
  

  

  

ROK VI Nr. 141 (1454) : 

| ODDZIAŁY: 
} 

% 3 BARANOWICZE — al, Szosowa 172 NIESWIEŽ — «!. Raiuszowa 1 
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Ukonstytuowanis się Rady polityka zggraniczna Niemiec. _ - W perspektywie tygodnia. || Seim i Azad. Miejskiej w Warszawie. $ 6 AC? Uroczyste posiedzenie Sejmu. 
Wybory do Rady Miejskiej jak Expose min. Stresemana. i Sprawy własnego pattykularza 96- ramach stosunk6w lokalnych, Jugo- WARSZAWA, 23 Vi (żel. а. 5 

wiadomo nie dały żadnemu ze stron- BERLIN, 23—VI. PAT. Prezydent Reichstagu Loebe otworzył dzisiej- wróciły uwagę, naszej opinji publicz- sławja zaś odwrotnie—pragnie unor- Sala - Sejmu oto e b oma) 

, dnictw zdecydowanej przewagi. Przez sze posiedzenie przy zapełnionej sali i trybunach. Na ławach rządowych nej ed wypadków rozgrywających SIĘ mowania całokształtu stosunków na cz ystv wygląd.  Podjum Ka oe 

cały czas od chwili ukończenia kom- obecny tylko minister spraw zagranicznych Siresemanu. Porządek dzienny ną szerokiej arenie polityki między- Bałkanach, w których Albani; loże Prezydenta i póniech 30 aż 
panji wyborczej toczy sę pertrak- przewiduje tylko jeden punki: deklarację rządową o polityce zagraniókój nzrodowej. Nzjważniejszem wydarze- jest jedynie ТЕННа ЛОНОЙ аан лана i zielenią Е 
tacje na temat przyszłego układu sił Rzeszy w związku z trzema interpelacjami o sytuacji zagranicznej, zgło” |. tanich tyżodni byt iścj jest jedynie fragmentem, i dąży do 0+ "y piątek o godzinie — 104 
i podziału miejsc w Radzie. Pertrak- szonemi przez frakcje rządowe, socjalistów i komunistów. Bezpośrednio niem ostatnich tygodni była oczywiście balenia traktatu włosko-albańskiego tożpoczeje się = cesta aż o 

tacje te były otoczone najściślejszą po otwarciu posiedzenia zabrał głos minister spraw zagranicznych dr. sesja Rady Ligi Narodów w Genewie. zawartego w Tiranie uważając go za Sejmu ku czci Skiage *z jednym 
tajemnicą i dopiero onezdaj A Stresemann, aby wygłosić dłuższe przeszło godzinę trwające przemówienie. Tak jak zwykle podczas obrad Rady ciągłą groźbę dla pokoju na Bałka- punktem porządku dziennego na 

E pna I a 8 Niemcy a blok antysowiecki. | _ Ligi, sprawy najważniejsze dookoła nach . Załatwienie konfliktu albań- mówieniem Marszałka Rataja, którego 

rego Aastęsi podział 'toteli w Radzie. Minister Stresemann rozpoczął swe przemówienie od wyrażenia zado- których skupiało się powszechne za- skiego uzależnione jest również od posłowie. wysłuchają stojąc. 

Wi d ść i wołała burzę tw wolenia, że zgłoszenie interpelacyj dało mu okazję do wypowiedzenia Się jnteresowanie, nie były wymienione W tego jak się ułożą sł RZE Jak się dowiadujemy, członkowie 

pismach, Które powiersiy podczas wy- o obecnej sytuścji zagranicznej i o obradach genewskich. Następnie Mi“ oficjalnym porządku dziennym obrad, si ś ai Taje A ind pa na posiedzeniu obecni nie bę- 

borów listę Nr. 25, komitetu uzdro- nister przeszedł odrazu do interpelacji komunistów, twierdzącej, że narady p ły dyskutowane na poufnych ze- „ Tajemnicą bowiem dą. Abstynencja Rządu — jeżeli cho- 

wienia gospodarki miejskiej. Przyczy- genewskie miały na celu wciągnięcie Niemiec do bloku antysowieckiego. b у c RORY žo kier h jest poliszynela, że Jugosławja na dzi o udział w pracach Sejmu, wed- 
ną tego niezadowolenia jest fakt, że W odpowiedzi komunistom powołał się p. minister Streseman na głos Draniach mężó IE ującycł Bałkanach jest' wykładnikiem polityki 1U8 pogłosek z kół sejmowych, potrwa 

wobi Е orozumienia się P. P. S. z „Izwiestij“, które oświadczyły wyreźnie' że w Genewie nie zdołano osią- polityką zagraniczną Anglji, Francji francuskiej podczas gdy Albanja jest "35 długo, dopóki Sejm nie opracuje 
Badają kandydaci tej listy pozo- gnąć zgody Niemiec na przyłączenie się do bioku antysowieckiego oraz Niemiec, Włoch, Japonji i Belgii. narzędziem w ręku Mussoliniego. dokładnego programu swych prac. 

| staną tylko radnymi, a nie zajmą wyraziły przekonanit, a ta nie oznaczała bynajmniej klęski Sądząc z wiadomości które tu i Koałersacja, rozbrojegi ist 5 Posiedzenie Senatu. 

| isk. l porozu- Niemiec na posiedzeniu Rady. ь я c WA 5 : 
| żadnych stanowisk. W z „P roz ы sd 4 ii kė że Niemcy, nie zajęły žadnego sta ówdzie przedostały się do prasy, Na Waszyngtonie, którą przed paru =P, 'RSZA A, 23 VI. PAT. Porzą 
| mienia, prezesem Rady Miejskiej mia NASI ! p &© ое ją zebraniach tych poruszono frzy kWE- gniam; : ek dzienny 156 posiedzenia Senatu, 
| by zostać Dr. józef Zawadzki, pierw- nowiska wobec zerwania stosunków sowiecko-angielskich i tyłko ubolewają z i dniami otworzył Prezydent Coolidge wyznaczonego na. piątek 24 b. m 

| szym vice-prezesem Stanisław Wil- głęboko nad tym faktem. Dałej oświadczył minister Stresemann, że nie stje: 2) _ Sprawę zatargu albańsko- jest niejako dalszym ciągiem konfe- godz. Il-ta rano, przewiduje R 

czyński, drugim Rajmund Jaworow- zmieni on nie w niemieckiej polityce zagranicznej. Droga, po której po- Jugosłowiańskiego, b) sprawę rozbroje- rencji waszyngtońskiej z lat 1921— pujące punkty: sprawozdanie komisji 
ski (PPS). Prezydentem miasta zaś lltyka niemiecka postępować będzie, wyznaczona jest przez traktaty locar« | nia Niemiec oraz c) sprawę utworzenia 22, Wzi : jął Zagranicznej i wojskowej, dotyczące: 

) y н 2 tapienie Niemiec do Ligi Narodów, przez traktat „|/.. 1922. Wzięło w niej wówczas udział › yczące: 
miałby zostać p. Borzęcki b. komen- neńskie, przez wstąpienie emiec do Ligi Na › В. wspólnego frontu państw europejskich 5 największych otęg morskich. 1) projektu ustawy w sprawie  ratyfi- 

dat policji i oboźny Obozu Wielkiej. berliński. BR =" ' dni dla walki z Kominternem, ktėrego Anglija, S 2 р .° Кас! Копмепс! o zwalczaniu prze: 

Polski Vice-prezydentury podzielone Następnie minister Strestmann zaznaczył, iż | podstawą zasadniczą działalność Ša > nglja, Stany Zjednoczone, Japonja, mytnictwa towarow alkoholowych. 2) 

również zostałyby pomiędzy te dwie wszelkiej polityki migdžynarodoweį jest niewtrącanie się w  Sprawy ziałalność wszystkim daje Się WE Francja i Włochy. Po długich obra- konwencji o traktowaniu pracowni- 
grupy. Wiadomość powyższą przyj- wewnętrzne innych państw. Jeżeli jednak z jednej strony wynika stąd taka znaki: W tej ostatnie sprawie WysU- gąch ji sporach, dokonano dzieła, bę- ków obcych narówni z krajowymi 
mowano z zastrzeżeniem. ' konsekwencja że nie może być mowy o żadnej interwencji niemieckiej w  nięto dwa projekty: jeden zwołania g dod ka ] do- W zakresie odszkodowania za nie- 

A © Dzistet i jedzenie sprawy wewnętrzne systemu sowieckiego, to z drugiej strony jest rzeczą falencii i S Bi 4cego: dotąd fedynemjcealnem, - do- 0 li dki 4 Dzisiejsze pierwsze posiedzenie sprawy ' e Ni с tak lo. dawniej - zyrii konferencji z udziałem Sowietów, na browolnie przyjętem, ograniczeniem S7CZ4%iwe wypadki przy pracy. 
nowoobranej Rady nie potwierdziło samą przez się zrozumiałą, że Niemcy tak samo jak lo ymiły, której ustalono by stosunek wszyst- sy: zbroje. , Vicepremjer Bartel. 

tej wiadomości. ; 
Przebieg tego posiedzenia był na- 

stępujący: 
o otworzył o godz. 18 

min. 30 dolychczasowy „ prezydent m. 

st. Warszawy p. Jabłoński, poczem 

dokonano wyboru asesorów. Po ukon- 
stytuowaniu się komisji skrutacyjnej 

Jprzewodniczący wezwał 
kandydatur na prezesa ra 

Zgłoszone zostały dwie kandydatury: 
radrtego dr. 'Józefa Zawadzkiego (Na- 
„rodowe Koło Gospodarcze) oraz ra- 

dnego-Rajmunda-Jaworowskiego, po- 
czem przystąpiono do głosowania. 

Wynik pierwszego głosowania był 
następujący: radny Zawadzki otrzy- 

mał 45 głosów, radny Jaworowski—54 

głosy, wreszcie radny Kaden-Bandrow- 

ski — 16 głosów. Wobec tego, iż 
według regulaminu rady miejskiej 

prezes rady miejskiej może być wy- 

brany tylko absolutną większością 

głosów, która równa się 59, zarzą: 

dzono głosowanie ściślejsze między 

dwoma radnymi, którzy otrzymali 
największą ilość głosów. W wyniku 
drugiego głosowania radny Jaworow= 
ski otrzymał 66 głosów, radny  Za- 
wadzki 45. Białych kartek oddano 6. 
Wobec powyższego przewodniczący 

prezydent Jabłoński stwierdził, iż pre- 
zesem rady miejskiej wybrany został 
radny poseł Rajmund Jaworowski 

(PPS). Z tą chwilą p. Jabłoński od- 
a przewodnictwo nowemu ргехезо- 

i. Obradując w dalszym ciągu pod 
przewodnictwem prezesa Jaworowskie- 
go, rada miejska ustaliła liczbę wice- 

prezesów na 4. Przewodniczący Za” 
rządził krótką przerwę, celem porozu- 

mienia się kiubów co do technicznej 
strony wyborów. * 

Po przeprowadzeniu szeregu gło- 
sowań wiceprezesami rady miejskiej 
zostali wybrani radni: Wincenty Ziół- 
kowski (PPS): Stanisław Wilczyński 
(Nar. Koło Gosp.), Jan Rogowicz 
(Komit. Uzdr. Gosp.) i Maurycy 

Mayzel (Żyd). 
LŽ 

W Kownie o wyborach wileńskich. 
i * Kolejne kłamstwo «Elty». 

Litewska agencja telegraficzna, do 

nosząc o rezuitacie wyborow do Ra- 

dy Miejskiej w Wilnie, zaopatruje tę 
wiadomość następującym dopiskiem: 

Litwini otrzymali jednego radnego 
skutkiem przeszkód, stawianych im 

przez władze polskie. Ż górą 10000 
Litwinów pozbawiono praw wybor- 
czych, jako nieposiadających obywa- 

telstwa. 

TTT LLA L) 
Niech każdy Polak dobrze so- 
bie uświadomi, że anarchja, bol- 

szewizm i antypaństwowość, że- 

rują tylko na organizmach mart- 

twych; że tam gdze pulsuje zb о- 
rowe życie kulturalne, czynniki 

rozkładu giną same przez Się. 

To życie kuituralne obowiąza; 

( nem jest dać kresowej wsi i 
miasteczku polskie spoleczen- 

stwo za pośrednictwem Rady 
Opiekuńczej Kresowej, Czy jeSteś 
już członkiem? (R. O. K. zapsy 

przyjmuje ой 6 do 8 ul. Zygmun* 
towska 22). 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
Czer©oneg0 Krzyża. 

muszą jaknajostrzej wystąpić przeciwko wszelkim próbom z zewnątrz 

idącym, zwracającym się przeciwko niemieckiemu ustrojowi państwowsmu 

gandzie rewolucji światowej | 
Z kolei minister Stresemann przeszedł do sprawozdania z wyników 

międzynarodowej konferencji gospodarczej i zapowiedział, że rząd Rzeszy 

staje do pracy nad urzeczywistnieniem uchwał konferencji. W sprawie kon- 

ferencji rozbrojeniowej minis 

do zgłaszania udział w rokowaniach rozbro 
dy miejskiej. innych mocarstw. Doszczę 

tatach loćarneńskich są najdalej idącą 
dać mogą sąsiadom. 

ter Stresemann podkreślił, 

"i w porozumieniu z innemi państwami będą się broniły przeciwko propa: 

że Niemcy biorą 

jeniowych nie jako dłużnik, ale jako wierzyciel 

tne rozbrojenie Niemiec oraz gwaranćje w trak- 
granicą zabezpieczenia jaką Niemcy 

Udział Niemiec w komisji mandatowej. 
Po oraówieniu sprawy kłajpedzkiej minister Stresemann przeszedł do 

sprawy udziału. Niemiec w komisji mandatowej. Minister wyraził prze- 
konanie, że] przyznanie przedstawicielowi Niemiec 0 
wej zostanie bezwątpienia we wrześniu zrealizowane. 

w komisji mandato- 
ałatwienie jednej tylko 

sprawy wywołało rozczarowanie; mianowicie sprawy Westerplatte. Prezy- 

dent senatu gdańskiego Sahm zakomunikował wczoraj w sejmie gdańskim, 
że przedłożył Radzie Ligi nowe projekty rozwiązania punktów spornych 

pomiędzy Polską a Gdańskiem. Wzgląd na te nowe projekty skłonił za- 

równo przedstawicieli Gdańska, jak i przedstawicieli Niemiec do ograni- 

czenia się, do zaczekania na najbliższą decyzję w sprawie tych projektów. 

Redukcja wojsk w Nadrenii. 
«Następnie minister Stresemann przeszedł do sprawy redukcji wojsk 

okupacyjnych w Nadrenji, ktora nie została rozwiązana w rokowaniach 

toczących się poza ramami obrad Rady Ligi. Minister Stresemann zazna- 

czył w tej sprawie, że łączenie redukcji wojsk okupacyjnych ze sprawą bu- 
rzenia niemieckich umocnień wschodnich pozbawione jest podstawy lo- 
gicznej. W tej sprawie Niemcy prowadzą odpowiednią akcję dyplomatycz- 

ną. Niemcy przedłoźyły sprawozdanie o zburzeniu umocnień wschodnich, 
ale gabinet Rzeszy przez przedśtawiciela kanclerza gen. Pawelsa zapowie: 
dział, że możliwe będzie uzupełnienie tego sprawozdania przez rozpatrze- 
nie naoczne, Była to własna inicjatywa rządu niemieckiego, która nie mo- 
że stworzyć żadnego procedensu na przyszłość. ` 

OSY KTO ARIE PŁOT ZET ZR ZET DZE AO ZZAIOYZCĘ RO ZRÓOZOZOTRZCORDE AED OKI TOKI ZORE SZW TERAAOWYASYNI 

Ułagodzenie zatargu albańsko=jugosłowiańn 
к skiego. 

BIAŁOGRÓD; 23.VI PAT. Wedle doniesień z Tirany, Achmed-Žogu 
powiadomił przedstawicieli mocarstw, że rząd albsński postanowił wypuś: 
cić ma wolność aresztowanego dragomana Djuraskow cza. Uwólnienie na- 
stąpi za dwa dni. Przed tem aresztowsny będzie zasądzony przez sąd al- 

bański, a następnie doplero ułaskawiony przez Achmeda-Żogu. Rząd al- 
bański stawia jako warunek, aby Jugoslawja cofnęła notę z protestem i 
aby wręczyła nową notę utrzymaną w tonie łagodniejszym. 

Sprawa Chorzowa w Trybunale Spr. Międz. 
HAGA. 23. VI. Pat. Wczoraraj rozpoczęły się w trybunale sprawie- 

dliwości międzynarodowej rozprawy nad zarzutami podniesionemi przez 
Polskę a dotyczącemi niewłaściwości w procesie wytoczonym przez Niemcy 

'0 zapłatę odszkodowań za fabrykę w Chorzowie. Trybunał zasiada pod 
przewodnictwem Hubera w składzie 13 członków. Wśród nich - znajdują 
się: mianowany przez Polskę prof. Erlich ze Lwowa, przez Niemcy prof, 
Rabel z Berlina, Polska delegacja składa się z agenta rządu p. Sobolew: 
skiego, radcy prokuratorji Wierzbowskiego, adwokata z Poznania Dem- 
bińskiego. Ponadto w rozprawie bierze udział b. minister spraw  zagrani- 
ćznych Grecji, znany uczony Poiitis. Niemcy zastępuje prof. * Kaufmann. 
Na wczorajszem posiedzeniu przemawiali pp. Sobolewski i Politis, uzasa- 
dniając w dłuższych wywodach stanowisko polskie. 

Chlopski ruch komunistyczny w Chinach. 
LONDYN. 23 VI. PAT. 

kinu o komunistycznym 
„Ruch 
nistyczna chłopów nazwała się 
wani w sposób nowoczesny. 
Wystąpienie tej 

Korespondent 
ruchu 

ten przybiera „charakter ы i 
„Czerwoną Dzidą”*, Chlopi są zorganizo- 

Liczba ich obliczana jest na ćwierć miljona. 
organizacji spowodowało częściowo odwrót armji Czang- 

Tso-Lina z Honan. Ruch chłopski 
ziemców. Możliwe jest rozszerzenie tego !uchu w sposób podobny do 

ruchu bokserów w 1900 roku. 

Chamberlin w Polsce. 
WIEDEŃ, 23 VI. PAT. W rozmowie z rzeczoznawcami oświadczył 

lówmik Chamberlin , że po Pradze zamierzają lotnicy amerykańscy Oodwie- 
ydzić Pilzno, Marienbad, Rygę i Warszawę. 
zapadła. ` 

„Timesa“ donosi z Pe- 
w  prowincji Honan chłopskim N 

Organizacja komu- niebezpieczny. 

jest wrogo usposobiony wobec cudzo: 

kich państw do Rosji i upomnianoby 

Moskwę, aby przyczyniła się do za. 

hamowania dzialalncšci wywrotowej 
Kominternu, i drugi skromniejszy, po- 

legający na wysłaniu kolektywnej noty 

do Moskwy, domagającej powstrzy- 
mania propagandy komunistycznej 

prowadzonej przez agentów Komin- 
ternu na terenie państw europejskich. 

Jak wiemy z komunikatu ogłoszo- 
nego po zamknięciu obrad przez se- 

kretarjat . Rady Ligi, żadna z tych 
spraw nie została załatwiona, Komu- 
munikat mówi jedynie, że na niebie 
Locarna niema żadnej chmurki. Na 

przeszkodzie ukończeniu rozmów w 
tak ważnej, ze względu na ostatnie 
wypadki, sprawie, jak organizacji jedno- 

litego frontu dla walki z Kominternem, 
stanęła nieoczekiwana choroba p. 

Brianda. Mówiono o niej różnie i jest 
rzeczą niewątpliwie pewną że „róża” 
p. Brianda jest nietylko rezultatem 
zjedzenia za wielu truskawek. 

Snop światła na przebieg sesji Ra- 
dy Ligi rzuca zachowanie się Niemiec, 
które, jeżeli chodzi © sprawę utworze- 
nia solidarnego frontu państw euro- 
pejskich przeciwko  Kominternowi, 
ргавва przytem upiec swoją pieczeń, 
Trzeba pamiętać, że podczas całej se- 
sji Rady Ligi, a i obecnie jeszcze w 
Berlinie, znajdował 'się „duch Locar- 
na* p. Cziczerin. Sowiecki komisarz 
Spraw zagranicznych pilnował swego 
niemieckiego kolegę,fłby ten nie zaa- 
wansował się zbyt daleko w obietni- 
cach. Opieka jednak Cziczerina, są- 
dząc z „postępowania p. Stresemana 
była najzupełniej zbyteczną. P, Stre- 
seman dał, zdaje się, do zrozumienia, 
że Niemcy w razie wzięcia udziału w 
wspólnym froncię przeciwko Komin- 
ternowi muszą miet jakąkolwiek re- 
„kompensaię i za taką uważa jaknaj- 
Szybszą ewakuację Nadrenji. Takie 
postępowanie sprawy musiało spowo* 
dować oczywiście chorobę p. Brian- 
da i sesja zakończyła się niczem. 

Zatarg albańsko - jugosłowiań- 
: ski nadal stanowi niemałą groźbę 
dia pokoju na Bałkanach. Nadzieje, 

że sesja Rady Ligi Narodów przyczy- 
ni się do złagodzenia sytuacji nie 
spełniły się. Sytuacja nadał jest zao- 
gniona i grozi poważnemi komplikacja 
mi, wobec odmowy ze strony Albanii 
zwolnienia aresztowanego dragoma- 
na poselstwa jugosłowiańskiego w 

. Tiranie, oskarżonego o szpiegostwo. 

Ostateczna decyzja jednak nie 

Nieudana demonstracja. komunistów w Warm 
szawie. 7 

WARSZAWA, 23.VI (żel. wł. Słowa). Około godz. 7 wiecz. na skutek 
iego, że zebrała się na pierwsze posiedzenie Rada Miejska, dość 
znaczna grupa komunistów pragnęła urządzić demonstracje. Policja de- 
monstrantów rozpędziła i aresztowała kilku przywódców, znanych agitato- 
rów komunistycznych. 

Odmowa ta doprowadziła do całko- 
witego zerwania ze strony Bełgradu 
stosunków i opuszczenia Tirany przez 
poselstwo jugosłowiańskie. Poseł al- 
bański w Belgradzie nie opuścił swej 
placówki i ma podobno nadzieję skło- 
nić swój rząd do zadośćuczynienia żą- 
daniom Jugostawji. | 

Trudność zalatwienia konfliktu ai- 
bańsko-jugosłowiańskiego polega na 
tem, że Włochy, które stoją za Al- 

banją, pragną załatwienia zatargu w 

podpisano mianowi- 

cie układ o proporcjonalnem wzajem- 

nem ustaleniu na lat 15 liczebności 
wielkich okrętów linjowych i okrętów 

lotnisk w proporcji następującej: 
Anglja—5, Stany Zjednoczone—5, а- 
„ponja—3, Francja—1.75 i Włochy— 

1.75, będącej utrwaleniem Ówczesne- 

go stanu posiadania. 

„Na traktacie waszyngteńskim naj- 

więcej zyskały Stany Zjednoczone, 
najwięcej zaś straciła Francja przez 
zrzeczenie się dotychczasowej hege- 

monji na m. Środziemnem na rzecz 
Italji. 

Po r. 1922 przy ścisłem zachowy- 

waniu stypulacyj  waszyngtonskich, 
Anglja wyprzedza liczebnie 

dzinie krążowników. Budują je rów- 
nież stale Japończycy, Francja zaś i 
Włochy przystępują do wykonania 
nowych programów zbrojeń, opartych 
głównie o statki lekkie i podwodne. 

Na tem tle następuje ponowna 
inicjatywa amerykańska, z którą wy. 
stępuje prezydent Coolidge, a celem 
jej zdaje się być, jak poprzednio, zdo- 
bycie nieograniczonej hegemonji na 
morzach przez główne mocarstwa 
morskie, przy ostatecznem zrównaniu 

sił Stańów Zjednoczonych z siłami 
morskiemi Angiji. 
"W Chinach walki pomiędzy woj* 

skami marszałka Czang-Tso-Lina, któ- 
ry świeżo został obwołany dyktato- 
rem, a wojskami południowemi trwają 

ze zmiennem szczęściem. Ostatnio, 

według skąpych doniesień ajencyj te- 
legraficznych, szala zwycięstwa podob- 
no przechyliła się na stronę wojsk 
południowych. Zwycięstwa te są jed- 
nak bardzo |nieznaczne. Gdyby bo- 

wiem miały jakieś poważniejsze zna- 

czenie, prasa sowiecka, z taką uwagą 

śledząca przebieg wałk w Chinach i 

coraz. 
bardziej Stany Zjednoczone w  dzie- - 

, WARSZAWA, 23 VI. (żel.wł. Słowa) 
Wice-premjer Bartel w dniu  dzisiej- 
szym przyjął min. Niezabytowskiego 
oraz Wojewodę nowogródzkiego p. 
Beczkowicza. Między godz. 2 i pół 
a 3-clą p. Barteł był przyjęty przez 
Prezydenta Mościckiego, któremu 
„przedstawił wyniki wczorajszej , nara- 
dy w sprawie pożyczki. ' 

Prezydent Mošcicki na przed, 
stawieniu „Księcia Nieziom- 

nego“, 

WARSZAWA, 23.VI.(tel. w4 Stowa.) 
Prezydent Mościcki i członkowie Rzą- 
du obecni byli ma przedstawieniu 
„Księcia  Niezłomnego* w Teatrze 
Polskim, wystawionego z okazji spro- 

e: zwłok Słowackiego do Pol- 
ski. ` 

Prochy Słowackiego w 
Polsce, 

WARSZAWA, 23—V|. Pat. Statek 
wiozący prochy Słowackiego pozostał 
w Grudziądzu do godz. 2-ej w nocy: 
Po drugiej godz. przybyli ponownie 
do przystani przedstawiciele wiadz 
oraz kompanja honorowa z orkiestrą. 
Przy dźwiękach „Boże coś Polskę“ 
statek wyruszył w dalszą drogę. 
W Świeciu, dokąd statek przy- 
był około 6-eį rano, ustawiła 
się na brzegu Wisły komenda 
kadry marynarki wojenrej oraz ш@- 
ność. Kompanja marynarzy oddała _ 
honory wojskowe. Przedstawiciele 
władz przybyli łodzią motorową na | 
pokład statku i złożyli na trumnie 
wieńce od miasta i powiatu. W Cheł- 
mnie, gdzie statek zatrzymał się przez 
chwilę, zgromadzili się ma przystani 
przedstawiciełe władz wojskowych z 
ppułk. szt. gen. Ajdukiewiczem oraz 
cywilnych z miejscowym starostą na 
czele. Opodal ustawiły się oddziały 
wojska oraz odziały drugiego korpu- 
su kadetów, wreszcie licznie zebrana 
publiczność. 

Orkiestra odegrała hymn narodo- 
wy, wojsko sprezentowało broń. Na 
pokład weszła delegacja, która zło- 
żyła na trumnie wspólny wieniec od 
wszystkich - miejscowych towarzystw. 
Poszczególne delegacje ze sztanda- 

tak czuła na wszystko co się tam rami przechodziły następnie przed 

dzieje, głosiłaby to na Świat cały. 

Tymczasem wypadki w Chinach 

traktowane są w oficjalnej „prasie so- 

wieckiej jako rzeczy drugorzędne. łSz. 
КИНИЧИНЫНИНИОТОРУКНООАТЕЩИЕСЯЧЦИКТЕВЕЕО ЦИч 
Wręczenie piuski kardynal- 
skiej Prymasowi Hlondowi. 
POZNAŃ, 23 VI. PAT. Dzisiaj 

w nocy przybył tu oficer gwardji 
papieskiej hr. Canale Mussuci delego- 
wany przez Ojca Św. celem wręczenia 
J. E. ks. Kardynalowi Prymasowi Hlon- 
dowi piuski kardynalskiej. Na gra- 
nicy w Zbąszyniu powitał deiegata 
papieskiego Sekretarz osobisty ks. 
Prymasa ks. Rutkowski. Wręczenie 
piuski nastąpi dzisiaj po południu. 

POZNAŃ, 23 VI. PAT. W pałacu 
arcybiskupim w Poznaniu odbyło się 
dziś uroczyste wręczenie pisma od- 

ręcznego Ojca Św. i piuski kardy- 
nalskiej |. E. ks. Prymasowi kardy- 

nalowi Hlondowi. Na uroczystości 
byli obecni charge d affaires nuncja- 
tury apostolskiej w Warszawie, msg, 
Chiarlo, wojewoda poznański p. Bniń- 
ski, dowódca O. K. Poznań Dzierża- 

nowski, ks. biskup sufragani Laubitz 

i Radoński, rektor Grochmalicki i inni, ©€ 

trumną składając hołd. W Fordonie 
oddały honory oddziały wojskowe, 
przyczem ustawiona na wzgórzu ba- 
terja artylerji oddała w chwili prze: 
pływania statku 21 strzałów armat- 
nich. Począwszy od Fordonia towa- 
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SŁONIM. 
— Bezczelne wystąpienia hro- 

madowców. Podczas wyborów do 
rady gminnej w gminie Szumlaki hro- 
madowcy rozwinęli niesłychanie bez- 
czelną agitację. Na jednym z tu zw. 
„schodów*, zebrań wioskowych, mi- 
licją hromadowska ubrana w białe 
koszule i czerwone czapki, zaśpiewała 
następującą pieśń na nutę hymnu 
państwowego: „jeszcze Polska nie 
zginęła, ale zginąć musi”. LS 

Jeżeli kto przypuszcza, że miejsco- 
we władze wszczęły dochodzenie w 
celu pociągnięcia winnych do odpo- 
wiedzialnošci ten się bardzo myli. 

Miejscowa policja zajęta jest przepro- 
wadzaniem śledztwa kto z okoliczne- 
go ziemiaństwa należy do związku 
Faszystów. W tym stanie rzeczy nic 
dziwnego że w gminie  Szumlaki 
mogło mieć miejsce wyżej opisane 

zajście. Ludność tej gminy jest kom- 
pletnie zdezorjentowaną, widząc bo- 
wiem obojętność władz wobec bez- 

mandatów uzyskali 
gm. Starowieskiej—35 proc. 
dowcy, 25—polacy i 40 — białorusini 
nacjonalis:i. W m. Dereczyn żydzi 
zdobyli 40 proc., hurtkowicze i białor. 
z polakami po 30 proc. 
wiczach—60 proc. hurtkowicze, 40— 
biał. nacjon. . W Dziewiatkowiczach: 
70 proc. — hurtkowicze, 25— białor. 
nacjon. i 5—golacy. W Rogotnie. 40 
—hurtkowicze, 10—żydzi, 20— polacy 
i 30—białor. nacjon. 
—żydzi, 25—hurikowicze, 
nicy polacy i 40 — białor 
wreszcie w Żyrowicach: 40—hurtkow- 
cy, 40—białor, nacjon. i 20—osadni- 

wyborcza. W walce tej zwyciężyła B. 
R. N. co potwierdzają następujące da- 
ne: w gm. Mierzewickiej wybrano: 6 
hromadowców, 6 biał. nacjon,, gm. 
Czemershiej—10 biał. nacjon. Pod. 
czas wyborów hromadowcy z Aleks, 
Balem opuścili lokal wyborczy i za- 
łożyli protest. 

W gm. Kostrowickiej 90 proc. 
hromadowcy, w 

hroma- 

W  Kurvło- 

W Byteniu: 20 
15—osad- 

nacjon. 

czelnych  wystąsień DY cy polacy. 
jest ptwną, że źródłem tej obojętnoś- 
ci jest slabość. M. DOKSZYCE 

— Przyjaciele pos. Jaremicza. pow. Dziśnieński: 

Dnia 14 bm. odbywała się w Słoni- .— Koło Rady Opiekuńczej 

mie rozprawa sądowa przeciwko gru- 
pie osóh oskarżonych o udział w 
napadzie na Michalin, akcje dewer- 
syjna i czynna akcję komunistyczna. 
Jako świadek ze strony obrony przy- 
był poseł Jaremicz uważany za „lo- 
jalnego* w stosunku do państwa 
Polskiego. Gdy wzmiankowany poseł 
Jaremicz po złożeniu zeznań wycho- 
dzi z sali sądowej wszyscy oskarżeni 
jak jeden mąż wstali i głęboko! się 
ukłonili wychodzącemu p. Jaremiczo 
wi. Powyższy fakt wskazujący mna U- 
stosunkowanie się dywersantów i 
czynnych komunistów w stosunku do 
„lojalnego“ posta Jaremicza uczynił na 
obecnych na sali rozpraw «poważne 
wrażenia. Broni oskarżonych kilku o- 
brońców z p. Dąbrowskim z War- 
szawy na czele. P. Dąbrowski jest 

*uważany za Duracza młodszego. 

NOWOGRÓDEK. 
— Wyniki wyborów do rad 

gminnych. W wyniku przeprowa- 
dzonych ostatnio na terenie woje- 
wództwa Nowogródzkiego wyborów 
do rad gminnych ujawniło się wy- 
raźnie zwycięstwo Białoruskiej Naro- 
dowej Rady nad b. hurtkowcami. 

Pożcielnie 75 proc. mandatów 
przypadło białorusinom, 25 — pola- 
kom. й 

Niżej podajemy garść cyfrowych 
danych, ilustrujących wyniki wyborów 
w poszczególnych powiatach. W pow. 
Nieświeskim gm. Sieniawskiej wybra- 
no 10 białorusinów nacjonalistów 
(Biał. Rada Narodowa), 1—polaka i 
1 žyda, gm. Hrycewicze—7 bialorusi- 
now nacjon. i;3 polakow gm, Tanskiej 
—7 biał. naijon. 3 polaków. gm. 
Kleckiej—8 białor, nacj., 2 polaków. 

W pow. Słonimskim, opanowanym 
początkowo przez hromadę pomiędzy 
Białor. Radą Narodową a hromadow- 
cami prowadzona była walka przed- 

66006062 
Ogłoszenie o przetargu. 
Urząd Wojewódzki — Okr. Dyr. Rob. 

Publ. w Nowogródku ogłasza przetarg na 
wykonanie w roku bieżącym przy gotowych 
fundamentach, budowy parterowego z facja: 
tami drewnianego 2 rodzinnego domu miesz- 
kalnego na kol Šai urzędniczej w Nowogrėod- 
ku (bez otynkowania). Rejestrowane firmy 
budowlane, chcące wziąć udział w przetargu, 
zechcą zwrócić się do Dyr. Rob. Publ. w 
Nowogródku, gdzie otrzymają śleze koszto- 
rysy. bi 

O. D. R, P. zastrzega sobie prawo wy- 
boru oferenta bez względu na wynik  prze- 
targu. 

Oferty należy siładać w zalakowanych 
kopertach do dn. 8 VII rb. | 

Wadium — w wysokości 5 proc. od za- 
oferowanej cėny należy dołączyć do oierty— 
kwitem Kasy Skarbowej lub papierami pro- 
centowemi. 

Za Wojewodę 
Inž, E Fryzendorf 

Dyrektor. 

  

„, Ruch wydawniczy. 
Okolicznościowe wydawnictwa wi- 

leńskie: „Album Ostrobramskie' —Dr. 
Skrudlika „Historja, obrazu i kultu 
Najśw, Maryi Panny Ostrobramskiej" 

Nakładem księgarni Stowarzysze- 
nia Nauczycielstwa Polskiego ukazała 
się, w kształcie albumowym serja 20-tu 
reprodukcyj głównie zajęć Bułha- 
kowskich, mających najściślejszy zwią- 
zek z Koronacją Obrazu Ostrobram- 
skiego. Więc mamy, wykonane w 
światłodrukach (w Krakowie) przede- 
wszystkiem widoki Wilna i samej 
Ostrejbramy, wnętrza kaplicy, cudow- 
nego obrazu, wizerunku Matki Bos- 
kiej (twarz) bez szaty, po odnowie- 
niu; dalej reprodukcję fotograficznego, 
bardzo precyzyjnego zdjęcia obu ko- 
ron, niektórych ex votów (np. tak 
bardzo suggestyjnej i wzruszającej 
tabliczki srebrnej z krótkiemi na niej 
wyrytemi słowy „Dzięki Ci, Matko, 
za Wilno”); mamy wreszcie repro- 
dukcję paru rzadkości ikonograficz- 
nych, dwóch starych, z przed paru— 
set lat, obrazków z wygbrażonemi na 
nich cudami dokonanemi za przyczy- 
ną Najśw. Maryi Panny Ostrobram- 
skiej. 

Dobór materjału tudzież wykona- 
nie i odbicie klisz nic nie pozosta- 
wiają do życzenia. Pamiątka z piel- 

Kresowej. W aniu 
r. b. w łokalu miejscowej spółdzielni 
„Rolnik'* odbyło się pierwsze założy: 
cielskie zebranie, na którem powoła- 
no do życia placówkę kulturalno- 
oświatowo-gospodarczą pod nazwą 

przyszłej zbożnej pracy. 

14-go czerwca 

„Koła Rady Opiekuńczej Kresowej”, 
w skład Zarządu którego weszli: jako 
Prezes — proboszcz kościoła prawo- 
sławnego ks. Mikołaj Płeszczyński i 
nauczycieł szkoły powszechnej Stani. 
sław. Urban, Skarbnik wice-burmistrz 
m. Dokszyce p. Aleksander 
Sekretarz p. Edmund Kamenc. 
Komisji Rewizyjnej jako przewodni- 
czący — Kierownik Dokszyckiej Spół- 
dzielni „Rolnik* p. Wacław Żórawski. 
Członkowie pani Hzlena Grankowska 
i Helena Sliwowa. Przewodniczył po: 
wyższemu zebraniu p. kpt. Marecki- 
Cerklewicz, trzymał pióro p Edmund 
Kameńc, zaś udzielał wyczerpujących 
wskazówek i zaznajomił z Towarzy- 

Żegota, 
Do 

stwem „Rada Opiekuńcza Kresowa" 
i tegoż działalnością — na Kresach 
Wschodnich przedstawiciel R. O. K. 
p. Kazimierz Petaszewski. 

Szczęść Boże nowej placówce w 

Proces braci Stapińskich. 
KRAKÓW, 23. VI. PAT. Dziś o 

godz. 9-ej rano w sądzie okręgowym 
w Krakowie rozpoczeła się rozprawa 
przeciwko Janowi i Tadeuszowi а- 
pińskim, oskarżonym przez b. prem- 
jera i ministra skarbu Władysława 
Grabskiego o dopuszczenie się obra- 
zy czci. Akt oskarżenia zarzuca | Ta- 
deuszowi Stapińskiemu, jako autorowi, 
i Janowi Stapińskiemu, jako odpowie- 
dziainemu redaktorowi, źe w N. 28 
„Przyjacieła Ludu* z dnia 2 lipca 
1925 roku w artykule p. t. „Sto ty- 
sięcy złotych dla powodzian — 40 
tysięcy złotych dla siebie", dopuścili 
się naruszenia czci byłego premjera 
Władysława Grabskiego, posądzając 
go o wyolacenie sobie remuneracji w 
kwocie 40.000 złotych pieniądzy skar- 
bowych. Na rozprawie obecny był 
b. premjer Władysław Grabski. O- 
brona zgłosiła wniosek o przekazanie 
sprawy sądowi przysięgłych, jako że 
zarzuty  Skierowane przeciwko p. 
Grabskiemu popełnione zostały w 
lipcu 1925 roku, a więc jeszcze przed 
wydaniem dekretu prasowego. Trybu- 
nał odmówił żądaniu obrony. 

„Neue Freie Presse« 0 kon- 
flikcie polsko-sowieckim, * 
WIEDEŃ, 23. Vi. PAT. „Neue 

Freie Presse" otrzymuje od dobrze 
poinformowanej osobistości, która 
brała udział w rokowaniach genew- 
skich, następujące informacjie na te- 
mat konfliktu polsko - rosyjskiego.. 
Można uważać, że konflikt ten jest 
już przed załatwieniem. Zarówno Ro- 
sjanie, jak i sami Polacy starają sięw 
równej mierze nie zaostrzać konfliktu. 

Minister polski p. Zaleski okazał 
się umiarkowanym mężem stanu, tak 
samo jak Marszałek Piłsudski okazu- 
je się realnym politykiem. Sowiety 
nie wystosowały żadnej noty o cha- 
rakterze ultymatywnym do Polski. 
Nie mają też zamiaru tego uczynić. 
Można więc liczyć się z tem, że za- 
nosi się na załatwienie polsko-rosyj- 
skiego konfliktu, chyba że nastąpią 
pewne wypadki, które konfiikt mogą 
zaostrzyć, Informator „Neue Freie 
Presse" kończy uwagą, że obecny 
rząd polski okazuje się umiarka- 
wanym nietylko wobec Rosji, ale tak- 
że i wobec Niemiec. Z tego powodu 
widoki dojścia do skutku niemiecko- 
polskiego traktatu handlowego przed- 
stawiają się korzystnie. Rownoczeš- 
nie toczą się rokowania w sprawie 
osadnictwa obywateli niemieckich w 
Polsce. 

Znakomity artysta Stefan Jaracz popełnił 
samobójstwo. 

WARSZAWA, 23.VI (żel. wł Słowa). Znakomity artysta Stefan Jaracz, 
który bawił na gościnnych występach we Lwowie, w niedzielę wyszedł 
z garderoby teatru i dotychczas nie wrócił. Zachodzi obawa, że Jaracz po* 
pełnił samobójstwo. 

Wychodząc z teatru artysta wręczył woźnemu dwa listy i pierścio- 
nek przeznaczony dła 10-cio letniej córeczki 
Jaracz wyszedł z teatru ucharakteryzowany jako Siewski z „Uśmiechu lo- 
su“, Tragedja jego znana jest dobrze w sferach artystycznych Warszawy. 
Przed rokiem opuściła go po długim współżyciu 
warszawskich p. M. B. i wkrótce wyszła zamąż za hr. P. Stan depresji 
artysty potęgował się odtąd pod wpływem alkoholu coraz bardziej. 

Przed Warszawą ukrywano długo, 
artystów jest na skraju zguby. Przed kilku miesięcami Jaracz w Paryżu 
usiłował popełnić samobójstwo. 

„tła pamiątkę od tatusia". 

znana artystka scen 

że jeden z. najwybitniejszych 

Dodać należy, że brat Jaracza, również artysta dramatyczny, popełnił 
przed kilku laty samobójstwo. 

Krwawa tragedja małżeńska w. Warszawie. 
Zrozpaczona żona zabija siekierą męża. 

WARSZAWA, 23. VI. (fel, wł. Słowa). Krwawy dramat małżeński rozegrał 
się ubiegłej nocy w mieszkaniu Stanisława Karwowskiego, właściciela sklepu 
spożywczego przy ul. Wroniej. Kilkoma ciosami siekiery 39 letnia Franciszka 
Karwowska zamordowała 40 letniego męża. 

Karwowscy pobrali się przed 8 laty. Z początku żyło się jako tako, lecz 

niepoczytalnego tyrana. 
- Nocy tragicznej Karwowski powrócił pijany do nieprŽytomnošci i zaczął 

później Karwowski rozpił się i doprowadził rodzinę swą do kompietnej ruiny. 
Maltretował żonę i dzieci, wszyscy żyli pod ustawiczną grożbą śmierci z rą 

demolować mieszkanie oraz groził że wymorduje rodzinę. Gdy zwalił się na 
łóżko + zasnął, oszalała ze strachu kobieta 
straży gotową bronić siebie i dzieci. 

azbioiła się w siekierę i stanęła na 

Około godziny 2 giej pijany Karwowski zaczął majączyć i powtarzać przez 
sen groźby, że wymord: je rodzinę. Wyczerpana nerwo kobieta zadała mu 
wtenczas kilka strasziiwych ciosów siekierą w głowę. 

Następnie chwyciła najmłodsze dziecko na rękę i wybiegła na ulicę 
gdzie zawiadomiła policję o zbrodni. 

Karwowski zmarł przy opatrunku. Krwawa tragedja małżeńska wywołała 
wstrząsające wrażenie w całem mieście. Dookoła domu Karwowskich gromadzą 
się tłumy ciekawych. 

grzymki do Wilna możliwie pełna i 
obfita,a pod względem ceny najzu- 
pzlniej dostępna. Wśród  ilustracyj 
znajdujemy jednak trzy reprodukcje 
znanych plansz z „Albumu Wilczyń- 
skiego” bez zaznaczenia ich pocho- 
dzenia. Przeciwnie nawet, podpis: 
„repr. I. Bułhak" może wprowadzić 
wielu nieorjentujących się w tych 
sprawach na domysł, że prof. J. Bul- 
hak i ten ewidok» „fotografował... „Z 
natury*. W dodatku paryskie lito- 
grafje „Albumu Wilczyńskiego* wy- 
konane były dobrze przed powsta- 
niem 1863-go (co zresztą widać z 
ubiań osób modlących się i prze- 
chodniów); w poważnem przeto wy» 
dawnictwie powtarzanie trzykroć, że 
się podaje widok Ostrejbramy... „w 
r. 1863-cim“ jest nie na miejscu. ' 

Prof, Mieczysław Limanowski na- 
pisal tekst literacki do albumowego 
wydawnictwa, jest, jak wiadomo, jed- 
nym z naczelnych w chwili obecnej 

nietylko gruatownych znawców Wil- 
na, lecz miłośników a nawet entuzja- 
stów, Pisze pięknie i barwnie. Ma, 
niestety, tendencję do mistyczno-sym- 
bolicznych dywagacyj, do wyrażania 
najprostszych myśli z sybilińskiem 
jakiemś namaszczeniem, które tylko 
zdaje się w głąb jakąś schodzić bez- 
denną fjakiemiś tajemniczemi zawiło: 
ściami. Modny styll 

Tak np. mówiąc o porozbiorowym, 
ciężkim okresie naszych dziejów na- 
rodowych, nieomieszka prof. Lima- 
nowski wyrazić się tak: «To jest ta 
długa Noc, w której Obraz Cudow- 
ny wciąż w mas pracując, wyrobił i 
przygotował te cnoty, których Nowa 
Polska Zmartwychwstała potrzebuje, 
ta z tajemniczem Słowem, w które 
wsłuchują się dziś już nie szlachec- 
kie tylko masy jak ongiś, ale masy 
chłopskie i robotnicze, już miljonowe 
masy”. 

Prof. Limanowski tak czasem po» 
trafi przemówić stylem... Towiańskie- 
go, że w tem błysnięciu zobaczy się 
go mimowoli w wyobraźni w kostju- 
mie z czasów naszej paryskiej, po 
1831-ym, emigracji. Falsztuk, nanki- 
nowe spodnie, włosy poburzone, faj- 
ka o długim cybuchu w ustach, 
Swedenborga «Docirina novae Hiero- 
solimae» pod pachą i z pośród  kłę- 
bów dymu buchająca mesjaniczno- 
apokaliptyczna egzaltacja. 

Renesansy mody zdarzają się w 
każdej dziedzinie. Byle tylko odrodze- 
nia nie podawać za nowe jak z igły 
objawienie. By ASM A 

Są to jednak tylko uwagi, nie żad- 
ne krytyczne protesty. Krytyczny pro- 
test wywołuje — okładka kompozycji 
(któżby nie domyślił sięl) prof. S. 
Malusiaka. Album, z natury rzeczy 
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Obwieszczenie 
Na zasądzie art. 46 ze Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich, ustawiającego regulamin do tymczasowych 

rad miejskich (Dz. Urz. Z. C. Z. „ z roku 1919 Nr 7, poz. 48), Przewodniczący Głównego Komitetu Wyborczego do Rady Miej - 
skiej m. Wilna podaje do wiadomości publicznej, iż w wyniku głosowania w dn. 19b. m. i podziału mandatów radzieckich mię- 
dzy poszczególne listy 

Na Radnych zostali wybrani: 
Z listy Nr 1 Zjednoczonego Białorusko-Rosyjskiego Komitetu Wyborczego 
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1. | Bohdanowicz Wiaczesław 48 senator ul. Ostrobramska 9 r 

Z listy Nr 2 Polskiej Partji Socjalistycznej, Komisji ce OWI Związków Zawodowych i Polskiej Inteligencji Pracują- 
cej m. na 

za Nazwisko i imię & й а T. 6 d A T kų 

1. | Czyż Witold 43 ekonomistą ul. Słowackiego 4 
2. | Pławski Stanisław 43 inżynier poseł „ 3-go Maja 9 
3. | Stążowski Franciszek 47 zwrotniczy „ Kijowska 19 
4. | Ehrenkreutz Stefan 46 profesor U. S$, B. „ Wielka 24 ё 
5. | Markiewicz Edward 31 pocztowiec „ Jerozolimska 33 
6. | Kuran Zygmunt 25 rysownik „ N. Oszmiańska 12 
7. | Bartnicki Stanisław 32 metalowiec „ Zawalna 57 
8. | Rydzewski Bronisław 43 profesor U. S, B. „ Zakretowa 13 
9. | Gryto Stanisław \ 31 tokarz У. „ Pitsudskiego 57 

# 

Z listy Nr 4 Ogólno-Żydowskiego Związku Robotniczego <Bund> 

ET = 
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1. | Kagan Boruch 43 buchalter ul. Stroma 5—3 
2. | Rafes Izaak 37 lekarz „ Wiwulskiego 22. , 
3. | Aronowicz Józef 40 urzędnik Kasy Chorych „ W. Pohulanka 14—41. 

Z listy Nr 5 Litewskiej 
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Szłapelis Jerzy 51 doktór ul. Wielka 16 

Z listy Nr 8 Bloku Wyborczego «Żydowska Lista Narodowa> 

ppc a ; 
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1 Wygodzki Jakób 70 lekarz Poseł ul. Gdańska 1 
2. | Szabad Cemach 63 lekarz „ W. Pohuilanka 9 
3. | Gordon Adolf 66 przemysłowiec „ JJasińskiego 18 
4. | Kruk Lejzer 47 rzemieślnik % Niemiecka 23 
5. | Zaks Eljasz 36 aplikant sądowy „ Ofiarna 2—9 
6. | Spiro Luzer * 49 inżynier „ Mickiewicza 37 
7. | Czernichow Józef 45 | adwokat „ Hetmańska 2 
8. | Trocki Saul 49 | inżynier „ Sadowa 4—1 ; 
9. | Epsztejn Nochum 50 rzemieślnik „ Wileńska 12 * 

Z listy Nr 10 Polskiego Zjednoczonego Komitetu Związków i Przedmieść dla Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej 
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1. | Piłsudski Jan 51 sędzia ul. Portowa 14 
2. | Staniewicz Witold 38 doktór filozofji minister profesor „ Gimnazjalna 8 
3. | Maleszewski Wiktor 44 naczelny lekarz Kasy Chorych „ Biskupia 12 
4. | Młodkowski Tadeusz 40 Dyrektor Seminarjum Nauczycielskiego „ Qstrobramska 29 
5, | Jensz Henryk i 43 inżynier technolog @ „ Swieciaūska 16 > 

! Z listy Nr 12 Bezpartyjnego Komitetu Obrony Polskošci Wilna i Fachowej Gospodarki Miejskiej 

zu A 3 ` R ( 
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` 
1. | Jandziłł Zygmunt s 46 adwokat ul. Portowa 26 
2. | Niewodniczański Wiktor 54 inżynier [ „ Jagiellońska 8 
3, | Borowski Antoni 39 lekarz „ Lwowska 7 
4. | Wafkowicz Stanisław 67 właściciel domu „ Mickiewicza 15 

Z listy Nr 14 Polskiego Centralnego Komitetu Wyborczego 

э = 
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1. | Komarnicki Wacław 35 doktór profesor U. S$. В. ul. Wielka 24 
2. | Rozwadowski Konstanty 46.| inżynier „ Tomasza Zana 5 
3. | Engiel Mieczysław 36 adwokat „ Mickiewicza 19 
4, | Kubilus Stanisław 49'| inżynier technolog „ Jasna 15 
5. | Fedorowicz Zygmunt 38 urzędnik A „ M, Pohulanka 11 
6. | Iwaszkiewiczowa-Rudoszafska Marja | 40 au Narodowej Organizacji Ko- 

et 
1. | Gołębiowski Wojciech 41 kupiec „” Witebska 19 
8. | Lewandowski Józef 39 ślusarz mechanik „ Zwierzyniecka 31 
9. | Krasowski Tomasz | 48 | cukiernik ‚ „ Wielka 2 | 

10. | Karaifa Korbut Kazimierz s 49 doktór profesor U. $. В. „ Antokol Szpital Wojskowy 
11. | Chakiel Ludwik. 39 kolejarz „ Finna 8 

Z listy Nr 15 Robotniczego Zjednoczonego Komitetu Wyborczego Niezależnej Socjalistycznej Partji Pracy, Lewicy Pol- 
skiej Partji Socjalistycznej i Związków Zawodowych. ; 

SE FT= ` 
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1. | Zasztowt Aleksander 53 budowniczy ul. Mickiewicza 9—14 
2. | Dzidziul Aleksander 32 szewc Ь Żeligowskiego 6 —24 
3. | Łapuszyński Konstanty 35 urzędnik „. Fabryczna 34 
4, | Kruk Kozma 31 kooperat е „ Szkaplerna 44—5 
5. Į Zasztowt Sukiennicka Halina“ 26 doktór praw „ Pańska 21         

Pozostali kandydaci list, wymienieni w obwieszczeniu Przewodniczącego Głównego Komitetu Wyborczego z dnia 15-g0 
czerwca r. b. o ważnych listach kandydatów, są uważani za zastępców radnych w porządku ich kolejności. ' 

(—) Wincenty Łuczyński. , 

' 

'odtwarzając z fotograficzną Ścisłością 
wileńskie i ostrobramskie widoki ma 
właściwy sobie styl, z domieszką po 
nad to staroświeckości idącej od re- 
produkcyj starych obrazków, starych 

plansz ilczyńskiego. A okładka... 
cała w. trójkątach i kółeczkach, kon- 
torsjach i futuryzmach matusiakowego 
stylu! Jakże się firma wydawnicza nie 
Spostrzegła? Książka: — jako okaz 
typograficznego kunsztu — to prze- 
cież też kawał architektóniki. A w 
architektonice podstawą jest przecie 
— harmonija. 

Na ostatek zaš trudno nie wspom- 
nieć o plakatach reklamujących „Al- 
bum Ostrobramskie”. Układając je 
dopuściła się firma wydawnicza cze- 
goś, co nie wahamy się nazwać: cri- 

me. laesae majestatis zarówno 
Wilna jak Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej. Czyliż to w wileńskim, w na- 
szym stylu wykrzykiwać na miasto 
całe: 

Кю kocha | 
MATKĘ BOŻĄ 

ten musi mieć w domu 

„ALBUM OSTROBRAMSKIE" 

Czy Kurji Metropolitalnej wiado- 
mo o tej jarmarcznej reklamie? 

Niema czego ukrywać, bo wszys- 
cy wiedzą. Prof. Matusiak opatrzył 
był ów plakat wizerunkiem u góry 
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Najświęt. Maryi Panny Ostrobram- 
skiej... stylizowanym po swojemu, in- 
nemi słowy wizerunkiem całkiem wy- 
koszlawionym, w jakiejś dziwolągo- 
wej karykaturze. Na szczęście opa- 
miętano się i nakład plakatu  znisz- 
czono (zdaje się jednak, że na pro- 
wincję poszedł, gdzie go nie omiesz- 
kają wyłowić... zbieracze osobliwości). 
Pozostał jednak zmatusiakowany tekst 
plakatu. Stało się! Niema jednak przy- 
słowiowego złego, któreby na dobre 
nie wyszło. Może to plakatowe po- 
tknięcie się otworzy oczy na niedo- 
puszczalneść powierzania prof. Matu- 
Siakowi udziału. choćby na pozór tyl- 
ko akcydentalnego w robocie—regjo- 
nalnej. ' 

* 

' „Nakładem i drukień |. Zawadz- 
kiego ukazała się w niedużym forma- 
ciku, opatrzona ilustracjami, 52-stroni- 
cowa „Historja Obrazu, i kultu "Naj. 
świętszej Maryi Panny Ostrobram- 
skiej”, х 

Napisał dr. Mieczysław Skrudlik. 
Nie jest to atoli przedruk znane- 

go studjum tegoż autora, ogłoszone- 
© drukiem trzy lata temu. Dr. M. 
krudlik nie zmienił zdania, tylko to, 

co ma do powiedzenia o Obrazie O- 
strobramskim skondensował, ujął w 
lapidarne twierdzenia, nader jasne i 

Przewodniczący Głównego Komitetu Wyborczego do Rady Miejskiej m. Wilna. 

Wilno, dnia 23:go czerwca 1927 roku. T . 

wyraziste. Czy przekonywujące bez- 
względnie? 

W tym wypadku ozieram się za 
kompetentniejszymi odemnie. Niech | 
mówią, miech dowodzą, niech się 
spierają. Sam pierwszy skorzystam z 
dysputy. 

Owóż dr.  Skrudlik 
twierdzi. 

Gdy — powiada — od wpływów 
atmosferycznych uległ / zniszczeniu 
obraz Matki Boskiej umieszczony we 
framudze zewnętrznej nad bramą 
zwaną pierwotnie Miednicką, magi- 

cto, co 

strat miasta Wilna zamówił w Krako- | 
wie (który w pierwszej połowie | 
XVll-go stulecia był obok Gdańska 
głównym ośrodkiem życia artystycz- 
„nego w Polsce) dwa nowe ” obrazy 
dla Wilna, po dziś dzień istniejące. 
Są to — zdaniem d-ra Skrudlika — 
Obraz Ostrobramski Najświęt. Marji 
Panny i wizerunek Chrystusa Pana | 
„znajdujący. się obecnie w przedsionku 
naszej Bazyliki. 

Kiedy to być mogło? Wówczas 
gdy w latach 1624—1625 sprawiono 
w krakowskim kościele Bożego 
Ciała , dwa boczne ołtarze 
obrazami Zbawiciela i Najświętszej 
Panny. Twórcą tych obra- 
zów był ujeznany z nazwiska malarz 
krakowski Łukasz. A wizerunek Ost- 
robramski Najśw. Panny tudzież wi-, 

z  
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KURIER GOSPODARCZY 
Kilka słów o Sekcji Fi 
nansowej Magistratu. 
Dużo się obecnie mówi o gospo- 

darce miejskiej. Co prawda, nierzadko 
«widoczną jest nieznajomość rzeczy 

jęz też chęć krytyki, wyzwana intere- 
sami partyjnemi, tem niamniej jednak 
rzesadną byłoby rzeczą nie widzieć 

mieraz uzasadnionej krytyki i szcze- 
tej chęci wniesienia ulepszeń w sferę 
tej gospodarki. 

Przedmiotem tego artykułu nie bę: 
dzie obrona tej lub innej gałęzi do: 
tychczasowej gospodarki miejskiej. 
Byłby to przedmiot zanadto obszerny, 
albowiem chcąc być zupełnie objek- 
tywnym nie można być obrońcą ja- 
kiejś sprawy, nie mówiąc o jej ujem- 
nych stronach, a w takiej sprawie jak 
gospodarka miejska, niepodobna by- 
łoby z takiego zadania wywiązać się 
w ramach małego artykułu. 

To też chcę ograniczyć się tylko 
miektóremi uwagami o Sekcji Finan- 
sowej i tylko o pewnych stronach 
ujemnych, a pobudką do tego jest 
następna okoliczność: w jesieni. roku 
1922 t.j. wkrótce po powrocie do kra- 
ju, szukałem pracy jak człowiek, któ- 
ry przez całe życie do takowej przy- 
wykł, ale szukałem takiej, kt6rsby, 
tak czy inaczej, związaną była z dzia- 
łalnością inżynierską. : 

Zaproponowano mi sytuację Szefa 
Sekcji Finansowej. Nie pociągało mię 
to i nie odrazu się zdecydowałem. 

Przyjąłem jednak tę misję, ale nie 
ze względów materjalnych, bo w 
owym czasie nie byłem jeszcze przez 
różne daniny majątkowe i leśne, przez 
podatki majątkowe, dochodowe, od 
nieruchomości i inne na tyle wypłu- 
kany z zasobów pieniężnych, żeby to 
było konieczne, lecz dlatego, że ko- 
cham Wilno jako moje miasto rodzin- 
ne i że sądziłem, że moja dlugolet- 
nia, życiowa i służbowa praktyka da 
mi możebność zrobić dła miasta du- 
żo dobrego. ; 

Nadzieje moje nie ziściły się: tru- 
du położyłem moc, a rezultat nie od- 
powiadał tej pracy i nie zadowolnił 
mię samego 

Obecnie, kiedy ustępuję ze swego 
stanowiska, chcę powiedzieć słów kil- 
ka tylko o najgłówniejszej przyczynie, 
która paraliżowała moją czynność, ja- 

+ ko Szefa Sekcji Finansowej, i to tylko 
dlatego, że jestem przekonany, że i 
każdy inny działacz w tych samych 
warunkach o wiele więcejby nie zro- 
bił, a chciałoby się, żeby w przysz- 
łości wszystko szło coraz lepiej na 
korzyść naszego miasta. 3 

Przedewszystkiem muszę zwrócić 
uwagę na ogromny rozrost Sekcji 
Finansowej za czas mego urzędowa- 
nia. Nie mogę-tu wchodzić we wszyste 
kie szczegóły i wszystkie przyczyny 
tego zjawiska, bo, jak powiedziałem 
wyżej, chcę się ograniczyć do jaknaj- 
mniejszego rozmiaru obecnego arty- 
kułu. Wskażę więc tylko na dwa bi- 
jące w oczy fakty, a mianowicie: w 
roku 1922 ilość podań, które należało 
załatwić, stanowiła 4954, w roku 
1926 wyniosła 23430, 

Ilość sekwestratorów, gdy objąłem 
urzędowanie, wynosiła 4 ludzi, obec: 
nie pracuje 45 i możebne, że i ta 
ilość okaże się za małą.- 

Dalej nie będę mówił o różnych, 
często nieprzewidzianych zleceniach 
"władz rządowych i o zmianach w po. 
datkowem prawodawstwie, ogranicza- 
jąc się wskazaniem na ostatnią zmia- 

'nę opodatkowania łokalowego, która 
musiała być wprowadzoną w życie 
1 sierpnia 1926 jj. nie tylko w 
środku roku, ale i w środku kwarta- 
łu, a ponieważ komorne wzrasta z 
każdym kwartałem, każdy więc łatwo 
zrozumie jle to musiało spowodować 
dodatkowych zmian w rozrachunkach 
z 40 tysrącami płatników. — 

"Tak znaczny wzrost sekwestratorów 
jasno wskazuje na zubożałość ludno- 
ści, a więc i na ogromneg zwiększenie 
pracy Sekcji Finansowej dla rozpatrze- 

  

zerunek Zbawiciela z przedsionka ka- 
tedry wileńskiej są — jak twierdzi 
z całą stanowczością dr. Skrudlik — 
replikami czyli powtórzeniami owych 
dwóch obrazów krakowskiego mistrza 
Łukasza. : 

Ponieważ zaś Madonna Q) strobram- 
ska przedstawiona jest bez Dzieciątka, 
co nadaje wizerunkowi niezbitą ce- 
chę nowożytnego dzieła sztuki; ponie- 
waż typ taki, jak Madonny Ostrobram- P. 
skiej, osiągnął swój skończony wyraz 
dopiero pod pędzlem Dolci'ego i Sas- 
soferaty, a małarstwo w Polsce nie 
mogło przecie prześcigać w szukaniu 
nowego wyrazu malarstwa włoskiego, 
przeto wolno twierdzić, że wizerunek 
Najśw. Panny Maryi Ostromskiej wy: 
malowany został przez Krakowskie- 

o mistrza Łukasza między rokiem 
7680. tym a 1650-tym. 

Dr. Skrudlik przytacza dodatkowo 
fakt, żeap. obraz Najśw. Maryi Panny, 
znajdujący się w Łodzi w kaplicy no: 
wego kościoła parafjalnego, jest „tyl- 
ko nieco zmodyfikowaną kopją obra* 
zu z Ostrej Bramy*, a w Duksztach, 

nia masowych podań i dla zbadania 
przyczyn i powodów uchylania się 
płatników od opłaty podatków. 

Wskutek tego Szef Sekcji Finan- 
sowej został na tyle zawalony drobną, 
żmudną pracą Wydziału Podatkowe- 
go, że faktycznie stracił możebność 
być Szefem Sekcji Finansowej w peł- 
nem znaczeniu słowa. 

W roku 1924, dla zbadania stanu 
gospodarki kormunalnej miasta Wilna 
pracowała specjalna Komisja Oszczęd- 
nościowa pod przewodnictwem pro- 
fesora Gutkowskiego. 

Na posiedzeniu 20 listopada 1924 
r. przy rozpatrzeniu  rozchodowej 
części  budżefu podatkowego, Ко- 
misja uznała za pożądane: „opraco- 
wanie regulaminu dla czynności Ma- 
gistratu, Komisyj i innych urzędów 
miejskich, w szczególności zaś regu- 
laminu postępow'nia budżetowego, 
któryby zastrzegał Szkcji Finansowej 
większy  wgływ na preliminarze in- 
nych Sekcji i żeśrodkował w tej Sekcyi 
kierownictwo _ogólno-finansowe". 

Po zakończeniu pracy tej Komisji, 
Забпе ‚ zmiany w tej materji nie na- 
stąpily, a praca w Sekcji Finansowej 
ciągle się zwiększała, tak że Szef tej 
Sekcji, niemal całkowicie pochłonięty 
różnemi sprawami Działu Podatkowe* 
go, z trudem zdobył się na opraco- 
wanie i podniesienie kwestji nieracjo- 
nalności w systemie niektórych po- 
datków („Dziennik Wiłeński* Nr. 294 
z roku 1925), która to sprawa, przy 
pomocy Związku miast, w 1926 roku 
została, odnośnie do podatku od lo- 
kali, pomyślnie rozwiązaną. 

Jestem przekonany, że Szef Szkcji 
Finansowej, mając więcej czasu swo- 
bodnego dla spraw finasowych szer- 
szego zakresu, dla opracowania wnio- 
sków o różnych defcktach dzialają- 
cych obecnie Ustaw, .dla wglądania 
w sprawy budżetowe zgodnie z przy- 
toczonemi uwagami Komisji Oszczęd- 
nościowej, a także dla więcej dokład- 
nego oznajomienia się z gospodarką 
finaasową innych miast, mógłby przy* 
nieść znacznie więcej korzyści, niż 
Szef Sekcji pracujący w tych warun- 
kach, w jakich ja pracowaiem. 

Więc obecnie, kiedy mają przyjść 
nowi RT Sa zy przez 
ten mały artykuł zwrócić ich uwagę 
na wskazańe defekty Sskcji Finanso- 
wej, chcę wypowiedzieć swoją opinię, 
że Sekcja ta na tyle się rozrosła, że 
konieczną jest gruntowna reorganiza- 
cja całej, Sekcji i odciążenie Szefa 
Sekcji w pracach bieżących, dla po- 
zostawienia mu więcej czasu dla pra- 
cy twórczej i inspekcyjnej. \ 

‚ Być może, że konieczność tych 
zmian odpadnie wówczas, gdy usta- 
wodawstwo podatkowe będzie ulep- 
szone i gdy płatnicy będą opłacać 
swoje podatki dobrowolnie w kasach 
miejskich i w ustanowionych termi- 
nach, lecz nie ulega wątpliwości, że 
nastąpić to może nie prędzej jak 
wówczas, gdy ekonomiczne warunki 
życia ulegną gruntownemu polepsze- 
niu, a liczyć na to, że nastąpi to w 
prędkim czasie, byłoby, według mego 
zdania, iluzją. ' ; 

Po przeczytaniu tego, co powie- 
dziano wyżej, czytelnikowi może na- 
sunąć się pytanie, 
tej rfle podniesiono w starej Radzie. 
Na to odpowiem, że w pierwszej po- 
łowie mego, zresztą niedługiego 
urzędowania nie było potrzeby, gdyż 
Sekcja rozrastała się stopniowo, a 
w ostatnich latach żyliśmy ciągle pod 
hypnozą, że za parę miesięcy Rada 
Miejska będzie rozwiązaną. Więc 
przy takich okolicznościach i przy 
braku czasu wydawało się, że do re- 
organizacji Sekcji Finansowej i do 
opracowania związanych z tem regu- 
laminów winni przystąpić ci ludzie, 
którzy będą do tego przez nową 
Radę powołani. Nie chodzi mi o 
lepsze w przyszłości warunki pracy 
dla mego _ zastępcy, ale o dobro 

miasta. Bronisław Chądzyński, 
Inżynier górniczy. 

1 ! 1 

„konywa naocznie podana reprodukcja) bardzo a bardzo jest zbliżony do ty- 
pu Madonny Ostrobramskiej. Przede: 
wszystkiem jednak zamieszczona w 
książeczce dra Skrudlika kopja wize* 
runku Najśw. Maryi Panny z kościoła 

dlaczego sprawy 

INFORMACJE. 
Przymus ksiąg handlowych, 

Projekt dekretu p. prezydenta 
Rzplitej o księgach i bilansach handlo- 
wych został uzgodniony przez wszy- 
stkie ministerstwa i przedstawiony 
będzie w dniach najbliższych na radę 
ministrów. 

W myśl projektu każdy handlujący 
(kupiec) powinien prowadzić książki 
handlowe formalnie według przepisów. 

Spółki akcyjne, z ograniczoną od- 
powiedzialnością i spółdzielnie winny 
prowadzić księgowość w języku  pol- 
skim, wszyscy inni handlujący w jed 
nym z języków europejskich, alfabe- 
tem lacińskim lub cyrylicą. 

Zapisy w księgach handlowych 
winny być rzetelne, dokładne i usku- 
teczniane tak, iżby wyrażały dokonane 
czynności. Księgi handlowe nie po- 
winny zawierać rachunków osób fik* 
cyjnych lub podanych pod fałszywem 
nazwiskiem. W. księgach nie wolno 
zostawiać pustych odstępów. Nie wol- 
no pisać ołówkiem. Nie wolno wyma: 
zywać lub podskrobywać. 

Księgi handlowe, korespondencje' 
it. p. powinny być przechowywane 
przez 10 lat. 

Tenže projekt reguluje sprawę bi- 
lansów i wylicza szereg przepisów w 
jaki sposób bilanse zestawiać. | 

Nowe przepisy o lichwie pie- 
niężnej. 

Rozporządzenie z dn. 30 maja, 
ogłoszone w nerze 53 „Dziennika 
Ustaw”, ustalające na 12/proc. w sto- 
sunku rocznym maximum korzyści 
majątkowych, które mogą być osią- 
gane przy czynnościach kredytowych, 
dotyczy przedsiębiorstw i operacji 
bankowych. ! 

Natomiast nową maksymalną stopę 
procentową w stosunkach kredyto- 
wych prywatnych ustaliło rozporzą- 
dzenie z dn. 10 czerwca, ogłoszone 
w n-rze 54 „Dziennika Ustaw*. 

Zasadnicze postanowienie tego roz: 
porządzenia brzmi: 

„W pieniężnych stosunkach kre- 
dytowych nie wolno wymawiać sobie 

pobiereć korzyści majątkowych w 
ormie procentu lub jakiejkolwiek in- 

RO 
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PIĄTEK. 
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Serca Jezus. 
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Prospera B. 

  

  

  
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologji U. S. B, 
z dnia 23—VI 1927 r. | 

Cišnienie : 
šrednie ) 164 : 

Temperatura 
$-ednia ia 
Opad z2 do: | __ 
bę w mm. / 

Wiat: j Zachodni. 
przewsżający 

Uwagi: Półpochmurno. Minimum 
za dobę -I-10. Maximum za dobs+-16. Ten- 
dencja Dbarometryczna wzrost ciśnienia. | 

— Uroczystość Serca  Jezuso- 
wego. W piątek 24VI w kościele 
PP, Wizytek doroczna uroczystość 
Serca Jezusowego i początek 40 go- 
„dzinnego nabożeństwa.  » 

Prymarja w piątek i sobotę o g. 
6 m. 30, w niedzielę o g. 7. 

Wotywa w piątek i w niedzielę o 
godz. 9 
—° Suma w poż o godz. 11; (od- 
prawi J, Е. В:р Bandurski), w sobo- 
tę o godz. 10,w niedzielę o g. 11. 

Nieszpory w piątek i sobolę O g. 
5 m. 30, w niedzielę o g. 5. 

W piątek 24VI o g. 6 wieczorem 

   

nacji obrazu Częstochowskiego. | 
Co to ma zaaczyć? Co się do- 

pełnia wileńskim aktem? Co byłoby 
niepełne, jeśliby koronacja obrazu 
Ostrobramskiego nie nastąpiła? 

Dr. Skrudlik, jak widać z jego ar. 
Bożego Ciała w Krakowie — popro- gumentacji na str. 45 j 46, upatruje 
stu bije w oczy swem podobieństwem, i podeje do wiadomości publicznej, 
w typie i nastroju, do wizerunku na- 
szej, Ostrobramskiej Najśw. Maryi 
anny. 

, Szkoda, że dr. Skrudlik nie poło- 
żył po tem kategorycznem twierdze- 
niu — punctum. Prawda, mamy przy- 
toczony piękny utwór Micxiewicza z 
roku 1842-go zatytułowany „Słowa 
Najświętszej Panny*; prawda, mamy 
zacytowane niektóre dawne pieśni ko- 
ścielne o cudach N. Maryi Panny 
Ostrobramskiej, ale dr. Skrudlik nie 
wytrzymał, i zapuścił się w filozofo- 
wanie tem bardziej zbyteczne, że ksią- 
żeczka jest najwidoczniej przeznaczo- 
na dla jaknajszerszych sfer i kół czy- 
tającej publiczności. > 

Dr. Skrudlik przypomniawszy, że 
8:go września 1717 r. odbyła się za 

że uroczystość wiłeńska „nie jest wy- 
łącznie uroczystością kościelną*, i że 
Matkę Boską, Panią świata, korono- 
wał naród polski w 1717-tym w Czę- 
stochowie na Królowę Korony Pol- 
skiej, lecz tego było za mało i że , 
przeto 2-go lipca w Wilnie będzie Ją 
raz jeszcze koronował na Królowę 
Korony Polskiej, w Jej „drugiej sto- 
licy*. Wówczas dopiero będzie Ma- 
tka Boska, Pani Świata, Najświętsza 
Marya Panna naprawdę i nieodwołal- 
nie prawomocną i prawą Królową 
Korony Polskiej. 

W Wilnie — ogłasza dr. Skrudlik 
urbi et orbi — położona będzie па ' 

Panny Ostro- 
korona 

skronie Najśw. Maryi 
bramskiej «korona narodu, 
Państwa Polskiego»! 

nej formie, przewyższających 15 proc 
rocznie w gotówce lub innych war- 
tościach*. 

Wzrost konsumcji wewnętrznej 
węgla. 

Należy ustalić, iż spożycie wewnętrzne 
węgla, wskutek intensywniejszego biegu nie- 
których gałęzi przemysłu — ostatnio się po- 
większyło o 15 procent i wynosi, sądząc z 
transportów kolejami  normalnotorowemi, 
około 1 miljona 400 tys. tonn — nie licząc 
transportów kolejami wąskotorowemi, któ. 
rych liczby trudno ustalić. 

Również produkcja węgla w bieżącym 
miesiącu ulegnie powiększeniu i wyniesie 
około trzech miljonów tonn ze wszystkich 
dzielnic Polski. 

Reorganizacja urzędów skabr- 
bowych. 

Dn. 18 b. m. min, skarbu podpisał roz- 
porządzenia w sprawie zmiany organizacji 
urzędów skarbowych, podatków i opłat skar- 
bowych oraz komisji szacunkowych do po- 
datku dochodowego i przemysłowego na 
obszarze miasta Łodzi i Kalisza. Rozporzą- 
dzenia ukażą się w najbliższym numerze 
Dziennika Ustaw. 

KRONIKA MiEJSCOWA 

— Cło na zboże. W związku 
z bardzo źle zapowiadająčemi się 
zbiorami zboża, a także wywiezieniem 
wiełkich zapasów zboża zagranicę — 
opłaty wywozowe mają być przedłu- 
żone do końca roku 1927. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
23 czerwca 9947 + 

Dewizy i waluty: 

  

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,95 8,94 8,90 
Holandja 358,40 359,30 357,50 
Londyn 43,43 43,54 43,32 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,04 35,13 34,95 
Praga 26,50 26,56 26,44 
Szwajcarja 172,25 172,68 171,82 
Wiedeń 125,82 126,13 125,51 
Włochy 51,15 51,27 51,03 

Bnpier, Procentowe 
Dolarówka 55,75 
Pożyczka dolarowa 85— 
kolejowa 102,50 —103 
5 proc. konwers. 64,—63,75 
8 pr. list. zast. Pań. Banku Gosp. Krajow. 

i Banku Rolnego 92, 

GIEŁDA WiLEŃSKA. 
Wilno, dnia 23 czerwca 1927 r. 

Banknoty, 

Dolary St. Zjedn. 8,90—8,88 
Złoto. 

Ruble 4 603/4 4,60 
Papiery państwowe. 

8 proc. L,Z. Państw. B. R. zł. 158,52 
(92 proc.) 

  

NIKA 
z kościoła św. Kazimierza (OO. Jezu- 
itów) wyruszy wielka procesja ku czci 
Serca Jezusowego do kościoła SS. 
Wizytek i z powrotem. 

Ż soboty na niedzielę w kościele 
PP. Wizytek  całonocna adoracja 
Najśw. Sakramentu. 

: URZĘDOWA. 
— Rozporządzenie Wojewody 

Wileńskiego w sprawie ruchu 
pieszego w Wiinie. W majowym 
dzienniku urzędowym . Województwa 
Wileńskiego Nr. 1l z 1927 r. zosta- 
ło ogłoszone rozporządzenie Pana 
Wojewody Wileńskiego w przedmio« 
cie unarmowania ruchu pieszego w 
Wilnie. Rozporządzenie to obowiązuje 
od 16. Vi 1927 r. i zawiera następują: 
ce przepisy obowiązujące: Należy cho. 
dzić wyłącznie po prawej. stronie 
chodnika; tamowanie ruchu pieszego 
ne chodnikach przez zatrzymywanie 
się w miejscach nieodpowiednich lub 
przez chodzenie w grupach (osobom 
obok siebie) więcej jak po dwie oso- 
by jest wzbronione; na wąskich chod- - 
nikach wolno jest chodzić tylko po- 
jedyńczo. ‚ 

Laski, parasole i t. p. przedmioty 
należy tak nosić, aby nie przeszka- 
dzaly innym, względnie nie zagražaly 
B okisiųo (oczu). 

ależy ściśle stosować się do 
wszelkich dotyczących ruchu zarzą: 
dzeń i wskazówek  funkcjonąrjuszów 
Policji P.; . których polecenia muszą 
być niezwłocznie wykonane, i do 
wszystkich znaków i napisów regulu: ' 
jących ruch. 

Jezdnia (część ulicy, po której od- 
bywa się ruch kołowy) jest przezna- 
czona wyłącznie do ruchu kcłowego; 
osoby idące pieszo mogą wkraczać 
na jezdnię tylko w razie przechodze-- 
nią na drugą stronę ulicy; stanie oraz 
chodzenie wzdłuż jezdni pieszym jest 
wzbronione. Wyjątek stanowią osoby 
niosące ciężary, większe  pakunki, 
rzedmioty tamujące ruch lub zagra- 
ające bezpieczeństwu, osoby prowa- 

dzące zwierzęta lub wózki ręczne, 
oraz pochody, orszaki i oddziały, 
które- winny posuwać się wzdłuż 
jezdni tuż przy prawym chodniku. 

Zabrania się pozostawiania na 
ulicy bez opieki starszych dzieci niżej 
7 lat, za co odpowiadają rodzice, 
opiekunowie, wzgl. osoby do tego zo- 
bowiązane. 

"Winni przekroczenia tych  przepi- 

  

ułegną w trybie postępowania harno- 
administracyjnego karom grzywny do 
500 zł. lub aresztu do 2 miesięcy. 

, minuty, gdy rozlegnie się salwa armatnia, 
„Wilna 

Przygotowania do koronacji 
Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Odpust zupełny. 
Kurja podaje do wiadomości, że wszyscy wierni, którzy po odbyciu 

spowiedzi i przyjęciu Komunji św. będą obecni podczas uroczystości 
Koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej i pomodlą się na intencję 
Ojca św., otrzymają odpust zupełny na mocy reskryptu Stolicy Apostolskiej 
4 dnia 2 maja 1927 r. A. Sawicki. 

Kanclerz Kurji. 
Instrukcja Kurji Metropolitalnej, 

Kurja Metropolitalna wydała następującą instrukcję: 
Podaje się do wiadomości Wielebnych XX Proboszczów i Rektorów 

kościołów m. Wilna, że procesje, składające się wyłącznie tylko. z chorą- 
gwi i sztandarów kościelnych oraz feretronów, mogą wziąć udział w prze- 
niesieniu cudownego obrazu M. B. Ostrobramskiej z Ostrej Bramy do 
Bazyliki dn. 1 lipca. W tym celu mają przybyć na ul. Wielką o godz. 4 
po poł. w pobl. kośc. Św. Kazimierza, 

° Ро!еса się powyższym Wiełebnym Księżom, by w dn. 2 lipca pro- 
cesje kościelne przybyły na ul. Zamkową i Wielką o g. 930, cełem 
wzięcia udziału w ceremonji koronacji cudownego obrazu M. B. Ostro- 
braroskiej i uroczystej procesji. Do orszaku procesjonałnego, który, się 
ustawi na ul. Zamkowej i Wielkiej, mogą należeć tylko osoby, niosące 
ołtarzyki i chorągwie kościelne, wzgl. kilku zastępców, bez udziału jednak 
bractw kościelnych i innych osób świeckich. 

Poleca się również Wielebnemu Duchowieństwu m. Wilna pouczyć 
wiernych w najbliższą niedzielę, aby w dniu koronacji cudownego obrazu 
M. B. Ostrobramskiej w chwili, gdy korony zostaną pnświęcone i przez 
Jego Eminencję Kardynała nalożone na obraz i w ten-sposób akt ukoro- 
nowania obrazu w Imieniu Ojca Św. Piusa XI zostanie dokonany, co zo- 
stanie obwieszezone przez wystrzał armatni, aby wszyscy wierni zacho- 
wali w ciągu jednej minuty milczenie całkowite i w skupieniu odmówili 
antyfonę ,,Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia" i „Zdrowaś Maryo“ skła- 
dając z wdzięcznością hołd radosny Matce Najświętszej. Po upływie zaś 

we wszystkich kościołach m. 
uderzyć w dzwony i dzwonić w ciągu 

. 

należy 
15 minut. 

Oprócz tego zachęcić rałeży wiernych, aby pątnikom, przybyłym 
na uroczystość, okazywali jaknajdalej posuniętą uprzejmość i gościnność, 
a podczas procesji ułatwiali, współdziałali i pomagali do zachowania Ко- 
niecznęgo porządku i podniosłego nastroju. W tym celu należy bez- 
względnie się stosować do wskazówek osób, które będą pracowały nad 
ustawianiem pielgrzymek i stowarzyszeń i utrzymaniem porządku. ” 

W całej zaś Archidjecezji Wileńskiej we wszystkich kościołach d. 2 

jednocześnie 

" lipca o g. 10 i pół zrana, gdy w Wilnie będzie dokonywany akt koronacji, 
należy dzwonić w ciągu 15 minut i wiernych zachęcić należy do odmó- 
wienia „Witaj Królowo i 3 „Zdrowaś Maryo". 

Wielebne Duchowieństwo zechce zawczasu powiadomić o tem swych 
parafjan i usposobić do zespolenia w tej uroczystej chwili wszystkich 
serc i wzniesienia do Matki Najświętszej, Królowej nieba i ziemi oraz 
błagania, by zawsze nas miała w Swej potężnej opiece. 

Sanitarno.opatrunkowe punkty w mieście. 
Komisja sanitarna na czas trwania uroczystości organizuje punkty 

sanitarno-opatrunkowe w nast. miejscach: 
Na płacu Łukiskim—3 punkty, na placu Orzeszkowej—2 punkty, na 

placu Katedralnym—2 punkty, w województwie 1 punkt, przy ul. Wielkiej 
1 punkt, w gmachu poczty 1 punkt, w hotelu Niszkowskiego 1 punkt, na 
zaułku Szwarcowym 1 punkt, na placu Ratuszowym I punkt, w Sali Miej- 
skiej I punkt, w Monasterze św. Duche 1 puhkt, za Ostrą Bramą 1 
punkt, przy ul. Beliny 1 punkt. ; 

Wszystkie punkty sanitarno-opatruakowe ulokowane będą bądź w 
lokalach zamkniętych, bądź w specjałnych namiotach udzielonych w tym 
celu przez władze wojskowe w ilości 6 sztuk. (c) 

Pomoc sanitarna czynna będzie także w przeddzień 
uroczystości. 

Komisja sanitar1a uchwaliła uruchomić dn. 1 go lipca na trzy godzi« 
ny od 17-ej do 2:ej 2 punkty sanitarne i cztery wozy z obsługą. 

Pomoć sanitarna czynna będzie podczas przeniesienia Obrazu M, B. 
Ostrobramskiej z Ostrej Bramy do Bazyliki. Następnego dnia czynne już 
będą wszystkie punkty miejskie i podmiejskie od 8 ej rano. (c) 

Zasiłki policyjne na uroczystości Koronacyjne. 
Dowiadujemy się, że w związku z koniecznością zagwarantowania 

bezpieczeństwa podczas uroczystości koronacyjnych władze bezpieczeństwa 
wyjednały u władz centralnych zasiłki w policii. W tym celu na uroczy- 
stość przybędzie z Warszawy szwadron policji konnej, oraz znaczna ilość 
policji pieszej z sąsiednich województw. Prócz tego wszyscy administracyj- 
ni funkcjonarjusze policji będą zmobilizowani, 

Udział Ligi Morskiej i Rzecznej w uroczystościach. 
Zarząd Ligi zgłosił już do Komisji Organizacyjnej Koronacji Cudo- 

wnego Obrazu N. M.P. Ostrobramskiej udział w uroczystościach oddziału 
reprezentacyjnego Ligi Morskiej i Rzecznej w ilości 30 osób z banderą. 
Wszyscy czlonkowie oraz członkinie Ligi, reflektujący na zapisanie się w 
poczet oddziału, proszeni są o niezwłoczne zarejestrowanie się osobiście 
lub telefonicznie pod Nr. 12—78 (p. W. Szumański, Mickiewicza 1) : oraz 
Nr. 182 (p. J. Rochowicz, Wielka 9). Obowiązuje przepisowe umunduro- 
wanie Ligi: dla członków: granatowa marynarka, białe spodnie, czapka 
typ oficerów morskich z białym pokrowcem i znaczkiem Ligi; dla człon- 
kiń: granatowa bluzka, biała plisowana spódniczka i czapka jak wyżej. 
O czasie i miejscu zbiórki nastąpią oddzielne zawiadomienia w prasie. 

Harcerze będą kolportować druki koronacyjne. 
Drużyny harcerskie zawarły z księgarnią Stow. Naucz. Polsk, w 

Wilnie umowę na kolportaż broszur, druków, albomów i wszelkich wy- 
dawnictw związanych z uroczystościami koronacyjnemi. 

Zorganizowane będą prawdopodobnie ruchome oddziały do sprzę- 
daży wydawnictw wśród pielgrzymów w obozowiskach i na ulicach 
miasta. (c) 

Prasa podaje nieścisłe wiadomości. 
Dochodzą nas skargi z sekcyj Komitetu Koronacyfnego, iż w nie- 

których pismach wileńskich podawane są częstokroć bałamutne , nieścisłe 

i sprzeczne wiadomości dotyczące koronacji obrazu Matki Boskiej Ostro- 

bramskiej i związanych z nią prac przygotowawczych. Uprasza się poda- 

jacych wzmianki o uprzednie dokładne informowanie się u powołanych 

czynników, gdyż wszelkie bałamutne wzmianki informujące błędnie pu- 

bliczność powodują zamięszanie i zgoła niepotrzebne zwracanie się o wy- 
jaśnienia i wytłumaczenia, Tego rodzaju kawały, jak podawanie w jednym 
numerze spodziewanej ilości pątników na 30 tys.,w innym na 200 tys., a 

w innym wreszcie na sto, są conajmniej nie na miejscu, gdyż stwarzają 

podkład do wszelkiego rodzaju spekulacyj, Poleca się więc nadal uwadze 
pp. sprawozdawców, by informacje czerpali ze źródła i podawali je zgod- 
nie z rzeczywistością. (c) 

ŚĆ TI I S ET P P ITS I 

` 

mieckiej. Całą zimę mieszkańcy uli. rządku publicznego w czasie uroczy- 
cy Niemieckiej, rozkopanej i zatara- 
sowanej J : rząd: ! 

przeklinali sw6j los i... porządki ma- w Cielętniku i uporządkowanie ogro: 
gistrackie, z trudem przeciskając się ! 
pomiędzy rusztowaniami 

а ziemi. 

sów, dotyczących ruchu pieszego, cąch roboty zostały ukończone i uli- 
ca przyjęła wygłąd normalny. Obec- 
nie ulica Niemiecka znów E R: 

ana, cały ruch kołowy jest wstrzy- 
— Dyrektor Lasów Państwo- A. к przechodnie „oai są 

wych p. Wł. Grzegorzewski wy- skakać przez rowy i kamienie. Czyż- 
jechał w dniu wczorajszym w towa« by j nowoobrana Rada Miejska miała 

stości oraz na remont frontu starego 
robotami  kanalizacyjnemi, ratusza, urządzenie bramy tryumfalnej 

dów miejskich. 
— (x) Dalsza dotacja Minist. 

na zakończenie budowy gmachu 
szkolnego. Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego 
wyasygnowało ostatnio Magistratowi 
m. Wilna 10.000 zł. na dokończenie 
budowy szkoły powszechnej przy zbie- 
gu ulic Rydza Snigłego i Szeptyc- 
kiego. 

Jak wiadomo, pomieniony gmach 

a kupami 
Ostatecznie po wielu miesią- 

w kościele parafjalnym, znajduje się 
„ niewielkich rozmiarów, malowany olej: 

no na płótnie wizerunek Najśw, Ma- 
ryi Panny, który był niegdyś (jak twier- 
dzili Syrokomla i Kónstanty hr. Tysz- 
kiewicz) własnością Adama Mickiewi- 
cza, a który w samej rzeczy (jak prze- 

panowania Augusta Il-go Sasa uro- 
czysta koronacja obrazu Matki Bós- się może uczony badacz starożyino* 
kiej na Jasnej Górze w Częstochowie, ści i znawca sziuki, gdy zapuści się 
daje wyraz Opinji, że mające się edbyć w dziedzinę obcą sobie i nieznaną, 
2.go lipca r. b. ukoronowanie w Wil- a gdzie w dodatku, mmiotając się na 
nie obrazu N. Panny Maryi Ostro- oślep, może wyrządzić dnikiiwą szkodę. 
bramskiej jest... „dopełnieniem* koro- Cz. J. 

Oto do jakich absurdów dogadać 

rzystwie Inspektorów Lasów Państwo- być równie nieudolną w sprawach 
wych pp. D. Sommersa i L. Huszczy gospodarki miejskiej. 
do Nadleśnictw położonych na tere- * — (xy Remonty gmachów przez 

nach powiatów Święcieńskiego, Bra- Mągłstrat W związku z uroczysto- nego Magisiraiu m. Wilna. 
sławskiego i Dziśnieńskiego w Celu gcją koronacji M. B Ostrobramskiej,  — (c) Dzisiejszy kiermasz świę- 

lustracji umów leśnych, Magistrat 'm. Wilna wyasygnował w tojański, Władze | policyjne poleciły 
MIEJSKA. ostatnich dniach 4.000 zł. na nieod- przedsiębiorcom urządzającym straga- 

— Znów rozkopy na ul. Nie- zowne potrzeby przy utrzyman'u po-ny przy kościele św. Jana przenieść 

ma być oddany jeszcze w roku bie- 
żącym do dyspozycji wydziału szkol-
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się na placyk przy kościele Bernar- 
dyńskim u wejścia do „ogrodu Bei- 
nardyńskiego. 

Kiermasz  śŚwiętojański zmienił 
więc w.tym roku swoje miejsce. Zda- 
je się że nowe locum będzie dogod- 
niejsze od poprzedniego, gdyż 
placyku przy kościele św. Jana zbyt 
byłogciasno, przez co ruch uliczny 
zupełnie się zatamowywał. 

— (c) Uwadze urzędu konser- 
watorskiego. Dużo się mówi o za- 
chowaniu specjalnego charakteru Wil- 
na i o nieoszpecaniu ulic dziwoląga- 
mi „architektonicznemi*. Lecz nale- 
żałoby również zwrócić uwagę na 
sposób remontu domów. Obecnie 
przed uroczystościami koronacyjnemi 
moc domów remontuje się. Zapomi- 
nają przy tem właściciele, że nie mo- 
że tu decydować ich osobisty ten lub 
inny gust. Naprzykład na ulicy Troc- 
kiej maluje się domy w najrozmai- 
tszych kolorach i to w najbardziej 
jaskrawych: zielonym, niebieskim, żół- 
tym i inn. Maluje się przy tem tylko 
parter, front sklepu. W rezultacie u- 
lica, jedna z najstarszych w Wilnie 
wygląda jak sklep z perkalikami, ma 
lowany na pstro w kratki. 

UNIWERSYTECKA, 
— (c) Promocja na doktorów 

medycyny. Mająca się. odbyć dnia 
22 bm. w Auli Kolumnowej USB. u- 
roczysta promocja na doktorów me" 
dycyny szeregu ukcńczonych studen- 
tów odbędzie się w dniu dzisiejszym 
o g. l-ej i jutro o g, 1—30. W dniu 
dzisiejszym promowani być mają p.p. 
zw Władysław, llnicki jan, 
narski Wacław, Bernsztajnówna  Ró- 

ża i Womperski Ign: 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Zarząd Kasy Chorych m. 

Wilna na posiedzeniu w dn. 20 b.m, 
załatwił m. in. następujące Sprawy: 
przyjął rezygnację mec. J. Folejewskie- 
go ze stanowiska Radcy Prawnego 
Kasy Chorych, wobec objęcia prze- 
zeń stanowiska, Komisarza Rządu; 
zatwierdził przyjęcie d-ra Klemėzyn- 
skiego (choroby kobiece) od 15 b. m. 
na czas urlopu d-ra Petrusewiczowej 
i d-ra Trockiego (choroby chirurgicz- 
ne) od dn. 22 b. m. na czas urlopu 
с.га Lerenmana; udzielił d-rowi W. Ma» 
leęszewskiemu, lekarzowi naczelnemu, 
6-tygodniowego urlopu wypoczynko- 
wego od dn. 1 lipca, powierzając na 

ten czas jego zastępstwo d-rowi L. 
Klotiowi; zatwierdził wnioski Komisji 
Prezydjalnej w sprawach ogólno-ad- 
ministracyjnych, przyjął do wiadomo- 
Ści i zastosowania szereg okólników 
i wyjaśrień władz nadzorczych w 
przedmiocie stosowania poszczegó|- 

mych artykułów Ustawy z dn. 19.V. 
20 r., a m. in., że Kasa Chorych nie 

jest obowiązana zaopatrywać praco- 
dawców w podręczne apteczki fabrycz- 
ne wzgl. Środki lecznicze, gdyż w 

myśł art. 109 Ustawy pracodawca, bę- 
dąc zwolnionym od ciążącego na nim 
obowiązku leczenia *=swego pracowni- 
ka, nie jest zwolniony od obowiązku 
okazywania swoim pracownikom po- 
mocy doraźnej w nagłych wypad- 
kach, —skutkiem powyższego K. Ch, 
m. Wilna zaprzestaje na przyszłość 
wydawania wzmiankowanych  apte- 
czek; żatwierdził wniosek Kom. Świad- 
czeń o uproszczeniu trybu wysyłania 
ubezpieczonym, skierowanym przez 

Komisję Lekarską na kurację zdrojo- 
wiskową wzgł. uzdrowiskową, odnoś- 
nych zasiłków pieniężnych. 

ZBBRANIA I ODCZYTY 

— Zebranie S. U. F. W piątek 

dn. 24.VI. r. b. o godz. 18-ej w lo- 

kalu własnym ;przy ul. Mickiewicza 
9 — 3, odbędzie się Nadzwyczajne 
Walne Zebranie wszystkich członków, 
zrzeszonych w Kołach Stowarzyszenia 
Urzędników. Państwowych ' Okręgu 
Wileńskiego, celem zastanowienia się 
nad dalszą akcją, wobec stanowiska 
Rządu w stosunku do posiulatów 

wysuniętych na ostatnim Walnym 
Zjeździe Delegatów w Warszawie: 
EĄ W związku z nierozstrzygnięciem 

  

MAURYCY RENARD 

"Czy on? 
Twar miał zupełnie wypoczętą, 

cerę świeżą i wzrok jasny, robił wra: 

żenie idealnego sporismana, który 

wstał z łóżka, po  dziesięciogodzin- 
nym spoczynku, nieprzerwanym złemi 

snami. Oblany promieniami  poran= 

nego słońca, szczupły i zgrabny w 

ejeganckim kostjumie do konnej jaz- 

dy, był prawie piękny. Czuło się w 

tym człowieka tyle dystynkcji wrodzo- 
nej, której, zdawało się, wyzbyć się na 

* chwilę nie był w stanie, „nawet, gdy 

był sam, nawet gdyby się znalazł w 
okolicznościach najcięższych, w nę 

dzy... a jednak! 
Lionel w oczach miał jeszcze po- 

słać apasza i na widok drugiego ob- 

licza tego samego człowieka, w chwi- 

li, gdy en żywy. janusz ukazywał mu 

swą twarz pełną światła, pozwoliwszy 

uprzednio vglądač ciemne swe obli- 

cze, ogarniało hrabiego de Prase 
zdumienie, osłupienie Gziwne. Tych 
samych , uczuć doznał nagle, gdy 
w nocy ukazał się Jam Marenił na 

swoim balkonie. Lecz od tej chwili 
Lionel przejrzał parę książek. Wie- 

dział teraz, jakim tajemniczym proble- 

maiem, jaką niepokojącą enigmą, ja- 

kiem monstrum ps; chologicznem by- 
ło rozdwcjenie osobowości. Lecz za- 

miest znalęźć w wiedzy uspokojenie, 

gistracie, 

Kogo Zydzi obiorą jako swego lawnika w nowym 
Masistracie, 

Z chwilą gdy wynik wyborów zo- dalury p,p. inž. Spiro, nowoobranego 
stał podany do wiadomości publicznej, radnego Zaksa, byłego lawnika Ka- 
rozpoczęły się wśród sfer kierujących bacznika i innych. 

A miejscowem życiem żydowskiem roz- 
wažania na lemat, kogo mają Żydzi preważa jednak zdanie.jaby na stano- 
wysunąć na ławnika w nowym Ma- wisko ławnika 

czasowego ławnika p. Abramowicza. 
Dotychczas wymieniane są kandy- 

S r o 

W niektórych kołach żydowskich 

Żydzi wysunęli dotych- 

(r) 
Zydzi chcą mieć własnego wiceprezydenta miasta, 

W sferach zbliżonych do „żydo- miałby wiceprezydentem miasta zostać 
wskiego bloku inarodowego“, który poseł dr. Wygodzki, cieszący się wiel- 
do nowej Rady Miejskiej wejdzie w ką popularnością wśród wszystkich 
sile 9 radnych, uporczywie utrzymuje sfer ludności żydowskiej. 
„się wiadomość, 
radnych narodowych w nowej Radzie Żydów odnoszą się jednak sceptycz- 
Miejskiej usilnie będzie zabiegać o nie do możliwości 
to, by wiceprezydentem m'asta został w chwili obecnej tego postulatu ży- 
reprezentant ludności żydowskiej. 

że klub żydowskich 

W razie udania się tych zabiegów 

dotychczas kwestji zapowiedzianyc 
podwyżek uposażeniowych, zebranie 
to staje się nader aktualnem dla sze- 

można oczekiwać, wezmą w niem 
liczny udział. * 

KRONIKA TOWARZYSKA. 

; — Zaślubiny. W dniu wczoraj- 
szym j. E. ks. Biskup Bandurski po- 
błogosławił 'w kaplicy osobistej, 
mieszczącej się w Pałacu Reprezen- 
tacyjnym, związek małżeński pomię- 
dzy ziemianką  lidzką p. -Laskowi- 
czówną, a por. Kuzianem, adjutan- 
tem Il myśliwskiego pułku lotniczego. 
W uroczystości ślubu oraz obiedzie 
wydanym w Pałacu wzięło . udział 
przeszło czterdzieści osób z Panem 
Wojewodą Raczkiewiczem na czele. 
Pomiędzy gośćmi weselnymi widzie- 
liśmy starostę lidzkiego p. Zdano- 
wicza. 

RÓŻNE. 
— „Święto Pieśni". Dziś — w 

piątek w dniu, przeznaczonym na 
„Święto Pieśni* dla dzieci szkół po- 
wszechnych, w teatrze «Reduty» o 
godz. 12-ej odbędą się popisy Śpie- 
wacze i konkurs chorów szkolnych. 
Jak słyszymy, Magistrat zaofiarował 
pewną kwotę pieniężną na  zakupie- 
nie wędrownej nagrody dla najlep: 
szego chóru. 

Wejście za zaproszeniami. 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia>»). Wy- 

stępy Zcfji Jaroszewskiej. Dziś w dal- 
szym ciągu «Czerwony fotel» ściąga do Te- 
atru Polskiego doborową publiczność, która 
nie szczędzi oklasków wykonawcom za dow: 
cipnie odtwarzane postacie. Aktualna ta sa- 
tyra posiada niezmiernie dowcipną treść, hu- 
mor w doskonałym stylu, a więc jest dostę- 
pną dla inteligentnych widzów wszelkiego 
wieku i stanu. 

— Uroczysty wieczór ku czci Julju- 
sza Słowackiego. Teatr Polski nie szczędzi 
pracy, aby uroczystość ku uczczeniu  Julju- 
szą Słowackiego wypadła godnie, 

W części pierwszej przemówienie wy! 
głosi prof. J, Wierzyński, poczem A 
recytacje pereł twórczości Wieszcza; część 

drugą wypełnią cztery obrazy Balladyny z 
Z. Jaroszewską w roli Goplany. 

— «Obrona Częstochowy». Pracownie 
malarskie i warsztaty krawieckie Teatru 
Polskiego z wytężoną pracą przygotowuj. 
oprawę sceniczną Sztuce E. Bośaiackie) 
<Obrona Częstochowy»,  reżyserję której 
objął znakomity artysta i reżyser Teatrów 
miejskich w Warszawie Józef Śliwicki, który 
jednocześnie odtworzy rolę Ks. Kordeckiego. 

„ — Teatr Letni (ogród po-Bernardyf- 
ski). Dziś operetka warszawska z 
dyr. j. Winiaszkiewiczem na czele gra 
świetną operetkę E. Kalmana <Hclenderka». 

— Premjera w Teatrze Letnim. Ju- 
tro, w sobotę, operetka warszawska wysta- 
wia premjerę operetki Gilbertą «Królowa 
kinematografu», 

W operetce tej, posiadającej pierwszo- 
rzędne zalety zarówno wokalne, jak, i dow- 

z” zajęte są czołowe siły zespołu 
oraz balet. 

Bilety w cenie od 50gr. do 3 zł. 50 gr. 
są do nabycia od g. 11—4 pp. w kasie Tea« 
tru Polskiego, od godziny zaś 5-ej — w 
kasie Teatru Letniego. 

— Popołudniówka w Teatrze Letnim. 
w S g. 4 m. 30 pp. grana będzie 
w Teatrze Letnim mejodyjna operetka Kal- 
mana <Księżna cyrkówka». 

Ceny miejsc zniźone. 
— Wilefiskie Towarzystwo Filhar- 

"Dust ui Зна Sa KA FE S EE WE OP TA TYPE OAZY "miri Rze awarii. 

które z niej zwykie wypływa, zdumiał 
się i przeraził nieomal. W tej chwil! 
przestał wierzyć swym  zmysłom, 
swej pamięci, swemu inielektowi... 

P. de Prase, która nie widziała 
tego, co syn, uczyniła pewne, bardzo 
znamienne spostrzeżenie. 

istotnie, Jan Marenii nie oglądał 
fotografjj w albumie, jak zwykle się 
robi, by skrócić czas oczekiwania. 
Przyglądał się im bacznie, jednej po 
drugiej, a w miarę jak badanie to 
się przedłużało, można było dostrzec 
na twarzy jego-głębokie skupienie. 
Mózg jego pracował 
Brwi ściągnięte, twardy wyraz oczu i 
mocno zaciśnięte usta były znamic* 
nami silnego napięcia myślowego, 
niespokojnych poszukiwań, jakby we 
mąle swych wspomnień poomacku 
odszukzć pragnął jakiś obraz. lub ta- 
jemnicę. 

Zamknął album, odrzucił pomię- 
dzy inne na stół i zwolna mierzyć 
zaczął krokami salon, nie wychodząc 
z zadumy. / 

Wreszcie uczynił gest niechętny, 
jakby pragnąc pozbyć się * natrętnej 
myśli, usiadł w fotelu uderzając sti- 
ckiem o buł, a twarz jego momental- 
nie przybrała wyraz obojętności... 

P. de Pruse uznała tą chwilę za 
stosowną, by się ukazać. ; 

Weszła więc do sałonu, podczas 
gdy Lionel powrócił do siebie. 

P. de Prase nie lubiła pustych 

intensywnie. 

W 

® 

®®
 

ga Miejska (ul. Ostrobramska 5) 

о 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
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$ Uzdrowisko nauczycielskie 
od «NOWICZE» uzdrowi.ka akademickiego. Swierkowy las, plaża, kąpiel, łódki, rzeka rybna, 
miejscowość ładna i sucha. 

й Dobre odżywianie 5 razy dziennie. Całkowite utrzymanie 5—6 zł. — Osoby p-ywa!ne 
e będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc. — Zapisy do* 29 czerwca 1927 r. Zgłaszać się do 

„Cyrano de 
Ostatni seans o godz. UAE 

Dziś będzie wyświetlany monumentalny fiim, arcydzieło sztuki kinematograf cznej 
«6 paca bohaterska w 2 serjach, 12 akt. 

ergerac (całość). Według nieśmerielnego dzieła 
Edmunda Rostanda. W rolach głównych PIERRE MAGNIER i LINDA MOGLIA. 

Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Wł. Szczepańsk ego. 
poczekajni koncerty radjo. 2 

Zarządu uzdrowiska, Mostowa 7, przy szkole powszechnej Nr 24, 
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Rozważniejsze jednostki wśród 

urzeczywistnienia 

dowskiego. (r) 

p moniczne. Dziś 24 czerwca o godz. 8 wj 
w ogrodzie po-Bernardyńskim Koncert Po- 
pilarny Wileńskiej Orkiestry Symfoniczne. 
pod dyr. Prof. Jana Kirsteina-Bariańskiego. 

rokiego ogółu urzędników, którzy, jak | RADJO. 
— Program audycji warszawskiej. | 

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

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

15.20—16.45. Przerwa. 

Wianki. 
Tradycyjne wianki šciągnęly w 

daiu wczorajszym na brzeg Wilji 
tłumy ludzi. jak zawsze, wszyscy krę. 
cili się po brzegu tam i z powrotem, 
wyszukując najdogodniejszego miejs- 
ca. Przystanie Wil. T-wa Wioślar- 
skiego, 3 p saperow i „Pogoni“ 
pięknie udekorowane lampjonan.j, nie 
mogły. wprost pomieścić gości. Wzdłuż 
brzegu tłumy. Z nastaniem zmroku z 
za więzienia wojskowego wypłynął 
korowód efektownie przybranych ło- 
dzi. Jako awangarda płynęło kilka 
świecących się: wianuszków. Trudno 
tu jest zadecydować, której Z łodzi 
za gustowne przybranie należy się 
palma pierśzeństwa, chyba kajak „La» 
lek* (3 p. sap.) zdobył-by ją. Łodzi 
było moc. Najliczniej wystąpiła „Po- 
goń* wysyłając łodzie rasowe i pół- 
rasowe wszystkich wielkości. Najwięcej 
atrakcji dali widzom saperzy: Ich łódź 
pontonowa w formie łabędzia, minja- 
turowy pancernik, strzelający ,z praw- 
dziwych armatek i wreszcie „letnisko* 
spotykane były burzą oklasków. 

Całość wypadła bodaj że więcej 
imponująco niż w roku zeszłym, ale 
bo też kosztowało to niemało wysił- 
ków, za co należy się serdeczne po- 
dziękowanie organizatorom* Niemilkną- 
ce prawie orkiestry uprzyjemniały 
chwile oczekiwania korowodu, aśpiew 
chóralny i solowy rozlegający się z 
pomostu zbudowanego nąd wodą 
(WTW.) był niespodzianką co się zo» 
wie. Wprawdzie dalej stojąca pub- 
liczność nie zupełnie dobrze słyszała, 
ale goście przystani W.T.W. mieli 
prawdziwą satysfakcję. 

Nie będziemy wyliczali wszystkich 
wybitnych osobistości widzianych nad 
Wilją; byli wszyscy z panem woje- 
wodą Raczkiewiczem na czele, 

Jak zawsze nie obeszło się bez 
wypadku, bo oto w myśl twierdzenia, 
że „pierwsze koty za płoty*, pierw 
Szy kajak zetknął się z łodzią i dziel- 
ny marynarz przyjął kąpiel. Trochę 
strachu, moc śmiechu i incydent skoń- 
czony, 

Dziwnem tnoże się wydać, że w 
święcie tem, obejmującerm całe, do- 
słownie całe Wilno, brakło łodzi A. 
Z. S$. Dlaczego trudno odgadnąć. Po- 
dobno obrazili się, natomiast Makkabi 
postępiła b. mile dekorując i iłumi- 
niując swoją przystań, gdzie był punkt 
zborny. | tam też przygrywała orkie- 
stra. Nie trzeba chyba dodawać, że 
podczas całej defilady ze wszystkich 
„stron sypały się ognie bengalskie i 
rakiety. Na zakończenie tańczono na 
wszystkich  przystaniach, aż do... 
zmęczenia, WI 

rozmów. Jan Marenil mógł też prze- 
konać się odrazu, że hrabina pragnęła 
skorzystać z tego sam-na-sam. 

— Panie — rzekła, po kilku ba- 
nalnych zdaniach, — jestem bardzo 
radą że mogę mówić z panem w nie- 
obecności Gilberty. Proszę, by zech- 
ciał pan wpłynąć na Gilbertę, żeby 
zdecydowała się wrócić ido Luvercy! 
Proszę mi pomóc, pan mana nią duży 
wpływ! Pomoże mi pan zwalczyć cho- 
robliwe uprzedzenie.. Wszakże to 
nie ma najmniejszego sensu. 

— jestem do usług szanownej 
pani. Lecz proszę, dać mi trochę cza- 
su. Wątpię, czy strach fego rodzaju 
może ustąpić tak naglei, wedlug me- 
fo zdania, musimy działać cierpliwie. 
Całem sercem gotów jestem pani 
dopomódz... 

— Gdyby pan wiedział, jak pięk- 
nem jest Luvercy, pewna jestem, że 
byłby pan bardziej elokwentny i po- 
trafiłby ją przekonąć. Doprawdy żal 
bierze ma myśl, że musimy jeździć do 
miejsc kąpielowych, mogąc spędzić 
lato w tak rozkosznym zakątku, Czy 
chciałby pan poznać Luyercy? Lionel 
może pana tam zawieźć... 

Jasnem było dla Marenila, że p. 
de Prase miała jakieś specjalne powo- 
dy, by uczynić tę propozycję, lecz u- 
dał, że niczego się nie domyśla. Od- 
rzekł, bez szczególnego zachwytu: 

— Jeśli szanowna pani życzy so- 
bie tego. 

Wobec przeprowadzki 

(„obok kina 

  

szego lokalu przy ul. 

«Wileńska Pomoc Szkolna» 
Sp. z ogr, odp. ul. WIELKA 66 + 

urządza WYPRZEDAŻ 
e ze zniżką cen i udzielaniem kredytu 

Zakładom Naukowym, 
Instytucjom Samorządowym i t. P 

Jako nowość poleca: Lodownie pokojowe nowe i używane, 
rurki fermentacyjne dla produkcji win owocowych. 

Wążne dla P..P. Lekarzy i szpitali. 
Zamiana stłuczonych strzykawek <Rekord>. 

. 90 obszerniej. 
Wileńskiej 38 
Helios“) 

Nr 8, 

Klinikom, majątku ruchomego 

Nr. 676-VI. 

  

  

Państwowy Zarząd 
w Lidzie 

Po bezwłocznie około 70 m3, DRZEWA BUDULCO- 
EGO, cięcia zimowego do budowy mostu, a mianowicie: 

26 kloców dług: 13,70 mtr. i 18 kloców dług; 14,lo mtr. po 
0,35 m. średnicy w środku kloców. 

Oferty z podaniem ceny loco wagon stacja załadowcza 
oraz terminn dostawy nadsyłać do Państw. Zarządu Drógo- 
wego w Lidzie. 

Garnizonowa Komisja Żywnościowa Wilno 
ogłasza przetarg na dostawę arendacyjną mięsa wołowego dla 
oddziałów garnizonu Wilno z ewentualną dostawą na Pohu- 

lankę na czas od 1 VII do 30 IX 1927 r. 
Można oferować dostawę dla poszczególnych oddziałów 

lub wszystkich razem. 
Rozprawa ofertowa odbędzie się dnia 28 VI 1927 r. o 

godz. 10-tej w rej. kier. int. Wilno. 
Do oferty rależy dołączyć kwit na wpłacone wadjum w 

wysokości 5 proc. dostawy. Oferty wnosić pisemne według 
przepisanego wzoru. i 

Wyjaśnień udziela rej. kier. int. 
mistrzostwo 3 d. a. k. koszary Rafałowskie. 

Garnizonowa Komisja Żywnościowa 

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie w dn, 

11-VI 27 r. za 357 | Dział B wciągnięto wpis następujący: 

<Bank Związku Spółek Zarobkowych—spółka akcyjna, 
Oddział Wileński Przedmiotem przedsiębiorstwa są wszelkie 
czynności bankierskie, Za w 

Niech każdy komu potrzebna żniwiarka 
b wpierw zapozna się ze 

szwedzkiemi żniwiarkami «Viking» nowego 
zanim ją nabędzie, 

Pensjonat <INOCENTÓWKA» 
* 1 klm, od przystanku <POHU- 
® LANKA» i Poligonu, 31/2kim. 

  

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, Antoni SITARZ, zamieszkały 
w Wilnie, przy ulicy św. Michalskiej 

zgodnie z art. 
obwieszcza, iż w dniu 1 lipca 1927 r., 
o godzinie 10:ej rano, w Wilnie, przy 
ulicy Kijowskiej Nr 4—32, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji 

Graf. J. Mejłachowica*, składającego 
się z urządzenia drukarni, oszacowa* 
nego na sumę ziotych 500, 

Komornik Sądowy 
(-) A. Sitarz. 

  

E 
& 

DOKTÓR 

D, ZELBOWICZ ; 
chor. WENERYCZ- |. 
NE, MOCZOPEC, | 

SKORNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 
8.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor, 

DR MOCZ. 
rz 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tei. 277 

W. Zdr. Nr, 31, 

Nauczycielka» 
francuskiego 

poszukuje kondycji na 
lato. Zwierzyniec, 
Litewska 12 m. 1. 

®®
 

© 
@ 
© 
@ 

1030 U. P. С, 

publicznej 
firmy „Zakłady 

  

  

—— Francuzka 
chce umieścić synka 
(ucz. gimn,, przeszedł 
ao 4 ki.), na lato na 

modelu. Znafłzie je w składzie Zygmunta WS! za lekcje w 
Drogowy Nagrodzkiego w Wilnie. 8 przyszłym — okresie 

szkolnym. 
Tatarską 11 m. 3, 

+ Skład obi 

  

Pieniądze 
lokujemy dogodnie 
u osób solidnych 
na pewne zabez- 

pieczenie 
| Wileńskie Biuro 

  
Komisowo-Handlo- | 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152, 

  

  

Wilno 1 kwater- Poszukuje 
się mieszkania 5-cio 

    

Ouzymano na sezon letni w wielkim 
wyborze najnowsze rysunki Tapet od 
najtańszych do samych wykwintnych 
po znacznie zniżonych cenach za 
gotówkę i na raty, 
tek niżej kosztu. Papiery witraźowe 

na szyby w różnych kolorach 
) Poleca Szanownej Klijenteli 
Dom-Handiowy K. RYMKIEWICZ 

ul, Ad. Mickiewicza 9. 

Choroby jamy ustne, 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 

„kom t uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3. 

  

PAPIEROWYCH 
(tapety) 

    

2 pokoje 
z używalnością kuch- 

ni do wynajęcia przy 

ul. Zawalnej 16 m. 32. 

Porozumieć się 

od 3 do 5 po poł. 

Wyprzedaż resz- 

; 
: 
; 
: 
    

Lekarz-Dentysta Poszukuje 

A się dwóch, poko = 

Ożyńska-$molgka “iš da. Žiema ° 
    

Uczeń , 
«ósmej klasy  poszuę 
kuje kondycji na lato, 
posiada jęz. niemiecki. 

  

  

pokojowego z о- Wydz. Zdr, Nr 3 Zgłoszenia od 10— 
Wilno. "ap bez odsiępeiezo, Z 12 g. Mickiewicza 42, 

z opłatą komornego ‚ m. 11 
za kwartał naprzód, ppor zaj Pe HOR AS 

ZNOW KE przez P. KU. Student 
Rb R ana Wilno, rocznik 1891, prawa — literat — z 

skiemu. oraz pozwolenie na ziemiańskiej rodzini 
broń, wyd. przez sta- wyjedzie na kondycje. 
rostwo Oszmiańskie na Referencje. Oferty pod 

Kupujemy imię Józefa lwanoffa. <Habdank+ do adm. 
domy, majątki, <Słowa> , 
PO owak p o K 6 
na ogodny: 

warunkach i 
$ 2 statutu spółki. za gotówkę „| umeblowany PEB Do sprzedania 

ac Wolności, Siedziba Oddzia: | Wileńskie Biuro | motnego do нупа)е 2 pary porijer, 
Wileński otwarto | Komisowo-Handlo- sobnem wejś- _ lamberkiny koloru 

Siedziba Centrali w Poznaniu 
łu w Wilnie:—ul. Mickiewicza 1. Oddział 
w dniu 5 lutego 1924 roku. Oddziały (tlje) w Toruniu, Gdań- 
sku, Radomiu, Krakowie, Lublinie, Piotrkowie, Zbąszynie, 
Bydgoszczy, Warszawie, Grudziądzu, Katowicach i Kielcach. 

Kapitał zakładowy 20.(00.000 zł. podzielonych na 200.000 
100 zł. każda. Zarząd składa się z sog e lub więcej 

dyrektorów. Członkami zarządu są następujący 
Mieczysław Hotman w Warszawie, Stanisław Kucharski 
Poznaniu, Tadeusz Brzeski w Poznaniu, Wszelkie zobowiąza* 
nia podpisują*dwaj dyrektorowie. względnie jeden dyrektor i 
jeden prokurent. względnie dwaj prokurenci. 

Ogólnej prokury udzielono z prawem każdego z niżej 
wymienionych prokurentów do zastępowania spółki tylko łącz 
nie z jednym z członków zarządu lub z drugim prokurentem į 
następującym osobom: Rufinowi Pilatowskiemu z Poznania, 
Mieczysławowi Au'owi z Paryża, Adolfowi Słomskiemu z Po; 
znania, Mieczysławowi Bednarowiczowi z Poznania, Wacławo- 

Dybczyńskiemu z Poznania, Aleksandrowi Wdowiakowi z 
Poznania, Kazimierzowi Lewandowskiemu z Krakowa, Stani- 
nisławowi Przyweckiemu z Poznania, Józefowi Mroczkowskiemu 
z Poznania, Stasławowi Butkiewiczowi z Warszawy, Bolesławo- 
wi Jankowskiemu z Warszawy, Adolfowi Legisowi z Łodzi, Jó- 
zetowi Jabłkowskiemu z Łodzi, Edmundowi Grodzkiemu z Po- 
znania, Czesławowi Peczkowskiemu z Poznania, Dyonizemu Rze- 
pczyńskiemu, Stanisławowi Malcowi z Poznania, Stefanowi 
z, “ A Ignacemu p: wortali. Mie- 

i ińskiemu. cznej pro 0 zonej na 
Saaba Žaga nrkackiemu z Wilna, Fe- 

odzinowskiemu, Janowi Andrzejewsklemu i Kazimie- 
rzowi Michałowiczowi z Wilna z tem, że każdy z tych dwóch 

osób uprawniony jest do zastępowania oddziału Wileńskiego. 4 
Spółek Zarobkowych spółki akcyjnej tylko 

"wspólnie z jednym z członków Zarządu, albo też wspólnie z 

akcji po 

wi 

oddział 
liksowi 

ileński udzielono lgnacemu 

Banku Związ 

drugim prokurentem, Prokury ; poprzednio 
osobom, obecnie należy uważać za wygasłe. Spółka akcyjna 

zawarta w dniu 21 grudnia 1885 r. i 13 lutego 
Т 

— A przecież, — rzekła z ušmie- 
chem, — zdawało mi się wczoraj, że 
pan pragnie odszukać żmiję... 

— O nie, myślałem o tem, po 
wyjściu pań. Z całego tego dramatu 
pozostał jedynie strach w mózgu 
młodej dziewczyny, Obawa ta roz- 
proszy się z biegiem czasu, jeśli ci, 
co kochają p. Gilbćrtę zechcą po- 
módz cząsowi. Zresztą jestem prze- 
konany, że żmija opuściła ten padół 
łez, poszukiwania byłyby więc bez- 
użyteczne, a nawet szkodliwe. Panna 
Gilberta znalazłaby w nich potwier- 
dzenie swych obaw. To. też gdyby 
wizytę moją w Luvercy uważać miała 
za podjęją w celu znalezienia źmii, 
lepiej byłoby wyrzec się tej wycieczki. 

— Ale bez jej wiedzy... 
— Wybaczy pani, ale już teraz 

przykro mi jest ukrywać toś przed jej 
nią. A przytem, gdyby dowiedziała 
się o tem, mogłaby pomyśleć, że pod 
sekretem prowadzę poszukiwania w 
Luvercy, co miałoby dla niej najgor- 
sze skutkił...j Nic nie mogłoby bar- 
dziej upewnić jej o istnieniu żmiil...Le- 
piej odłóżmy narazie na bok ten projekt 

P. de Prase zdziwiła się usłyszaw- 
szy tę odpowiedź i wlaśnie miała po- 

wiedzieć, że zgadza się całkowicie z 

Janem Marenil, gdy we drzwiach uka- 
zeła się Gilberta, w długich butach z 
ostrogami i w pięknej amazonce, 

Kilka chwil później jeźdźcy mijali 
bramę. Zostawszy sama w salonie, p. 

we. kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152, 

Do sprzedania 
  

yrektorowie: 
w 

  

  

Pożyczki 
załatwiamy szybko 
i dogodnie na ter- 
min od 1 miesiąca 

„ _do kilku lat 
Wileūske Biuro 
Komisowo Handlo- 
we kauojonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

"tel. 152, 

   

       

   

  

  

+ 

udzielone innym 

1886 roku. | 

de Prase chwyciła album, który prze- 
glądał z taką powarą Jan Marenil. 

Były tam wszystkie fotografje pa- 
ni Layal. Niezliczona ilość fotografij 
młodej i pięknej kobiety. Była tam 
sama i w towarzystwie przyjaciół, gra- 
jąca w golfa, lub teunnisa, jadąca kon- 
no; były tam wspomnienia z podróży, 
z balów kostjumowych, wycieczek. 
Była to kolekcja, w której dawała się 
poznać doskonale matka Gilberty. 
Życie rodzinne jej przedstawione było 
w barwach najbardziej promiennych i 
radosnych, Oto pauna młoda w bieli, 
oparta na ramieniu męża, oto słodka 
matka, kołysząca maleńką Gilbertę, 
elegancka roześmiana dama i turyste 
ka u podnoża Piramid Pani Laval ży- 
wą pozostała na wieki w tych niezli- 
czonych obrazach, w których wdzięk 

Cóż to, więc to ten album wzruszył 
tak głęboko Jana Marenil? P. de Pra- 
śe z wysiłkiem przypomnieć sobie 
starała Się wyraz twarzy młodego 
człowieka. Analizowała go w pamięci 
swej i wreszcie zdecydowała, iż Jan 
Marenil miał wygląd czlowieka, który 
widząc fotografje pewnej osoby przy- 
pomina ją sobie jakby przez mgłę, 
lecz nie wie kiedy ją widział i skąd 
może ją znać. 

W. innych okolicznościach tego 
rodzaju przypuszczenie nie wywarłoby 
na p. de Prase najmniejszego wraże- 
nia. Jednak; obecnie, właśnie gdy się 

ciem.  Ludwisarska 
Nr 8, m, 3. Od 4—5. 

  

| UE się 

Lidzkie na imę Broni- 
sława Dobrełowicza. 

Znaleziono 
w dniu 23 czerwca 

adm. «Słowa», 

>. ФФФ - -0000000200000% 
66 Redakcja „Słowa: 

poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 
j średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji 

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

ФФФФ №№ +. s ч 3 © 

i uroda znalazły wierne odbicie. - 

bordo ze złotem, za- 
graniczne. Adres: 
Młynowa 21. m, 6, 
naprzeciw Krzyża. 

  

zgubioną książkę 
wojskową, kartę 

dębowa jadalnia mobil:zacyj St d t 
: jną wyd. 

biurko i fortepian. przez P. K U. w u en 

POWO idzie, rocznik 1900, i 3 
Mickiewicza 7 — 4. zašwiadczenia pod. a: paz 

- — soliysa Nr 3.650)X Poszukuje  kondycyf 
wyd. przez S laroata na wsi na cząs tei 

letnich. Adres; 
Bakszta 11—50. 

Student 
1927 r. w  Cielętniku ukuje lekcyj w 
paczkę z materjałami, Wilnie lub na wyjazd. 
Odebrać + można w Zgłoszenia: 

Bakszta 11—50. 4 

    

  

dowiedziała o rozdwojeniu, jaciemu: 
ulegał Jan Marenil, fakt ten poruszył 
ją żywo. Wysoce zaintrygowana, od- 
czuła gwałtowną chęć dowiedzenia 
się czegoś więcej, to też z przyjemna» 

ą ujrzała wchodzącego syna. 
: Wiesz, co on oglądał przed! 

chwiłą? — rzekła, — Fotografje twej, 
ciotkil ` 

Lionel stanął ua środku pokoju; 
badawczo patrząc w oczy matki. 

— Pomówmy trochę o naszych 
sprawach... Opowiedz mi szczegóło- 
wo, co widzieliście tej nocy? 

Zdał więc sprawę z nocnych cza- 
tów i dodał: ' 

— Nasza bibljoteka nie jest zbyt 
bogata pod względem medycznym,. 

* 

jednak znalazłem kilka ustępów dotycą 
a: | czących rozdwojenia osobowości, Zd. 

rzą się, że człowiek rozdwaja się, t. zn.. 
kolejno żyje życiem dwuch ludzi, bar: 
dzo do siebie niepedobnych, któżzy | 
się nie znaią i nie pamiętają. Ten 
drugi człowick wchodzi w życie pierw= 
szego w pewnych okresach, czasem 
o ściśle oznaczonym dniu i godzinie. | 
poczem znów ginie. Owa druga osobis“ 
tość może istnieć zaledwie chwil kil- 
ka, może jednak zwyciężyć pierwszą i 
dużo czasu jej zabierać. Zdarzają się 
fakty, że zabijała indywidualność istote 
ną, a człowiek ten stawał się stopnic= 
wo zupełnie innym, jego dusza nowa 
nie przypominała w niczem dawnej 
duszy. 

  

W cawca ZBianisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Lawłński, Drukarnia «Wydawnictwo Wilsńskie» Kwaszeina 23


