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ROK VI Nr. 145 (1458) 

SLOWO 
Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3 Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 

Wilno, Środą 29 czerwca 1927 r. 

BARANOWICZE — al, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO -—— Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

POSTAWY — 

NIEŚWIEŻ — u! Rziuczowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
Nowo ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul, Rynek 19 

STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — ul *-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. Nr 

Herbatka u p. Rakowskiego. 
Paryż, 22 czerwca. 

Po upadku caratu w Rosji, w 
marcu 1917 roku,f Rząd tymczasowy 
mianował ambasadorem w Paryżu, na 
miejsce Izwolsklego, p. Bazylego Ma- 
kłakowa. Tea ostetni nie zdążył prze- 
cież wręczyć swych listów uwierzy- 
teiniających Prezydentowi Republiki, 
bo w międzyczasie doszły w Rosji 
do władzy Sowiety. Ambasada rosyj- 
ska przy ulicy Grenelle, 79, stała się 
siedzibą najróżnorodniejszych organi- 
zacji emigracyjnych. Zniknął z pałacu 
przepych, a miejsce dawnej świetnoś: 
ci zajęła bieda: zwiększyła się liczba 
domown'ków, niszczyły się meble, 
parkiety. W połowie 1920 roku, w 
okresie  Wrangła, zapanowało tu 
chwiiowe ożywienie, ale wkrótce 
znów wrócił smutek i apatja. 

Tak bylo do końca 1924, kiedy w 
ambasadzie zainstalował się Leonid 
Krasin. Qdnowiono gmach i meble, 
zdjęto dwugłowego orła, wymalowa- 
no na frontonie skrzyżowany młot z 
sierpem, oraz zamknięto bramę wej. 
ściową. W rok później zastąpił Kra- 
sina p. Chrystjan Rakowskij. Brama 
wejściowa ciągle jest zamknięta, a 
gmach ambasady wygląda od zew- 
nątrz cichy, tajemniczy, 
marly. Kilka razy do roku otwierają 
s'ę przecież podwoje, zajeżdżają przed 
główne wejście eleganckie samochody, 
a salony Ambasady wypełniają cie- 
kawscy kosmopolitycznego Świata 
paryskiego pragnący zobaczyć jak 
państwo Rakowscy przyjmują... Prze- 
konywują się, że owszem, zakąski 
«sowieckie» łudząco są podobne do 
«carskich», a kawior J]. E. Rakow- 
skiego niczem nie ustępujć kawioro- 
wi J. E. Izwolskiego. Pod tym wzglą- 
dem nic się nie zmieniło. Przyjęcia w 
Ambasadzie sowieckiej naogół się 

f udają, bo p. Rakowski jest starym 
Paryżaninem, ma fu wielu znajomych 
z czasów uniwersyteckich — np. se, 
natora de Monzie i p, Emila Bure- 
redaktora Aveniru — a wreszcie 
wśród komisarzy ma najmniej krwi 
ludzkiej na sumieniu. 

Pozatem, od czasu do Czasu, „to- 
warzysz ambasador" wydaje herbatki 
dla prasy paryskiej, jeśli mu chodzi 
o wywołanie pewnych nastrojów. 
Wczoraj właśnie byliśmy na takiej 
herbatce u p. Rakowskiego (w cha- 
rakterze współpracownika dzienników 
francuskich). Ambasador sowiecki uz- 
nał za stosowne wziąć władzę mo- 
skiewską w obronę przed atakami 
prasy francuskiej z powodu ostatnich 
egzekucji. Pozatem mówił o stosun- 
kach  polsko-sowieskich, 1 

Przyjęcie odbyło się w wykwint- 
nym salonie, w którym Lenin nieco 
zdziwiony patrzył się z portrelu na 
złocone meble w stylu Ludwika XVI-go 
ra purpurowe obicia ścian, na stół 
zastawiony doskonałemi kanapkami, 
ciasteczkami, pudełkami cygar i pa- 
ierosów, oraz porcelanowemi filižan- 

kami, które wyfraczeni „towarzysze- 
służący" napełniali nam wonną her 
batą,.. W takim nastroju byliśmy o 
sto tysięcy mil od moskiewskich ka* 
towni, od oprawców G.P.U, a p. Ra- 
kowski mógł łagodnie i z uśmiesz- 
kiem ironizować na temat powodzi 
wiadomości — jakie co dnia 
podaje prasa paryska o zamiarach 
i czynach Sowietów, a które prze- 
ważnie są złośliwe lub wręcz tenden- 
cyjne. Np. ta historja z trzecią notą 
Litwinowa do Polski, która już przy- 
brała charakter „ultimatum”... Głupst- 
wo i wymysł 

— Rząd sowiecki, ciągnął p, Ra- 
„, kowskij, oczekuje na powrót p. Za- 

Ieskiego do Warszawy, aby dalej 
prowadzić wymianę zdań w ramach 
dyplomatycznych. Rząd sowiecki 
złożył już dowody swej dobrej woli, 
proponując Polsce podpisanie układu 
o wzajemnem nie-napadaniu... 

Według p. Rakowskiego, istnieje 
niepątpliwie <akcja skoncentrowana», 
mająca na celu «doprowadzenie do 
wojny». Akcję tą prowadzą „organi- 
zacje monarchistyczne rosyjskie", ko- 
rzystające z popatcia „zagranicy“ (je 
kiej, tego p. Rakowskij nie powic- 
dział). Morderstwa popełnione na о- 
sobach przedstawicieli sowieckich za- 
granicą, mają na celu „stwarzanie 

ydentów i zalargów, mogących 
oprowadz ć do wojny z Sowietami”. 
aś morderstwa i zamachy  tetrory- 

styczne dokonywane na  terytorjum 
Z.S.S.R. mają na celu uzasadnienie 
opinji w świecie, że władza sowiecka 

jest słaba... 
— W'takich warunkach, kcńczy 

p. Rakowskij, egzekucja dwudziestu 
terrorystów dokonana ostatnio w Mo- 
skwie była zwyczajnym środkiem о- 

brony przed akcją, zmierzającą nie- 
tylko ku zakłóceniu wewnętrznego 
ładu w Z.S.S.R., ale także pokoju 
europejskiego... 

Postawiono następnie p. Rakow: 

jakby obu-- 

przesyłką pocztową 4 zł. 
80259. 

Belgja i Pciska w blaskach purpury rzymskiej. 
RZYM, 28.VI, PAT. Na uroczystości nałożenia b retu kardy- 

nalsk'ego prymasowi Be'gji w Watykanie, Kardynał prymas Bel- 

gji w mowie wygłoszonej po nałożenu biretu пойКге !1 пргге]- 

mą intencję pap.eża, że te radosne dn: wprowadzenia nowych 
kardynałów do senatu kościelnego Belgja przeżywa wraz z Hol: 

ską, z którą związana jest oddawna przez głęboką sympatję Łas- 
ka papieża wydaje się ks. prymasowi kardynałowi Belg| tem 
w ększa, że równoc.eśnie do senatu Koicoła wszed! prymas bo- 
haterskiej Polski, którego wiedza i gorl.wość duszp sterska zale- 

c.ly papieżowi jego wybor. Pius Xi w odpowiedzi na przemówie- 

nie prymasa Beigji chwalić wniosłe słowa kard,nała i uznał ze 
swej strony za szczęśi.we spotkanie się Belgji i Polski w blaskach 
purpury rzymskiej. 

Rewizja w lokalu „Action Francaise". 
PARYŻ, 28 Vi PAT. Rząd postanowił domagać się odroczenia inter- 

pelacji w sprawie wypadków w więzieniu Sante aż do zakończenia roz- 
strzygającego śledziwa sądowego. Sprawę tę rząd przedstawi jako kwastję 
zaufania. Wyznaczone na dziś po poludniu opeiacje policyjne pozostające 
w związku z ucieczką Daudet'a rozpoczęły się o godz. 12 min. 30 w lo: 
kalach A-ton Francaise i trwały kilka godzin. Sine oddziały policyjne 
pilnowały wszystkich drzwi prowadzących do gmachu. 

Action Francaise nie wie gdzie jest Daudet. 
PARVZ, 28,Vi, PAT. Redakcja Action Frangiise oświadcza w dzisiej 

szem wydaniu, że nie wie gdzie znajduje się Daudet. W dzisiejszem wy* 
daniu dziennika niema artykuiu podpisan:go przez Daudetta. Petit Pa- 
risian donosi, że w kołach politycznych oświadczaja, iż niema żadnych 
podsław do twierdzenia, że Loaudet przekroczył granit: państwa. 

RZYM, 28 Vi PAT, Krążą tu pogłoski, iż Daudet odjechał z Paryża 
samolotem i wylądował na terenie Wi>ch. Dotychzas niama  polwierdze- 
nia tej wiadomości, 

Bezowocne poszukiwania. 
QUEBEC, 28.VI PAT Eksoedycja, która udala się w swoim czasie 

na poszukiwania Nungessera i C>li powróciła da Chic>utini, oświadczając 
że nie natrafiła na żadne ślaiy po zaginionych lotnikach. 

Nieprawdziwe wiadomości. 
Urzędowa kowieńska <Ejta» ogłosiła komunikat o treści fantastycznej: Mianowicie, 

że Litwini w Wilnie otrzymali zaledwie I mandat tylko dlatego, że 10000 głosów litew- 
skich skreślonych zostało jako obcokrajowców. : 

W związku z tem otrzymujemy z najbardziej miarodajnego źródła nasiępujące wy- 
jašnienia: z Só 

Według ostatniego spisu Li winów jest w Wilnie około 3000. Na listę litewską 
padło m głosów przy dzielnej 1227. Otrzymali oni jeden mandat dzięki blokowi z Ro- 
sjanami. 

Ilość uprawnionych do głosow. wedł. spisu magistrackiego wynosiła 93031 osób. 
Przy sprawdzaniu przez komisje oowodowe skreślono ogółem 910 osób, są to 

obcokrajowcy i osoby dwa razy figurujące w spisach. Wniesiono 7921 reklamacji o wpi- 
sanie na listy i 75 o skreślenie z list. $ SR 

Z tych reklamacji nienwzględniono 1491 o wpisanie i 36 o skreślenie. 
e Uprawniono w rezultacie do głosowania 103240 — głosowało 60826 co stanowi 

6 proc. 
Unieważniono przez Kom. Główną 2.0 głosów. 
Wobec powyższego wiadomość <Elty» jest wyssana z palca. 

Zagadkowy zamach na majora francuskiego. 
PARYŻ, 28-VI. PAT. Na dworcu St. Lazare znaleziono w jednym z wago- 

nów cherburskiego ekspressu ociekającego krwią trup majora artylerji Sauval- 
lo zabitego strzałami z rewolweru, Przy trupie nie było żadnej broni. Nato: 
miast w miejscowości Bernay znaleziono na szynach kolejowych rannego 
osobnika pogiadającego rewolwer z kilku kulami wystrzelonemi. 

PARYŻ, 28-VI. PAT. Okazało się, że znal:ziony na torze kolejowym w po- 
bliżu Bernay morderca nazywa się Follin i jest z zawodu rysownikiem. Zeznał 
on, iż w celach rabunkowych zamordował podpułk. Sauvalle, którego ciało 
znaleziono mna dworcu St. Lazare. 

Chamberl n odleciał z Warszawy. 
WARSZA WA, 28.VI (żel. wł. Słowa). O godz. 9 min. 30 na lotnisko 

przyjechał Chamberlin. Na twarzy bohaterskiego lotnika nie znać już tak 
silnego zmęczenia jak wczoraj. Stolica Polski zrobiła na nim bardzo dob- 
re wrażenie, Chamberlin niespodziewał się aby Warszawa była tak ruchli- 

wem m astem. ! 

Po obejrzeniu samoioiu i podpisaniu się w księdze pamiątkowej 

Aerolotu lotnik amerykański powrócił do hotelu Europejskiego. 

O godz. 11 min, 30 lotników amerykańskich przyjął p. Prezydent 
Mościcki na specjalnej audjencji. Panu Prezydentowi przedstawił Chamberli- 
na i Lewina poseł amerykański p. Stetison. Po krótkiej rozmowie z Prezy- 

dentem, który życzył dzielnym lotnikom sukcesów opuścili oni Zamek. 

W parę godzin później nastąpił odlot. Do granicy polskiej odpro- 

wadzały samolot „missis Columbja* dwa aeroplany polskie: jeden wojsko- 
wy Potez na którym znajdował się przedstawiciel M.S.Z. i drugi samolot 
prywatny Aerolotu. 

_ Wobec tego, że przed wystartowaniem z lotniska Mokotowskiego 
nadeszła wiadomość, iż na granicy czeskiej wskutek burzy nastąpiła kata- 

strofa lotnicza z aparatem Aerolotu, który odbył swą normałną drogę z 

Warszawy do Paryża i pilot oraz dwaj pasażerowie ponieśli śmierć na 

miejscu, Chamberlin zmienił marszrutę i wyruszył bezpośrednio na Wiedeń, 
Monachjum, Zurych. 

Nad Krakowem z nieznanych powodów Chambarlin zdecydował się 
lądować, w ostatniej chwili gdy był o pare metrów od lotniska zmienił 

decyzję i poderwał się w górę. 

WARSZAWA, 28 —VI. Pat. Lotnicy amerykańscy Chamberlin i Levi- 
ne w towarzystwie posła amerykańskiego Stettsona, przyjęci byli w dniu 
dzisiejszym o godz. 11-tej rano na audjencji u Pana Prezydenta Rzeczpli« 
tej, poczem udali się na krótki pobyt do hotelu, skąd o godz. l-ej przy: 
byli na lotnisko cywilne na polu Mokotowskiem. Tutaj zebrali się przed- 
stawiciele władz oraz liczna publiczność. Około godz. 1-ej min 36 lotnicy 
żegnani serdecznie przez obecnych przedstawicieli władz wzb:li się w po- 
wietrze udając się do Zurychu. | : 

KRAKÓ W, 28—Vi. Pat. O godz. 15 min. 56 Chamberlin i 
przelecieli nad Krakowem. 
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skiemu szereg pytań, na które przed: 

Ltvine 

Brytanja. Zwolennicy zerwania—Figa" 
stawiciel sowiecki zręcznie odgowia: 
dał, w dobrej francusczyźnie. Znač 
było przecież, że dyplomacja sowiec- 
ka zaniepokojona jest rosnącą we 
Francji niechęcią do Moskwy ' z po- 
wodu powrotu tamtejszych władców 
do metod bezprawia i terroru. Nawet 
socjalistyczny Populaire napisał prze - 
cież, że „międzynarodowy socjalizm 
ne przebaczy rządowi sowieckiemu 
jego ostatnich zbrodni”. Przed ostat- 
niemi egzekucjami twierdziliśmy z 
pcwnością, że Francja nie zerwie sto- 
sunków dyplomatycznych z Sowieta- 
mi dlatego tylko, że zerwała je W. 

ro, Avenir i Echo de Paris — byl! 
dość odosobieni. Qstatnlo zyskali du- 
żo nowych zwolenników w opiniji 
publicznej: taki Matin np., idący zae 
wsze z wiatrem, atakuje Sowiety co- 
raz ostrzej. Atoli twierdzenie, że Rząd 
francuski zdecydowany jest zerwać z 
Sowietami byłoby dziś zupełnie nieu- 
zasadnione. P, Rakowskij nadal bę- 
dzie siedział w Paryżu o ile w Mo- 
skwie nowych głupstw nie popełnią. 
Ale francuskie kredyty są w wodzie 
—to napewno. 

Kazimierz Smogorzewski 

Opłata pocztowa uiszczeona ryczałtem. 
W sprzedaży detalicznej cena pjodyńczego n—ru 20 groszy. | 

Redakcja rękopisów niezamówionych nje zwraca. 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz miilmetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ei | 3—e 
za tekstem 10 oszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch šwią 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożeej 

Zdziechowskiego mowy rektorskie „39! i Rząd. 
Obe.ni na uroczystościach uni- 

wersyteckich w r. 1925/6 i czytelnicy 
«Słowa» żywo zapewne mają w pa- 

mięci mowy rektorskie Zdziechow- 

skiego. W ogólnej atmosferze sza- 

rzyzny i bezideowości dnia powszed- 

niego, zajęci drobnemi i małostkowe-- 

mi sprawami, nie dostrzegamy wiel- 
kich linij ideowych, zakrešlających 
bieg wydarzeń i tworzących historję. 

Mowy rektorskie Zdziechowskie- 
go, które dopiero coz pod prasy 

ukazały się *) są błyskawicami, roz- 

świetlającemi dzisiejszy mrok codzien- 

ności i ukazującemi prawo moralne, 

rządzące światem. 

Z mów tych przebija mocna in- 

dywidualność Zdziechowskiego i jako 
myśliciela i jako wychowawcy, który 
zatrwożony o duszę młodzieży współ- 

czesnego pokolenia, narażoną na wpły- 

wy niszczących prawo moralne złych 

sił, opanowujących starsze pokolenie, 

do młodych zwraca się z wyrwanym 
z gorącej i wzniosłej duszy okrzy- 

kiem i błaganiem: „Miejcie litość nad 
Ojczyzną!*, 3 

Zło, rozkładające nas, widzi Żdzie- 
chowski w bolszewizmie rosyjskim i 
półbolszewizmie polskim, w który, 

zdaniem jego, pogrążyliśr.y się i dalej 
brniemy. Wsz, sthie mowy, zawarte w 

tej książce, wychodzą z tego punktu 

widzenia, i,w tea sposób, zacieśniając 

rozważania do jednej tezy zasadni- 

czej, czynią chwiłami wrażenie jedno- 

stronnych dociekań na temat współ- 
czesnego upadku człowieka i Świata. 

Spróbójmy umieścić te mowy na 
tle poglądów  fuozoficznych Zdzie- 

chowskiego. Zyskają one na wyrazie 

stości, a i odpadnie też zapewne wra- 
żenie ich jednostronności. 

Zdziecho wski uważa za Platonem, 
iż idee rządzą światem, a wśród nich 

miejsce czołowe zajmuje idea religij- 

na. Wysuwając ideę religijną na czo- 

ło credo filozoficznego, w  konse- 
kweacji dochodzi Zdziechowski do 

wniosku, iż „kułtura ochrzczona być 

musi przez Kościół i stać się Środ- 
kiem do łączności między doczesno* 

ścią a porządkiem wyższym*, Biorąc 

za podstawę dogmat upadku człowie- 

ka i wyznanie Apostoła, iż „Świat w 

złem leży” oraz nawiązując do filo- 

zofji Schopenhauera, twierdzącego, iż 

zło jest zasadą bytu, Zdziechowski 
wyznaje pesymizm, którego istotę 

stanowi afirmacja tożsamości istnienia 

z cierp.eaiem i złem. Wierzy za St- 

ciółanem, iż zasadniczą potrzebą ży- 

cia jest urzeczywistnienie prawa mo- 

ralnego. A dążność do tego urzeczy- 

wistnienia—to właśnie ów pęd га 
nieskofńiczonością, tęsknota za abso- 

lutem, niezaspokojona tęsknota wzwyż, 

w świecie rzeczy skończonych. Trze- 

ba „patrzeć na świat jako ma dom 

niewoli, a na istnienie przyszłe, jako 

na ziemię obiecaną*. Propagując o- 
sobisty, bliski stosuaek do zagad- 
nień religii i Boga, Zdziechowski żą- 

da religjności głębokiej, takiej, która 

uznaje, iż „wymowniej, niż gwiazdzi- 

ste niebo, mówi o Bogu sumienie*. 

Wszystkie mowy rektorskie Zdzie- 

chowskiego wałczą z  bestjalizacją 
człowieka, którą niesie bolszewizm. 

Belszewizm i nacjonalizm, czy ko: 

munizm 1 szowinizm -to doktry- 

ny — twierdzi Zdziechowski — któ- 

re podcinają u korzeni podstawy 

kultury i są wrogami ludzkości. Obej- 
mując urząd rektorski i otwierając 

rok szkolny, Zdziechowski patgpil 

materjalizm historyczny w imię wiel- 

kiej idei moralnej oraz nawoływał 

młodzież do polityki, nie codziennej, 

partyjnej polityki, ale tej wielkiej, 

której nauczał Platon i którą określał 
jako „królewską sztukę wzajemnego 

przenikania się umysłów”. Taka pa- 

liiyka to „umiejętaość budowania 
mostów od mojego ja do każdej in- 
naj jaźni, od mojego narodu, od 
mojej klasy społecznej, do innych 
narodów i klas*. W konkluzji tak 

*) Prof. Dr.*Marjan Zdziechowski; Wa|- 
ka o duszę młodzieży. Wilno 1927. 

mówił Rektor: „Powinniście postępo- 
wać tak, aby wyraz Polska nie od- 
pychał, lecz był atrakcją dla wszyst- 

kich marodowości wchodzących w 

skład państwa polskiego. Polityka, 

do której was wzywam, wyrabiać 
was będzie moralnie — i przenosząc 
ja późaiej na szeroką widownię życia 

publiczaego, uratujecie ojczyznę i pań: 

stwo od grożącej klęski”, 
Każda mowa rektorska Zdziechow- 

skiego, posiada jakiś wskaźaik ideo- 

wy, zawiera jakieś głębsze spostrze- 
żenie rzucone jako memento na dal- 

szą metę. Mówiąc o Staszicu wzywa 

do ćwiczęń w niełatwej „bo sprze- 

cznej z temperamentem narodowym 
umiejętności tego skupiania się we- 
wnętrznego, które mędrcy indyjscy 

wyrazem Yoga określali. W mowie 
ku czci Arcybiskupa Cieplaka zapy- 

tuje Zdziechowski czy wspólność mę- 
czeństwa w Bolszewji kapłanów  ka- 
tolickich i prawosławnych nie jest i 

nie będzie drogą do głębszej łączna- 

ści duchowej między  zachodniem 
a wschodniem chrześcijaństwem? Mó- 

wiąc o Żeromskim, na akademji — Ка 
czci jego, stwierdza za wielkim pisa- 

rzem, iż „Polsce trzeba na gwałt 
wielkiej idei" i zastanawia się skąd 
ją brać. — W przemówieniach na 
na cześć Marszałka Piłsudskiego, 
podziwi owocny wysiłek Legjonów, 
bo wierzy Zdziechowski w mistyczną 
moc krwi, przelewanej w imię wielkiej 
idei. I nawoływał do twórczego sku- 
pienia się społeczeństwa dzisiaj, jak 

młodzież przed laty skupiła się w 

wysiłku twórczym Legjonów. I tak 
idąc dalej można w każdej mowie 

Rektora znaleźć programowe wskaza- 

nia, rozjaśniające teroźniejszość ogniem 

idei, panujących wiecznie i zwycię- 

skich w wyniku biegu dziejów. 

A czy trzeba dodawać, że mowy 

te cechuje szerokość widnokręgów 
filozoficznych i politycznych? Że owie: 

wa wzniosłość moralnego prawa i 
uczuć chrześcijańskich? Że przema- 
wiają one do serca i umysłu žarli- 

wością słowa? 

Widząc w Katedrze Rektorskiej 

jedyną dziś w Polsce niezależną i 
wolną placówkę myśli — roztaczał z 

tej Katedry Rektor Zdziechowski pro- 
gram, który oby był wytyczną  dzia- 

łalaości nie tylko naszego odrodzo- 
nego uniwersytetu. 

W. Р. 

Wczorajszy Kurjer Wiłeński protestuje 
przeciwko temu, że rolę organizowania szpa- 
lerów podczas przyjazdu P. Prezydenta 

Rzeczypospolitej pełnić będzie Zjednoczenie 
Stowarzyszeń polskich. 

Zdaje się władze organizujące uroczy- 
stość nie będą zdania redakcji Kurjera Wileń- 
skiego pytać. Bo oto, pismo to twierdzi, że Zje” 
dnoczenie Stowarzyszeń Polskich jest to in- 
stytucja endecka, Bardzo być może. Lecz 
pamiętajmy, że endecy w Poznaniu nie 
chcieli brać udziału w przyjęciu Pana Pre- 
zydenta, nie chcieli także brać udziału w 
ogólno-narodowym pochodzie w dzień 3 
maja. Wojewoda Poznański ich do tego za- 
chęcał, endecy się upami i stąd wynikła zna- 
na historja z dymisją hr. Bnińskiego — nie- 
przyjętą i ż sympatycznem uznaniem stano- 
wiska hr. Bnińskiego, a naganą dla en- 
deków. 

Tak się rzeczy miały w Poznaniu. Jeśli 
u uas endecy nie frondują, lecz chcą brać 
udział w uroczystości ogólnej, to przecież 
nie można im powiedzieć «w Poznaniu nie 
chcieliście, więc was zmuszano, w Wilnie 
chcecie — więc was odtrącają». Takie sta- 
nowisko byłoby dia nas niezrozumiałe i 

sądzimy, że i niezrozumiałe dla reszty spo- 
łeczeństwa. 

Obiad u pos. Patka. 
MOSKWA, 28—Vi. PAT. Poseł 

Rzeczypospolitej w Moskwie p. Patek 
podejmuje dziś śniadaniem wycieczkę 
kupców i przemysłowców gdańskich 
z b. senatorem Jevslovskym na czele. 

Min. Girsa powrócił. 
WARSZAWA, 28—VI. PAT. Min.- 4 

ster pelnomiocny i poseł nadzwyczajny 
republiki czechosłowackiej 
powrócił do Warszawy i objął 
dowanie. 

p. Girsa 4 
urzę: 

rokowań o pożyczkę za. 
graniczną, 

WARSZAWA, 28 VI. (tel wł, słowa) 
W najbliższych dniach Ministerstwo 
Skarbu zamierza z :ołać konferencję 
prasową, na której wyjaśni stan ro- 
kowań o pożyczkę zagraniczną. Ro- 
kowania te toczą się w dalszym cią- 
gu zupełnie normalnie z 6 przedsta- 
wicielami finansjery _ amerykańskiej. 
Ostatnio do pertraktacyj ze strony 
amerykańskiej dołączyła się jedna z 
ekspozytur Morgana Guaranty Trust 
Company Wszystkie warunki zostały 
już ustalone prócz kursu emisyjnego. 
Kurs ten byłby w tej chwili wyjątko- 
wo mizkorzystny dla nas przy obec- 
nym stanie rynku amerykańskiego. 
Na rynku amerykańskim obserwuje- 
my jednak stałą poprawę, czego do- 
wodem może być, że pożyczka Dilo- 
nowska podniosła się do 97,5. Vice- 
premjer Bartel oświadczył, że wszyscy 
rozpuszczający fałszywe pogłoski o 
przebiegu rokowań będą pociągnięci 
do odpowiedzialneści za działanie na 
szkodę państwa. 

Czwartkowe posiedzenie 
Sejmu, 

WARSZAWA, 28.Vi (żel. wł, Słowa) 
Na czwartkowem posiedzeniu Sejmu 
znajdzie się sprawozdanie komisji o 
zasiłkach dla rodzin wojskowych po- 
wołanych na ćwiczenia. Jak wiado- 
mo wbrew stanowisku Ministerstwa 
Skarbu komisja uchwaliła mimo bra- 
ku pokrycia budżetowego zasiłki te 
wypłacać, Ogólna suma zasiłków 
obliczona jest na 3 miljony złotych. 
Pozatem na porządku dziennym znaj- 
dują się kilka ustaw o ratyfikacji 
układów międzynarodowych oraz 
ustawa o opłatach stemplowych. 
Termin kasacjj sprawy Króli- 

kowskiego odroczony. 
WARSZAWA. 28,VI (żel. wł.Słowa) 

Termin kasacji głośnej sprawy Kró- 
likowskiego, znanej pod nazwą „fru- ^ 
pa w walizie” odłożono do 20 lipca. 
E A ORAZWAKÓROOWER 

Zjazd robotn. przemysła włó” 
kienniczego. 

STOKHOLM, 28—Vi. PAT. Ze- 
brała się tu rada międzynarodowego 
związku robotników przemysłu włó- 
kienniczego. Reprezentowanych jest 
8 państw, między. niemi również 
Polska. 

X lecie początku końca armji 
rosyjskiej. 

W dniu dzisiejszym mija 10 lat 
od chwili, kiedy rządzący chwilowa 
Rosją Aleksander Kiereński wydał 
rozkaz ofenzywy armji, jak został 
wykonany ten ruzkaz nie potrzebuje- 
my chyba przypominać. 
  

Ogłoszenie. 
Zarząd dóbr i Zakładów Prze- 

mysłowych Romana Żurowskie- 
go w Leszczkowe p. Waręż 
(Małopolska) zawiadamia, że 
wszystkie wyroby Leszczkow- 
skiej fabryki sukna i koców wy- 
stawione są na Wystawie Prze- 
mysłu Krajowego w Wilnie 
(uniwersytet 25/6—10/7). Tamże 
przyjmuje się zamówienia na 
burki (na wzór sławuckich) oraz 
uskułtecznia się sprzedaż towa* 
rów i udziela informacyj co do       

   

przeróbki dostarczanej wełny. 

E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 
Wytworne i trwałe 4 A 
CZAPKI i Ni 

KAPELUSZE 
Kraj, i zagr. (Borsal., Habig i in.) 
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CZYTA KAŻDY 

„PRAWDĘ 
Że <PRAWDA>, jest najwięk- 

szem i najwszechstronniejszem cza- 
4 sopismem w Polsce, prowadzonem 9. 
jw stylu europejskim  <PRAWDA» 4 
daje czytelnikowi całokształt aktual- 
nych spraw ze wszystkich dziedzin 
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życia państwa i społeczeństwa. 

4 <PRAWDAŁ» jest pismem dla Inteli- 
: : gencji polskiej. 

Należy natychmiast żądać 
egzemplarzy okazowych. 

) Redakcja i administracja: 
Warszawa, Wilcza 16.



Imperjalizm nacjo 

Rok 1903, rok wyjścia „Myśli no- 
woczesnego Polaka* R. Dmowskiego, 
przyzwyczajono się uważać za punkt 
zwrotny w dziejach opinji polskiej. 
Książka Dmowskiego, która wywołała 
nadzwyczaj żywy odgłos, miałaponoć 
zakończyć erę wplywów konserwatyw- 
nych, a rozpocząć ere „narodowych“, 
nacjonalistycznych. Twierdzenie ten- 
dencyjne, nieprawdziwe, złe. Nacjona* 
lizm w tem znaczeniu, że dobro i 
siłę Narodu stawia się jako jeden z 
celów Państwa, istniał zawsze w obo- 
zie konserwatywnym i istnieje jeszcze 
dzisiaj. Różnica zasadnicza między 
polskim konserwatyzmem, a nacjona- 
lizmem, między szkołą  Bobrzyńskie- 
go i Mackiewicza, a szkołą Dmow: 
skiego leży nie w celu, który u obu 
jest ten sam, lecz w środkach, które 
do tego celu, do wielkości Narodu 
prowadzić mają. 

Szkoła konserwatyzmu polskiego 
głosi, a my solidaryzujemy się z nią 
w tym wypadku zupełnie, że siła na. 
rodu, jego znaczenie w  hierarchji 
międzynarodowej zależy wyłącznie od 
siły Państwa, które reprezentuje dany 
naród. Państwo jest niejako dźwiga- 
rem, zapomocą którego naród jest w 
stanie utrzymać się i rozszerzyć swój 
stan posiadania. W ogólnej walce o 
byt walczą bezpośrednio nie narody, 
lecz państwa. lm który naród posia- 
da silniejsze państwo, tem wyższe 
stanowisko zajmuje w ogólnej. hierar- 
chji narodów i tem łatwiej potrafi się 
obronić. Naród polski w ciągu wojny 
światowej żadnej prawie nie odegrał 
roli. Pochodziło to stąd, że nie po- 
siadał on swego państwa. Dziś naród 
polski pod względem liczby i wartoś- 
ci kulturalnej od roku 41914 ani się 
nie cofnął, ani nie postąpił naprzód. 
Przypuszczamy jednak, że gdyby: dzi: 
Siaj doszło do mowej wojny świato- 
wej, odegrałby bardzo poważną rolę. 
Własności narodu się nie zmieniły, 
zmieniło się państwo i zatem poszła 
zmiana znaczenia narodu. 

Przykład powyższy nie wystarcza 
jednak. Prawa metodologji naukowej 
nie pozwalają na podstawie jednego 
faklu szczegółowego stawiać sądów 
ogólnych. Gdybyśmy chcieli postępo- 
wać drogą indukcji naukowej, musie- 
libyśmy czytelnikowi przedstawić ш- 
taj wszystkie wypadki, w których 
wzrost znaczenia Narodu zależał w 
ogromnej mierze od wzrostu siły 
państwa. Byłaby to oczywiście histor- 
ja powszechna w jednym artykule. 

Spójrzmy więc na historję staro- 
żytną. Taka Macedonja. Czy zmieni- 
ło się coś w wartości narodu mace- 
dońskiego od czasu panowania ojca 
Filipa ll do początku Aleksandra 
Wielkiego. Możemy śmiało sądzić, że 
mię. Naród macedoński nie zrobił się 
przez ten krótki okres ani gorszy, ani 
lepszy. Narody nie zmieniają się w 
ciągu kilkunastu lat. W znaczeniu na- 
rodu macedońskiego zaszła jednak w 
tym samym okresie niesłychana zmia- 
na. Ze szczepu ogólnie pogardzane- 
go i nieodgrywającego żadnej roli, 
wzniósł się na najwyższy szczebel 
hierarchji, stał się Narodem, rządzą- 
cym przez pewien cząs całym Ówczes- 
nym cywilizowanym światem. Gdzie 
tkwi przyczyna tego stanu rzeczy? 
Oczywiście w państwie, w niezwykłej 
ewolucji, jaką przeszła polityka za- 
graniczna i armja macedońska. Naród 
rzymski przed pierwszą wojną punic- 
ką był nieznany i grał w koncernie 
międzynarodowym bardzo nikłą rolę. 
Czy cechy narodu rzymskiego zm e- 
niły się na lepsze w ciągu stu lat od 
260 do 160.roku? Ogólna opinja hi- 
storji przyznaje, że zmieniły się one 
na gorsze. Mimo tego, że od roku 
260 do 160 naród rzymski przeszedł 
taką ewolucję, jednocześnie przeszedł 
inną, która go powiodła do panowa- 
nia nad światem. Przyczyna tego leży 
w jednoczesuym olbrzymim wzroście 
państwowości rzymskiej. Przerzucejąc 
się do nowszych czasów weźmy no. 
takich Niemców. Niemcy w roku 1807, 
to naród absolutnie bezsilny, podda- 
jący się każdemu skinieniu Napoleo- 
na. W 70 lat później, w czasie kongre- 
su berlińskiego w 1877 r., te same 
Niemcy dyktowały całej Europie po- 
kój Rosyjsko-Turecki. Czy może Na- 
ród niemiecki stał się przez ten czas 
bardziej dzielny lub liczny? Nic ta- 
kiego wprawdzie nie zaszło, lecz zato 
zmieniła się na lepsze potęga pan 
stwa niemieckiego, a potęga państwa 
musi zawsze pociągnąć га sobą 
wzrost znaczenia narodu. Przykłady 
podobne możnaby mnożyć ad infini- 
fum. Domyślam się, že czytelnik ma 
już na myśli np. Polskę za Bolesława 
Chrobrego i za Mieczysława Il, Węgry 
za Andrassy'ego i za Bethlena, Hisz- 
panję za Karola V i za Filipa III, 
Prusy za Fryderyka Wilhelma I i za 
Fryderyka Ii i tyłe innych przykładów, 
które najwyraźniej okazują, że siłą 
narodu zależy od państwa. Zazna- 
„czam, że siłę narodu bierzemy tutaj 
według określenia R. Dmowskiego, 
to znaczy z akryterjum jej przyjmuje- 
my sytuację danego narodu w między- 
narodowej walce o byt. 

     

  

| Kapelusze, czapki, bieliznę męską i 
IX damską, krawaty, rękawiczki, wyroby 
is i trykotowe, parasole i t. p. * 
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rozumowania indukcyjnego, 
czy na podstawie historji, na której 
wogóle chcielibyśmy oprzeć naszą 
ideologię, dochodzimy, razem ze 
szkołą konserwatywną, do przekona- 

“LO 

nalistyczny a imperjalizm paistoody. 
Otóż na podstawie powyższego © Szanse istnienia Państwa polskiego. 

@ © č "o które między potężną rosyjsko - nie- 
miecką presją zdaje się w przyszłości 
być bardzo zagrożone. 

ш, 
Zanim przejdziemy do sformulo- 

Ww U 

Prochy Wieszcza spoczęły na Oaoelu. 
Przemówienie Marszałska Piłsudskiego. W drodze do Krakowa. 

Wzdłuż całej drogi przebywanej 
przez pociąg wiozący prochy Julju- 
sza Słowackiego na mfejsce wieczne- 

nia, że jeżeli chcemy wielkości naro: wania programu imperjalizmu państwo- go spoczynku, dworce kolei żelaznej 
du, musimy „dążyć do siły państwa. wego, przypomnijmy raz jeszcze, że przybrane były zielenią i wszędzie 
To co sprzeciwia się interesowi pań- bezpośrednim celem do którego dą- składała hołd prochom wieszcza lud- 
stwa, osłabia je, musi być także prze- żyć musimy za wszelką cenę, jest ność wraz z przedstawicielami władz 
ciwne interesom narodu. 

Tej zasady, która jest jednym z 
kamieni węgielnych naszego - histo: 
rycznego systemu, nie mogą czy nie 
chcą zrozumieć narodowi demokraci. 
Aczkolwiek uznają oni bowiem cza- 
sami konieczność siły państwa @а 
siły narodu, to jednak, gdy przycho- 
dzi konflikt między interesem pań: 
stwa, a interesem bezpośredniej eks- 
pansji narodowej, wybierają ten ostat- 
ni. — Bijącą w oczy nielogiczność ta- 
kiego postępowania próbuje się wy- 
minąć'na podstawie twierdzenia, że 
interes ekspansji narodowej nie może 
steć w sprzeczności z interesem pań- 
stwa ze względu na to, że siła pań- 
stwa zależy od ekspansji narodowej, 
i tak w kółko. Błędność tego twier- 
dzenia wykazują jasno przykłady hi- 
storyczne. Klasycznym przykladem 
sprzeczności interesów ekspansji na- 
rodowej i państwa jest polityka Ca- 
voura w 1860 roku. Gdy Cavour zro- 
zumiał, że w interesie państwa włos- 
kiego jest odstąpienie Nizzy i Sabau- 
dji Francji, a więc w konsekwencji 
rezygnacja z włoskiego stanu posia- 
dania w tych prowincjach, wbrew bez- 
względnemu oporowi nacjonalistów z 
Garibaldim na czele, postanowił to 
przeprowadzić. Dzisiaj Nizza jest 
francuską. Ale przez zezwolenie Na: 
poleona III na zjednoczenie Włoch, 
uzyskane właśnie za tą cenę i przez 
potężne wzmocnienie państwa wlos- 
kiego. . Włochy z jednego z najsłab- 
szych narodów w 1860, stały się 
wkrótce potem, jednym z  najsilniej- 
szych w Europie. Konflikt między 
bezpośrednim interesem narodowym, 
a interesem państwowym rozwiązał 
Cavour na rzecz państwa i tem naj- 
lepiej przysłużył się narodowi. Kto 
zagłębi się w historję, przekona się, 
że tak było zawsze i wszędzie. Wy: 
bierając przykłady na chybił trafił, po- 
leciłbym szanownemu 
przesiudjowanie fatalnego wpływu, 
jaki wywarła na losy narodu węgier- 
skiego nacjonalistyczna polityka hr. 
Tiszy, który za nic nie chciał uwzględ- 
niać interesów państwowości austro- 
węgierskiej i patrzał tylko na party- 
kularnę węgierskie. Historja jasno wy- 
zuje, że jeżeli zachodzi konflikt mię- 
dzy interesem państwa a bezpośred- 
nim interesem ekspansji narodowej, 
dla dobra samego narodu należy pójść 
po linji interesów państwa. Właśnie 
nieuznawanie tej zasady przez naro- 
dową demokrację powoduje powsta- 
nie dwóch sprzecznych  koncepcyj 
imperjalistycznych, imperjalizmu pan 
stwowego, który wychodząc z zało- 
żenia, że znaczenie narodu zależy od 
siły państwa, domaga się uwzględnie- 
nia przedewszystkiem interesów tego 
ostatniego, i imperjalizmu nacjonali- 
stycznego, dążącego do ekspansji na- 
rodowej, bez względu na interes pań 
stwa. i 

Narodowi demokraci głoszą im- 
perjalizm nacjonalistyczny. imperjalizm 
ten ma polegać na spolonizowaniu 
naszych kresów wschodnich. Przyłą- 
czaniu jakichś dalszych obszarów do 
Polski sprzeciwiają się narodowi de- 
mokraci ze względu na to, że wów: 
czas Polska nie mogłaby „strawić* 
(czytaj spolonizować) tak wielkich te- 
rytorjów. Pogląd ten ma poprzeć ad 
hoc stworzona i Ja dziejów 
Polski, z której ma wynikać, że przy- 
czyną upadku była ekspansja pań- 
stwowa na Wschód. -Nad tą interpre- 
tacją nie możemy w tej chwili dłużej 
się zatrzymywać, zauważymy tylko, 
że została ona już dostatecznie zbita 
przeź fachową  historję z profesorem 
Fialeckim, wybitnym specjalistą od 
dziejów unji Jagiellońskiej, na czele. 

W powyższych poglądach niema 
zupełnie mowy o interesie państwa, 
a jak wiemy, los narodu polskiego 
załeży przedewszystkiem od losu pań- 
stwa. Jeśliby państwo polskie upadło 
i Polska dostała się w ręce bolsze- 
wików, wówczas naród polski upadł- 
by jeszcze niżej jak w czasach po- 
rozbiorowych. 

Polska stoi wobec nieuniknionej 
prędzej czy później wojny z Rosją i 
z Niemcami. Zadaniem polskiej poli- 
tyki zagranicznej musi być przygoto- 
wanie tej niezwykle ciężkiej wojny, w 
której 30 miljotowe państwo polskie 
znajdzie się między 60  miljonowem 
niemieckiem i 100 miljonowem го- 
syjskiem. Do wojny tej, do wojny z 
Rosją, Polska nie może stanąć jak 
ongiś tyle razy odosobniona, lecz mu- 
si poszukać sobie sprzymierzeńców, 
którzyby pomogli jej do zlikwidowa- 
nia raz na zawsze niebezpieczeństwa 
rosyjskiego. Rzuca się wprost w oczy, 
że Ukraińcy i Białorusini mogliby sta- 
nąć jako najcenniejsi sprzymierzeńcy 
Polski do tej walnej batalji. Odśrod- 

„ kowe ciążenia tych narodów mogłyby 
, postawić pod znakiem zapytania wo- 
, góle dalsze istnienie mocarstwa ro- 
syjskiego. 

Pojedynek polityczny między Pol- 
ską a Rosją, kto potrafi pozyskać do 
przyszłej walki narody kresowe, acz- 
kolwiek nie widocznie, zaczyna się 
odbywać już dzisiaj. Jest to gra na 
bardzo wielką skalę. Chodzi poprostu 

czytelnikowi 

У! nie ma zamiaru 

siła Państwa. Dopiero osiągnięcie tego 
celu pozwoli na realizowanie innych 
zamierzeń. Oczywiście postulatem naj- 
pierwszym musi być zapewnienie 
państwu niepodległości na przyszłość. 
Zdaniem naszem sytuacja Polski, jak 
zaznaczyliśmy powyżej, między Rosją 
i Niemcami, jest bardzo niebezpieczna. 
Jeżeli Pojska nie dołoży starań, aby 
1) podnieść bardzo znacznie swoją 
siłą państwową, -2) osłabić również 
bardzo znacznie siłę swoich wrogów, 
może w niedalekiej przyszłości znaleźć 
się w sytuacji conajmniej krytycznej. 
Jak wiadomo, Niemcy wprawdzie 
roszczą sobie pretensje tylko do na- 
szych kresów zachodnich, lecz zato 
Rosja sowiecka chciałaby zagarnąć 
całą Polskę i nawet ma w pogotowiu 
rząd # p. Dąbalem na czele. Na 
„Europę* niezawsze można zaś liczyć. 

Oba «powyższe postulaty, zmiej- 
szenie siły naszych wrogów i zwig- 
kszenie siły państwa polskiego, dadzą 
się w wydatnej mierze osiągnąć tylko 
= polski imperjalizm państwowy. 
ierwszy postułat ogranicza się wła- 

ściwie do zmiejszenia za wszelką cenę 
potęgi Rosji Co się tyczy Niemiec, 
to doświadczenie wojny światowej wy- 
kazuje dowodnie, że zmniejszenie ich 
siły jest niezwykle trudne do osiągnię- 
cia i krótkotrwałe. Możliwe jest tylko 
zmniejszenie niebezpieczeństwa nie- 
mieckiego, to zaś ostatnie da się 
osiągnąć tylko za pomocą potężnego 
wzmocnienia naszej państwowości na 
koszt Rosji. Tak więc zmniejszenie 
groźaej potęgi naszych nieprzyjaciół, 
jak wzmocnienie państwa polskiego 
może nastąpić tylko przez zlikwidowa* 
nie mocarstwa rosyjskiego przez ruchy 
narodowościowe i odpowiednie po- 
większenie Polski, t. zn. przez speł- 
nienie programu imperjalizmu pań- 
stwowego. Nadzieja rozbicia Rosji i 
stworzenia wspólnego interesu mło- 
dych narodów kresowych z Polską, 
to włelkie naczełne zagadnienie naszej 
państwowości. Jego urzeczywistnienie, 
to potężne jagiellońskie mocarstwo 
od Odessy i Charkowa do Kłajpedy 
i Kowna, jego zaprzepaszczenie, to 
perspektywa prędszego czy później- 
szego zgniecenia Polski między Rosją 
i Niemcami. 

Jako główny argument przeciw 
programowi imperjalistycznemu wy: 
suwa się ze strony wszechpolskiej 
twierdzenie, że Polska nie będzie mo- 

ła strawić tak wielkich obszarów» — 
est to ciężkie nieporozumienie. Polska 

„trawić Ukraińców 
Białorusinów i Litwinów*. Narodów o 
wyrobionej świadomości wogóle znisz- 
czyć nie można. Właśnie nacjonaliści 
wiedzieć o tem powinni. Właśnie Po- 
lacy wiedzieć o tem powinni. Z na- 
rodami można jednak współżyć zgo- 
dnie albo niezgodnie. My opierając 
się na tradycji Jagiellonów i na naj- 
piękniejszych przykładach — historji, 
chcemy zgodnie współżyć z narodami 
ukrainnemi. Chcemy dać im zjedno- 
czenie narodowe i samodzielność, Aby 
związek Polski z narodami kresowymi 
mógł być kcrzystny dla stron obu, 
musi być, tak jak niegdyś związek 
polsko-litewski, oparty na zupełnem 
równouprawnieniu narodowem. Głów- 
nem spoidłem materjalnem powinien 
być wspólny interes anty-rosyjski, a 
moralnie wspólna dynastja. Do jakie- 
go stopnia kultura polska zdola prze: 
niknąć narody kresowe to już nie 
będzie zależeć od ich mniejszej lub 
większej liczby, lecz od tego, o ile 
potrafimy rywalizować z kuliurą ro: 
syjską. 

Streszczając to, co powiedzieliśmy 
poprzednio, powiadamy raz jeszcze, 
że imperjalizm polski to dążenie do 
rozbicia Rosji za wszelką cenę i przy- 
łączenia do Polski 1, ziem zamie- 
szkałych przez Ukraińców i Białoru- 
sinów 2. ziem koniecznych dła trwa- 
łego dostępu do: Bałtyku. 

Na zakończenie chciałbym się 
zwrócić do tych, którzy uważają pro- 
gram imperjalistyczny za miraż, bar 
dzo piękny wprawdzie, ale zawsze 
tylko miraż. Wygłaszając takie twier- 
dzenie, muszą oni liczyć się z jego 
konsekwencjami. Jeżeli ktoś uważa za 
miraż zlikwidowanie niebezpieczeństwa 
rosyjskiego i potężne wzmocnienie 
państwa polskiego, to musi również 
za miraż uważać utrzymanie Polski 
nie bolszewickiej i nie niemieckiej. 

Adolf Bocheński (Lwów) 

Przypisek redakcji, Artykuł p. Bo- 
cheńskiego jest przedrukiem z „Myśli 
Mocarstwowej*, którego to pisma 
pierwszy zeszyt został natn nadesłany 
wczoraj. „Myśl Mocarstwowa* poczęła 
wychodzić w Poznaniu jako organ 
związku ideowego Młodzieży Akade- 
mickiej o tej nazwie. : 

Artykuł p. Bocheńskiego podaje- 
my w pewnem skróceniu. Pozwoli- 
liśmy go sobie przedrukować celem 
propagandy na rzecz tego kierunku, 
tak bliskiego naszej redakcji W ręce 
młodej redakcji Myśli Mocarstwowej 
i jej prezesa p. Rowmunda Piłsud- 
skiego składamy  najserdeczniejsze, 
najgorętsze życzenia pomyślnego roz* 
woju dla szczęścia Polski, dla wiel. 
k naszej państwowej przyszłości, 

i organizacyj. Na większych stacjach 
pociąg witały kompanje honorowe ze 
sztandarami i orkiestrą. 

W stolicy Jagiellonów. 

Prastara stolica Połski gród pode 
wawelski przybrał jeszcze bardziej 
odświętną szatę. Sztaadary narodowe 
powiewają ze wszystkich domów, 
przeplatane tu i ówdzie sztandarami o 
barwach błękitno-białych — barwach 
Krakowa. Sukiennice, stary ratusz, 
jak również wszystkie domy w ryn- 
ku przepięknie udekorowane i ilumi- 
nowane. Na wszystkich przyległych 
do Barbakanu ulicach ożywiony ruch 
już od godz. 6-tej rano. 

Uroczyste nabożeństwo w Bar. 
bakanie. 

Punktualnie o godz. 8-ej min. 30 
rano zaczynają się zjeżdżać i scho- 
dzić do Barbakanu przedstawiciele 
władz lokalnych, administracyjnych i 
miejskich, duchowieństwo, reprezen- 
tanci piśmiennictwa i prasy, W. Bar- 
bakanie na wysokim wzniesieniu, pod 
purpurowo-białym baldachimem z or- 
łem Zygmuntowskim spoczywały na 
purpurowym katafalku prochy wiesz- 
cza. U stóp katafalku umieszczono 
urnę z grobu matki Słowackiego z 
Krzemieńca, ojca poety z Wilna oraz 
ziemię francuską. Na balkonie na- 
rzeciw trumny ze szczątkami Juljusza 
Słowackiego ustawiono ołtarz. W ro- 
gu postawiono pochodnie. Wszędzie 
na ścianach umieszczono wieńce ze 
wszystkich zakątków ziemi polskiej. 

O godz. 9 min. 5 ks. prałat Sle- 
picki w asyście duchowieństwa roz* 
poczyna Mszę św. Chór pod dyrek- 
cją Walek-Walewskiego śpiewa pieš 
ni religijne. Po Ewangelji artysta ope' 
ry warszawskiej Dygas śpiewa pieśń 
blagalną „O Boże,'co losy ludzkości 
dzierżysz w dłoni Swej*. Podczas 
Podniesienia chylą się sztandary, re- 
prezentanci wojska oficerowie i żoł- 
nierze prezentują broń. 

O godz. 9 min. 30, na znak da- 
ny przez prezydenta miasta Rollego, 
zgromadzeni w Barbakanie delegaci 
opuszczają Barbakan, oficerowie zać 
wynoszą na swych barkach trumnę 
ze szczątkami, którą ustawiają na 
wysokim, zaprzężonym w 6 białych 
koni, pokrytym szkarłatną kapą ryd- 
wanie. Cały rydwan udekorowano 
girlandami z liścia dębowego oraz 
znakami „J. S.“ 

Punkiualnie o godz. 11 min. 30 
rusza z pod Barbakanu rydwan ża- 
łobny. Przed kościotem św. Anny za- 
trzymuje się rydwan żałobny, a ze 

Złożenie zwłok na Wawelu. 

O godz. 12 min. 30 rydwan żało- 
bny staje u wylofu ul. Grodzkiej na- 
przeciw kościoła Bernardynów. Przy 
rydwanie ustawiają wojskowi nosze 
na które wkrótce wkładają trumnę z 
prochami Wieszcza. 16-iu obywateli 
wybranych z pośród delegacyj ujmu- 
je na swe barki najdroższe szczątki, 
unosząc je w skupieniu na dziedziniec 
zamku królewskiego. Pośrodku usta- 
wiono purpurowe podjum, wokół 
którego zajęło miejsce duchowień- 
stwo, Wyżsi wojskowi składają na 
tem podjum hebanową trumnę Wie: 
Szcza, Na galerji i piętra nawprost 
trumny zajmują na wzniesieniu mieje 
sca przedstawiciele rządu i ścisłego 
komitetu. 

O godz, 12 min. 50 ukazuje się 
w tem miejscu Marszałek Józef Pił. 
sudski prezes Rady Ministrów, który 
też niezwłocznie. wygłasza przemó- 
wienie. Na wezwanie Matszałka Pil- 
sudskiego ujmują nosze ze szczątka- 
mi Wieszcza wyżsi eficerowie i po- 
przedzani przez liczne duchowieństwo 
z ks. biskupem Godłlewskim na czele 
przenoszą trumnę do katedry na Wa- 
меш, Katedra zajaśniała wszystkiemi 
światłami, Trumnę ustawiono przed 
ołtarzem biskupa św. Stanisława. Na 
3ch fotelach zasiedli Marszałek Pił- 
sudski w otoczeniu ministrów  Dob- 
ruckiego i Składkowskiego. Przepięk- 
ne przemówienie wygłosił ks. biskup 
Godlewski, počzem arcybiskup kra- 
kowski ks. Sapieha odprawił modły. 
Chóry kościelne wykonały podniosłe 
pienia religijne. 

Po odmówieniu Ojcze Nasz przez 
wiernych zgromadzonych w świątyni, 
trumnę wniesiono do krypty i u- 
mieszczono w sarkofagu, po którego 
zamknięciu wszedł pierwszy do kryp- 
ty i złożył hołd prochom  Wieszcza 
Marszałek Józef Piłsudski jako przed- 
stawiciel rządu polskiego. Artylerja 
forteczna w momencie składania pro- 
chów do grobów królewskich oddała 
21 strzałów, oddając w ten sposób £ 
Królowi Duchowi należne mu honory 
w imieniu całego narodu. Stary <Zyg- 
munt» dzwon wawelski rozśpiewał się 
swą historyczną pieśnią, którą pod- 
chwyciły wszystkie dzwony w Ojczyź- 
nie Słowackiego. Delegaci pokryli 
trumnę wieńcami. 

Smiertelne szczątki Wieszcza spo- 
częły na wieczne czasy w podzie- 
miach królewskich, a Polska cała jak 
długa i szeroka połączyła się w hym- 
nie uwielbienia dla Tego, kto umiał 
jej wskazać drogi życia i odrodzenia. 

Gdy przed trumną stoję, muszę 
mówić © Śmierci—wszechwładnej pa- 
ni wszystkiego co żyje. Wszystko co 
żyje umiera, a wszystko co umiera 
było przedtem. Prawa śmierci są bez- 
względne, jak gdyby stwierdzić chcia- 
ły prawdę, że co z prochu powstało, 
w proch się obraca. Gdy kamień na 
taflę spokojnej wody rzucamy, po- 
wstają kręgi idące wszerz,; zamiera- 
jące powoli. Także i ludzie, gdy 
śmierci bramy przepastne przekroczą 
—kręgi powoli zamierają i nikną, po- 
zostawiając po sobie pustotę, a па- 
wet zapomnienie. Prawa Śmierci i 
prawa życia związane ze sobą są bez- 
względnie i bezlitośnie. Żyło ludzi 
mnóstwo i wszyscy pourmnierali. Po- 
kolenia za pokołeniami, żyjąc codzien- 
nem życiem zwykłem lub niezwykłem, 
do wieczności przechodzą pozosta- 
wiając po sobie jeno ogólne wspom- 
nienie, wspomnienie, gdzie imion nie- 
ma i niema nazwisk. 

A jednak prawda życia ludzkiego 
daje nam inne zjawisko. Są ludzie i 
Są prace ludzkie tak silne, tak potęż- 
ne, że śmierć przezwyciężają i żyją i 
obcują z nami. Przed sobą mamy 
trumnę ze szczątkami człowieka, 
szczątkami, które świadczą O praw- 
dzie, że Prochem jesteś, w proch się 
obrócisz". Słowacki jak żywa prawda 
życia jest między nami, Staje się zna- 
jomym coraz szerszym kręgom. Wie- 
my o nim tyle jak o żadnym ze 
swych znajomych. Wiemy i o tem 
czego nawet © braciach nie wiemy. Z 
tego powodu jest naszym żywym 
znajomym. Znamy drobnostki jego 
życia, anegdoty o nim. Śmierci prawa 
są w ten sposób przezwyciężone, Jest 
naszym żywym znajomym i żywa 
znajomość staje się coraz powszech- 
niejszą, coraz szerszą, tak Że ma zna- 
jomych węcej niż miał ich za życia. 

Gdy wezmę odwrotnie i policzę 
kilkanaście miljonów Polaków, wśród 
których żył Słowacki, — co z nich 
pozostało? Nie mają ani imienia ani 
nazwiska, gdyż kilka zaledwie osób z 
ówczesnego pokolenia staje przed na* 
mi jako żywsze istoty, jako ci, którzy 
żyją, nie umierają i nie nikną. Żył 
100 lat załedwie temu — zaledwie 3 
pokolenia wymarły lub wymierają — 
a jednak gdy policzymy ludzi o któ- 
rych cokolwiek wiemy, to jest ich tak 
mało. A gdy mówimy o Słowackim— 
spotykamy się z nim codziennie i z 
nim obcujemy. Powtarzamy jego sło- 
wa, jak gdyby był żywą istotą, pow- 
tarzamy wrażenia, które przeżywał, 
jeżdżąc po świecie. Wiemy co mu 
się powiodło, a co nie pozostawiło 
na nim żadnej impresji. Jest więc ży- 
wy i żyje wśród nas. Prawda śmierci 
okrutna, prawda śmierci potężna, nie 
istnieje dla niego. 

Powiecie może, že to metafora, 2e 
to nie jest słuszne, a jednak ta żywa 
prawda istnienie człowieka, bez wzglę: 
du na to co kto o niej. mówi, jest 
żywa, prawdziwa i realna. Słowacki 
żyje dlatego, że umrzeć nie może. 
Zda się jak gdyby bramy śmierci 
przepastne za nim zamknęły się nie- 
szczelnie. Dla niektórych ludzi zo- 
stają one otwarte tak, że życie i 
śmierć się nie dzielą. Zda się że są 
ludzie, którzy żyć muszą dłużej, któ- 
rych życie trwa nie latami a wiekami 
wbrew prawdzie przyrodzenia ludzkie- 
go i gdy teraz szczątki Słowackiego 
wprowadzamy do grobów królev skich 
wiemy, że przedłużamy mu życie da- 
lej jeszcze i że żyć będzie tak długo 
aż murów Wawelu nie naruszy czas 
zniszczeniem, a skała, która nad 
Wisłą samotnie tu stoi, nie ulegnie 
śmierci. Dajemy mu w ten sposób 
dłuższe życie, dłuższą prawdę bytowa- 
nia, która zostaje pomiędzy nami. 

Gdy warstwy ziemi otwartej prze- 
liczę i widzę szkielety, co o Twórcy 
świadczą, twierdzę, że są Szkielety 
żywe, przejrzyste, świeże I młode tak, 
że popłakać po nich nie umialby 
nikt szczerze, Nie płaczemy też po 
Słowackim. Gdy jedzie trumna J-go 
przez całą Polskę, witają go ludzie 
nie zaś żegnają, tak jak gdyby był 
żywym człowiekiem. Żałobne dzwony 
nieżałobnie biją, lecz biją rad< ścią 
tryumfu. N'kt z nas niepotrafilby za- 
płakać nad zmarłym, Twierdzę raz 
jeszcze, że stoją na załomach jak dro- 
gowskazy olbrzymie głazy, świadczące 
o wielkiej prawdzie bytowania. Stoją 

olbrzymie głazy samotne, lecz z na- 
zwiskami gdy ludzie giną bezimien- 
nie. Na naszym gościńcu historycz- 
nym, gdzie pokolenia za pokoleniami 
idące mościły drogi życiem i šmier | 
cią, czasy Słowackiego były prawdą 

A ciemności, niewoli i bez- 
siły. 

Słowackiego wielkość sięga 100 
łat, gdy na ziemiach Polski przez 
ostatnie powstanie 1830 r. skasował 
się jedną prawdę życia historycznego, 
skasowało wojsko. Wojsko — to 
prawda siły, ramienia co broni ichro- 
ni, co życie dając, żyćie innym »twiera, 
co krwią jak cementem mości prawdę 
historji i trwania narodu znikłą w r. 
1830. Wtedy zapanowało wahanie na 
tym skręcie drogi danym przez los. 
W trosce prawdy, siły — ramienia, 
w trosce prawdy — nadziei, że ramię 
się wzmocni, znikły i upadły. 1 ma- 
my zaraz próby, by miecze co w 
podziemiach zasnęły i tylko echem 
grają, zastąpić inną siłą, silą ducha. 
Gdy miecze się krzyżują skry padają. 
Starano się wykrzesać prawdy duszy 
tak silne i mocne, by w pracy skry 
padały także. Starano się zastąpić 
prawdy proste siły miecza, prawdą 
siły ducha, tak by wzmocniwszy du- 
cha trwać w niewoli i módz uzyskać 
siły. gdy tych sił będzie trzeba. Była 
to praca ówczesnego pokolenia. Gdy 
ręce ludziom mdlały i gdy bojaźń 
tej prawdy ludzi znikczemniła i ludzi 
do rozpaczy poprowadziła starano 
się zamienić prawdę miecza siłą du- 
cha, który się męczył w trwodze. I 
poszły w niebo harfy, gdy miecze 
pod ziemią się chowały niszczejące i 
rdzewiejące. Gdy przed Słowackim — 
jedną z haif szczerozłotych — stoję, 
gdy te warstwy męk jego i pracy 
przeliczę, znajdę w tej harfie jego 
strunę, co zawsze brzęczała, znajdę 
prawa dumy i prawa cierpienia dla 
duszy, dla godności ludzkiej. Szarpa- 
ny niemocą ciała, szarpany niemocą 
praw, które wyznawać rozum Mu ka- 
zał, szukał w rozpaczy dumy, siły 
targająrej wnętrzności swoje i Ojczy 
zny swojej. 

Znajdziecie brzęczące struny du- 
my i godności ludzkiej na każdym 
kroku. Szedł pracując, szedł z my» 
ślą, że duma  stargana, sponiewiera- 
na wyda nie jęk rozpaczy, lecz siłę 
olbrzyma, Pracował jak i inni, my- 
ślał o możności, aby duch ludzki 
mógł zastąpić siłę ciała, nieraz, po- 
wtórnie się męcząc, zwątpił jak i inni, 
„Godności nie mam—od męki ucie- 
kłem* — tak mówi o sobie. Męcząc 
się potwornie nie mógł wydobyć siły 
skończenia męczarni Śtniercią. Starga- 
na duma, sponiewierana, w błoto czlo- 
wiek wdeptany, twarde prawa godno- 
ści człowieka dumę nie w siłę mie- 
cza, lecz w siłę ducha przerabiały. 
On z kraju nie dumnych helotów i 
dumy tej pragnął, by była siłą, by 
siłę dała, by wartość mocy, potęgę 
Polski mieć mogła. 

Gdy niegdyś jednego z więk- 
szych, co ostatnio prowadzili bunty i 
powstania pytałem, który z wieszczy 
najwięcej wpłynął, najwięcej zdziałał, 
gdy miecze na naszej ziemi zadzwo- 
niły, twierdził mi zawsze, że „na- 
szym poetą jest Słowacki", 

Miłość Ojczyzny—ofo słońce świetne 
Dla serc, co dumne, sieroce, szlachetne, 
Całe się czystym miłościom oddadzą 
Jako żórawie, co łańcuch prowadzą. 
Swietniejsze serca wylatują przodem 
Umrą ich duchy, lecąc przed naro- 

(dem .. 

Gdy teraz patrzę na trumnę, wiem 
tak jak wszyscy zebrani, że Słowacki 
idzie — że idzie tam, gdzie głazy na 
naszym gościńcu stoją i świadczą 
nieledwie chronologicznie przez iimio- 
na o naszej przeszłości. Idzie między 
Władysławy i Zygmuuty. idzie mię- 
dzy Jany i Bolesławy, idzie nie z 
imieniem lecz z nazwiskiem šwiad- 
cząc także v wielkości pracy, wielkoś- 
ci ducha Polski. Idzie by przedłużyć 
życie, by być nietylko z naszym po- 
koleniem lecz i z temi, które nadej- 
dą, idzie jako Król Duch. 

Po zakończeniu przemówienia 
Marszałek Piłsudski zwrócił się do 
otaczających trumnę oficerów z nas 
stępującemi słowami: „W imieniu 
rządu Rzeczypospolitej polecam Pa- 
ńom odnieść trumnę do krypty kró- 
lewskiej, by królom był równy*. 

Doktadne sprawozdanie z przebiegi uroczystości złożenia prochów 
Juljusza Słowackiego na Wawelu odkładamy do chwili vowrotu z Kra- 
kowa przedstawiciela „Słowa* prezesa Czesława Jankowskiego. 
  

Wilno w hołdzie prochom Wieszcza, 
"W dniu wczorajszym odbył się 

cały szereg uroczystości w związku 
ze sprowadzeniem zwłok Słowackiego 
do Kraju. O g. 10 ej rano ks. biskup 
Bandurski odprawił na dziedzińcu 
Piotra Skargi U.S.B. uroczystą mszę 
św. po której podniosłe kazanie wy- 
łosił ks. Cz. Falkowski, dziekan wy- 

działu teołogicznego U. S. B. Na 
mszy św. obecny był J. |M. Rektor 
Pigoń oraz senat U. S$. B, p. woje- 
woda Raczkiewicz i przedstawiciele 
władz cywilnych i wojskowych. Mło- 
dzież akademicka i szkolna stanowiła 
pokaźną grupę. Organizacje ze sztan: * 
darami utworzyły barwny czworobok 
koło ołtarza. 

Po mszy św. udano się na ulicę 
Zamkową do domu-Nr. 24, gdzie 
mieszkał w młodości swej poela. Tu 
wobec zgromadzonej na dziedzińcu 

publiczności |. M. Rektor Pigoń po 
przemówieniu odsłonił popiersie poe- 
ty i tablicę układu prof. Bałzukie- 
wicza, 

Następnie w dziedzińcu tegoż do- 
mu otwarta została wystawa pamiątek 
po Słowackim w lokalu tow. leka! 
skiego. 7 

twarcia wystawy dokonał p. wo= 
jewoda Wł. Raczkiewicz. Z ul. Zam- 
kowej udał się pochód na Rossę itu 
po wysłuchaniu przemówień okolicz- 
nościowych został rozwiązany. 

Wszystkie te uroczystości został 
sfilmowane. Wieczorem dnia wczoraj: 
szego odbyło sie w teatrze Polskim 
przedstawienie ku uczczeniu J. Sło- 
wackiego, wypełnione przemówieniem 
pr. J. Wierzyńskiego oraz fragmen- 
tami z „Balladyny* Słowackiego, 
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Przed Koronacją Cudownego Obrazu. 
Komunikat Komitetu przyjęcia pielgrzytnów 

litewskich i łotewskich. 
Komitet przyjęcia pielgrzymów litewskich, którego powstanie notyfi- 

kowane było wczoraj, rozszerzył swą działalność, co też uwidoczniło się 

Aprowizacja Wilna podczas 
Koronacji. 

Wywiad u p. v-prezydenta 
Łokuciewskiego 

Chcąc poinformować szerszy ogół o 
rzeczywistym stanie aprowizacji Wilna 
w czasie nadchodzących wroczystości 
koronacyjnych, zwróciliśmy się do p. 
v.-prezydenta miasta Łokucijewskiegoz 
prośbą o udzielenie w tej sprawie 
wyjaśnień, 

— jak się przedstawia panie, pre- 
zydencie, sprawa żywnościowa wobeć 
nadchodzących uroczystości korona- 
cyjnych. 

— Bezpodstawne zupełnie są 
wszelkie obawy, iż podczas korona- 
cji zabraknąć może żywności. Wilno 
normalnie zaopatrzone jest na 2 ty- 
godnie. Podczas uroczystości zwięc* 
szy się dowóz i nie może być mowy 
o jakichkolwiek brakach. | 

— Czy mimo to przeds'ęwzięte 
będą środki ostrożności? 

— Tak jest. Magistrat sprowadza 
z Warszawy 3 wagony mąki żytniej 
65 proc., z której wypiekany będzie 
chieb tańszy od rynkowego o 5 gro- 
szy. Prócz tego 3 miejskie kuchnie 
ludowe na czas uroczystości korona- 
cyjnych  wstrzymają wydawanie obia- 
dów bezrobotnym, zastępując je ek- 
wiwalentem pieniężnym. W ten spo- 
sób mogą kuchnie wydać 'dla piel- 
grzymów 3 tys. obiadów dziennie. 
W obowiskach rozplakatowane będą 
ogłoszenia o tych kuchniach. Miesz- 
czą się one w nast. miejscach: 1) 
kuchnia hygjeniczna przy ul. Wileń- 
skiej Nr. 27 (obiady z 2-ch dań z 
chlebem—1 zł. 20 gr., kolacje mięs- 
ne—1 zł.). 2) Kuchnia dla inteligen- 
cji w murach po-Franciszkańskich— 
Trocka 14 (obiady z 2-ch dań—1 zł ). 
3) Kuchnia ludowa w murach po- 
Franciszkańskich—Trocka 14 (zupy 
kraszone z chlebem—50 gr.). Prócz 
tego przy obozowiskach czynne będą 
stragany z żywnością, na które udzie- 
la-się bezpłatnych koncesyj. 

— Jaki więc jest powód dającego 
się zauważyć zaniepokojenia na ryn- 
kach? 

— Sprawiają to czynniki niepowo- 
łane. Podwyższenie cen nie może na- 
stąpić w żadnym razie, chyba że w 
grę wejdzie spekulacja i nieuczciwa 
chciwość kupców detalicznych. Poli: 
cja jednak czuwać będzie nad sta- 
nem cen i wszelkie samowolne pod- 
wyższanie karane będzie bardzo Suro- 
wo. Zresztą są to wszystko płonne 
obawy, gdyż już dziś dowóz z oko- 
lic jest nadspodziewanie wielki. Targ 
dzisiejszy przy kościele św. Piotra i 
Pawła jest większy niż lat poprzed- 
nich. Prócz tego Warszawa w ostate- 
cznym razie zawsze przydzie z pomocą. 
Tak więc wszelkie ewentualności, na- 
wet najgorsze, zostały przewidziane i 
nie należy spodziewać wię żadnych 
niespodzianek. 

Dziękując za cenne informacje 
opuściliśmy p. v.-prezydenta. 7.:C. 

Zasiłki policyjne na okres 
uroczystości korenacyjnych. 
W dniu wczorajszym przybywać 

poczęły do Wilna odziały policji, 
zawezwane na pomoc policji miejsco- 
wej, celem zagwarantowania bezpie- 
czeństwa i ładu w Wilnie. Przybyły 
już oddziały piesze ze Lwowa, Poz- 
nania, Lublina i Brześcia n/B, prócz 
tego ze wszystkich większych miast 
przybędą funkcjonarjusze urzędów 
śledczych, znający tamtejszych kieszon- 
kowców, którzy niewątpliwie zwabieni 
pomyślną dla siebie konjunkturą... 
zechcą poprobować szczęścia w Wil- 

St. KRAUZE / Y Zakład 

į Wilefiska Nr 32, sze piętro. 
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Krawiecki 

) Przyjmuje wszelkie zamówienia 
wchodzące w zakres krawiectwa. 

     

   

  

w zmianie nazwy. 

Z przewodnictwa Komitetu ustąpił ks. prof. Bronisław Żongołłowicz, 

natomiast na prezesa obrany został prof. Stanisław Władyczko. 
Do Komitetu wykonawczego powołani zostali: prof. Władyczko, p. 

Babiański, 'p. Jadwiga Brensteinowa, sen. Krzyżanowski, p. Marja Krasow- 
ska, p. St. Mackiewicz, p. Niekrasz, p 
czowa. 

. Jan Piłsudski, p. Teresa Staniewi- 

Biuro Komitetu mieści się przy ul. Mickiewicza 19 m. 24. 
SE RKA 

Konferencja w sprawie obozów dla pielgrzymów. 
Dnia 27 czerwca 1927 r. w sekre- 

tarjacie generalnym związku Stow. 
Młodz. Polskiej przy ul. Zamkowej 8 
odbyła się konferencja w Sprawie 
organizacji obozów dla pitigrzymów. 
Brali udział: przedstawiciele organiza- 
cyj młodzieży w szczególności korpo- 
racji „Conradia*, 

Ma być 7 obozów koncentr: Bele 
mont, Porubanek, Zakret, Zwierzyniec 
(2 obozy), Pośpieszka, Niewież (maj. 
p. Bochwica). Gospodarzem każdego 
obozu jest oboźny, który się opiekuje 
powierzonym mu obozem. Może po- 
siadać 1 lub kilku zastępców do po- 
mocy oraz kiłkunastu przewodników, 
którzy poszczególne pielgrzymki do- 
prowadzają do .przeznaczonego obo- 
zu, gdzie ich gospodarz lokuje w od- 
powiednim miejscu. Gospodarz musi 
ułożyć plan obozowiska i według 
miego lokować kolejno przybywające 
pielgrzymki. W obozie rozbiją namio- 
ty: pogotowie lekarskie i Czerwony 
Krzyż oraz na miejscu posterunek P. 
P. Procz tego będą dezorcy, podlegli 
bezwzględnie gospodarzom obozu. 
Stragany w obozie będą dostarczać 
żywności pętniikom. w ©bozach bę: 
dzie dostarczona słoma na posłanie, 
Na wypadek deszczu przewidziane są 

w bozowiskach specjalne szopy, 
względnie stodoły do ochrony dla 
znacznej części pielgrzymów. Obozo- 
wiska zaczną być czynne z dniem 1 
lipca, zaś 3 lipca o godz. 12 w poł. 
zwijają się. Dnia 1 lipca więczorem 
gospodarz otrzymuje  iństrukcjie w 
Sprawie marszruty pielgrzymów na u- 
roczystość. 

O godz. 8 pielgrzymi muszą być |BQ 
na miejscu. W Porubanku będą ulo- 
kowani pielgrzymi przybyli pociągiem 
zdaleka. Część będzie ułokowana w 
wagenach towarowych, ksłęża i inteli- 
gencja w wagon. 3 i 2 kl. Gospoda- 
rzem na Porubanku jest mianowany 
p. ]. Łukaszewicz. Na Zwierzyńcu 
będzie ulokowana pielgrzymka z Lit- 
wy i Łotwy, gospodarzami są p. B. 
Pawłowicz i p. Cz. Małachowski, na 
Bielmoncie p. S, Babicki, na Zakrecie 
p. W. Radziwon, 

Do zapotrzebowania gospodarzy 
Gbozów jest auto sanitarne oraz do- 
rożki. 

Zachodzi możliwość zwiedzenia 
przez wyższe władze i Prezydenta 
Rzeczp. niektórych obozowisk, a 
zwłaszcza litewskiego na Zwietzyn- 
cu. (c) 

Bilety wstępu na trybuny, 
Bilety wstępu na (rybuny wznie- 

sione staraniem Komitetu Koronacyj- 
mego, na Placu Katedralnym, na dzień 
2 lipca są już do nabycia w księgar- 
ni św. Wojciecha (ul. Dominikańska), 
Gebethnera i Wolffa (Mickiewicza 6), i 
Rutskiego (Wileńska 38) w czytelni 

przy uł. Wileńskiej nr. 31 óraz w 
Ciškierniach: Czerwonego Sztrala i 
Rūdnickiego (dawn., Switezianka), 0- 
raz dla przyjezdnych w biurze infor- 
miacyjnem (ul. Świętojańska) i na 
dworcu kolejowym. 

Ceny biletów od 1 zł do 7 zł. 
Wezwanie P. Z. K. 

Zarząd okręgowy Polskiego związ- 
ku kolejowców wzywa kolejowców do 
zorganizowanego wystąpienia podczas 
uroczystości Koronacji Cudownego 
Obrazu M. B. Ostrobramskiej w dniu 
2 lipca. 

Zbiórka tego dnia o godz. 8 m. 
30 przy lokalu związku ul, Wiwul- 
skiego 4. 

Oczekiwany jest liczny przyjazd 
delegacyj z innych Okręgów Dyrekcji 
Kolejowych ze sztandarami, 

Wezwanie Związku Kupców. 
Zarząd wzywa wszystkich _człon- 

ków Stowarzyszenia Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan w Wilnie do 
wzięcia udziału w procesji koronacyj- 
nej Obrazu Matki Boskiej O strobram- 
skiej. Zbiórka w lokalu Stowarzysze- 
nia przy ul Bakszta 7 punktualnie o 
godzinie 630 rano, skąd po nabyciu 

Przepustki dla 
Kutja Metropolitalna pódaje do 

wiadomości, że przepustki na plac 
Katedralny dla duchowieństwa otrzy- 

s cza odznak zebrani udadzą 
= zbiorowo ze sztandarem na miej- 
sce przezniczone Stowarzyszeniu w 
pochodzie. 

Należy mieć na względzie, że już 
o godz. 7-zj wejście poszczególnym 
osobom na ulice, na których ma się 
formować pochód będą zamknięte. 

duchowieństwa - 
mać móżna w Kurji ód godziny 9 do 
2 po południu. 

Program uroczystości wojskowych w dnia pobytu Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, 

Jak wiadomo, o godz. 1930 w 
dniu 1 lipca rb. przybywa do Wilna 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy 
Mościcki w otoczeniu Rządu, adjutan- 
tury oraz oma peństw za- 

eźaionych. 
przy din tym, na peronie dworca 
kolejowego ustawiona będzie kom 

panja honorowa 5 p. p. Leg. ze 
sztandarem i orkiestrą. W chwili przy- 
bycia pociągu Pana Prezydtnita 1 p.a.p. 
odda salwę przepisową, a komendan- 

ci garnizonu, obszaru warownego i 
miasta pośpieszą z raportem do Naj- 

ul. Mickiewicza Nr. 7. 

głównych Kaz. Dembowski, 

  

PLAKIETY (wizerunki z bronzu) 

Matki Boskiej Ostrobramskiej 
z artystycznej wytwórni Mennicy Państwowej 

(zastępstwo: P.A.T. ul. Magdaleny Nr. 2, tel. 674) 

do nabycia: 
Skład główny: KSIĘGARNIA GEBETHNERA I WOLFFA, 

Stołeczna operetka „NOWOŚCI” 
w gmachu Teatru „REDUTA“ na Pohutance 

ostatnie występy w Wilnie. Środa 29 czerwca. Największy szła- 
gier sezonu, grany w Warszawie przeszło 150 razy z niebywa- 

lym powodzeniem z udziałem 

LUCY: MESSAL i KAZIMIERY NIEWIAROWSKIEJ 

„Księżniezka Gyrkówka" kit 
We czwartek 30 go czerwca po raz drugi i ostatni 

: „TARG NA DZIEWCZĘTA“ — w 3 akt. Jacobi. 
Oprócz p. Messal i p. Niewiarowskiej występują w rolach 

M ecz. Dowmunt, 
Ludwik Sempoliński. 

Ceny od 2 zł. 
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Bol. Horski,     

    

dostojniejszego Gościa. Na placu 
przed dworcem ustawiony będzie 
bataljon 6 p. p. Leg. oraz szwadron 
4 p. uł. zaniemeńskich, który następ- 
nie towarzyszyć będzie jako eskorta, 
aż do Pałacu Reprezentacyjnego. (Od 
dworca kolejowego aż do Pałacu 
Reprezentacyjnego, poprzez ulice: 
Kolejową,  Ostrobramską, Wielką 
Zamkewą, Piač Katedralny i Bisku- 
pią ustawiony będzie szpałer z woj- 
ska i organizacyj cywilnych. Przy Pa- 
łacu warię homorową nieść będzie 
oddział 1 p. p. Leg. 

W drugim dniu pobytu Pana Pre- 
zydenta, (2 lipca r.b.) poświęconym 
wyłącznie uroczystościom Koronacyj- 
nym udział, wojska będzie stosunko- 
wo niewielki, bowiem prócz Szwa: 
dronu ułanów, przydzielonych jako 
ochrona Pana Prezydenta, wezmie u- 
dział  kompanja piechoty i dwa 
szwadrony kawalerji, 

W dniu 3 lipca r. b. odbędzie się 
rewja wojskowa i przegląd. Rewja od- 
będzie się na ulicy Mickiewicza, po- 
czynając ż placu Łukiskiego, przy- 
czem frybuna dla Pana Prezydenta i 
Marszałka Piłsudskiego, zbudowana 
zostanie przy wyłocie ul. Tatarskiej 
na_ Mickiewicza, 

  

o Czy już próbowaliście 7 

nasze „CAPRI ? 
wyrobione z najlepszego miodu, 

migdałów i czekolady ? 

Šai „PLUTOS '. detaliczny 

Mickiewicza Nr 10. 
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Nieruchomości ziemisk'e. Majątki, folwarki, ośrodki, młyny wodne,—pośredniczymy w kupnie i sprzedaży. 
Domy i place miejskie. Lokaty kapitałów na-pewne zabezpieczenia. 

Pożyczki niskoprocentowe. 

Kosztów przy zgłoszeniu niema. 

Dzierżawy majątków ziemskich. 
i wiejskich wg. cen rynkowych. 

Komis niski do uzgodnienia. 

Szacowanie nieruchomości miejskich 

Kaucjonowane i koncesjonowane 

Wileńskie Biuro KomisowosHandlowe u Ad. Mickiewicza 21. Tel 152. | 
Ogłoszenia i reklamy do wszyskich pism. Fachowe pisanie podań i przepisywanie na maszynie 

  

W czwartek 30-go b. m. jako w pierwszą rocznicę śmierci 

$. P. Marji Krzyckiej 

  

    

ódprawłone zostanie tabożeństwo żałobne w Kościele Św. Jana o godz. 
9tej rano, na które zaprasza, krewnych, przyjaciół i znajomych 

RODZINA. 

Komitet przyjęcia Prezydenta Rzplitej w Trokach, 
Po zakończćniu uroczystości Ko- 

ronacyjnych, w drodze powrotnej do 
Warszawy Prezydent Rzeczypospolitej 
p. lgnacy Mościcki gościć będzie 
przez jeden dzień w Trokach. Celem 
przygotowania należytego przyjęcia 
Dostojnemu Gościówi, zorganizował 
się Komitet przyjęcia, w skład które- 
go weszli: burmistrz m. Trok p. W. 
Budrewicz, przedstawiciele wójsko- 
wości mjr. Budrewicz, kpt. Bronie- 

  

wież przewodniczący Korpusu sądo- 
wege, kpt. Rypper, dyrektor Semina- 
rium Nauczycielskiego p. Rutkowska, 
dr. Czarnocki oraz kilka osób dokc- 
optowanych przez Komitet, 

Na stacji Landwarów powita Pa- 
na Prezydenta gospodarz powiatu 
Wileńsko-Trockiego p. Starosta Wie 
tkowski oraz wójt gm. Landwarów. 

W Trokach bu mistrz m. Trok p. 
Budrewicz oraz dziatwa szkół. 

  

KRONIKA 
ŚRODA. 

Dziś 

Piotra i Paw. 
Jutro 

Wsp, S. Paw. 

Wsch, sł. o g. 3 m. 15 

Zach. sł. o g. 19 m. 59 

  
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologii U. З. В. 
z dnia 27—VI 1927 r. 

) -1-757 

| +1-24 

Ci enie 
& гаше 

T tara średnia" 
Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr i i SWiA ) Południowo: Wschodni 
Uwag opad. Mi- i: Pogodnie, przelotny 

nimum za dobę -1-16 OC: Masiniai za dobę 
--27 00. Temdencja barometryczna spadek 
ciśnienia. 
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KOSCIELNA. 

— Poświęcefie ołtarza. W dn. 
3 lipca punktualńie o godz. 9-ej od. 
będzie się uroczyste poświęcenie ob- 
razu Matki Boskiej Niepokalanego 
Poczęcia, ufundowa::ego przez Kupiec- 
two Polskie w Wilnie. Wobec czego 
Zarząd wzywa członków Stowarzy- 
szenia, oraz całe kupiectwo i prze- 
mysł polski w Wilnie do stawienia 
się w lokalu Stowarzyszenia punktuał- 
nie o godz. 8.30 skąd ze sztandarem 
zebrani udadzą się do kościoła św. 
Kazimierza. 

URZĘDOWA. 
— Przyjazd Ministra Kolel p. 

Romockiego. Dnia 1-go lipca o 
godz. 8:ej rano przybywa do Wilna 
z Warszawy Minister Kolei p. Paweł 
Romocki. CA po przyjeździe 
p. Minister uda się na konferencję w 
sprawie kolejek dojazdowych, która 
tego dnia odbędzie się w Urzędzie 
Wojewódzkim. P. Minister pozosta- 
nie w Wilnie na czas trwania uro- 
czystości koronacyjnych. 

— Dyrektor Lasów Państwo- 
wych p. WI. Grzegorzewski po- 
wrócił i obiął urzędowanie. 

— (0) Utrudnienia przy wy: 
dawaniu paszportów zagranicz- 
nych. Dowiadujemy się o wielkich 
utrudnieniach, czynionych obecnie 
przy wydawaniu paszportów zagra- 
nicznych. Stało się to, jak nas infor- 
mują, na skutek specjalnego okólnika 
Min. Skarbu, wprowadzającego obo- 
strzenia w tej dziedzinie. W pierwszym 
rzędzie utrudnia się wyjazd kupcom, 
ubiegającym się o paszporty ulgowe. 
Np. w Wilnie w ubiegłym tygodniu 
wstrzymano wydawanie wszystkich 
paszportów kupieckich i dopiero ener- 
giczna interwencja u Min. przemysłu 
i handlu zdołała nakłonić do wyda- 
wania tych paszportów. 

MIEJSKA. 
— (c) Asfaltowy bruk. Przy 

zbiegu ulic Wileńskiej i Dominikeń- 
SS w dniu wczorajszym 
układanie asfaltowej jezdni. Sensacyj- 
na ta w stosunkach wileńskich ino- 
wacja zgromadzała ciekawych, z nie- 
dowierzaniem patrzących na ten „as- 
faltowy eksperyment". Aczkolwiek 
sam fakt powitać należy z uznaniem, 
to jednak z drugiej strony zwrócić u- 
wagę trzeba na niedbałość w wyko- 
naniu pracy. 

UROCZYSTOŚCI I OBCHODY 
— (c) Doroczny kiermasz przy 

kościele św. Piotra i Fawła. Wzo- 
rem lat ubiegłych odbywa się w tym 
roku kiermasz świątsczny przy koś- 
ciele św. Piotra i Pawła na Antokolu. 
Obok „Kaziuka”, kiermaszu kwiatowe- 
go na św. Jerzy i kiermaszu święto- 
jańskiego, jest kiermasz dzisiejszy 
jednym z większych. Tradycja wileń: 
ska wiernie trwa przy kiermaszach, 
które w innych okolicach Polski 
mniej są znane. 

UNIWERSYTECKA, 
— Promocja. W czwartek, dnia 

30 b. m. o godz. 1-ej po południu 
odbędzie się w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu promocja na doktora 
Wszechrauk Lekarskich następują- 

zim osób: Hukojżo Eugenji i Czo- 
chańskiego Kazimierza. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— „Posiedzenie T-wa Psychjatrycz- 
nego» mą Trade w Sali wy- 
kładowej USB. w szpitala Św Jakóba od- 
będzie się posiedzenie O-łu Polskiego T-wa 
Psychfatrycznego dla członków 1 wa- 
dzonych gości z następującym porządkiem 
dziennym: 

1, Dr H Jankowska — Przypadek nie- 
zwykłych omamów słuchowych w przebie- 

gu ostrej alkoholowej PREY 2 Sprawo 
zdanie z VII Zjazdu Psychjatrycznego. 3. 
Sprawozdanie z bieżącego piśmiennictwa. 4. 
Sprawy bieżące. 

RÓŻNE. 
— Fundacja kupiecka. Komi- 

tet Fundacji Obrazu Matki Boskiej 
Niepokalanego Poczęcia w kośc. Św. 
Kazimierza w Wilnie wyłoniony przez 
Stow. Kupców i Przemysł. Chrześc. 
m. Wilna podaje do wiadomošci pu- 
blicznej, że ogółem na ceł ten zo- 
stało zebrano zł. 4821 -- oraz 3 do- 
lary, 

Uroczystość poświęcenia obrazu 
odbędzie się w niedzielę 3-go lipca 
o g. 0-ej rano, na którą to uroczy- 
stość Zarząd Stowarzyszenia zaprasza 
niniejszym wszystkich Sz. Ofiarodaw- 
ców, Członków Stow. oraz wszystkie 
organizacje i osoby interesujące się 
życiem Stowarzyszenia. 

Akt fundacji, mający być wmuro- 
wany w ołtarzu, wystawiony będzie 
w biurze Stów. we czwartek 30. Vi 
w godz. 9 — 11 i 5 — 7 oraz w 
piątek 1. VII od 9 — 11, 

Wszyscy P. P. Ofiarodawcy prosze- 
ni są Osobiście o przybycie do biura 
cełem złożenia na akcie swoich pod- 
pisów. 

— Jutro otwarcie wysta 
fotografij krajobrazu polskiego 
Przypominamy, że w czwartek 30 
czerwca o godz. 5-ej popołudniu na- 
stąpi otwarcie wystawy fotografji kra- 
jobrazu polskiego w gmachu Gimna- 
zjum Lelewela (Mickiewicza 38). 

Otwarcia;zorganizowanej staraniem 
Wojewódzkiej Komisji Turystycznej 
Wystawy dokona osobiście Wojewo- 
da p. Władysław Raczkiewicz, 

— Wystawa obrazów warszaw- 
skich artystów mialarzy otwarta zo- 
stanie w piątek dnia 1 lipca r. b, 
w sali Klubu Handlowo - Przemysło- 
wśgo w Wilnie przy ul. Ad, Mickie- 
wicza 33 a. Na całość wystawy złoży 
się sto kilkadziesiąt prac różnej treś- 
ci trzydziestu siedmiu artystów, z 
prof. Kaz. Stabrowskim, St. Bagień- 
skim, Wł Skoczylasem, Br. Kowalew- 
skim, J. Kotowskim, Br. Kopczyń- 
skim i St. Zawadzkim na czele. 

Imprezy tego rodzaju, mające na 
celu szerzefiie kultu i kształcące po- 
czticie piękna, a więc o charakterze 
kulturalno-oświatowym, cieszyły się 
wielkiem powodzeniem i doznały suk- - 
cesu zupełnego dotąd na Kresach 
Zachodnich. Żywimy więc nadzieję, 
że i tu na terenie Wilna, jako zapo: 
czątkowanie rozpowszechnienia tej że 
idei spotęgowania w kierunku wyro- 
bienia smaku estetycznego na Kresach 
Wschodnich, wystawa obscna spotka P 
się z gorącem poparciem szerszych 
warstw społeczeństwa tutejszego. 

— Zjazd Sodalicyjny. W dn. 
2, 3 i 4 lipca Wilno będzie gościło 
w swych murach Sodaliski szkół śre- 
dnich w Polsce. 

Wszystkie Sodalicje Wileńskie zbio- 
та się w dn. 3 lipca o godz. 9-ej ra- Ś 
no na placu przy kościcłe šw. Kazi 
mierza, aby wziąć udział w pacho: 
dzie i uroczystej mszy św. w Ostrej 
Bramie. 

— Wielka zabawa ogrodowa. 
Dziś tj. dnia 29 b. m. o godz, 6 
wiecz. odbędzie się zabawa ogrodo- 
dowa, urządzona staraniem Wileń- 
skiego Komitetu Wojewódzkiego Po- 
mocy Polskiej Młodzieży Akademic- 
kiej U.S.B. Przygrywa orkiestra 4:g0 
pułku ułanów. W programie przewi- 
dziane są występy znanych artystów 
Pp. Hendrychówny i Ludwiga. Po: 
zatem Komitet organizacyjny szykuje 
szereg niespodzianek. Ze względu na 
cel oraz urozmaicony program, cały 
świat wileński nie zechce ominąć na- 
darzającej się okazji do rozrywki. 

— Sprostowanie. We wczoraj- 
szem sprawozdaniu z poświęcenia 
nowego gmachu w Zakładach Prze- 
mysłowych „Grzegorzewo* wkradło 
się kilka nieścisłości, które niniejszem 
prostujemy, a więc przedewszystkiem 
p. Kurec, właściciel Zakładów Prze. 
mysłowych „Grzegorzewo* nie był 
właścicielem Nowo-Werkowskiej Fabr 
ryki papieru, posiadał zaś w swoim 
czasie dwie fabryki na Litwie, . które 
tam pozostały. Co do sprzedaży 
fabryki p. Balbtryskiemu—Bunimowi: 
czpwi, to rzecz się miała tak, że nie 
fabryka została sprzedana a jedynie 
urządzenia fabryczne. 4 

— Sprostowanie. Zwracają nam 
uwagę, że wspomniany w artykule 
niedzielnym p. Wiktor Maleszewski 
nie jest galicjaninem, lecz pochodzi z 
Suwalszczyzny. 
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— Podziękowanie. T—wo Pom. Żołn. 
Pols. Koło Słuchaczy wydz. Szt. Pięknych 
i Koło Dramatyczne USB. składają gorące 
podziękowanie Dowódcy 3 p. Saperów panu 
pułkownikowi Landau za zbudowanie mostu 
na Wilence dja dorocznego obchodu <Wian- 
ków i Sobótek» oraz 

P. Wacławowi Mołodeckiemu i całemu 
zespołowi chóru męs. Kapela Ludowa za 
uświetnienie występem koncertu oraz publi- 
cznošci za liczny udział w tej tradycyjnej 
popularnej zabawie, 

TEATR i MUZYKA, 

— Reduta na Pohulance. «Książe 
Niezłomny». W sobotę 2 Vil o g. Żl-ej na 
dziedzińcu Pałacu Reprezentacyjnego  Rzpli- 
tej będzie wystawiony «Książę Niezłom- 
ny» — misterjum Calderona — Słowackie- 
go w wykonaniu Zespołu Reduty. Bilety w 
Cenie od I zł. do 5 zł. wcześniej nabywsć 
można w biurze «Orbis» (Mickiewicza 11) 
A "> gg przedstawien a przy wejściu od 
g. 14-6j. | 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). <Ja 
tu rządzę» — niezmiernie zabawna kroto- 
chwila W. Rapackiego z licznemi wkładkami 
w postaci piosenek i tańców, oraz występem 

gościnnym Zofji Jaroszewskiej, a režyserji 
i układzie scenicznym K. Wyrwicz-Wichrow- 
skiego, dziś grana będzie po raz ostatni. 

— Występy gościnne Józefa Śliwic- 
kiego w «Obronie Częstochowy». Znako- 
mity artysta i reżyser Teatrów Miejskich w 
Warszawie Józef Śliwicki w najbliższy 
Czwartek, z okazji Koronacji Obrazu Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, wprowadza na sce- 
nę Teatru Polskiego sztukę historyczną E. 
Bośniackiej «Obrona Częstochowy». 

W sztuce bierze udział cały, bez wyjąt: 
ku, zespół Teatru Polskiego. Bohaterską An- 
nę kreuje Zofja Jaroszewska 

Premjera wzbudziła ogromne zaintere- 
sowanie. 

Bilety są do nabycia w kasie Teatru 
o od ll-ej do 9-ej w. : 

„ — Teatr Letni (ogród po-Bernardyń- 
Ski). Dziś po raz pierwszy świetna operetka 
Gilberta <Królowa Kinemafografu», która 
należy bezprzecznie do utworów o wyższej 
wartości wołalnej. Libretto zaś obfituje w 
przewyborne sceny komiczne. W roli tytuło: 
wej Janina Sokołowska, najmłodsza gwia- 
zda Operetki warszawskiej zaprezentuje całą 
finezję swej młodości i aktorstwa. 

jesztę obsady tworzą: Stefan Laskowski, 
Zygmunt Malinowski, Ryszard Misiewicz, 
Józef Winiaszkiewicz i inni. 

Początek o g. 8 m. 30 wiecz. Bilety od 
&: 11—4-е] w kasie Teatru Polskiego, od 
godziny 5-ej — w kasie Teatru Letniego. 

‚ — Przedstawienie popołudniowe w 
Teatrze Letnim. Dziś o g. 4 m, 30 pp. od- 
będzie się w Teatrze Letnim przedsta wienie 

południowe. Odegraną zostanie melodyjna 
i efektowna operetka Kalmana <Holenderka» 
w premjerowej obsadzie. Bilety do nabycia 
od g. ll-ej w kasie Teatru Letniego. 

— T:wo muzyczne <Lutnia». W pią- 
tek 1-go lipca rb. t. j. w dniu poprzedzają- 
cym uroczystości koronacyjne, w kaplicy 
Ostrobramskiej o g. 4-ej po poł. chór Wil. 
T.wa Muzycznego «Lutnia» wykona z towa: 

WY rzyszenlem orkiestry litanję Ostrobromską 
(trzecią) St. Moniuszki pod kierownictwem 
J. Leśniewskiego. : 

Litanja powtėrzona będzie w dnie nastę . 
pala ip w sobotę 2-90, w niedzielę 3-go, w 
środę 6:go i w sobotę 9go lipca o g. 6 
wieczorem. 

W sobotę 2-go lipca chór T-wa <Lu- 
tnia» weźmie Czynny udział zespół z innymi 
chórami w uroczystem nabożeństwie koro- 
nacyjnem na placu Katedralnym, 

RADJO. 
Program audycji warszawskiej. 

10.15. Transmisja saaa z Kate- 
dry Poznańskiej. ‚ 

12.00. Komunikat Iotniczo-meteotologi- 
czny. Komunikaty «PAT» nad program, 

13.45. Odczyt pt. «Bieżące roboty» z 
działu <Rolnictwo> wygł. dr. Wacław 
Wakar. 

14.10 Odczyt pt. «Jak żywić krowy że: 
by dawały korzyść» z dzłału <Rolnictwo> 
wygł. p. Antoni Piątkowski. 

14.35. Odczyt pt. <Scalać svoje grunta» 
ź działu «Rolnictwo» wygł. p. Szuszkiewicz. 

15.05—15.30. Komunikat _lotniczo-meteo- 
rologiczny, nad program — Odczyt pt. »Rol- 
nictwo a samorząd» z działu «Rolnictwo» 
wygł. dyr. Stanisław Miklaszewski. 
* ііЗ.Ю. Transmisja z doliny Szwajcar- 

skiej. 
16 30—17.00. Program dla dzieci. 
17.00—17 15. Nad program, komunikaty. 
18.35—18.55. Rozmaitości. 
17.15, Transmisia z Poznania. W pro- 

gramie «Warszawianka» St, Wyspiańskiego. 
18.55—19.10. Komunikaty «РАТ,». 
19.10—1935. Skrzynka owa. Ko- 

sespzktokią bieżącą omówi Dr. Marjan Stę. 
owski. 

1935—20.00. Odczyt pt. <Zagadnienie 
komasacji» z działu <Rolnictwo> wygł. p. 
Szuszkiewicz, 

20.00—20.30. Odczyt pt. <Pelska a Ju- 
gosławja» wygłosi w języku serbo-chorwac- 
kim charge d'affaires poselstwa S. H, S. p. 
M. Ga mó, 

130. Koncert poświęcony muzyce jugo- 
słowiańskiej. Wykonawov: Orkiestra p R. 
pod dyr. Józefa Ozimińskiego, Chór T-wa 
piewaczego <Harfa>, 

2200. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
czny, sygnał czasu, nad program i komuni: 
katy <PAT>». 

22.30. Transmisja muzyki tanecznej z re- 
stauracji «Rydz». 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 

— Umysłowo chory morduje 
żonę. We wsi Gienajcie gm. Olkie* 
nickiej zamieszkuje oddawna rodzina 
Leonówiczów. Nerwowy i niespokoj- 
ny Jan Leonowicz uchodził we wsi 
swojej;za umysłowo chorego, co je- 
dnak przez wielu sąsiadów traktowa- 
ne było uporczywie jako symulacja. 
W poniedziałek ubiegły Leonowicz 
podczas sprzeczki z żoną swoją 
Schwycił siekierę i ostrzem jej zadał 
bezbronnej kobiecie trzy tiosy w gło- 
wĘ. Ranna, przewieziona do przycho- 
dni w Olkienikach zmarła w dniu 
wczorajszym. Zabójcę aresztowano i 
oddano pod nadzór psychjatrów, 
którzy orzeką, czy rzeczywiście mor- 
dując swoją żonę działał on w nie- 
świadomości. 

— Samobójstwo. W nocy na 28 bm. 
otruła się esencją octową 17-letnla Janina 
Blimadisówna (Słomanka 45), 

Desperatkę dostawiono do szpitala św. 
ez Przyczyna usiłowania samobójstwa 
miłość. 

— Pożar. W nocy na 27 bm. wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
spalił się dom Filipa Grygorowicza. w. - 
sie s» spaliło się 22 domy oraz stodoły 
i stajni 

Stra około 250 tys. zł. 
— d O. Rogślerowi (Wileń- 

Dea skradziono futro męskie wartości



  

SPORT 
Tydzień Stadjonu sportowego. 

Na budowę reprezentacyjnego Stadjonu 
Sportowego w Wilnie Komit.t organizuje od 
dnia 3 do 10 lipca 1927 r. Wielki tydzień 
stadjonu sportowego. Program tego tygodnia 
przewiduje: 

Niedziela—dn, 3 lipca. 
Kwesta i sprzedaż cegiełek na rzecz bu- 

dowy Stadjonu, godz. 12 m 30 Ogród Ber- 
nmardyński: Poranek muzyczny orkiestry Twa 
Gimn. Sokół. Godz. 15 na rzece Wiiji: mię- 
dzyklubowe regaty wioślarskie o mistrzow- 
stwo m. Wilna z udziałem osad grodzień: 
skich 1 warszawskich, Godz. 17 ogród Ber- 
nardyfiski: Zabawa ogrodowa (popisy soko- 
łów, korso kolarskie, strzelnica z nagrodami, 
koło szczęścia, kancert 1 popisy plastyczne), 
godz. 17 min. 30, Stadjon Sportowy ośrod- 
ka W.F, Wilno na Pióromoncie: mecz mię- 
dzynarodowy mistrzą Czechosłowacji K. S. 
<Żidenice> — W. K. S$. «Pogoń», godz. 20. 
Ujeżdżalnia przy ul Mickiewicza, róg Orze- 
szkowej. Początek turnieju zapaśniczego z 
udziałem mistrza Pytlasińskiego i szeregu 
wybitnych zapaśników międzynarodowych. 

Niedziela 10 lipca. Boisko sportowe 6 
p. p. Antokol: 

Zawody kolarskie, organizowane przez 
Wil. T-:stwo Cyklistów. 

Podczas wszystkich atrakcji <Tygodnia 
Sportowego» przygrywać będą orkiestry woj- 
skowe. 

Dziś finałowe spotkanie o mi- 
strzostwo Okręgu. 

W dniu dzisiejszym na boisku Makkabi 
(ul. R. Śmigłego) odbędzie się finałowe spot- 
kanie drużyn piłkarskich w rozgrywkach o 
mistrzostwo A-klasy Okręgu Wileńskiego. W 
Szranki sh drużyny W. K. S. «Pogoń» i 
Ž. T. G. S. <Makkabi» mając jednakową 
ilošė punktow. Dobra forma Makkabi 1 osta- 
tnia poražka Pogoni z surową technicznie 
drużyną Ogniska wytwarzają sytuację przy 
której trudno jest doprawdy przewidzieć wy- 
nik. Sfery sportowe Żywo zainteresowane 
tem spotkaniem z niecierpliwością oczekują 

dz. 5, t.j. chwili rozpoczęcia zawodów. 
jecz ten poprzedzi spotkanie AZS. Il—Mak- 

kabi Il o mistrzostwo B-klasy. 

Odezwa Komitetu budowy Sta- 
djonu Reprezentacyjnego. 
Komitet Wojewódzki W. F. iP. W. 

wraz z Komitetem obywatejskim budowy 
Stadjonu Reprezentacyjnego z. Wschodnich 
wydali odezwę wyjaśniającą znaczenie budo- 
wy Stadjonu OCE 'm. Wilna, 
oraz nawołującą społeczeństwo do niesienia 
pomocy materjalnej. W odezwie tej mówi 
się: «jesteśmy Świadkami zbiorowego wyści- 
gu i szczodrej ofiarności zierm i miast w re- 
alizacji planowej akcji wychowania fizyczne- 
go i przysposobienia wojskowego młodych 
pokoleń Narodu Polskiego. Wilno tak ofiar- 
ne w okresie walk o wolność Polski, ośro- 
dez kultury i polskości na wschodzie Rze- 
czypospolitej i w tym wysiłku zająć musi 
właściwe sobie miejsca. Niech każdy w mia- 
rę sił i możności pośpieszy z pomocą mo- 
ralną i materjalną Kom. Obywat, budowy 
Stadjonu. 

Skład reprezentacji 
Czechom. 

Jak już podawaliśmy w dn, 2 i 3 lipca 
przyjeżdża do Wilna mistrzowska drużyna 
piłkarskiego klubu Żidenice z Brna. Począt- 
kowo obydwa mecze z tą drużyną miała 
grać drużyna W. K. S. Pogoń, obecnie jed- 
nak dowiadujemy się, że w dniu 2 lipca Czo* 
ło gościom stawić będzie drużyna reptezen- 
tacyjna, skład stórej ustalony został następu- 
jący: Nowak (Pogoń), Mackiewicz (AZS), Ku- 
giel (Makkab:), Kostanowski (AZ5), Birnbacn 
(Makkabi),  Missiuro (AZS), Tewelowicz 
(Makkabi), Ludwikowski (1 p. p. Leg.), Ni- 
kołajew (AZS), Zajdel (Makkabi), Zienowicz 
(Ognisko), zaś w dniu 3 lipca drużyna Ро- 
goni w normalnym swolm składzie, Mecze 
te budzą żywe zainteresowanie i w obecnym 
sezonie będą atrakcją pierwszorzędną, bo»: 
wiem K. S. Żidenice dzięki wysok enu po- 
ziomowi gry ma już marke dostatecznie wy- 
robioną. 

przeciwko 

4 D.B „Bławat Wileński' 
: ul. Wileńska 31. Tel. 382,     

Od 29 Vi do 15 Vii b r. 
Wyprzedaż wszystkich le nich 

owarów ze zniżką od 5 do 10 proc, 

Wybór duży. Ceny niskie, + 

ODCISKI 
TŽ 

a 1 ka ZNANY l) kas 

L A 8 
> P.KOWALSKI 

4 FABRYKA CHEMICZNO FARMACEUTYCZNA 
р „A x 

  

    

        
     

        WARSZAWA      

  

MAURYCY RENARD 

18) 

Czy on? 
Aubry, idąc, rozmyślał nad kwe- 

stjami, które go niepokoiły głęboko. 
Lionel de Prase wytlomaczył mu po: 
bieżnie na czem polega niezwykły fe- 
nomen rozdwojenia osobowości. Daw- 
ny lokaj chytry, sprytny i przebiegły 
zorjentował się odrazu w tej niejasnej 
sytuacji. Rozumiał doskonale z kim 
ma do czynienia, śledząc tak bacznie 
Jana Marenil, i w krytycznym wypad- 
ku nie popełniłby żadnego fałszywe- 
go kroku. Jednak, mimo wszystko, 
niezwykła ta historja, oryginalna sy- 
tuacja zdumiewały go, a fakt iż śle- 
dzi człowieka nienormalnego, napeł- 
niał go jakąś dziwną obawą, trudnem 
do opisania zniechęceniem do tej 
sprawy, zresztą sam nie mógł okre- 
ślić swych uczuć, pełaych niepokoju, 
niejasnych. Giyby kazano mu śledzić 
jakąś istotę mową, nieznaną, naprzy- 
kład mieszkańca księżyca, któryby 
zjawił się na ziemi, uczucia jego by- 
łyby podobne do tych, które przeży- 
wał teraz będąc, w prostocie ducha, 
obcy wszelkim ekstrawagancjom — па 
tury. 

Tymczasem Jan Marenii ze swą 
towarzyszką weszli do małego domku 
niskiego, którego drzwi zamknęły się 
za nimi natychmiast. 

Aubry obejrzał domek, była to 
własność handlarza win. Po obu 
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R RR ANA A EEAZE A ARCE KNMNUCKUWTONAN 59PEEEFEEEER 2200065020000 4444 4004444+ "Niskoprocen- 

/ : UWADZE PRZYJEZDNYCH . | towe pożyczki 
s e Największy wybór. Wyłącznie po cenach fabrycznych. $ | załatwiamy szybko, 

H OBUWIE brezentowe Koszule zefirowe i jedwabne op A różne 
- = = Ё czeskie Krawaty, kolnierzyki, mankiety SERJ 

a © 8 © = sportowe Pończochy, skarpetki, rękawiczki Канишочо НАНа 

r . © 5 tenisowe Bielizna damska i męska we kaucjonowane 
3 Wilno, ul. Wielka 42 (w byłym lokalu Br. A!szwang) tel. 1200. 5 letnie Torebki, portfele, papierośnice. ul. kiem 21, 

M В Laski. Sandały. Parasole. Walizki. : = 
z poleca w wielkim wyborze po cenach najnižszych Najmodn. konfekcja, galanterja oraz najrozm, inne towary poleca $ daw UA 

AJ dziale damskim w dziale męskim D.-H. WACLAW NOWICK), Wilno, ul. wielka 30. Tel.9-08. KR iseis ibis 
ю i : * asna fabryka gwarant. luxus. Ва е 2 

m suknie | bieliznę obuwie  kapelusze ..24200000000222200000000 00000 900000000 аЕ, 
: Ьп':':ю ргпп‘осі\у‘ bieliznę krawaty względnie A w 

palta obuwie i etc. trykotaże łaszcze gumow ieci 0 | | Į biurze. Zgadza się na 
p Artykuły kąpielowe i wszelką galanterję 3 & * Do wynajęcia 0SZen ę 0 rze dr U. DOKTOR AL a s SE "e. 

‹ я siada znajomość języ- 

m ° ; 2 pokoje z osobnem Urząd Wojewódzki — Okr. Dyr. Rob. D ZELDOWIGZ ka francuskiego, ry- 
- UWAGA. Pątnikom udzielamy rabatu. wejściem. Publ. w Nowogródku ogłasza przetarg na chor. WENERYCZ. Aue i za 

u |. Ignacego 5,m 6. wykonanie w roku bieżącym przy gotowych | NE, MOCZOPŁC. we olertys ml. 
PK R KS R BG IK EN A US A G J EN US A R R DW DOE DO DOW WO WORA ©' EU | fundamentach, budowy parterowego z facja|] SKÓRNE Kalwaryjska 1 m. 11, 

Dziś” będ tami drewni Ša d żesz- | od 10-1, od 5-8 w — 
i я zl ą z dramat ami drewnianego 2 rodzinnego domu miesz- S . 

Miejski Kinematograf wyświelane dny: 1) „Harold Lioyd w spodnicy w 6-ciu kalnego na kolonji urzędniczej w Nowogród- DOKTÓR ZAMIENIĘ 
Kulturalno-Oświatowy zoba Ewą Hook Tag By «DZIRGKO TYĘEI reporterki z Dorotą Deus ku (bez ctynkowania). Rejestrowane firmy 6 Zeldowiczowa bezinteresownie 

Sala Miejska (ui, Ostrobramska 5) cyrkowych w 0-ciu aktach. W roli głównej Jackie Cdfcens W powzekałci Konceriy Ta- budowlane, chcące wziąć udział w przetar-| W, EC WERE pos ai ai repas 

djo. Początek seansów w niedzielę i święla o g. 4-ej, w soboty od g. 5:ej, w inne dnie gu, zechcą zwrócić się do Dyr. Rob. Publ. e za > ine bike) ed 
į od_g. 6. Ceny biletów: parter — 60 gr., balkon — 30 gr. SR gdzie otrzymają ślepe ko-| “ рр a MOCZ, , lub 3, dwa pokoje 

- - - z ° rt. : B ez mebli przy rodzi- 

kio „Helios“ | Pierws:y m apieski kila wykonany WATYKAN” , ок Эи v Rzymie. ©  O.D.R.P. zastrzega sobie prawo wy-| ul.Mickiewicza24 |nie. Oferty do adm, 
KA „_ pod protektoratem Ojca Św. p. t. | 99 Film, w którym widzimy Jego tel. 277 «Słowa» — @ ul. Wileńska 3, | Św. PAPIEŻA PIUSA XI. Pałac Watykański, mieszcz 11.000 sal i kaplic Marjestat ceremonji 4 Por: oferenta bez względu na wynik prae-L е Agronoma* 

Przyjęcia na dworze pap. Bazylika Św. Piotra i Pawła. Arcydzieło sztuki Starożytne katakumby I t. d. e targu. W, Zdr. Nr. 31. > = 

Parter od 80 gr., Balkon — 50 g. Oferty należy składać w zalakowanych D BI 5 

"PD т т - т - ; ——. kopertach do dn. 8-VII r. b. r. Blumowicz | NERUCHOoMOŚCI 
RE „Polonja“ E Dziś oda premjera! Ž ok4zji Koronacji ERY Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej Wadjum — w wysokości 5 proc. od za- choroby weneryczne ziemskich _ poszu- 

e 

‹ 
Ši A. Mickiewicza 22, gg wyświetlany film „Gracz Ww szachy ? 
ЭНнЫ НиЕ шш Stieszczenie: W końcu w XVIII Polska, rozdzieran 

Moskiewskie hufce tratowały ziemię Piastów i Ja 
rządu, włądze sprawowali wysłannicy carycy Katarzyny I!; 

$ woli. Nad Wilnem świstał knut., Według powieści H. Du 
W rolach głownych Charles Duilin. Początek seansów: о 

$ DLA DZIRCI i MEODZIEŽY DOŽWO 

Kino- 44 
Teatr „Lux 

Mic-iewicza 11. 

Magistrat miustu Wilna 
*ogłasza przetarg na roboty związane 
koficzeniem gmachu Szkoły 
Smigłego i Szeptyckiego 

skie, szklarskie, 

do dnia 8 go lipca 

godz. t0 ej 

Wszelkich informacji 

roboty betonowe, 
żelazo betonowe, stolarskie, ciesielskie, tynkar- 

malarskie i urządzenie dachu 
nad salą gimnastyczną Termin składania ofert 

1927 r Oferty w zapie- 
czętowanych kopertach należy składać do 

rano dnia 8 go lipca 1927 r w 
kancelarji Sekcji Technicznej pok, 53 do któ 
rych należy dołączyć kwit Kasy Miejskiej na 
złożone wadjum w kwocie 4,000 złotych 

udziela 

Z powodu przyjazdu pielgrzymów na uroczystość K. ji i a typy siai a У! oronacji Obrazu Matki 

kulturaino-cšwiat'wy film 
wielkiego pisarza Stefana ŻEROMSKIEGO. Całość 
ujrzenia wszystkiego, czego bistorja dzłejów nie jest w stanie opisać. 

В Rok 1863“ według 
obrazu 

a walkami wewnętrznemi, straciła byt niepodiegły, 
| Jagiellonów, w Warszawie, za plecami prawowitego 

a prastary i świetny gród Wilno, znosił sromotne jarzmo nie- 
puy Mazuel'a. Rez. Raymont Bernard odtwór «Cudu Wiików», 

g. 3.30, 0, 8.30, i Ceny od 50 gr. 
ONE. 

(WIERNA RZEKA) wizja bistoryc na w 7 

1elki dramat w 12 akt. z dziejów walk 
Narodu Polskiego o niepodległość. 

$ 
e 
e 
Š 

Ostrobramskiej 
akt, 

znąnej powiešc: przedwczešnie zgastego 
opowie nam ekran, dając możność 

Boskiej 

DLA_ DZIECI i MŁODZIEŻY DOZWOLONE. Ceny od 50 gr. 

a PN РУ TIT TTT TTT TTT 

z wy: 
przy ul. Rydza 

cery 

Dzisiejsza modna pani 
używa przeciw wszystkim chorobom 

jak i też zamiast pudru tyłko 

Risin. Zamiejscowym wysyła się dużą 

iubkę po otrzymaniu zł. 2,50, W ra- 

zie nieskułecznym zwraca się pieniądze. 

  W
A
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TT
T 
W
T
A
 

R. Schulz, 
Wydziat 

Główny skład na Polskę: 

Poznań, P. Wawrzyniaka 24. 

Budowlany Magistratu pok. 61 od godz 12.ej Kladuiak kuku kiwi k As A bulk 
do 14ej codziennie. 

  

  

  

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 

uowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
  

  

+ W. JUREWIGZ 4 З 
+ PE PAWEŁ BURE s 

uprasza kama anas, o się tylko +. 

Ф ul. Mickiewicza 4, filja zlikwidowana. + 

ras Poleca zegarki najlepszych fabryk i konstrukcji oraz 
4 wykonywa reperacje zegarków i biżuterji 

przystępnych. 

  

ZAKŁADY PRZEMYSŁO XE 

B-cin IŁOWIECCY 
Warszawa, ul Lipowa 7:a 

ODDZIAŁ w W 

polecamy w we'kim wyborze: 

deserówkę 

Ceny konkurencyjne! 

stronach drzwi, zamknięte okienice 
osłaniały okna, nad drzwiami wisiała 
tablica z dużym żółtym napisem: 
„Bar de ła Coterie*, 

Aubry zastanowił się. Czy miał 
wejść spokojnie do knajpy nocnej, 
której nie znał? Gdyż była to knajpa 
nocna, dowodem tego była późna go- 
dzina, światło prześlizgujące się po- 
między szparami okienic i głuchy 
pomruk, który aż tutaj dolatywał. 

„Niezdecydowany Aubry, przysłu- 
chiwał się tym odgłosom, które jed* 
nak nie zdradzały z jakiego środo- 
wiską dolatywały futaj. Zależnie od 
swych myśli, Aubry rozróżniał akcen- 
ty groźae, to znów spokojne i we- 
sołe... 

Nagle drzwi się otwarły przed trze- 
ma obywatelami o spokojnym i przy- 
zwoitym wyglądzie, ubranymi podob- 
nie jak Aubry. Jednocześnie jakiś 
mężczyzna i kobieta wślizgnęli się do 
baru. Nie namyślając się i nie waha- 
jąc „dłużej, Aubry wsunął się za 
nimi. 

Minęli pierwszą salę słabo oświe- 
coną i pustą. Następna była bardziej 
ożywiona lecz równie banalna. Aubry 
uspokoił się odrazu, podejrzenia jego 
rozwiały się. Nie było to siedlisko 
złodziei i apaszów, łecz raczej przy- 
pominało małą niepretensjonalną ka- 
wiarnię. Były tam marmurowe stoliki, 
Justra w tandentnych ramach na ścia- 
nach, pianino wielce spracowane i zu- 
żyte, wiele dymu tytoniowego, a po- 

ul. Wielka 42, 

najlepsze karmelki, czekoladę 

WYKWINTNE BONBONIERKI 

i wszelkie inne słodycze 

Towar śwież,| 

po cenach 

<a 

rurki fermentac; 
Ważne d ILNIE   
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„Szego lokalu przy ul. Wileńskiej 38 

  

Jako nowość poleca: 

Zamiana stłuczonych strzykawek «Rekord». 

IS 

OWALS 
Na TL 

Wobec przeprowadzki do obszerniej- 

3 („obok kina Helios“) 

g<Wilefska Pomoc Szkolna» 
Sp. z ogr, odp. ul. WIELKA 66 

urządza WYPRZEDAŻ 

ze zniżką cen-i udzielaniem kredytu 
Zakładom Naukowym,  Kiinikom, 

Instytucjom Samorządowym i t. p 

Lodownie pokojowe nowe i używane! 
yjne dla produkcji win owocowych. 
la P. P. Lekarzy i szpitali.   

       TUNE Lk D Otui UN CA 

Pat 
USUWA NAJSILNIEJSZE > 
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śród iego wszystkiego,zebrani plebeju- 
sze, należący przeważnie do najniż- 
szych warstw społecznych, grupują: 
cych się koło „Porte Maillot”. 

Wejście Aubry'ego nie zwróciło 
niczyjej uwagi dzięki temu, że przyłą- 
czył się do wchodzącej grupy osób. 
ŹŻresztą wszyscy obecni zajęci byli 
Janem Marenil i młodą jego towa: 
rzyszką, która obecnie zasypywała 
swemi pieszczotami pieska koloru 
czekoladowego z dużą zieloną kokar- 
dą na szyi. Zwierzątko mdlejąc pra- 
wie z radości skomlało rozgłośnie, 
nie oddałając się jednak ani na krok 
od niedużej walizki skórzanej, stoją- 
cej na ławce. 

— Dobrze, dobrze mój mały pies- 
ku! Cicho Benkol Dosyć już, dosyć... 
Benko! Daj mi juž spokėj! 

Dokoła rozległy się wołania: 
— Węże, Jawo, wežell.. 
Dziewczyna zdawała się nie być 

usposcbioną do występów. Brwi jej 
ściągały się co chwila groźnie, a usta 
powtarzały niezrozumiałe słowa. To* 
warzysz jej patrzał na to wszystko z 
drwiącym uśmiechem. 

Aubry usiadł opodal przy stoliku 
zajętym przez trzech gości, któ- 
rych hałaśliwa rozmowa wydała mu 
się obiecującą. Zapewne weseli ci lu- 
dzie chętnie odpowiedzą na każde 
pytanie. Tymczasem przysłuchiwał się 
ciekawie rozmowie Javy z Janem 
Marenil. . 

— Wyciągnij no swoje węże z 

walizki, kiedy cię o to proszą! — na- 
mawiał Jan Marenil. 

Dziewczyna była nadąsana. Spoj- 
rzała nań wrokiem gorącym i dzikim, 
pełnym miłości | wściękłości zarazem. 
Aubry słyszał jak mruknęła: 

— Dobrze, ale powiedzmi prawdę 
Freddy. Wiesz przecie, że cię widzia- 
łem, widziałam cię, widziałem! Je- 
chałeś konno, dziś raaol Wygłąda to 
na bajkę, ałe tak było, nie jestem 
warjatkąl.. Z kim byłeś, do kogo się 
umizgałeś? Muszę, chcę to wiedzieć. 
Pozatem nic mnie nie obchodzi... 
Kim jest ta dziewczyna? Wołałem cię. 
Czemu nie odpowiadałeś mi?... 

Twarz Jana Marenil przybrała na- 
gle wyraz twardy, niezwykle stanow- 
czy, Wzrok jego stał się niepewny. 
Ostrym głosem przerwał potok słów 
kochanki: 

— Dosyć tych kawałów, mówię 
ci, piło drewniana, nie wiem o co ci 
chodzi. » 

Java z największym wysiłkiem 
powstrzymywała łzy. Wszystkie oczy 
utkwione były w tej oryginalnejęparze. 
Zaciekawienie rosło. 

Zrozpaczena, ponura Java, Spuś- 
ciła głowę na piersi. 

Rozpoczęły się znów okrzyki: 
— Węże! Węże! Wężel 
— Niech Freddy pokaże, co umie! 

— krzyknął ktoś w tłumie. 
— Węże, Freddy! 
— To będzie występ pierwsza 

klasal — zauważył sąsiad Aubry'ego. 

oferowanej ceny należy dołączyć do oferty— 

kwitem Kasy Skarbowej lub papierami pro- Ul. Wielka 21, tej, 921. 
centowemi. 

Za Wojewodę 
inž. E. Fryzendort 

Dyrektor. 

1777 a RA 22 | Spolka Z ogr. odp. 

Na 10 cio mie- 
s'ęczną wyplatę 

Najlepsze w świecie 
Oryginalne 

szy, Szwedzkie wirówki 

ЛАВОМ` 
poleca 

        = Ez 

: SB  tęprezentant fabryki 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Żawalna 11-a. 

CENY FABRYCZNE. 
Żądajcie cenników. 
Uu UKE M — Bakszta 11—50. 

kujemy do sprze- 
daży dla nabyw- 
ców z Kongresów- 

ki za gotówkę 
całkowicie 

syfilis 1 skórne. 

Od 9—1 i 3—8. 

  

. Wileńskie Biuro 
M.Wilenkin Komisowo-Handlo- 

i S.ka we (kaucjonowane) 
ui. Mickiewicza 21, 

tel. 152, 

Karta 
legitymacyjna U, S. 

B. Marji Poreszcza- 

kówny uznaje się za 

Wilno,ul.Tatarska 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, krederi- 

  

  

  

    

Sy, stoły, szafy, 2 
vlūrka, - krzesla niewažną. 

5 Sęowe it, e, : 
ogodne warunk! .POKOJOWE 

ao MIESZKANIE, 
możliwie w cent- 

rum mias a poszukują 
tudente"' sub. J. T. 

do adm. «Słowa». 

wydz. filozoficznego 
poszukuje kondycyj STUDENT 

poszukuje pracy biu: 
RA może złożyć 
kaucię do 1000 zł., 

na wsł na Czas erji 
letnich. Adres; 

  

Słynna Wróżka Ghiromantka 
po chorobie, odnowiła przyjęcia, od 
10 do 8 wieczór.  Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
KE Ui. Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na schody i na lewo. 
  

docina pasta do zębów - 
KREM ЕНО0 У 

KNATOGICZ, Lud 
2.0.6:6:6.0:6.0.0:6:0.0:0:9-6 

dowiedzieć się: ul. 
Do wydzierżawienia Ponarska 4 — 8 w 

duży sad | Maniew Markiewicz. 

owocowy, osiem wiorst 
od st. kolei, przeważ: Ulokuję 
nie zimowe gatunki 
jabłoni, gruszek, dużo od 1000 — 1500 dol. 

tylko na dobre za: śliwek i wiśni, Wia- 

bezpiec.enie na niski domość: Wilno, Ban- 

procent. Pośrednictwo M od EU 
im 1 m. 14, od 1 

: wykluczone, ul, Arty- 
40 12 Zz rana. | Ieryjska 1 m. 4. Zgło- 

= szenia 6—7, dla L, L. 

    

Poszukuję 
w rejonie ul, Królew= Poszukuje 

skiej, św. Anny, isję dwóch pokoi z 
Ogród  Bernardyński kuchnią. Zgłoszenia 
4 pokojowego mieszka- do adm. <>łowa». 

  

  

Redakeja „Siowa“ 
poszukuje pracy dla byłego ucznia 
Szkoły majątkowej w Słobodyszcze 
Hr  Potockicn—doświadczonego me- 
chanika — slusarza oraz | kowala, 

„ Łaskawe zaofiarowania prosimy nad- 
syłać do adm. «Słowa» dla monar:- 

chistv legitymacja 21082. 

Nauczycielka Poszukuje 
Ё się mieszkania 5-cio 

znająca język  fran- 
cuska i aBalelski: prag bokijokczo ай wygo- 
nie wyjechać na lato. (as dez ots ępnego, 
Mickiewicza. 87 —.17. 7, Opiatą Komornego 

A p i za kwartal naprzód, 
La Lg Oferty kierować: 

ul. Wiwutskiego 12—2, 
я inż. B. Pieiraszew- 

STUDENT 
skiemu. 

U.S. В. poszukuje 

2 
kondycji es DI gina wsi. W solidnym a aj 
domu mcže przyjąć na letniska  wynaj- 

Ba: muję, W. Pohulanka 9 
“ m. 23, od 5—7-ej. 

  

  

bezpłatnie, UL. 3 maja 
3—2, od 2—4 p.p. 

Wtedy właściciel baru, grubas w 

koszuli sportowej, zacząt nalegać za 

komtuaru, przy którym — płukał 

szklanki. 
— Dalejże, Freddy! Porusz sięl. 

Dawno już nie widzieliśmy ciebie 
przy pracyl.. Panowie i panie, jeśli 
potraficie się do tago wziąć, to zo- 
baczycie „Freddy Węża” w jego nie- 
zwy kłej roli... 

— Freddy! Freddy! — wołano ze 
wszystkich stron. 

— Podaj mi walizkę! — rzekł Jan 
Marenil do Javy. Pokażemy im co 
umiemy. 

Dumny uśmiech osiadł na jego 
ustach. Zdjął marynarkę i zakasał rę- 
kawa różowej, płóciennej koszuli, aż 
do łokcia... 

Na prawem przedramieniu jego u- 

kazała się sina pręga, wytatuowanego 
węża. : 

Oiwartą walizkę postawiono na 
stole przed nim. Usiadł na skrzyżo- 

wanych nogach, zwyczajem wschode 
nim,i podniósł do ust małą, lekką 

fujarkę:.. 
Proszę o ciszę! 

gospodarz baru. 
Java bez uśmiechu odsuwała zbyt 

ciekawych natrętów.. 
Sąsiad Aubry'ego był to mały 

mężczyzna, czarny, suchy i kościsty, 
zgięte jego plecy świadczyły, iż zaję- 
cie jego łączyło się z jazdą na ro- 
werze. Wszyscy trzej robili wrażenie 
przyjaciół dobrze zgranych, oblewa- 

zawołał 

    nia z kuchuą. Oferty 
do ad 

poszukuje lekcyj w 
Wilnie lub na wyjazd, 

Zgłoszenia: 
Bakszta 11 —50. 

naleziono okulary 
Z na ul. Ś-to Jafi. 

skiej, między 
Pocztą a Uniwersy- 
tetem ‹ o odebrania 
w adu «Słowa». 

m. <Słowa>, 

OGRÓD 
owocowy w dob: 
rym stanie, obsza* 
ru 9 ha, oblicie 
owocujący wydzier- 
żawimy tanio. 

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

tel. 152. 
R IE ZEE 

  

  

  Do sprzedania - 
2 pary portjer, Znaleziono 

4 lamberkiny KOlOFU „ gniu 23 czerwca 
bordo 2 toe 3A*1927 r. w  Cielętniku 

„graniczne. AOTES: paczkę z materjałami. 
Młynowa 21. m, 6, 
naprzeciw Krzyża. o e > 
    

  

jących jakiś tryumf zawodowy, lub 
dobry interes. Widać było, że pod- 
pili już nieźle. 

— Cha, cha, cha! — zaśmiał się 
Aubry. — Ładne to imię „Freddy 
Wąż*! 

— I dobrze dobrane! — zauważył 
jeden z sąsiadów, poprawiając swe 
grube pończochy. — Bardzo do nie- 
go pasuje! 

— O; gadasz! — przerwał drugi, 
— Właśnie dlatego tak go nazwali, 
że umie węże czarować. 

— Myślisz, że nie wiem tego, wał- 
koniu! Bywałem tutaj jeszcze za cza- 
sów, kiedy pracował bez Javy... 

Aubry zapytywał siebie, jakiego 
rodzaju pracy mógł się oddawać Jan 
Marenil, pod nazwą „Freddy Węża”, 
gdy rozległa się słodka, rzewna i 
monotonna melodja z fujarki. „> 

Zgarbiony, skulony na  Swyc 
skrzyżowanych nogach, Freddy-Wą 
grał na swej małej fujarce, kołysz 
się leniwie w rytm melodji. A z dru- 
giej strony walizki skórzanej, siedzą« 
cy na krześle mały, czekoladowy 

piesek — Benko, słuchał uważnie, 

pochylając swą ufryzowaną: główkę 
to na prawo, to na lewo, przyczem 
duży zielony motyl jego kokardy 
chwiał się komicznie, 

DIE 
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