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Powrót poety zwycięzcy. 

Ceremonje paryskie na cześć 
Juljusza Słowackiego. 

Paryż, 17 czerwca. 

Dziś, na pokładzie Wilji, polskie- 
go statku wojennego, prochy Juljusza 
Słowackiego opuściły brzegi Francji. 
Wczoraj odbyły się w Paryżu cere- 
monje z przewiezieniem prochów 
wieszcza do kraju związane. O świ- 
cie, na cmentarzu Montmartre, wy- 
dobyto z grobu doczesne resztki cia- 
ła poety, które już kilka dni temu w 
specjałnej potrójnej trumnie ułożono. 
O 10-ej rano wspaniały biały kara- 
wan, w sześć białych koni zaprzężo- 
ny, przewiózł trumnę do polskiego 
Kościoła Wniebowzięcia, przepięknie 
udekorowanego w białe i purpurowe 
miaterje. W środku kościoła urządzo- 
no królewski wprost katafalk, na któ- 
rym złożone zostały szczątki potty. 
Dokoła płonęły świece, oraz cztery 
zielono-szmaragdowe ognie. 

Kościół doszczętnie wypełniła ko- 
lonja polska, oraz * przedstawiciele 
władz i społeczeństwa francuskiego. 
Na prawo od ołtarza zasiadł w pur- 
purze kardynalskiej J. E, Dubois, ar- 
cybiskup Paryża, a na lewo w fjole- 
tach Mgr. Baudrillart, rektor uniwer- 
sytetu katolickiego i członek Akade- 
mji Francuskiej. Nabożeństwo odpra- 
wił ks. W. Szymbor, rektor misji pol- 
skiej we Francji, poczem modły od- 
mówił i trumnę pokropił Kardynał 

fDubois. W czasie Mszy św. Śpiewał 
chór parafji św. Magdaleny (na któ- 
rej terenie kościół polski się znajdu- 
je); kilka pieśni wykonała solo pani 
Stanisława Korwin-Szymanowska. 

Po nabożeństwie, które odbyło 
się w nastroju niezwykle podnioslym 
i uroczystym, zwłoki Słowackiego za- 
wieziono przez ulicę Saint-Honorė, 
ulicę Royale, plac Concorde, Pola 

, Elizejskie i aleję Montaigne do ' 
basady Polskiej, gdzie złożono je w 
głównym salonie, przerobionym na 
rodzaj kaplicy, Przed karawanem szły 
delegacje towarzystw polskich ze 
sztandarami, «oraz niesiono wieńce. 
Za karawanem postępował pieszo w 
galowym mundurze Ambasador Chła- 
powski z małżonką, cały. personeł 
Ambasady i Konsulatu generalnego, 
oraz tłum publiczności, wszyscy z 
odkrytemi głowami. Po_ południu, 
setki osób—Francuzów i Polaków — 
przesunęło się w milczeniu przed 
trumną poety żegnając go po raz 
ostatni przed opuszczeniem Francji, 
a zarazem witając już na skrawku 
ziemi polskiej... O ósmej wieczorem 
rochy Juljusza Słowackiego opuśc.ły 

Paa mochodem zawieziono je do 
Cherbourga. Towarzyszą im w dro- 
dze do Polski pp. Artur Oppman i 
Jan Lechoń, przedstawiciele polskiego 
świata literackiego. 

* 

-..W niedzielę, dnia 12 czerwca, w 
włelkiej sali Instytutu Qceanografi- 
cznego, odbyła się uroczysta Akade- 
mja połska (francuska odbędzie się 
później) na cześć Słowackiego. Prze- 
wodniczył Ambasador Chłapowski, 
który w swem przemówieniu podkre- 
Ślił, że dła Polaków jest to chwila 
nie smutku, ale radości, bo poeta, 
który wiary w Polskę nigdy nie utracił, 
wraca do niepodległej i wielkiej Oj- 
czyzny, Antoni Potocki mówił Q zna- 
czeniu Słowackiego, poczem szereg 
mówców składało hołd poecie: p. 
Franciszek Pułaski — imieniem pa- 
ryskiej stacji polskiej Akademji Umie- 
jętności; p. Zygmunt L. Zaleski — 

; jako delegat Ministerstwa W. R. O.P. 
wę Francji; p. Karol Poznański, no: 

+ wy i energiczny polski konsul gene- 
-ralny w Paryżu, oraz wielu innych 
mówców. Akademja zakończyła się 
częścią koncertową. Czarująco i wy- 
kwintnie, jak zwykle, śpiewała p. Sia- 
nisława Korwin: Szymanowska; w szła* 
chetnej interpretacji p. Janiny Zarzy- 
ckiej usłyszeliśmy Mój Testament i 
Niechaj mię Zośka о wiersze nie 

prosi... į 
* С. ‚ 

„Przeniesienie prochów Słowackie- 
0 do Ojczyzny dało piękne pole do 

popisu T-wu Stosunków Literacko- 
Artystycznych pomiędzy Francją a 
Polską, na czele którego Stoi baron 
Gystaw Taube, a którego sekreta- 
rzem jest p. Edward Woroniecki. 
"Przyznać trzeba, że T-wo wyszło z 

tej próby zwycięsko. Największa w 
tem zasługa Antoniego Potockiego, 
któremu naturalnym porządkiem  rze- 
czy przypadła misja zorganizowania 
akcji literackiej, mającej na celu wy- 
korzystanić nadarzającej się sposo- 
bności rozsławienia we Francji imie- 
nia i twórczości Słowackiego. Zreda- 

gował zatem Antoni Potocki bardzo 
dobry zeszyt specjalny czasopisma 
Pologne, ukazującego się w Paryżu 

'nej (Nonuelles Littćraires); p. Jan 

przesyłką pocztową 4 zł W sprzedaży detalicznej cena 

r 80259. | 

Oświadczenie ambasadora Sowietów w Paryżu Rakowskiego- 
PARYŹ, 21—V|. PAT. Ambasador sowiecki w Paryżu Rakowski, oma- 

wiając wobec przedstawicieli prasy sprawę wymiany not pomiędzy Sowie- 

tami a Polską oświadczył, iż rząd sowiecki nie domagał się nigdy wydania 

Kowerdy, dodając, że noty, które: zostały wysłane do Połski były ogło- 

szone w prasie i nie było w nich nic takiego, czegoby Polska już nie 

akceptowała, słowem nic takiego, coby zagrażało stosunkom dobrego 

sąsiedztwa i mogło narażać na szwank wzajemne interesy Rosji i Polski. 

Rakowski stwierdził dałej, że żądanie rozwiązania rosyjskich organizacyj 
monarchistyczno terorystycznych w Polsce, które mogłożwydawźć się niesto- 

sownem jest Ściśle oparte na traktacie ryskini. W:sprawie tej osiągnięte zo- 
stało pozozumienie jeszcze na długo przed zamachem Kowerdy. W dalszym 

ciągu Rakowski oświadczył, że rząd sowiecki nie wysyłał bynajmniej do 

Polski trzeciej noty, gprzed otrymaniem odpowiedzi ria drugą. Rząd so- 
wiecki oczekuje powrotu ministra Zaleskiego do Warszawy, aby prowadzić 

dalszą korespondencję, nie wykraczającą jednak poza ramy wymiany 
poglądów dwóch rządów, troszczących się o. połepszenie istniejących 

między niemi stosunków. Daliśmy dowód tego, podkreślił Rakowski, 

czyniąc Polsce propozycję zawarcia traktatu o nieagresji, 
Rakowski oświadcza dalej, iż rzekoma odpowiedź Sowietów do rządu 

finlandzkiego w sprawie egzekucji Eiwengrena była całkowicie zmyślona. 
Faktem jest jedynie to, że w dniu 19 b. m. rząd sowiecki otrzymał w tej 

sprawie pisemne zapytanie posła finlandzkiego. Te i temu podobne fakty, 

zakończył Rakowski, świadczą o istnieniu w ZSSR przemyślanej akcji, ma- 
jącej na celu unikanie zatargów, mogących doprowadzić do wojny, Oraz 

pokojowe załatwianie sporów. 

Nota Finłniandji w sprawie Elwengrena, 
HELSINGFORS, 21.Vi. PAT. W sprawie Eiwengrena rząd 

fiński w ubiegłą sobotę wystosował do rządu sowieckiego notę, 
która została obecnie opubiikowana. Nota stwierdza fatalne wra- 
żenie, jakie wywołał fakt wykonania wyroku śmierci na fńskim 
obywatelu Nota podkreśla, że wyrck wykonany został z pomi- 
nięciem zwykłej ustaswowej procedury i bez poinformowania rzą- 
du fńsk'ego o zamierzonym wyroku. 

Rząd fiński przyjmuje do wiadomości podany przez komisar- 
jat ludowy spraw zagran:'cznych argument, że Elwengren nie za- 
słaniał się swojem obywate'stwem fińsk'm. Rząd fiński nie wątpi 
w prawdziwośc tego faktu co nie przeszkadza. że jest rzeczą o: 
czywistą iż rząd sowiecki bynajmniej nie miał wątpliwości co do 
obywatelstwa Elwengrena. Rząd fński nie może nie wyrazić swe- 
go żalu, że został postawiony przed faktem dokonanym i uważa 
za konieczne zwrócić uwagę rządu sowieckiego na fakt, że postę. 
powanie z Ewengrenem sgrzęotwia się zasadom legalności, uzna- 
nym przez wszystkie kraje cywilizowane i że powtórzenie się po- 
dobnego wypadku może zachwiać dalszy rozwój stosunkow przy- 
jaźnych pomiędzy Finlandją a Związkiem Sowieckim. 

Tendencje separatystyczne na Ukrainie. 
BERLIN, 21—VI. PAT. Agencja Telegraphen Union donosi z Kijowa» 

że wysłaną przez centralny komitet partji komunistycznej rosyjskiej na 
Ukrainę komisja pod przewodnictwem jarosławskiego celem zbadania 
tamtejszych stosunków partyjnych ukończyła swe prace inspekcyjne, Ko- 
misja ustaliła, że komunistyczna partja. ukraińska ne zastosowała się 
ściśle do wskazówek, udzielonych przez komitet centralny, W/ kolach 
ukraińskich działalność inspekcyjna komisji miała wywołać wrażenie, jakoby 
Moskwa mieszała się w sprawy wewnętrzne Ukrainy. Inspekcja ustaliła 
tendencje separatystyczne ukraińskiej partji komunistycznej. 

Rezerwa Sowietów wobec Łotwy i Estoniji. 
RYGA 21 VI PAT. Według doniesień pism rokowania o zawarcie paktu o 

nieagresji pomiędzy Łotwą i Estonją z jednej strony, a Rosją z drugiej, stanęły 
na martwym punkcie na skutek wielkiej rezerwy okazywanej przez rząd so- 
wiecki. Podjęcie rokowań spodziewane jest dopiero na jesieni. 

A A 21 VI PAT. Minister spraw zagranicznych Zeelens wyjechał w nocy 
lo Tallinu. 

Nowa ofiara Międzynarodówki: 
MOSKWA 21 VI PAT. Sowiecka urzędowa agencja telegraficzna podaje, że 

emisarjusz biura zagranicznego ceutralnego komitetu mienszewików grozińskich 
Iwan Karziwadze udający się do Gruzji, został aresztowany przy przekraczaniu 

iey tureckiej. 2 granicy tu ej. 

P:zemėwienie OjcaSw, na tajnym konsystorzu. 
RZYM. 21.VI. PAT. Na odbytym wežoraj rano tajnym konsystorzu 

Papież wygłosił przemówienie, w którem zaznaczył, że okropności wojny 
w Chinach przypisywać należy w znacznie mniejszym stopniu samemu na- 
rodowi chińskiemu, jak doktrynom przyniesionym z zewnątrz. Papież obie- 
cał złożyć narodowi chińskiemu nowy dowód swej miłości, poczem 
podniósł, wielkie zasługi misjonarzy chrześcijańskich w Chinach. 

Przechodząc do spraw meksykańskich Papież stwierdzi, źe zachowa- 
nie się tamtejszego episkopatu, duchowieństwa i wiernych zapisane będzie 
na najpiękniejszych kartach historji Kościoła, poczem złożył podziękowanie 
episkopatowi Stanów Zjedn., który powiadomił opinję publiczną o poło- 
żeniu kościoła meksykańskiego | udzielił pomocy swym kolegom. W 
związku z tem Ojciec Św. podkreślił, że przyczyn wzrosiu barbarzyństwa 
i zacietrzewienia przeciwko religji należy doszukiwać się w tajnem przeni- 
kaniu do Społeczeństwa wszelkiego rodzaju teorji wywrotowych, które 
wsączają się w poszczególne narody na podobieństwo trucizny, gdy rządy 
nie wiedzą już jakich środków się chwycić, aby zabezpieczyć ludność 
przed tego rodzaju klęską. 

Wspominając następnie © sprawach religijnych we Francji, Papież 
wyraził ubolewanie z powodu wypadków „ nieposłuszeństwa i uporu oraz 
obiecał przebaczenie tym, którzy się opamiętają. 

Woldemaras zatrzymał się w Berlinie, 
BERLIN, 21—VI. PAT. Litewski prezes rady ministrów W oldemaras 

powracając z Genewy zatrzymał się w Berlinie i złożył dziś w  towarzy- 
stwie posła litewskiego w Berlinie dłuższą wizytę ministrowi spraw zagra. 
nicznych. / 
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i będącego organem T+wa «France- p. Siefan Danysz (Temps); p. Zygmunt 
p. Jerzy 

p. Jerzy Ostoja 
(Opinion) 1 inoi. Specjałnie należy 
podkreślić doskonałe studjum, jakie 
w Mercure de France umieścił prof. 

<Juljusz 
možnaby 

wyrazić żal, że tak wybitny krytyk 
literacki zbyt rzadko głos w  czaso- 

w 
adkach ważnych zawsze Zygmunt 

Zaleski obecność swoją Świetnie za» 

Klingsland (Ere Nouvelle); Pologne». Cennych  współpracownie 
Bienaimć (La Vie); ków znalazł w osobach p. Stefana 

Danysza, młodego architekta, który— 
jak się okazuje — jest także dobrym 
literatem, oraz p. Antoniego Martel'a, 
polonisty francuskiego. | 

Pozatem w szeregu pism ukazały 
się artykuły i studja o Słowackim. 
Pisali je: prof. Władysław Falkierski, 
który został niedawno szefem sekcji 
w Instytucie Współpracy Intellektual- 

Zygmunt L. Zaleski p. t. 
Słowacki, robotnik Boży»; 

pismach tutejszych zabiera; atoli 

Topass, autor cennej pracy р. & L'Art 
et les Artistes en Pologne, która 
właśnie ukazała się u Alcan'a (Figaro); 

manifestować potrafi. 
Kazimierz Smogorzewski. 

pjodynczego n—ru 20 groszy. | 
Opłata pocztowa niszczeona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

Autor tych słów brał udzizł ów 

pracy wyborczej i obiecywał sobie, 

że po wyborach zaraz napisze arty- 

kuł W kałuży błota, w którym opo- 

wie, jakiemi to metodami stwarza się 

ową, tak świętą dla każdego demo: 

ty fikcję „woli ludu". Jak się to po- 

syła kilku opryszków po kilka zło- 

tych na wiece, jak ci coś porykują i 

jak się potem pisze w gazetach „o 

niesłychanym entuzjazmie* lub o „nie- 

bywałem oburzeniu*. Ol szanowni 
przeciwnicy, tylko bez patosu okrzy- 

ków: „jak to oni robili wybory!” Te- 
raz i ja jestem wtajemniczony i wiem, 

kto kogo gdzie posyłał. Te same 
hjeny wiecowe służyły i nam, bezpar- 

tyjnym, i wam panowie demokraci, i 

wam panowie endecy. Nie próbujcie 

tylko zaprzeczaćl Czułem się przez 
„cały czas wyborów jak aktor wzięty 

ze sceny dramatycznej, któremu ka: 

zano robić bałagan na jarmarku, Ar- 
gumenty wypowiadane na wiecach, 

całość akcji wyborczej tak się ma do 
pracy publicystycznej, jak bałagan 
jarmarczny do sztuki scenicznej. Tyl- 

ko do żadnego z aktorów nikt nie 
przychodzi i nie mówi: „Panie, jeśli 

nie pójdziesz pan do bałaganu i nie 

będziesz tam robił łamańców, to stra- 

cisz pan na wartości jako artysta”. 

Natomiast polityk, który nie poddaje 
swoich zdolności, swoich kwalifikacji, 

wartości swego intelektu — ocenie 

kucharek, dorożkarzy i fryzjerów, po- 

lityk taki traci na wartości, Mówi się 

© nim „nie może stanąć do wyborów 

powszechnych, nie wiele jest wart“e nego. To też rozumiem, że ksiądz Skiej na Konferencję 
Wybory powszechne to poniżenie go- 

dności ludzkiej, to obniżenie pozio- 

mu myśli człowieka. Jak można twier- 
dzić, że wybory powszechne są mo- 
ralne, a wojna niemoralna. Wojna, w 
której człowiek życiem zaświadcza, że 

służy pewnym ideałom, pewnym obo- 
wiązkom, i wybory powszechne, to 
płaszczenie się przed najbardziej pry- 

mitywnemi gustami publiczności. O 
ile ta walka krwawa jest idealniejsza 
od tej walki bezkrwawej! 

Ale wybory powszechne istnieją, są 
rzeczywistością. Jako aparat selekcji 
ludzi na pewne stanowiska, z reguły 
dają rezultaty mierne łub złe, zaled- 

wie czasami posłużą jako trampolina 
dla jednostki o prawdziwych zdolno- 

ściach lub szerszych ambicjach. Słu- 
żą jednak Stakże, jako sprawdzian 

sentymentów nurtujących, krążących 

wśród społeczeństwa. Jeśli wybory. 
powszechne nie mogą dać krajowi 
ani odpowiednich ustawodawców, ani 
odpowiednich gospodarzy samorzą- 
dów, — jeśli pod tym względem za- 
wodzą i muszą (zawodzić, — to jako 
sprawdzian popularności pewnych ha- 
seł odpowiadają swemu celowi. Dają 
one nam obraz, jak silne wśród spo- 
Ieczeūstwa są hasła. nacjonalizmu, 

katolicyzmu, socjalizmu, bolszewizmu, 
militaryzmu i t. d. Co wyobraźnę tłu- 
mu porywa, co ją chłodzi i odtrąca: 

1 dlatego tak wiąże się to z dzisiej» 
Szym naszym temalem o stosunku 

kleru wiłeńskiego do wyborów. 
- Tyłe się mówi o nadužywaniu 

ambony i nadużywaniu konfesjonału. 

Są to rzeczy bardzo drażliwe, Nie 
mogę się zgodzić z przedstawicielami 

# 
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Sowiety prugną porozumienia z Polsii U rozstajnych dróg. 
ciwiać tak propagandzie socjalistycz- 
nej jak bolszewiskiej. Czasami Kościół 
idzie d lej, tak np. Papież Pius XI potę- 
pił teraz rojalistów francuskich, wszak- 
że nie za ich monarchizm, lecz za 
ich nacjonalizm. Ale ksiqdz katolicki 
nie może wdawać się w walkę pare 
tyjną pomiędzy dwoma stronami, z 
których obie nie są partjami o mate- 
rjalistycznym światopoglądzie, a tylko 
różnią się poglądami na celowość ta-- 
kiej czy innej polityki, lub (różnią się 

hasłami społecznemi czy narodowemi. 
Uważamy, że proboszcz mający so* 
cjalistów w parafjj może ich zwal- 
czać, lecz proboszcz, który ma mie- 
szaną parafję np. litewsko-pelską po- 
winien w kościele pozostać idealnie 
neutralny. To samo dotyczyło stano- 
wiska proboszczów w ostatnich za- 
pasach wyborczych pomiędzy listą 
endecką (która aczkolwiek szerzy 
ideologię sprzeczną z doktryną ko- 
ścioła katolickiega, lecz w kraju uwa- 
żana jest za partję katolicką), a listą 
bezpartyjnych. Nie należy tutaj гаро- 
minać, że ną liście bezpartyjnych stał 
tak znakomity pisarz katolicki, jak 
prof. Marjan Zdziechowski, 

Neutralności tej nie widzieliśmy, a 
raczej przestrzegali ją tylko ci kapła- 

. Sejm i Rząd. 
Pożyczki na rozbudowę sieci 

komunikacyjnej. 

WARSZAWA, 21.VI (tel. wź. Slow, W kołach politycznych obiega > głoska, która „nalazla pewne echo w dzisiejszej prasie porannej, że mini- sterstwo komunikacji w porozumie- niu z ministerstwem skarbu zamierza wystąpić z projektem zaciągnięcia 100 miljonowej pożyczki przeznaczonej na rozbudowę linji kolejowych. Po: życzka ta miała by być ogłoszona niebawem po podpisaniu kontraktu na = zagraniczną. 
ogłoska ta, jak się dowiadujemy, jest nieścisłem echem projektów, któ- re oddawna Są opracowywane przez te dwa ministerstwa. W ogólnych za- rysach projekty te przedstawiają się następująco: ministerstwo komunika- | w porozumieniu z ministerstwem skarbu projektuje zaciągnąć jedną pożyczkę w wysokości 2 miljonów złotych na inwestycje budowlane pożyczka zaś na rozbudowę sieci sra T ay zaciągnięta 

1 WYSOKOŚĆ je i 40 miljonów dolarów. po 

Przyjazd pos. Patka do Warm 
„ Szawy. 

WARSZAWA, 21 VI. (żel.wł. Słowa) Jak się dowiadujemy o „a Patka Z Moskwy związany jest z ro- kowaniami o pakt o niea resji i za- mierzony był oddawna. Šai Patek 
ni, którzy właśnie sympatje swe loko- 0341 W Warszawie okclo tygodnia. 
wali w obózie bezpartyjnych. Muszę Sprawozdanie z Międzynaro- 
tu zastrzedz, że neutralność kapłanów dowej Konterencji ekonomicz. 
rozumiem jako neutralneść przy speł- 
nianiu swoich szeroko pojętych obo- 
wiązków duszpasterskich, a nie cal 
kowitą abstynencję od życia politycz- 

zachwala jakąś listę na wiecu, lecz 
nie powinien jej zachwalać z ambony. 
I tutaj właśnie lista bezpartyjnych i 
akcja bezpartyjnych została w niesły- 
chany sposób przez kler wileński 
skrzywdzona. Nie chcę cytować przy- 

/kładów, dla takich powodów: 1) przy- 
kłady te są ogólnie i bardzo dobrze 
znane; 2) cytowanie przykładów po- 
woduje dalsze rozjątrzanie i przeko- 
marzanie, a my chcielibyśmy jaknaj- 
prędzej zakończyć z nastrojami walki 
wyborczej w Wilnie; 3) wreszcie 
wśród tych przykładów jest mnóstwo 
takich, któreby musiały się przyczynić 
do poniżenia autorytetu poszczegól- 
nych endeckich proboszczów. —Otóż 
ksiądz katolicki, endek czy nie endek, 
jest dla nas księdzem katolickim i 
działanie w kierunku obniżania jego 
autorytetu nas nie pociąga, nawet T 
gdyby leżało w interesach obrony 
własnej. 

Przykładów więc tych cytować 
nie będziemy, ani teraz, ani później, i 
nie damy się do tego sprowokować. 
Natomiast z naciskiem powtarzamy, 
że znamy je liczne i jaskrawe. 

Od ;powyższej zasady uczynimy 
jeden wyjątek. Oto  skonstatowa- 
liśmy, że człowiek czczony w mie- 
Ście, pasterz doskonały, szczery i 
szlachetny ks. Arcybiskup  Jałbrzy- 
kowski jest poprostu  okłamywa- 
ny co do pewnych szczegółów. 

nej. 

WARSZAWĄ, 21.VI (żel. wł, SŁ 
Vice-premjer Bartel m w dnia azisiejszym członków delegacji pol- 

ё Ekonomiczn 
Genewie z p. Gliwicem na „czele, be. legacja złożyła panu  Bartlowi spra- wozdanie z przebiegu obrad Konfe- se zyj prac w łonie samej de- gacji. . 

Następnie p. Bartel przyjął kolej ministrów Składkowskiego * i = Meysztowicza oraz delegację Związ- ku Zawodowego Kolejar. 
Kuryłowiczem na da PTE 

Konferencja na Zamku. 
WARSZAWA, 21 VI (żel. wł, Słowa O godzinie 5-tej po południu ów jer Marszałek Piłsudski przyjęty zo- stał na dłuższej audjencji przez Pre- zydenta Mościckiego, Po południu na 

zamek przybył również vice-premjer Bartel, który przedstawił p. Mościckie- 
mu szereg aktualnych spraw. 

Rozprawa sądowa przeciwko 
Sen. Zymierskiema. 

WARSZAWA, 21.VL.(żel wł, Słow, Ą „ 21.VI. : a, ermin rozprawy sądowej ja gen. Żymierskiemu został już wyzna- czony przez Sąd Wojskowy. Rozpra- wa rozpocznie się w dniu 4-go lipca, Przewodniczyć jej będzie gen. Sikor- ski, oskarżać będzie prokurator Ru miński, bronić zaś adw. Szurlej, 

AEA KR A S LEO AS 
Poset Zwierzyfiski w rozmowie z przed- 

stawicielem <Epoki>» na temat wileńskich wyborów do Rady Miejskiej oświadczył: 
— Wynik wyborów oznacza istotnie nie- 

Powodzenie obozu, który mam zaszczyt re- 
prezentować — na rzecz radykalizmu, który 

wzrasta. 
> 

„Skonstatowališmy to na audjencji, kt6- * 
rej udzielił Arcybiskup delegacji wie- 
'cu bezpartyjnych, a zdaniem naszem 

okłamywanie Arcypasterza jest robotą 
zbyt szkodliwą, aby mogła być tole- 
rowana. - $ 

Iewicy, ze zwolennikami kompletnej Natomiast niesłychanie wdzięczni 
neutralności kleru podczas wyborów. jesteśmy za poparcie tych kapłanów, 
Jest i powinna być różnica porhiędzy którzy je nam udzielili. Ogólną regu- 
prezesem komisji obwodowej, który łą przy ostatnich wyborach. było to, 
przyjmuje głosy i musi być objek- żę jakkolwiek myśmy kładli najwię. 
tywny dla wszystkich, fod bolszewika kszy nacisk mą zdobycie przedmieść 
do monarchisty, a proboszczem pa- (j to właśnie z inicjatywy autora słów 
rafji. Różnicęż tę uznajemy, a jednak tych), to jednak obdarzyła nas głosa- 
stawiamy fiproboszczom żądanie aby pi przedewszystkiem inteligencja wi* 
byli bezpartyjni, apartyjni. Ksiądz ka- jeńska. Głosy dziesiątki, które zawa- tolicki, jako rządca dusz, jako Urzęd- żyły na szali, to głosy żon podofice- 
nik dbający o sentymenta ludzi nad rów, głosy endecji to tłum najciem- 
któremi pieczę sprawuje, naszem Zda- niejszy, nasze głosy to inteligencja 
niem ma prawo sprzeciwiać się na- wileńska, krajowa, szczerze do miasta 
wet przy pełnieniu swych dUSZpa- pięknych kościołów przywiązana, Pro- 
sterskich obowiązków tym kierunkom szę to sprawdzić według stosunku 
politycznym, które oparte są, które głosów oddanych w poszczególnych 
są przesycone, materjalistycznym świa- obwodach. Jeden z członków komisji 
topoglądem. Proboszcz parafji, w na- obwodowych mówił mi, że po oczach 
szem przekonaniu, powinien się sprze- błyszczących inteligencją poznawał 

tych, którzy głosowali na dwunastkę. 
I tak samo było z księżmi. Kapłani 
którzy nas poparli, to są najinteligent 
niejsi kapłani, to intelektualna arysto* 
kracją kleru, to wydział teologiczny 

i ludzie którzy znają i rozumieją do- 
ktrynę katolicką. 

Toteż najlepszej jesteśmy myśli 
co. do dalszej naszej pracy. Idea ka- 
tolicka jest zbyt wielka, aby jej stró. 
żom mogła wystarczać płytkość idec- 
logji endeckiej. W Polsce dotychczas 
nie było stronnictwa katolickiego, 
Org. Zach. Pr. Państw. jest na dro- 
dze do jego stworzenia, Wybory nie- 
dziełne były ostatniemi wyborami, 
podczas których niektórzy księża wi- 
leńscy okazywali pomoc endecji. 
Endecja dzięki swej taktyce, swoim 
wszystkim przyrodzonym wadom wy 
tworzyła w Wilnie nastrój, ' którego 
skutkiem jest niesłychane zwycięstwo 
socjalistów, Toteż doszliśmy do roz- 
stajnych dróg współpracy kleru i 
endecji. Cat. i
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Poświęcenie sztandaru Pol. Zw. Kolejowców. 
— Korespondencja „Słowa*. — 

Koło Baranowickie Polskiego Zwią- 
zku Kolejowców istnieje już od kilku 
lat, ale dotąd sztandaru nie, miało, 
Dopiero teraz go sobie sprawiło i 
12-go czerwca uroczyście pošwiecilo, 

Święte Kolejowców z P. Z. K. 
trwało cały dzień, O godz. 9 m. 30 
zbiórka na dworcu osobowym. Ze- 
brały się prócz miejscowych człon- 
ków P.Z.K. z orkiestrą liczne dele- 
gacje, niektóre z nich z własrymi 
Sztandarami. Przyjechały delegacje z 
najdalszych stron Polski. A więc 
przedewszystkiem specjalny delegat 
p. ministra komunikacji, inż. Narko- 
wicz, prezes Zarządu Głównego P. 
Z.K. inż. Łopuszański. oraz przed- 
stawiciele Kół P. Z. K. z Warszawy, 
Krakowa, Poznania, Gdańska, Kato- 
wic, Wilna, Białegostoku, Brześcią, 
Wołkowyska, Łap i Łidy. 

Uszykował się pochód z dwoma 
orkiestrami, własną i straży ogniowej, 
który wyruszył do kościoła parafjal- 
nego w asyście wielu osób zapro- 
szonych i postronnych. 

W kościele ustawiły sie sztandary 
i dełegacje, poczem wysłuchano mszy, 
odprawionej przez ks. prefekta Kar- 
powicza. Po mszy prezes P.Z.K. inż. 
Łopuszański wyniósł z zakrystji no- 
wy sztandar Baranowickiego Koła w 
towarzystwie pozostałych rodziców 
chrzestnych sztandaru, którymi byli 
panie Anlichowa, Dembińska i Mic- 
kiewiczowa, oraz panowie starosta 
Kułwieć i burmistrz Dembiński. — 
Okolicznościowe przemówienie wy- 
głosił celebrans, zakończywszy je 
poświęceniem sztandaru. 

Po wyniesieniu nowego godła 
przed kościół w imieniu rodziców 
chrzestnych przemówi! inż. Łopuszań- 
ski, wręczając sztandar p. Ciszewskie- 
inu, prezesowi Okręgu Wileńskiego 
P.Z.K.—Ten z kolei z przemową wrę- 
czył sztandar prezesowi miejscowego 
Koła, p. Kolusowi. P. Kobus złożył 
przysięgę na wierność sztandarowi 
i oddał go churąłemu p. Leśniew- 
skiemu, on również złożył głęboko 
wzruszonym głosem ślubowanie. 
„ Po wspólnej fotografji rozpoczęła 
się ceremonja wbijania ;gwoździ pa- 
miątkowych w drzewce sztandaru, 
Pierwszy gwóżdź rzysłany przez p. 
Ministra kolei wbił inż. Narkowicz. 

Gdy wszyscy wbijający gwoździe 
zapisali się też do księgi pamiątko- 
wej, ruszył nanowo sformowany po- 
chód na grób Nieznanego Żołnierza. 
Tu przemówił inż. Łopuszański, zło- 
żono wieniec od P., Z. K., wreszcie 
rzy wtórze orkiestry  odśpiewano 
otę, 
Poch*d rozwiązął się, a uczęstni- 

cy udali się do restauracji p. Jankow= 
skiego na wspólny obiad. 

Od samego początku "popłynął 
suty strumień mów. Rozpoczął je p. 
Ciszewski, potem mówił delegat Kołą 
z Gdańska p. Jabłoński, z Wilna p. 
Wróblewski, z Warszawy p. Papliń- 
ski, prezes Kola Baranowickiego p. 
Kolus, inž. Narkowicz, p. Rzepkow- 
ski z Łap, starosta Kułwieć, dr. Wo- 
łożyński w imieniu urzędników pań- 
stwowych, p. Leyman jako prezes Z. 
O.P. P.p. Lisowski, p. Budniak z 
Poznania, inż. Łopuszański,  wicepre- 

„zes baranowicki p. Głąbik, oraz wiele 
innych. » 

Nastrój biesiady, a przedewszyst- 
kiem treść wszystkich mów. zasługi- 
wały na specjalną uwagę. Mówcami 
byli nietylko inżynierowie czy. wyżsi 
„urzędnicy; głos zabierali i niżsi fuak- 
cjonarjusze kolejowi, a każde ich sło- 
'wo miało myśl i wartość głęboką. 
Każde przemówienie było nacechowa- 
ne miłością do Ojczyzny i do Wiary, 
a przytem świadczyło o nadzwyczaj 
poważnem pojmowaniu obowiązków 
zawodowych i obywatelskich. 

Ciekawe bardzo były mowy dele- 
gatów z Gdańska, inż. Łopuszańskie- 
go, p. Ciszewskiego, ałe za najpo- 
ważniejszą można uważać mowę p. 
Wróblewskiego z Wilna. P. Wróblew- 
ski, ślusarz kolejowy nawoływał do 
pracy pod hasłem Bóg i Ojczyzna, w 

\ 

Baranowicze. 

gorących słowach przedstawiając ide- 
ały kołejarzy z.P. Z. K. Prócz tego, 
jeszcze specjalnie zwracał się do inte- 
ligencji kolejowej, wzywając ją, by 
przewdziła masom kolejarskim i by 
kierowała całą pracą P. Z. K. 

Te wezwania p. Wróblewskiego i 
innych robotników dosadnie wskazy» 
wały, że w P. Z. K. panuje głęboka 
harmonja,  karność i zrozumienie 
swych obowiązków. Tam niema wro- 
gów dlatego, że ktoś zajmuje takie 
lub inne stanowisko; wszyscy pracują 
wspólnie i zgodnie dla jednego celu. 

Gdy się posłucha takiego szeregu 
przemówień osób ze wszystkich 
dzielnic, to naprawde otucha do 
serca wstępuje. 

Polski Związek Kolsjowców to 
potęga, na którą w każdej potrzebie 
Państwo liczyć może. 

Na obiedzie prócz kolejarzy był 
szereg zaproszonych gości. Dużo o- 
sób które przybyć nie mogły, przy- 
słało życzenia: między innemi ksiądz 
biskup Michalkiewicz i Bandurski. 

Zakończeniem dnia był wieczorek 
urządzony staraniem sekcji dramaty: 
cznej Koła. Od grano dwie komedyj- 
ki, „Werbel domowy* i „Dwie bliz- 
ny*, a potem zabawa taneczna — 
tańcowano do rana. 

Cała uroczystość swym poważnym 
nastrojem wywołała bardzo duże wra- 
żenie, 

Przy tej okazji nie można nie wy- 
razjć zdziwienia, że w tak uroczystej 
chwili poświęcenia sztandaru Koła P. 
Z. K. nie wzięli : udziału kolejowcy 
zgrupowani w innych organizacjach. 
Widać, że jakieś doktryny polityczne 
nie oozwalają im nawet brać udziału 
choćby itylko czysto kurtuazyjnego 
w życiu swych kołegów. Z. D. 

,. PODBRZEZIE. 

Wybory wójta Dnia 18 
czerwca o g. 9 rano odbyło się tu- 
laj organizacyjne4 zebranie nowo 
wybranej Rady gminnej. Na zebranie 
przybył p. starosta pow wileńskiego 
L. Witkowski, który w dłuższym 
przemówienu określił znaczenie, pra- 
ce i działalność rady, Przedstawił o- 
braz fatalnych dróg w powiecie, wzy- 
wając radnych do uporządkowania 
dróg w gminie, które w tutejszej 
gminie są niemożliwe. Uświadomił 
radnych o znaczeniu szkolnictwa i* 
trudnej pracy nauczycieli w naj- 
gorszych stosunkach wiejskich jak 
również wyjaśnił cel pracy spółdziel- 
czej w organizacjach społecznych i 
opiekuńczych a takoż o pracy sejmi- 
ku. Nastepnie wyraził uznanie w pra: 
cy byłemu zarządowi a w szczegól- 
ności byłemu wójtowi Janowi Szarej- 
ce, który w zupełności nadaje się 
na to stanowisko a swoim taktem i 
rozumnem postępowaniem  zjednał 
sobie ogólną sympa'ję i uznanie 
wśród tutejszych mieszkańców. 

Rada gminna w składzie następu- 
jącym 1. Henryk Jasieński, 2. Domi- 
nik Muczyń, 3 Jan Minkowski, 4. 
Hipolit Magński, 5 Jan Szarejko, 6. 
Karol Masłowski, 7. Kazimierz Rym- 
szewicz, 8 Mieczysław G'ełwanowski 
9. Józef Wyganowski, 10. Hirsz Feld- 
sztejn, 11. Piotr Butkiewicz i 12. Jó- 
zef Sawicki uznając ogromne zasługi, 
jakie położył były wójt Jan: Szarejko, 
celem poprawy bytu ludności tejże 
gminy i starający się o szkoły aby te 
były w odpowiednim stanie, wybiera 
go jednogłośnie na wójta. Na zastę- 
pcę wójta wybrano Jana Minkowskie- 
go 8 miu głosami a na ławnika Ka- 
rola Masłowskiego. Do komisji rewi- 
zyjnej weszli: Kazimierz Rymszewicz, 
Wołejko Ludwik i Antoni Juniewicz. 

J. Koneczny. 

NIEŚWIiEŻ. 
— III Doroczny zjazd Związ- 

ku Akademikóv woj Nowogródz- 
kiego i b.z. Mińskiej. W dn. 9—13 
lipca b. r. odbędzie się w Nieświeżu 
Ill Doroczny Walny Zjazd Z.A.W.N. 
i b. z. M. -(początek 9.VII o godz. 
18-ej w sałi gimnazjum). 

SŁ OWO 

Doniosła uchwała parlamentu Francji: 
Ogłoszenie mobilizacji jest zasadniczą prerogatywą rządu. 

PARYŻ, 21. VI. PAT. Na początku dzisiejszego posiedzenia lzby 
Deputowanych, deputowani komuniści, którzy zebrali się w komplecie z 
wyłątkiem Doriota, spodziewając się, iż rząd zakomunikuje Izbie, že naka- 
zał natychmiastowe zaaresztowanie przywódcy komunisty Cachina wobec 
tego, że wyrok przeciwko niemu stał się prawomocny, mieli zamiar wystą: 
pić z gwałtownym prot stem. Jednakże żaden z członków rządu na po- 
siedzenie Izby nie przybył i podobne oświadczenie złożone nie zostało ku 
wielkiemu rozczarowaniu komunistów. 

Po krótkiej przerwie przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi 
artykułami projektu o ogólnej roorganizacji armji. Deputowany !Renaudel 
złożył poprawkę, aby mobilizacja mogła być ogłoszona jedynie po wysłu- 
chaniu opinji parłamentu. Minister Painleve w odpowiedzi stwierdził w 
energic ny sposób, że zarządzenie mobilizacji stanowi zasadniczo preroga- 
tywę rządu, a przytem zaznaczył, że mobilizacja nie oznacza jeszcze woj: 
ny. Kończąc minister zażądał odrzucenia poprawki Renaudela, stawiając 
kwestię zaufania. W głosowaniu poprawka ta została odrzucona większo- 
ścią 381 głosów przeciwko 150. 

Krucjata przeciw Międzynarodówce. _ 
PARYŻ, 21 Vi. PAT. Od tygodnia cała prasa francuska przepełniona 

jest artykułami poświęconemi sprawom rosyjskim, Zaczynająć od znanego 
symmpatyka Sowietów Jerzego Duhamela, który na łamach „L' Ozuvre* do- 
maga się litości dla Kowerdy, potępiając krwawe egzekucje w Moskwie, 
dzienniki najrozmaitszych kierunków, a zwłaszcza organy prawicowe 
rozpoczęły prawdziwą krucjatę przeciwko trzeciej międzynarodówce. 

We wczorajszym numerze „Matin* Stefan Łausanne wykazuje błędne 
stanowisko rządu francuskiego, ograniczające się do potępienia bolszewiz- 
mu, zamiast stanowczo wystąpić przeciwko źródłu złego, którem jest о- 
siadła w Moskwie trzecia międzynarodówka, której kierownicy działają w 
pełnem porozumieniu z rządem republiki sowieskiej. Obowiązkiem rządu 
francuskiego, pisze Lausanne, jest zażądać kategorycznie od ZSSR rozwią 
zania Kominternu i bezwzględnego Ścigania jego adeptów. W przeciwnym 
zaś rezie ambasador sowiecki winien opuścić ziemię francuską. Rosja ma 
do wyboru: zakazać wstępu na terytorium rosyjskie przedstawicielom 
trzeciej międzynarodówki, albo narazić się na zerwanie stosunków  dyplo- 
matycznych z Francją, ` 

Bratianu stworzy nowy gabinet, 
BUKARESZT, 21—Vi, PAT. Wobec tego, że rokowania o zawarcie 

porozumienia wyborczego pomiędzy liberałami i narodową partją chłopską 
nie doprowadziły do rezultatu, ministrowie liberalni Cagien i Stirbey podali 
się dziś w południe do dymisji. Dymisja całego gabinetu spodziewana jest 
dziś wieczorem. Do utworzenia nowego rządu powołany będzie prawdo- 
podobnie Jan Bratianu. Istnieje nadzieja, że przesilenie gabinetowe zostanie 
zakoficzone już w dniu dzisiejszym. 

Nowy kodeks karny w Niemczech 
BERLIN, 21—Vi. Pat. Reichstag rozpoczął dziś pierwsze czytanie pro- 

jekiu kodeksu karnago. Minister sprawiedliwości dr. Hzrgt scharakteryzo- 
wał nowy projskt kodeksu karnego jako doniosły pomnik kultury niemiec- 
kiej. Nowy projekt ma dostosować ustawodawstwo karne Niemiec do 
zmienionych stosunków obecnych. Zasadniczą podstawą tego. projektu 
est udzielenie sędziom jak największej swobody przy wydawaniu wyroku 

j rozszerzenie tak zw. swobodnego uznania sędziów. Sprawa okoliczności 
jagodzących, która dotychczas była przewidziana tylko dla pewnej okreš- 
onej liczby wypadków, jest w nowym kodeksie uogólnióna, 0 

Lotnik Byrd leci przez Warszawę. 
NOWY YORK 2! PAT. Lotnik Byrd zamierza podczas swego lotu na krót- 

ko tylko zatrzymać się w Europie. Byrd ma zamiar kontynuować swój lot dalej 
Sx Warszawę na Syberję, a następnie ponad oceanem Spokojnym powróci do 
tanów Zjednoczonych. 

Czesi podejmują lot do New=Yorku. 
PRAGA, 21 VI. PAT. Prasa donosi, że jeszcze w ciągu bieżącego lata ma- 

ją udać się w podróż powietrzną z Pragi do Nowego Yorku i z powrotem dwaj 
SM lotnicy kapitan-pilot Malkovsky i porucznik-obserwator Pawlowsky. Oko- 
ło 10 lipca zamierza odlecieć ppułk. Skala z Pragi przez Moskwę, Kazań, 
Omsk, Krasnojarsk, Mukden do Tokio i z powrotem. Lot odbyć się ma wyłącz- 
nie za dnia. Cała droga z P.agi do Tokio podzielona jest na osiem etapów. 

R BECZZNNUCECA 

Dzisna pod ogniem straży sowieckiej. 
W nocy na 19 bm. Sowiecka Straż graniczna oddała 19 strzałów karabino- 

wych w stronę m. Dzisny. Ofiar w ludziach nie było. Kule przelatywały nad 
samem miasteczkiem. ; 

Wody Wilji zatopily dwie wsie, 
W gminie Wiazyńskiej wylała się rzeka Wilja zalewając pola wsi Rybczy- 

na oraz Ługowoje. Zalano około 150 ha i 100 ha ziemi zasianej. Wysokość wody 
dochodzi do 2 metrów. 3 

Do wiosek zalanych” wodą można dostać się tylko łodziami. Straty wyno- 
szą około 20 tys. złotych. 7 

Powódź w iwoniczu. 
- KRAKÓW, 21-VI. PAT. «Nowy Dziennik» doncsi, że wskutek katastrofy oberwa- 

nia się chmury koło Iwonicza «wylała rzeka Lubartówka. zajewając całe niemal uzdrowi- 
sko. Prawie wszystkie wille W jnnemi największa w Iwoniczu willa <Niespodzian- 
ka» stoją pod wodą. Kuracjusze przepędzili noc pod gołem niebem. Panika nie do ор!- 
sania. Szkody materjalne bardzo znaczne. Ofiar w ludziach nie było. 

Chcąc zapewnić uczestnikom ma- Związku jest obowiązkowa. 
ximum korzyści Zarząd Związku za- Na zakończenie Zjazdu—bal i wy- 
prosił dyrektora Macierzy Szkolnej p. cieczka do Mira. 
1. Stemłera do Nieświeża, gdzie zna- Przybywający do Nieświeża uczest- 
ny w całej Polsce ze swych świet- nicy po zgłoszeuiu się de Komisarja- 
nych wykładów prelegent wygłosi tu Zjazdu (Gimnazjum państwowe — 
szereg prelekcji z zakresu metodyki ul. Syrokomli) otrzymają przydział 
pracy oświatowej. bezpłatnego mieszkania. z utrzyma- 

Koledzy maturzyści z Woj. Nowo- niem. 
gródzkiego są gorąco proszeni o jak- Koledzy nieposiadający z jakich - 
najliczniejszy udział w Zjeździe, na kolwiekbądź powodów zniżki kolejo- 
którym, w celu dokładnego poinfor- wej mogą uzyskać ulgowy przejazd, 
mowania ich o warunkach przyszłych łącząc się grupami po 10 osób. 
studjów, zostanie wygłoszony referat Wszelkie zapytania w okresie prze- 
o wyższych uczelniach w Polsce i jazdowym należy kierować do 1 lip- 
egzystencji w miastach uniwersytec- ca b. r. pod adresem— Warszawa, Ko- 
kich szykowa 7 m. 5, zaš po 1.VIl, do 

Obecność wszystkich czionkow Niešwieža, 

PROCHY SŁOWACKIEGO W POLSCE. 
Powitanie na brzegu w Gdyni. 

Wczórajsze uroczystości urządzo- 
'ne z okazji przybycia zwłok Juljusza 
Słowackiego przybrały charakter nie- 
zwykle doniosłej i poważnej manifes- 
tacji narodowej. Punktualnie o godzi: 
nie 12 w południe torpedowiec „Ma- 
zur* wyjechał ma pełne morze na 
Spotkanie torpedowca „Wilja“ wiozą- 
cego prochy Słowackiego. 

O godz. 2-ej min. 15 na wysokoś- 
ci Jastarni parowiec „Mazur* spotkał 
torpedowiec <Wilję» i wymienił z nim 
saluty. Po skomunikowaniu się za 
pomocą sygnalizacji flagowej z do- 
wództwem <Wilji» torpedowiec „Ma 
zur” zbliżył się do niej, przyczem do- 
wódca „Wilji” komandor  Petelentz 
złożył staroście morskiemu gen. Za- 
ruskiemu raport. Następnie na wyso- 
kości Hełu zbliżyły się do < Wilji» 
dwa trawlery „Rybitwa* i „Jaskółka*, 
które stanowiły eskortę honorową 
„Wilji”. Na spotkanie tego orszaku 
morskiego wyjechały z Gdyni liczne 
żaglowce i łodzię motorowe przepel- 
„nione publicznością. Punktualnie o g. 
6-ej wiecz. torpedowiec „Mazur* do- 
bił do portu handlowego w Gdyni. 
Starosta morski gen. Zaruski złożył 
po opuszczeniu okrętu urzędowy 
meldunek  przedstawicielowi rządu 
Rzeczypospolitej p. ministrowi Do- 
bruckiemu, Cate molo przepełnione 
było tysiącznemi rzeszami publicz- 
ności. 

Q godz. 6 min 10 wiecz. przybył 
do Gdyni torpedowiec „Wilja*. W 
„tej chwili orkiestra marynarki wojen- 
nej odegrała marsza żałobnego Cho- 
pina. Na górnym pokładzie „Wilji* 
na wzniesieniu przykrytem czerwo- 
nem suknem ustawiony był katafalk, 
na którym spoczęła piękna hebanowa 
trumna z prochami Słowackiego. Na 
wieku widniał srebrny krzyż. Trumna 
pokryta była sztandarem Rzeczypos- 
politej. Cały <atafalk toną! w powo- 
dzi wieńców i kwiecia. Straż honoro- 
wą przy trumnie pełnili czterej żoł- 
nierze marynarki wojennej oraz z ra- 
mienia centralnego komitetu przyjęcia 
pp. Or-Ot i Lechoń. Niezwłocznie po 
przybyciu okrętu do brzegu sześciu 
matynarzy wystąpili z płonącemi- po- 
chodniami, zajmując miejsca przy 
straży honorowej. 

Na pokład „Wiłji* pierwszy wszedł 
p. minister W. R. i O. P. Dobrucki, 
który wygłosił krótkie przemówienie. 
P. Minister Dobrucki przyjął od do- 
wódcy okrętu „Wilja* komandora Pe- 
telentza imieniem rządu i narodu pol- 
skiego drogie im zwłoki „Króla Du- 
cha* Juljusza Słowackiego. Po prze- 
mówieniu p. Ministra duchowieństwo 
z księdzem Rozczynowskim na czele 
odprawiło modły żałobne u stóp ka- 
tafalku. ks. Rozczynowski wygłosił przy 
tem podniosłe przemówienie, które 
zakończył zaintonowaniem hymnu 
„Boże coś Polskę* podjętym przez 
tysiączny tłum publiczności. Następnie 
chór dzieci z Syberji, z zakładu wy- 
chowawczego odśpiewał szereg pieśni 
religijnych i „Testament*  Juljusza 
Słowackiego. й 

Uroczystość zakończyła się skła- 
daniem wieńców przez wszystkie obec- 
ne delegacje. Na czele kroczyła dele: 
gacja dzieci polskich z Syberji z prze- 
pięknym wieńcem, delegacja miasta 
Wilna oraz delegacja gimnazjum pol- 
skiegó w Gdańsku, bardzo liczne 
delegacje Sokoła z Gdańska i t. d. 

W podniosłym nastroju uroczy- 
stość przeciągnęła się do godz. 7-ej 
min. 30. O tej porze trumnę z pro- 
chami Słowackiego przeniesiono na 
pokład torpedowca „Mazur”, który 

też niezwłocznie odpłynął do portu 
gdańskiego. Raz jeszcze orkiestra ma- 
rynarki wojennej odegrała marsz ża- 
łobny, pochyliły się wszystkie sztan- 
dary delegacyj, publiczność zaś w 
uroczystem skupieniu sledziła ruchy$ 
oddalającego się okrętu, unoszącego 
ku Wiśle prochy „Króla Ducha*. 

Około godz. 9-ej wieczorem tor- 
pedowiec „Mazur* przybył do portu 
gdańskiego, gdzie w kanale porto- 
wym trumna ze zwłokami Juljuszź 
Słowackiego przewieziona została na 

statek -wišlany „Mickiewicz“. O godz. 
3-ej nad ranem statek „Mickiewicz“ 
odjedzie do Tczewa, dokąd przybę- 
dzie o godz. 9 ej rano. Po godzin: 
nym postoju w Tczewie statek „Mi- 
ckiewicz“ uda się w dalszą drogę do 
Warszawy. 

Posiedzenie komisji konsty- 
tucyjnej. -; 

WARSZAWA, 21.VI PAT. Dziś 
pod przewodnictwem gposła Głąbiń- 
skiego (ZLN) odbyło się posiedzenie 
sejmowej komisji konstytucyjnej. Ko- 
misja przystąpiła do sprawy zmiany 
ordynacji wyborczej. Przewodniczący 
jako referent tej sprawy przedstawił 
dotychczasową  historję _ projektów 
zmiany. ordynacji wyborczej, 
podając. jako oficjalny substrakt pod 
obrady komisji wnioski podkomisji 
konstytucyjnej, opracowane jeszcze 
p zamknięciem zwyczajnej sesji 
sjmu. Nad oświadczeniem przewod- 

niczącego wywiązała się dłuższa dy- 
skusja, w ciągu której zabierało głos 
szereg mówców, między innemi po. 
słowie Czapiński (PPS) i Polakiewicz. 
(Str. Chł.), którzy stanęli na stano- 
wisku, że przedmiotem obrad pełnej 
komisji nie mogą być. wyniki prac 
podkomisji z uwagi na to, że w pra- 
cach tych nie brali udziału przedsta- 
wiciele lewicy. Po dłuższej formalnej 
dyskusji przyjęto wniosek posła Po- 
lakiewicza, w myśl którego /posiedze- 
nie podkomisji złożońej z 11-stu "po- 
słów przedstawicieli różnych stron-4 
RSW odbędzie się w piątek dnia 24 

ież. m. 
Organizacja Izb Skarbowych. 

WARSZAWA, 21 VI. PAT. w 
najbliższym nu nerze Dziennika Ustaw 
ukaże się rozporządzenie Ministra 
Skarbu z dnia 20 b. m. w przedmio- 
cie organizacji i zakresu działania Izb 
Skarbowych i podległych Izbom u- 
rzędów skarbowych, J 

Min. Romocki. 

WARSZAWA,-21 VI. PAT. Dnia 
20. b.m. minister komunikacji inż. Ra- 
mocki bezpośrednio po powrocie z 
uroczystości poświęcenia nowego pa- 
sażerskiego statku polskiego „Giańsk* 
udał się na inspekcję robót, prowa- 
dzonych przy budowie linji kolejowej 
Bydgoszcz—Gdynia, która stanowi 
część dużej magistrali, łączącej Gór- 
ny Sląsk z polskiem morzem. 

Czy już kupiliście nasze 
znakomite czekolady? 

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

śiisĘ „PLUTOS ', detaliczny 

Mickiewicza Nr 10. 

PROGOREOROGODYROCYNOWOROPZR YN 

W roli 
głównej 

W środę, dnia 22 czerwca, o godz. 8 m. 30 w. 

DRUGI GOŚCINNY WYSTĘP 

stołecznej operetki „Nowoścei”* 
w gmachu teatru Reduty na Pohulance, odegrana będzie 
po raz ostatui operetka w 3 

KAZIMIERA NIEWIAROWSKA. 
ANONS: we czwartek, 23 czerwca <LĄDY CHIC». 

aktach  Benatzkiego 
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W Wiedniu i w 
` Cambridge. 
Odgłosy z szerokiego świata. 

‚ лаа 

Temi dniami przybył do Wiednia 
z teatrem swoim Max Reinhardt i 
wystawił w cyrku Renza kolosalną 
pantominę „Cud* (Das Mirakel). 
Przed piętnastu laty eglądał już Wie- 
deń to oszałamiające widowisko w 
układzie i reżyserji tegoż niepożytego 
reformatora teatru — i kina, Treść 
„Cudu“ jest niemal identyczna z 
treścią „Siostrv Beatryks* Maeterlin- 
cka znanej Wilnu ze sceny Reduty, 
wystawianej następnie po miastach 
i miasteczkach prowincjonalnych. 

Reinhardtl... On to przecie jest 
wynałazcą, twórcą i riedościgłym do 
dziś dnia aranżerem widowisk tea- 
tralnych pod odkrytem niebem. Jego 
to teatr grał i gra po cyrkach i pla- 
cach publicznych; teatr Reinhardta 
grał już przed laty w. wiedeńskiej 
Rotundzie i londyńskiej Olimpiji, wy- 
stawiał sztukę „Jedermann* Hofmann- 
sthala w Salzburgu na placu publicz- 
nym, a i bodaj raz tam kiedyś grano 
w jakimś kościele,. Z głowy i z pod 

ręki Reinhardta - wyszedł przecie 
„Edyp* Sofoklesa w; interpretacji nie 
mającej równej sobie. 

Lecz cóż naprawdę nowego jest 
pod słońcem! Reinhardt przecie 
wznowił stary-prastary styl widowisk 
teatralnych. Wrócił do prymitywnych , 
widowisk. Zniósł rampę dzielącą wi: 
downię czyli publiczność od sceny, 
czyli aktorów Przywrócił do życia 
antyczną arenę, tudzież średniowiecz- 
ne, z desek zbite podjum / jarmarcz- 
ne, na którem w wiekach średnich 
„pokazywałi" aktorzy otoczeni mro- 
wiem publiki. Oczywiście tylko, że 
Reinhardt przetworzył ten prastary 
styl, zapomniany, nie tknięty przez 
całe stulecia. Reinhardt otworzył pers- 
pektywę na nieprzebrane możliwości... 
dał impuls do tworzenia scenarju- 
Szów, o jakich się filozofom nie śniło, 

z okazji wystawienia „Cudu* w 
Wiedniu przypomina Feliks. Salten 
ostatnią scenę z „Edypa*, kiedy о- 
slepiony król—w interpretacji Moissi'e- 
go—opuszcza dom swój i idzie w 
świat, krocząc hen przed siebie po 
arenie cyrkowej... Moissi w tym mo- 
mencie jest bajeczny! Lecz to trzeba 
podkreślić przedewszystkiem, że ten 
król Edyp w todze greckiej wędrują- 

cy mimo... Strażaków, policjantów, Oto np* Diana Manners pozyska” 
robociarzy cyrkowych, wzdłuż Ściany na przez Reinhardta specjalnie dla 
z desek zbitej—nie razi. Żadna „ilu- roli Matki Boskiej (w Reducie oglą- 
zja* nie pryska. Przeciwnie: to jakby daliśmy w tej roli Wysocką). jest to 
szedł w świat na tułaczkę wiecznie ży- dama z nujlepszego Świata. Oblicze 
wy Edyp; dzień dzisiejszy zlewa się madonny; cudne, niezrównane, udu- 
z dawnemi, dawnemi czasy. Ma się chowione, przepiękne. Postarał się 
przed sobą człowieka, na którego Reinhardt aby tej twarzy, iście «bo- 
zawziął się Los, oddalającego się w skiej» nie oglądano... w dziesiątkach 
samotność z grona do głębi wstrzą- inaych róll Tego by Reinhardt nie 
śniętych jego dolą ludzi. ścierpiał, Lady Diana występuje tylko 

Prasa wiedeńska przypomniała i jedynie w «Cudzie». A co za po- 

pierwsze reformatorskie eksperymenty stawa! Krytyka wiedeńska w zachwy- 
Reinhardta. Przypomniała „Sumurun*, cie. <Tak — pisał któryś sprawo- 
wściekłą pontominę, w której Rsin- zdawca — nie przeczę, może to ma- 
hardt kazał grać — skończonym, fa- donna z epoki wczesnego gotyku, je- 
chowym artystom dramatycznym. żeli z renesansu to z najlepszych 
Zmuśił aktorów—jak to było przed jego czasów, jeżeli z epoki baroku to 
wiekami—do tańczenia, do śpiewania, barokowe arcydzieło» Statua — jakby 
ba, do uprawiania akrobatyki i lek- z wosku modelowana, 
kiej atletyki. Zresztą... Reinhardt w Z niemniejszym trudem zdobył 
następstwie zaczął brać potrzebnych Reinhardt artystkę dla roli siostry 
mu artystów — zewsząd. Brał ich (i Bzatryks, przepraszam mniszki —]jak 
bierze) dla jednej jakiejś roli, dla jed- w Reinhardowskiem misterium zowie 
nego epizodu; bierze dla wyglądu, dla się bohaterka. Na afįszu: Rozamunda 
postawy, ba, dla jednego gestu, dla Pinchot.Spotkał ją Reinhardt przypad» 
jednej jakiejś pozy  Wyławia dla kiem na statku płynącym przez Atlan- 
swego teatru „artystę” z najdystyngo- tyk. Uwziął się, nasiadł się i wreszcie 
wańszych salonów i z nizin Społecz. namówił Zgodźiła się grać mniszkę 
nych, ze sportowych stadjonów i sal w «Cudzie». Ale znowuż tylko tę jed- 
do tańca, z orkiestr wędrownych... ną rolę. Ma być — niezrównana. Ta 

* 
, 

Sama postać, co madonny ale cóż za 
temperament  „„„arabskiego  ogieral 
Pardon — antylopa nie kobieta. Co 
tu mówić: młode, zdrowe, rwące się 
na swobodę zwierzę. Znowu coś ba- 
jęcznego, jako indywiduum. : 

Jest w trupie Reinhardta niejaki 
Ludwik Wiiliner. Reinhardt go „trzy- 
ma* jedynie dla przewięknej, majesia- 
tycznej głowy. Jest Rosjanin, Włodzi- 
mierz Sokołow, którego wyrwał Rein- 
hardt z jakiejś sceny rosyjskiej z nie- 
małym trudem — bo ów Sokołow, 
dobry artysta dramatyczny, jest w 
odatku niezrównanym... tancerzem 

i mimikiem. A znowuż Matray jest 
jednocześnie skończonym... aktobatą. 

Kolosalna pantomina „Cud* trwa 
trzy godziny, a akompanjują jej: chór 
wiedeńskiej Filharmonji i Symfonicz- 
na Orkiestra wiedeńska. Łatwo sobie 
wyobrazić, co to za widowisko być 
musi... : 

* 

Master I. B. S, Haldane, bliski 
krewny znanego polityka angielskiego 
i filozofa viscoznt'a Ryszarda Burdo- 
na Haidane jest profėsorem w Cam- 
bridge a niektóre jego dzieła z zakre- 
su biochemji mają sławę wszechświa- 

tową. * 
Mr. 1. B. S. Haldane wyraził się 

temi czasy wobec jednego z dzien: 
nikarzy: 

— Spodziewam się dożyć wypu- 
szczenia pocisku w stronę Marsa..' i 
przypuszczam, że próba uda Się. 

Mr. Haldane puszczając z ust tak 
oszałamiające wyrazy, człek ogromnej 
tuszy, gladziutko ogolony, fz resztka- 
mi tylko wąsów. pod nosem, ciągnął 
spokojnie pasjans. NY 

Rzecz jest prosta—mówił dź> 
lej. Pocisk ze słynnej Wielkiej Berty 
co  jei używali Niemcy ostrze 
liwując Paryż z niebywałej odległości 
wylatywał i przez czas dłuższy tkciał 
z szybkością większą niż jest potrzeb- 
na dla dosięgniącia pociskiem... księ- 
žyca. Jeżelibym był miljonerem bar- 
dziej rozkochanym w sporcie niż w 
filantropji, pogadałbym z panami, któ- 
rzy tę «Bertę» wynaleźli... 

— A co pan profesor myśli o 
mieszkańcach Marsa? | 13 

— Myślę, że Mars jest to jedyny 
planeta, o którym da się przypusz* 
czać, że jest zamieszkały, Na Marsie 
jest temperatura tylko nieznacznie 
niższa od temperatury na ziemi. Nie- 
mal można poczytywać za p:wnik, 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZASADY 

udzielania przejściowych po- 
Życzek gotówkowych przez 

Państwowy Bank Rolny. 

Mniejsze gospodarstwa rolne, o 
obszarze, nie przekraczającym 20 ha 
na terenie b. Kongresówki i na tere- 

*nie woj. Wschodnich 35 ha, które 
nie posiadają uregułowanych hipotek, 
lub nawet posiadając je, nie mogą 
jeszcze z jakichkolwiek powodów ko- 
"rzystać z pożyczek długoterminowych 
w listach zastawnych Państwowego 
'Banku Rolnego (np. tytuł własności 
nieuregulowany), będą mogły zacią- 
gać w Państwowym Banku Rolnym 
przejściowe pożyczki gotówkowe, 

"które w odpowiednim czasie skon- 
wertowane zostaną na długotetmino- 
wy kredyt. 

Pożyczki udzielane będą na spłatę 
<sched familijnych, uciążliwych dłu- 
gów prywatnych oraz dokonanie nie- 
zbędnych inwestycj, jak budowa, 
względnie wykończenie rozpoczętych 
budynków, zakładanie sadów owoco- 
wych, stawów rybnych, pasiek i t. p. 

Pożyczki na budowę, względnie 
ua wykończenie rozpoczętych  budo- 
wli udzielane będą tylko w tych wy: 
padkach, jeżeli zabudowania gospo- 
darskie będą położone nie bliżej niż 
25 m. od granicy sąsiadów i 50 m. 
od sąsiednich budynków. Budynki 
stawiane nowo przy pomocy poży- 
czek będą ogniotrwale kryte. Rolnicy 
uzyskujący pożyczki, będą zobowią- 

"zani niezwłocznie przystąpić do wy- 

"wołania, względnie uregulowania hi- 
poteki i najpóźniej w przeciągu jed- 
nego roku od daty podjęcia pieniędzy 
przedstawić Państwowemu Bankowi 
Rolnemu zaświadczenie Odnośnego 
Wydziału Hipotecznego, R. 
'©e, iż został złożony wniosek o pier- 
wiastkowe uregulowanie hipoteki. 

Pożyczki będą musiały być nie- 
zwłocznie po uregulowaniu hipotek 
Ńskonwertowane na pożyczki długoter- 
minowe w listach zastawnych Pań- 
stwowego Banku Rolnego. Rolnicy, 
ubiegający się o pożyczki, składać 
będą następujące dokumenty (według 
wzoru Państwowego Banku Rolnego): 

1) podanie, 
2) kwestjonarjusz, 
3) informacje o stanie majątkowym 

©raz niezbędne dekumenty, wyszcze- 
-gólnione w odnośnych uwagach kwe- 
stjonarjusza. 

Pożyczki będą udzielane do wy- 
sokości 1/3 szacunku gospodarstw 
rolnych, ustałonego na podstawie 
normalnych cen gruntów użytkowych 
"w myśl przepisów z dnia 6 X. 1926 
r. wydanych przez Ministra Reform 
Rolnych w porozumieniu z Ministra- 
mi Skarbu oraz Rolnictwa. Pożyczki 
udzielane będą w zależności od celu, 
na jaki mają być użyte na termin do 
3-ch lat. 

Spłata pożyczek  uskutecznioną 
będzie w ratach półrocznych, przy- 
<czem pierwsza rata płatna będzie po 
Upływie jednego roku, licząc od daty 
zaciągnięcia pożyczki. 
''Oproceatowanie dla korzystają- 

cych z kredytu rolników wynosić bę- 
dzie I i pół proc. ponad kaźdoczes- 
ną stopę Banku Polskiego. 

Procenty pobierane będą: za pół 
roku z góry przy wypłacie pożyczki 
i nasiępnie w terminach płatności 
półrocznych rat pożyczki — zdolu, 

„, Jako zabezpieczenie służyć będą 
skrypty dłużne z poręką majątkowo 
©dpowiedzialnych osób. 

Państwowemu Bankowi Rolnemu 
przysługiwać będzie prawo przedter- 
minowego ściągnięcia całkowitej na- 
leżności od dłużnika w razie zużycia 
pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem, 
ub sprzedaży gospodarstwa rolnego 
przed uregulowaniem długu, następ- 
nie w wypadku niewpłacenia w  ter- 
minie należnej raty kapitałowej i pro- 
centów, wreszcie w razie nienadesła- 
nia zaświadczenia Wydziału Hipotecz- 
uego o oznaczonym terminie. 

Pożyczki udzielane być mogą ró: 
wnież za pośrednictwem dobrze 
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że jest na Marsie roślinność. Sądzę, 
że jeżeliby mieszkańcy Marsa tylko 
chcieli przybyć na naszą ziemię, daw- 
noby to już uczynili. Nie przypusz- 
<ząm atoli aby na dwóch planetach 
miały istnieć istoty rozumne. Tedy — 

„Nie oczekuję, przynajmniej za megoiży- 
tia, inwazji z Marsa na naszą ziemię. 

Mr. Haidane oderwał wzrok od 
Pasjansu i tak mówił dalej. 

— Historyk, uważa pan, myśli ka- 

„tegorjami stuleci, bijolog obraca się 
myślowo w sferze miljonów łat, astro- 
tomowie zaś myślą tysiącami miljo- 
nów lat, Qio np, ziemia zdaje się, że 
nie liczy więcej istnienia jak jakich 
3000 miljonów lat... 3 

+ Wspolpracownikowi «Neue Freie 

Presse» zakrecilo się w glowie; po- 
Śpieszył przeto chwycić się jak deski 
ratunku czegoś  realniejszego — i 
spytał: 

— A pan profesor jak myśli: czy 
taną wojny? Czy nauka może im 
es położyć? Co dziać się będzie z 
zkością w ciągu najbliższych dwie- 

stu а12 ° 
— Jestem przekonany—rzekł wielki 

Uczony że w ciągu najbliższych siu 
lat wybuchnie wojna tak okropna, ja- 
kiej jeszcze świat nie widział i bar- 

„miaństwa kresowego sprawami Związ- 
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Przygotooania do koronacji 
Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Pielgrzymki stać będą możliwie najbliżej. 
Z różnych względów, przedewszystkiem natury psychologicznej, sekcja 

pochodowa postara się o takie rozmieszczenie pielgrzymek, by stojąc 
możliwie najbliżej placu Katedralnepo otoczone były organizacjami miejsco- 
wemi i nie czuły się obco. Wpłynie to na podniesienie nastroju w uro- 
czystej chwili. W przeciwnym razie pielgrzymki odsunięte gdzieś na szary 
koniec nie nawiążą wcale duchowej łączności z punktem centralnym  uro- 
czystości i nie wyniosą głębszych wiążących je z Wilnem wrażeń. Utrzymuje 
się przeto projekt us'awienia pielgrzymek i organizacyj miejscowych 
naprzemiany. Straci coprawda na tem nieco wygląd zewnętrzny pochodu, 
lecz zyska spoistość i karność procesji. 

Względy bowiem bezpieczeństwa przemawiają także za takiem  usta- 
wieniem piejgrzymek, gdyż usuwa się przez to ewentualność naparcia 
tłumów z tyłu na czoło pochodu. Organizacje karne będą rodzajem tam. 
Pielgrzymom poleci się by w pochodzie szli zwartemi czwórkami trzymając 
się za ręce i stosując się do kroku organizacyj miejscowych. (<) 

Iluminacja miasta, 
Jak już wspominaliśmy wieczorem dnia, w którym odbędzie się 

koronacja Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej miasto będzie iluminowane. 
Na górze Zamkowej świecić będzie olbrzymi orzeł. 

W jego świetle powiewać będzie dluga, na 10 metrów chorągiew, 
jako symbol przebywania w mieście naszem głowy państwa) Wieża Ka- 
tedralna i gmach Dyrekcji Kolejowej ubrane będą w girlandy świetlne. W 
podobny sposób uiluminowane będą większe gmachy. właścicieli miesz- 
kań uprasza się by w oknach wystawili świece lub w miarę możności 
urządzili iluminacje na większą skalę. (c) 

Kurja Metropolitalna a prace przygotowawcze do koronacji. 
Kurja Metropoiltalna wzięłana siebie wydatki związane z urządże- 

niem ołtarza przy Bazylice, kazalnic, tronów dla kardynałów i krzeseł na 
placu Katedralaym. i 

Koszta feretronu pod obraz Matki Boskiej opłaci Kurja również, gdyż 
kasa sekcji finansowej Komitetu Koronacyjnego jest więcej niż szczupła. 

funkcjonujących spółdzielni kredyto- stawa prób: i wzorów przemysłu kra- 
wych i kas gminnych pożyczkowo- jowego. Wystawa objeżdżając kolejno 
oszczędnościowych. W tych wypad- miasta Polski, zapoznaje szeroki ogół 
kach podanie oraz dokumenty o któ- społeczeństwa z wytwórczością krajo- 
rych mowa wyżej należy Składać wą nawołując do popierania przemy- 
do odnośnych instytucji. Spółdziel- słu rodzimego. Wystawa reprezentuje 
nie i kasy gminne składać będą zgórą 150 firm z dużego i drobnego 
Państwowemu Bankowi  Rolnemu przemysłu. Niezbędnym uzupełnieniem 
w celu uzyskania odnośnego kredytu tego ogólno krajowego pokazu bę- 
wykaz petentów i proponowanych dla dzie dział miejscowego przemysłu i 
nich pożyczek, załączając kwestjona- rzemiosł, wtedy bowiem Wystawa 
rjusze, dotyczące gospodarstw pro- spełni swe zadanie i będzie obrazem 
ponowanych  pożyczkobiorców. Na- całokształłu wytwórczości krajowej. 
stępnie w terminie 3 miesięcznym od Sądzić należy, że miejscowy przemysł 
daty podjęcia kredytu instytucje te į rzemiosła zainteresują-się Wystawą 
przesyłać będą szczegółowe Sprawo- j zgłoszą przynajmniej na ten raz 
zdanie z rozdziału kredytu, wskazu- swoje eksponaty. Dotąd zgłosiło się 
jąc komu, na jaki cel i na jaki ter- około 40 miejscowych eksponentów, 
min udzielono pożyczki. W terminie zapewne i reszta firm w ich ślady 
rocznym od daty podjęcia pożyczki podąży. Protektorat nad wystawą ob- 
instytucje pośredniczące nadsyłać bę- jął. p, wojewoda wileński Wł. Racz. 
dą ponadto zaświadczenia odnośnych kiewicz. W celu udzielenia pomocy 

Wydziałów Hipotecznych, stwierdza-, przy zorganizowaniu wystawy w na- 
jące, iż rolnicy, którzy otrzymali kre- szem mieście zawiązał się doraźny 
dyt, złożyłi odpowiednie wnioski o Komitet, przewodnictwo którego ob- 
pierwiastkowe uregulowanie hipotek. jał inż. W. Sławiński, Naczelnik Wy- 

Oprocentowanie dla instytucji po- działu Przemysłowego przy Woje- 
średniczących wynosić będzie stawkę wództwie. Zarząd Wystawy nie szczę- 

dzi zabiegów, aby Wystawa wypadła dyskontową Banku Polskiego. 
Jaka zabezpieczenie służyć będzie: jaknajokazalej. Aby umożliwić publicz- 

od spółdzielni kredytowych — weksle ności zwiedzanie Wystawy w porze 
z żyrem majątkowo odpowiedzialnych wieczorowej we wszystkich salach, 
członków Rady Nadzorczej względnie gdzie będą rozstawione eksponaty 
członków snółdzielni i od kas gmin- przeprowadza się instalację elektrycz- 
nych — weksie własne. (—) ną, Przypuszczać należy, że spole- 

! s atęśi czeństwo Wiłna zainteresuje się Wy» с (c) Kresowy Związek Ziemian. stawą i będzie ją sereini, aby się Co będzie robić Magistrat? 
Nadzwyczajne Walne Zebranie. przekonać, że wytwory pracy naszych * W gorączkowych przygotowaniach do koronacji, omal że Inis zapo- 11—12 czerwca r. b. odbyło się rąk nietylko nie są gorsze, lecz czę- mniano o Magistracie. Alić znalazła się i dla niego praca. Zajmie się tedy w Wilnie w lokalu T-wa Rolniczego stokroć lepsze od zagranicznych i że Magistrat „przedewszystkiem oczyszczeniem ogrodów  Bernardyńskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie każdy grosz wydany na towar krajo- Cielętnika i Żeligowskiego. Następnie ustawi w rozmaitych punktach mia- Przedstawicieli Oddziałów Kresowego WY podnosi nasz dobrobyt, ten zaś, Sta kosze na Śmiecie i wyznaczy ludzi do utrzymywania czystości i pole- 

Związku Ziemian pod przewodnictwem który idzie poza granicę naszego kra- wania ulic. Prezesa Rady Nadzorczej Ks. K. ju wzmacnia obcych, Narazie tyłko tyle, choe coprawda przydałoby się więcej nieco. (c) 
Czetwertyńskiego przy udziale 40 — (m) Ceny w Wilnie z dnia 21 

  

przedstawicieli. czerwca r. b. Ziemiopłody: żyto loco Wilno 
Prezes Zarządu Głównego hr. A. w A M Kalis 46—48 a: 

+ = a B gatun. jęczmie! rowarowy r kasze WE z dzia” 53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 32 —34, al arządu i zreferował Sprawy pszenne 33—35, ziemniaki 1.00—12.00, słoma podatkowe i kredytowe. żytnia 8 — 10, siano 15—18. Tendencja 
Delegat Rady Naczelnej Organiza- Spokojna. Dowóz umiarkowany. 

cyj Ziemiańskich p. w. Oak ai 2. go (w | ŚRODA. : 

stawił całokształt spraw, dotyczących jowa 50 proc. 100 У 110, 60 proc. 80 90. 22 o Wach. sł. 0 g, 3 m. 15 —(o) Pożyczka dla Kasy Cho- umów zbiorowych i ubezpieczeń, kła- żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, |PaulinaP.W.| Zach. sł. o g.l9 m so Tych. Jak się dowiadujemy, Kasa 

dąc szczególny nacisk na projekt no. T3z0wa 50—55, kartoflana 80—90, gryczana Jutro Chorych „m. Wilna 
wej ustawy o ubezpieczeniach, stano- "bee? pea 70—15, 60 proc. 
wiącej niebezpieczny eksperyment ni- 60—65, razowy 52 — 56 gr. за 1 klg. gdzie dotychczas niepraktykowany. Kasza manna amerykańska 160-160 . за 

Mec. W. Szadurski  zreferował 1 kg. krajowa 115—125, gryczana cała 80: , 
Sprawy, związane z reformą rolną, a BZ ana I ESRO pęcsak 
mianowicie projekt cen na ziemie Mice wołowe 270 — 290 gr. 
objęte na osadnictwo i reformę rolną cielęce 

Agrypina P. otrzymać z Banku 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji 0. $. B, 

z dnia 21—VI 1027 r. 

| 761 Ciśnienie za 1 kg. średnie projektu robót inwestycyjnych, 
— (o) O zasiłki dia ‹ 180 — 220, baranie (orak), wie« о 2 i zastosowanie w praktyce ustawy przowe 300—3%, schab 340-350, boczek zam | 112 wistów. Do komisarjatu rządu zgło- svainio žr szynką świeża 300—320, wędzona Sa : : 

o dyskusji Walne Zgromadzenie Tła. c 400 — Opad ла >. ni na tegoroczne ćwiczenia wojskowe powzięlo szereg uchwał z upoważnie- 4.20, Il gat. 350 = ER bę w mm, z prośbą © wypłacanie im zasiłków, 
niem Zarządu Głównego do poczy- 450—480, sadio 380—400. Wiatr j Południówo-Zachodni pozostawiają bowiem rodziny bez nienia odnośńych kroków u czynnie Nabiak mieko 25—30 gr. za 1 litr, S priewužający as žadnego zaopatrzenia, 

g я tana 170--1 — . kow miarodajaych. ser twa An 0150 "Iso, pi nino U w a g i: Pochmurno. Przelotne opa- 
W szczególności Walne Zgroma- lone 550 — 600, solove 500 — 550, desero. dy; Minimum za dobę dzenie zwróciło uwagę na nastęoują- we 600—650. 

ce sprawy: 1) zestawienie art, 4 i 5 _ Jafa: 170—180 za 1 dziesiątek. 
ust. o wyk. ref. roln. daje w rezui- Drób: kury 4,00 — 7,00 zł. za sztukę, pa у » „ daje kaczki żywe 5,00 —8,00, bite 400—600, gęsi D eisena części niewywłąsz- żywe 12,00—15,00, bite 10.00—12.00, indyki 
czalnej na kresach w majątkach: u- żywe 20.00—2200, bite 15.00—18.00 zł, za D A r i : — Dekret nominacyjny mia- rzem „sztukę, 4 myc Gda 0 140 R, 2) moze PE pa Aulas Komkarza Riga c , cebula 120—140, cebula zielona 5—10 (pę> Wilno. Wladze Wojewódzkie otrzy- rozp. o wynagrodzeniu za ZIEMIE Czek), szczaw 48—50 za 1 kg., sałata 100— mały dekret mianujący p. -Józefa przejęte na osadnictwo nietylko .sta- 120, marchew 30—35 młoda 40—50 (pęczek), Fołejewskiego Komis Rządu L T a ee, Ua gas miao S kė Ка АНО . . olegów Asvstentów, 

е 5 łode 40-45, brukiew 25—30, ogórki k szych warunkach, niż ma to miejsce ggg de 4065, WSE ROWE: i i przy zastosowaniu wst © wyk. 800 gr. za 100 szt., groch 75—85 gr. Rządu obejmie urzędowaniewe czwar- ref. za 1 kg, fasola S0—90 gr. za 1 kg, kapusta tek dn. 23 bm. o godz. 8 rano. 

ciśnienia, 

URZĘDOWA. 

tytułu opieki społecznej. | 

Głównym Gmachu 

  

roin., zamieniając wypłaty w gotówce świeża 90—10), kwaszona 50—60. 
na skrypty dłużne, lecz nie mówi nic 46 (СПЕЁИ{ ga 170-175 (w hurcie), 180- 3 MIEJSKA. 
o możności splaty podatków skrypta* z. : — Rehab litacja niesluszn e 0- 
mi dłużnemi, co jest rzeczą nieoqzow- zą rage ai tree 820 0, Hięte skarżonych taakajoocascy Ma- ną i 3) ceny za ziemię przejętą na 200—280, okonie żywe 380—400, śnięte 250 gistratu W kwietniu b. r. wskutek 
osadnictwo i na reformę rolną w żad- ceaż de A 250 IE aż oskarżenia handlarzy mięsem Pana- 
2 e ay być e ad żywe 400-450, święte 280-300, sielawa 32027 Siukow Anay i Michała oraz Bergso- 
kawy, owych przy podatku ma 30, Vasas żywe 350—380, šuiste 250280, ka ay: o dwaj oi A 

х . andacze (brak), sumy 200—250, mietuz, sunięci z posa waj rewidenci A „ Liczny udział delegatów i rzeczo- 180—200, jazie żywe 400—450, śnięte 300 Sńasty Gy Karolkiewicz i Ka- 
wa dyskusja, jaka miała miejsce, do- 320, stygka (brak) płocie 120—180, drob- ra] Gorski, Przeprowadzone jednak 
wodzi aużego zainteresowania  zie- dochodzenie przez kontrolę Da 

= cką ujawniło, że obaj rewidenci padli 
GIEŁDA WARSZAWSKA ofiarą fałszywego oskarżenia, które 

miało na celu usunięcie niemiłych 
wobec akuratnego wykonywania swo- 

21 czerwca 1987 x. 

Dewizy i waluty: 

ku i coraz lepszej spois.ości 
zacyjnej. 

KRONIKA MiEJSCOWA 

organi: 

Gospodarstwa 
Krajowego iługoterminową pożyczkę 
na inwestycje w wysokości 200,000 zł. 
Kwota ta będzie udzielania po przed- 
stawieniu do Banku szczegółowego 

rezer- 

Ponieważ ustawa o  wypłacaniu 
-1-9. Maximum za zasiłków powołanym na ćwiczenia re- 

dobę -- 15. Tendencja barometryczna wzrost zerwistom wygasła, Komisarjat rządu (Nr 22 i 23) 
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Nowości wydawnicze. 
— Hanna Mortkowiczówna: <Poda- 

mie o Wandzie». Dzieje wątku literackiego. 
Str, 140. Warszawa. Tow. Wydawnicze. 1927. 

— Melchior Wańkowicz: «W kościo- 
łach meksykańskich. Str. 181. Liczne ilu- 
stracje. Warszawa. Tow. <Rój». 1927. 

Autor bawił w roku ubiegłym przez 
Czas dłuższy w Meksyku. To też wprowa- 
dza nas bezpośrednio w Świat niesłychanie 
egzotyczny, wstrząśnięty do głębi wojną do- 
mową o... wolność religijną, zatargiem rzą- 
du z Kościołem. P. Śafikowicz zwiedził 
wszystkie miejscowości gdzie wrzała walka 
najintensywniej; poznał mnóstwo |udzi; roz- 
mawiał z prezydentami, ministrami, biskupa- 
mi, przemysłowcami, z ludem. Pisze świet- 
nie, ogromnie żywo i barwnie. Własne jego 
zdjęcia fotogzaf czne mamy przed oczami. 

— <Uranji», warszawskiego kwartalni- 
ka Towarzystwa Miłośników ukazał się ze- 
szyt 2.gi (szóstego rocznika). Dobre ilu- 
stracje. 

— Stefan Derewojed: <...I moje trzy 
grosze». Str. 44. Broszura polityczna. Bez 
a. wydania, Drukowana w Kielcach. 

— W «Wiadomościach Literackich» 
Nr 24) wraca p. Rafał Buber do sprawy 

Stanisława Brzozowskiego aby ją raz jeszcze 
i definitywnie zamknąć. P. Buber zna sp'a- 
wę na wylot. 'W 1908— jak wiadomo— wy- 
dana została czarną lista prowokatorėw ż 
nazwiskiem St. Brzozowskiego na niej. Sąd, 
przewodniczony przez obecnego posła p. 
Diamanda, zebrał się w Krakowie nis zdą- 
żył rozpatrzyć sprawy do końca z racji zgo- 
nu w 1909-tym Brzozowskiego. P. Buber 
brał udział w owym sądzie jako jeden z 
dwóch «mężów zaufania» Brzozowskiego, P. 
Buber nazywa całą sprawę upiorną i po: 
tworną, pozbawioną wszelkich podstaw. Po- 
legano na świadectwach Bakaja! <Sprawa 
Brzozowskiego — psze p. Buber — ziodzo- 
na w mrokach bakajszczyzny nie wymaga 
dzisiaj rewizji, bo jest zupełnie wyjaśniona, 
Z gmachu oskarżenia nie pozostał kamień na 
kamieniu. Świetiane nazwisko Brzozowskie- 
go nie wymaga rehabilitacji». Chwała Bogu! 

— Marja z Fredrów Szembekowa: 
<Niegdyś..> Wspomnienia moje o Ale- 
ksandrze Fredrze. Sir. 153. Lwów. Wyd. 
Zakł. Nar. Ossolińskich. 1927. 

— Eug. Czekalski: <Proste drogi». 
Powieść. Gebethner i Wolff, 1927. 

— EFerd. Goetel: <Humoreski». War. 
szawa. Gebethner i Wolff. 1927. 

, Sześć dowcipnych opowiadań, znakomi- 
cie pisanych. 3 8 

— Zdzisław Kleszczyński: <Romans 
na wsi». Powieść, Warszawa. Gebethner i 
Wolft. 1927. 

_ Napisane jakby z pistoleta palnął. Amt 
się człowiek obejrzał jak przeczytał. To się 
uśmiał, to się rozczulił, Nowoczesny dwór 
wiejski —jak na dłoni; malówany, ręczyć moż- 
na, z natury. Postacie wyraziste, sceny silne. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 46,, pryska arenie (3 Rosy Ba Ua 
zwraca uwagę artykuł Kazimierza Smogo- 
rzewskiego «Pologne et Allemagne» skreślo- 
ny, jak zwykle, z doskonałem odczuciem te- 

mad wkrótce go, Co zagranicy o naszych stosunkach poli- 
tycznych PACC trzeba. W majowym 
zeszycie <F. [. О. A. C»'u zamieścił Śmogo- 
rzewski sprawozdanie (w języku francuskim 
i angielskim) z <Wrażeń rumuńskich» Cz. 
Jankowskiego. 

— «Iskry> znakomity tygodnik dla mło- 
dzieży przypomniały w ostatnich trzech ze- 
szytach (24, 25, 26) Adolfa Dygasińskiego 
(umarł równo temu 25 lat), dzieje stuletnie 
ogrodu Saskiego, Edwarda Abramowskiego 

szają się masowo rezerwiści, powoła- <apostoła» braterstwa ludzi, Romualda Miel- 
czarskiego (umarł w roku zeszłym) wielkie- 
go społecznika a prawie cały jeden zeszyt 
poświęciły ošwietlaniu 1 popularyzowaniu. . 
wszelkiej spółdzielczości właśnie wśród mło- 
dzieży szkolnej. Rozpoczęły się żywe rela- 
cje z wycieczek; nie pominięte różne pou- 
czające aktualności. * 

— W cTygodniku Ilustrowanym» 
wśród steku suto ilustrowanych 

nie ma możności służyć zaintereso- aktualności (z pięxnym na pierwszej stronie 
wanym żadną pomocą. Winni oni się 
zgłaszać do właściwych gmin, które 
obowiązane są udzielać im pomocy z 

wizerunkiem Lindbergh'a, «zdobywcy Atlan- 
'tyku»), pikantna nowelka Kleszczyńskiego ze 
świetnami, jak zawsze, ilustracjami Mackie- 
wicza Kamila, ładna monografijka teraźaiej- 
szego Białegostoku, ciekawa rzecz o polskiej 
fabrykacji samochodów. 

; UNIWERSYTECKA.  pozrymwswweswewwnwwwwa waze 
— Zarząd Zrzeszenia Asysten- p; Waszkiewicz — Przypadek skrętu 

podaje do wiadomości uszypułowanej torbieli nadjajnikowej. 
że w ponie- Dy, 

działek dn. 27 b. m. w sali М, м ka 
Uniwersytetu kj 

(wejście z ul. S-to Jańskiej) w pierw 
szym terminie o godz. 18 i w dru- 
gim i bez sakau = pia 
obecnych 0 godz. min. 30 odbę- ' 1 

dzie = alek czajnć Walne Zebra. EKSE, 23 p. uł, który w ubiegłej nie- 
nie Zrzeszenia. Na porządku dzien. dzieii uległ wypadkowi podczas kon- 

nym wybory delegatów na Doroczny 
Zjazd Dzlegatów Stow. Asyst. Wyż. 

Klemczyński —Przypadek włóknia- 
macicy. D:, Tyszkówna-—M ąśnia- 
macicy a konstytu:ja-plciowa. 

` ROŽNE. 
— Stan zdrowia mjr. Ekse.Do- 

wiadujermy się, że stan zdrowia mir. 

kursów hippicznych na torze Poś- | 
pieszka pogorszył się znacznie. Zaraz 

szych Uczelni R. P., który odbędzie Po upadku mjr. Ekse czuł się dobrze, 
się 8, 9 i 10 lipca b. r. w Krakowie. obecnie zaś zachodzi obawa, że pod- 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Nadzwyczajne posiedzenie jako wybitny jezdziec, Podczas zawo- 

Wojewódzkiej komisj. Turystycz- dó v niedzielnych mjr. Ekse zdobył 
nej. W wykonaniu uchwały Woje- pierwszą nagrodę 

czas tego upadku pękło jedno żebro. 
Jak wiadomo mjr. Ekse znany jest 

— Radjoamatorzy wileńscy nie- 

tem, D. O. War. 

: Tranz. ‚ i ‚ wódzkiej isji Turys j z dnia _ — Wystawa Ruchoma Prób i p, S e \ к:';;"’ ich obowiązków, rewidentów mięsa. zy, S as Ss S raz się żalą na przeszkadzanie woj- 
Wzorów Przemysłu Krajowego w Belgja 12430 12461 12399 Wobec teg» wyniku śledztwa Magi- Wystawy * Fotograficznej Krajobrazu skowej radjostacji przy odbiorze kon- Wilnie. 01 dnia 25 b. m. do 10 Londyn 4344 4355 4333  Strat przyjął ponownie do pracy obu Polskiego w Wilnie, odbędzie w dniu certów radjofonicznych. 
lipca w b. pałacu Tyszkiewiczów przy ao e A 39 usuniętych rewidentów, którzy z swo- dzisiejszym @`р 12 w południe w — W związku z 
ul. Arsenalskiej otwarta będzie WY* prąga 265) 2656 2644 11 stony pociągnęli do odpowie- lokalių Okręgowej Dyrekcji Robót Wilno komunikuje, że radjostacja woj- 

: Szwajcarja 17205 17248  1rio2 Azialacėai karnej Panasiuk6w i Bergs0- Publicznych nadzwyczajne posiedze- skowa załatwia korespondencję służ- wa 5% OR 125,51 па Lejzora za fałszywe oskarżenie. nie Wojewódzkiej Komisji Turystycz- bową w godzinach nakazanych i od 
y | ‚ 49,93 — To, o czem nie pamięta nej, poświęcone opracowaniu regula- niej niezależnych. dzo jest rzeczą możliwą, że na tem Papiery Procentowe 

cywilizacja ogromnie ucierpi.. W chwi- pożyczka kolejowa 103. 
li obecnej może nauką uczynić tylko dolarowa 85—85,25 na placu Katedralnym, dzwonnicy, 
wojnę w równej mierze niekorzystną R: p 50—6425 nad którą „przeszło tyle burz i zło- dla zwycięzcy Jak dla zwyciężonego. 3 ESS zast. Pań. Banku Gosp. Krajow. tych zórz*, i która drogą jest każde- 
Jedyna nauka, która może kres polo- ° Р Banku Rolnego 92 mu Polakowi narówni 
żyć wojnom to psychologja, lecz jest 4,5 proc. ziemskie 59,/5—59 miątkami historycznemi. 
jeszcze ona w bardzo chaotycznym 8 proc. warsz, 79.25 E uczucie radości wywołane troskliwo- 
stanie. | GIEŁDA WILEŃSKA. ścią o wygląd wieży stopniowo zni: 

Rozmowa zeszła na probiemat (. Wilno, dnia 21 czerwca 1927 r. 

urząd konserwatora. Oi kilku dni 
prowadzony jest remont dzwonnicy mitetu wystawowego i Jury. 

z innemi pa: pb, we czwartek, 

zw. syntetycznego kų ość ) Banknoty, wilnian zdumieniu  spostrzeżono, c a p kia = ae Dalary Ši. Zjedn. 8,90:/; 8,89 Las šlady powstale ostatniego Walnego Zgromadzenia, Nia na myśl, że — . A „acz Złoto: zewiekich. i gu tego problematu. Oto np. bioche- Oki 461 šui Na całym terenie Rzeczypospolitej warzystwa za rok 1926, 4) Sprawo- micy już, już są bliscy wyprodukowa*- 
nia cukru z masy drzewiej. Myślę, PaPISS Palktwówe. 
że przyszłe pokolenie już go będzie Dolarówka 5 dol. 56,10 

miało w handlu. Studja nad witami- Listy zastawne. 
nami są w pilnym toku, łecz dobyć Wil. В. Ziemsk. zł, 100 50— 
pożywienie z nieorganicznego mate- 8 proc. dol, Wil. B. Ziem. 1 doi. 8 01 
rjału wciąż jeszcze nie udaje się. O (90 proc.). 
fleby atoli rozważano problemat do- 
bywania pożywienia dla ludzi z masy 
drzewnej... al — to i problemat prze- 
ludnięnia musiałby uledz gruntownej 
rewizji. 

| mr. Haldare, pomówiwszy jesz- 
cze O eugenetyce i spirytyzmie, za- 
czął zbierać karty ze stołu. 

podobne pamiątki historyczne chro- 
nione są z całym pietyzmem, tylko 

* u nas wojewóozki urząd konserwa- 
torski uważa widać za zbyteczne 
przechowywanie dla pamięci pokoleń 
śladów najazdów hord, 
na Polskę ciągnących. 

— — 
CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? > 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne _ prof. Sekulowicza, © 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- + wicz dnia 20 b. m. w 
AAA OKI si Kano ją Warszawy na konferencję 

S Oxręgów Szkolnych. handlowej, stenografji, nauki handlu, o 
a Keliai: piesala na maszy- @ Zastępuje Pan Dr. Zygmunt Fe- nekolog. U. S. B. 

nie Komisji Rewizyjnej, 

— Kurator Okręgu Szkolnego wnioski. 
a Wileńskiego Dr. Antoni Rynie- 
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Pasjans był oczywiście  skoń- nach, Po ukończeniu świadectwo.  « dorowicz, Naczelnik Wydziału Szkol- Na porządku dziennym: Dr. Pióro 
czony. Ce]. ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! + niciwa Šredniego. 

minu Wystawy, oraż wyłonieniu Ko- 

członków honorowych. 7) Wybór 2 
członków zarządu na miejsce ustępu= 

ze wschodu jących z kolei (prof. dr. S. Kościał- 
kowskiego i L. Niecieckiego), 8) Wy 

SZKOLNA bór Komisji Rewizyjnej, 9) Wolne tradycyjnego święta, wprowadzonego 

jechał do leńskiego Towarzystwa Gineko- 
uratorów logicznego odbędzie się dnia 23 b. 

m. o godz. 20 w Kiinice Położn.-Gi- 

Pragnąc jednak zadośćuczynić. ży- 
czeniom radjoamatorow, D. O. War, 

— Zarząd Towarzystwa Przy- wys'ąpilo z wnioskiem o skasowanie 
jaciół Nauk w Wilnie, niniejszem korespondencji o godz, 19-ej, 
zawiadamia, że w dniu 30 czerwca r. й 2 

о godz. 6 i pol paru dai prowadzony jest remont wie- 
Początkowe wieczorem w lokalu Towarzystwa ży katedralnej. Przechodząca publicz- 

(ul. Lelewela 8) odbędzie się XX Da- ność z dużem zainteresowaniem przy- 
: ni“ roczne Walne Zgromadzenie z nastę- gląda się pracy malarzy, którzy na 

kto, bowiem ku wielkiemu wszystkich pującym porządkiem dziennym: 1) najwyższych piętrach i kopule przy- 
że Zagajenie, 2) Odczytanie protokułu z gotowują rusztowania. Dreszcz ogar- 

— Ostrożność nie zawadzi. Oi 

jedno  nieostrożne 
3) Sprawozdanie z działalności To- posunięcie i katastrofa nieunikniona. 

Czy by więc nie było wskazanem aby 

zdanie z działalności wydziałów nau- pracujący na wieży robotnicy podczas 
kowych Towarzystwa, 5) Sorawozda- pracy byli w jakikolwiek sposób cho- 

6) Wybór ciażby za pomocą lin zabezpieczeni. 
— 30 to lecie wianków wileń- 

skich. W dniu jutrzejszym obcho- 
dząc święto Kupały jednocześnie ob- 
chodzić będziemy trzydziestolecie tego 

z wielkim mozołem i narażeniem się 
— Naukowe posiedzenie Wi. władzom rosyjskim przez grupę osób, 

na niwie społecznej pracujących. 
Pierwszym inicjatoram zorganizo- 

wania święta wianków był znany, i po 
dziś dzień w Wilnie zamieszkujący p. 
Zygmunt Nagrodzki. Ou to przy po- 

-—Mięśniak części pochwowej macicy., mocy pp. Rouby, Wacława Makow-
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skiego, Lucjana Uziembło, Joachima 
Glińskiego i ś. p. Aleksandra Dawi- 
dowskiego wymógł na władzach ro: 
syjskich zezwolenie na organizację 
święta wianków i zorganizował je. 
Teatr amatorski, chór amatorski oraz 
same puszczanie wianków z łodzi 
złożyły się na program święta. Było 
to w roku 1897 i od tamtego czasu 
rok rocznie ludność Wilna w dniu 23 
czerwca wylega na brzeg Wilji przyj- 
rzeć się efektownemu *widowisku. 

— Sport. Jutro, we czwartek, 
czwarty dzień wyścigów konnych w 
Pośpieszce. Totalizator będzie czyn- 
ny. Konkurs hippiczny. Początek 
konkursu o godz. 4 po poł. (wyści- 
gów o godz. 3 po poł.). 

TEATR i MUZYKA, 
— Reduta na Pohulance. Teatr Mes- 

sal-Niewiarowskiej. Dziś po raz drugi me- 
lodyjna operetka w 3 aktach . Benatzky'epo 
«Adien Mimib> z Kazimierą Niewiarowską 
w roli tytułowej z udziałem całego zespołu. 
Własne kostjumy i dekoracje. Bilety w ce- 
nie od 1 zł. Wcześniej do nabycia w biurze 
«Orbis» (Mickiewicza 11) 1 w kasie teatru od 
£g. 5 pp. Jutro — «Lady Chic», w piątek — 
«Dorine>. 
£..B— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Wy- 
stępy Zofji Jaroszewskiej, Dziś po raz 
trzeci świetna somedja Fodora <Czerwony 
fotel» (<Piemjer>). Sztuka ta, posiadająca 
wiele awtualności, ciętej satyry politycznej 
1 humoru, niezmiernie przypadła do gustu 
publiczności wileńskiej i zapewne wypełni 
długi szereg wieczorów. 

. — Teatr Polski obecnie przygotowuje 
się do dwuch uroczystości; pięrwsza z nich— 
wieczór ku uczczeniu Juljusza Słowackiego, 
na którem dana będzie «Balladyna» (d. 29 
czerwca), druga zaś to «Obrona Częstocho- 
wy» z okazji Koronacji Obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. (Premjera 30 czerwca). 

— Teatr Letni (ogród po-Bernardyfi- 
ski). «<Holenderka> — operetka Kalmana w 
Teatrze Letnim (ogród po-Bernardyński) co- 
dziennie jest żywo oklaskiwana przez publi- 
czność. 
кч — Dziś <Holenderka>. 
na cyrkówka». . 

W próbach «Krėlowa kinematografu». 
Od dnia dzisiejszego ceny miejsc w 

Teatrze Letnim zostały zniżone (od 50 
gr. do 3 zł, 50 gr.).h я 

Bilety do nabycia od g. 11—4ej pp. w 
kasie Teatru Polskiego,*od godziny zaś S-ej 
w kasie Teatru Letniego. | 

Początek o g. 8 m. 30 wiecz. 

“| RADIJO. 
— Program audycji warszawskiej. 

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

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

15.20—16.30. Przerwa. у ' 
4. 16.30—17.00. Program dla dzieci p. Mi- 
chalina Makowiecka. к 

17,00—17.35, Stowacki: 1, akt Kordjana 
w wykonaniu Marji Malickiej, Margiesha, 
Maszyfiskiego i Aleks. Węgierki. Reżys. Al. 
Węgierki. 

17.15. Koncert popołudniowy. 
18.50—19.10. Rozmaitości. 
19.10—19.35, «Skrzynka pocztowa» kores- 

pondencję bieżącą omówi dr. Marjan Stę- 
powski. 

19.35—20.00. Odczyt pt. <Sprawa wło- 
ściańska w Polsce porozbiorowej» z działu 
«Rolnictwo» wygł. dr. Sianisław Rosłonięc, 

2000—20.15. Komunikat rolniczy" $ 
2030. Transmisja muzyki lekiej z Doli- 

ny awa . 
22.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 

czny, sygnał czasu, nad program i komuni: 
katy «PAT». Ё 

22,30. Transmisja muzyki tanecznej z re- 
stauracji «Rydz>. 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 
— Zwłoki por. Łakowiaka 

odnaleziono. W dniu wczorajszym 
podawaliśmy wiadomość otrzymaną z 
Wilejki pow. o peł śmierci 
oficera 3 brygady K. O. P. por. Ła- 

„  kowiaka, który utonął w Wilji podczas 
kąpieli. Dziś telefonują nam, że zwłoki 
ś.p. por. Łakowiaka znaleziono w 
odległości 2 kilom. od miejsca wy- 
padku. Pogrzeb odbędzie się jutro. 

— Smutny finał wesela, Mieszkaniec 
m. Landwarowa Aleksander Zajączkowski 
zaproszzony został przez swoich znajomych 
na wesele odbywającę się we wsi Waka Ko- 
wieńska. Zaczęło się «na wesoło<, pito, tafńi- 
czono i radość wstąpiła w serca wszystkich 

„ biesiadników. Jak to często bywa z „racji 

Jutro — <Księż- 

nadmiaru wypitego alkoholu wypłynęła Tóżni- 
ca zdań, przyczem pomiędzy Zajączkowskim, 
a niemniej gwałtownym biesiadnikiem, nie« 
jakimś Struszewiczem przyszło do ostrej 
wymiany słów. Struszewicz widząc, że nie 
przegada przeciwnika schwycił nóż i pchnął 
nim Zająca ow skiego. i 

W rezultacie poszkodowanego odestano 
do szpitala w Trokach, a sprawca nieszczę- 
ścia skorzystał z zamięszania i zbiegł. Śledz 
two w toku, 

Pijany 
rozbroić policję. 

tłum rekrutów usiłował 
Dn, 19 bm. na rynku w 

  

MAURYCY RENARD 

Z SĄDÓW. 
Wyrok w sprawie wywiadowców 

Swego czasu pisaliśmy. o tem, że na ła- 
wie oskarżonych zasiadło trzech wywiadow- 
ców X-go baonu KOP.: Stef. Malikowski, 
Stan. Siergun i Edm. Linkiewicz, oskarżeni 
pierwszy o zabójstwo podczas badania are- 
sztowanego Wojtowicza oraz za znęcanie się 
nad aresztowanymi, pozostali tylko o bicie 
badanych w sposób bestjalski. 

Sąd Okręgowy uznał, na mocy materjału 
zebranego podczas przewodu sądowego, 
wszystkich oskarżonych winnych popełnie- 
nia inkrymincwanych im przez akt oskarże- 
nia czynów -i skazał: Malikowskiego na pięć 
lat więzienia ciężkiego, a pozostałych na 
trzy lata domu poprawy. Oskarżeni apelo- 
wali i sąd apelacyjny w składzie sędziów: 
Dmochowskiego, Stulgińskiego i Eydrygiewi- 
Cza po rozpoznaniu ponownem sprawy za- 
twierdził wyrok sądu okręgowego w Części 
uznania oskarżonych winnymi, jednak ma- 
jąc na względzie orzeczenie lekarzy  stwier- 
dzające, że Malikowski w okresie, do które- 
go odnoszą się dokonane przez niego prze- 
stępstwa nie był w stanie normalnym (psy- 
chicznieł oraz szereg drobniejszych okolicz- 
ności łagodzących uznał wymiar kary zbyt 
surowym i skązał wszystkich trzech na karę 
więzienia zamieniającega dom poprawy na 
lat dwa i miesięcy sześć każdemu. 

Obronę w tej sprawie wnosili 
kont, Mickiewicz i Siawciłło. 

Z CAŁEJ POLSKI 
— Prof. Dr. Marchlewski po- 

nownie obrany rektorem wszech- 
nicy Jagitllońskiej. Rektorem Uni- 
wersytetu Jagiellońskiego na rok 
1927—28 wybrany został ponownie 
dr, Leon Marchlewski. į 

— Wybory rektora. W dniu 
wczorajszym: odbyły się wybory władz 
uniwersyteckich w Poznaniu na rok 
1927—28. Rektorem wybrany został 
ponownie obecny rektor dr. Jan 

> profesor zwyczajny zo- 
ologji. 

— Skutki wybuchu w Witko- 
wicach. Dowiadujemy się, iż гап- 
nych ciężko w oczy, którym grozi u- 
trata jednego oka jest 9 dzieci, rany 
ciężkie chirurgiczne odniosło troje 
dzieci, Iżej uszkodzonych na ciele od- 
łamkami szkła było 50. 

Najwięcej dzieci rannych było z 
Małopolski, Kresów Wschodnich i 
częściowo z Warszawy. 

Dzięki wydatnej pomocy rządowej, 
baraki zniszczone przez wybuch pro» 
chowni zostaną niedługo naprawione, 
do których z powrotem zostaną prze” 
tranzlokowane dzieci, znajdujące się 
w Krakowie. 

Dziatwa przebywająca w zakładzie 
leczniczym pozostaje pod troskliwą 
opieką. : л 

Nowoczesny szał radjowy. 
Ministerstwa nasze stale zalewane są 
całą masą listów, podań i projektów 
o warjackiej treści, czasem rozwesela: 
jącej, czasem niesamowitej, Ale chy- 
ba najwięcej cierpi na tem minister 
Składkowski którego gabinet często 
nawiedzają gratomani i ludzie pomy- 
leni, t. żw. projektowicze. 

Ostatnio zdarzył się list, który bu- 
dzi wprost grozę swoją przerażającą 
treścią. Autor, zdeklarowany obłąka- 
niec, skarży się w swym liście mini- 
sirowi na straszliwy wpływ jakie rze- 
komo radjo ma wywierać, 

Promienie radja, pisze obłąka- 
niec przenikają moje ciało i powodu- 
ją straszliwe bóle w całym moim orga- 
niźmie. Gdy słyszę muzykę. czuję, że 
cała orkiestra ciąży na mojej głowie, 
dławi mnie, rozsadza swoim ciężarem 

pp. Wis- 
Т. 

mój mózg i miażdży mi koście. Autor - 
opisuje dalej okropne tortury, jakie 
sprawia mu słuchanie przez radjo i 
dodaje zarazem, że jednak słuchać 
musj, jakaś siła wyższa przymusza 
go do nakładania słuchawek. na u- 
Szy. 

Pismo kończy się prośbą blagal- 

Miadziole pow. Postawskiego podczas targu 
8 podchmielonych osobników awanturowało 
się zakłócając spokój publiczny, 

Komendant posterunku zarządził spro- 
wadzenie awanturników na posterunek, [ecz 
tłum rekrutów usiłował przeszkodzić temu 
i chciał rozbroić st, przodownika Nosewicza 
oraz posterunkowych. х 

rzodownik Nosewicz użył broni, raniąc 
głównego sprawcę oporu rekruta Jana Żuka, 
poczem zatrzymano uczęstników zajścia. 

  

SŁ © W, U 

ną, aby pan minister wpłynął na Dziś będzi: świetl monumentalny film, arcydzieło sztuki kinematozraficzne, 
idac fal radjowych. płyną * Miejski Kinematograf Ć Gd. de Bergerac“ komed 5 bohaterska w 2 serjach, : 12 akt. 

Nie ulega wątpliwości że list ten Kulturalno-Oświatowy 9 y (całość). Według niešmenelnego  dziela 

pisał człowiek chory, ale choroba je- 
go przedstawia się niezwykłe cie- 
kawie. 

Jeden ze znanych psychjatorów 
@-г $., wyjaśnił że list ten jest obja- 
węm ciekawej choroby umysłowej, 
spokrewnionej z schizofrenją w sta- 
nie ostrym. Są jednak zdania, że 
promienie radjo nie pozostają bez 
wpływu na niektóre osoby neuraste- 
niczne. Możliwe jest, że osoby obda* 
rzone specjalnie czułym ustrojem ner- 
wowym odczuwają działanie promie- 
ni fal, których zwykły śmiertelnik nie 
może zauważyć, 

Przybór wód na Wisle. 

WARSZAWA 21 VI. (Żel. wł, Słowa) 
Poziom wód na Wisle pod Warsza- 
wą znacznie się kzwiększył.  Wiado- 
mości nadchodzące z górnego biegu 
stwierdzają wszędzie znaczny przybór 
wód. Władze poczyniły potrzebne 
zarządzenia w celu zabezpieczenia 
mieszkańców wybrzeży przed kata- 
strofą powodzi. 

Że świata. 
— Gwiazdy lotnictwa gwiaz- 

dami ekranu. Filmy lotnicze cieszą 
się wielkim powodzeniem, zwłaszcza 
u publiczności amerykańskiej. Amery- 
kańskie wytwórnie chcąc owo zami- 
łowanie do „życia w przestworzach* 
wyzyskać dla wytwórczości filmowej 
przystąpiły do wytwarzania całego 
cyklu filmów lotniczych. Do udziału 
w iych obrazach anganżowani są naj- 
wybitniejsi lotničy amerykańscy. 

Zaledwie przyjaciel i kolega Linde 
berga, znakomity lotnik amerykański, 
Wilsen, ukończył nagrywanie do fil- 
mu „Uniwersal* p. t, „W chmurach* 
a już wytwórnia „Paramound* zapro- 
ponowała «zdobywcy Atlantyku» Lind- 
berghowi, 300.000 dol. za udział w 
filmie lotniczym. Lindbergh podobno 
odmówił... może się jednak- namyśli... 
— 7gon angielskiego humo- 

rysty, szpitalu w Northampton 
zmarł na udar serca znakomity pisarz 
angielski Jerome K. Jerome, autor 
dowcipnych, owianych szczerym sen- 
tymentem powieści: Three men in a 
boat, Paul Kelver pamiętnika „My 
Life“ i td. Właściwe nazwisko zmar- 
łego pisarza brzmiało Klapka—ukry 
wał je w pseudonimie literackim pod 
tajemniczą literą „K*. „Byłbym ni- 
czem, gdyby nie to skromne „K”. 
Wogóle by mnie na świecie nie było 
gdyby nie ono — mawiał jerome K. 
Jerome do swych przyjaciół. Zmarł w 
68 roku życia. 
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CHIROMANTA 
A. WASILEWSKI 
Wilno, ul. Połocka 4, m. 7. 

Tamże można nabyć ilustrowaną 
<Chiromancję» A. Wasilewskiego, 

O Cena — 1.25, z przesyłką — 1.65. & 

000 000000000000006000 
Niech každy komu potrzebna žniwiarka 

zanim ją nabędzie, wpierw zapozna się ze 
szwedzklemi żniwiarkami «Viking» nowego 
modelu. Znajdzie je w składzie SZ oda. 
Nagrodzkiego w Wilnie. 
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Edmunda Rostanda. W rolach głównych PIERRE MAGNIER i LINDA MOGLIA. 

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

i Ostatni seans o godz. 10-ej. Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Wł. Szczepańsk ego. Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) 8 w mał og mię p 3 

kin a а а DOKTOR 2 pokoje Do sprzedania 
2 pary portjer, CJESIT NUNGIOÓQY. |. zona Ei 

chor.WENERYCZ- | z używalnością kuch- bordo ze złotem, za. 

„.. Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wcią- NE, = Rat. Łe. „ni do wynajęcia przy wos że AG ` 
gnięto pod Nr. Nr. od 10-1, od 5-8 w. | ul. Zawalnej 16 m. 32. naprzeciw Krzyż:, 

Działu A dnia 28 maja 1927 r. ad P, ie6 si Re 
AŚ DOKTÓR orozumieć się Smoki EA io 

6471 1 A. <Bukatman Calel> w Wilnie, ul. il Jatkowa | od 3 do 5 1 = 
4, jatka mięsna. Firma istnieje 1910 roku. Właściciel Bukat- Ś Zeldowiczowa Oka aa gubloną ksiąžecz- pp 
man Calel, zam. przy ul. Subocz 15. 653—V . kę poborową па 

5 KOBIECE, WENE- Student wyroby tytunio- 
6470 | A. <Bakszafski Iser» w Wilnie, ul. II Jatkowa | RYCZNE 1 ehor. i we, wydaną Józefowi” m 

12, skład papieru. Firma istnieje od 1920 r. Właściciel Bak- DRÓG MOCZ. prawa — literat — z Zienki wiczowi, 
szański lser, zam. tamże. 654—VI rz. 12- iod 46 | ziemiańskiej rodziny / unieważnia się. 

ul.Mickiewicza 24 | wyjedzie na kondycje. . Vy 
Dodatkowy 1l. dnia 30 maja 1927 r. tel. 277 Referencje. Oferty pod ias 

183 II A. «ta Kremer i Małka Aron> Przedsiębior- "w. Zdr. Nr. i. <Habdank» do adm. UPRZĄŻ 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 655—VI W If ——— Słowa» i szory. angielekie Il 

а 

Dział B dodatkowy. Dnia 31 maja 1927 roku. Dr. 6. о150 Seen parę koni, prawie no- ы 
241 B fl. <Zakład leczniczy Sanitas spółka z wa EZ: i wa, jest do "przeda. 

niczoną odpowiedziainošcią>. zaczą obecnie Paczaywią gaj Lr A A а 052‘:„п2°“5$$ nia. Piwna 15, tel. -69/ar 
NO Chonon Zarc:n—pr”y nl. Testrainej 4- CZAPCE + ieczenie b == roc 
ozalja Szabad-Gawrońska przy ul. W. Pohulanka 14 i Eijasz RPA i ja iem 

Sedlis przy ul. Wileńskiej 327 Wobec wygaśnięcia tenka Es Poszukuje iegi 
umowy, zeznanej w akcie z dnia 27 czerwca 1922 r. Nr. 5696 t we kaucjonowane się dwóch pokoi z F 
Spółka istnieje nadal na mocy umowy, zezfianej w akcie z dn. u en ul. Mickiewicza 21, | kuchnią. Zgłoszenia, 
1 października 1921 r. Nr. 2070 656— VI "temas, | | 40 adm, +Siowas,. JZyt 

1 у wydz. filozoficznego 'ybi Dział A—dnia 31 maja 1927 r. poszukuje kondycyj Kupujemy ! 6478 A |. <GoNIOMETR Halina Gołubowiczowa» w pa wsi ia czas tei ТОФ КОЙ | dom, maja 
Wilnie, ul. Ś-tej Anny 9, ruch autobusowy. Firma istnieje oa letnich. Adres; A ošrodki i forward 1927 roku Właścicielka Halina Gołubowiczowa, au Bakszta 11—50. O IZA na na dogodnych 

. СЕ Do wynajęcia. warunkach 
6477 A |. <Kac Szejną Doba» 'w Mołodecznie, sklep Ap „za gotówkę 

mąki. Firma istnieje od 1895 roku. Właściciel Kac Szejna Do- 
ba, zam. tamże. 647—VI 

6476 A 1. <Zubikowa Kazimiera» w. Mołodecznie, No- 
wa Bukowszczyzna 44, piwiarnia i Jadłodajnia. Firma istnieje 
od 1926 roku. Właścicielka Zubikowa Kazimiera, zam. tamże. 

    Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo* 
we. kaucjonowane 

Student 55 
załatwiamy szybko 

  

  

poszukuje |lekcyj w | i aogoanie na ter- ul. Mickiewicza 21, 
Wilnie lub na wyjazd. | min od 1 miesiąca tel. 152, 

Zgloszenia: do kilku lat 
Bakszta 11—50. Wileńskie Biuro 

  
Dnia 28 maja 1927 rokn. 

6475 A I. <Tiktin Leįba» w Wilnie. ul. Il Jatkowa 2. 
sklep mięsny. Firma istnieje od 1919 roku. Właściciel Tiktin 
Lejba, zam. przy ul. Subocz 8. 649—VI 

„ 6475 A 1. «Każdan Josiel» w Krzywiczach, pow. Wilej- 
skim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Każ: 
dan Josiel, zam. tamże. 650— VI 

6473 A 1. «ELEKTRIT ZZ odpowie. 
dzialnością» zmienia się na: <ELEKTRIT S. Chwoles, N. Le- 
win i H. Chwoles spółka firmowa». Handel wyrobami elektro- 
radjo-technicznemi w Wilnie ui, Wileńska 24. Firma istnieje od 
1 września 1925 roku. Wspólnicy zam w Wilnie: Samuel 
Chwoles—przy ul. Kalwaryjskiej 37, Nachman Lewin przy ni. 
Kalwaryjskiej 21 i Hirsz Chwoles przy ul. Pióromont 6. Spół- 
ka firmowa przeobrażona ze spółki z ograniczoną odpowie: 
dzialnością na mocy umowy z dnia 14 maja 1927 roku. Zarząd 
spółki należy do wszys'kich wspólników. Wszelkie umowy 
zobowiązania, plenipotencje i t. p. w imieniu spółki podpisują 
pod stempl-m firmowym wszyscy trzej EOT łącznie. 

6472 A |. <Bukatman Szloma» w Wilnie nl. li Jaiko- 
wa 4. jatka mięsna. Firma istnieje od 1895 roku Właściciel — 
Bukatman Szloma, zam. przy ul. Zawalnej 27. 652—VI 

Dział A dnia 3 czerwca 1927 r. 
6480 I A. «Goberman Basia» w Wiazyniu, pow. Wilej- 

skim, sklep kolonjalno:galanteryjny. Firma istnieje od 1922 r. 
W łaściciel—Goberman Basia, zam. tamże. 641—V1 | 

6481 1 A. <Gurewicz Lej.» w Wilnie ul. Mostowa 6, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. Właścicielka — 
Gurewicz Leja, zam. tamże. 642—V1 

6482. | A. <Hendler Aron> w Wilnie ul. Wileńska 34, 
sklep zegarków. Firma istnieje od 1924 roku, Właściciel — Hen- 
dler Aron, zam. przy ul. Piłsudskiego 28. 643—VI 

6483 | A. <Frenkiel Szloma» w Wilnie, ul. Wiłkomier- 
ska 45, sklep bławatny. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 
Frenkiel Szioma, zam. tamże. 644—VI 

6484 | A <Itkind Josiel> w Wiazyniu pow. Wilejskim” 
sklep drobnych towarów i tytuniowy. Firma istnieje od 1900 r. 
Właściciel Itkind Josiel, zam. tamże. 645—V1 

Dział B dodatkowy V dnia 3 czerwca 1927 roku. 
185 V B. Dom Ekspedycyjny Bracia Strukun i s-ka 

spółka z ograniczoną> Na likwidatorów powołani: Eljasz Stra: 
kun i Dawid Milewski, Ostateczny termin likwidacji odłożo- 
ny został na czas nieokreślony. 636—VI 

43 Vi B. <Wileńsk Prywatny Bank Handlowy w 
Wilnie». Komitet Wykonawczy Rady Banku został rozwiącany 
i wobec tego cofnięto prawo podpisu za Bank Leonardowi 
Bobińskiemu' Stanisławowi o zowiekictan; Kazimierzowi 
Swiąteckiemu i Ludwikowi Uniechowskiemu. Cofnięto prawo 
podpisu za oddział w Suwałkach Kazimierzowi Jastrzębskiemu, 
W skład dyrekcji obecnie wchodzą: Stanisław Riedel jako dy- 
rektor, Władysław Szmit i Maksymiljan Kolski—jako wice- 
dyrektorowie z prawem podpisu każdego z nich za Centralę 
i oddziały łącznie z drugim obowiązującym podpisem. Wszel- 
kiego rodzaju pienipotencje podpisują Prezes Rady Stanisław 
Kognowicki lub wice-prezes Stanisław Bochwic łącznie z jed. * 
nym z członków Rady: Marjanem Broel-Platerem jub Kazimie- 
rzem Swiąteckim. Wszelkie zobowiązania handlowe oraz czeki 
podpisuje dwóch członków Dyrekcji lub jeden członek Dyrekcji 
i prokurent; korespondencję RA POAONA jeden z człon- 

„ ków Dyrekcji i prokurent lub dwóch pro! tów. 
Mianowani zastępcami kierowników: Marjan Mazuś w 

Warszawie i Bronisław Nossowicz w Suwałkach z prawem pod- 
pisu za te oddziały łącznie z drugim obowiązującym podpi- 
sem. W oddziałach banku zobowiązania handlowe i korespon- 
dencje podpisują kierownik oddziału lub jego zastępca i pró- 
kurent. Nadano prokurę Ałeksandrowi Rocławskiemu z pra- 
wem podpisu za oddział w Suwałkach, łącznie z drugim obo- 
wiązującym podpisem . 638—VI 

Nusa ‚ į 
krauzione w dniufan 
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480 Klasowe Koedukacyjne Gimnazjum 
2 im. T, Czackiego 
$ typu humanistycznego (z łaciną) z oddziałem matemat— 2 

przyrodn. we własnym nowocześnie urządzonym gmachu ® 
szkolnym przy ul. Wiwulskiego 13. Plac do gier i zabaw, 
oraz ogród szkolny. Podania wraz z doknmentami przy 

) muje Kancelarja (tymczasem przy ul. Wiwulskiego 11) 
codziennie od godz. 9—12 rano i od 4—6 po poł. 
EGZAMINY WSTĘPNE ODBĘDĄ SIĘ 

4 w terminie wiosennym: dnia 25 VI o godz. 4 po poł. 
> jesiennym; dna 27 VII o godz. 10 rano. 

KONKURS. 
Wileński Urząd Wojewódzki ogłasza konkurs na objęcie: 

Sud posady lekarza powiatowego w Brasław iu. 

    

  

lo posady tej jest przywiązane wynagrodzenie według w 
VIII wzdlędnie VII grupy uposażenia urzędników Państwowych: p t 

Pierwszeństwo będą posiadali p. p. lekarze z odbytem  „ |) 
rzeszkoleniem w zakresie administracji sanitarnej w Państw: Ężn 

Szot kiesy. leży łać do Wileńskiego Urzędu Woj kr ania nale: rzesyi2 о ale! ego rzędu е- 

wódzkiego do dnia Gr a r. b. z załączeniem: : `ч 
1) Curriculum vitae — oraz dowodow (oryginalnych Ni 

bądž naležycie uwierzyteinionych) stwierdzających: @! 
2) Datę urodzenia kandydata, „ tos 
3) Posiadanie obywatelstwa polskiego, ; ykę 
4) Ukończenie studjów lekarskich i posiadanie prawa оу 

4 wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie 2 
Polskiem, ! ni 

5) Stan zdrowia (swiadectwo s'anu zdrowia, wydane: 3 
tla: rzez lekarza urzędowego), 

6) Stosinók do służby Swej. 

| WOJEWODA 

(-) WŁ RACZKIEWICZ. 
  

  

  

  

Aiek 
85 IV B. Dom Przemysłowo-Handlowy W. Malinow= , “cie 

ski Inżynier spółka z ograniczoną odpowiedzialnošcią>. ( 
Kapitai zaktadowy zostal podwvžszony do 100.000 24. podzie- | ją, 
lonych na 1(0 udziatėw po 1000 zt. każdy, całkowicie wpłaco- est: 
ny. Jedynym zarządcą spółki z prawem samodzielnego podpi-- i 
su jest Władysław Malinowski. , 631— 

r 
42 jl B. <Złoty Róz spółka z ograniczoną odpowie- z: 

dzialnością». W lipcu 1924 r. spółka została rozwiązana. przed* 
siębiorstwo zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 639—VI T 

ENIU 

Dział A m | 
6479 | A. <Blacher Icko> w Wiazyniu, pow. Wilejskim, i 

sklep bakalji i galanterji. Firma istnieje od 1912 roku. Właści- się 
del Blacher Icko, zam. tąamże.j 640—V1 prąc 

  

na myśl, że mógł to być jakiś słu- Aubry. \ 
žący Jana Marenil, ktorego zadaniem — Tam do djabia,—rzekl.—Stra- 
było wypelniač tajemnicze polecenia. čilem z oczu maszego ptaszka. Nie 
Dlaczego Jan Marenil nie mógł mieć było go nigdzie, szukałem na chybił 
swego Aubry'ego?... —trafił, —bez skutku... JB 

Lecz w tej chwili Aubry zbliżył To nieznośne. 
usta do ucha swego szlachetnego to: _ — Jak myślisz?—szeptał Lionel... 
warzysza i szepnął: ; Czy to złodziej, czy też... 

— Trzeba pójść za nim, panie — Któż to wie, może morderca. 
hrabio. Mogę się tego podjąć. Proszę Wygląd ma bardzo podejrzany, pa- 
zostać tu i uważać na pałac. Wrócę nie hrabio! 
predko i zdam panu sprawę z mych Lioneł zamilkł. Ogarnął go wielki 

odkryć... niepokój, nie chciał się do tego przy- 
— ldźl—szepnął Lionel. znać, chroniąc swą miłość własną. 
Tymczasem nieznajomy dotarł do Ten apasz, który wymknął się im, nie 

rogu ulicy Spontini, minął przez pustą niósł *nic ze sobą. jeśli ukrył coś, 
jezdnię i skierował się ku ulicy Pergo- musłał to być przedmiot niedOży. Co 
lóse. Aubry sunął za nim, kryjąc się prawda banknoty i biżuterja nie zaj- 
w cieniu drzew. Lionel stracił go z mują dużo miejsca i człowiek może 
oczu, lecz po chwili znów ujrzał go, mieć przy sobie setki tysięcy franków 

*Czy on? 
Lionel i Aubry mogli mu się do- 

brze przyjrzeć. Ołęgoko naciśnięta 
czapka zasłaniała mu prawie oczy. W 
podniesionym kołnierzu od marynarki 
kryła się dolna część twarzy. Reszta 
twarzy ginęla w. mroku. Nieznajomy 
szedł krokiem nierównym, z rękami 

zagłębionemi w kiesz:niach. Było w 
jego postaci coś niepewnego, fałszy- 
wego, robił wrażenie człowieka, ma- 
jącego aksamitne podeszwy, który 
może nagle rzucić się do ucieczki i 
jak cień zginąć z oczu prześladowcy. 

Nie mógł to być kloś ze służby, 
lecz przybłęda obcy w tym domu. 
Całe jego ubranie i chód świadczyły 
o tem wyraźnie. jedna myśl powstała gdy skręcał za róg. : 
w umysłach obu czatujących męż- Imponujący spokój panował nad 
czyzn: ten apasz musiał popełnić kra- „całą dzielnicą. Pałac był cichy i nie 
dzież w pałacu jana Marenil. zdradzał najmniejszego ruchu. Stłu: 

Lionel zaczął się nemyšlač, nad mione przez firanki światło płynęło z 
tem, co należy uczynić, zapytując sie- dwuch okien na ogród. Lionel mi- 
bie, czy może pozwolić odejść bez- mowoli porównując sytuację swoją i 
karnie temu złoczyńcy, gdy nagle jana Marenil, siedzącego wygodnie 
bardzo jeszcze niewyraźnie zaczęło przed stosem ksiąg, uczynił gest ży- 
mu świtać w mózgu, iż w tym czło” wego zniecierpliwienia. 
wieku było coś znajomego, przypo- Po półgodzinnem oczekiwaniu, 
minała mu kogoś jego sylwetka, czy Lionel zauważył cień człowieka, skra 
może ruchy? Wówczas przyszło mu dającego się wśród krzaków, Był to 

niezależnie od tego, czy nieznajomy 
ukradł, 'czy też nie, w pałacu mogły 
zajść różne zmiany, podczas gdy się 
tam znajdywał... Jeśli następnego ran- 
ka znajdą trupa Jana Mareńila; jeśli 
teraz, zamiast siedzieć wygodnie w 
fotelu, leży on zamordowany, przez 
nieznanego mordercę, — czy nie wy- 
płyną stąd niebezpieczne kon* -kwencje 
dla Lionela de Prase, »ykrytem 
zostanie, iż spędził . ос м krza- 
kach przed pałacem, jakby w celu 

ukryte nieznacznie... Lecz cóż stąd, . 

wśliźuięcia się doń w odpowiedniej 
chwili? Wydeptana miękka ziemia, na 
której od paru godzin stali obaj, była 
świadectwem bytności ich tutaj. Z łat- 
wością policja zdoła odnaleść, czyje 
obuwie te ślady pozostawiło. 

— C62!—pomyšlai. Nic na to nie 
puradzę! 

Rękami zbadał zawartość kieszeni, 
przenonał się, że nic nie wypadło z 
nich, nic coby mogło wprowadzić na 
jego ślad policję. Obiecał sobie, że 
przed odejściem uporządkuje tu trochę. 

Czas mijał, odmierzaly go miaro- 
we uderzenia zegaru, wydzwaniającego 
godzinę po godzinie. Nikt -nie nad- 
chodził potajemnie, by zakłócić spo- 
kojne czuwanie bom” „Jana 
Marenil. Nadzieje Lionsla rozwiewały 
się... ‘ 

O czwartej rano, zgnębiony i zły, 
postanowił opuścić swe stanowisko 
gdy usłyszeli w oddali szczekanie psa. 
Szczekanie zbliżało się przez chwilę, 
gniewne, zachrypnięte, potem umilkło. 

— Zaczekajmy chwilę jeszcze, — 
radził Aubry. 7 

„Dostrzegli wkrotce posuwający się 
wzdłuż murów cień. Poznali w nim 
natychmiast apasza, który wyszedł z 
pałacu o wpół do dwunastej wieczór. 

— Ho, ho, hol—mruczał Aubry. 
" Człowiek tem zbliżał się do nich 

'nicznym i aroganckim, 

szybko. Nie był teraz zwrócony do 
nich plecami, a pewnym będąc, że o 
tak rannej godzinie, gdy cały Paryż 
śpi, nikogo nie spotka, nie krył już 
twarzy swej jak poprzednio. Zbliżał 
się spokojnie, swym krokiem nieco 
nierównym, który nie pozbawiony był 
jednak pewnego,łobuzerskiego wdzięku. 

Dwie pary utkwionych w nima po- 
przez gęstwinę liści oczu, wyczekiwa- 
ło chwili, w której ujrzeć będą mogły 
jego twarz... Chwila ta nadeszła. Ku 
największemu zdumieniu swemu, Lio- 
nel i Aubry poznali tę twarz, lecz 
zdumienie ich wzrosło do najwyższe- 
go stopnia, gdyż poznając twarz, nie 
poznawali jej wyrazu. 

„Człowiekiem tym był Jan Marenil, 
nie było mowy. o żadnej omyłce, lecz 
był to jakiś izny Jan Marenil, o wzro- 
ku niepewnym, O wyrazie twarzy cy- 

słowem Jan 
Marenil, któremu jone światło zwew- 
nątrz niego płynące nadawało fałszy- 
wy charakter. 

Lionel ścisnął nerwowo ramię Au- 
bry'ego. | 

1 Widzieli, jak, ostrożnie oiwierał 
bramkę, bez szelestu najmniejszego, 
widzieli, jak zniknął za nią. 

— A to dopierol-— szepnął Aubry. 
A jednak wśród szarzejących już 

mroków dwa okna świeciły nadal nie- 

zmąconem światłem. Naraz jedno 
nich otwarło się, załopotały firanki ileg 

na kamiennym balkonie ukazał się MW n 
pasz z papierosem w zębach. Krótkśii 1 
stal, oddychając powietrzem  nocnedau! 
i wrócił, zdejmując po drodze maryprol 
narkę. Stos 

Po chwili powrócił, wciąż palądegc 
tym razem jednak był w bardzo eldwo: 
ganckiej pyjamie. Oparł się o iramuster 
gę okna i podniósł oczy ku gwiazem 

dom. W ruchach jego było dużo dy:rot 
stynkcji, a subtelny profil, oświeconykać 
przez ciepłe światło. płynące z pokotycł 
ju, utracił brzydki i przykry wyradyia 
który tak zmieniał tę twarz przełzen 

chwilą. Jan Marenil stał się znów Jajunl 
nem Marenil. ie. 

Powrócił do pokoju i światła zahoc 
gasły. Hrabia de Prase i jego pomocrow 

nik opuścili swą kryjówkę. A gdftw: 
znaleźli się w pewnej odległości 404! +- 

pałacu, Aubry zatrzymał się, ogłuszo tue 

ny jeszcze tem odkryciem i pytał: ydc 

> — Co to ma znaczyć,  pani'kc 

hrabio? sta 
To bardzo proste, — odrz/ ` vc 

Lionel ze złym uśmiechem triumfu. 
— Proste? : 2 3 
— Ależ tak, bardzo proste i Og die 

nie znane > to rodzaj ct: + 
rob sychicznej- 

: рС}‹]:? — nie zrozumiał Aubry. yk 
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