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ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — v! Raftszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 206 
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 

POSTAWY — ul, Rynek 18 

STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — ul -go Maja 5 
WILEJKA POWIATOW :—ul Mickiewicza 26 

BARANOWICZB — si. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ui. Wileńska 1 

GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa 80 
GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 
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Objektywizm bezpartyjny. 
Może się wydać czytelnikowi po- odruch rozpaczy ludzi wymęczonych 

wyższy nagłówek jako przysłowiowe drożyzną i ciągłą troską o przeźy- 
„dwa grzyby w barszczu”, sądzę jed- wienie rodziny i siebie. 
nak, że, pisząc ©  bezpartyjności, w Ze strony starej Rady nic się w 
obecne czasy wszechwładzy partyjni- tym względzie nie robiło! Były asy- 
czej nigdy nie może być za dużo ob- gnowane kredyty—nie wykorzystano. 
jektywizmu. Mało tego, ani razu nie przyszło do 

Komitet bezpartyjny, który rzucił głowy Radzie przejrzenie podatków 
wyborcom hasło głoszące ponad miejskich, które za przybywające ko» 
wszystkie inne dobro gospodarki fa- leją do Wilna artykuły pierwszej po- 
chowej, dziś po upływie gorączki wy. trzeby czy to w postaci podatków za 

borczej i ustaleniu się normalnej tem- frachty, czy stemple na słoninę znacz- 

peratury winien, uzbroiwszy się w po- nie zwiększały koszta i cenę. 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stron: 2—ei I 3—e 30gr 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe о 25 proc, acożeej 

W sprzedaży detalicznej cena pjodyńczego n—ru 20 groszy. 
Opiata pocztowa niszczeona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamėwionych nie zwraca. 
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Bołd prochom wieszcza. Debaty 0 Reichisiūgi, Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu в 
Ai : BERLIN, 24 VI. PAT. W Reichstagu toczyła się dziś w dalszym 

WARSZAWA, 24 Vi. PAT. Dziś cjągu dyskusją naa polityką zagraniczna Niemiec, w toku obrad wpłynął 
o godz. 10 rano odbyło się uroczy- wniosek komunistów, wyrażający ministrowi Stresemanowi votum  nienf- 

4 ste posiedzenie Sejmu dla uczczenia ności, Wniosek ten nie ma żadnych widoków przyjęcia, gdyż głosować za 
powracających do kraju prochów Jul- nim mogą tylko Voclkiści i komuniści. Pierwszy przemawiał dziś przed: 
jusza Słowackiego. Sala posiedzeń stawiciel stronnictwa demokratycznego hr. Bernstorf (b. ambasador w 
wspaniale przystrojona zielenią. Na Waszyngtonie i delegat niemiecki na konferencję rozbrojeniową) wyrażając 
trybunie zawieszony amarantowy sztan- przy tem życzenie, aby Rosja brała w przyszłości udział w konferencjach 
dar z Białym orłem. W ławach rzą- rozbrojeniowych oraz aby zbliżyła się do Ligi Narodów. W ten sposób— 
dowych zasiadł Marszałek Sejmu Ra- oświadczył hr. Bernstorff — Rosja odebrałaby wszystkim państwom 
taj. Od chwili, kiedy przewodniczący wschodnim pretekst do mierozbrajania się. Mówca zakończył oświadcze- 
wicemarszałek Sejmu Dębski otworzył niem, że demokraci dopiero wtedy staną w opozycji do obecnej polityki 
posiedzenie, cała Izba, zarówno jak i zagranicznej rządu, jezeli zejdzie ona z dotychczasowego toru. Następny 
publiczność skupiona na galeji, po- mówca przedstawiciel parlji gospodarczej dr. Bredt opowiedział się rów- 
wstała z miejsc i w uroczystym na: nież za polityką obecnego gabinetu, oświadczając, że partja jego stoi w 
stroju wysłuchała następującego prze- galsym ciągu na stanowisku polityki lokarneńskiej, gdyż uważa ją za naj- 

  

Sejm i Rząd. 
Pesiedzenie komisji wojskowej. 

, WARRZAWA, 24.VI, PAT. Dzi- 
siaj przed poładniem odbyło się po- 
siedzenie komisji wojskowej Sejmu. 
Na porządku dziennym były wnioski 
klubów: PPS i NPR w sprawie zasil- 
ków dla rodzin rezerwistów, powoła- 
nych na ćwiczenia. Sprawozdawca 
pos. Lieberman (PPS). Przewodni- 
czący pos. Mączyński (ChN) stwier- 
dza, iż wysłał zaproszenie na dzisiej- 
sze posiedzenie dla czterech Mini- 
sterstw, a zjawił się jedynie przedsta- 
wiciel Ministerstwa Skarbu, podczas 
gdy przedstawiciel Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, które. powinno być tą 
sprawą najbliżej zainteresowane, jest 

    

mówienia wicemarszałka Dębskiego. 
Panowie Posłowie, do ziemi ojców 

swych wracają prochy Juljusza Slo- 
wackiego na wieczny spoczynek do 
grobów królewskich na Wawelu. Sejm 
Rzeczypospolitej— przedstawicielstwo 

którego szczątki 
śmiertelne w tryumfalnym pochodzie 

' zdążają na Wawel. Idziemy za trum- 
ną wieszcza narodu, zesłanego w cza« 

mniej niebezpieczną. 
BERLIN, 24, Vi. PAT. Dzisiejsza debata w Reichstagu nad polityką 

zagraniczną Rzeszy zakończyła się przemówieniami s krajnie prawicowych 

posłów: hr. Rewentlowa i Graefego oraz dawnej przywódczyni frakcji ko- 

munistycznej, a dzisiaj przewodniczącej grupy t. zw. 

posłanki Golke, znanej pod pseudonimem Ruth Fischer. 3 

 narodu—sklada hold przed majesta- Gšwiadczyl, že minister Stresemann i Briand są wolnomularzami 
„tem Krėla Ducha, ; Wielkiego Wschodu. Minister 

zdradę stawu. Ża słowa te hr. 
Stresemann 

Rewentlow został przywołany do porządku 

lewych komunistów 
Hr. Rewentlow 

i braćmi 

popełnił dzięki temu 

dziennego. Po zakończeniu dyskusji odrzucony został w zwykłem głoso- 

waniu wniosek żądający, aby Niemcy uchyliły się od wzięcia udziału w 
sach niewoli za obronę „ducha pol- komisji mandatów kolonialnych Ligi Narodów. Wniosek komunistyczny, 
skiego. у wyrażający nieufność ministrowi Stresemannowi, został odrzucony olbrzymią 

Poczęło się jego posłannictwo większością. Za wnioskiem wypowiedzieli się tylko komuniści i Voelkišci. 
przejawiać w błasku olśniewającym i Przeciwko wnioskowi wszystkie partje rządowe, zjednocz. gospodarcze i 
piękności słowa natchnionego. Mową demokraci. Pozatem Reichstag odesłał dziś do komisji prawniczej wniosek 
Polską wszystkich wieków, językiem socjalistów i demokratow, domagający się przedłużenia ustawy, zawiesza- 
raojcow, królów i proroków, rycerzy jącej procesy między byłemi dynastjami a krajami związkowemi. W ponie- 
pieśniarzy, obwieszczał narodowi dzjałek Reichstag ma przystąpić do rozważania ustawy o wyrabianiu i wy* 

prawdę, targał jego sumienie, prze- wozje materjałów wojennych. 
rat po przez żyjących te “Ž 
okoleń — a wszystko z umiłowania & 

Ša Polski pm wierną dla niej Prasa francuska u mowie Stresemanna. 
służbę. Człowiek wielki — bo wiel- PARYŻ, 24. Vi. PAT. „Le Journal“ uważa mowę ministra Streseman- 
kość osiągnął z poznania własnej па zą manifestację nader doniosłą, wykraczejącą poza zwykłe ramy debat 

, prawdy wewnętrznej i w walce z sa- parlamentarnych. „L'Oeuvre" uważa, iż można rozpocząć rozmowy przed- 
| mym sobą—rychło porzucił w pieś- wstępne co do rokowań dotyczących sprawy okupacji, lecz że jest rzeczą 
/ Miach skargę przeciw Bogu i po- Niemiec poczynić pierwsze kroki i przedstawić swe propozycje. „Echo de 

gęrde dla ludzi, a pojednawszy Się z Paris“ powołując się na tekst decyzji Konferencji Ambasadorów wykazuje, 

ogiem i człowiekiem, sięgnął do żę Niemcy nie mogą formułować żadnych żądań, dopóki postanowienia 
najwyższych szczytów natchnienia, układu w sprawie fortyfikacyj na Wschodzie nie zostały wykonane. 
gdzie jasnowidzenie odkrywa tajem- LsĄvenir" uważa, iż Francja obiecuje Niemcom spokój, nie domagając 
nicę_bytu. Wielki samotnik, gdy zbli- sję wzamian za to niczego. Nie może to być powodem, aby Rzesza Nie- 
Me do ludzi on, Król Duch, to Z mjecka uchylała się od przyjętych na siebie zobowiązań. „Figaro" stwier- 
chęcią, aby im serce zapełnić, rozum dz, że zbliżenie narodów i odpowiedzialność za wywołanie wojny są 
zamienić w mądrość i dać im pęd ku rzeczami zupelnie odmiennemi. Nikomu — kończy dziennik — nie wolno 
wielkim celom żywota, bo poznał, że przekręcać historji. 

szukali próżnej uciechy i posągów Senator Lemery 0 po polsko=niė= 
mieckich. sz mei z" dn RO 

la pracy prostej i czyste. ten, kto i ы 
ю…'Ёдш zagadnienie pa człowieka, | PARYŻ, 24—VI, PAT. Wobec ogłoszenia w. „Dresdener Rae 

przystąpi łatwiej do rozwiązania: za- Nachrichten” wywiadu z senatorem Lemery w sprawie ewakuacji Nadrenji, 

" gadnień społecznych i narodowych, zawierającego oświadczenia w kwestji stosuuków  polsko-niemieckich, 
zwłaszcza, gdy jednostkę, naród, lu- zwłaszcza w sprawie korytarza pomorskiego w duchu życzeń niemieckich, 

dzkość powiąże i przeniknie wielką generalny sekretarz grupy parlamentarnej francusko-polskiej Edward Kra- 
ideą — prowadzącą na niebotyczne kowski zwrócił się z polecenia grupy © wyjaśnienia do senatora Lemery, 
wyżyny ducha człowieka i narodu, który nadesłał na jego ręce list następujący: © : 
wielką ideą, że „wszystko przez du- Drogi p.nie sekretarzu generalsy. Odpowiedź na postawione przez 
cha i dla ducha stworzone”. 1 na Pana pytanie nie sprawia mi najmniejszego ambarasu. Stoję twardo przy 

tych słowach ugruntowana 'jest wie- traktacie wersaiskim. Stanowi on statut narodów, które go podpisały i nie 
dza święta narodu, a w jedności wie- może być on zmodyfikowany bez wzajemnej ich zgody. Nigdy nie my- 
dzy poczyna się jedność uczucia. Dał Ślałem i nie wypowiadałem się inaczej. Na postawione przez współpra- 
narodowi głębie i wyżyny duchowe, cówi lika „Dresd. Neuest, Nachr.* wyraźne zapytanie co do możliwości uzy- 

z których życie narodu jest nicoś- Skania zgody narodu francuskiego na przyśpieszenie ewakuacji Nadrenii, 
cłą, a dusze polskie wydobył z wię- odpowiedziałem, że wzamian za przedwczesną ewakuację Nadrenji powinny 

zów niewoli kastowości. Wielki oby- być dane nowe gwarancje pokoju europejskiego, z których najważniejszą 
watel, zapatrzony w przyszłość naro- podług mnie byłoby zawarcie wschddniego Locarna, co zapewniłoby Polsce 
du, głęboko wniknął w zagadnienia bezpieczeństwo takie, jakie uzyskano dła Francji przy udziale Anglji i 
polityczne i społeczne. Ojczyzna nie Włoch. Następnie dowiodłem, że przy braku podobnego rozwiązania po- 
Jest dla niego asocjacją, ale miłością żądanem byłoby lojalne, bez ukrytych myśli porozumienie między Polską 
w łączeniu się ducha, okazaną, wi. a Niemcami. = е : 

dzialną. Fałszem jest przypisywać Oświadczenia senatora Lemery, wiceprezesa komisji spraw zagranicz- 
potworzenie się narodów interesowi. nych Senatu byłego ministra i wybitnego członka palestry paryskiej, ma 

troski © naród żaden duch doniosłe znaczenie i dowodzą, że niektóre organy prasy niemieckiej nie 
polski uchylać się nie powinien, bo zaniechały metod stosowanych już w zeszłym roku w czasie kongresu 
przez to samo zdaje w ręce duchów Stronnictwa radykalno-socjalistycznego w Berdeaux, gdy współpracownik 
niższych losu narodu. Przeżytki i tego samego dziennika włożył w usta deputowanego Bertrand w kwestji 
przesądy kastowe, społeczne, które korytarza pomorskiego zdania, których ten ostatni nigdy nie wypowiadał. 
utrzymują niewolę i zależność, prze- 2 : h 
szkodą są w rozwoju sił duchowych Manifestacje NA EA 

narodu, ale zaporą są też takie dąże- KANTON, 24. Vi. PAT. We wczorajszych manifestacj rały udzi 
pnia, które starają się tylko o wyzwo- Setki robotników. Znaczny oddział marynarzy francuskich z kanonierki 
lenie materjalne. Przed trumną nieo- „Argus”* wylądował i zajął pozycję w koncesji francuskiej. Ulic, któremi 

płakaną, ale która jest świętą arką, przechodzili manifestanci, pilnowała policja chińska, mając do dyspozycji 
łączącą przeszłość z tworzącem się Samochody opancerzone i sikawki pożarne, Manifestanci usiłowali przer- 
życiem narodu, staje cała Polska jak wać kordon policyjny, lecz policja zdołała ich skłonić do zaniechania tego 

gdyby w pragnieniu wzmożenia du- zamiaru. Byli funkcjonarjusze morskiej ligi komunikacyjnej Hong-Kong 
cha narodu siłą zamkniętych w niej — Kanton — Makao — ogłosili bojkot linji „angielskiej, nie pozwalając 

prochów, jakby w oczekiwaniu obja- Chińczykom podróżować statkami angielskiemi. 
wienia się jej idei, bez której nie ma ; > ; 
mocy „i wielkości narodu. Dzisiaj, w Pr ogram generała Fenga i 
heldzie przed wielkością Jego biją LONDYN, 24 Vi. PAT. Generał Feng, który bawi obecnie u Czang- 

Wszystkie serca polskie i chylą się Kai-Szeka, oświadczył dziennikarzom amerykańskim, iż wysłał do rządu w 

głowy. Niechże duch wieszcza zstąpi Hankou depeszę domagaiącą się natychmiastowego wydalenia Borodina. 
</W nas i da nam wolę dążenia do Celem moim — mówił generał — jest zjednoczenie wszystkich stronnictw 
— wielkiej przyszłości. ch'ńskich na podstawie programu Sun-Yat-Szna, z wykluczeniem  wszyst- 

r. kich wpływów zagranicznych, zwłaszcza komunistycznych. “Po wygłoszeniu tego przemówie. : 
nia przewodniczący wezwał posłów а ё | 

% Fak najliczniejszego udzialu w ai Faszyści w Czechosłowacji. ne 
oczystości odprowadzenia prochów pią z wiastą listą kandydatów, ua czele Miórej umieszczony będzie były generał Gajda. 

i a r ЧЕЬ АТЕТКИЧИРВНОЕЕ 
wieszcza na dworzec główny w War- 

Szawie. Jednocześnie przewodniczący 
Słowackiego. W dniu 27 czerwca wy- Konsul polski Dr. Karol Ripa, po- 
jeżdża do Krakowa delegacja złożona czem nastąpi bogaty program muzy- 

  

zawiadomił, iż krakowski komitet za- 
Aprasza Izbę do wzięcia gremjalnego 
udzjału w uroczystościach, które się 
mają odbyć w Krakowie. Na tem po- 
siedzenie Stimu zamknięto, ` 

Ludność polska na Sląsku 
Czeskim i Morawach ku czci 

Juljusza Słowackiego, 

z 40 przedstawicieli ludności polskiej, 
zamieszkującej Sląsk czeski i Mora- 
wy, która złoży” srebrny wieniec u 

obu wieszcza. Staraniem Konsulatu : 
‚ Р. у Morawskiej Ostrawie odbę- 

dzie się w Domu Polskim w Moraw. 
skiej Ostrawie Wielka Akademja ku 

Ludność polska w Czechosłowa- czci Wieszcza, na której przemówie- 
Cji postanowiła uroczyście zamanife- nie o Juljuszu Słowackim i jego zna- 
stować swój hołd pamięci Jułjusza czeniu dla Narodu Polskiego wygłosi 

kalno-wokalny przy współudziałe chó- 
ru nauczycieli polskich z Czechosło- 
wacji, oraz orkiestry gimnazjum pol- 
skiego w Orłowej. Na akadem]i obec- 
nym będzie polski Chargć d'Affaires 
w Pradze p. Karszo-Siedlewski. W 
tymże dniu odbędzie się druga Aka- 
demja ku czci wieszcza w Cz. Cie- 
szynie. 

ważny objektywizm, dobrze zastano- 

wić się, co nadał czynić należy. 

Słyszałem w mieście radę, aby 
czterej radni bezpartyjni wsiąkli do 

klubów innych zgodnie z ich przeko- 
naniami. Uważam takie zapatrywanie 

za mylne i niedopuszczałne dla dwuch 
przyczyn: 1) iż wyborcy, przeważnie 

inteligencja, którzy na bezpartyjnych 
oddali swe głosy, uczynili to po głęb: 
szym namyśle i wymagać *obecnie 

mogą dotrzymania hasła wyborczego; 
i2) iż w obecnym układzie radnych, 
bez przewagi jednej grupy, bezpartyj- 
ni powinni odegrać rolę objektyw- 
nych pośredników. 3 

Jeżeli wynik wyborów do Rady 

Miejskiej rozpatrywać z punktu nastro- 
ju mas wyborczych, to zmuszeni jes- 
teśmy do stwierdzenia faktu, iż na- 
stroje.te w Wilnie znacznie poszły na 

lewo. 9 radnych od PPS. i 5 od ko- 
munistów są to nastroje Wilna, „dziś 

jeszcze z wielką przewagą patryotycz- 

ne, jutro... z możliwą tendencją wybitnie 

komunistyczną. 
W dniu wyborów złożyłem w re- 

dakcji „Słowa* na piśmie moją opinię, 

przepowiadając P. P, S-om 10 man- 

dat6w, komunistom5: Omyliłem się 

o jeden mandat, lecz jest to omyłka 

bardzo mała, jeżeli wziąć pod uwagę 

fakt, iż sami P. P. Si w osobie ich 
wodza wilją wyborów rozliczali naj- 

wyżej na 4 mandaty. Pozatem w 

przeddzień wyborów, polemizując w 

„Slowie“ z obozem „Dziennika”, też 

podkreślałem moje przypuszczenie o 

zwycięstwie lewicy. ы 

Pisząc 0 moich] przewidywaniach, 

nie chcę sobie przypisywać proro- 
czych zdolności pani de Thebes, 

gdyż moje wyrachowania opieram na 

faktach realnych, które od szeregu 

lat aprowidowania Wilna miałem mo- 

2nošė obserwowania. W gorączce 

przedwyborczej pisaliśmy o wszyst- 

kiem: i o kulturze, i o chodnikach, i 

o wodociągach, i o elektryczności; 

nikt lub prawie nikt nie wspomniał o 

drożyźnie, która dziś staje się plagą 

nie tylko mas pracujących fizycznie, 

łecz i intelektualnie. Przy niezmienio- 

nych zarobkach z przed roku koszta 

wyżywienia wzrosły o 100 proc 

Chleb i słonina te podstawowe arty- 

kuły wyżywienia warstw pracujących 

z 35 gr. i 2 zł. 50 doszły do 65 gr. 

15 zł. za kilg. Nic więc dziwnego, że 

masy głosowały na lewicę. W głoso- 

waniu tem należy widzieć gest roz. 

paczy, który bardzo swoiście wytłu- 

Budżet traktowano sucho i biuro- 

kratycznie, mie licząc się z konsu- 

mentem. 

Do liczby „karasi* zaliczam wszy- 

stkie klasy posiadające, czy to wla- 

ścicieli miejskich, ficzy wiejskich, za 

równo większych jak i mniejszych. 

Propagując aprowizację Wilna i in- 

nych większych ośrodków jako obo- 
wiązek rolników, spotykałem się staie 
ze sprzeciwem organizacyj rolniczych 

ak większej tak i mniejszej wła- 
isności. Stale dowodzono mi,że spra- 

wa ta ich nie interesuje. Pytam się 
dzisiaj po wyborach—czy aż do zu- 
pełnego skomunizowania Rad Miej- 
skich ma być ona dla rolników obo- 

įgtną? 
Dlatego drugi plus przyszłej Ra- 

dy Miejskiej widzę w obecności mię- 

dzy radnymi Ministra Staniewicza, 
który jako bezpośrednia najwyższa 

władza Banku Rolnego i związanej z 

tym bankiem spółdzielczości rolniczej 
powinien z rodzimego Wilna dać przy» 
kład innym miastom Polski, 'jak w 
nowoczesnem państwie aprowizacja 

miasta przez, nawiązanie kontaktu ze 

zrzeszeniami rolniczemi traktowaną być 

winna. Prócz tego p. minister Re- 
form Rolnych powinien się zastano- 
wić nad objawem komunizowania 
miasta przez niedostateczną aprowiza- 

cję i zadać sobie pytanie: jak reforma 
rolna, która, jak wiadomo, obniży jesz- 

cze wydajność naszych póls— odbije 
się na stosunkach miejskich. i 

Grupa bezpartyjnych radnych wy* 
branych z listy 12, reprezentująca 
cztery podstawowe kierunki gospo- 

darcze, jak praworządność, urządzenia 

techniczne, zdrowotność i aprowizację 
rolniczą, grupa złożona z ludzi, uro- 
dzonych w kraju, ze znajomością po- tani 

trzeb regjonalnych, ma wielkie przed 
sobą zadanie właśnie w konstelacji 
takiej, jaka się przy ostatnich wybo- 
rach wytworzyła. * 

Stworzenie bezpartyjnego klubu 

radzieckiego może wyjść tylko na'do- 
bre dla interesów Wilna i mieszkań: 

Michał Obiezierki.. ., 

Zmiana ordynacji wyborczej 
WARSZAWA, 24—VI. PAT. Wy. 

łoniona przez sejmową komisję kon- 
stytucyjną specjalna podkomisja, któ- 
ra ma za zadanie rozpatrzenie wnios- 
ków w sprawie zmiany ordynacji wy- 
borczej, odbyła dziś swe posiedzenie 
przy udziale wszystkich członków pod- 

  

maczyła mi pewna  wyrobnica ze komisji. Przedmiotem obrad był wnio- 
Zwierzyńca: „będę głosować 

jom będzie źle? Jez 

па 15-6; 

ježeli mnie jest žie, to niech i buržu- 

sek kompromisowy, sformułowany 
przez pos. Popiela (NPR). Przedsta- 
wiciele stronnictw lewicowych zgłosili 
w ciągu dyskusji cały szereg popra: 

Przechodząc do składu nowowy* wek, natomiast posłowie mniejszości 
branej Rady i rozpatrując go pod 
kątem objektywizmu, nie jestem sko- 
ry do rozpaczy. Objektywizm, wypły- 

wający ze znajomości lokalnych wa- 
runków i miejscowego społeczeństwa, giński domagał się nadto wprowa- $ 
dyktuje mi dwa zastrzeżenią: 1) iż 

"Jeszcze dalecy jesteśmy od komuniz- 

mu; 2) iż udział w znaczniejszej iloś- 

ci P. P. S. może być korzystny. 

Przysłowie rosyjskie mówi: „na 

to szczuka w morie, cztob karaś nie 

driemał*. Jeżeli P.P-S.—i odegrają rolę 
szczupaka w stosunku do Rady Miej- 

skiej, to można zaręczyć, iż nastroje 
mas odrazu się zmienią. Bo jeszcze 

raz podkreślam: cios wymierzony 
przy wyborach prawicy przez masy 

nie jest zemstą skięrowaną ani w p. 

Konserwatora Wilna, ani nawet p. 
Piegutkowskiego; jestto beznadziejny 

narodowych oświadczyli się przeciwko 
projektowi. Pos. Bagiński (Wyzw.) i 

« Czapiński (PPS) wypowiedzieli się prze- 
ciwko zmniejszeniu ilości mandatów w 
województwach wschodnich. Pos. Ba- 

dzenia związków list w poszczegól- 
rych okręgach dla czterech 
wyborczych. Pos. Polakiewicz (Str. | 
Chi.) jest również przeciwny zmniej- 
szeniu liczby mandatów na Kresach 
Wschodnich, nie wyklucza jednak 
możliwości kompromisu na podstawie 
projektu pos, Popiela. Na wniosek 
pos. Polakiewicza, poparty przez prze. 
wodniczącego, referat powierzono pos, 
Popielowi, który na podstawie pro- 
jektu kompromisowego, ewentualnie 
z uwzględnieniem życzeń i wniosków, 
zgłoszonyc. | podkomisji, złoży 
sprawozdanie na najbliższem posie- 
dzeniu podkomisji, wyznaczonem na 
30 b. m, godz. 11-ta rano. | 

nieobecny. 
Następnie przewodniczący odczy- 

tał list wysłany do Marszałka Sejmu, 
w którym zawiadamia go o powzię- 
ciu na poprzedniem posiedzeniu u- 
chwały, domagającej się od rządu 
wyjaśnienia w sprawie zarządzenia, 
mocą, którego stwierdzono, iż woj” 
skowym przysługuje czynne prawo 
wyborcze do samorządów. Wobec 
tego przewodniczący prosi p. Mar- 
szałka aby w myśl artykułu 60 regu- 
laminu Sejmu zawiadomił o tym 
wniosku rząd. Następnie komisja 
przystąpiła do sprawy będącej na po- 
rządku dziennym. Sprawozdawca pos. 
Lieberman wyjaśnia, że chodzi o 
przedłużenie działania ustawy z roku 
1923, zapewniającej zasiłki rodzinom 
rezerwistów powołanych do ćwiczeń. 
Była to ustawa tymczasowa. Sarkania 
rodzin rezerwistów powołanych na 
ćwiczenia są powszechne. Źródło po: 
krycia można znaleźć w nadwyżkach 
dochodów z monopolów państwo- 
wych. 

Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu 
dyrektor Zakrzewski oświadczył, że 
rząd nie przewiduje tego wydatku, 
Ćwiczenia rezerwistów są dalszym 
ciągiem ich służby wojskowej. Rodzi- 
ny rezerwistów nie mogą tedy rościć 
pretensyj o zasiłki tak samo, jak nie 
roszczą ich rodziny rekrutów. Wobec 
tego przedstawiciel Ministerstwa Skar- 
bu prosi o przekazanie tych wnios. 
ków do komisji budżetowej, celem e- 
wentualnego zastanowienia się nad 
źródłami pokrycia, gdyż źródła wska- 
zane „przez pos. Liebermana mają 
inne przeznaczenie. W dyskusji szcze- 

gółowej przyjęto jednomyślnie art. 2 
w brzmieniu następującem: „Wydatki 
związane z wykonaniem ustawy po- 
kryje się w roku bieżącym z nadwy- 
żek dochodów z akcyz, ceł i mono- 
polów państwowych, w przyszłym zaś 
ze zwyczajnego budżetu Ministerstwa 
Spraw Wojskowych”, poczem — па 
wniosek  przewodniczą; , mimo 
sprzeciwu przedstawiciela rządu, usta- 
wę io w 2-m i trzeciem czy- 

Przedstawienie galowe. 
WARSZAWA, 24 VI. (£el.oł. Słowa) 

w dniu dzisiejszym odbyło się przed- 
stawienie galowe «Samuela Zborow« 
skiego», na którem obecny był Prezy- 
dent Mościcki, członkowie rządu, 
przedstawiciele šwiata naukowego i 
literackiego. 

Liczniki telefoniczne. 
WARSZĄWA, 24,VI.(fel. wł, Słowa ) 

W Dzienniku Ustaw ukaże się rozpo- 
rządzenie. min. Miedzińskiego, wpro- 
wadzające osławione liczniki telefo- 
niczne według norm, które pierwot- 
nie obowiązywać miały od 1-go maja, 

Proces Bispinga. 
WARSZAWA, 24.VI (tel. wł. Słowa), 

Głosny proces ordynata Bispinga, 
oskarżonego O zamordowanie ks. 
Druckiego-Lubeckiego, znajdzie się 
na wokandzie Sądu Apelacyjnego do- 
piero w początkach przyszłego roku. 
Oskarżać będzie prokurator Rudnicki, 
bronić mecenasi Rymowicz i Zegile- | 
wicz. 

+ Z powodu remontu w 
ferji letnich 

Il Klinika Wewnętrzna 
Uniwersytetu Stefana Batorego 

na Antokolu 
, PRZERYWA przyjęcia chorych od 
В dnia 1 LIPCA b. r. 2 
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CZYŻ „PROWADZENIE NA PASKU“? 
Tak zwane Koła Młodzieży wiej- 

skiej często występują w prasie prze- 
ciwko  Stowarzyszeniom Młodzieży 
Polskiej nazywajac je pogardliwie 
„patronackiemi*, Rozchodzi się mia- 
nowicie o to, że praca organizacyjna 
w Stow. Młodz. Polskiej jest oparta 
na współdziałaniu dwóch czynników: 
samej młodzieży, zrzeszonej w Stowa- 
rzyszeniu—i sympatyków ze starsze- 
go społeczeństwa, grupujących się w 
t zw. Patronatach. O:óż takie właśnie 
współdziałanie ma być niby złem naj- 
większem, ma być „prowadzęnie na 
pasku*, co zabija samodzielność i t. p. 

Tymczasem nikt chyba nie za- 
kwestjonuje tej prostej prawdy, że 
rozwój duchowy młodzieży w naro- 
dzie, j:j kształcenie się musi odbywać 
się z pomocą starszego społeczeństwa. 
To jest tak jasne, że nie trzeba tego 
udowadniać. Jakąž inną drogą może 
się odbyć przekazanie młodym poko- 
leniom najlepszych tradycyj, a jeżeli 
już i to pominąć, to samej wiedzy, 
nauki, doświadczenia? Żywy kontakt 
starych z młodymi jest potrzebny, aby 
ciągłość, nieprzerwana linja rozwoju 
i postępu była zachowaną. Nie mo- 
żemy przecież dopuścić istnienia szkół 
bez nauczycieli, a to samobym od- 
niósł i do  organizacyj młodzieży, 
więc w tym wypadku wiejskiej i rze- 
mieślniczej po miastach. Jej w żadnym 
razie puścić samopas nie można. 
Starsza część społeczeństwa, której 
zadaniem jest i troską największą — 
zapewnić państwu jasną przyszłość, 
ma prawo wejrzeć w życie i sprawy 
tej młodzieży. Wejrzeć w nie i czu: 
wać nad niemi. Oczywiście, nikt tu 
nie. ma na myśli krępowania tej mło- 
dzieży w jej poczynaniach samodziel- 
nych, byle były dobre. Owszem, czy- 
ni się wszystko, co można, aby jak« 
najwięcej sił i indywidualnej energji z 
młodzieży wydobyć i zdrowo pojętą 
samodzielność wyrobić. Na tem ostat- 
niem polega właśnie cała opieka star- 
szych. 

Właśnie tak pojstą zasadę współ: 
działania starszego pokolenia z młod- 
szem, Stowarzyszenia Młodz. Polskiej 
musiały wprowadzić w życie, mając 
do czynienia z elementem niewyrobio- 
nym młodzieżą wiejską i rzemieślni- 
czą w miastach. 

Bezpośrednie zetknięcie się obu 
czynników umożliwia się w tych orga- 
nizacjach na takiej płaszczyźnie, by 
zapobiedz ewentualnemu  skoszlawie- 
niu, czy nadużyciom samej zasady, 
Mianowicie tworzy się pensjonaty, po- 
zostające w luźaej formalnie łączności 
z samemi Stowarzyszeniami, bo ist- 
niejące obok Stowarzyszeń. Młodzież 
sama kieruje swemi sprawami (Zarzą- 
dy), a patronat ułatwia pracę przez 
pomoc naukową, ideową, materjałną, 
Naturalnie, nawet i przy takiej struk- 
turze organizacyjnej mogłyby się zda- 
rzyć niedociągnięcia ze strony patro- 
natow, albo znów za wielka gorliwość, 
tamuiąca indywidualne życie młodzie- 
ży. Żeby temu zapobiec, Związki 
Stowarzyszeń (lokalne centrale) wyda: 

     

  

* "Reprezentantė + w 
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<pooszukuje pierwszorzędna firma do 
sprzedaży artykułu zagranicznego _. 

Qi vrze wprowadzonego w całej Polsce.4$> 
Osobom pilnie i umiejętnie pracują: | 
cym gwarantowany wysoki zarobek. ($$ 

©Tyiko inteligentne i energiczne osoby °^ 
pązzechcą składać swoje oferty z życio- 
Śrysem do adm. <Słowa» pod <System 
ua. Amerykański». (Mickiewicza 4). ‚ & 
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Jeszcze tylko kilka gościnnych występów 

Stołecznej operetki „NOWOŚCI* 
w gmachu Teatru „REDUTA* na Pohulance 

Sobota 25 czerwca po raz ostatni „Adieu Mimi* Benatzkiego. 

Niedziela 26 czerwca „DOFINA' | Į, Gilberta, 
KAZIMIERA NIEW!IARÓWSKA 

690-090009609099999932990909090009% 

W rolach 
głównych 

  

MÓJ LOT... 
Jest to tylko pozornie bezpreten: 

sjonaine opowiadanie, które czytelni. 
kom naszym podajemy. Ma ono cha- 
rakterystyczny rys <okropnego roku», 
roku tragicznego zawahania się losów 
Warszawy... Polski Całej... Coś podob- 
nego, takie błyskawiczne rzucenie si 
w wojskowy aeroplan, mogło zdarzy! 
się tylko wówczas. A i serce wówczas 
biło inaczej, mózg pracował inaczej. 
Epizod jakby pamiętnikowy p. Zofji 
Markowskiej, pomijając jego drama- 
tyczność, ma w sobie nastrój nieza- 

mnianych chwil, któreśmy wszyscy 
tak lub inaczej poprzeżywali, nastrój, 
który czytelnicy nasi pod swob.dą i 
spokojem płynnej naracji niewątsliwie 
w lot odczują. 5 ed. 

Rok był 1920—a miesiąc Lipiec. 
—-Polska przeżywała ostatni straszny 
napór bolszewików—i stokroć strasz- 
niejszy—wewnętrzny upadek ducha. 

" Szedł ku nam na falach Wisły— 
Cud—ale myśmy go jeszcze nie 
przeczuwali. 

W atmosferze ciągłych — niezwy* 
klych tarė—rozpalaly się—myśl, czu- 
cie i wyobrażenia—i wedle ulubione- 
Sienkiewiczowskieęgo zdania— „działy 
się rzeczy dziwne”. 4 

Historja zajęla się juž owemi zja- 
wami ogółu dotyczącemi, — ale i 
skromne osobiste wspomnienia zam- 
knęły niejedną „rzecz przedziwną”, 

Do takich—zaliczam—mój Lot. 

     

  

ją perjodyczne okólniki dla Patronów, 
zawierające wytyczne i programowe 
wskazania. 

Nie można chyba wyobrazić so- 
cie lepszego  ustosunkowania się 
dwóch pokoleń, z których jedno u- 
stąpi wkrótce z placówek obywatel- 
skich, a drugie po nich te placówki 
zajmie. 

Koła Młodzieży Wiejskiej zwal- 
czają zasadę patronatów. Koła Mło- 
dzieży Wiejskiej są zostawione same 
sobie. Jedynym łącznikiem, który wy: 
wiera pewien wpływ ideowy jest ty- 
godniowe pismo „Siew”*, zresztą do- 
skonale redagowane. Tego jednak za- 
mało. Praktyka bowiem wykazuje, że 
praca rozwija się tylko w tych kołach, 
gdzie znajdzie się jedna, albo kilka 
osób, dzielniejszych i došwiadczo- 
nych, właśnie. z grona starszych. 
Gdzie zas ludzi starszych dobrej woli 
niema, tam odrazu spostrzec można 
zastój, albo wprost bałagan, a nie 
rzadko i demoralizację. Więc jednak 
zasada „patronacka”, czyli zasada.ro- 
zumnej współpracy młodzieży ze star- 
szymi, choć się ją w teorji odrzuca. 
zostaje górą? Ma ona rację bytu; naj- 
lepszym tego dowodem, że bez niej 
i same Koła Młodz, Wiejskiej w więk- 
szości wypadków nie mogą się obejść. 
Tylko że, nie wiem dlaczego. nie chcą 
się do tego głośno przyznać. Może 
to zresztą ze względów agitacyjnych, 
żeby nie odstraszać tej części mło- 
dzieży, która rwie się na ślizką dro- 
gę swobody, gdzie można grzes yć 
w imię postępowych haseł: „precz z 
prowadzeniem na pasku”. 

Wspomiałem © zastoju i demora- 
lizacji. Mamy tego liczne przykłady: 
ostatnio dało się obserwować w Bo- 
runach, gdzie członkowie Kuła Mło- 
dzieży Wiejskiej wraz ze swymi pra- 
zesami tradycyjnie szerzą zgorszenie 
trybem życia. Zanik wszelkiej etyki, 
rozpanoszenie się haseł postępowych, 
bolszewizujących—to rezultat działa- 
nia tych, co mieli już dosyć „prowa- 
dzenia na pasku* i poszli samopas. 
Na potwierdzeaie można,byłoby przy- 
toczyć fakty, ale są zbyt brudne, żeby 
wywlekać je na światło dzienne. W 
każdym razie są wśród nich i prze- 
widziane przez kodeksy karne. Poru- 
szając jedno z najważniejszych za- 
gadnień doby obećnej, zagadnienie 
metod i współpracy dwóch po- 
koleń, musiałem wykazać, jakie 
szkodliwe wyniki dła samej pań- 
stwowości daje negatywne  roz- 
wiązanie tego zagadnienia przez 
niektóre organizacje skupiające mło- 
dzież. Na marginesie powyższych wy- 
wodów dodam jeszcze, że zarzuty, ja- 
kie Koła ' Młodzieży . Wiejskiej wyta- 
czają w przyjaznej sobie prasie prze- 
ciwko duchowieństwu, *jakoby to o- 
statnie zwałczało gremjalnie Koła Mło- 
dzieży Wiejskiej, są niesłuszne w 
większości wypadków. Duchowień- 
stwo, gdy widzi konkretne rezultaty 
pracy Kół, zachowuje się przyjaźnie, 
a że zmuszone jest z dużą rezerwą i 
krytycyzmem odnosić się do wolno- 
myślnych wystąpień większości Kół, 
puszczonych samopas, to wina leży 
tu po stronie Związków Kół Młodz. 
Wiejskiej, którs nie przeciwdziałają 
akcji wywrotowej we własnych orga- 
nizacjach. Złe przykłady odstręczają 
i nie dziw więc, że nieufność wzras- 
ta. Nie byłoby jej, gdyby nie ślepa 
walka z zasadą patronatów, prowa- 
dząca do zatargów i rozłamu, co, jas- 
na rzecz, tylko szkodę idei przynosi. 

P. W. Kudukis 

— Jak tyle innych kobiet — odcięta 
chwilowo od męża—i gdzieś na kre- 
sach—wyrzucona z gniazda—z czwór- 
ką—bardzo jeszcze słabo opierzonych 
piskląt — oparłam się — aż w Po- 
ztanskiem, \ 

Tu przyszło wytchnienie i ukoje- 
nie, o jąkich już nie marzyłam. —Ot- 

SŁO w O 

Otomrta granica z Kownem. 
Jak przyjmowani będą pątnicy litewscy. 

W związku z postanowionem przez władze centralne otwarciem grani 
cy polskorlitewskiej dla ruchu pątników z Litwy w okresie od 29Vi do 
7.VII, Urząd Wojewódzki wydał podległym organom szczegółowe zarządze* 
nia w tym względzie. Zarządzenia te nakazują czynienie pątnikom  litew= 
skim jaknajdalej idących ułatwień oraz okazywanie im pomocy i opieki. 

Dla zapewnienia zawczasu rzeszom pątuiczym środków przewozo- 
wych, zakwaterowania, względnie obozowania w Wilnie, zostaje utworzona 
sieć informacyjna, której zadaniem będzie zbieranie i dostarczenie zawcza- 
su komu należy danych o zbliżających się kompanjach pątników oraz o 
przypuszczalnej ilości pątników, idących pieszo lub zdążających do stacyj 
kolejowych. Pątnicy, jadący koleją ze stacji położonych na odcinkach linji 
kolejowych Trawiszki—Suwałki, Grodno—Wilno, Nowo-Święciany— Wilno, 
Zawiasy—Landwarowe do Wilna i z powrotem, będą korzystali ze zniżek 
kolejowych 33 proc, w IIl klasie. 

Dla należytego funkcjonowania sieci informacyjnej Urząd Wojewódz- 
ki zwrócił się do Komitetu Koronacyjnego o wyznaczenie delegatów tego 
Komitetu z pośród duchowieństwa parafij pogranicznych, którzyby mieli ;za 
zadanie współdziałanie z organami państwowemi w powyższej pracy infor- 
macyjnej oraz wogóle — roztaczanie nad pątnikami dorażnej opieki beze 
zwłocznie po przejściu przez nich granicy. 

Z ulg kolejowych (33 proc) będą również korzystaii pątnicy, zdąża- 
jacy z Łotwy i Prus Wschodnich. 

Jak się dowiadujemy, Sekcja Obozowisk Komiietu Organizacyjnego 
robi przygotowania dla gościnnego i serdecznego przyjęcia gośći z Litwy 
i Łotwy, przedewszystkiem w klerunku wyznaczenia im w miarę możności 
azot pod dachem oraz wyznaczenia honorowego miejsca w po- 

chodzie. 
ATA TN T US ZARA STN ZOWOOWOSZYZETE 

Bezzasadne żądania Gdańska. 
GDANSK, 24 VI. PAT. Na wczorajszem posiedzeniu komisji głównej 

sejmu gdańskiego prezydent senatu Sahm wygłosił sprawozdanie © prze- 
biegu narad genewskich o ile dotyczyły one spraw gdańskich. Prezydent 
S:hm zakomunikował w końcu, że na porządku dziennym wrześniowego 
posiedzenia Rady Ligi Narodów postawiony będzie wniosek Gdańska, 
domagający się usunięcia z Gdańska składu amunicyjnego. Na wypadek, 
gdyby ten wniosek został odrzucony, delegacja gdańska będzie sig doma- 
gać nowego uregulowania sposobu i warunków, dotyczących wyładunku 
i przeładunku amunicji. 

Chamberl'n leci do Warszawy, 
Chamberlin w Pradze. 

PRAGA, 24 Vi. Pat. Lotnicy Chamberlin i Lzwi1, którzy wylądowali 
tu wczoraj na lotnisku Kbely, powitani byli przez przedstawicieli rządu 
i władz miejskich oraz Aeroklubu. Lotnicy pozostali w Pradze do soboty. 
Mają oni zamiar dzień amerykańskiego Święta narodowego, przypada- 
jącego na *-go lipca, spędzić w Lendynie, a w dniu 12 lipca odłecieć do 
Ameryki. 

WARSZAWA, 24VI PAT, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysła- 
ło do poselstwa polskiego w Pradze depeszę, w której prosi poselstwo, 
aby skłoniło Chamberlina i Lewina do odłożenia lotu swego do Warszawy 
na dzień 29 czerwca we środę. 

Zakończenie procesu Stapińskich, 
KRAKOW, 24VI, PAT. Na dzisiejszej rozprawie w procesje braci 

Stapińskich zeznawał pos. Wyrzykowski, który wystawił bardzo pochlebne 
świadectwo oskarżonemu Janowi Stapińskiemu, stwierdzając, że odnosił się 
on bardzo krytycznie do pogłosek i że jeżeli komentował je, to czynił 
ostrożni:. B. minister skarbu Jerzy Michalski oświadczył, że pogłoska o 
remuneracji krążyła, ale świadek niebardzo temu wierzył. Na tem zakoń- 
czono przesłuchiwanie świadków. 

W rozprawie w kwestji udzielania zaliczek urzędnikom skarbowym 
zabrał-dodatkowo głos b. premjer Władysław Grabski, który. wyjaśnił, że 
Sejm na wynagrodzenia ur.ędników za ich wyczerpującą pracę przeznaczył 
w roku 1925 kwotę 6 000,000 złotych ma remunerację. Były une roz- 
dzielone na wszystkie urzędy na zasadzie list jawnych. Następnie 
p. Gratski zaznaczył, że remuneracje są i dziś stosowane—może w mniej- 
szej wysokości, ale i nakład pracy ze strony urzędników nie jest dziś taki, 
jaki był w ówczesnym roku skarbowym. 

Następnie prewodniczący odczytał telegram pos. Thugulta, w którym 
ten stwierdził, że nic mu nie wiadomo o remuneracji dla p. Grabskiego i, 
o ils zna b. premjera, przypuszczenie to uważa za bezpodstawne, 

Po przemówieniach prokuratora i obrońcy sąd wydał wyrok, skazu- 
jący za występek obrazy czci Tadeusza Siapińskiego na 6 tygodni aresztu 
z zamianą na 1000 zł. grzywny, a Jana Stapińskiego na 2 miesiące aresz- 
tu z. zamianą na 3000 zł grzywny, oraz na koszty postępowania. Łągodny 
wymiar kary Uumotywował trybunał tem, że oskarźeni nie działali z pobu- 
dek osobistych i ż* autor artykułu nie posiada majątku i nie był nigdy 
karany. Obrońca oskarżonych zgłosił zażalenie nieważności, zaś proku- 
rator Hybi zastrzegł sobie trzy dni do namysłu. 

Premjer Waldemaras o Wiinie, 
Z Kowna donoszą: Premjer Waldemaras udzielit wywiadu 'prasie. Na zą- 

pytanie: «czy sprawa wileńska nie była poruszona w Genewie — odrzekł: 
— Nie. Uważałem, iż w obecnej chwili, kiedy stosunki polsko-rosyjskie 

są naprężone i Wilno odegcywa rolę bazy strategicznej, kwestji tej nie czas 
poruszać. Opinja europejska stanęłaby po stronie zagrożonej Polski. 

— Czy podczas pobytu w Paryżu spotykał się Minister z dyplomatami 
francuskimi? 

— Owszem. Chodziło głównie o kwestję reparacji niemieckich. Z p. Brian- 
dem konferowałem w Genewie. 

— Czy polska teza, iż kwestja wileńska jest ostatecznie pogrzebana, znaj- 
duje w Europie poparcie? ; 

— Bynajmniej. Dopóki Litwa nie uzna jej, sprawa ta nie może być dla 
Polski skończona. Zresztą nie uznaje tego również Rosja sow. Żaden prawnik 
w Europie nie utrzymuje, iż sprawa wileńska wileńska jest skończona. Inna 
kwestja, czy obecnie może być ona rozważana na forum międzynarodowem. 

— Czy w Genewie nie było propozycji pogodzenia się Litwy z Polska? 
— Liga Narodów jest obecnie zajęta zatargiem angielsko rosyjskim z jed. 

nej strony i polsko-rosyjskim z drugiej. Kwestja polsko-litowska jest rzeczą 
podrzędną, 
EZTESIEERKGCWZCY BET TEOŃ GORAJ RER 

Jutro OSTATNI dzień Wyścigów Konnych w Pośpieszce z Totalizatorem. 
Początek konkursu hippicznego o godz. 1-ej p. p. Początek wyścigów o godz .3-ej p. P. 

   

osiėm aparatow—i jutro—z powrotem 
—w ogień*. 

„Przez Warszawę?” 
„Przez Warszawę”, 
„Zabierzcie mnie,—sprawa ważna 

i od pośpiechu zależna*, 
Kilka krótkich formalności, — nie- 

zbędne pozwolenie wyższych władz— 

ciu—już nie będzie. Carpe dieml— 
sportewa zasada. у 

Tu i ówdzie jeszcze—błąka się ja- 
kiś głos powstrzymujący... Nieostroż- 
ność... Lekkomyśność... dzieci... 

Tak.—ale skąd pewność—że kur= 
jer „Poznań-Warszawa*—nie wyko- 
lei się gdzieś, pod pierwszemi l1ep- 

  

warło się naoścież — mądre a w i—jak to u lotników—rzecz błyska- 
umiarze swym gorące — prawdziwie wicznie załatwiona. 
„Wielkie Polskie* serce; — nie @а — „Powiezie panią — tu obecny po- 
mnie jednej, — dla tysiąca takich jak rucznik . . . najlepszy pilot — i naj- 
my — wygnańców. — Za to — nie- 
chaj będzie Wieikopolsce — cześć o- 
bywatelska—i wdzięczność  braterska 
— bez końcal : 

Tętno wypadków —.w owym Lip. 
cu niezapomnianym, — wywoływało 
śpieszne decyzje — i błyskawiczne 

czyny, —Wypadła mi konieczna jazda 
w Grodzieńskie—via Worszawa—i w 
„chwili, gdy w „Bazarze” Poznańskim, 
zamawiałam sobie u portjera—możli- 
wy jeszcze do osiągnięcia—sieeping 
—wesoły głos pozdrowił mnie od 
progu. 

Stał przedemną jeden z dzielniej- 
szych lotników naszych, —starszej ran- 
gir—a z nim młody nieznany mi po- 
rucznik. | 

„Pan tu?—nie w oblokach—na 
froncie?“ 

Właśnie,—przybyła nas tu cała 
grupa, z frontu, —zabieramy z Ławicy 

lepszą damy pani raaszynę*. 
„A co będzie — jeśli stchórzę — 

i nie stawię się jutro—skoro świt, na 
łotnisku?* 

„Cóż,—będzie nam bardzo smut- 
no—weźmiemy worek z piaskiem —i 
polecimy — bez pani...* 

Niema ludzi niezastąpionych —po- 
myślałam sobie wesoło—i wróciłam 
do domu—bez sleeping'u. 

Zapadł wieczór.—Życie—ze swym 
codziennym i niecodziennym gwarem 
przycichło,—a noc —cudna — gwiaź. 
dzista, księżycowa—czarem swym— 
położyła kres—wahaniom. 

Lecieć!— oderwać się od zietni,— 
na chwilę zapomnięć o wszystkiem— 
Być—przez mgnienie—nie myślą już,— 
nie wolą,=nie marzęniem,—nie cia- 
łem, nie splotem nerwów,—jena w 
Bożej przyrodzie—czystą przyrodą... 

Lecieć—z eskadrą bojową!—Nie, 
—takiej drugiej sposobności—w ży- 

szemi Skalmierzycami?..—zresztą—nie- 
ma ludzi niezastąpionych, 

Więc — krótka a mocna chwila 
skupienia, —„na wszelki wypadek* ob- 
rachunek wewnętrzny—podsumowa- 
nie plusów i minusów życiowych, — 
ostatnia—jeśli tak ma być,—ufna;żar- 
liwa  modlitwa—Poczem—zbudzonej 
służbie — kilka rozporządzeń — jak 
zwykle przed podróżą,—cztery gorą- 
ce pocałunki i znak krzyża na uśpio- 
nych główkach... 

Cicho—jak złodziej—który szare- 
mu codziennemu życiu kradnie—zło- 
tą chwiłę, wymknęłam się z willi—i 
wyszłam z pośród akacyj—na Sżosę 
białą jeszcze od księżycowej pełni. 

Strój sportowy—obliczony na zmia« 
nę temperatury—tam—wysoko,—nie 
krępował ruchów,—a nieodzowne dro- 
biazgi toaletowe w  kieszeniach—nie 
dodawały ciężaru. 

Szło się raźao—ze złudą 
kichś skrzydeł u ramion... 

Do Ławicy—dobrych  sześć—a 
może i siedem kilometrów drogi, — 
Gdy wchodziłam na lotnisko—dniało, 

już  ja- 

Pierwsze posie 
WARSZAWA, 24—V|. PAT. O przyjaźni i 

godz. 11-ej Marszałek Trąmpczyński, 
otwierając posiedzenie Senatu, wygło- 
sił następujące przemówienie, którego 
Izba w uroczystym nastroju wysiu- 
chala stojąc: 

Zebraliśmy się w chwili, gdy 
szczątki juljusza Słowackiego stanęły 
na ziemi rodzinnej. Naród zamierza 
złożyć je w grobach królewskich na 
Wawelu. Komitety, zajmujące się uro* 
czystościami tryumialnego pochodu 
tych prochów, zapraszają Senat do 
wzięcia udziału w uroczystościach w 
Warszawie i w Krakowie. Życzyćby 
sobie należało, abyście Panie i Pano- 
wie wzięli w tych uroczystościach jak 
najliczniejszy udział. Ssjm i Senat, 
właśnie jako przedstawicielstwo poli- 
tyczne całego narodu, winny tym u- 
działem  zamanifestować solidarnie 
cześć całego narodu wobec pamięci 
wieszcza. Dla narodów poezja była 
tylko dodatkiem do życia, dodatkiem 
podnoszącym kulturę i znaczenie na- 
rodu, ale inny był łos narodu pol- 
skiego. W niedawno minionych cza- 
sach w długiej naszej niewoli, kiedy 
kilka pokoleń targało się w  darems 
nych wysiłkach zrzucenia obcego 
jarzma, kiedy narodowi polskiemu 
groziło powolne wynarodowienie, gro- 
ził prócz tego kulturzę narodowej zu- 
pelny zanik, wieszczowie nasi tą wia- 
rą w zmartwychwstanie ratowali na- 
ród od zwątpienia, wspominając świa- 
tu, że naród polski—to naród żywy 
© wysokiej kulturze. Dziś szczęśliwsi 
od ojców naszych dożyliśmy odzyska- 
nia samodzielności. Zapamiętajmy, że 
poprzez pół wieku po daremnych wy- 
siłkach roku 1863-ego, drogowskazem 
dla całego narodu były nieśmiertelne 
słowa Juljusza: «Cierp i pracuj i bądź 
dzielny, bo twój naród nieśmiertelny», 
Cześć prochom Juljusza Słowackiego. 

Dla podkreślenia ważności chwi!, 
Marszałek przerwał posiedzenie na 
kilka minut. Po przerwie przystąpiono 
do obrad nad sprawami będącemi na 
porządku dziennym. 

Po odczytaniu interpelacyj, między 
innemi w sprawie okólnika Minister- 
stwa W. R. i O,P.iYMCa i w 
sprawie języka urzędowego w szkol- 
nictwie oraz w sprawie wybuchu pro- 
chowni w Krakowie, senator Posner 
(PPS) zreferował dwa projekty ustaw 
w sprawie ratyfikacji konwencji o 
zwalczaniu  przemytnictwa towarów 
ałkoholowych i konwencji o trakto- 
waniu pracowników obcych na równi 
z krajowymi w zakresie odszkodowań 
za nieszczęśliwe wypadki przy pracy. 

Sen. Koskowski (ZLN) referował 
ustawę w sprawie ratyfikacji paktu 
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—lecz o dziwo, po tak jasnej nocy,— 
ranek plątał się w gęstej mgle. 

„Nie możemy wyruszyć" —oświkd- 
czył mi dowódca naszej wyprawy, — 
„zanim mgły się nie rozproszą—mo- 
że tymczasem zechce Pani wypocząć 
—w naszych progach*. 

Miły—schludny pokoik. — Zako- 
piańskie drewniane — niemalowane 
ściany — i takież najkonieczniejsze 

sprzęty. ‚ 
Po nocnej przechadzce—wyciągnę- 

łam się rozkoszą na wojskowem 162- 
ku—j z punktu zasnęłam mocnym— 

spokojnym—sportowym snem, na 
zapas”. : 

Zbudziło mnie pukanie do drzwi. 
— To wszyscy uczęstnicy wyprawy 
przyszli — wobec przedłużającej się 
mgły — dotrzymać mi towarzystwa.— 
Zasiedlišmy do herbaty — i poplynę-- 
ły wspomnienia... * 

Przypomnialy mi się polowania na 
kresach, — śniadania w leśniczówce 
— | nieskończone opowiadania myś- 
liwych. — Tylko tu, o ileż więcej ru- 
chu — rozmachu—tężyzny i — praw- 
dy. — Lotnik tylko wtedy mija się 
z prawdą — gdy nie może inaczej 
przekonać profana o niezawodności 
lotu, ale i wtenczas mówi zawsze — 
z gorącem, fanatycznem  przeświad- 
czeniem. — 

Najwięcej dziwów nasłuchałam się 
© — przymusowem Ilądowatiu; —po- 

firm angłelskich Slazenger, Spalding, Bussey, James po cenach 

UWAGA! Chcąc dać możność nabycia rakiet oraz Sprzętu tenisowego 

udzielamy kredytu о аодо‹іп;;‹Ё 

     
  

w Związku 

WILNO, Końska Nr 18, tel. 4—91. 

dzenie Senatu. 

serdecznej współpracy 
między Rzeczypospolitą Polską a kró- 
lestwem S. H. S. oraz drugą ustawę 
w sprawie traktatu koncyljacyjno-arbi- 
trażowego między temi państwami. 

Izba przyjęła oba projekty ustaw 
bez zmian. Wreszcie sen. Bartoszę 
wiez (ZLN) zreferował ustawę ratyfi- 
kującą traktat handlowy i nawigacyjny 
między Polską a iNorwegją, W .czasie 
referatu sen. Bartoszewicza zasiadł na 
ławie  ministerjalnel minister spraw 
zagranicznych Zaleski. Senat przyjął 
projekt bez zmian. Na tem zakończo- 
no posiedzenie. . 

Konwent Senjorėw Senatu. 

WARSZAWA, 24 Vi. PAT. Bez. 
pośrednio przed plenaraem posiedze- 
niem Senatu odbyło się pod prze- 
wodnictwem Marszałka Trąmpczyń- 
skiego posiedzenie Konwentu Senjo- 
rów. Marszałek na wstępie przedsta- 
wił historyczny przebieg zwołania 
nadzwyczajnej sesji Senatu oraz zło- 
żył sprawozdanie z narad, jakie w, tej 
tej sprawie odbył z wicepremjerem 
Barilem. W rozmowie z Marszałkiem 
Trąmpczyńskim, p. wicepremjer Bar- 
tel zapewnił, iż przy zwołaniu oddziel- 
nie Senatu rząd wychodził z založe- 
mia, że Senat nie będzie miał chwiło- 
wo materjału do pracy. Marszałek 
stwierdza, że niema żaduego powodu 
podawać oświadczenie wice-premjera 
Bartla wątpliwości, jednakże wypadek 
ten, jak również i zajście przy zmia- 
nie Konstytucji w roku ubiegłym są, 
zdaniem Marszałka, nowym jeszcze 
dowodem słuszności zapatrywania 
Senatu na konieczność stworzenia 
instytutu, któryby rozstrzyga! wątpli- 
wości natury konstytucyjnej. Celem 
załatwienia przez Senat przyjętego 
już przez Sejm projektu ustawy o 
zmianie Konstytucji, p. Marszałek za- 
proponował, by projekt ten przesłać 
do specjalnej komisji konstytucyjnej, 
powołanej w roku ubiegłym w czasie 
dokonywania zmiany Konstytucji. Ter- 
min następnego płenarnego posiedze» 
nia Senatu ustalono na czas między 
6 a 13 lipca. 

Czy już kupiliście nasze D 
znakomite czekołady ° 

1) Mieczna Migdałowa, 

2) Mieczna Mokka, 

3) Mleczna Orzechowa 

ay „PLUTOS *. detaliczny 
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skich i Jajczarskich 

dobno, jest ono najniebezpieczniejsze 
— gdy — tam, na dole — 
swe ciemne ramiona — las... 

tej — mgły prysły ostatecznie, —słoń- 
ce opromieniło czysty już błękit i na- 
wet zaczęło przypiekać niezgorzej. — 
Wybiegliśmy na lotnisko—gdzie od- 
razu zapanował gorączkowy ruch. | 

Maszyny nasze stały już rzędem— 
gotowe do lotu.— Osiem ptaków-ol- 
brzymów, każdy innego typu— każdy 
już dobrze na wojnie zasłużony. —Za 
chwilę—jak na komendę — zatętniły 

silniki —głuche dudnienie poszło po 
polach Ławicy, pod potężnem tchnie ). 
niem pokładły się trawy. 

Przez jedno mgnienie—myśl—,a 
może nie jechać?..* ale — za chwilę, 
już wspinałam się na przeznaczoną 
mi niemiecką maszynę i rozlokowy- 
wałam się—w głębokim—wygodnym— 

A p 
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wyciąga 

Tymczasem, —z „wybiciem jedenas- >   <kłubowym fotelu» „obserwatora. *— 
Na dno rzuciłam ciepły płaszcz zap: 
sowy—i czapeczkę podróżną, —na gło 
wę wcią nęłam szczelną jedwabną 
«pończochę» — i przywdziałam parę 
nowych, doskonałych okularów. 

Zofja. Markowska. 

(D. C. N.) 
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KURIER GOSPODARCZY 
Z działalności Wileń= 
skiego Oddziału Banku 

Rolnego. 
Kredyt długoterminowy. 

Załatwianie czynności, związanych 
z akcją pożyczek długoterminowych, 

« Jozpoczęte zostało w Wileńskim Od- 
% dziale Państwowego Banku Rolnego 
hofeszcze w roku 1925. jednakże czyn- 

ności te głównie polegały na udzie- 
laniu informacyj zwracającym się kli- 
jentom, zas spraw pożyczkowych—z 
przyczyn ogólnie znanych, do zala- 
twienia było bardzo mało. Dopiero 
w drugiej połowie roku 1926 akcja 
"pożyczek długoterminowych ruszyła 
b. szybko naprzód, w związku z 
czem został zorganizowany z dniem 

) 

1 paždziernika r. 1926 wydzial kredy- WY 
tu długoterminowego, na którego 
czele stanął p. T. Miśkiewicz. 

Pierwsza połowa roku 1926 przesz- 
ła w dziedzinie kredytu długotermino- 
wego w zastoju kompletnym. Dopie- 
ro po uzyskaniu pewności przez 
klijentów, że Państwowy Bank Rolny 
posiada lokaty dła swych listów i 
kupuje je po ustalonym wysokim kur: 
śie—zaczęły napływać, z początku w 
mniejszej ilości, a później coraz wię- 
cej zgłoszenia o pożyczki długotermi- 
nowe dla nabywców. Ruch w tym 
dziale pożyczek rozpoczął się w po: 
łowie lipca 1926 r. i dotychczas po- 
życzki dla nabywców stanowią gros 
pożyczek długoterminowych, wyda: 
wanych przez Oddżiał w Wilnie. We 
dwa miesiące po pożyczkach dla na* 
<bywców ruszyły pożyczki długotermi- 
nowe na jnwestycje. Z początku, bez- 
pośrednio po wydaniu przepisów z 
dn. 14 lipca 1926 roku a po- 
życzkach inwestycyjnych, zaintereso- 
wanie się niemi ze strony klijentów 
bylo niewielkie, a to z tego powodu, рг 
że dla braku lokat pożyczki inwesty- 
cyjne były wydawane tylko na kon- 
wersję krótkoterminowych pożyczek 
w Państwowym Banku Rolnym. 
piero po wydaniu przez Centralę Bar- 
ku okólnika z dnia 14 września 1926 
r. zezwalającego na wydawanie poży- 
czek długoterminowych na konwersję . 
wszelkiego rodzaju długów krótkotermi- 
mowych oraz na spłaty rodzinne i sukce* 

syjne, wzmogły się Operacje i w tym 
dziale. Szczególniejszem ułatwieniem 

4 dla pożyczek długoterminowych stało 
się wydanie przepisów z dnia 6 paź- 
dziernika r. ub. o szacunku kameral- 
nym, dzięki czemu uległ znacznemu 
skróceniu niezbędny dla uzyskania 
pożyczki okres czasu. 

Ponieważ rozwój akcji kredytu 
długotermiowego datuje się od wrześ- 
nia roku ubiegłego, przeto rezultaty 
działalności wydziału w roku sprawo- 
dawczym nie mogły być znaczne. 
Mianowicie, spraw zasadniczych na u- 
zyskanie pożyczek dla nabywców 
parcel wpłynęło w r. 1926—37, za- 
padło uchwał Dyrekcji o przyznaniu 
pożyczek—15, na podstawie których 
zostały przyznane 93 pożyczki dla 
nabywców na łączną kwotę 223900 zł. 
w zł.; z tej liczby wypłacona została 
41 pożyczka na sumę 115,300 zł. 
w zł. Wymienione wyżej 93 pożyczki 
zostały wydane nabywcom gruntów o 
łącznym obszarze 1415 ha. 

Spraw pożyczkowych na inwesty- 
cie rolne założono w roku 1926-ym— 
56, zapadło uchwał Dyrekcji o przy- 
znaniu pożyczek—3 na, sumę 34300 

«Zl, Zz tej liczby wypłacono 1 pożycz- 
kę na sumę 20000 zł. w złocie. (k.) 

INFORMACJE. 
Ustawa o buchalterach przy- 

sięgłych, 

W ubiegłym tygodniu odbył się 
w Warszawie ogólno-polski zjazd bu: 
chałterów. W pierwszym rzędzie pod- 
kreślono, iż rząd przy opracowywaniu 
projektu ustawy o t. zw. buchalterach 
przysięgłych pominął związki pracow- 
nicze, gdyż tylko niektóre z nich 
trzymały projekt ten do zaopinjowa- 
wia, jakkolwiek są one bezpośrednio 
zainteresowane w tej sprawie. Z tych 

4 wzgłędów projekt rządowy wywołał 
poważne obawy. 

Projskt ten przewiduje np., że bu: 
<chalterem przysięgłym będzie mogła 
być tylko osoba, posiadająca ukoń: 
czone studja wyższe, która odbyła 
5.letnią praktykę w charakterze t. zw. 
asystenta, tj, pomocnika buchaltera 
przysięgłego. 

Postulat taki, nieżyciowy, dopro- 
wadzi do tego, że stanowiska buchal- 
terów przysięgłych obejmą nie wy: 

* kwalifikowani zawodowcy, a osoby, 
© które posiadają czysto formalne kwa- 

lifikacje, nie zaś osobiste doświadcze« 
nie fachowe. : 

Związki pracownicze przeciwsta- 
łwiają się również projektowi utworze- 
mia instytucji t. zw. asystentów; муе 

tworzy Ona buchalterów przysięgłych— 
zwykłych przedsiębiorców, którzy bę- 
dą się posługiwali taniemi siłami po- 
mocniczemi. Konstrukcja nowej Usta- 
wy umożliwi wytworzenie się korupcji, 

ponieważ te same osoby, które będą 
księgi prowadziły, będą je również 
kontrolować i orzekać o ich właści- 
wym stanie. 

W tych ё 
pracowników przez czynniki miarodaj- 
ne jest szczególnie krzywdzące. 

Do- 4 

warunkach pominięcie £' 

Zniżka taryfy towarowej. 

Z dniem 5 a en žycie so 
uzupełnienie do taryfy towarowej ski 
Sz” normalnotorowych Z ważnłejszych 
inowacyj wymienić należy wprowadzenie 
przepisów o przewozie w wagonach lodow- 
niach towarów, łatwo ulegających zepsuciu. 
Ten dział uzupełnienia taryfowego wprowa- 
dzono dnia 1 bm. Zniżkę taryf obowiązują- 
cych udzielono dla przewozów: zboża i 
ziemniaków dla aprowizji sa powia: 
tów województwa krakowskiego i lwowskie- 
go, nawiedzonych przez nieurodzaj; burą- 
ków cukrowych z odległości 300 klm., łubi- 

nu do łubinownł dla przerobu; starych ki- 
szek gumowych, opon samochodowych do 
fabryk wyrobów gumowych do przetopienia; 
soli, bekonów i spirytusu na wywóz zagra- 

nicę. Jednocześnie wskutek domagania się 
zarządów kolei prywatnych, zmieniono do- 
tychczasowy sposób obliczania przywoźnego 
przy wysyłkach węgla z kopalni zagłębia 
krakowskiego w' ten sposób, iż, zamiast 

obliczania za łączną odjegłość kolei państwo- 
ch i prywatnych, obiczać się będzie za cd- 

ległość kolei prywatnych i osobno za od- 

ległość kolei państwowych, ale z potrące- 
niem z otrzymanego przewoźnego o 10—40 

gr. na tonie węgla. Pozatem wprowadzono 

pewne zmiany natury redakcyjnej, celem 
dokładniejszego sprecyzowania  b:zmienia 
taryfy. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 24 

tana 170--190, twaróg 100 — 120 za 1 kg., 

Ś.p. Izydor Kuneewicz. 
Dnia 20-go b. m. w Wilnie, dale- 

ko od rodziny przebywającej we Lwo- 
wie, życia dokonał ś.p. Izydor Kun- 
cewicz, emerytowany naczelnik działu 

ser twarogowy 150 — 180, masło nieso- rentowego zakładu ubezpieczenia od 
tone 450 — 500, solone 400 — 450, desero: 
we 500—550. 

Jaja: 170—180 za 1 dziesiątek. 
Drób: kury 4,00 — 7,00 zł. za sztukę, 

kaczki żywe 5,00 -8,00, bite 400—600, „gęsi 
żywe 12,00—15.00, bite 10.00 —12.00, indyki 
żywe 20,00—2200, bite 15.00—18.00 zł, za 
sztukę. 

Warzywa: kartofle 14—16 gr. za 1 kg., 
cebula 120—140, cebula zielona 5—10 (pę- 
Czek), szczaw 36—40 za 1 kg., sałata 70— 
80, marchew 30—35 młoda 30—40 (pęczek), 
pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 30—35, 
młode 30-40, brukiew 25-30, ogórki młode 30- 
40 gr. za sztukę., kwasz. 500.800 groch 75-85 
gr.za 1 kg. fasola 80.90 gr. za 1 kg., kapusta 
świeża 100—120, kwaszona 60—80. 

Cukier: kosika 170-175 (w hurcie), 180- 
185 (w detalu). 

Ryby: liny żywe 380 400, śnięte 250-280 
za 1 kg., Szczupaki żywe 300—350, šniete 
200—220, okonie żywe 350—380, śnięte 200 
—250, karasie żywe 200250. Śnięte 150-180 
karpie żywe 250-280, śnięte 180-200, leszcze 
żywe 350-380, śnięte 220-250, sielawa 200— 
220, wąsacze żywe 320—350, snięte 220—2:0, 
sandacze (brak), sumy 200—250, miętuzy 
120—150, jazie żywe 350—400, śnięte 200— 
220, stynka (brak) płocie 100—150, drob- 
ne 40—80. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

24 czerwca 1657 - 
Dewizy i waluty: 

czerwca r. b. Ziemiopłody: żyio loco Wilno : 

53-55 zł, za 100 klg., owies 46—48 (zależ- EE" 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 50— Dolary WER 33 

53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 32—34, Belgj: 2080 RZ 

pszenne 33—35, ziemniaki 11.00—12.00, słoma Holandja ZA "E 03 

żytnia 8 — 10, siano 15—18. Tendencja Londyn: 803 RE е 

spokojna. Dowóz umiarkowany. Nowy-York 2007 пНЕ 

Mąka pszenna amerykańska 100-110 (w Paryż 2855 A r 

hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- Praga ża a 102 

jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 — 90, Szwajcarja 17 = i aa 

žytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, Włochy 5, ‚ * 

razowa 50—55, kartofiana 80—90, gryczana Pagler Procentowe 

60—70, jęczmienna 60—65. 

Cu pytlowy 50 proc 70—75, 60 proc. 
60—65, razowy 52 — 56 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 151-160 g za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 90, 

ierana 85—05, jo" 80—095, pzozak 
„jaglana 

Mięso wołowe 270 — 290 gr. za 1 kg., 

cielęce 180 — 220, baranie (orak), wie« 
zowe 300—320. schab 340—350, boczek 

340—350, szynka Świeża 300—320, wędzona 
380—400. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.00 — 

4.20, Il gat. 350 — 380, szmałec wieprzowy 
50-—480, sadto 380—400. 4 

Nabiał: mieko 25—30 gr. za 1 litr, śmię- 

"KRO 
Wsch, sł. o g. 3 m. 15 

Zach. sł. o g.19 m. 59 

  

  

Spostrzeżenia meńcoroogienno Zaklad 
Meteorologii U. S. B. 

z dnia 24—VI 1927 r. 

) 762 

) -1-16 

Ciśnienie 
średnie. 

Temperatura 
ś e 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wlate ) Południowy. 
przeważający 

U wagi: Półpochmurno. Minimum 
za dobę -1-6 . Maximum za dobę-|-18.: Ten- 
dencja barometryczna spadek ciśnienia. 

URZĘDOWA. 
— Inspekcja po'icji w powie- 

cie Wileńsko-Trockim. Komendant 
policjj powiatu Wileńsko-Trockiego 
asp. Michalewicz oraz specjalny de- 
legat komendy wojewódzkiej podk. 
Jacyno dokonali inspekcji posterun- 
ków w Kienie, Turgielach i Kowal- 

czukach. 2 
SAMO RZĄDOWA. 

— (0) Wyniki wyborów do rad 
gminnych pow. Wiieńsko Troc- 
kiego. Do ania dzisiejszego wydział 
powiatowy sejmiku Wilefisko-Trockie- 
go otrzymał sprawozdanie o wyniku 

wyborów do rad gminaych, odbytych 
w dniu 19 czerwca, z następujących 

gmin: ь 
Ww gm. Mejszagoiskiej wybrano 

12 radnych, .w tem jeden przedstawi- 
ciel większej własności ziemskiej. (p. 

Witold Houwald), 1 
drobnej; podług narodowości 11 Po- 
laków i 1 Rosjanin. Я 

W gm. O kienickieį z 10 radnych 
2 Polaków, 1 Żyd i 7 Litwinów, w 
tem 1 handlarz, miejscowy organista 
i 8 drobnych rolników. 

W gm. Koniawskiej wybrano 10 
radnych, w tem 2 przedstawicieli 
średniej ziemskiej własności, reszta 
drobni rolnicy; podług narodowości 

6 Polaków i 4 Litwinów. 
W gm. Turgielskie 

radnych; wszyscy — 
rolnicy. » 

Jeszcze nie nadeszły wiadomości z 

gmin Rzeszańskiej i Solecznickiej. 

MIEJSKA. 

— W sprawie Wileńskiego 
obchodu z powodu sprowadze- 
nia zwłok Juljusza Słowackiego. 
Komitet obchodu podaje do wiado- 
mości, że we wtorek dnia 28 b. m, 
po odsłonięciu tablicy pamiątkowej 
w dziedzińcu domu przy ul, Zamko- 
wej 24, mogą być składane wieńce. 
Delegacje i osoby, które życzyłyby 
sebie złożyć wieńce, winnv się zgło” 
sić do Prof. Ferdynanda Ruszczyca 
w dniu uroczystości dnia 28 b. m. o 
dz. 9ej rano na miejscu uroczy- 

stości przy ul. Zamkowej 24. 
Równocześnie Komitet zawiada- 

mia, że wieniec od Wilna, który zo- 

wybrano 12 
polacy, drobni 

1 średniej i 10 SU 

Dolarówka 55,55 
Pożyczka dolarowa 85— 
kolejowa 1U2—103 
5 proc. konwers. 63,— 4 

8 pr. list. zast. Pań. Banku Gosp. Krajow. 
i Banku Rolnego 92, 

4,5 proc. ziemskie 55,56—55.50 
8 proc. warsz. 15.50—15 
5 proc. Warsz. 64,50 
4,5 proc. warszawskie 56,— 

GIEŁDA WiLEŃSKA. 

Wilno, dnia 24 czerwca 1927 r. 
Banknoty. 

Dolary St Zjedn. 8,901/,—8,89 

  

NIKA 
stanie złożony u grobu Słowackiego 
w Krakowie, oraz szkatuła, w której 
będzie przewieziona i złożona ziemia 
z grobu Euzebjusza Słowackiego, bę: 
dą wystawione w sobotę dn. 25 b. 
m. w oknie wystawowem  kwieciarni 
p. Gntowta-Dziewaltowskiego w da: 
mu uniwersyteckim przy ul. Zamko- 
wej 11. 

— (o) W sprawie zwrotu ko- 
-šelola Franciszkanskiego. |Jak się 
dowiadujemy, w chęci zwrotu kościo- 
ła Franciszkańskitgo i przyśpieszenia 
oddania tej świątyni zabytkowej pra- 

rządowe 
uchwaliły przystosować na potrzeby 
archiwum państwowego niewykończo- 

po 
i 

rozpoczęto prace 
przygotowawcze do wyniesienia aktów 

wym właścicielom, władze 

ny dom po Bunimewiczach i 
Mrėblewskim przy ul. Teatralnej 
Słowackiego. Już 

z kościoła Franciszkańskiego. 

— Wycieczka łotewska w Wil 
nłe' Bawiła w Wilnie przez kilka dni 
wycieczka molskiej młodzieży szkolnej 

zwie- 
dzili Wilno i okolice, a w dniu 23 b. 

sekcji 
wioślarskiej „Pogoni* gdzie bawiono 

z Łotwy. Uczestnicy wycieczki 

m. byli obzeni na przystani 

się raźaie do późna w noc. 

WOJSKOWA. 
(o) Dodatkowe posiedzenie 

komisji poborowej. Władze admi: 
nistracyjne uprzedzają poborowych, 
że dodatkowe posiedzenie komisji po- 
borowej odbędzie się jedynie w pier- 
wszej połowie lipca, przyczem pobo- 
rowi, którzy nawet stawią się na tę 
komisję i nie usprawiedliwią we wła: 
ściwym terminie, będą karani z całą 
surowością prawa. Zaznaczyć należy, 
że usprawiedliwienie niestawiennictwa 
we właściwym czasie wymaga  Szere- 

dość uciążliwych formalności. 
— (o) z: w sprawie 

poborowych, zakwalifikowanych 
do kategorji B W związku z po- 
stanowieniem $ 275 rozporządzenia 
wykonawczego do ustawy o po- 
wszechn ob. sł. wojsk., według któ. 
rego czasowa niezdolność do służby 
wojskowej określoną jest na przeciąg 
jednego roku, powstała kwestja, czy 
poborowi, którzy, stając do poboru 

w terminie spóźnionym przed dodat. 
kową komisję, zaliczeni zostali do 
kategorji B, mają do ponownego 
przeglądu stawać za rok, licząc od 
dnia stawiennictwa, czy też na naj- 
bliższej komisji głównego poboru. 

Wyjaśniając powyższą  kwestję, 
Min. spr. wewnętrznych zakomuniko- 
wało w drodze okólnika podwładnym 

wypadków we Lwowie, b. radca wi- 
leńskiego Urzędu Wojewódzkiego i 
Komendy Wojewodzińskiej P.P., b. ka- 
pitan armji austrjackiej i wojsk pol- 
skich. 

Zmarły należał przez czas długi 
do cechu dziennikarzy jako  współ- 
pracownik lwowskich gazet, „Słowa 
Polskiego”, „Gazey Narodowej“, 
„Dziennika Lwowskiego* i innych. 
Był nawet w przedwojennych czasach 
sekretarzem Towarzystwa Dziennika- 
rzy Lwowskich. Napis*ł powieść p.t. 

W. spójności małżeńskiej". 
Służąc w wojsku odznaczył się 

wybitnie; ordery militarne posiadał 
Pozostając w Wilnie na urzędzie, 

już się pracy dziennikarśkiej nie imal; 
nie zgłosił się o należenie do miej- 
scowych zrzeszeń prasowych lub lite- 
rackich. Przeto łączność zmarłego z 
dziennikarstwem i literaturą należała 
już do przeszłości. Tem niemniej że- 
gnamy słowem serdecznem byłego 
towarzysza, a rodzinie jego wyrazy 
szczerego składamy współczucia: 

Zwłoki śp. Kuncewicza spoczęły 
w ziemi cmentarnej na Rossie, 

Wiekuista światłość niech mu 
świeci. 
BERGER IKEA AS PES TINA ST DSS 

żeczkami wojskowemi, jako zaliczone 
do rezerwy lub pospolitego ruszenia. 
Dotychczas zaopatrzono w wojskowe 
dokumenty osoby w wieku do 43 lat. 
Starszych roczników jeszcze nie prze- 
glądano. 

Wobec tego władze wojskowe za- 
rządzą w najbliższym czasie przegląd 
dodatkowy osób starszych w wieku 
od lat 43 do 50-ciu, celem wydania 
tym osobom odpowiednich książeczek 
wojskowych. 

Rzecz jasna, że osoby te nie będą 
wciągnięte do szeregów, ani nie będą 
podlegały ćwiczeniom dla rezerwistów. 

SZKOLNA: 
— Egzamina wstępne do Li- 

ceum im Filomatów odbędą się 27 
i 28 czerwca o godz. 9 ej rano. 

Podania przyjmuje Kancelarja Szkol- 
na (ul. Żeligowskiego 1—2) codzien- 
nie od godz. 10—2. 

Wpisowe zależnie od klasy, od 
15 do 30 zł. miesięcznie. 

Popis żeńskiego hufca 
Harcerskiego. W niedzielę odbędzie 
się w sali miejskiej o godz. 12 m. 30 
przedstawienie hufca żeńskiego. Na 
program złożą się: 1) popisy poszcze” 
gólnych grup, 2) Baśń sceniczna w 
3-ch odsłonach „Dziadek Lešny“, 3) 
Chór i tańce. Dochód przeznaczony 
na obozy letnie drużyn żeńskich. 
Wsięp na salę od 1 zł. do 50 gr., 
balkon 30 gr. 

— Obchód ku czci Słowackie- 
go w gimn. im. Kraszewskiego. 
Dnia 21 czerwca w gimnazjum imie- 
nia Kraszewskiego, przy ulicy Tatar. 
skiej Nr. 5, ma zakończenie szkolnego 
roku, odbyła się uroczystość ku czci 
Juljusza Słowackiego. Odczyt p. t 
„Miodošė Siowackiego“ wyglosila p. 
Marja z Grendyszyńskich Dolecka. 

AKADEMICKA. 
— (c) Posiedzenie przedstawi- 

celi organizacyj akademickich 
w sprawie zachowania Działu 
Architektury na U.S. B. Onegdaj 
odbyło się w lokalu Ogniska Akade- 
mickiego (Wielka 24)  posiędzenie 
przedstawicieli organizacyj akademic-= 
kich w Sprawie zachowania Działu 
Architektury. Wygłoszony był króiki 
referat wykazujący, iż kwestja istnie- 
nia na USB. w Wilnie Działu Archi- 
tektury jest kwestją ogólno-akademic- 
ką. Więcej nawet. Jest to sprawa 
kultury Wilna i Wileńszczyzny. lst- 
nienie Działu Architektury na kresach 
ma znaczenie wysoce pozytywne. 
"Nie mówiąc już o tem, że przeszło 
60 akademikom nie daje się możno- 
ści ukończenia studjów, zamyka się, 
znosząc ten Dział, drogę iozwcju dla 
twórczych pierwiastków artystycznych. 

Rozumiejąc 
odpowiedniej akcjj u właściwych 
czynników, ukonstytuowany Komitet 
Akademicki opracuje płan i sposób 
wszczęcia starań w tym kierunku. 

— Z Koła Polonistów. W nie- 
dzielę dn. 26. VI. r. b. o godz. 11 
odbędzie się w semirjum Połonistycz- 
nem (Zamkowa 11 — 7) doroczne 
walne zebranie człoków Koła Polo- 
nistów z następującym porządkiem 
dziennym: 1. Wybór przewodniczące- 
go. 2 Odczytanie protokułu 3. Spra- 
wozoanie ustępującego Zarządu. 4 
S>rawozdanie Rady Nadzorczej. 5. Po- 
prawki do statutu Koła. 6  Regula- 
min i wybory Komitetu Wydawnicze- 
g0.*7. Wybory władz Koła. 8. Wy- 
bory delegatów na Zjazd Związku 
Kół Polon. P. M. A. w Warszawie. 
9, Wolne wnioski. + 

potrzebę wszczęcia 

     

    

   

      

       
    

sf. 

Tadeusz Łoskiewicz 
Pracownik S. A. „Trak* 

zmarł tragicznie dnia 23 czerwca r. b. w Ignalinie. 

Eksportacja zwlok z Ignalina do Kościoła w Potuszu odbędzie się 
w sobotę o godzinie 10 min. 30. Poczem po nabożeństwie žalobnem 
nastąpi złożenie zwłok do grobu ua cmentarzu miejscowym. 

° 

O czem zawiadamiają Koledzy i Współpracownicy. 

Tadeusz Łoskieoicz 
nasz zacny i nieodżałowany pracownik zmarł śmiercią tragiczną dnia 
23 czerwca r. b. w Ignalinie 

Q czem zawiadamia rodzinę i przyjaciół 

ZARZĄD S A. „TRAK. 

W najboleśniejszą rocznicę śmierci naszego jedynaka 

Ś. P. Witolda Fleksiuka 
„ Ucznia klasy V-ej, gimn. O. O. Jezuitów, odbędzie się nabożeństwo w 

Kościele Św. Kazimierza o godz. 10 rano dnia 26 b. m. 
Na które zapraszają przyjaciół i kolegów 

RODZICE. 

Przygotowania do Koronacji 
Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. - 

Posiedz”nie komitetu organizacyjnego. 
Wczoraj o godz. 7-ej w gmachu wojewódzkim odbyło się plenarne po- 

siedzenie Komitetu. Poszczególae sekcje złożyły ostateczne relacje swych 
prac. 

Sekcja pochodowa 
żadnych zmian do już ustalonych punktów nie wprowadza. Kwestja prze- 
pustek na plac Katedralny w dniu uroczystości napotyka tylko trudności 
czysto techniczne i te jednak już udało się przebrnąć. Przy udzielaniu 
przepustek zastosuje się zasadę proporcjonainości, uwzględni się osobis- 
tości i organizacje bardz ej reprezentatywae. (c) ы 

Sekcja dekoracyjna 
prace swe finalizuje. Ostatnio wyłoniła się kwestja mostu pontonowego na 
Wiiji—do Pióromontu, Zajęłoby się tem ew. wojsko, lecz sprawa wymaga 
omówienia, gdyż różne są' na to poglądy przedstawicieli wojska i 
miasta. (c) 

Sekcja kwaterunkowa 
jest w sytuacji nieco trudnej. Zasadniczo gmachy szkolne mają być pro- 
wizorycznemi pomieszczeniami pielgrzymów, poza innemi budynkami—ta- 

„kich jednakże lokali poszukuje i policja dla 1200 funkcjonarjuszów, ścią- 
gniętych z całej Polski na okres Koronacji,. | oto stało się, że skutkiem 
nieporozumienia—gmach Szkoły Technicznej—zarezerwowany pedobno dla 
pielgrzymki z Łotwy—zajęła policja; kwestja ma się wkrótce wyjaśnić. 

Sekcja Sanitarna 
stoi już gotowa. Do podanych niedawno wiadomości niewiele można 
dorzucić. Zorganizowany personel liczy 418 ludzi, oprócz sił pomocniczych 
(szoferzy i t. p.). Polski Czerwony Krzyž, spiritus mevens prac sekcji 
sanitarnej, daje ze swej strony bardzo wiele, dalej wojsko i np. Koło Po- 
lek—dopomagają dzielnie. Preliminarz wydatków Sskcji wynosi 10.000 zł. (c) 

Sekcja finansowa 
zdawałoby się winna zajmować miejsce pisrwsze — tymczasem rzeczywi- 
stość lubi chochliki — i, jak się dowiadujemy, Sekcja powyższa nie dopro- 
wadziła swych zebrań do skutku, nie mówiąc już o planach. Los jej rze- 
czywiście nie jest do pozazdroszczenia: posiada takie, plus minus zgło- 
szone kosztorysy: Czerwony Krzyż — 10000 zł. policja (na obozowiska 
it. d.) 15.000, prof. Ruszczyc — na cele swej Sekcji dekoracyjnej — 
4500 zł., prof. Kłos — 6300 — i drobniejszych niemało. Tymczasem kasa 
dysponuje sumę o wiele, wiele mniejszą niż najmniejszy z cytowanych 
kosztorysów. Ostatnio jednak wyłaniają się kombinacje wyjaśniające tę 
zawiłą sprawę. (c) 

Sekcja prasowo-propagandowa 
również zażywa szkodliwego i niezasłużonego spoczynku. Daly się słyszeć 
na zebraniu dość ostre zarzuty pod adresem prasy wileńskiej, za jej nie- 
ścisłe jakoby wiadomości o pracach Komiletu iczy Sekcyj oraz za nie dość 
poważne traktowanie Sprawy. Jeśli te zarzuty, wielce problematyczne 
zresztą, są uzasadnione—a nie wynikają z innych przyczyn, —dłaczegoż 
Sekcja prasowa nie raczy wiadomości błędnych prostować, czy to przez 
komunikaty oficjalne, co podobno leży w zakresie i programie sekcji, czy 
inną jakąś drogą? Z drugiej jednak strony charakterystycznem jest, że 
objekcje co do głosów prasy podnosili ci, których słowa bez żadnych 

„istotnych zmian czy układów dośzły ogółu, —skoro więc źródła autentyczne 
są względne, więc cóż na to prasa poradzi, oraz czy oburzenia, „ignoro: 
wanie* „prasy it. p. są conajmniej uzasadnione? (c) r 

Zakończenie obrad, 
Ostatecznie—ma się podać do ogólnej wiadomości program i odezwę 

o Uroczystościach. ]. Eks. biskup Michałkiewicz informuje równocześnie, 
iż Kurja wileńska vzyskała odpust na 1 dzień dła tych, którzy przystąpią 
do ś. Ś. sakramentów pokuty i Komunji, oraz wezmą udział w pracach. 
ad > jest wydanie pamiątkowej księgi zbiorowej o ko- 

ronacji, c) 

Remont Kaplicy Ostrobramskiej i kościoła św. Teresy. 
Od tygodnia z górą prowadzone są roboty w celu odnowienia Ka- 

plicy Ostrobramskiej i Kościoła św. Teresy. Roboty te prowadzi znana w 
Wilnie firma budowlana inżyniera Jana Gumowskiego pod kierunkiem prof. 
Juijusza Kłosa. 

Przy oczyszczaniu murów z tynku nałożonego w ciągu ostatnich pa- 
ru dziesięcioleci ujawniono w wielu miejscach gzymsy i ornamenty, które, 
dla uproszczenia sobie zadania przy poprzednich remontach, zostały po- 
kryte tynkiem. 

Kaplica Ostrobramska i Kościól św. Taresy będą odmalowane na 
kolor kremowy o bardzo miękkim, łagodnym tonie, specjalną farbą mine- 

ralną Keima, która posiada wysokie zalety konserwacyjne. 

` 

sobie organom, że poborowych, zali- ZEBRANIA I ODCZYTY 
czonych do kategorji B, należy przed- — Z posiedzenia Wojewódz- 
stawiać ponownie komisjom poboro- kiej Komisji Turystycznej. Dnia 
wym po upływie pełnego roku. 22 D. m. w Urzedzie wojewódzkim 

Okólnik powyższy posiada pier- odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej 
wszorzędne znaczenie, ałbowiem wy. Komisji Turystycznej pod przewod- 
jaśnia, że opóźnićni poborowi, po nictwem inż, S'ły-Nowickiego w spra- 
uzyskaniu kategorji B, stają do na- wie wystawy fotograficznej Krajobra- 
stępnego przeglądu również z opóź- zu Poiskiego. Uchwalono program i 
nieniem. regulamin wystawy oraz wybrano Ko: 

— (0) Przegląd wojskowy osób mitet wystawy i sąd konkursowy w 
starszych od 43 do 50 lat włącz- nasiępującym składzie: prof. F. Rusz- 
nie. W myśl ustawy © powszechnej czyc, prof. F. Remer, art. fot. J, Buł- 
służbie wojskowej osoby do lat 50 hak, dyr. Oktawjusz Rackiewicz i int. 

wy ustalono na dzień 30 b. m. Wy: 
stawa trwać będzie do 11 lipca wł. 
Eksponaty nadsyłać należy do godz. 
15 dnia 28 b. m. wł. pod adresem: 
Urząd Wojewódzki, pokój Nr. 81. 
Eksponaty z objazdowej wystawy, 
zorganizowanej przez oddział Stani 
sławowski T-wa Tatrzańskiego, w ilo- 
ści 2.000 sztuk już nadeszły i w ca- 
łości będą ma wystawie wileńskiej 
umieszczone, Wojewódzka Komisja 
turystyczna zwraca się jednocześnie 
do wszystkich miłośników fotografji 
krajobrazu polskiego o wzięcie jak- 

winny posiadać i legitymować się ksią- Siła: Nowicki. Termin otwarcia wysta-najliczniejszego udziału w wystawie, 

Za najlepsze prace sąd konkursowy 
przyzna wystawcom nagrody honoro- 
we w postaci dyplomów, listów 
pochwalnych etc. 

— Walne zebranie T.wa Kra- 
joznawczego. W niedzielę 26. Vi. - 
odbędzie się w Instytucie Sniadeckich | 
(Nowogródzka 22) w Auli Chemicz- 
nej doroczne Walne Zebranie Wileń- 
skiego Oddziału Polskiego Towarzy- 
stwa Krajoznawczego, na które Za- 
rząd zaprasza wszystkich członków 
Towarzystwa i sympatyków. 

Pierwszy termin Zebrania o godz.
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Program pobytu w Wilnie Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

W dniu 1 lipca w godzinach wieczornych przybywa do Wilna na uro- 
czystość koronacji Matki Boskiej Ostrobramskiej p. Prezydent Rzeczypo» 
spolitej w otoczeniu licznej świty. Przybędą również tego dnia lub następ" 
nego p. Prezes Rady Ministrów Marszałek Piłsudski oraz niektórzy p. p. 
Ministrowie. Drugi dzień pobytu p. Prezydenta 2-go lipca będzie całkowicie 
poświęcony tej uroczystości oraz momentom ściśle z nią związanym. W 
dniu tym wydaje bankiet na oześć dostojnych gości arcybiskujj — Metro- 
polita Jałbrzykowski. 

dniu 3 lipca przewidywane jest: rewja wojskowa, zwiedzanie wy- 
staw oraz zawodów wojskowych, udzielanie przez p. Prezydenta audjencjy, 
śniadanie wydane przez miasto oraz raut w Pałacu, wydany przez p, Pre- 
zydenta. Nazajutrz 4-go lipca rano p. Prezydent opuszcza Wilno, za- 
trzymując się w powrotnej drodze w  Landwarowie, skąd odbędzie wy- 
cieczkę do Trok. 

Osoby oraz delegacje, które pragnąlyby uzyskać posłuchanie u p. 
Prezydenta, winny zgłosić się w Urzędzie Wojewódzkim (pokój Nr. 33) w 
godzinach od 11 do 13 najdalej do dn. 25 b. m. włącznie; 

Kuratorjum Białostockie zostanie zlikwidowane. 
Przed dwoma dniami rozeszła się jum Wileńskie części terytorjum woj. 

po Wilnie wiadomość, kolportowana Nowogródzkiego i Białostockiego. Po 
przez jedno z pism miejscowych, o sprawdzeniu na miejscu dowiadujemy 
tem, że Kuratorjum Szkolne powiado- się, że Kuratorjum żadnego zawiado- 
mione zostało przez Ministerjum 0 mienia nie otrzymało, a kwestja prze- 
cofnięcia zarządzenia w sprawie likwi- prowadzenia tych zmian została jedy 
dacji Kuratorjum Białostockiego, a co nie ze względów technicznych na czas 
za tem idzie przejęcia przez Kurator- pewny odroczona: 

Nowe banknoty 10»cio złotowe. 
Poczynając od dnia jutrzejszego 922—u góry i 1025—u dołu, : 

ukażą się w obiegu bilety bankowe Na żółtem tle strony przedniej 
10-złotowe II emisji. Bilety te wyko- znajdują się bronzowo-niebieskie f- 
mane są na białym rtypsowanym pa- gury kobiece, z których lewa sym- 
pierze i posiadają z lewej strony nie- bolizuje wiedzę, prawa zaś sztukę. 
zadrukowany margines ze znakiem Banknoty te z lewej strony mają 
wodnym, przedstawiającym w profilu wydrukowaną Scrję, z prawej zaś 
podobiznę Króla Bolesława Chrobre- siedmiocyfrowy numer. 
go oraz lata jego panowania, t. į. 

WREFOBUYTOKUK O ОНЧЕ ЕЛЕПОТИ ЛЕНЕ RETRO ZEE AOI (EE CI EDAISKEROSETS 

11, 30 m., drugi, niezależnie od licz- przez Komitet należności, otrzym *- 
by przybyłych członków, go odz. 12. liśmy list funkcjonarjuszów tego K-- 

— illici Zjazd Pedjatrów Pol. mitetu, w którym stwierdzają, że po 

оРОМО 

z wiosną i teraz wszystkiewyniszczyć 
gniazda, a sosny obronić. Jeżeli po- 
zostawimy to w stanie obecnym na 
lat kilkanaście, nie będzie już gawro- 
nów—bo nie pozostanie już sosenlR. 

— Podziękowanie Komitetu Organi- 
zacyjnego Zjazdu Geografów. Komitet 
Organizacyjny 2 Zjazdu Słowiańskich Geo- 
grafów i Etnogratów w Polsce wystosował 
na ręce p. Wojewody pismo następujące: 

Imieniem Komitetu Organizacyjnego II 
Z. 8. G. E. w Polsce mam zaszczyt wyrazić 
szczerą i głęboką podziękę za cenną współ- 
pracę w przyjęciu Kongresu, ułatwienie jego 
prac I uprzyjemnienie jego członkom poby- 
tu w Polsce, — za poparcie czyto materjalne 
czy moralne usiłowań Komitetu Organiza- 
cyjnego, zmierzających do ukazania obcym 
uczonym stosunków w Państwie z jaknaj- 
lepszej strony. Że Zjazd odpowiedział wijpeł- 
ni swemu celowi, to w znacznej mierze za- 
sługa tych, którzy Swym wpływem i tru- 
dem umożliwili pomyślne przeprowadzenie 
jego programu. у 

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

stępy Zofji Jaroszewskiej. D-iš i jutro 
ostatnie dwa razy świetny «Czerwony fotel» 
(<Premjer») Fodora, na którym publiczność 
bawi s'ę wybornie. Satyra ta posiada wiele 
aktualności, to też przedstawienie <Czerwo- 
nego Fotelu» artystycznemi swemi walorami 
przewyższa szereg sztuk bieżącego repertu- 
aru komedjowego, o 

— «Ja tu Rządzę>—W. Rapackiego. 
Korzystając z gościny Zofji Jaroszewskiej, 
Teatr Polski w poniedziałek najbliższy wzna- 
wia rekordową krotochwiię polską «Ja tu 
rządzę», do której reżyser K. Wyrwicz- Wich- 
rowski przygotowuje nowe piosenki i wkładki. 

Wieczór uroczysty ku uczczeniu 
Juljusza Słowackiego. W wieńcu hołdów 
składanych przez ludność Rzeczypospolitej 
dla Wieszcza, z okazji powrotu Prochów 
Jego do Kraju, Wilno musi zająć odpowied- 
nie miejsce; to też w szeregu uroczystości, 
ku czci Wieszcza, uroczysty wieczór w Te- 
atrze Polskim powinien wypaść pod każdym 
względem dodatnio. 

3 jak wiadomo, wieczór się odbędzie w 
dniu 28 czerwca (wtorek), a złożą się nań: 
przemówienie prof. J. Wierzyńskiego, recy- 
iacje, oraz cztery obrazy «Balladyny». W 
przedstawieniu biorą udział najlepsze siły 
Teatru oraz Zofja Jaroszewska. 

— «Obrona Częstochowy». Premjera 
«Obrony Częstochowy», z gościnnym wy- skich. W dniach 26—28 czerwca od- 

będzie się w Wilnie lll-ci Zjazd Ped- 
jatrów Polskich, Zgłoszono 57 refe- 
ratów, które będą odczytane na 5 
posiedzeniach Zjazdu. Spodziewany 
jest przyjazd około 100 lekarzy — 
pedjatrów z różnych dzielnic Polski. 
We wtorek 28.М! — ma się odbyć 
wspólna wycieczka do Werek, a w 
śiodę 29.VI — do Druskienik w ce- 
u zwiedzenia Zdrojowiska. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Rekrutacja robotników rol-- 

"nych do Francji. Państwowy Urząd 
Pośrednictwa Pracy powiadomiony 
został przez misję francuską o zapo- 
trzebow: niu na robotników i robotnice 
do robot rolnych we Francji. W dniu 
20 bm. specjalna komisja rekrutować 
będzie w Święcianach robotników i 
robotnice, a 21 bm. w Wilnie. Poszu- 
kiwani są rolnicy w wieku od 27—= 
46 lat oraz kobiety w wieku ponad 
21 lat. Zgłaszać się nałeży na ulicę 
Subocz Nr 20 

RÓŻNE. 
— © pretensjach pracowni- 

ków wyborczych. We wczorajszych 
pismach wileńskich ukazały się wia- 
domości o żądaniach niewypłaconych 
pracowników wyborczych  Bezpartyj- 
nego komitetu. Ze strony Bezpartyj- 
nego Komitetu otrzymujemy wyja- 
śnienia, że pieniądze są wypłacane 
stale, w miarę sprawdzania rachun- 
ków. Sprawdzenie to jest ogromnie 
utrudnione z różnych względów, 

Temniemniej wszyscy pracownicy 
są zadawalniani w miarę możliwości 
biurowych, Zajście przed redakcją 
Słowa wywołane zostało dlatego, że 
cały szereg indywidyów, które prze- 
ważnie żadnego udziału w akcji wy- 
borczej nie brały, ruszył pod reda- 
kcję, podburzany do tego przez Ко- 

ś, komu widać na wywołaniu zaj: 
ścia załeżało. Żarówno więc to zaj- 
ście, jak umieszczenie oppowiednich 
wzmianek w Dzienniku i Kurjerze- 
oznaczają tylko, że nastroje przed- 
wyborcze — jeśli chodzi o naszych 
przeciwników—trwają jeszcze w Wil- 
nie nadal. 

— Oświadczenie funkcjonar- nów wogóle, 
juszów Bezpartyjnego Komitetu. 
W związku z notatkami, które uka- miejscu odpoczynku i spaceru, jakiem 
zały się w dwóch pismach miejscc- w każdem choć trochę dąžącem ku“ 

fun- kulturze mieście byłby nasz park na 
kcjonarjuszów Bezpartyjnego Komi- Zwierzyńcu. ) 
tetu do Inspektoratu Pracy z prośbą 
o interwencję wobec nieoplacenia rządzać konkursy strzeleckie na nie, 

wych o rzekomem udaniu się 

  

MAURYCY RENARD 

"Czy опг 

łub też pomysł sceniczny „Prokurator 

żadną interwencję do [Inspektoratu gy it i 2 
Pracy się nie zwracali i informacje o e zy wg aan es Ši 
tem w Dz. Wil. i Kur. Wil, są po- wickiego, wyznaczona na 30 czerwca. 
zbawione podstaw. ski) P A REA pea, Pn. 

ami . Pożegnalne przedstawienia. Dzi 
as posie 26 czerwca ostat- jutro Test Letni wystawia po raz ostatni 

ni „dzień wyścigów konnych w Po- <Holerderkę», barwną i melodyjną operetkę 
śpieszcze. Totalizator, konkurs hip- SZ jol obsadzie z Janiną 
piczny, otkiestra wojskowa, bufet. Pożowską na czele. sd, 2 Bedą to ostątnie pożegnalne przedsta- 
Początek konkursu hippicznego O wieuia OBATE warszawskiej, która wakutck 
godz. 1-ej pp., wyścigów o godz. wytworzonej sytuacji zmuszona jest do opu- 
3-ej pp. WA naszego ia 

— Sosny czy gawrony? W pa- W is i 
ru numerach «Sława» z ostatnich dni Teac podstawienie po io 30 op. 
pojawiły się wzmianki w obronie ga- odegrana będzie po raz ostatni operetka Kal- 
wronow w lesie Zwierzynieckim przed mana <Księżna cyrkówka». Ceny miejsc zni- 
barbarzyńskiem ich niszczeniem. Jako Ż91e: ! : Ž — Reduta na Pohulance. Teatr Mes-' 
rolnik może i musiałbym bronić ga- gal.Niewiarowskiej. Jeszcze tylko kilka go- 
wrony przed ' 2 tępieniem, szczególnie ścinnych występów stołecznej operetki <No- 
przed tępieniem dziko, nieludzko pro- wości» w gmachu teatru «Reduta» na Pohu- 

wadzonym—to ostatnie zawsze potę- 
pić należy i nie dopuszczać do zdzi- Mimi» Benatzkiego. 
czenia. Jako mieszkaniec Zwierzyńca Niedziela 26 czerwca <Dorlna> J. Gil- 
i miłośnik tej dzielnicy muszę jednak berta. 8 i 
stanowczo zaprotestować przeciw roz „„„„y, rolach głównych Kazimiera Niewia- 
mnążaniu, a nawet tolerowaniu tu RADJO 
tych ptaków. Cały śliczny las sosno- ' 
wy przy ul. Witoldowej jest przezna- Program audycji warszawskiej. 
czony na zagładę dzięki gawronom. a re aa atwo g  o 
Wyjątkowe piękne miejsce odpoczyn- 15.00. Komunikat gospodarczy | lotujczie 
ku i spaceru wśród stułetnich SOSEN meteorologiczny, nad program. 
ma ulec zniszczeniu dla hodowli ga: 1838—1000. Owety BE, : 

i i z .35—17.00. p. t. <Prawo kon- 
wronów! Wszystkie wierzchołki Ap. stytucyjne» wygł, dr. Wacław Makowski 
sen są oblamane Z žywyc galązek i 17.00—17.15, Nad program i komunikaty, 
sterczą martwo, bo gawrony budują 17.15. Koncert popołudniowy popularny. 
> Kaa gałązek swe gniazda lub ob- DO pinasi BAT 
pierają je przelatując i sadowiąc się Po ae KOMUNIKALY SCALA. 

wciąż na nie. Można tolerować i ho- Ssadei » Ct vida 
dować gawrony w innych miejscach, - i 2 
ale tu na Zwierzyńcu, w M ależ WYPADKI i KRADZIEZE, 
rować ich nie wolno, a należy wszy- — Polowanie na człowieka. W 'po- 
stkie wytępić i żądać trzeba od Ma- liżu strażnicy <Kamienny wóz» p 
gistratu, by obronę i zachowanie tego ©: P: usłyszał szereg strzałów rozlegających 

Sobota 25 czerwca po raz ostatni <Ądieu 

atrol K. 

Nie wolno dopuszczać do zmarno- 

  

® @ Miejski Kinematograf 

@ Kulturalno-Oświatowy 
% Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) 

się w stronie przedpola słupa graniczneg 
Nr 254. Udano się na miejsce i znaleziono 
pomiędzy zasiekami z drutu kolczastego 
czapkę cywilną oraz parę pończoch damskich. 

Jednocześnie zauważono po stronie so* 
wieckiej 12 żołnierzy poszukujących kogoś 
na terenie przygranicznym, Zachodzi przy- 
puszczenie, że straż sowiecka usiłowała po- 
strzelić kogoś, kto przekiadał się przez gra- 
nicę i zdołał skryć się w zaroślach położo- 
nych przy granicy. 

— Śmierć plutonowego w jeziorze 
Galwie. W dniu 9 bm. plutonowy Edward 
Jezierski wypłynął na jezioro i nie wrócił. 
Na drugi dzień znaleziono łódź na brzegu 
w rejonie 22 baonu KOP. Wszczęto poszu- 
kiwania na wyspach i w okolicy jeziora, 
jednak dały one wynik negatywny. W ubie- 
gły czwartek dopiero va brzegu jeziora Gal- 
wie pastuch zauważył trupa. Dochodzenie 
ustaliło, że są to zwłoki plutonowego Jezier- 
skiego. Zwłoki zabezpieczono. 

— Okradzenie pensjonatu w Wer- ‘ 
kach. W noc na 24 b. m. do pensjonatu 
Heleny Pietkiewiczowej w Werkach, w mo- 
mencie kiedy domownicy zajęci byli rozmo« 
wą, Zakrądli się przez otworzone okno zło- 
dzieje i wynieśli różne rzeczy wattości ogól- 
nej 3000 zł. Powiadomiony o tem urząd 
śledczy wysłał na miejsce wywiadowców z 
psem policyjnym. Dochodzenie ustaliło, że 
złodzieje przyjechali autem i odjechali z łu- 
pem do Wilna, pomimo to zarządzono po- 
szukiwanie w okolicznych lasach celem 
stwierdzenia, Czy, przypadkiem, skradzione 
rzeczy nie zostały tam ukryte. 

SPORT 
Czwarty dzień wyścigów kon- 

nych. 

Czwarty dzień wyścigów konnych roz- 
poczęty został o godz. 1 po poł. myšliws 
skim konkursem hippicznym, do którego za- 
pisało się 22 jeźdźców. Warunki przewidzia- 
ne dla tej konkurencji opiewały: 12 prze- 
szkód do 1 m. 10 cm. wysokie i 3 m. Sze- 
rokie, craz tempo 400 mtr. na minutę. Pierw- 
sze miejsce zajął, przechodząc bez błędu 
wszystkie przeszkody—na «Nektarze» a dru- 
gie na «Mandarynie» por. Kamionko 13 p. 
uł. Trzecie miejsce przyznano pcr. Kosiń- 
skiemu 23 p. uł, czwarte—por. Romaszkie- 
wicz 23 p. uł. na wałachu <Król». 

W gonitwie pierwszej płaskiej (wło- 
ściańskiej) na dystansie 800 mtr. pierwsze 
miejsce zajął <Grzmot», drugie «Iskra», trze- 
cie «Alma», wszystkie dosiadane przez chłop- 
ców stajennych. W biegu tym wzięli udział 
O włościanie, którym jury przyznało na- 
rody: 

Е W gonitwie długiej z plotami, na dv- 
stansie 2800 mtr. zwyciężył w czasie 3-m. 
30 sek. por. Juściński 13 p. uł, na <Bandu- 
rze», drugie miejsce zajęła «Tancerka», trze- 

p. Cie <Ewiwas, -dosiadana przez por. Donnera 
26 p. uł. Totalizator 16. 

Gonitwa z przeszkodami, na dystansie 
3000 mtr. wygraną została przez por. Don- 
nera 26 p. uł. na «<Wetschera» o 15 długo- 
šci, por. Suchecki na klaczy «Panna» był 
drugim. por. Kosiński 23 p. uł. na «Niemen» 
trzecim. Czas zwycięzey 3.38. Totalizator 14 

= Gonitwę czwartą z płotami, dystans 
3200 mtr. wygrał p. Rajowski na <Cezarze> 
bijąc o trzy długości <Excentryka» pod cor. 
Mittass 26 p. uł. 1 <Brawos pod por Su- 
Checkim 21 p. uł. Czas 4.16. Totalizator 13. 

Gonitwa piąta z przeszkodami, dystans 
3200 mtr. wygrała pięknie <Alba> bijąc po | 
zostałe konie o 30 długości. Drugie miejsce 
zajęła <Urodna» pod por. Juścińskim 13 p. 
uł., trzecie <Turkawka» pod por, Kosińskim 
23 p. uł. Totalizator 12 zł. 

Ostatnia gonitwa, płaska, na dystansie 
2400 mtr. przyniosła zwycięstwo <Renacie>, 
przed «<Dariusem» i <Reve d'or. Totalizator 
10. Z wypłat kasy totalizatora widać wyraź- 
nie, że publiczność w przeciągu kilku dni 
wyścigów zdołała poznać konie i grała na 
faworytów. w. T. 

Perlmuttera U.tramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 

pasty ia farbą do — bielizny 
i celów mala i 

Odznaczona na WA w Brukseli 
1 Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze do nabycia. 
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wania starych drzew—ani my, ani 
nasze młodsze pokolenie nie docze- 
ka już takich sostn, jeżeli przez 
niedbalstwo lub źle zrozumianą mięk- 
kość dopuścimy do zaginięcia tych 
drzew. | 

A jeżeli przyjmiemy pod uwagę 
jeszcze niemożliwe zanieczyszczanie 
murawy, ustawiczne krzyki gawronich 
stad to rozumiejąc chęć obrony gswro« 

nie można zrozumieć tej 
ich w środku miasta, w 

    

chęci obrony 

USUWA RADYKALNIE 

Trzeba te ptaki tu wystrzelać, u- 

wspomnieniami człowieka Nr. 2? 
— Tak jest w zasadzie, lecz ucze 

ni podejrzewają, że mogą powstać po- 
„__ między dwiema temi pamięciami wspól- 

— Nie wiele możesz mi powie- ne asocjacje, mogące stworzyć remi- 
dzieć. jednem słowem, . jest to praw- niscencje niejasne i nieokreślone wy- 
dziwa historja o bankierze Wiljamsie, obrażenia współne... : 

— Więc dobrze. Jednak może to 
był wyjątkowy wypadek, który się 
nie powtórzy wkrótce? A 

— Ach, to jest słuszne pytanie! 
Musimy to zbadać. Co roc pilnować 
go będziemy nader starannie... 

P. de Prase znów zastanowiła się. 
— Ho, ho, — mruknęła p. de Pra. _ — Choroba..:—rzekła w zamyśle- 

[_SpRzEBaNO więcEj Niź DWA MILIONY stoików. 
„^ №\Е% ` 

‘ IE PIEGI, WĄG 
ZMARSZCZKI OGORZAŁOŚĆ |INNE DEFEKTY CERY. 

Hallers". Pierwszy stał się zupełnie se, spoglądając na album, 
jnnym człowiekiem, drugi zaś, wy- _ Ednak troska pówróciła na je jczoło 
myślony przez Lindaua, opierającego — Wszystko to jest bardzo emo- 

się na spostrzeżeniach medycznych, cjonujące, lecz daliśmy się rwać 

miał urzędować w dzień, a kraść w talom. wok jźtroonitialzta ipate- 
nocy. |. zie. Widziałeś Jana Marenil wycho- 

Właśnie o to chodzi. Taine, dzącego z domu i wracającego . doń 
Asam, Dufay i Ribot zgadzają Się w przebraniu nocnego włóczęgi. Do- 
całkowicie w teorjach o rozdwojeniu brze. Lecz skąd dowód, że chodzi tu 
osobowości. Mogę mamie wskazać o rozdwojenie osobowości? Mógł się 
ich prace i artykuły, które należałoby najprościej w świecle przebrać, 
przeczytać, Znaleść tam można sto — W każdym razie cel takiego 

przykładów tej dziwnej psychozy. przebrania musiałby być podejrzany. 
P.-de Prase namyślała się chwilę: Lecz odrzućmy to przypuszczenie, 
— Mówisz, że te oba „ja“ nie mamo. Dosyć było przyjrzeć się jego 

znają się, nie wiedzą wzajemnie o postawie, ruchom, a przedewszystkiem 

swej egzystencji? Czyli że ich pamięć twarzy, by nabrać pewności, że mo- 
również odnosi się tylko do przeżyć wy być nie może © przebraniu. jedy- 
każdego „ja”; wspomnienia człowieka nie stanem patalogicznym możemy 
Nr 1 nie mają mic wspólnego ze wytłómaczyć taką zmianę. 

— 

niu. Choroba psychiczna... Ależ to 
nie wystarczy, by zniechęcić Gilbertę 
do tego człowieka! Ona ma takie do- 
bre serce! Zechce go leczyć, otoczyć 
opieką i troskliwością... 

— Bastal Są różne sposoby przed- 
stawienia tego faktu! Przecież nie 
wychodzi się zamąż za złodzieja — 
lub, kto wie, zbrodniarza może?... 
Lecz jeśłi złodziej, lub morderca po- 
pełni swą zbrodnię pod wpływem 
choroby umysłowej, a sąd uzna tę 
okoiiczność, zostaje on zamknięty w 
Szpitalu, zamiast więzienia. Nie wy- 
chodzi się za warjatal Można go ko- 
chać, opiekować się nim, lecz nie być 
jego żoną! 

— Zobaczymy, co będzie dalej, — 
rzekła p. de Prase. Narazie nie ma- 
my nic lepszego do zrobienia, jak iść 
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RESET TSZT TTOZADAZACWIE WROTA OOOO TZTEZE Z DETTETTETOKÓRNA 

za raz znalezionym śladem. Zobaczy- 
my. Narazie niema nic pewnego. Za» 
wsze lepiej mieć dwie cięciwy przy 
łuku. Mam projekt, który ос 
dni obmyślam. Podczas krótkiej roz- 
mowy, jaką mieliśmy przed chwilą z 
Janem Marenil, starałam się rozpo- 
cząć atak... Nie pozbędę się swego 
projektu, będzie to pewniejsze. Wra- 
zie, gdy twoje odkrycie zbyt będzie 
się przeciągało, będziemy ra dzi zna» 
leźć inne wyjście, które zwona przy- 
gotowywać już zacznę... 

— Jakie? 
— Nie zajmuj się memi drobnemi 

projektami, masz dosyć kłopotu z | 
organizowaniem czatów przed jego 
pałacem. To jest taki kobiecy po- 
mysł,... pomysł twej mamusi... Po- 
zwól, że będę tu działać sama. 

Lionel przyglądał Się jej, wzrusza- 
jąc ramionami; udawał, jak zwykle 
pogardliwą ironję, lecz przebijał w 
jego oczach podziw dła tej dzielnej 
kobiety. <Zawsze ta samal» — my- 
šiai. 

— Musisz mi przyznač,—rzekla,— 
że nie omyliłam się. 

„Cyrano de Bergerac 
Edmunda Rostanda. W rolach głównych PIERRE MAGNIER i LINDA MO LIA. 

Ostatni seans o godz. 10-ej. Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Wł. Szczepańsk ego. 
poczekalni koncerty radio. 

m kiłku | 

Dziś będzie wyswieuany monumentalny lim, arcydzieśo s<iukl Kinematograf cznej 
66 komedją bohaterska w 2 serjach, 12 akt. 

(całość). Według nieśmertelnego dzieła 
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poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 
j Średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, 

Znaleziono 
w dniu 23 czerwca 
1927 r. w Cieletniku į 
paczkę z materjałami. 
Odebrać można w 
adm, «Słowa». 

2 pokojew 
z używalnością kuch- 

ni do wynajęcia przy 

| ul. Zawalnej 16 m. 32. 

Porozumieć się 

od 3 do 5 po poł. 

INA 3 
  

  

buchalterji 
  

+ 

  

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 
Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa $ Poszukuje 

ФФФФ ›ФФФФФФФоФФФ@ się „dwóch pokoi ż 

= z z kuchnią. złoś! 
BSASSZER BBAGABE  "do'xdn. Słowa. * 

Państwowy Zarząd Drogowy |""5o0:r6R т 

Ww Lidzie D. ZELDOWICZ 
we bezwłocznie około 70 m3, DRZEWA BUDULCO* chor, W ENERYCZ- 

EGO, cięcia zimowego do budowy mostu, a mianowicie NE, MOCZOPŁC. 
26 kloców dług: 13,70 mtr. I 18 kloców dług; 14,10 mtr. po SKÓRNE 

0,35 m. średnicy w środku kloców. od 10-1, od 5-8 w, 
Oferty z podaniem ceny loco wagon stacja załadowcza — 

oraz NY nadsyłać do Państw. Zarządu Drogo- DOKTÓR 
e. ars SIT a S.Zeldowiczowa AAEAGAESAZABKABARAAAA | Kosice, МЕМЕ. 

= ВУ E i chor. 
EESEEEECOREKZEBAZKIASEZ | R 20 MOCZ, & 

0 ul.Mickiewicza 24 

$łoszenie 0 przeturgi. SZ @ W. Zdr. Nr. 31. 

Magistrat m. N. ódka ogł: drod: išmi h 
ofert na kień 4 lipca 1927 r. praelatg na budowę i sakiai, Francuzka 
wienie gmachu miejskich jatek mięsnych i lodowni w No» 
wogródku. 

Oferty będą przyjmowane do godz, 12-ej, dnia 4 lipca 
dzinie 14-ej może być zarządzony ustny przetarg, 

Do oierty należy dołączyć kwit kasy miejskiej o wpłaceniu 
927 r. O 

wadjum w wysokości 5.000 zł. 
Gmach murowany winien być wzniesiony w ciągu roku 

c i przez Magistrat pro- 
jektu i kosztorysu i powinien zawierać 20 jatek i lodownię. 
‚ , W ofercie winno być wyraźnie słownie zaznaczone, za 
jaki okres dzierżawy przedsiębiorca podejmuje się wybudować 
gmach jatek mięsnych z lodownią, pokrywając tenutą dzierżaw- 

od dnia przetargu według opracowanych 

ną należność za budowę. 
Po wykofczeniu do gmachu tego będą przeniesione 

chce umieścić synka 
(ucz. gimn., przeszedł 
do 4 kl.), na lato na 
wsi za lekcje w 
„przyszłym ' okresie 

szkolnym. 
Tatarska 11 m. 3. 

  

Pieniądze 
lokujemy dogodnie 
u osób solidnych 
na pewne zabez- 

pieczenie ' 
Wilefskie Biuro 

wszystkie jatki mięsne znajdnjące się w obrębie miasta. i ы 
Plan budynku, kosztorys i szczegółowe kondycje są do Aaaa 

obejrzenia codziennie w kancelarji Magistratu m. Nowogródka. | uj, Mickiewicza 21 
(—) A. Czechowicz tel. 152. Z 

Burmisxz m. Nowogrėdka 
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poszukuje 
na wsi na Czas 

  

  

  

Poszukuje 
się mieszkania 5:cio. 

: CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? : Student kami he odsięwico. 
m Musisz ukończyć kursa fachowe kore- + prawą — literat — z z opłatą komornego | 
" Зошіепслпе prof.  Sekułowicza, 2 ziemiańskiej rodziny za kwartał naprzód,. 
+ Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- + wyjedzie na kondycje. Oferty kierować: 
+ czają listownie: buchalterji, rachunko- 5 Referencje. Oferty pod ni. Wiwulskiego 12—2, 
+ wości kupieckiej, korespondencji 2 <Hiabdank> do adm. inż. B. Pietraszew“ 
$ handlowej, stenografji, nauki handlu, s «Słowa» , skiemu. 
$ prawa, kaligrafji, pisania na maszy- m 
+ nach, Po ukończeniu świadectwo. = Pożyczki 
duzy DAJCIE PROSPEKTÓW! = załatwiamy szybko 

i dogodnie na ter- |: 
min od 1 miesiącą 

do kilku lat. 
Wileńskie 

  
      

      
       

Biuro 
Komisowo- Handlo- 
we kauojonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

filozoficznego 
kondycyj 

erji 
letnich. Adres; 
Bakszta 11—50. 

Siudent 

   

Poszukuje 
się 2 — 3 pokoi na 
biuro w środmieściu. 
Zgłoszenia do Biura 

  

        

   

    

   

AP, й 1 Кек! , Й пн ачеа Asklamoveas, 
Zgłoszenia: 

2 1 aleziono okulary- ; n. 
ь ARE R I. 540 Jaf- 

* S e e ! .: rap ” й skiej, iędzy 

$ вНЕ оо = Rav o 

$ : $ Saćj klasy. port w acmj eSłowa>. 

ė в $ pa O eat ZAM ENIĘ { 
: į posiada niemiecki, ‚ 

+ ili 697 łoszenia od 10 bezinteresownie 

$ Szwedzkie 99 @ОМ рр КТа 
°› ‚ ia inne bliżej wok. 

$ Pac CormickaiDeeringa $ Do sprzedania jb na, dwa pokoje 
Ф oraz ф 07, Portier, nie: Oferty do adm. 
* а 5 >  lamberkiny koloru <Słowa» dia 
 Wiązałki, Kosiarki ° — B bordo że ałotem, za: „Agronoma“. 

ė i Grabie konne $ Miynowa Ż1. m. 6, | Pośredniczymy 
8 Ё Ф naprzeciw Krzyża. w sprzedaży nie- | 

Ф о | umo dogoni | o т į 

$ Lygmunt Nogrodzki $ Dosprzedania | satino 
© Wilno, Zawalna lila $ арта Rosina, we: katojokówike 

: : 

„Istnieje tajemnica jakaś w życiu 
"Jana Marenilal jego marzenia, dy*. 
strakcja... widzisz, miałam racjęl 

— Tak. To ten „drugi“, ten apasz 
niepokoi go tajemaie. Stąd płynie 
moje przekonanie, że podobne wyda- 
rzenia, jak ostatniej nocy, muszą czę- 

sto zdarzać. 
— To straszne jednak! Taka ta- 

jemnical Mieć w życiu swojem ukrytą 
tajemnicę, jedyną może, której sam 
człowiek rozwikłać nie może! Te lampki, 
klucze, to pragnienie wiedzieć, uczyć 
się, czy nie wydaje się to wszystko 
mamie niezmiernie komicznem? 

istotnie dotknął +ón zagadnienia 
trudnego do rozwiązania, dziwnie 
strasznego. 

VIII. 
Panna Jawa. 

Panna Gilberta Laval jeździła kon- 
'no, jak chłopak. Była to dziewczyna 
tego nowego typu, do którego stary 
wyraz amazonka nie „pasuje abso- 
lutnie. Jan Marenil żałował tego może 
trochę w duchu, lęcz jako doskonały 
jeździec oceniał umiejętność dziewczy- 
ny, dosiadującej wyjątkowo zgrabnie 

  

   
biurko i fortepian. 

Mickiewicza 7 — 4. 

uł. Mickiewicza 21, 
tel, 152. 

  

swego rumaka. 
Koń jej, czująć pewną rękę, szedi 

spokojnie i posłusznie. 
Minęli Tir aux Pigeons i Jan 

Mareni| zaproponował, by zajechali 
do cukierni wypić coś chłodzącego. 

Konie były zmęczone upałem. Wio- 
senny poranek był bowiem tak gorący, 
jak dzień lipcowy. Jechali czas jakiś 
pod zielonym baldachimem drzew. 
aleją długą i chłodną. sy 

— A więc, postanowiono: drugie-“ 
go czerwca, za miesiąc, dobrze? 

„ Nie sądzę, by ślub nasz. mógł 
odbyć się wcześniej, ze względu je 
formalności. ‚ › 

— Postanowione więc — drugiego 
czerwca? : 

Podali sobie w gorącym uścisku: 
dłonie. | „A 

Konie zbližyly się do siebie, opie- 
rając się nieomal bokami. jeżdźcy pa» 
trzyli sobie w oczy roześmiane SZczĘ- 
ściem I miłością. Z przykrością roz- 
pletli dłonie, zmuszeni do tego uka- 
zaniem się wesołej kawalkaty, galopu- 
jącej wśród śmiechów i wesołych» 
okrzyków. 
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