcy pracy 
tej utrudniać nie będą i z wniosku 
swego nie skorzystają. 

Pos. Balin (Niez. Parija Cht) 
oświadcza, iż kiub jego głosować 
będzie za wnioskiem komisyjnym, aby 
w oczach chłopów i robotników 
skompromitować cały obecny stan 
rzeczy. Pos. Chrucki (Kl. Ukr.) zga- 
dza się na rozwiązanie Szjmu, jedy: 
nie warunki tego rozwiązania odrzu- 

.ca, Pos. Wojtiuk (fr. Kom.) również 
oświadcza się za wnioskiem komi- 
syjnym. 

Głosowanie. 
Po końcowem przemówieniu refe- 

renta pos. Czapińskiego przystąpiono 
do głosowania. Wniosek pos. Du- 
banowicza, aby prawo rozwią: 
zania się własną uchwałą przy- 
sługiwało tylko temu Sejmowi 
odrzucono. Również odrzucono 
dwie inne poprawki pos. PSE 
go (Wyzw.) ; pos. Błażewicza (Ch.D.). 
Projekt ustawy w brzmieniu zapro- 
ponowanem przez komisję przyjęto 
w drugiem czytaniu wszystkiemi gło- 
sami przeciwko głosom klubu chrze- 

ścijańsko-narodowego. . 

Trzecie czytanie, 

Przed trzeciem czytaniem Marsza« 
łek zarządził przerwę, po której oświad- 
czył, że według przeprowadzonych 
obliczeń podczas głosowania było na 
sali 324 osoby. Referent pos, Cza- 
piński bezpośrednio przed głosowa- 
niem przedłożył jeszcze drobne styli- 
styczne zmiany, poczem Marszałek 
zarządził głosowanie w trzecim czy- 
taniu przez drzwi. X 

Wobec wątpliwości, czy quorum 
jest dostateczne, zarządzono pigcio- 
minutową przerwę dla naradzenia się. 
Po przerwie, trwającej około półto- 
rej godziny wznowiono posiedzenie. 
Marszałek cšwiadczyl, iž zarządzone 
przed tem głosowanie nie mogło do: 
prowadzić do stwierdzenia quorum, 
ponieważ nie zostali ujawnieni ci, 
którzy się powstrzymali ed glosowa- 
nia. Wobec tego uchwała nie mogła 
dojść do skutku. Marszałek obecnie 
stwierdzi quorum, ażeby w ten spo- 

sób ujawnić i tych, którzy wstrzymali 
się od głosu: 

Przyjęcie ustawy. 
Pos. Dubanowicz zaproponował 

odłożenie trzeciego głosowania ;do 
przyszłego posiedzenia. Pos, Kościał- 
kwoski (Kl. Pracy) proponuje, ażeby. 

poprzednie głosowanie miało moc о- 

bowiązującą w wypadku stwierdzenia 

quorum w chwili obecnej, co uważa- 

ne byłoby za rónoznaczne z istnieją- 

cem quorum przy poprzedniem gło- 

sowaniu. W głosowaniu wniosek pos. 

Dubanowicza o odroczenie głosowa- 

mia w trzeciem czytaniu „OdrZUCONo, 

Po sprawdzeniu z listy ilości obec. 

nych Marszałek stwierdził, że na sali 

jest dostateczne quorum, a mianowi- 

cie 225 osób a solis Z: 

zarządził ponowne głosowani = 

ne = Elie czytaniu. Za ustawą 

oddano 189 głosów przeciwko10. 
Ustawę zatem w  trzeciem czytaniu 
przyjęto. 

ŚWIR — ul 

ul, Rynek 13 

STOŁPCE — u Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynez 9 
-go Maja 5 

WILEJKA POWIATÓW : —ul Micriewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz mitimetrowy jednosznaltowy na stro : 4, "l l 3— 3) 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W BRI ‘ ус 
oraz z prowincji o 25 proc. drožeį. Ogloszenia cyfrowe i iabelowe 0 25 proc, a.0žė 

Wybory niedzielne, 
Lista Nr. 12, którąśmy popierali 

w celach zasilenia Rady Miejskiej fa- 

chowcami, zdobyła 4 mandaty,ga tyl- 

ko kilkaset głosów brakuje jej do 
zdobycia mandatu 5-go. Podczas ob- 
liczeń uskutecznianych w głównej ko- 

misji wyborczej w nocy z 19 na 20 

czerwca stałe lista N 12 biła N 10 

większością 50 proc. Dopiero nad 

ranem przyniesiono urny z kilku ob- 

wodów, w których nadspodziewanie 

okazało się «dziesiątek» przeszło 300 w 

każdej. To zdecydowało, że związek 

ugrupowań demokratyczaych uzyskał 
o 8 proc. więcej głosów od nas. 

Obliczam także, że 10 wydała na 
wybory o 500 proc. więcej od nas. 

Pomimo małej iłości zdobytych 
mandatów, sukces łisty N 12 jest o- 

gromny, Naležy patniętać, że robota 

dwunastki nie była zwykłą robotą 

polityczno-wyborczą, taką jaką się u 

nas stale zajmują stronnictwa opiera- 

jące swe znaczenie na system wybo* 

rów powszechnych, a więc np. ende- 

cja czy socjaliści. Stronnictwa takie 
mają stałe, ogromne kadry, mają prze- 

różne stowarzyszenia i związki zawo* 

dowe, i tam przez długie łata tuma- 
nią ludzi prymitywizmem swoich ha- 

seł politycznych. Lista N 12 nie mia- 

ła za sobą takich związków, stowa- 
rzyszeń, organizacyj, „Sokolėw“ i pan 
narodowo usposobionych. Nie przy- 
woziliśmy też żadnych kalek z żade 
nego przytułku, ani szukaliśmy kon- 

taktu z zarządem stowarzyszenia św. 

Zyty. Nasza organizacja wyborcza 

była to szarża, w ciągu jakich dwuch 
tygodni zmobilizowaliśmy wszystko 
co może wpłynąć na „przekonania 
polityczne” — wybofcy powszechnego, 

to jest stare kostjumy krakowskie, 
groszowe baloniki, plakaty na których 
prócz Nr. Nr. nic nie bylo it, d. 
Prof. Zawadzki i autor niniejszego 
są konserwatystami, należeliśmy do gro 

na organizatorów akcji komitetu N 12. 
Możemy tu powiedzieć, że ze wszyst- 
kich imprez wyborczych, w któ- 

rych brali udział / konserwatyści 
polscy od chwili wprowadzenia 
tej karńby ludzkości, która się zo- 
wie głosowaniem powszechnym, 
łedynie ta nasza wileńska impreza się 
powiodła i to—jak każdy fachowiec 
partyjay nam przyzna—powiodła świete 

nie. Z niczego, bez żadnych kadr 
«zrobiliśmy» prawie 5 mandatów. 

Czytelnik zapewne jest zdumiony 

czyjając ten artykuł, a p. prof. Komar- 

nicki niewątpliwie wypowie interesu- 
jacą myśl, «że takich artykułów naza- 
jutrz po wyborach się nie pisze». Mu- 

szę tu wyznać, że przez cały czas 
swojej przedwyborczej roboty baloni- 
kowej pieściłem w duszy myśl, że 

właśnie w tej formie ujrzy swe Światło 
dzienne mój pierwszy artykuł powy- 
borczy. Nie liczyłem jednak na tak 
duży sukces naszej listy. W rozmo- 
wie z jednym z wybitnych przedsta- 
wiciełi endecji w dniu 11 czerwca po. 
wiedziałem, że liczę na 3 do 4 manda- 
tów. Interlokutor mój przyznał mi rację, 
lecz jednocześnie się zwierzył, że sam 
liczy dła endecji 25 mandatów, a 20 

mandatów dla centrokomu będzie u- 

ważał za rozwiązanie klęskowe. Wi- 

dać opiekuńczy duch jakiegoś peda- 
goda wynagrodził naszą skromność - 

ich ukarał za zarozumiałość. 
Dla endecji wczorajsze 11 manda- 

tów zamiast 33 w poprzedniej Radzie 
Miejskiej, czyli skok w dół na jedną 

trzecią jest klęską, klęską straszną 

nie dla tego, że rządy nad. miastem 
opuścili p.p. Bańkowski i Łukuciew- 
ski. To ich nie wzrusza, gdyż ende- 

cy organicznie są niezdolni do żadnej 

pracy twórczej a lubują się poprostu 
w każdej opozycji. Istota klęski en- 

deckiej polega na czem innem, zwłasz- 

"cza jeśli chodzi 6. stosunki. lokalne. 
Oto dotychczas endecy potrafili wpoić 
w społeczeństwo przekonanie, że tylko 
oni potrafią wygrywać wybory 
powszechne. Na podstawie tego prze- 
konania pompowali gotówkę ze spo- 

łeczeństwa, a zwłaszcza z ziemiań- 

stwa. Teraz przychodzi ktoś w par- 
tyjnej robocie nie zarejestrowany i w 

ciągu dwóch tygodni potrafi zrobić 
2/5 tego, co endecy mogą wydobyć 
ze swego stanu posiadania. Ponieważ 
icałe społeczeństwo naszego kraju, i 
zwłaszcza ziemiafistwo zawsze odczu- 
wało ten monopol endecji przy wy- 
borach, jako ciężar nieznośny, więc 
przełamanie tego przekonania o „se- 

kretach* endecji na wybory powszech- 
ne stanowi dła nich szkodę materjal- 
ną niepowetowaną. 

Toteż wszystkie deklamacje „o 
jedności frortu polskiego" i inne te- 
go rodzaju wykrzykniki, natarczy- 
wość w propozycjach stawianych Bez- 
partyjnemu Komitetowi o połączenie, 
któreśmy słyszeli w dniach przedwy- 
borczych, poza pokrywką '/ patosu 
przechodzącego w histerję mieściło w 
sobie tę kurczową obawę. że ktoś 
im rozbije ten monopol na posiada- 
nie cudownych zaklęć, prowadzących 
do zwycięstwa przy wyborach pow- 
szechnych. Tak się też i stało. Ende- 
cy przegrali, — zorganizowana grupa 
bezpartyjnych pokazała, że nie 
„Święci garnki lepią*, i 

Żydzi przegrali więcej niż endecy- 
Zamiast 16 mandatów, które się im 
należą ze stosuaków liczbowych da: 
stali 12 t.j, razem Żydzi narodowi i 
„Bund”, Gdzie się podziała reszta Ży- 
dów? Wywnioskować można, że poszła 
na listę komunistyczną, Listy do Rady 
Miejskiej mają znaczenie pewnych de- 
monstracji Organizatorzy nadają im 
barwy o wiele żywsze, aniżeli kandy= 
daci ma nich wypisani. Lista 15 była 
organizowana przez komunistów, i 
dlatego właśnie powodzenie iej ma 
charakter demonstracji antypaństwo- 
wej. 

Specjalnie rozpatrywać należy nad 
zwyczajne powodzenie P.P.S. Sami 
się tego nie spodziewali. Liczyli na 2 
do 4 mandatów, otrzymali 9. Od 
dwuch lat P.P.S. w dniu 1 maja nie 
ośmielila się nawet wyjść na ulicę, a- 
tylko pocichutku, z tylnego wejścia 
sali miejskiej przemykała się na ul. 
Kijowską. A tu raptem takie powo- 
dzenie, z 2 mandatów zdobytych w 

1919 skoczyli na dziewięć. 
Powodzenie to ma dwojakie obli- 

cze. Jeśli chodzi o samą gospodarkę 
municypalną, to będzie miało to skut- 

ki katastrofalne, nieobliczalne. Niema 
gorszych gospodarzy miasta, niema 
takich rozrzutników grosza podatkowe- 
go, jak socjaliści Wobec tego nawet . 
uważamy możliwość rządzenia mia- 

stem przez koalicję większości pol- 
skiej, t. j. endecy, bezpartyjni, demo: 
kraci, socjaliści, prawie za nierealne. | 

Ale taki stosunek do powodzenia P. 
P.S. jest stesunkiem gospodarczym, 
ekonomiczym. W ocenie politycznej 

tego powodzenia P.P.S. obok stron 
bardzo ujemnych, ma także pewną 
cechę dodatnią, Oto bądź co bądź 
w Wilnie, w tem mieście tak wysta- 

wionem na agitację komunistyczną, 

socjaliści stojący na gruncie państwa 
polskiego zyskują dwa razy tyle gło- 

sów co elementy państwu polskiemu 
nieprzychylne. Tu jest ten olbrzymi 
plus Wilna w porównaniu z taką 

Warszawą, gdzie stosunek głosów 
P.P.S. do unieważnionej listy: komu- 
nistycznej był znacznie gorszy. 

Litwini dostali około tysiąca gło- 
sów, lecz skutkiem tego, że prowa 

dzili całą agitację wyłącznie w języku 
polskim. Poza jedną jedyną odezwą 
dwujęzyczną, wszystkie ulotki, afisze, 

odezwy listy 5 były rozdawane w ję- 

zyku polskim. Bito tan specjalnie na 
system podatkowy. 

Pod wzgłędem gospodarczym» 
względem celowości samej Rady Miej- 

skiej uważamy wybory z onegdaj za fa- 
talne. Nie widzimy możliwości wytwo- 

rzenia jakiejkolwiek większości w 
Radzie Miejskiej. Wilno wstępuje w 

ciężki okres pracy samorządowej. 

Wróżymy mu tarcia i krótkie życie. 
Wybory & 19. czerwca dały Radę 

Sejm i Rząd. 
Pożyczka zagraniczna. 

W tym tygodniu będzie zapewne 
ostatecznie podpisany układ pożyczki 
amerykańskiej dla Polski, Pożyczka 
ma wynieść 60 miljonów dolarów, 
kurs emisyjny 92, stopa procentowa 
na 7. Pożycza grupa banków amery- 
kańskich z Bankers Trust i Blair et 
Co na czele, a požyczka ma byč wy- 
puszczona na rynku pieniężnym nie- 
tylko Ameryki, ale także Angiji, Fran- 
cji, Holandji, Szwajcarji. Będzie ona 
użyta w całości na cele stabilizacji 
złotego a zatem na działalność Banku 
Polskiego. Przedstawicielem grupy 
pożyczającej nie będzie grono czte- 
rech członków cudzoziemskich Rady 
Banku z szczególnemi prawami, jak 
początkowo mówiono, ale jeden 
adviser, zajmujący się Ściśle sprawa- 
mi użycia pożyczki, a wszelkie pier- 
wotne myśli o arbitrażu między przed- 
stawicielem kapitału zagranicznego a 
ah bankowemi zostały uchy- 
lone. 

Dyskonto Polskiego Banku 
zagranicą. 

Weksłe Banku Polskiego nie mia- 
ły dotychczas należycie urządzonego 
dyskonta zagranicą. Wczoraj nadeszła 
wiadomość o ostatecznem załatwieniu 
przygotowywanego od dłuższego cza- 
su zapewnienia Bankowi Polskiemu 
Dyskonta do wysykości 29 miljonów 

dolarów przez wszystkie wielkie Banki 
Państwowe Europy i Sianów Zjedno- 
czonych. Sprawa ta załatwiona była 
głównie w Waszyngtonie i Nowym 
Yorku, przy bardzo owocnym współ- 
udziale Posła Polskiego p. Ciecha- 
nowskiego, oraz przy żywem i sta- 
nowczem zajęciu się Prezesa Federal 
Reseivė Bank p. Strong'a. Budowa 
polskiej finaasowości w stosunkach z 
zagranicą jest w ten sposób bardzo 
poważnie uzupełniona. 

Zwołanie Sejmu Sląskiego, 

WARSZAWA, 20.Vi, PAT, Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej zarządze« 
niem z dnia 14 b. m. na podstawie 
art. 21 Konstytucji Sląskiej zamknął 
sesję Sejmu sląskiego z dniem 20 
czerwca r. b. 

T KITT UNITA 
Tania wyprzedaż wianków 

w pracowni wianków metalowych 

„Immortal“ Wieika ul. d. 3, m. 1, 
wejście z bramy. 

Sprokójcie 
NASZE SPECJALNE 

Orzechy w czekoladzie, 
Migdałki w czekoladzie, 
Ananas w czekoladzie, 
Mandarynki w czekoladzie 

ao» „Pltog detaliczny 

Mickiewicza 10, 

  

  

JEŚLI cenicie swe zdrowie i nerwy, 
JEŚLI dbacie o trwałość i oszczęd- 

ność obuwia, 

JEŚLI pragniecie mieć chód 
elastyczny i elegancki, 

Będziecie nosić tylko 

obcasy i zelówki 

gumowe 

„Berson”. 

lekki, 

    

  

  

Miejską niezdolną do pracy, Podob- 
nie zresztą jak ostałnie wybory do 
Rady M. Warszawy. Caż. 

EDTA TTK NS SPAIN KAUKĖS 
Cudowne zniknięcie. 

Od wczoraj t. j. od powyborczego po. 
niedziałku w sposób cudowny znikł wyraz 
<monarchizm> z łam szanujących się pism 
wileńskich t. į. Dziennika Wileńskiego i Kur- 

jera Wileńskiego. Niema już na tamtych 
szpaltach «monarchistów», pozostali tylko 
<bezpariyjnis, Chwalebne jest, že po wybo- 
rach szanujący się dziennikarze zdobywają 
się na ładny objektywizm. 

ЗОЕНЕСОЙ ВЕО УСТНУСМНОННОРНТОСРИЧЕ РО BEDA
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W yniki wyborūw do Rady Miejskiej wWilnie 
Obwód Nr. 1 w. Jerozolim 31. 

2 
2 — 68 
BR 
4 ZEŻ 
5— 3 
GZ= 

Cbwėd Nr 2 ul. Wilkomierska 31 

Padło głosów na listy: 
1 

8—3 
10 — 82 
12 — 49 
14 — 105 
15 — 

Padło głosów na listy: 
1— 20 
2 — 214 
3— 5 
4— 12 
5— 33 
6— 3 

Obwód Nr. 3.ul. Kalwaryjska 73: 

17— 1 
8 — 281 

10 — 108 
12 — 127 
14 — 206 
15 — 125 

Padło głosów nalisty: 
1— 10 
2 — 108 
Žada 
4— 6 
I-is 
BPE 

7— 6 
8 — 7 

10 — 48 
12 — 41 
"14 — 43 
15 — 73 

Obw6d Nr. 4 ul. Kalwaryjska 73 
Padło głosów na listy: 

1— 9 7— 7 
2 — 109 8 — 77 
3— 2 10 — 86 
4— 22 12 — 40 
5— 5 14 — 45 
G 15 — 96 
Obwod 5 Antokoi 106 
1— 3 7— 1 
2 — 187 8 — 127 
3— 2 10 — 355 
4— 71 12 — 137 
5— 6 14 — 284 
б — — 15 — 57 

Obwód Nr. 6 ul. 
Padło głosów na listy: 
1— 43 
2 — 100 
RZ 
4— 11 
5 — 35 
б — 6 

Antokolska 32 

L 13 
"arkos 
10 — 149 
12 — 214 
14 — 381 
15 — 44 

Obwód Nr, 7 ul. Pióromont 10 
Padło głosów na listy: 

1— 80 
2 — 291 
32 
4— 8 
5— 17 
(8.4 

7 — 15 
8— 19 
10 — 343 
12 — 54 
14 — 100 
15 — 194 

Obwód Nr. 8, Płóromont 10. 

Padło głosów na listy: 
1 — 16 
2 —240 
cy PRE 
4 — 55 
5 — 49 
б — 1 

7 — 5 
8 —139 

10 —126 
12 —163 
14 —358 
15 —108 

Obwód Nr. 9, Krakowska 25. 
Padło głosów na listy: 
1 — 20 
2 —101 
3— 2 
4 — 14 
5 — 36 
6— 1 

Obwód Nr. 10 ul. Witoldowa 

7 — 2 
8 —102 

10 — 90 
12 —197 
14 —412 
15 — 30. 

Padło głosów na listy: 

1— 22 
2— 815 
3— 1 
4— 79 
5Т 
6— 6 

Obwód Nr. 11 ul. Inflancka 9- 

ZEBY 2 

8 — 147 
10 — 144 
12 — 67 
14 — 149 
15 — 121 

Padło głosów na listy: 

1— 5 
2 — 245 
3— 1 
4— 7 
5— 10 
k 4 

Obwód Nr. 12 ul. 

1 — 113 
2 — 140 
i 
4— 8 
5— 22 
6— 3 

Obwód Nr. 13 ul. 
Padlo głosów 

1— 64 
2 — 291 
AL 
4— 15 
5 — 15 
Ore każ 

Obwód Nr. 14 ul. Mickiewicza 60. 

7— 3 
8— 28 
10 — 190 
12 — 150 

„ 14 — 257 
15 — 102 

37. 

Inilandzka 9 
Padło głosów na listy: 

SP dead 

8— 28 
10 — 138 
12 — 165 
14. —376 5 
15 —114 

Koszykowa 7. 
na listy: 

RZ 
8:— 16 

10 — 347 
12 — 185 
14 — 336 
15 — 168 

Padło głosów na listy: 

1— 38 
2 — 122 
3— 11 
4— 43 
5 — 13 
6— 7 

. 

7 — 1 

° 8 — 173 
10 — 95 
12 — 150 
14 — 315 
15 — 46 

Obwód Nr. 15. ul. Pańska 7, | 
Padłó na listę głosów: 
1— 18 
2 — 204 
OP ао 
4-- 42 
5— 14 
6— 8 

7— 1 
8 — 182 

10 — 135 
12 — 217 
14 — 296 
15 — 148 

Obwód Nr 16 Mickiewicza 60. 
Padło głosów na listy: 

1 — 28 
2 — 132 
3— 9 
4— 15 
5 — 28 
6:— 

+ (A SOW 
8 — 136 

10 — 77 
12 — 204 
14 — 388 
15 — 17 

„U S$. B,, 11. Chakiel Ludwik koiejarz. X ; 

Przypuszczalnų podział mandatów. - 
Wobec tego, że prace plenum Centralnego Komitetu Wyborczego 

nie zostały jeszcze ukończone w dniu wczorajszym, cyfrowe dane podawane 

dziś przez nas nie są jeszcze ostateczne i możliwe są pzwne odchylenia. 
Według dotychczasowych obliczeń cyfry te przedstawiają się na- 

stępująco: : 
Dzielnik wyborczy 1222. Frekwencja 59,904. Uprawnionych do gło: 

sowania 103 240. ‚ ‚ 
Na poszczególne listy przypadło: głosów mandatów 
Na listę Nr. 1 Rosyjsko-białoruska 1.608 1 

„ ОМОр 11.434 ° 
„. Nr. 3 Kobiet żydowskich 627 0 
„ Nr. 4 Bundu — 3499 3 
* Nr. 5 Litewska — 1012 1 
„ Nr. 6 Poalej:Sjonu — 313 0 
ы Nr. 7 Obrony Praw Roboinika * 102 0 
« Nr. 8 Narod. Bloku Żydowsk. 10525 9 
2 Nr. 10 Zjednoczonego Komitetu 

Uzdrew. Gospod. miejskiej 
(Demokraci i Partja Pracy) 5.892 5 

» _Nr.12 Bezpartyjnego Komi- 
tetu Wyborczego 5372 4 

ю Nr. 14 „Ce-ntrokomu“ Narodowi 
Demokraci 13.636 и 

„ Nr. 15 Kiezaležneį Partji Socja- 
listycznej (komuniści) 5886 5 

Lista Nr. 1. 
1. Bohdanowicz Wiaczesław senator. 

Lista Nr. 2. 
1. Czyż Witold ekonomista, 2. Pławski Stanisław inžyniar, poseł, 3. 

Stążowski Franciszek zwrotniczy, 4. Ehrenkreutz Stefan profesor Uniwer- 
sytetu, 5 Markiewicz Edward pocztowiec,] 6. Kuran Zygmunt rysownik, 
7. Bartnieki Stanisław metalowiec, 8, Rydzewski Bronisław profesor Uni- 
wersytetu, 9. Gryto Stanislaw tokarz. 

Lista Nr. 4 
1. Kagan Boruch buchalter, 2. Rafes Izaak lekarz, 3. Aronowicz Jó- 

zef urzędnik Kasy Chorych, 4. Rozentał Anna. 

Lista Nr. 5. 

1. Szłapelis Jerzy, doktór, 

„Lista Nr. 8. 
1. Wygodzki Jakób lekarz, poseł na Sejm, 2, Szabad Cemach lekarz; 

3. Gardon Adolf przemysłowiec, 4, Kruk Lejzer rzemieślnik, 5. Zaks 

Eliasz aplikant sądowy, 6, Spiro Luzer inżynier, 7, Czernichow Józef adwo- 
kat, 8. Trocki Saul inżynier, 9. Epsztejn Nochum rzemieślnik. 

Lista Nr. 10. > 
1. Piłsudski Jan sędzia, 2. Staniewicz Witold doktor filozofji, mini- 

ster, prof., 3. Małeszewski Witold naczelny Lekarz Kasy Chorych, 4. 

Młodkowski Tadeusz Dyrektor Seminarjum Naucz., 5. Jensz Henryk inžy- 

nier-technolog. 

Lista Nr. 12. 
1. Jundziłł Zygmunt adwokat, 2. Niewodniczański Witold inżynier, 

3 Borowski Antoni lekarz, 4. Wańkowicz Stanisław właścicieli domu. 

y Lista Nr. 14. 
1. Komarnicki Waclaw doktor profesor U.S. B, 2. Rozwadowsk 

Konstanty inżynier, 3. Eagiel Mieczysław adwokat, 4. Kubilus Stanisław 
inżynier-technolog, 5. Fedorowicz urzędnik państwowy, 6. Iwaszkiewiczowa 

Rudoszańska Marja wice prezeska Narodowej Organizacji Kobiet, 7. Go- 
łębiowski Wojciech kupiec, 8. liewandowski Józef ślusarz mechanik, 9. 

Krasowski Totnasz cukiernik, 10. Karaffa-Korbut Kazimierz doktor profesor 

Lista Nr. 15. 
1. Zasztowt Aleksander budowniczy, 2. Dzidziul Aleksander szewo 

3. Łopuszyński Konstanty urzędnik, 4. Kruk Kožma kooperat, 5. Zasztowte 

Sukiennicka Halina doktór: praw. | 

ВПИИИТИЕЕОЙЕНЫ < чбсонысна СЕСГО EE EINIKIS 

Obwód Nr. 17 ul. Zawalna 5 Ž — 311 A — 3 

i listy: Aa S = An g > a py ins MS 

ВО 5— 11 14 — 133 
28 Sw 6 — 15:05 9 
a a> a A — 127 Obwód 24 ui. Witebska 5. 
5— 4 14 — 321 Padło głosów na listy: 
6— 16 "15 — 32 oko. 41 TO WJ 

Obwód Nr. 18 ul. Mostowa 7 . Ё — 156 13 — ЁЁ 
a listy: S ju R : Ра‹і{о„діозо\ч п.; 1_5_3‚1 18 12 — 70 

ke 5— 15 14 — 285 2 — 125 8 — 161 2 A 
S 28 10 — 73 
AWAY 12 — 171 Obwód Nr 25 ul. Białostocka 8. 
5— 17 14 —512 Padło głosów na listy: 
б - 2 15 — 66 1 — 29 7 — — 

Obwėd Nr. 19 ul. Mostowa 7. 2 = xt a — > 

: o wałach 4 = 100. 18m 02 
2 — 104 8 — 102 B= 10 A 278 
gęsią 10 — 90 6— 3 15 — 153 

4— 14 12 — 197 Obwėd Nr. 26 ul. /arzec:e 5. 
5— 36 14 — 412 Padło głosów na listy: 
6— 1 15 — 38 тч ОНМ 

Obwód Nr. 20 Królewska 9. 2 — 106 8 — 417 
Padło głosów na listy: 3— 27 10— 29 
1-0 S 4 — 137 12 — 108 
g a as 5-а оа 14 — 263 
3— 3 10 — 83 GAAS 15 — 150 

4 — 6 12 — 119 Obwód Nr. 27, u. Skopówka 4. 
5— 39 14 — 401 Padlo głosów 'na listy: 
6— 1 15 — 125 i. M Ne, 

Obwód Nr. 21 ul. Połocka 2. PRESA 8 — 335 
Padło głosów na listy: 3 — 30 10 — 67 
read ' ооы -ар 4 — 129 12 — 171 

2 — 240 8 — 156 5 — 40 14 — 454 

3— 2 10 — 176 6— 4 A5 — 122 
4— 72 12 — 161 . 28 Magistrat. šias 14 — 467 Obwód Nr agis = 

Padło głosów na listy: 
, 6— 1 15 — 80 1 5 Aa io 

Obwód Nr. 22 ul, Filarecka 2. 2 — 110 8 — 163 
Padło głesów na listy: Adii 10 — 53 
1— 62 7 — — 4— 65 12 — 119 
2 — 328 8 — 30 5 — 30° 14 — 413 
З i 6— 3 15 — 42 

A 12 — Obwód 29 ul. Żeligowskiego 1, 
: Ro a 18 ŻĘ 8 Padło głosów na listy: 

Qbwód Nr 23: wieś Góry. aS ONES 
Padło głosów na listy: a MJ 10-040 

1— 30 1— — 4— 34 12 — 121 

SŁ O 

5 — 
6— 113 

wo 

12 14 — 577 
15 — 29 

Obwód Nr. 30. ul. Wileńska 10. 
Padło na listę głosów: 

1 — 12 7— 7 
2—87 8 — 267 
3— 16 10 — 59 
4 — 13 12 — 75 
5 — 15 14 — 282 
6 — 9 15 — Z 

  

Przed sprawozdaniem min, Stresemanna. 
JERLIN, 20 Vi. PAT. Prasa berlińska donosi, że min. Streseman 

pragie jak najszybciej rozpocząć debaty w Reichstagu nad sytuacją za- 
raiiczną i dlatego spodziewać się należy, że interpełacja socjalistyczna w 

srawie polityki zagranicznej będzie rozpatrywana we czwartek. Jedvo- 
zešnie wniosła interpelację partja komunistyczna, która żąda od gabinetu 
usprawiedliwienia się z obecnej neo-imperjalistycznej polityki, która grozi 
niebezpieczeństwem nowej wojny. Komuniści zarzucają ministrowi Strese- 
mannowi, że dokonał on zwrotu w swej polityce na rzecz przyłączenia 
się do frontu antysowieckiego stworzonego przez Anglję. 

Rząd aprobował politykę delegacji niemieckiej w Genewie. 
BERLIN. 20Vi. PAT. Biuro Wolffa donosi, że gabinet Rzeszy na 

dzisiejszem posiedzeniu przyjął do wiadomości sprawozdanie ministra 4 
Obwód Nr.31 ul. M. Pohsfanka 8. Stresemanna o naradach genewskich, wyrażając delegacji niemieckiej po- 

Padło głosów na Išty: 
1—17 ; 
2 — 99 8 —301 
3 — 12 10 —107 
4 —111 12 —103 
5—2 14 —308 
6 — 15 15 — 45 

Obwód Nr 32 ul W. Pohulanka 38 
Padło głcsów na listy: 
1— 72 = — 
2 — 146 8 — 108 
3— 4 10 — 168 
4 — 34 12 — 230 
5 — 43 14 — 488 
6— 7 15 — 50 

Obwód Nr. 33, ul. Szeptyckiego 11. 
Padło głosów ma listy: 

„1 — 30 7 — 4 
2 —165 8 — 80 
з — 8 10 — 81 
4 — 44 12 — 71 
5 — 3 14 —250 
6— 4 15 — 42 

Obwód Nr. 34 ul.W. Pohulanka 14 
Padło głosów na iistę: 

1 — 12 7 — — 
2 — 89 8 —375 
3 — 40 10 — 33 
4 —118 12 — 99 
5— 6 14 —237 
6— 20 15 — 84 

Obwód Nr. 35 ui. Trocka 14. 
Padło głosów na listy: 

1— 9 „Aaa 
2— 65 8 — 333 
3— 11 10 — 16 
4 — 148 12 — 13 
5— 2 14 — 140 
6— 8 15 — 138 

Obwód Nr. 36 ui. Ostrobr. 5. 
Padło głosów na listy: 
RES z 
2 — 32 8 —711 
3 — 41 0н8 
4 —257 12— 2 
5 — — 14 —222 
6 — 19 15 — 45 

Obwód Nr 37 zauł. Lidzki 7 
Padło głosów na listy: 

1— 9 7 — — 
2 — 32 8 — 711 - 
3 — 41 10 — 3 
4 — 257 12 — 2 
5— 3 14 — 45 
6 — 19 15 — 222 

Obwód Nr. 38 ul. Ostrobramska 5 
Padło głesów na listy: 

1: 21 Т. — — 
2 — 76 8 — 341 
3— 27 10 — 51 
4 — 110 12-30 5 
5 — 29 14 — 126 
6 — 13 15 — 63 

Obwód Nr: 39 ul. Ostrobramska 5. 
_ Padło głosów na listy: 
1 — 21 7 — — 
2 — 69 8 — 477 
3— 87 10 — 30 
4 — 106 12 — 30 
5 — 10 14 — 223 
6 — 102 15 — 98 

Obwód Nr. 40 ul. W. Stefańska 37 
Padło głosów na listy: 

1— 3 Т-— — 
2 — 74 8 — 1793 
3 — 35 10 — - 3 
4 — 194 12 — : 7 
5 — — 14 — 50 
6 — 32 15 — 135 

Obwód Nr. 4i, ui. Wiwulskiego 18. 

Padło głosów na listy: 

ТОВ 1 
2— 74 8 —607 
3 — 81 MER. 
M 2580 12 R 
5-8 14 — 86 
WSE 15 —215 

Obwód Nr 42 ui. Stefańska 37. 
Padło głosów na listy: 
m 8 1 
2 — 168 8 — 308 
ЗЕ орн 210, 44 
1 p 95 A 
Bed o АНЕ 14 
GO GU (6-507 

Obwód Nr. 43 ul.Szeptyckiego 11 
Padło głosów na listy: 

1— 25 7 — — 
2 — 113 8 — 157 
3 — 13 10 — 18 
4 — 47 12 — 50 
5— 3 14— 08 
6 — 14 15— 57 

Obwód Nr. 44, ul, Piłsudskiego. 
skład kanalizacyjny. 

Padło głosów na listy: 

1— 8 7 — — 
2 —306 8 —212 
3— 8 10 — 32 
4 —147 12 — 67 
5 — 16 14 —192 
6 — 5 15 —268 

Obwód Nr. 45 W. Pohułanka 38. 
Padło głosów ma listy: 

1— 22 7 — — 
2 — 151 8 — 203 
3 — 8 10 — 47 
4 — 143 12 — 46 

dziękowanie za jej pracę. Na tem samem posiedzeniu gabinet ustalił wy- 
tyczne, na których ma być oparta odpowiedź na wniesionz w Reichstagu 
interpelacje w sprawie polityki zagranicznej, 

Rozbudowa floty Japonji. 
TOKIO, 20.VI PAT. Minister marynarki admirał Okada ogłosił oświad- 

czenie, w którem stwierdza, że dla Japonji jest bezwzględnie konieczne 
utrzymanie obecnej ilości statków pomocniczych celem zabezpieczenia jej 
handlu zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny, gdyż Japonja nie 
posiada sama wiele surowców, a uzależniona jest w tym względzie od 
państw zagranicznych. Oświadczenie podkreśla dalej, że statki pomocnicze, 
których budowa zostanie zakończona w r. 1928 oraz statki zbudowane 
na zamianę nienadających się do użytku. których budowa zatwierdzona zo- 
stala na poprzedniej sesji parlamentu, stanowią dla kraju najniezbędniejsze 
minimum. 3 Sia = © el. 18 ae 
Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Lublinie 

LUBLIN, 20VI, PAT. Wyniki wyborów do Rady Miejskie w Lubli- 
mie według pierwszego nieoficjalnego jeszcze obliczenia Głównego Komi- 
tefu Wyborczego przedstawiają Się następująco: Ilość uprawnionych do 
głosowania wynosiła 56.571. ogólna liczba maadatów 47. Lista Nr. 1 (Poa- 
lej-Sion i Cejrej Sjon prawica) 540 głosów, mandatów—0. Lista Nr. 2 
(PPS) otrzymała głosów 16 195, mandatów 17—18. Lista Nr. 3 (Żyd. 
Zjedn. Dzmokr. Rzemieślników, drebnych ku4ców i pracowników umysło- 
wych) głosów 2.328, mandatów—2. Lista Nr. 4 (Bund) głosów 7403, 
mandatów 7—8 Lista Nr. 5 (Żyd. rob. komitet wyborczy Poalej Sion, le- 
wica) głosów 1225, maadatów 1. Listy Nr. 6 nie było. Lista Nr. 7 (chrz. 
komitet wyborczy obrony polskości Lublina—prawica) głosów 8919, man- 
datów—9. Lista Nr. 8 (Zjednoczenie gos20darcze przy stowarzyszeniu wła- 
ścicieli nieruchomości m. Lublina) głosów 764, mandatów—0. Lista Nr. 9 
(zjedn. narodowy blok żydowski) głosów 4.605, mandatów—4 Lista Nr. 10 
(b'ok związku oracowników—Związek Naprawy Rzeczypospolitej) głosów 
4,873, mandatów—5. Lista Nr. 11 (Zjeda. zawodowe Poiskie—NPR, prawi- 
ca) głosów 128, maadatów—0. Zainteresowanie wyborami było dute, gło- 
sowało około 90 proc. uprawnionych. Wszędzie panował zupełny po- 
rządek. ; 

-№№ 
FILJA |     

   
[
=
=
 

l 

M w Wilnie 

przeniesiona została na ul.Tatarską 
I Nr. 2. róg Miekiewieza. 

> Przyjmuje prenumeratę i ogloszenia, 
|) EJEFEFREEEETEEEJFHEEFEJEL 

5 — — 14 — 137 '3— 5 10 — 79 
6— 3 15 — 268 4— 9 12 — 66 

O>wód Nr. 46 ul. Rzeźaia. 5 a = = 
ło gł listy: rr ża po głosów LAN: Obwód Nr 55. N. Świat, ui. Sło- 

2 — 238 8 — 222 wiańska 15. 

3— 1 10 — 42 Padło głosów na listy: 

4 — 91 12 — 33 1— 14 7 — — 
5 — 5 14 — 83 2 — 339 B= 2 
6— 1 15 — 329 3— — 10 — 153 

Obwód Nr 47 ul. Koszykowa 6, 4 s 12 = KE = 
eo Sa: Wa 15 — 54 

„2 — 501 8 — 9 Obwód Nr. 56 ul. Kalwaryjska 73. 
3— — 10 — 243 Padło głosów na listy: 
4— 1 12 — 70 RADĘ: Roi 
5 —-118 14 — 158 2 — 212 8 — 38 

Pda OSA —- 209 3—- — — 10— 06 
Obwód N. 48 u). Dobrej Rady 24 4— 9 12 — 67 

Padło głosów na listy: 5— 16 14 — 149 
EZ 7. 2 б 15 -— 68 
Ё = a 1 oj £ Obwód Nr. 57, w. Szkaplerna 25. 

02% 12 — 42 1Ра‹№ głosów na listy: : E 

5— 16 14 — 142 —100 ана AR 1% 1 IE 
Obwód Nr. 49, ul. Kurlandzka. 425746 12 —116 

Padło głosów na listy: 5 — 13 14 —319 * 
1 —-362 7— 1 6 — 10 15 —166 
a — 10 8— Z STT IKI EEST EITI 

—215 Н 
0: в -& Przebieg wyborów. 
6 Ka . 15 л 29 Pomimo, że iłość głosujących by” 

ła znacznie mniejsza, niż to począte 
kowo przypuszczano, w wieiu obwo- 
dach nie zdążono przed 9-tą oddać 

Obwód Nr. 50, ul. Raduńska 56- 
Padło głosów na listy: 

KSF 1 — głosów. Przeczyną tego zbyt mała 
‚ 2 —662 8 — 53 ilość obwodów, oraz przewlekła pro- 
.3—— 10 —205 cedura, przy sprawdzaniu nazwisk. 
4— 9 12 — 92 W/ wielu wypadkach głosującemu о- 
5—11 14 —225 šwiadczano, że nazwisko jego nie 
б — — 15 — 70 zostało wpisane na listę i dopiero na | 

Obwodu Nr. 5!, ui. S:kaplerna 25. 

Padło głosów na iisty: 

usilne żądanie ponawiano poszukiwa- 
nie, które w wielu wypadkach dało 
dodatni dla głosującego wynik. 

i Ta 4 Sza 49 W obwodach nr. 3 i 4 przy ul. 
ЗТ 10 —155 Kalwaryjskiej odeszło po kilkadzie- 
42-10. 12 —142 siąt osób. Były to zresztę wypadki 
E 14 14 —304 poszczególne, bowiem w _ większej 
GE 15 — 69 sc odpo za kio w: 

z mógł głos oddać. Szkoda, że wie 
Obwód Nr 52 ul Raduńska 56. wyborców niedoceniając znaczenia 

Padło głosów na listy: wyborów—nie chciało głosować mi 
4 > va) TRS chcąc poświęcić na to godzinki czasu 
2 — 428, 8— 49 Przykładem, jak należy traktować 
3— — 10 — 63 swoje obowiązki obywatelskie była 
4— 7 12 SR wojewodzina p. Jadwiga Raczkiewi« 
5— 1 14 — 40 czowa, która nie zgodziła się skorgy* 

° 63 — 15 — 50 stać Zz proponowanych jej ulg, w p0- 
staci uniknięcia oczekiwaniu w kolef* 
ce i w przeciągu 40 minut czekała 

_ na swoją kolej. 

Obwód Nr. 53 ul. Beliny. 
Padło głosów na listy: 
1— 97 17— 2 Nie obeszlo się i bez zabawnych 
2 — 130 8 — 88 epizodów: 1. p. do zgrzybiałej sta- 
3— 8 10 — 90 ruszki poszukującej kartki z 14 Ка 
4— 6 12 — 13 podchodzi żydek i ofiaruje jej czwór- 
5— 6 14 — „43 kę i.. ołówek dla dorobienia jedynki. 
6— 1 15 — 77 A ileż osób, zwłaszcza na  przedmie- 

ściach oddawało kartki nie patrząc na 
numer wypisany na niej. To też nię- 
sumienni agitatorzy 2 i 15 wykorzy- 
Stywali nieświadomość mas. 

, Obwód Nr. 54 ul. Słowiańska 15 
Padlr głosów na listy: 

1— 22 
2 — 163 8 — 39
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

a Meteorologii UA B. 

z dnia 20—VI 1027 r. 

Qiśhienie 
średnie | 156 

Temperatura { 
(rednia | au7 
Opad za do- Ka 
bę w mm. 

Wiatr ł Południowo-Zachodni. 
przeważający ! 

Uwagi: Półpochmurno. Minimum 
za dobę -l-13. Maximum za dobę + 20. 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA. 
— Wyjazd p. Wojewody na 

inspekcję W dniu dzisiejszym, 21 

b. m. rano p. Wojewoda Władysław 

Raczkiewicz nie będzie przyjmował 
interesantów ze względu ma wyjazd 

na inspekcję. Powrót p. Wojewody 
spodziewany jest jutro, dnia 22 b. m, 

— Podziękowanie Pana Wo- 
jewody puik. Pasławskiemu. W 
związku z odejściem Pana Pułkowni- 
ka Stefana Pasławskiego na nowe 
stanowisko w Ministerstwie Skarbu, 
Pan Wojewoda, listem skierowanym 
na ręce Pana Pułkownika, wyraził Mu 
serdeczne podziękowanie i uznanie za 
położone przezeń trudy podczas 
urzędowania na stanowisku Dowódcy 
6-tej Brygady K. O. P. w Wilnie. W 
liście tym Pan Wojewoda podkreśla 
harmonijną i ścisłą współpracę orga- 
now K. O.P. z organami Władz 
Administracyjnych, która została 
osiągnięta dzięki jaknajdalej idącego 
zrozumienia przez Pana pułk. Pasław- 
skiego konieczności istotnego i bezu- 
stannego koordynowania działalności 
straży granicznej z poczynaniami i 

zyderatami władz  administracyj* 
nych. $ 

Po1aito o. Wojewoda stwierdza, 
że P, pułk. Pasławski, pomimo trud- 
nego i odpowiedzialnego zadania kie- 
rowania Brygadą, znajdował również 
czas dla rozwinięcia pożytecznej dzia- 
łalności społecznej. 

SAMORZĄDO WA. 
Pożyczkowo-Oszczędnoś- 

ciowe kasy w pow. Oszmiańskim. 
Na zasadzie odnośnych rozporządzeń 
Wydział powiatowy Sejmiku Osz- 
miańskiego założył szereg gminnych 
kas Pożyczkowo Oszczędnościowych, 
a mianowicie w: Kucewiczach, Krewie 
i Polanach. Kapitał zakładowy pierw- 
szych dwóch wynosi 5000 zł., ostat- 
niej 2000 zł Kasy te uprawnione są 
do zaciągania zobowiązań do 5-cio 
krotnej wysokości kapitałów zakłado- 
wego i zasobowego kaSy. 

MIEJSKA. 
— (c) Remont wieży katedral- 

nej. Mimo to, iż pierwotnie ustalono, 
że remont Bazyliki i wieży odbędzie 
się z powodu braku'czasu po uro- 
czystościach koronacyjnych, przystą- 
piono do pobiełenia wieży. 

Na roboty z tem związane wystar- 

czy czaśu aż nadto. Je 
Pracę rozpoczęto wczoraj Zrana. 

W ciągu dnia wczorajszego odnowio- 
już dwa górne piętra. 

— Przedstawiciel prasy  Нп- 
laqdzkiej w Wilnie. W dniu wczo- 

- rajszym bawił w Wilnie prof. Trast z 

) 
| 

"się dnia 1 lipca rb. a obejmuje 

1 przypada na 

żoną, który jako przedstawiciel prasy 
finlandzkiej udaje się do Krakowa na 
uroczystości sprowadzenia prochów 
Słowackiego. W ciągu dnia goście 
finlandzcy byli oprowadzani po mie- 
ście prze” prof. Ruszczyca Oraz po- 
dejmowani przez p. Wojewodę Racz- 
kiewicza śniadaniem. 

WOJSKOWA. 

— Zaciąg ochotniczy do Mary- 
narki Wojennej. Zaciąg ochotni- 
ków do Marynarki Wojennej kończy 

on 
jedynie mężczyzn w latach 1907, 1909 
urodzonych. Ochotnicy przyjęci przez 
komisję służą 3 lata, z których dwa 

obowiązkową służbę 
wojskową, trzeci na slużbę nadtermi- 
1ową. Do służby nadterminowej każ- 
den z reflektantów zobowiązuje się 
ydrazu przy wstąpieniu. 

Przez cały czas służby ochotnicy 
zatrzymują żołd znacznie wyższy od 
10rrgalnie wyplacanego  poborowym. 
jłównym warunkiem, prócz zdrowia, 
wstąpienia do mar. wojennej jest 
dobra znajomość czytania, pisania i 
achunków, w zakresie conajmniej 2 

Podania o przyjęcie należy skła* 
ać do swojej powiatowej Komendy 
Uzupelnień. KOLEJOWE 

R= (o) Obniżenie taryfy towa- 

SĘ i szkoły powszechnej. 

towej. Z dniem 15 czerwca weszła. 
y życie nowa obniżona taryfa kole- 

a, zarówno w obrocie krajowym, 
k i zagranicznym. Według nowej 
ryfy obniżone zostają siawki na 
ewóz zboża, kartofli, buraków cu- 

owych, opon samochodowych i ca- 
go szeregu artykułów przemysłu 
hiaego w obrocie krajowym, żaś w 

rocie zagranicznym na wywóz soli, 
E no spirytusu i węgla, 

: SZKOLNA. 

— (o) Matury nie wolno za- 
tzymač. W nektorych szkołach, nie 

wydawano abiturjentom świadectw doj- 
rzałości, o ile zalegali oni po skoń- 
czeniu szkoły w opłatach za miniony 
okres. Obecnie dyrekcje szkół otrzy- 
mały zarządzenie ministerstwa, by wy- 
dawały świadectwa bez względu na to, 
czy abiturjent winien jest opłatę za 
naukę a to dla tego, że matura test 
dokumentem państwowym, 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 
— 300 osób może otrzymać 

pracę. Państwowy Urząd Pośrednic- 
twa Pracy może obecnie wskazać 
około trzystu wolnych miejsc dla niż- 
szych funkcjonarjuszów policji na wy- 
jazd do wej. Kieleckiego. Reflektanci 
rekrutować się powinni z pośród 
kawalerów, posiadać obywatelstwo 
polskie, wisk do lat 30, wzrost nie 
mniej niż 170 cmt. urnieć czytać, pi- 
sać biegle i znać cztery działania ra- 
chunkowe oraz musi posiadać odbytą 
służbę w wojsku polskiem. 

UROCZYSTOŚCI I! OBCHODY 
— (c) Nadchodzące uroczys- 

tości świętojańskie. Za dni narę 
jest św. Jan. Obok kościoła św. Jana 
czyni?ne już są przygotowania ekało 
urządzenia straganów kiermaszowych. 

Dorocznym zwyczajem 23 b. m. 
w wilję św. Jana odbędzie się pusz- 
czanie wianków na Wilji. 

Organizacją „wianków* zajęło się 
Wil. Tow. Wioślarskie. 

Uroczystość rozpocznie się o g. 
8ej wieczorem na przystani Wil. 
Tow. Wiośl. defiladą ukwieconych i 
iluminowanych łodzi v zdłuż brzegów. 

Prócz tego odbędą sie popisy 
pływackie i inne atrakcje. Stare po- 
gański święto Kupały rok rocznie 
zgromadza tłumy widzów i ciekawych. 

Pogoda tradycyjnie dopisuje. Bę- 
dzie tak, spodziewać się należy i o- 
becnie. 2 

— (c) Posiedzenie Akademic- 
kiego komitetu sprowadzenia 
zwłok Słowackiego. Wobec zbli- 
żającego się terminu uroczystości 
Słowackiego, komitet Akademicki 
zwołuje dziś na godz. 6 tą wiecz. do 
lokalu Koła Polonistów USB. (Zam: 
kowa 11) kolejne posiedzenie Akad. 
„Komitetu sprowadzenia zwłok Sło- 
wackiego do Kraju. 

Omawiane będą szczegóły prac 
przygotowawczych, oraz ustalony zo- 
stanie definitywnie program uroczy- 
stości. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Posiedzenie T-wa Lekar- 

skiego. Daia 22 b. m. o godz. 20 
odbędzie się zwyczajne posiedzenie 
Towarzystwa Lekarskiego w lokalu 
własnym (Zamkowa 24). 

Porządek dzienny: 1, Dr. |  Ku- 
charski — Pokaz chorych z oddziału 
chirurgicznego Szpitala św. Jakóba. 
2. Dr. W. Zaleski z Kliniki Gineko- 
logicznej i zakładu Anatomji -Patolo- 
gicznej U. S. B. — w sprawie Ade- 
nomyosis  retrocervicalis. 3. Prof. 
Szmurło — Znieczulenie ogólne wo- 
tolaryngologji. 4 Dr. Hanusowicz — 
Kłasyfikacja chorób skórnych według 
prof. Krzyształowicza. 5. Sprawy ad- 
ministracyjne, 

е ROŽNE. 

— Udział Pana Wojewody w 
święcie przysposobienia wojsko 
wego. W ostatnim dniu dorocznego 
święta sportu i przysposobienia woj- 
skowego młodzieży, w niedzielę 19 
b. m. p. Wojewoda Raczkiewicz był 
obecny o g. 9 min. 30 na uroczystej 
mszy św. w Bazylice, po której za: 
kończeniu ks. biskup Bandurski wy- 
głosił podniosłe kazanie okolicznoś: 
ciowe. ‚ 

Następnie o godz. 12 p, Wojewo- 
da przyjął rewię sportową młodzieży 
na ulicy Mickiewicza przy Banku 
Polskim w obecności członków Wi- 
leńskiego Wojewódzkiego Komitetu 
W. F. iP. W., o godz. 6-ej zaś wie- 
czorem udał się na boisko sportowe 

6 pułku piech. leg, . na Antokolu, 
gdzie rozdał nagrody zwycięzcom w 
zawodach sportowych. 

— Czytelnia im. T. Zana P. 
M. S. W. Pohulaka 14 czynną bę- 
dzie od 20 czerwca w następujących 
godzinach: w poniedziałki od 1—4, 
w inne dnie powszednie od 10—4. 

— Tradycyjne wianki w ogro- 
dzie Bernardyńskim dn. 23 Vi. o 
godz. 9 wiecz. staraniem Koła Wy- 
działu Sztuk Pięknych USB. kola 
dramatycznego USB. PŻP. | 

— Doroczne święto wianków 
na Wiiji Dorocznym zwyczajem w 
dniu 23 czerwca r.b. о godz. Seej 
wiecz. ku uczczeniu Święta Kupały, 
Wileńskie Tow. Wios arskie wspólnie 
urządzają na rzece Wilji „Tradycyjne 
Wianki“. : 

Teren uroczystości stanowić będą 

przystanie: Wileńskiego Towarzystwa 
Wioslarskiego, Wojskowego Klubu 
Sportowego „Pogoń* i Klubu Spor- 
towego 3:go pułku Saperów i brzeg 
Wilji po cbu stronach od posterunku 
rzecznego do placu ćwiczeń saperów. 

Prócz defilady udekorowanych ło- 
dzi, puszczania wianków, sztucznych 
ogni, rakiet, oraz koncertu 2.ch or- po: 
kiestr wojskowych, organizatorzy za« 
powiadają koncert myzykalno-wokalny 
na pływającym pomoście, popisy pły: 
wackie i skoki do wody. 

Aby tylko pogoda sprzyjała miłej 
tej uroczystości. 

— Projektowana akcja Do. 

mów Ludowych budzi powszech- 
ne zainteresowanie. Pisaliśmy nie- 
dawno szczegółowo o zaprojektowa- 
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nej przez inż. arch. Miecznikowskiego 
akcji budowy Domów Ludowych na 
ziemiach wschodnich. Jak wiadomo 
projekt ten spotkał sie z życzliwem 
poparciem p. Wojewody i na prośbę 
p. wojewody p. inż. Miecznikowski 
osobiście zreferował Panu Ministrowi 
Składkowskiemu projekt oraz złożył 
obszerny memorjał. Obecnie dowia* 
dujemy się od projektodawcy, że spra- 
wa ta wywołała wielkie zainteresowa- 
nie się. Szef denartamentu V Min. 
Spraw Wewn. zadekłarował kredyty 
na ten cel z sum preliminowanych na 
walkę z alkoholizmem. Prócz tego, 
żywe zainteresowanie się tą akcją 
zdradzili vice-woda Wołyński p. Dzie- 
wałtowski-Gintowt i inspektor admi- 
nistracjj Min. Spr. Wewn. p. Twar- 
do. Cały szereg uroczystości i zjaz- 
dów uniemożliwiło p. Ministrowi za 
początkowanie prac, obecnie sprawa 
poruszy się żywiej i wkrótce zapewne 
odbędzie się pierwsza konferencja w 
tej sprawie. 

— Pożegnalny Wieczór Matu- 
ralny urządzony przez maturzystów 
państ. gimn. im. Ad. Mickiewicza odbę- 
dzie się dnia 21 czerwca 1927 r. „w 
sali „Apollo“ (Dabrowskiege 5) po- 
czątek o g. O-ej. 

Maturzystki i maturzyści innych 
gimnazjów oraz sympatycy gimn. im. 
Ad. Mckiewicza będą mile widziani. 

TEATR i MUZYKA, 

— Reduta na Pohulance. Teatr Mes- 
sal-Niewiarowskiej. W dniu dzisiejszym 
rozpoczyna swe występy w gmachu Reduty 
operetka «Nowości» wystawieniem melodyj- 
nej operetki w 3 aktach Benatzky'ego <Adieu 
Mimi> z Kazlmierą Niewiarowską w roli ty- 
tułowej. W zespole składającym się z 40 
osób biorą udział najwybitniejsze siły sto- 
łeczne m. in.: Messal Niewiarowska, Dzier- 
żanowska, Kozłowska, Dembowsk', Horski, 
Dowmunt, Sempoliński, Szczawiński, Sta- 
szyński i in. 

Reżyseruje W. Julicz, kapelmistrzują Ko- 
chanowski i Nawrot. Własne dekoracje i 
kostjumy. Doskonały chór i balet. Bilety w 
cenie od 1 zł. do nabycia wcześniej w biu- 
rze <Orbis» (Mickiewicza 11)i od g. 5 pp. w 
kasie teatru, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>»). Wy- 
stępy Zofji Jaroszewskiej.  Wczorajsza 
premjera najnowszej komedji satyrycznej Fo- 
dora <Czerwony Fotel» (<Premjer>) jest 
utworem, na którym publiczność bawi. się 
wybornie. Autor wprowadza widza w ma- 
chinacje tworzenia rządów, ujmując ten, zda- 
wałoby się, niezmiernie poważny przedmiot, 
ze strony komicznej. 

«Czerwony fotel» ma zapewnione dłu- 
gotrwałe powodzenie na naszej scenie. 

" Dziś «Czerwony fotel». : 
_— Przedstawienie uroczyste ku czci 

J. Słowackiego. Komitet wyznaczył przed- 
stawienie uroczyste na dzień 29 czerwca. 
Po słowie wstępnem i deklamacjach. dane 
będą cztery obrazy «Balladyny». 
ае Przedstawienie to powtarzane nie bę- 

e. 
— Występy Józefa Śliwińskiego w 

Teatrze Polskim. Z wielkim nakładem 
pracy Teatr Polski na dni uroczystości koro- 
nacyjnych przygotowuje <Obronę Częstocho- 
wy—E. Bošniackiej. 

„Dla odtworzenia roli Przeora Paulinów 
Księdza Kordeckiego Teatr Polski zaprosił 
znakomitego artystę i reżysera, Teatrów 
miejskich w Warszawie Józefa Śliwiciego. 
Bohaterską Annę kreować będzie Zofja JE 
*roszewska. 

Zamówienia na bilety pojedyńcze, oraz 
dla grup-pielgrzymek, przyjmuje kancelarja 
Teatru (tel.. 2-24). 

„ — Teatr Letni (ogród po-Bernardyń- 
ski). Świetna operetka Kaimana <Holender- 
ka> cieszy się wyjątkowem powodzeniem. 

‚ Zespół artystyczny na czele z dyr. Wi- 
niaszniewiczem wywiązuje się z zadania zna- 
komicie, sity, zaś wokalae wprost imponują. 

Dziś <Holenderkas. 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej. 

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

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

15.20—16.35 Przerwa. 
16.35—17.00. Odczyt p.t. <Wisłą od 

Sandomierza do Torunia» z działu <Krajo- 
znawstwo> wygł. prof. Józef Kołodziejczy k 

17,00—17.35. Nad program i komunikaty. 
17.15. Koncert. 
18.35—18.55. Rozmaitości. 
18.55—19.10. Komunikaty <PAT>. 
19.10—19.35. Odczyt p. t. «Podróż na 

wschód szlakiem R i IN i 
dróże i przygody» wygł. prof. Al. Janowski. 

19.25 72600. Odczyt p. t. <Zgoda Маго- 
dów» wygł prezes Alessander Lednicki. 

2000—20.15. Komunikat rolniczy: 
20.15—20.30. Przerwa. 
20.30. Koncert wieczorny. Transmisja z 

Krakowa. "i 
2200. Komunikat lotniczo-meteorologi- 

Czny, sygnał Cząsu, nad program i komuni: 
katy «PAT». 

22,30—23 30. Transmisja muzyki tanecz- 
nej z restauracji «Rydz». 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 
— Nożownictwo. W nocy na 19 bm* 

do szpitala żydowskiego dostawiono w stanie 
ciężkim Czesław Majewskiego, który został 
uderzony nożem przez Józefa Mokrzeckiego 
(Pionerska 3). 

Sprawcę aresztowano. 
— Dn. 19 bm. p'zy moście Raduńskim 

przez nieustalonych sprawców zostali pora- 
nieni nożem Leon Małaehowski (Rakowa 9) 
oraz Edward Zasztowt (Konduktorska 30. 

Poszkodowanych dostawiono do szpitala 
żydowskiego. 3 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
20 czerwca 14:37 › 

Dewizy i waluty: 

  

Tram. Sprz. . Kupno 
Holandja 358,45 359,30 357,50 
Londyn 43,43 43,54 43,32 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,35 35,12 _ 34,95 
Praga | 26,50 26,56. _ 26,44 
Szwajcarja 172,02 17245 171,59 
Wiedeń 125,82 126,13 125,51 ' 
Włochy 50,10 50,22 49,58 

Bąpiery Procentowe . 

Dolarówka 55,50—55,25 
Ž. Sa ai 

kolejowa 102.80— ; 

5 avies 61,25—61,75 | 
8 pr. list. zast. Pań. Banku Gosp. Krajow. 

i Banku Rolnego 92 ; 
OQblig. komun. Banku Gosp. Kraj. 93, 
4,5 proc. ziemskie 59,50—60 
8 proc. warsz. 79—79.50 
4,5 proc. warszawskie 60.25 
6 proc. oblig. Banku Komunalnego 85 
8 proc. ziemskie dolarowe 92. 

GIEŁDA WiLEŃSKA, 
Wilno, dnia 20 czerwca 1927 r. 

    

Wszystkim, którzy okazali swą życzliwość i współczucie 

| Kazimierza Krzyżanowskiego 
składam tą drogą najserdecznejsze podziękowanie. 

ŻOFJA KRZYŻANOWSKA. 

‚ @ chorobie i po śmierci mego $. p Мега 

  

Przygotowania do Koronacji 
Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Posiedzenie sekcji pochodowej. 

W dniu wczorajszym odbyło się © g. 7ej wiecz w gmachu woje- 
wództwa kolejne posiedzenie sekcji pochodowej. Rozważano dalsze szėze- 
góły organizacji pochodu i uroczystości. Ustalono w ogólnych zarysach 
definitywny program, W przeddzień uroczystości, jak było ustalone o 5:ej p.p. 
obraz zostanie przeniesiony do Bazyliki, o godz. 7-ej wiecz. wyruszy od 
Ostrej Bramy pochód młodzieży z pochodniami ku Bazylice. Tu orkiestry 
wykonają apel wieczorny, poczem dnia tego żadnych więcej uroczystości 
się nie przewiduje. 

Wieczorem tegoż dnia przybywałą z Warszawy księża Biskupi, Pre- 
zydent i Korpus Dyplomatyczny. Prezydenta prócz przedstawicieli władz 
b siog witać będą harcerze, w myśl zwyczaju przyjętego w całej 
olsče. 

Następnego dnia program pozostaje ten sam, który „uprzednio był 
ustalony. To znaczy: godz. 10-:a odczytanie listu ojca św., Obrzędy koro- 
nacyjne, suma, Te Daum i pochód z obrazem ku Ostrej Bramie. Pochód 
wyruszy przypuszczalnie od Bazyliki koło godz. 12—1. 

Na ulicach wiodących ku Ostrej Bramie publiczności wcale nie będzie. 
Również zabronione-najprawdopodobniej będzie zgromadzanie się na ba[- 
konach i otwieranie okien, Ta ostatnia sprawa rozstrzygnięta będzie osta- 
ccznie na posiedzeniu następaem, kóre się odbędzie w sobotę 25-go 
p" w tymże lokalu. 

Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. 
Odnowiony obraz wymaga troskliwej opieki, szczególnie podczas- 

przenoszenia go z miejsca na miejsce. 
Ponieważ podczas koronacji będzie on kilkakrotnie przenoszony, po- , 

wsiaje kwestja zabezpieczenia go od ewentualnego uszkodzenia. Obraz ma 
wymiary: dwa metry wysokości i 1.80 cm. szerokości. Jest przy łem dość 
ciężki, Przygotowany fetetron nieść będzie 12 osób. Podczas pochodu 
nieść będzie obraz 12 księży w dalmatykach. 

W chwilach uroczystych zastępować ich będą przedstawiciele rządu 
i władz wyższych. Szkcja artystyczna kładnie wielki nacisk na wygląd 
AN g całego pochodu, a w szczególności jego puaktu centralnego— 
obrazu. 

Ponieważ wszystkie momenty będą sfilmowane, przestrzegane być 
muszą najdrobniejsze szczegóły estetycznego wyglądu całości. Nie mogą 
mieć miejsca jakieś nieprzewidziane ekscesy, któreby popsuły zdjęcia: 

Dlatego też sekcja artystyczna staranie opracowuje wszełkie szczegóły 
dotyczące strony zewnętrznej pochodu. (c) 

Feretron pod obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. 
Rozpoczęte prace nad wykonaniem ozdobnego  feretronu, na którym 

będzie przeniesiony obraz z Ostrej Bramy do Bazyliki i z powrotem w 
pochodzie koronaćyjaym do kaplicy. 

Wobec tego, iż na obicie feretronu potrzebne są draperje, a komi- 
sja finansowa nie rozporządza dostatecznemi Środkami, zwraca się sekcja 
dekoracyjna z apelem do 'społeczeństwa, by składało na ten cel ofiary, 
ewentualnię nadajace się materjały. Prócz tego, jak już wspominaliśmy, 
właściciele domów i mieszkań winni się postarać o przyozdobienie gma- 
chów na czas uroczystości koronacyjnych. (Cc) 

Minuta milczenia, 
Dla podniesienia nastroju uroczystega podczas koronacji, w chwili 

umieszczenia złotych koron na obrazie razlegnie się strzał armatni, Bez- 
pośrednio po strzale obowiązywać będzie całe Wilno i okolice chwila uro- 
czystega milczenia. Przez minutę skupią się wszyscy i zespolą się dusza- 
mi z potężną Orędowniczką, w Ostrej świecącą Bramie. Następnie w chwili 
zawieszenia cudownego obrazu w kaplicy Ostrobramskiej obwieszczą o 
tem salwy armatnie, witając królową Niebios zasiadającą na tronie nad 
grodem wileńskim. 3 2 

Mieįsce ustawienia armat i s>rawa łączności z baterjami ustalona 
będzie w najkrótszym czasie. 

W każdym razie moment minuty milczenia i salw powitalnych w 
znacznym stopniu przyczyni się do podniesicnia nastroju uroczysiego i po- 
mysł ten zasługuje na uznanie. (e) 

Koszta urządzenia obozów, 
Wydatki potrzebne na urządzenie obozów dla pielgrzymek obliczane 

są na 15 tysięcy złotych. Sekcja finansowa nie posiada dostatecznych 
funduszów. Spodziewany jest napływ dalszych ofiar i datków. Prócz tego 
sekcja sfinansuje pomysł urządzenia trybun przy placu Katedralnym. Try- 

buny wydane będą w dzierżawę. Przyniesie to około 2 tysięcy złotych. 
Ozzywiście Magistrat skorzystał z takiego obrotu sprawy i nałożył na 
przedsiębiorcę podatek, na szczęście minimalny. Wejście na trybuny dla 
przedstawicieli pielgrzymek kosztować będzie kilkanaście groszy. (c).3 

Odznaki dla członków komitetu koronacyjnego. 
Prof. Ruszczyc opracowuje projekty cdznak dia członków Komitetu i 

sił pomocniczych. Odznaki będą trzech rodzajów. Kokardy dla członków 
Komitetu, opaski większe na rękawy dla pełniących służbę łącznikową oraz 
mniejsze opaski dla prowadzących pielgrzymki. (c): 

Przepustki na plac Katedralny podczas Koronacji. 

Wszystkim upoważnionym do przebywania na placu Katedralnym 
podczas uroczystości koronacyjnych wydane będą przepustki imienne 
treści następującej: „Bileć wstępu na plac Katedralny dla p. 4 
na uroczystość Koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej*. 

Przepustki te numerowane i zaopatrzone w pieczęć Komitetu Koro- 
nacyjnego rozdawane bęoą przybywającym do Wilna przedstawicielom 
rządu i dyplomacji, razem z zaprgszeniami na inne związane z koronacją 
obchody, bezpośrednio po przybyciu do Wilna. 

Dia prasy i przedsiębiorstw filmowych wydane będą stałe legitymacje | 
na czły przeciąg uroczystości. : 

Hejnał z wieży Katedralnej. 
Powstał projekt, bardzo zresztą szczęśliwy, by w nocy z piątku na 

sobotę 2-go lipca, co godzinę rozłegał się hejnał. Wpłynie to na wytwo- 
rzenie się uroczystego nastroju miasta. Co da melodji nie ustalono jeszcze 
nic pewnego. Najwięcej szans ma pieśń „Serdeczna Matko". (c). 

Z CAŁEJ POLSKI 
— Nagrody konkursowe Pol- 

  

żarnych. 8, Wpływ wzajemny morto- 
logicznych składników tkankowych 
na powstawanie, rozwój i cofanie. się 

skiej Akademji Umiejętności. Na 
publicznem Walnem Zgromadzeniu 
Polskiej Akademji Umiejętności z dnia 
11 czerwca b. r. ogłoszone zostały 
tematy konkursowe na prace Z Za- 
kresu badań raka i chorób wenerycz- 
nych. Tematów jest sześć, a miano- 
wicie: 1. Przemiana materji tkanki ra- 
kowej lub też innej pobudzonej do 
nadmiernego rozrostu, 24 wpływ hor- 
monów, soków z tkanki płodowej, z 
tkanki nowotworowej lub witaminów 
wzrostowych na powstawanie i roz- 
wój nowotworów w różnych stanach 
ustroju, szczególniej u zwierząt cię- 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,901/. 8,89 
Listy zastawne. 

Wii..B. Ziemsk. zł, 100 50,40 50,— 

nowotworów. 4. Praca doświadczalna 
z zakresu biologji i morfołogji krętka 
bladego. 5. Sprawa odporności w ki- 
le. 6. Wskazanie nowych dróg w le- 
czeniu kiły. ! 

Za prace najłepsze z zakresu każ- 
dego tematu, odpowiadające nauko- 
wym wymaganiom i przynoszące nowe 
naukowe wyniki, będą udzielone na- 
grody z funduszu im. śp. Pawła Ty- 
szkowskiego, każda do wysokości 
5000 zł., według oceny Komitetu 
funduszu śp. Tyszkowskiego. Prace 
mają być nadsyłane najdalej do 31 
grudnia 1928 r. do Polskiej Akade- 
mji Umiejętności (Kraków, Sławkow- 
ska 17); ogłoszenie i rozdanie nogród 
nastąpi na Publicznem Walnem Zgro- 
madzeniu Polskiej Akademji Umiejęt 
ności w czerwcu 1929 r. 

w
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J W. Panu Profesorowi A. 

Januszkiewiczowi i lekarzom 
Ilej Kliniki Uniwersyteckiej 
składam tą drogą najserdecz= 

niejsze podziękowanie za trudy 

i nadzwyczaj troskliwą opiekę 

lekarską w czasie choroby 

mego ś p. Męża. 

ZOFJA KRZYŻANOWSKA 
Ч ЧЕУ Ч Р Ч ЧОО ЕР Р Р Ч Ч 5Р ЕР ЧБ 

$. p. Kazimierz Marja Krzyżanowski. 
Wspomnienie pośmiertne. 

W sobotę ubiegłą złożono na 
wieczny  Spoczynek na wileńskim 
cmentarzu Św. Piotra i Pawła zwłoki 
Dr. Kazimierza Marji Krzyżanowskie- 
go. Przez śmierć jego przedwczesną 
w 35-tym roku życia ubył z szeregów 
inteligencji naszej pracownik o nai- 
wyższym typie kulturalnym; odszei 
po postawieniu zaledwie pierwszyc 
kroków męskich na drodze swej służ- 
by dla nauki i państwa, zdążywszy 
jednak wykazać, że szłak tej drogi 
będzie piękny i szczytny. 

Kazimierz Marja Krzyżanowski о- 
trzymał już we krwi zadatki wysokiej 
kultury i predestynację do pracy 
naukowej, należąc jako syna Św. p 
Stanisława Krzyżanowskiego, wybitne - 
go profesora historji na Uniwersyte- 
cie krakowskim, do rodziny, šwiecą- 
cej niejednem wielkiem imieniem w 
naszej nauce. Po ukończeniu studłów 
na Uniwersytecie Jagiellońskim z ty- 
tulem doktora praw pracował w а- 
tach wojennych jsko sekretarz gai» 
cyjskiej Komisji Likwidacyjnej, później 
zaś odbywał służbę w oddziale kra 
kowskim _Prokuratorji  Gzneralnej. 
Praktyczna praca prawnicza nie siłu- 
miła w nim jednak dążenia do nauki; 
w czerwcu 1924 r. wystąpił w Wilnie 
na zjeździe prawniczym z referatem, 
który zwrócił na niego uwagę Wy- 
działu Prawnego Uniwersytetu Stefa- 
na Batorego, jako na jednego z rzad- 
kich u nas znawców prawa admini- 
stracyjnego. Wynikiem było powoła 
nie go w tymże roku w charakterze 
zastępcy profesora na katedrę prawa 
administracyjnego w naszym uniwer 
sytecie. W roku następnym Krzyża- 
nowski habilitował się na Uniwersy- 
tecie Jagiellońskim jako docent prawa 
administracyjnego, a od 1 stycznia r. 
b. osiadł w Wilnie na stałe, obejmu- 
jąc stanowisko radcy w delegaturze 
miejscowej Prokuratorji Generalnej i 
jednocześnie wykłady prawa admini- 
stracyjnego w uniwersytecie jako do- 
cent i zastępca profesora. 

Prace naukowe zmarłego, acz nie- 
wielkie dotąd liczbą i objętością, (na 
czel* ich stoi rozprawa p. t. <Trybu- 
mał kompetencyjny»), wykazują pię- 
kną ścisłość i jasność konstrukcji 
przy całkowitem opanowaniu boga- 
tego materjału oraz szłachetną pro- 
„stotę wykładu w najlepszym stylu. 
Ta sama jasność i konsekwencja wraz 
z szybką orjentacją, wspartą Ra sze- 
rokiem wykształceniu  prawniczem, 
cechowała jego pracę urzędniczą. I ten 
wysoki poziom kwalifikacyj zawodo- 
wych łączył się w nim z niezmiernie 
szeroką i wykwintną kulturą ogólną. 

Kazimierz Marja Krzyżanowski 
przybył do Wilna z Krakowa wiedzio- ° 
ny nie pragnieniem karjery, lecz szcze- 
rą sympatją dia naszego miasta i za- 
pałem dla nauki. Przyniósł ze sobą 
wartości duchowe prawdziwego eu" 
ropejczyka i szerzył je z właściwą 
sobie szlachetną skromnością. Pełen 
życzliwej dobroci dła ludzi, czysty i 
prawy, pełen wykwintnego czaru w 
obcowaniu, zyskiwał szybko miłość 
kolegów i młodzięży i zdobył sobie 
w krótkim czasie niejedną przyjaźń 
głębszą. 

Okrutnie szybkie przerwanie tego - 
młodego życia jest nietylko stratą 
dld nauki polskiej, nietylko luką dot- 
kliwą w szeregach pracowników kuł- 
turalnych Wilna, lecz zarazem ciężką 
krzywdą dla wielu serc przyjaznych, 
które łączą się w żalu z osieroconą 
rodziną. b, 
Ro CRTR „JANI ARITE 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Uprzejmie proszę o umieszczenie 
w poczytnem pismie Pańskiem niżej 
podanego mego listu. 
/_ Aczkolwiek jestem głęboko wzru- 
szona i przygnębiona ciężką karą, 
która padła na głowę mego syna Bo: 
rysa, nie mogę wstrzymać się od 
wyrazów głębokiej wdzięczności dla 
tych wszystkich, który w ten lubin- 
ny sposób wykazali współczucie co 
do losu mego dziecka. 

Przedewszystkiem moja nieopłaco- 
ma wdzięczność odnosi się do obroń 
ców mego syna Pp. mecenasów An- 
drejewa, Paschalskiego, Niedzielskiego | 
i Ettingera, który zupełnie beziniere- 
sownie podjęli się odrony mego Bo- 
rysa, podtrzymywali w nim ducha 
męstwa przed i podczas rozprawy 
sądowej. 

Serdeczne Bóg zapłać! 

Anna Kowerda. 
Р. 5. Uprzejmie proszę inn a- 

zety o przedrukowanie. " 2 
AK, 

,.06666 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
ŻĄDAĆ GEZPŁ PROSPEKTÓW. HARSZ.KREDYTOWA M 

  

  

  

   



Е к ох O 

TEATR LETNI. 
„Holenderka“ 

Overetka w 3-ch aktach L. Steina i B. 
Jenbacha, muzyka E. Kalmana, 

  

Tragieczną śmierć oficera 
Telefonują nam z Wilejki pow, o tra- kąpania się. Jak widać zimna jeszcze woda 

gicznym wypadku jaki miał miejsce onegdaj. spowodowała kurcz. Perucznik Łakowiak 
ticer 3 brygady K. O. P. przydzielony utonął. Akcja wyławiania zwłok nie dała 

do szkoły podoficerskiej por. Łakowiak ko- dotychczas pomyślnego rezultatu. Dalsze 

Dziś Dędą wspauicia uUaze 

wyświetlane filmy: „Jak zostać prunaaOunĄą  gomedja w 8 akt. 88 
W rolach głównych Colleen Moore i Lloyd Huvhes, Nad program: «KRÓL w OPA- 
ŁACH» kom. w 2 ch aktach i «PIERWSZA WILEŃSKA REWJA MÓD» wytworni 
<Swiatfilm> w Wilnie w 1-ym akcie. W poczekalni koncerty radjo. i 
Orkiestra pod dyrekcją żapelmistrza Wł. Szczepańskiego. Ostatni seans o god. 10-ej. 

Miejski Kinematograf 

Kulturałno-Oświatowy 

rzystając z wolnego Czasu i ładnej pogody poszukiwania na dnie rzeki prowadzone są 
wybrał się na brzeg Wilji z zamiarem wy- przez oddziały K, 0. P. 

  

Grana już tutaj, pod inną nazwą, 
w ciągu pierwszego sezonu operetko: $ 
mego па Pohulance, za dyrekcji 

ry 
Ф 
® 
® 
@ Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) | Kasa czynna 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 sob. ty 

od @. 5tej, w inne dnie ad g. 6 Cenv biietów: parter — 60 er. balkon — 30 gr. 
  

  

Cepnika, operetka należy ido  najle- IV | в 80 li й t : h DOKTOR d t 
ES « pszych utworów z ostatniego dziesię- osowanie o Isłów Zzas awnyc D ZELDOWICZ tu en ВЕЛЕ ciolecia = W. a Por WENERYCZ. | wydz  tilozoficzacgo | nie oryginalna, lecz dość zręcznie 0- B b G d K chor. Е o : 
Ё т pratowana, bez trywjalnych kawałów anku o$5p 0 arstwa rajowego. NE, s ae” PRICE ER 

= ZARA A NIŻ е i ass Tu i Ann dow» od 10-1, od 5-8 w. Pn A 
. cipnie rzucone słówko wzbudza szcze- W myśl & 1 : а1192 a akszta 11—50. у . yśl $ 16. statutu przeprowadzeno w dniu 30 maja 1927. w + 

Przed Olimpjadą. Nieszcząsliwy wypadek na torze 18 WAĆ i urozmaica akcję trochę jpkslu Banku Gospodarstwa Krajowego 1V losowanie 8 0/o listów za- SZeliowicz 
wyścigowym. ZY mód Kolainiai онЫ stawnych, opiewających na złote w złocie. : ВЕ BOW GZOWA $t t t 

Wstępne prace nad przygotowaniem eks- _ W ubieglą niedzielę podczas WY« nej j ożywionej temperamentem — Wylosow:n: zostały następujące odcinki: RYCZNE 1 chor, l eń 
I ale aa orka c ścigów konnych na Pośpiesźce Za- spotyka się mnóstwo szczegółów DRÓG MOCZ, | poszukuje  lekcyj tw 
bierać coraz większej żywotności i e szedł nieszczęśliwy wypadek Podczas ładnych i świeżych, do znudzenia po- A. po zł. 50—w złocie Nr. Nr. 205, 308. 542, 638, 1089, 1261, kp A ed *Wilnie lub na wyjażd. 
Specjalna komisja olimpijska powołana przez jednej gonitwy koń «Eros» własność tem przenicowywanych przez kompo- 1300, 1464 1504, 1633. 1780. 1946, 2047, 2121, 2139, 2178, 2247, 2278, | ul. 20 , Zgłoszenia: 
Związek Polskich Związków Sportowych od: Ministerstwa .Spraw Wojskowych 2282, 2293, 2745, 2917, 2941, 2992, 3160, 3186, 3390, 3413, 3514, - - Bakszta 11—50. 
była już szereg posiedzeń, a na konferencji 
z delegatami poszczególnych państwowych 
związków sportowych rozpatrzona została 

ezmiernie ważna Sprawa technicznego 
2 otowania do zbližających się Igrzysk. 

przydzielony służbowo p. plk. Ło- 
dzińskieńu D.O.W. Ili, a dosiadany 
na prośbę płk: Łodzińskiego przez 

  

zytora, w jego późniejszych utwo- 
rach, w których — oprócz rutyny fa- 
chowej — już się niczego więcej do- 
słuchać nie daje. Charakterystyczna 

3655, 3742. 
B. po zł. 100 w—złocie Nr. Nr 83, 287, 448. 608, 

1033, 1101. 1128, 1364, 1659, 2100, 2990, 3252, 3551, 3785, 4006, 4118, 

  
"-——W. Zdr. Nr. 31. 

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, _ moczo- 

721, 760, - Uczeń 

  

  

    

> zysk. por. Łobojko 13 p. uł., przy przesa- dją Kałmana nutka węgiersko-cygań- płciowe i_ skórne, ul „Według przyjętego planu w każdym gzaniu plotu padł i zdechi ratych- ską (tak właściwa w EZ ‚ 4141, 4247. 4480, 4481, 4583 4697, 4750 4823. 4851. 4863, 5073, 5162, Pońjeńska T, tel. 1067. 6smej klasy poszu+ 
dziale sportu, który ma być reprezentowany __. RE kmat diana S ! э^ ‚! 5190, 5214, 5232, 5263, 5267, 5481, 5539, 5544, 5556, 5711, 6224, 6332, kuje kondycji na lato,. 
na Olimpjadzie ma być niworzona grupa MiaSi. Sėkcja przeprowaczona przez in., ze środowiska rodzimego) chwi* 6364, 6440, 6487, 6726, posiada jęz. niemiecki: elimpijska. Do grup tych wejdą zawodnicy lekarzy weterynarji stwierdziła, že lami się przebija niezupełnie stosow- fLekarz-Dentysta Zgłoszenia od 10— 
REL YA zo PZ mz nastąpiła z ea o nie i w „Holenderce* i chociaż ład- C. po zł 500—w złocie Nr. Nr. 40, 797, 870, 958, 1085, 1096, MARYA 12 g. Mickiewicza 42, 

le ia b. r.,. za” przetłuszczenia serca. Pozatem stwier- nie brzmi, razi jednak swą niestylo- 1177, 1201, 1560 BIO wodnikėw ztožyč będzie obowiązany szecjal- no, že ken ten był dobrze utrzy- я , ы , : а- ‚ — 

ną pisemną deklarację, w której przyrzeknie Azono, 16 Ko0 ainęu: co ełwierdza „ości, W każdym razie Holender. / р po al. 1000—w ztocie Nr. Nr. 019, 1025, 1733, 2080, 2286, | Ūžyiska-ŠmOlska ZoroTY Copra solennie spełnić wszelkie wymagania, sta- y I Dy gu, Za ka" pod względem muzycznym, znaćz- 3034, 3060, 3100.3868, 424 Choroby jamy ustne. 2 pok. letnie wiane uczestnikom grupy PA brak sadła podskórnego. W dniu pie przewyższa takie elaboraty, jak ` 4 S Plombowanie i usu- mieszk. _ umebl... 
nik grupy, który przy Bomocy kierownika Potego Ciała nieżyjący już „dziś nprz. „Księżna cyrkówka* tegoż Kal- E po zł. 5000—w złocie Nr, Nr. 549, 773, 830. wanie zębów bez bólu. elekir, gaz, 2 minuty 
ówiczeń, oraz fachowego trenera doprowa- A przyby ai 3000. » “ mana. || с _ Wypłata nałeżności za wylosowane listy zastawne w pełnej wartości Ianas lasas zB do waajęda” Oferty dzić ma zawodników do niezbędnej spraw- z płotkami na dystansi . Z przyjemnością trzeba zaznaczyć, nominalnej oraz za kupony pł. 30 czerwca 1927. tak od wylosowanych, Wojskowym, urzędni- do adm,  <Słowa» ności fizycznej, Naturalnie, iż praca ta nie bijąc «Energicznego» i «Pannę». ż tawienie „Holenderki* w Te- i i i i * ) 2 i d Nr <614>, E aaa aaa dia ią g e wystawienie „Holende 1e- jak i w obiegu będących listów zastawnych odbywać się będzie w Cen- kom i uczącym się pot 6 
bežrie a PRE raj toloWaLIA Pl JAMIE POZ meza Ztrze Letnim bardzo staranne i W trali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz w Oddziałach zniżka. cdaża Ana. х 
padać się będzie na.trzy okresy. Pierwszy z < miarę možnošci nawet efektowne. W Banku, począwszy od 30 czerwca 1927 po kursie złotego w złocie, za „Wydz. dr. Nr 
nich to sześciotygodniowy pobyt w cbozie Eksplozja pocisku AF" roli tytułowej p. M. Czerniawska ład- przedłożeniem odnośnych odcinków względnie kuponów. 
lub specjalnym kursie, mający na celu pad: Е nie i umiejętnie śpiewa i odpowiednio LETNISKO 
р rr a W ot Wad matniego. gra swą rolę. Dobrym bardzo księ- a "E pozostała trzy pokoje 2 używalnością kach- @ 

miał na waz palace Ra * We wsi Gabryliszki pow. Wileń- ciem jest p. Zyg. a: A RO esi] Handlog UPRZĄŽ kas ae P R Ь nia, : i rzony sympatycznym głosem. aż- ` ВЕ , п : 5 S celemc, drop mejmalaeko ymm» sko-Truckięgo przed dwoma _ jeszcze rzony sympatycznym & @ E snolenis m wyszjtaaftogiy- al Zawalej 16 m. 32 
go. Wreszcie trzeci okres—tu dwumiesięczny 
intensywny trening, który bezpośrednio po- 
przedzi wyjazd na Olimjadę, i którego zada- 
niem będzie osiągnięcie przez zawodników 

laty znaleziono pocisk armatni, nie- 
wystrzelony. Pocisk ten leżał gdzieś 
tam w kącie zapomniany przez 
wszystkich, aż dopiero w ubiegłą nie- 

dą nową rolą zdobywa sobie p. Jani- 
na Sokołowska coraz więcej uznania 
nasz:j publiczności. Szczerością Sswe- 
go humoru doskonale się wywiązuje 

Do Rejestru Handlowego Działu Sądu Okr. w Wilnie 
wciągnięto pod Nr. Nr. 

Działu A dnia 4 czerwca 1927 r. 

parę koni, prawie no- 
wa, jest do rprzeda- 
nia. Piwna 15, tel. 69 

Dowiedzieć 

  

nem utrzymaniem, Porozumieć się 

Wilnie SĘ ® od 3 do 5 po poł. 
Mickiewicza 4—12.     

  

zzz A 
najwyższej formy. Naturalnie, iż wszystkie WS: RCIE i i Wy 6485 |. «Dom Handlowy Leon Romanowski i S-5 PROFESOR 
reż Aja SUS OŻOTEREA ROCZNE PRA dzielę Klemensowi Gaczulisowi przy- P- Stef. A ej z, rne w Lidzie» Dostawy dla wojska i zawodowy skup zboża i ze 2 Student 
specjalną lekarską opieką, szła do głowy myśl rozładowania go. czajnego ora. w ., tykułów żywnościowych. Lida ul. Zamkowa 25 Firma istnieje gimnazjalny poszukoje Poszukuje prawa — literat — z 

de się również temi dniami w Ko- Myśl ta wpowadzona w czyn przy- a eż z eko a 8 ze RZ E s Romanowski, Anko Wicazjękć. się dwóch pokoi z I Е ю::ік_іУ 
mitecie Olimpijskim konterencja w sprawie „_. й „ Joz. Winiaszkiewicz, ry też re- Borys Cygielnicki i Josiel Botwiński. Spółka firmowa, zawią- i т i wyjedzie na kondycje. 
adi tdci dO Igrzysk sa E Ko. niosła złe skutki. W pewnym -mo- P J Role mniejsze Zana na mocy umowy z dnia 19 grudnia 1924 r. na ciatokiės E mk gia Dgšiam., kelinta || Zatvėreniją 
rej wzięli udział z ramienia Komitetu Olim- 
pijskiego pp.: inż. W. Znajdowski i W, Gi- 
życki, ze sirony zaś zainteresowanych związ: 

mencie, kiedy Geczulis, okrążony 
przez ciekawych usiłował rozładować 
pocisk, nastąpił wybuch. 

żyserował operetkę, 
były poprawnie wykonane. Powodze- 
niem się cieszy „Taniec holenderski” 

  

  

  

  

lat trzech, z warunkiem automatycznego przedłużenia na dal- 
sze trzechletnie okresy, o ile żaden ze wspólników na rok 
przed upływem terminu nie zażąda likwidacji firmy. Zarząd 

państw. profesor R G. 

  

  

  

  

  

  

  

Referencje. Oferty pod 
<Habdank» do adm. 

«Słowa» 

do adm. <Słowa>. 

  

  

  

  

kó i: płk. A. Bobkowski, inż, Schille 12 i w drugim akcie, wykonany przez pp, naležy do wszystkich trzech wspólników. Weksle, czeki, indo- 4 ы Ф® 
i Osiechmski-zapski. Ž $ : шз!&:і;";:‘:„…:{;а się tak ns J. i L Waaiówny. St. Poikecoiskų si yra weksli, aaa T O | pelno: z ® е a e Student 

Postanowiono rozpocząć energiczny tre- yo 33 mocnictwa w imieniu spółki winny być opatrzone stemplem 
ning i wysłzć pa rų do Št. Moritiz stali ranni, a Kazimierz Alickun  po- ś Rei sis Mie Ak lirmy I podpisami przynajmniej dwóch wspólników, 620—V) $ Ф U, S: B. wyl a 4 KS sę sa ь $ , S. B. wyjed:ie 
A eis Uekoniių, obi” PSL niósł twa z |= Wiktor Sirota prowadził doświadczo: : dnia 7 czerwca 1927 r. : ® Ф wieš na kondycje na 

аиаа б а rezentację poszcze ciężko maiihych: józela Taraszkiewi- ną reką część muzyczną, Reasumując A Sok rysy wj maż OE % a: 2 lato, w pa 
js nie ustalon: m = 2 i i i - . roku, а- . > ł 

sólnych Us w ASA, sitai cza, Klemensa Gaczulisa i Antoniego Kl ads Panika z ds ściciel—Zitler Michel zam. tamże. 621 2 “6 > pg Bezpłatnie. ы o ACE : , MANS . 3-.go maja 3—2, 
w mckay pa lodze id sób, SZArEJKO Odwieziono do Szpitala $w. Michał Józefowicz. 6494 | A. <Wajnerman Szejna» w Wilnie, u. Wiłko- ы SZWEdZKIĘ + godz. 2—4 p. p. 
otw 3 osoby. у : ]аК\ьЬа. Zwloki ee kios es mierska 102, sklep S Firma istnieje od 1924 roku, % 99 ė 

> о no do czasu przybycia Ё AŻ aściciej Wajnerman Szejna, zam. tamże. 622—VI в ` 4 

0) PO аО wo-śledczych. i Słynna Hróżka „Ghiromanika 6493 | A. gpw Józef» w Wilnie, ul. Tatar: 2 MacCormickaiDeeringa + (ra ы pei 
Wzorem lat ubiegłych Dowództwa Okrę- Pomimo często powtarzających wz Powiek ożysżość, sprawy sądowe, ska 6, zakłady mechaniczne, przyrządów szkolnych i wychowa- CJ oraz p Jets ais Re gów Korpuśnych organizują w r. b. na te- wypądków eksplozji, a co zatem idzie iłości i td. Adres: naprzeciw | nia fizycznego. Firma istnieje od 1920 roku Właściciel Toma- В i ё h Zefiskie Obozy Le- ; 7P i O miłości i td. Adres: naprz (E Wiązałki, Kosiarki © jazd, może gotować m mj sobie podległych Zeńskie Obozy i poranień, ludność wiejska nie może | Krżyża (Zarzecze), ul. Młynowa 21, szewski Józef, zam. przy ul: Lipowej 8. 623—V) ‹ а , i brabie k 2 lub ' do dzięci z szy- 

: i i „ odzwyczaić się od bawienia się zna: m. 6. w bramie schody na prawo.” 6402 | A. <Sztejn Sima» w Wiazyniu, pow. Wi rabie Konne. ciem, posiada šwia- 

EOKA ZA = pią admi pociskami i granatami. = sklep mieszanych towarów i tytuniowy, Piried stokojo ad 1903 *> oleca 8 ©  dectwa. Mostowa, 
lata, odgrywają nader poważną rolę w wy- ETATY STA FTETFZ a CHCESZ AE p OSADĘŁ s roku. Właściciel —Sztejn Sima, zam. tamże. 624—VI * P ф dom Nr 10 m, 9, 1 
chowaniu fizycznem młodych kobiet, na co „ Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 3 6 > a —н ‹ A denc' rof.  Sekuł * 491 | A. «Szapiro Szloma» w Wilnie, ul. Rudnicka 13, : 9! g DQ i z 
em i zyk rank Ok Nė Nowošč w dawnicza Ž Waszawaj Zórawia 42. ss & sklep towarów bawełnianych. Firmą istnieje od 1927 roku, Wła- + MUN i 10 2 + K u p + ę 
runki dla zdrowia i rozwoju fizycznego, y 2 sa ROWE a 8 o z ściciel Szapiro Szloma, zam, przy ul. W. Pohulanka 2. 625—VĮ © Wilno, Zawalna 11-a + fortepjan lub piano 
naukową kulturę ciała ujętą w odpowiednie + w kupieckiej, korespondencji ® 6490. | A. «Steckiewicz Antoni» w Kurzeń : , 1 używane, w dobryns 

ówiczenia gimnastyczne, Oraz uprawę szere- |” Czesława Jankowskiego z kowe P e Eau handit, 3 Wilejskim, sklep win i wódek. Firma istnieje od 1924 roku.  RZWROWNSWONNOKNKWCIE suue. Olety pod 
gu KA sportowych i OE a i i у 4 S PE DES Świadectwo, a Wiašciclel Steckiewicz Antoni, zam. tamże. 626—V1 в <Fortepjan+ do adm, 

Letnich dla wychowania deanas 1 przy- „WRAŻENIA RUMUŃSKIE : 'ĄDAJCIE PROSPEKTOW! ® Dział A—dnia 7 czerwca 1027 r. Poszukuję Taa najstarszej — 
sposoblenia wojskowego kobiet władze woj BB „12 ilustracjami. || CENA 4 zł. Niech każdy komu potrzebna žniwiarka 6489 | A. <Ruderman Rachmiel» w lij, pow. Wilej- | 3 firmy w Wilnie z gubiono książkę 
dowietktkiemi ARÓW kobiet Mezydoć: tkich ksi lach zj 7anim JĄ nabędzie, wpierw zapozna się ze skim, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1922 roku. Wła- wyrobioną klijentelą. — Lokal м ® tytoniową wyd. 
nych, pokrywają wszystkie koszta związane Do nabycia we wszystkich księgarnia szwedzklemi žaiwlarkami «Viking» nowego ŚCiciel Ruderman xXachmiel, zam. tamże. 627—VI pierwszorzędnym punkcie. Również ; przez Jzbę Skar- 
2 przyjazdem i pobytem w obozie: udzielone 
więc są bezpłatna podróż w obie strony 
(do obozu i z powrotem), oraz bezpłatne 
całkowite utrzymanie. 

Na naszym terenie D.O.K. III. organizu- 
je żeński obóz w Gradziczach, położonych 

Eu k ki k 603 
modelu. Znajdzie je w składzie Zygmunta 
Nagrodzkiego w Wilnie. ° 

  

  

| SPRZEDANO wiĘcEj NIŹ DWA MILIONY stoików. * 

     

  

6488 | A. <Ryjer Hirsz> w Wiazyniu, pow. Wil Ё 
lanteryjny. Firma istnie: я Akos sklep kolonialno: 

Właściciel Ryjer Hirsz, zam. tamże. 
je od 1912 roku, 

628—V1 

4 biorstwo. 
4 mowe — Garbarska 

4% może być sprzedane całe przedsię: 
iadomość: Biuro Rekla- 

bową na imię Perla 
Benska, zam. w Tur- 

1, gielach. 

  

  

6487 | A. «Lenczewski Mikołaj» w Nowym Miadziole, 
pow. Postawskim, apteka. Firma e od 1920 roku Wła: 

  

  

8-0 Klasowe Roedukacyjne Gimnazjum 
im. T, Czackiego 

a 7 kkm od Gra я sj Obóz twa Będzie 0 LO o я оНАк T > > a G i sr i typu humanistycznego (z łaciną) z oddziałem matemat,— 
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załatwia Komendartka Okręgu žefiskich od- 
działów Związku Strzeleckiego (Wilno, Ja- 
giellońska 3, we wtorki i piątki w godz. 5— 
6 pp.) przyjmuje zapisy kandydatek, jak rów- 
nież udziela wszelkich informacji osobiście 
hub listownie. я 

Ze względu. na szereg formalności zwią- 
zanych ż przyjęciem kandydatek do Obozu 
Letniego, oraz ze względu na ograniczoną 
ilość miejsc reflektantki winne we własnym 
interesie zgłosić się jaknajśpieszniej. 

  

2 MĄURYCY RENARD 

czy óm. ' 
— Niedawno—mówiła p. de Prase 

—powiedzialeš mi a propos Gilberty 
coś... coś niebezpiecznego. Przypo- 
minasz sobie? Rozmawialiśmy rano w 

rem 

СА 
METAMORPHOSA      

M, S. W. (S. P, ZD Nr. 316 5 : ь 

by dla nas obrót jaknajpomyślniejszy. 
Przecie nie myślisz tego naprawdę, 
Więc poco mówisz? I mówisz tak 
nietylko przy mnie, lecz popelniasz 
analogiczne błędy wobec ludzi, któ- 
rzy mogą to wziąć na serjo i wyro- 
bić o tobie opinję fałszywą, fałszywą 

— Co chcesz przez to powiedzieć? Jana Marenil, ułatwiała śledzenie, Au- próbował 
‚ , — Mówiąc między nami, jestem 
zdecydowany kategorycznie zagarnąć 
Gilbertę i jej fortunę, a raczej miljony 
Lavala z jego córką, lub bez niej. 

Zaniepokojona p. de Prase zaczę- 
ła zapewniać: 

zes Jakób Szwarc ji zy ul. Gdańskiej 6, wice-prezes Lejba 
. Pohvlanka 17; członkowie 

nowicz, Róża Halpern i Michał M Paca przy ul. Sa- 
zas 

Mojżesz Szwarc zam. w Wilnie przy ul. Gdańskiej 6 i Maury. 
cy Szwarcsztajn, zam. w Warszawie, przy u 

Szwarc, przy ul. 

dowej 23. 2) i 3) przy ul. Gdańskiej i 

Dodatkowy 1l 
276 Il B. LUBAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzial. 

3 Wacław Sadowski, SRG: w 
maj. Zalesie, pow, Mołodeczańskim i Józef Zeydler, zam, w 
nością». Zarząd obecnie stanowią: 

Wilnie przy ul. Kasztanowej 5. 

bry wybrał na ten cel duży klomb, 
gęsto zarośnięty krzewami, znajdujący 
się naprzeciw bramy wiodącej do po- 
siadłości Marenila. Lionel miał spot- 
kać się z nim tutaj o dziesiątej wie- 
czór, by ukryci na posterunku tym 
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wejść do pałacu, dla tajem- 
niczego porozumienia się z jego 
właścicielem, szczególnie, czy kobieta 
jaka, wbrew zaręczynom Jana z Gil- 
bertą, nie odwiedza go w nocy. 

Odprowadzając oczyma rzadkich 
przechodniów, Lionel niemógł pow- 

© ФФФ ‹> 

"Redakcja „Siowa“: 
$> poszukuje pracy dla człowieka lat Średnich posiadającego * 
у Średnie wykształcenie, znajomość biurowości,. buchalterji '$ 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 
„Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa 

    

    

    

ziewając. 
Przechodnie stawali się coraz rzad 

Dyskretniej od duchów, przemyk: 
się koty, dając znać o sobie długie 
przeciągłem miauczeniem. 

Wściekły z gniewu i ogarniy 
nudą, Lionel wyciągnął się na ziel. 

| 
| 
| 

! 
opinię,—czy rozumiesz co to znaczył _ — Ach, wystarczy, gdy będziemy mogli o rzez noc całą strzymać się od wydrwiwania ikryty- _ Nagle Aubry Ścisnął go za ram. | 

twoim pokoju... zrobiłeś aluzję do Stali naprzeciw siebie wzajemnie zręcznie działać ; intrygować! Pozwó t 4 i Е 8 TN 
grypy zeszłorocznej, która o mało wzrokiem wnikając w tajemnice w 8 Awa kowania pomysłu matki. Bardziej dając znak, by uważał. \ 
nie zabrała nam twej kuzynki... dusz, Lioneliwyczytał w oczach matki 

— Muszę przyznać, że nie mogę błaganie i perswazję, kryjące całą głę- 
sobie przypomnieć. 

— To właśnie mnie przeraża. Nie 
zdajesz sobie czasem sprawy, jak 
wiełkie znaczenie mogą mieć twoje 
słowa, Wiem dobrze, będąc twoją 
matką, że są to słowa nie oparte na 
żadnych złych intencjach. Ale ludzie 
sądzą nas nietylko według naszych 
czynów, lecz i według słów. Przy- 
puśćmy, że zostaniesz oskarżony o 
popełnienie jakiegoś karygodnego czy- 
nu, jakżebyś wtedv musiał żałować 
tych nieopatrznych słów, w których 

bią niepokoju i gorącego uczucia. 
Lionel. odsunął delikatnie, wbrew swe- 
mu zwyczajowi, ręce matki, 

« — Masz rację tym razem mamo. 
Będę się pilnował.. jednak proszę 
żebyś uwierzyła mamo, a przysięgam 
ci na honor naszego nazwiska, że... 
mój cynizm wyrażał się jedynie w 
słowach. Nie mam sobie nic do wy- 
rzucenia w dziedzinie czynów. 

— Ależ wiem o tem _ doskonale 
Lionelul-zawołała p. de Prase. 

— Tak, naturalnie, mówiła mi ma: 

mi kierować tą akcją, ściśle stosu 
się do mych rad, 

— Jestem posłuszny. 
— Czy pomyślałeś już o śledze- 

niu Jana Marenil w nocy? 
— Omówiliśmy tę kwestję szcze- 

gółowo z Aubrym. Dziś wieczór za- 
Sy“ 

— Chwała Bogul. Ale pamiętaj 
pilnuj się sam. Obi.cujesz mi? 

— Dowidzenia—rzekł Lionel, nie- 
wzruszony serdecznym uściskiem mat- 
ki. Proszę dbać o swoje nerwy, Robi 
mi mama przykrość swemi  historja- 
mi o Hindusachl 

P. de Prase odwróciła się na pro" 

Bez najmniejszej trudności uloko- 
wali się, wśród  zieloności. Chociaż 
jasno tu było ad elektrycznych lamn, 
jednak głucho i pusto. Od czasu do 
czasu przelatywało auto przez głów- 
ną arterję tej dzielnicy, lecz mała 
uliczka, na której stał pałacyk Mare- 
nila, byla zupełnie pusta. 

— Cóż to za zajęcie dla mnie! — 
mruczał Lionel. : 

Aubry'položy! palec na ustach, 
nakazując milczenie. 

Uwaga ich skupiła się na pałacu. 
Pałac miał trzy piętra, Cichy był 

o tej porze i ciemnv, tylko z dwuch 
"okien, zwróconych ku  ogrodowi, 

jeszcze, niż doiąd uważał podejrzenia 
p. de Prase, za pozbawiony wszel- 
kich podstaw produkt podekscytowa- 
nej do najwyższego stopnia imagi- 
nacji, czego dowodem był wieczor- 
na jej wizyta w klubie. Cichy i spo- 
kojny dom, wychylający się zpośród 
zieloności, nie wzbudzał podejrzeń. 
Lionelowi wydawała się to šmiesz- 
nem, iż siedzi tu w towarzystwie 
woźnego w roli policjanta, łapiącego 
kogoś, kto nie przyjdzie, kto nie 
istnieje. ‚ ' : 

Zwolna zły humor Lionela prze- 
chodził w coraz silniejszą irytację. 
„Ostatni już raz zrobiłem takie głup- 

Jednak nikogo dostrzec nie mc- 
na było na pustej ulicy. 

— Co? — szepnął Lionel. 
Lecz wychylony naprzód Auty 

nie odpowiadał, cały zamieniony: 
słuch, czekał. ‚ 

Lionel wytężył słuch. 
Zegar wydzwonił wpół do dwun;- 

te', rozpaczliwe miauczenie  wtóe 
wało mu, ia 

Bez hałasu prawię otwarłą ię 
mała bramka w murze, otaczając 
pałac. Ukazał się w niej, jak @® 
prawie cichy człowiek. | 

Człowiek ten zamknął оз!гойе , 
bramę, starając się nie robić najmtj- przedstawiłeś sam siebie w ciemnych ma o tem, ale z kobietaminie można gu raz jeszcze ku synowi, blady światło płynęło na trawniki, poprzez stwo, nie namówicie mnie na t o hał poczem włożył lo kolorach! nigdy być pewnym... Więc powta: uśmiech wykwitł na jej ustach. Udra- „A ! ięcej.* a "A "KI kluc "też. ytrh, — Proszę mi przypomnieć wresz- rzam, że nie mam nic a 7 do wy- A h a, ZE e aa ae cie, cóż za zdanie wypowiedziałem 

tak niestosowne... 
— Powiedziałeś mi, że gdyby Gil- 

berta umarła, jabym odziedziczyła ca« 
ły majątek po niej i wszystko wzięło- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowskip“ Odpowiedzialny za 

rzucenia sobie. 
I dodał marszcząc nagle czoło i z 

niepewnym wyrazem w oczach: 
— Nic, jak dotąd. Może nigdy, a 

może... to będzie zależało... 

paz: w swe egzotyczne kimono, 
ione! wzruszył ramionami w milcze- 

niu. 
VI. 3 

Tajemnica pałacu Marenila. 
Obfita zieloność, otaczająca pałac 

Były to okna gabinetu Jana Ma- 
renil. Lionel i Aubry wiedzieli o tem, 
lecz nie zwracali na nie zbytniej u- 
wagi, pamiętając, iż celem ich w da- 
nej chwili nie było śledzenie Jana 
Morenil, lecz zbadanie, czy nikt nie 

łoszenia Zenon Ławiński, 

Minęła godzina, tak niezmącona 
cisza panowała tutaj, że słychać by- 
ło wyraźnie dźwięk zegara na wieży, 
"wybijającego kwadranse. 

Wybiła jedenasta. 
— Dopiero! — mruknął Lionel, 

Drukarnia «Wydawnictwo Wiłeńskie» Kwaszeln23 

Odwrócił się, zerknął chytrze i e- 
pewnie dokoła, posłuchał chw i 
iść zaczął wzdłuż muru kociemi 5- 
kami, aż zniknął na zakręcie ty 
„Spontini“, { 

O
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