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zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. Ni 

Wybory prezydenfta Warszawy. 
Klęska P.P.S$. Wybrany głósamiendecji i sanatorów. 

Inżynier Słomiński, kandydat en- WARSZAWA, 5 Vil. PAT. Wczorajsze posiedzenie rady miej- 
decji, został wybrany na Prezydenta Ta o o się o godz. 8ej wiecz. i trwało do godz. 

Stolicy 55 głosami endecji i „sanato- jum as porządku dziennym była sprawa wyboru prezyd- 
row*l W rezultacie całonocnych narad, po przyjęciu zasady elimi- 

Czyż nie sensacja? nowania kandydata, kióry w ostatniem głosowaniu otrzymał naj- 
Można się uśmmiać na samą myśl, s mz PE głosów, w szóstem głosowaniu o .godz. 5 min, = 

w jaką to jutro złość wpadnie „Ro- a 2 entem miasta stołecznego Warszawy wybrany 208 : 

botnik* lub jak niemądrą minę nieje- kiego. Balys, Z ore 47 oddanymi na dr. YE 
dna będzie miała warszawianka. Kandydatura inż. Słomińskiego została zgłoszona przez na- 

Złapano panicza na pocałunku z rodowe koło gospodarcze, a dr. Boguckiego przez PPS. 
pokojówką. Ot col „ Następnie przystąpiono do wyboru wiceprezydentów. Z ra- 

Tak będzie myślała o tem War- Mienia narodowego koła gospodarczego kandydował radny Bo- 
jększość Warszawy będzie rzęcki, z ramienia koła uzdrowienia gospodarki miejskiej radny 

AB NY e Rabe, z ramienia żydów radny K rschbraun. PPS. nie zgłosiła 
widziała w tem jedynie ową sensacy|- swego kandydata. Odbyły się dwa głosowania, które nie dały re- 
ną, zabawną, kompromitująco-skan- zultatu, wobec czego posiedzenie rady miejskiej zostało odro- 
daliczną stronę, czone do środy, godz, 7 wiecz. 

Spróbujmy spojrzeć na to powa- Kto głosował za inż, Słomińskim. 
żniej. Li li Gals MRS (tel wł, Słowa). W ciągu wczorajszego bošia 

! i ści, dzenia Rady Miejskiej odbyło się 6 głosowań przy wyborze prezydenta 
" 28:":1"]…3’. ршпсюо::псшо Ch miasta Warszawy. Dopiero to oslońie głosowanie po godzinie 5-tej nad: 

które dadzą się sprecyzować. - ranem dało wynik, który można nazwać sensacją polityczną. Za kandyda- 
Przy wyborach — па prezydenta turą inż, Słomińskiego, dotychczasowego naczelnika wydziału *techniczne- 

Warszawy jedna. polityczna grupa go m. Warszawy, głosowali endecy i 8 sanatorów. Reszta z tego klubu 

społeczeństwa polskiego, i to ta wła- nie była już na posiedzeniu. Między nieobecnymi zanotowano radnych 
śnie (co jest niesłychanie ważne) któ- prof. Makowskiego, posła Kościałkowskiego, p. Kaden Bandrowskiego, 

оо Aa p. Tomczaka i p. Mańkowskiego. Głosowali więc za kandydatem endecji 
ra przy wyborach powszechnych tak członkowie grupy radnego Rogowicza z klubu sanatorów. 
duże odniosła zwycięstwo — nietylko 
poniosła porażkę, lecz została spara- Wr ażenie wybor u inż. Słomińskiego. 

liżowana, unieszkodliwiona, nosi się L, 2 VIŁ Tt Słowa). e ka e bę- 
: wdopodobnie omawiała ru inż. Słomińskiego na pre- 

A zastosowania AR a wdała twist wie. bez sodowa ać etółany on O si Lon 
wycofania swoich ludzi z Rady Miei“ moc sanatorow udzieloną endeckiej kandydaturze. Gaz, Warsz, Por. i 
skiej. Warszawianka będą starały się zapewne przemilczeć tę pomoc, a Głos 

Dlaczego? Prawdy i Kurj, Poranny będą wskazywały, że inż. Słomiński nie jest 
Dlatego, że w grupie rządowej WE całkiem endekiem, a człowiekiem bezpartyjnem i zwolennikiem 

(tak poniewieranej i tak o wszystkie ODECdego reżimu. 
obrzydliwości oskarżanej przez  na- A $ > ю 
шдё ионая > zdań kół) Obażu Rzeczoznawcy do badania twierdz wschodnich, 
p. Strońskiego), zwyciężył instynkt BERLIN, 5—VII. Pat. „,Socialistischer Presse Dienst* dowia: 
państwowy. — Grupa ta powiedziała duje się, że na rzeczoznawców..-wojskowych._ aljanckich,. którzy 
sobie, że kandydat burżuazyjny lecz wspólnie z generałem von Pawelsem mają dokonać sprawdzenia 
bezpartyjny przecież więcej pod wzglę: Stanu zburzonych fortec wschodnich powołani zostali ze strony 
dem państwowym ma walorów, ani- Francji mjr. Durand, ze strony Belgji mjr Fulin. Postanowiono, 
żeli kandydat partyjny P. P. S. że wszyscy trzej po powrocie z podróży inspekcyjnej spiszą 

Teraz druga okoliczność, którą Wspólny raport w dwóch egzemplarzach, z których jeden  wrę: 
należy sprecyzować. czony zostanie Konferencji Ambasadorów. a drugi rządowi Rzęs 

Oto historja parłamentarna świad- Szy. Termin rozpoczęcia podróży inspekcyjnej dotychczas nie 
czy, że nigdy tego rodzaju napozór Został ustalony i utrzymany ma być w tajemnicy. Zasadniczo 
zupełnie przypadkowe sojusze nie postanowiono nie dopuszczać prasy do udziału w podróży. Ods 
przechodzą bez echa. W przeciwień- NoŚna prośba wniesiona przez przedstawicieli prasy zagranicznej 

stwie do pocałunków pomiędzy ludź- została przez generała von Pawelsa odrzucona. 

mi „płci obojga", takie polityczne po- Attaches wojskowi Niemiec | 
całunki nigdy zupełnie nie pozostają BERLIN, 5. Vil. PAT. W związku z wiadomością korespondenta 
bezpłodne, zawsze coś po nich po- dyplornatyczaego Daily Telegraph, iż rząd brytyjski postanowił zwrócić się 
zostaje. do rządów byłych państw cenatralaych z zaproszeniem nowych stalych 

Nie idźmy zadaleko. Zamiast prze- Atfaches wojskowych zagranicą, organ kanclerza Marxa „G:rmania" pisze, 
idywań, ograniczmy się do powie- że powoływanie się ze strony Francji na zasadę zawartą w art. 179 trak- 

WICÓW „tatu wersalskiego jest błędne, ponieważ zakaz wysyłania stałych przedsta- 
dzenia pewaych morałów. wicielstw wojskowych niemieckich zagranicę odaosi się do misyj wojsko- 

Największym wrogiem Polski są wych nie zaś do pojedyńczych attache wojskowych, 
bolszewicy, (temu nawst przy głoso- «Germania» powołuje się w tym względzie na „decyzję Konferencji 
waniu powszechnem się nie zaprze- Ambasadorów, która w odpowiedzi udzielonej rżądowi austrjackiemu wy: 

' 3 EO za różnicę zachodzącą między misjami a poszczególnymi atta- 
cza), -ches. Tacy attaches wojskowi w obecaym momencie mogliby w każdym 

Ludźmi, którzy torują drogę bole razie oddać Niemcom wielką przysługę przez wywieranie odpowiedniego 

szewizmowi, są socjaliści. Zwyciężają wpływu na opinję zagraniczna. Berlińskie koła urzędowe przyznają, iż 
temi hasłami, które rzucają, a które moce B wojskowych znajduje się od dłuższego czasu w stadjum 
nie różnią się sd bolszewickich. Za- a, jednakowoż nie tak prędko jeszcze zostanie załatwiona. 

sługa ich polega na tem, że swoich Niemieckie okręty wojenne w Gdańsku 
obietnic wyborczych potem nie wy- BERLIN, 5 VII. PAT. Według informacyj biura Wolffa senat 
pełniają, że nie dotrzymują słowa da- Razy kre po Ka odopinoja, 14 i 12 p m. 

; jści w południe zawiną w odwiedzny do portu gdańskiego dwa 
CE a ię o: Hoa niemieckie okręty wojenne: okręt Injowy „Hessen* dowodzony 

polscy są często nader sympałyczny- nę,ę, kap tana marynarki Junkermana i łódź podwodna T. 190. 
mi ludźmi, a prawie zawsze uczciwy- Qkręty zabawią w porcie gdańsk m do 17 b. m. 
mi w poleciu osobistem. Ten z nich ; 
był u Jakuiów, tamtea ma katordze, Terror Stahlhelmu na Sląsku Opolskim 
ten znów dźwigei karabin mając lat KATOWICE, 5—VII. jak nas informują, na terenie Sląska 

Opolskiego miały miejsce ponównie wypadki teroru, dokonanego 
czapce. To wszystko uspasabla da na Polakach, a zorganizowanego przez Stahlhelm, zwłaszcza w 
nich sympatycznie. Lecz teraz po- POTZE nocnej, gdy robotnicy wracają z roboty. Wypadki takie 
wiedzmy sobie, że obecnie, dziś (a nie Zdarzyły się 24 czerwcaw okolicy Bytomia, gdzie pobito kilku 
przed 1914 r.) PPS. jest to zbiorowis- Polaków. Dnia 30 czerwca w pobliżu Zabrza pobito jeszcze 

„ko ludzi bez żadnej idei, żadnej ide. dwóch Polaków. 
ologji, a trzymające się razem tylko Przeciw reformie Izby Lordów, 
siłą organizacji partyjnej. Niema LONDYN, 5:VIl: PAT. Łord Grey i Lloyd George, którzy jako przywódcy 
więc bardziej typowei parćji, w ujem- dwóch r pay kiergok6w pariji Poariow piw sach opozycji w dem 

1 Ё „ siebie, po raz je! wielu latai na z niu o! em 

nem znaczeniu tego słowa, jak P.P.S.. Diega: Ciub wystąpili solidarnie przeciwko "projektowi rządowemu retormy lz- 
Dodajmy do tego, że na terenie go- by Lordów. i 
spodarki municypalnej socjaliści zaw” Aresztowanie szpiegów komunistów na Łotwie, 
sze byli i są największymi szkodni- ВуфаА, 5.МП. PAT. Łotewska policja polityczna w ostatnich czasach wpa. 
kami. в Ч!а na ślad szeroko rozgałęzionej organizacji komunistycznej. Aresztowano 5 

Di; J osób. Policja znalazła u nich ważny matejal, z którego wynika, że celem te: 
- laczegoż więc undecy tak często ter tei AD Sime rządu Sowietów o stanie wojsk kożowikóch Ė po- 

em listami o ej. adomości te przesyłano przez granicę. Aresztowani są Loty- 
wolą iść razem z socjalistami przeciw szami. Za dostarczanie wiadomości SEA 4a od rządu Sowieckiego BIE 

zamiast popierać tego niądze. Śledztwo w toku. 
najsilniejszego pogromcę  bolszewiz* Tydzień sportowy w Sopotach. 

czoraj odbyło się w Sopotach otwarcie t. zw. tygodnia 

przesyłką pocztową 4 zł. 
r 30250.“ 3 | 

mu, jakim niewątpliwie jest Piłsudski. GDAŃSK, 5-Vil. PAT. 
IWSZe en Й ; sportowego w obecności członków komitetu honorowego, w którym między innemi za- 

Za t endekom i endekoidom siada komisarz generajny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdafisku minister Strassburger. 
eojwyć o pytanie i nigdy zadawal- Е ać 1 ojowy organisu jąc apomniany tydzień sportowy, pomimo, kw Omi“ 

nie otrzym i ecie honorowym zasiąda przedstawiciel Rzeczypospolitej, pomitno, że minister Stras- 
niającej y ujemy odpowiedzi, sburger ofiarował cenną nagrodę dlą zwycięzcy w zawodach pływackich polsko-gdań- 

Cat. skich oraz pomimo udziału kilkunsstu klubów polskich w zawodach tygodnia sportowe- 
o, nie uważał ża wskazane wywiesić w Sopotach ani jednej flagi polskiej, wywiesza- 
[€ natomiast na naczelnych miejscach olbrzymie flagi Rzeszy Niemieckiej, a na dalszym 

miejscu flagi małe Gdańska i miejscowe sopockie. , 

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. | 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz miiimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej 3—ej 30gr 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i iabeiowe o 25 proc. drożej 

DS NOR TIR 

W perspektywie tygodnia. 
Historja Daudeta jest nadal 

osią wszystkich politycznych zainte- 
resowań we Francji. Aresztowany 
Maurycy Pujo dotychczas nie został 
wypuszczony, chociaż  jurydyczna 
podstawa jego aresztowania u wszyst. 
kich budzi poważne wątpliwości. 
Rżąd chce nadrabiać miną. po oświad- 
czeniu ministra sprawiedliwości Bar- 
thou w parlamencie, że „bierze tę spra» 
wę bardzo  serjo* — co wywołała 
śmiech generalny. Rząd rzucił się na 
represje. Plac rzymski, na którym 
mieści się redakcja Z'Acfion Francaise 
jest tak zaludniony ajentami policji 
tajnej, że aż omnibus przejeżdżający 
rozdusił jednego z tych ajentów, nad 
którym to wypadkiem L'Action Fran- 
qaise, jak młody krokodyl, wylała 
wochę łez. 

Wszyscy współpracownicy Ł'Acti- 
on śledzeni są nieustannie i albo nie 
otrzymują wogóle listów z poczty, 
lub otrzymują najwidoczniej czytane 
już przez periustrację, Podobno cała 
prowincja francuska przypomina swo- 
im wyglądem Francję z czasów mo* 
bilizacji 1914 r. Na wszystkich mo- 
stach stoją żandarmi i pytają się o 
legitymacje. Z całego szeregu miejsco- 
wości, jak z Sully-sur-Loire, z Nimes, 
z Perpignan, z Namur i t. d.—otrzy- 
mano wiadomośći o ograniczeniach 
cyrkulacjj spowodowanej rewizją do- 
kumentów osobistych ma ulicach. 
W ten sposób policja całej Francji 
szuka oswobodzonego |Daudeta, któ- 
ry od kilku Jat oskarża paryską 
służbę bezpieczeństwa, że mu zamo”- 
dowała syna. Im intensywniejsze, im 
zaźartsze są te poszukiwania, tem 
więcej się śmieje cała publiczność 
francuska z tej gry w ciuciubabkę, 
która tak kompromiluje rozgardjasz 
parlamentarny. 

Trupie obrazki. Jednocześnie z 
tą aktywnością w poszukiwaniu mo- 
narchisty, którą stosuje rząd  koncen* 
tracji narodowej, widzimy we Francji 
całkowite osłabienie wałki z komuniz- 
mem. Dla polskiego czytelnika niezro- 
zumiały już będzie taki fakt: gazeta 
Humanite, która wychodzi w Paryżu 
w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy 
jako organ francuskich komunistów i 

"jednocześnie organ najbardziej egoi- 
stycznych interesów SSSR.— takich 
używa sposobów propagandy: Oto 
z powodu debatów nad budżetem ar- 
mji, niby to w imieniu żołnierza fraa- 
cuskiego, a pod adresem parlamentu 
pisze wierszyki, których sens jest: 
„ieśli chcecie koniecznie z nas robić 
waszych bohaterów, to pamiętajcie, że 
pierwsze nasze kule skierowane będą 
przeciw własnym naszym generałom*. 
Wierszyki te są podpisane pod obraz- 

kiem, który przedstawia kilku człon- 
ków parlamentu francuskiego, a z 
dwuch stron narysowane trupy w mune 
durach wojskowych. Te trupy są nary- 

kich haseł", Nałożył buty siedmiomi- 
lowe. Mówimy to bezĄ przekory, bo 
zachwyca nas ta energja, ta wiara w 
słuszność swoich koncepcji, ta odwa* 
ga, z którą gabinet konserwatywny 
angielski przystępuje do wielkich za- 
dań. Bill przeciwstrajkowy stanowi 
datę epokową, teraz znów reforma Iz- 
by Lordów. Projekt tego prawa wnie- 
siony został dnia 19 czerwca, tak jak 
19 czerwca siedemset dwanaście lat 
temu wydana została Magna Charta. 

Według Parliament Act, z 1911 r. 
Izba Lerdów traciła prawo bezwzględ- 
nego veta, gdyż każde prawo  trzy- 
krotnie uchwalane przez Izbę Gmin 
otrzymywało sankcję królewską, bez 
względu na sprzeciw lzby Lordów, 

Prawa o charakterze finansowym 
przestały należeć do kompetencji lzby 
Lordów, a dlatego by dany bilł uznać 
za finansowy, wystarczała kwalifikacja 
spaekera Izby Gmin, * 

Według obecnego projektu: 
1) Liczba lordów zmniejsza się z 

750 do 350. Skład jej pozostaje ten 
sam, jeśli chodzi o członków nie 
dziedzicznych. iNatomiast  lordowie 
dziedziczni przestają istnieć i na ich 
miejsce wchodzą lordowie wybieralni, 
ale w tych wyborach zarówno bierne 
jak czynne prawo wyborcze posiada" 
ją tylko obecni lordowie  dziedziczni. 
W ten sposób zamiast na każdych 
kilku lordów dziedzicznych, będziemy 
mieli jednego lorda, obranego przez 
obecnych swoich kolegów. 

2) Żaden akt dotyczący zmiany 
ustroju Izby Lordów, ani też jej kom- 
petencji, nie będzie mógł w przyszło- 
Ści uzyskać sankcji królgwskiej bez 
zgody izby Lordów, czyli że w danej 
sprawie Izba Lordów otrzymuje z po- 
wrotem prawo veta bezwzględnego. 

.3) Żaden akt finansowy nie może 
być za takowy uznany bez współdzia- 
łania lzby Lordów. 

Reforma ta wywołałą jednak nie- 
zadowolenie wewnątrz samego stron- 
nictwa konserwatywnego, Przyczyną 
niezadowolenia jest, że _ gabinet 
wystąpił z tym projektem, bez uprzed« 
niej narady ze stronnictwem. Pod 
wpływem tej opozycji zmieniony 
został nawet punki trzeci projsktowa- 
nej reformy, który pierwotnie miał 
znacznie szersze brzmienie, mianowi< 
cie „żaden akt finansowy nie może 
być załatwiony bez współdziałania 
obu Izb”, 

Towarzysze pięknych ladies. 
Konferencja morska w Gznewie trwa 
nadal, Układają się tam trzy admira- 
licje: angielska, amerykańska i japoń- 
ska. Prasa bolszewicka słusznie upa- 
truje w tej konferencji nie pacyfizm, 
lecz przygotowanie wałki na Oceanie 
Spokojnyru. 

To też najciekawszą była volta, 
którą na tej konferencji uczyniła Ja- 
ponja: Przyjechała jako wróg Angiji, 

sowane świetnie, z ogromnym realiz- uzgodniła z Anglją linię swego postę- 
mem, półzgniłe i w półzgniłych mun- z powania i razem z Anglją wystąpiła 
durach, tak jak się widywało trupy przeciw Stanom Zjednoczonym. An- 
wydobywane przez Niemców z mogił glicy głoszą tezę, że flota wojenna 
czasowych na pobojowiskach wielkiej jest im potrzebna więcej, aniżeli każ- 
wojny. Bądź co bądź tego rodzaju demu innemu narodowi Świata. An- 
propaganda, zalecająca mordowanie glik rodzi się bowiem na statku han- 
własnych generałów, która jest tole- dlowym. Fiota handlowa to matka 
rowana przez gabinet narodowej kon- Imperjum Angielskiego. A okręty wo- 
centracji, źle świadczy o porządkach jenne są tak potrzebne fiocie handlo- 

Podziękowanie. 
Wszystkim, którzy przyczynili się 

do zorganizowania i. uświetnienia 
obchodu  koronacyjnego _ Obrazu 
„Matki Boskiej Ostrobramskiej, a więc 
czcigodnym członkom komitetu ko- 
ronacyjnego, przedstawicielom władz 
państwowych, wojskowych i cywil- 
nych, przedstawiciełom społeczeństwa 
—słowem wszystkim, którzy przez 
ofiary, czy to pracę, czy to przez od- 
danie mieszkań do dyspozycji komi- 
tetu dopomogli do przyjęcia pielgrzy” 
mów i uświetnienia obchodu—skła- 
dam serdeczne „Bóg zapłać”. 

Romuald Jatbrzykowski, 
Arcybiskup. 

8ejm i Rząć. 
Konferencja pos. Patka. 
WARSZAWA, 5.VII, (će/.wł. Słowa) 

Poseł Patek odbył dziś dwugodzinną 
konferencję z min. Zaleskim. O go- 
dzinie 9-tej posła Patka wezwano do 
Belwederu, gdzie odbyła się druga 
konferencja pod przewodnictwem mar- 
szałka Piłsudskiego. Tematem narady 
była nietylko Sprawa zlikwidowania 
konfliktu na tle śmierci pos. Wojko- 
wa ale i nieoficjalne propozycje Czy- 
czerina w sprawie paktu z Sowietami. 

Zakaz przywozu pszenicy. 
WARSZAWA, 5.VHj (żel, wł, Słowa) 

W. Dz. Ust. ogłoszone zostało rozpc” 
rządzenie o zakazie przywozu pszeni- 
cy i mąki pszennej de dnia 1-go 
września. 
Odjazd ablegata J. Św. Papie- 

Ża Piusa XI. 

  

WARSZAWA, 5.VII, Pat. Ks. рга-› 
łat msg. Callori di Vignale, ablegat 
Jego Świątobliwości, Papieża Piusa 
XI po zakończeniu swej misji zwią- 
zanej z doręczeniem Panu Prezyden- 
towi Rzeczypospolitej biretu kardy- 
nalskiego przeznaczonego dia ].E. Pry- 
masa Polski opuścił Warszawę dnia _ 
4 b. m. o godz. 20 min. 45 udając 
się wraz zę swoim sekretarzem ks. 
Pawłem Krigiem do Poznania, 
zabawi kiika dni jako gość J. E, kar: 
dynała Prymasa. > 

Finalizacja małej pożyczki za: 
granicznej, 

W poniedziałek opuścili Warsza- 
wę paryskim «Luxzm» p. Close, wi- 
ceprezes centrali nowojorskiej Ban- 
kers Trustu oraz p. Monnet, dyrektor 
paryskiej filji domu bankowego Blair 
and Co., będącego europejskim przed- 
stawicielsi „em nowojorskiego Chaise 
National Bank oraz Chaise Sscuritets 
Corporation. 

Jak się dowiadujemy, p. Close 
udaje się do New.Yorku, a p, Monnet 
do Londynu, aby przeprowadzić akcję 
na rzecz możliwie szybkiej emisji ca- 
łości pożyczki 60-cio miij. dolarów 
pp. Close i Monnet mają jak nam 
oświadczono, niezłomne przekonanie, 
iż uda im się przełamać niekorzystny 
nastrój, panujący dla papierów euro- 
pejskich na rynkach-amerykańskich— 
w stosunku do pożyczki połskiej. W 
ten sposób emisja nastąpić by mogła 
jęszcze w lipcu. 

W międzyczasie nastąpi realizacja 
krótkoterminowej pożyczki 6:cio prac. 
w wysokości 15 mil. dolarów natych- 
miast po zaaprobowaniu przez radę 
ministrów relacji ministra skarbu, p. | panujących wewnątrz republiki, 

„Ale to jest zaledwie szczegół, _ja- 
kich wiele. Qto sympatyczny p. Da- 
riot, poseł do parlamentu francuskie- 
go, który właśnie wrócił z Chin gdzie 
namawiał chińskich bolszewików do 
wyprawy na francuskie Indo-Chiny, 
był w parlamencie w dniu, na który 
uprzednio wyznaczona została roz- 
prawa nad interpelacją w sprawie je- 
go podróży j jego zdrady stanu. I 
cóż się dzieje, oto p. Doriot sam 
przemawia nad otwarciem debaty nad 
interpelacja, a stronnictwa rządowe 
uchwalają interpelację: Doriotem się 
nie zajmować. Wynik głosowania po” 
witał Doriot ironicznym okrzykiem: „a 
więc mogę znowu pojechać sobie do 
Chin*? 

Labour Party a morderstwa 
bolszewickie. Labour Party powzię- 
ła rezolucję, w której piętnując czyn 
Kowerdy i t: d. piętnuje również i 
protestuje przeciw rozstrzeliwaniom 
dokonanym w SSSR. na osobach 20 
przedstawicieli burżuazji. Organ ko- 
minternu Prawda nie posiada się ze 
złości z tego powodu. Dotychczas 
chwalono tam Labour Party, teraz się 
pisze, że to jest nędzna ekspozytu- 
ra rekinów kapitalistycznych, 

Prawo przeciw-straįkowe i skiero- 
wane przeciw Labour Party zostało w 
Anglji przyjęte w trzeciem czytaniu 
w lzbie Gmin, co się obyło bez żad- 
nych protestów o charakterze bezpo- 
średniej akcji robotniczej. 1 
"Reforma Izby Lordów. Sprawa 

ta interesuje Anglję niezwykle. Gabi- 
net Baldwina jest gabinetem „Wiel- 

"ży po Rosji. 

wej, jak młodym piękaym ladies po: 
trzebni są towarzysze w To 
nych podróżach. ` 

Powrót kupców gdańskich z 
Moskwy. 

GDAŃSK. 5.VII. PAT. Członko- 
wie wycieczki kupców i przemysłowe 
ców gdańskich, która w ostatnich 
kilkunastu dniach bawiła w Rosji So- 
wieckiej celem nawiązania kontaktu z 
sowieckiemi sferami gospodarczemi, 
ogłaszają obecnie w pismach tutej: 
szych wrażenia odniesione z podró- 

Członkowie wycieczki 
stwierdzeją, że rozszerzenie eksportu 
rosyjskiego przez port gdański zale” 
ży od zgody Polski na zaprowadze- 
nie bezpośrednich kolejowych taryf 
towarowych z Rosji przez Polskę do Ż 
Gdańska. Na podstawie rozmów 
przeprowadzonych z posłem polskim 
w Moskwie p. Patkiem oraz konfe- 
rencyj odbytych przez członków wy: 
cieczki w Warszawie delegacja gdań- 
Ska wyraża nadzieję, że sprawa ta 
będzie niebawem pomyślnie załatwio- 
na narazie w formie prowizorycznej. 

Z drugiej strony import z Gdań* 
ska do Rosji zależy w pierwszej linji 
od przyznania importerom rosyjskim 
kredytów. W związku z tem pisma 
tutejsze donoszą, że delzgacja gdań- 
Ska uzyskała w warszawskich kołach 
rządowych zapewnienie pelnego po- 
parcia dążeń kupiectwa gdańskiego 
zmierzających do rozwoju stosunków 
handlowych pomiędzy Gdańskiem a 
Rosją. 

Czechowicza z dotychczasowych ne- 
gocjacji i podpisaniu przez przed- 
stawicieli rządu protokółu  požyczko- 
wego—wymiana dokumentów. , | 

Ze strony amerykańskiej wymiany 
dokonają  pozosiali w Warszawie 
członkowie _delegacji amerykańskiej 
do rokowań pożyczkowych, p.p. Fi- 
sher, Denis i Sharp. ; 

Zaznaczyć należy, że przedstawi 
ciele konsorcjum amerykańskiego, pp. Žž 
Close i Monnet złożyli przed wyjaz- 
dem swe podpisy pod koniraktem 
požyczkowym, 
Sprawa budowy nowych linji 

komunikacji, 

gdzie | 

WARSZAWA, 5Vil. PAT. Sejmo- - 
wa komisja komunikacyjna pod prze: 
wodnietwem pos. Sommersieina (Koło 

yd.) przedewszystkiem w myśl wnio-- 
sku pos. Osirowskiego (Piast) uchwa' 
liła rezolucję pod adresem. ministra 
komunikacji w sprawie przedsięwzię- 
cia pracy przygotowawczej co da bu- 
dowy nowych linij kolejowych Koło- 
myja «Kosów - Кшу - Podhajce - Trem- 
bowla, jako też co do budowy dru- 
glego toru na linji  Lwów- Kołomyja. - 
niatyń. 

Wymiana dokumentów raty. 
fikacyjnych. 

WARSZAWA, 5.VII. Pat. Dnia 4 
lipca 1927 roku zostały wymienione 
dokumenty ratyfikacyjne umowy pol- 
sko-niemieckiej w sprawie obopólnej 
odprawy celnej i paszportowej oraz 
w sprawie ruchu kolejowej w Korze- 
niowie, podpisanej w Berlinie | 
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Wkrótce po przemianowaniu 203 
Ochotniczego Pułku Ułanów, pow- 
stałego dosłownie pod kulami bol- 
szewickiemi, na pułk linjowy Nr. 27, 
dowództwo objął major Reliszko. Od 
tego czasu, czyli prawie od początku 
istnienia pułku, dowodził nim bez 
przerwy. 

Pamięta Nieśwież doskonale przy- 
marsz pułku; skromnie on jeszcze 
wtenczas bardzo wyglądał: ludzie byli 
dzielni, ale wyszkołenie, a zwłaszcza 
konie i ekwipunek pozostawiały dużo 
do życzenia.  Najrozmaitsze braki 
rzucały się w oczy nawet najmniej 
obeznansmu z wojskowością, zaś dla 
znających się choć trochę na spra- 
wach wojskowych były wprost o: 
gromne. ; 

Poprawa początkowo szła opornie 
i bardzo powoli, pułk bowiem  znaj- 
dował się w sytuacji do złudzenia 
przypominającej postój w czasie woj- 
ny; koszar nie było, stajni nie było, 
po moderunek, często i po furaż jtrze- 
ba było specjalnie jechać, a i to do- 
stawało się jak prezent; na dobitkę 
często szwadrony wzywane były do 
pościgu za bandami zbójeckiemi, 

Takie były warunki pracy w zara« 
niu istnienia 27 Pułku Ułanów. Lek- 
kimi nazwać ich nie możnal 

Społeczeństwo cywilne  patrzalo 
na pułk, odrazu czując dlań gorącą 
sympatję; tradycje dawne odżyły 
i znowu na granicy, chóć nie takiej, 
jaka być by powinna, stanął polski 
kawalerzysta. 

Każde święto, gdy na rynek wy- 
stąpił nasz pułk, stawało się dniem 
„podwójnej uroczystości, gdyż widok 
szyku ułańskiego był świętem dla o* 
gółu; nietylko niewiasty cieszyły. się 
z miłego widokul— Ponieważ patrzy- 
liśmy przez różowe okulary sympatji i 
przyjaźni, więc jakoś niebardzo zwra- 

caliśmy uwagę na mozaikę koni 

nietylko $pod względem maści, ale 
nawet wzrostu i rasy, (przeważnie tej 

ostatniej wogóle nie było), na pstro- 
kate umundurowanie żołnierza, nawet 
na omyłki zdarzające się przy łama- 

niu szyku lub defiladzie. — Każdy 

mankament uważaliśmy za wypadek 
rodzinny, który nie wyszedł nazew- 
nątrz, choć stał się na rynku nie- 

świeskim. Tak czuliśmy się bliscy! 

Pułk, przyszedłszy do Nieświeża, 
nie posiadał jeszcze swego sztandaru, 
to też wkrótce wśród społeczeństwa 
całego powiatu powstała myśl, by 

„SwEemu* pułkowi ofiarować godło. 
Tak popularny projekt łatwo dał się 
zrealizować i w krótkim czasie sztan- 
dar został ufundowany, a potem uro- 
czyście na rynku poświęcony i ofia- 
rowany pułkowi. — Do dziś dnia 
jest on symbolem łączności nieświe- 
skiego społeczeństwa cywilnego i 
wojskowego. 

Powoli minęły pierwsze czasy po- 
stoju pułku, ciężkie bardzo zwłaszcza 
dla oficerów, niemających nietylko 
najniezbędniejszych warunków nor 
malnego życia dla siebie samych, ale 

. nawet dla swej pracy zawodowej. 
Przez cały ten czas dowodził puł- 

kiem major, później mianowany рри!- 
kownikiem Reliszko. › 

Początkowo między jedną defiladą 
na rynku a drugą zmiany prawie 

żadnej nie widzieliśmy. Po pewnym 
jednak czasie każdy występ  publicz- 

ny pułku był jak gdyby pokazaniem 
dużej pracy wewnątrz prowadzonej 
Z prawdziwą przyjemością widziało 
się postęp idący coraz większymi kro- 

- kami. 

Dziś już chyba Oko wytrawnego 
fachowca zauważy jakiś błąd lub nie- 

dociągnięcie, postawa pułku bowiem 
jest doskonała. 

Przyczyną tego są nietylko warun- 
ki normalnej pracy pokojowej, ale i 

ogromna praca położona przez Kor- 

Ostrabrama 1 Słowachi, 
w wydawnictwach okolicznościo: 

wych 

Obie, w kilkodniowym odstępie 
czasu nastąpione po sobie uroczy- 
stości: krakowska złożenia w kryptę 
na Wawelu prochów Słowackiego i 

wileńska ukoronowania obrazu Ostro- 
bramskiego—upamiętnił cały poczet 

"różnorodnych wydawnictw okoliczno- 
ściowych, Wiele też czasopism po- 
święciło obu uroczystościom bądź 
specjalne numery bądź ukazały się 

obficie zapełnione literackim i sprawo: 
zdawczym materjałem związanym ści- 
śle z wileńską i krakowską uroczy- 

stością. . 
Sprobujmy zorjentowač się w tem 

całem poruszeniu się Zarowno pior 

autorskich jak wydawniczych — па- 
dziei. A 

W/ gazecie starczy jeno miejsca 

| na jaknajtreściwszy przegląd. Każdy 
jednak dobrze odczuje zarówno nie- 
przemijającą wartość i wagę danej 
książki jak ulotność tej lub owej pu" 

tyczne znaczenie. 

* 

Oto np. przed samą uroczystošcią 

wawelską ukazały się obie części o- 

_statniego, czwartego tomu znakomite- 

go dzieła prof. J. Kłeinera „Juliusz 

Słowacki, Dzieje twórczości". (Nakład 
Gebethnera i Wolffa). Obejmują ra-   

ECHA Ki 
Zmiana dowódcy 27 Pułku Ułanów. 

blikacji, mającej jedynie syrmptoma- 

AJOWE 

  

NIEŚWIEŻ. 

pus Oficerski pod dowództwem pułk. 
Reliszki. 

Obecnie 27 P. Ułanów przeżywa 
ważną dla siebie chwiłę, gdyż z roz- 
kazu Ministerstwa Spraw Wojsko: 
wych zmienił się dowódca, — Nowym 
dowódcą mianowany został ppułkow- 
nik Szt Gen. Stanisław hr. Rostworow- 
ski. Ukończył on Szkołę Sztabu Ge: 
neralnego i odbył studja wojskowe w 
Paryżu, to też uważany jest za po 
ważnego; fachowca w dziedzinie woj- 
skowości. — Pułk zyskał bardzo po» 
ważną siłę, co niewątpliwie odbije się 
i ma jego dalszym rozwoju. 

Uroczyste przekazanie dowództwa 
pułku odbyło się 28-ego o godz. 4-€ 
pp. na rynku. S 

Gdy pułk stanął w rozwiniętym 
szyku, nadjechał dotychczasowy do* 
wódca pużk. Reliszko, któremu  zło- 
żył raport komenderujący pułkiem m - 
jor Lizoń. Następnie przejechał on 
przed frontem i przywitawszy się z 
szeregami, wygłosił z konia przemó- 
wienie, Strdecznie żegnając się ze 
swoim pułkiem.  Skonstatowawszy 
że wytężonajpraca całego pułku w cią- 

„gu kilku lat istnienia rezultaty dała 
doskonałe, wzniósł okrzyk na cześć 
27 Pułku Ułanów. 

Natychmiast potem objął komendę Ё 
pułk. Rostworowski i z kolei przemó- 
wił, zawiadamiając pułk, że obejmuje 
dowództwo, a na zakończenie wzniósł 
okrzyk na cześć dawuego dowódcy, 
pułk. Reliszki. — Przy wtórze orkie: 

stry, grającej marsz pułkowy, szeregi 
okrzyk powtórzyły trzykrotnie. 

Następnie pułk ruszył do defilady, 
prowadził ją już nowy dowódca, a 
przyjmował pułk. Reliszko. Każdy 
przechodzący szwadron powtarzał 
okrzyk wznoszony przez pułk. Ro- 
stworowskiego: „, pułkownik Reliszko 
niech żyje”. 

Gdy minęły ostatnie szeregi de- 
filujące, a pułk zszedł z rynku, 
dowództwo już nad nim sprawował 
pułk. Rostworowski. 

| znowu popłynie codzienna praca 
żołnierska cicha i spokojna, a jednak 
będąca ciągłym wysiłkiem ku chwale 
i połędze Polski. Z. D. 

NOWA-WILEJKA. 
— Święto przysposobienia woj- 

skowego. Odbyło się tu święto P. 
W.iW.F. w ośrodku N.-Wilejki 
rejonu 85 pp. 

Po nabożeństwie, na którem były 
obecne hufce szkolne oraz oddziały 
„Związku Strzeleckiego" i „Młodzieży 
Polskiej" w ogólnym składzie 124 
członków, odbyły się na boisku 85 
p.p. zawody  lekko-atletyczne, uroz- 
maicone grą w piłkę siatkową oraz 
strzelaniem małokalibrowem uczenic 
miejscowego gimnazjum. 

W zawodach wzięło udział 48-miu 
członków z hufców szkolnych i sto- 
warzyszeń oraz poza konkursem 8-miu 
gości ze „Związku Strzeleckiego” z 
Wilna i 1 zawodnik z „Polonii*. 

Znaczne zainteresowanie wśród 
licznie zgromadzonej publiczności 
wzbudziła wałka na szable i florety, 
przeprowadzona przez uczniów miej- 
scowego gimnazjum: ° 

SOŁY 
— Swiętokradztwo. Z kościoła 

parafjalnego w Sołach niewykryci da» 
tąd sprawcy za pomocą wybicia szyb 
skradli kilka kselichów srebrnych i 
monstrancje oraz szereg  warteścio- 
wych przedmiotów. Swiętokradcy wy- 
korzystali moment wyjazdu księdza 
proboszcza na uroczystości korona- 
cyjne do Wilna 

Po  skonstatowaniu kradzieży 
władze policyjne wszczęły energiczne 
śledztwo, rezultaty którego ze zrozu- 
miałych względów trzymane są w 
tajemnicy. Wiadomość o swiętokradz- 
twie wywołała w miasteczku i okoli- 
cach żywe poruszenie. 

zem bez mała tysiąc stronic druku oraz 
kilkanaście ilustracyj. Jest to — jak 
wiadomo studjum sięgające najgłębiej 
w istotę i genezę twórczości Słowac- 

kiego. Przerasta pod tym względem 
wszystkie poświęcone Słowackiemu 
prace krytyczne, a jednocześnie, u- 
względniając wielkiego poety biograf- 

ję o ile łączy się ściśle z jego twór: 
czością, prowadzi dalej życiorys twór- 
cy «Króla Ducha» jzapoczątko: any 
przed wiełu jeszcze laty przez funda- 
mentalne dzieło o Słowackim Małec- 
kiego. 

Rzec wolno, że wspaniała praca 
krytyczna Kleinera to jakby wieniec 
szczerozłoty złożony na wawelski 
sarkofag Słowackiego. Wieńce takie 
leżą jedynie po Panteonach wszech- 
światowych u posągów Danta, Szek- 
spira lub Góthego... * 

Rėwną, w najszlacheiniejszem ro- 
zumieniu europejskością zalatuje od 
dwu potężny.h tomów «Króla Du- 
cha» Słowackiego, ułożonego, ustalo- 
nego i komentarzami opatrzonego 
przez Jana Gwalberta Pawlikowskiego 
(Nakład H  Altenberga we Lwowie). 
Monumientalnej tej pracy ukazało się 
właśnie ponowne, żanie wydanie. Oba 
tomy (tekst i komentarze) obejmują 
przeszło 1100 stronic druku. Dodane 
są tablice faksymilów. Zsyntetyzo: 
wane wszystkie źródła zkąd tylko 
można . było dobyć bodaj strzępek 
„Króla Ducha". Jest, słowem, wszyst- 
ko. Zaś wśród komentarzow znajdzie- 
my tak kapitalne rozprawy jak np. 

Teror i kontrteror w Rosji | 
Krwawa walka 

SŁOW O 

% 

w Smoleńsku. 
MOSKWA, 5 VII. PAT. Został tu ogłoszony komunikat GPU. 

donoszący, że w okolicy Smoleńska wytropiono szereg szpiegów 
terorystów, którzy w nocy dnia 3 czerwca b. r. usiłowali wysa* 
dzić w powietrze dom sąs'adujący z siedzibą GPU. Wzmiankowa- 
ni teroryści usiłowali zbiec, lecz zostali zastrzeleni przez ścgają' 

cych ich żołnierzy armji czerwonej. Podczas pościgu dwu żołnie- 
rzy czerwonej arm]i zostało zabitych, a jeden odniósł rany. 

Olbrzymie demonstracje w Petersburgu, 
BERLIN, 5.VII. PAT. <Der Tag» donosi z Leningradu, że w sobotę ubie- 

głego tygodnia odbyła się olbrzymia demonstracja bezrobotnych, w której wzię- 

ło udział przeszło 100 tys. osób. Przemawiało 40 mówców, Jeden z członków 
sowietu leningradzkiego Koreskow, żądał zwolnienia zajętych w fabrykach robot- 
nitów na przeciąg 3—4 miesięcy i zastąpienia ich bezrobotnymi, Poszczególni 

mówcy atakowali w ostrych słowach rząd sowiecki. Znamiennem jest, że prasa 
leningradzka i moskiewska o powyższej demonstracji milczy. 

Rozstrzelanie Polaka. 
MOSKWĄ, 5 VII. PĄT. W procesie przeciwko Polakom oskarżonym o szpie- 

gostwo jeden oskarżony został skazany na karę śmierci, 6 na karę więzienia, a 

dwuch zostało uniewinnionych, 

Po likwidacji konfliktu bałkańskiego. 
BIAIOGRÓD, 5—Vil. Pat. Wiadomość o zlikwidowaniu konfliktu 

jugosłowiańsko-albańskiego przyjęta tu została z zadowoleniem. 

rocie ministra Marinkowicza zapadnie 
Po pow- 

decyzja ca do kwestji formalnych 

stojących w związku z podjęciem stosunków dyplomatycznych z Albanią, 

Król Fuad w Londynie, 
LONDYN, 5-VII PAT. Dziś w salonach Guidhallu burmistrz Londynu uro- 

czyście podejmował śniadaniem króla Egiptu Fuada. Śniadanie zaszczycił swą 

obecnością król Jerzy w towarzystwie czterech synów 

Przygotowania do traktatu handlowego 
z Łotwą. 

     

RYGA, 5—\!. PAT. Ministerstwo spraw zagranicznych 

złożyło posłowi polskiemu postanowienie komisji o przygotowa- 
niu traktatów handlowych, w którem powiedziano, Że traktat 
handlowy z Polską powinien być zawarty na podstawie jednako- 

wego traktowania wywozu z Łotwy do Polski i z Polski do 
Łotwy. 

Lotnicy polscy powrócą z Bolszewji 
WARSZAWA, 5.VII. (żel. wł. Słowa). Ministerstwo spraw zagranicz * 

nych otrzymało zawiadomienie z Moskwy, że Sowiety pozwalają na pow- 

rót naszym dwum lotnikom, którzy przed paru dniami wskutek zbłądzenia 
opuścili się na terenie Z.S.S.R. Obaj lotnicy w dniach najbliższych mają 
odlecieć do Polski. 

Proces gen. Żymierskiego. > 
WARSZAWA, 5 VII, (żel. wł. Słową). Rozprawa sądowa przeciwko gen. 

Zymierskiemu wznowiona została dziś 
świadków prokurator Rumiński wniósł 

wiła się obrona oskarżonego. Sąd po 

o godzinie 11-tej. Po zaprzysiężeniu 
o zamknięcie drzwi, czemu sprzeci-. 
naradzie, wniosek prokuratora Ru: 

mińskiego częściowo odrzucił, postanawiając zamknięcie drzwi do momen- 

tów które będą wymagały tajności obrad. ` 

Następnie prokurator Rumiński przystąpił do odczytywania aktu o- 

skarżenia obejmującego 116 stron druku. 

Przeciw „ukrainizacji“, 
CHARKÓW, 5. VII. PAT. Ogłoszona tu została deklaracja CIK ukra- 

ińskiej partji komunistycznej, zwrócona do komitetu wykonawczego mię- 

dzynarodówki komunistycznej, 

ukraińskich, 
ukrainizacji. 

i potępiająca opinję grupy komunistów 

domagających się przeprowadzenia na Ukrainie przymusowej 

List dziękczynny episkopatu polskiego do Ojca 
` Swiętego. 

Ojcze Święty! ° 
W ostatnich dniach zgromadzili 

się prawie wszyscy biskupi Rzeczypo- 

spolitei Polskiej na dwie uroczystości 

z których jedna odbyła się w War: 

szawie, w czasie której mianowanemu 

przez Waszą Świątobliwość Św. Rzym- 

sk. Kościoła kardynałowi  Hlondowi 

Prezydent Rzeczypospolitej nałożył 

biret kardynalski, druga w Wilnie, 

gdzi: cudowny obraz Boga Rodzity, 

w obecności Prezydenta Rzeczypospo- 

litej, rządu i nieprzeliczonych tłumów 

wiernych, został ukoronowany drogo- 

cenną koroną. Uroczystości te zaw- 

dzięczamy łaskawości i niezwykłej oj- 

cowskiej życzliwości Waszej Świątob- 

liwości wzgiądem naszego „narodu 

i dlatego z Serca wdzięcznością prze- 

pełnionego, korząc się U Stóp Wa- 
szej Świątobliwości, składamy jak naj- 

golętsze dzięki tak za purpurę kar- 

dynalską, którą Arcypasterz gnieź 1ień- 

ski i poznański ozdobiony został jak 

j za koronację cudownego obrazu 

Boga Rodzicy w Wilnie. Te dowody 

życzliwości względem  Rzeczypospoli- 

tej Polskiej, przez Waszą wiątobli- 

* 

„Rzut oka na mistykę Slowackiego i 
motywy przewodnie Króla Ducha". 
Wszystkie znajdziemy warjanty, inter: 
medja, bruljony... Tak opracowanem 
„bez reszty" arcydziełem literatury nie 

każde piśmiennictwo może się *po- 
chwalić. 9 

Gdy się tak „jednak popatrzy na 
czterotomowe dzieło Kleinera i dwa 
potężne tomy, owoc benedyktyńskiej 
pracy obu Pawlikowskich (bo i Mi- 

chał Pawlikowski przyłożył dzielnie 
ręki do tego monumentu), gdy się 

tak popatrzy... mimowoli przychodzi 
na myśl: ile też to na ziemiach pol- 
skich, pod wrażeniem obu eksporiacyj 
prochów Słowackiego, z przystani nad 
Wisłą do katedry warszawskiej i z 
krakowskiego barbakanu na Wawel 
kupiono egzemplarzy obu .tych zna» 

komitych dziel? A choćby tylko: ile 
też pod afektem patrjotycznej miłości 
własnej oraz pod wrażeniem chwili 

— kupiono kompletów wszystkich pism 
Słowackiego? i 

Pouczająca i wielce charakterysty- 
czna byłaby taka statystyka. - 

Lecz... „dajmy pokój tym myślom 
i strofom“, jak pisał gdzieś Sło- 
wacki. 

Oto rozmiarem o wiele skrom- 
niejsza lecz wcale ważka praca (110 
stronic) Michała Janika „Juljusz Sło- 
wacki. Próba syntezy" (Kiaków: Na- 
kład Spółki Wydawniczej Krakow- 
skiej), dobywająca na jaw wszystko, 
co było w Słowackim z  rewolucjo- 
nisty, z wolnomyśliciela, ba, z Pro- 

wość okazane, jeszcze ściślej, o ile 
to możliwe, łączą ducha całego паго- 
du ze Stolicą Apostolską i imię Wa- 
szej Świątobliwości zapisują głębiej 
w sercach naszych i w newygasłej 
pamięci. 

Błagając kornie o błogosławień- 
stwo Apostolskie, pozostajemy Świą- 
tobliwości Waszej najoddańszymi sy- 
nami w Chrystusie. 

Aleksander Kardynał Kakowski, August 
Kardynał Hlond, Adam Sapieha, Metropolita 
Krakowski, Bolesław Twardowski, Arcybi- 
skup Lwowski, Romuald Jałbrzykowski, Ar- 
cybiskup Wileński. Piotr Mańkowski, Arcy- 
biskup, Adolf Szelążek. Bp. Łucki, Zygmunt 
Łoziński, bp. Piński, Leon Wałęga Bp Tar: 
nowski, Anatol Nowak, bp Przemyski, An: 
toni Juljan Nowowiejski Bp Fłocki, Henryk 
Przeździeckhi, Bp. Podlaski, Stanisław Łu- 
komski, tiskup Łomżyński, Wincenty Tymie- 
niecki, Bp. Łódzki, Władysław Krynicki, Wi- 
karjusz Kapitulny Włocławski, Teodor Kubi- 
na, Bp Częstochowski, Stanisław Okoniew- 
ski, Chełmiński, Arkadjusz Lisiecki, Bp. Ślą* 
ski, Adolf Józef Jełowicki, Sufr. Lubelski, 
Karol J Fischer, Sutr. Przemyski Czesław 
Sokołowski, 3ufr. Podlaski, Wojciech Kocza: 
rek suf Włocławski, Antoni Laubitz, Sufr. 
Gnieźnieński, Kazimierz Mikołaj Michalkie- 
wicz, Sufr. Wileński, Stanisław Rospond, 
Sufr. Krakowski. 

meteja, któremu nie imponował ża: 
den, bodaj najwyższy autorytet. Sło- 
wacki—powiada autor—godził prze" 
dziwnie cel patrjotyczny z dążeniami 
do wolności ducha. Nawet szedł 
nieustraszenie przeciwko zdogmaty- 
zowaniu Kościoła bez zrozumienia 
ducha Chrystusowego: Tylko  katoli- 
cyzm Chrystusa jest prawdziwy—wo- 
łał Słowacki. Słowacki łączył naukę 
Chrystusa o wolności z rozwijaniem 
i przejawianiem się idei wolności w 
narodzie polskim. Trzeba, wołał, dla 
odzyskania Ojczyzny „zmazać grzech 
Ducha, który stał się przez wypacze- 
nie wolności i nie wytrwanie w jej 
rozwoju*. Słowacki tkwił cały w rady» 
kalizmie polskim wydobytym х @ш- 
cha. Ideałem była dla niego Polska 
wolna duchem, według hierarchji du» 
chów uspołeczniona. 

Nie od rzeczy też będzie przy- 
pomnieć nader ciekawą książkę Ferd, 
Hoesicka „Siła fatalna poezji Sło- 
wackiego“, wydaną wprawdzie w Kra- 
kowie w 1921-szym lecz nader о- 
becnie aktualną, Wykazuje w niej 
autor na niezliczonych przykładach 
jak wręcz olbrzymi wpływ wywarły 
poezje Słowackiego na poezję polską, 
ba, na całą generację powieściopisa” 
rzy polskich (wystarczy przypomnieć 
Sienkiewicza). 

Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna 
Co mnie, żywemu, na nic sa Ro 

Ф zdobi, 
Lecz po Śmierci was będzie gniotła 

[niewidzialna, 

  

  

UROCZYSTOŚCI KORONACYJNE. 

Nabożeństwo przed Bazyliką. 

  

Obrady nad zmianą ordynacji wyborczej. 
Dyskusja nad projektem N.PR,. 

WARSZAWA, 5 VII. PAT, W dniu 
dzisiejszym podkomisja konstytucyj- 
na, która obradowała pod przewod- 
nictwem pos. Polakiewicza (Str. Chł.) 
ukończyła dyskusję ogólną nad pro- 
jektem ustawy, zmieniającej ordynację 
wyborczą. Ostatni w dyskusji ogół- 
nej przemawiał pos. Chrucki (Ukrain.), 
który wypowiedział się za zasadą zabez= 
pieczenia reprezentacji polskiej na 

. Kresach i podkreślił, że brak w: do- 
tychczasowej ordynacji wyborczej in- 
stytucji związku list stworzył 16—nie- 
teisių pod względem społecznym 
lok. 

Następnie przemawiał referent pos. 
Popiel (NPR), który stwierdził, że 
stronnictwa prawicowe za główną za- 
sadę zmiany ordynacji wyborczej po* 
czątkowo uważały zmniejszenie ilości 
mandatów. Mówca, jako referent i 
osobiście uważa stanowisko to za 
niewłaściwe. Braki w ordynacji wy- 
borczej dotyczą innych momentów. 
Referent stwierdza, że lewica opo- 
wiedziała się zasadniczo przeciwko 
zmniejszeniu ilości mandatów nato- 
miast za wprowadzeniem instytucji 
związku list w okręgach, co zapo- 
biegłoby tworzeniu się nienaturalnych 
bloków. Pos. Popiel podkreślił, że 
cała podkomisja razem z mniejszo- 
ściami narodowemi wypowiedziała się 
za zasadą zabezpieczenia stosunko- 
wego reprezentacji polskiej na Kre- 
sach. Są tylko pewne różnice co do 
sposobu przeprowadzenia tej zasady 
w całem państwie. Posiłkując się 
szczegółowemi cyframi danemi refe- 
rent dowodził, że stosując dzielnik 
wyborczy 23581 głosów ważnie od- 
danych na jeden mandat (przeciętna 
dla całego państwa na podstawie 
ostatnich wyborów) należałoby w ca: 
łym szeregu Okręgów raczej dodać 
mandatów, tego jednak nie proponu* 
je, wskazuje natomiast na koniecz- 
ność szeregu zmian, dotyczących te- 

chniki wyborczej. Z kołei podkomisja 
przystąpiła do dyskusji szczegółowej. 

Do art. 1i 2. dotyczących ilości 
posłów i senatorów zgłoszono — 528- 
reg poprawek, z których poprawki 
pos. Prószyńskizgo (ZLN) zmierzają 
do zmniejszenia ilości mandatów w 
województwach wschodnich, popraw- 

Až was, zjądaczów chieba, w aniołów 

° [przerobi. 

Z „Testameniu* Słowackiego to 
strofa. Wydany został ów popularny 
«Testament» nader ozdobnie w Kra- 
kowie. Druk jakby jakiejś orzedwiecz- 
nej kroniki. I drzeworyty. Tekst (lite- 
rę po literze) tudzież drzeworyty ry- 
sował Stanisław Jakubowski. Nakład 
salonu Malarzy Polskich _ Strona 
zewnętrzna bez zarzutu; cacko bibljo- 
filskie, natomiast drzeworyty dalekie... 
od Juljuszowego tekstu. Trudno. 
Jeszcze się dla Słowackiego nie uro- 
dził=Gustave Dore. Nie pomoże nic 
futuryzowanie, matusiakowanie, ekgpre- 
sjonizowanie.. Dla poezji o najwyż- 
szym rozmachu romantyzmu trzeba 
ilustratora... wielkiego, najwyższej kla- 
sy romantykal Nawet przeogromne, 
wizyjne widnokręgi Przyszłości wyś- 
nione przez Słowackiego, mie dadzą 
się potraktować & la «Zwrotnica», 
Wielkie miraże Przyszłości nie układa: 
ły się z pewnością przed oczyma 
twórcy «Króla Ducha» i <Zborow- 
skiego» w obrazy ...futurystyczno-ku- 
bistyczno - ekspresjonistyczne. Ten 
teraźniejszy «zdeformowany» świat 
Sztuki nie był z pewnością Światem 
wizyjaym Słowackiego. _ Mirażów 
Meyerholdów i Pronaszków, a tem 
bardziej Matusiaków nie wolno po- 
dawać ludziom za miraże — Słowac- 
kiego! 

«Wybór utworów Słowackiego dla 
młodzieży» trafny i tani (stronic 82) 
ukazał się węperjodycznie wydawanej 

ki posłów Schreibera i Chruckiego 
do zwiększenia ilości tychże manda« 
tów. Pos. Bryła (ChD) opowiedział 
się za utrzymaniem kompromisu za- 
wartego w matcu r. b. 

Pos. Dubanowicz (ChN) oraz pos. 
Kiernik (Piast) oświadczyli, że wobec 
stanowiska lewicy zastrzegają sobie 
prawo wniesienia osobnych projektów 
zmiany ordynacji wyborczej, gdyż 
uważają, że nawet ich minimalne żą- 
dania nie zostały uwzględnione. Pos. 
Bryła (ChD) oświadczył, że w komi- 

sji wniesiono poprawkę zmniejszającą 
ilošė mandatów poselskich do 320, 

Do art. 3 wprowadzającego insty- 
tucję związku list pos, Bryła wniósł, 
aby związek list był dopuszczalny 
tylko dla dwóch list kandydatów w 
okręgach, pos. Bagiński (Wyzw.) — 
dla czterech, pos. Schreiber (Koło 
Żyd) — aby nie wprowadzać żadne- 
go ograniczenia. 

Projekt pos. Popiela (NPR) który 
był podstawą dyskusji wprowadza 
poza zwiększeniem liczby posłów do 
420 następujące zmiany: | 

liość mandatów poselskich pozost 
niezmienioną w okręgach od Nr. 1 5 = 
oraz w okręgach Nr. 50, 63 i 64. 

_„ W innych okręgach wyborczych ustala 
się tę ilość w nastepujący sposób: 

Okręgi wyborcze do Sejmu Nr. 49 (Sam- 
bor) i 51 (Lwów powiat), tworzyć będą je- 
den okręg wyborczy, wybierający 10 ciu po- 
słów; okręgi Nr. 52 (Stryj) i 53 (Stanisła- 
wów) jeden okręg wybierający 11. po-łów; 
okręg Nr. 54 (Tarnopol) wybierać będzie 7 
posłów; okręg Nr. 55 (Złoczów) wybierać 
będzie 7 posłów, okręgi Nr. 56 (Kowel), 57 
(Łuck) i 58 (Krzemieniec) tworzyć będą je- 
den okręg wyborczy, wybierający 10 p2- 
słów; okręgi Nr. 59 (Brześć) i 60 (Pińsk) 
Jeden okręg, w:bierający 8 posłów; okręgi 

r. 61 (Nowogródek) i 62 (Lida) jeden okręg, 
wybierający 9 posłów. (art. 1) 

Wyborcy z całego obszaru Rzeczypo- 
sp>litej Polskiej wybierają 105 senatorów, z 
których 87 przypada na listy okręgowe, zaś 
18 na listy państwowe. а 

Ilość mandatów senatorskich pozostaje 
niezmieniona w województwach: pomorskiem, 
poznańskiem. śląskiem, krakowskiem, lubel- 
skiem, kieleckiem, łódzkiem, warszawskiem, 
w m. st. Warszawie, w woj. białostockiem i 
wileńskiem. 

« Pozostałe województwa wybierać będą: 
lwowskie 8 senatorów, stanisławowskie 3, 
tarnopolskie 4, wołyńskie 4, poleskie 2 i no- 
wogródzkie 2 senatorów. (art. 2). 

„. Pełnomocnicy najwyżej 3 okręgowych 
list kandydatów mogą złożyć oświadczenie, 
że tworzą związek wyborczy, (art. 3). 

serji «Dobrych książek dla młodzie- 
ży» nakładem J. Mortkowicza w War- 
szawie. 

O broszurze mojej własnej, jak- 
najbardziej popularnej, uwzględniają- 
cej najobszerniej wileńskie lata Sło- 
wackiego, wydanej przez Komitet u- 
działu Wilna w obchodzie złożenia 
na Wawelu prochów Słowackiego, 
zatytułowanej «O Slowackim»—c6ž 
mam powiedzieć? Chyba znowu po- 
wołam się na Słowackiego: 

Wcale nie według mego serca—ale 
Ponieważ moją jest: otwarcie chwalę. 

A zaś przedewszystkiem niech z 
wdzięcznością rzetelną podniosę о- 
fiarność p. Feliksa Zawadzkiego właś- 
ciciela sędziwej i tak zasłużonej dru- 
karni wileńskiej, który broszurę bez- 
płatnie wydrukował oraz hojny dar 
pięciu ryz papieru otrzymanych przez 
Komitet ze składu Spółki „Papier*. 

Cena książeczki, ozdobionej dwo- 
ma ilustracjami wynosi tylko 50 gro- 
szy. Oby się rozeszła jaknajszerzej! 
Zamożniejsze osoby mogłyby ją pro- 
pagować rozdając w bliższem swojem 
otoczeniu. Komitet miał wydatki—do- 
tąd nie pokryte. Przydałby mu się 
choćby minimalny zysk. 

«Wiadomości Literackie» cały swój 
numer ośmiokolumnowy poświęciły 
Słowackiemu. Zaszumiały po płachcie 
tygodnika, jednego z najżywszych w 
prasie europejskiej, pióra Tetmajera i 
Kadena-Bandrowskiego,  Iwaszkiewi- 
cza i Nałkowskiej, Wielopolskiej i 
Stanisława Balińskiego, Irzykowskie-
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KURIER G0SPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. 

Nowa ustawa 
o zagospodarowaniu 

niepaństwowych. 

Z dniem 1-go lipca b. r. weszło 
w życie rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca b. 

., ogłoszone w „Dzienniku Ustaw” 
r. 57 (poz. 504), w przedmiocie za« 

gospodarowania lasów „niestanowią 
cych własności Państwa. Jednocześnie 
na obszarze części b. zaboru rosyj- 
skiego, w tem na terenie województwa 
Wileńskiego, straciły moc obowiązu- 
jącą: księga V ustawy leśnej oraz 
artykuły 787, 788, 811, 814 i 815 
księgi VI tejże ustawy, dekret z dnia 
161 1919 w przedmiocie organizacji 
urzędów ochrony lasów, ustawa| Z 

"dnia  14.XI 1924 r. O częściowej 
zmianie tego Dekretu oraz artykuły 
255 — 258 Kodeksu Karnego z roku 
1903. 

Nowa ustawa znosi kolegjalny, 
jak dotychczas, sposób  rozstrzy: 
gania spraw dotyczących ochrony la- 
sów i eliminuje czynnik społeczny, któ. 
ry w postaci komisji ochrony lasów 
wywierał niewątpliwy a dodatni wpływ 
na ostateczną decyzję w poszczegól- 
nych kwesijach, chroniąc właścicieli 
lasów przed zbyt arbitralnem lub 
formalistycznem stosowaniem przez 
funkcjonarjuszów Urzędu cchrony 
lasów przepisów obowiązujących w 
zakresie zag *spodarowania lasów nie- 
państwowych. Z drugiej strony za- 
wdzięczając udziałowi w Komisji przed* 
stawiciela Urzędu Ziemskiego osiąga- 
ło się uzgodnienie decyzji z zamie- 
rzeniami Ministerstwa Reform Rol- 
nych w zakresie wykonania reformy 
rolnej i wogóle przebudowy ustroju 
agrernego. Korzystanie przez stronę 
zainteresowaną z prawa obrony swych 
interesów gwarantowało należyte wy- 
świetlenie spraw rozważanych przez 
Komisję ochrony lasów. 

Rozporządzenie z dnia 24 czerwca 
b. r. sprawy zagospodarowania la- 
sów niepaństwowych przekazuje wła- 
dzom administracyjny m. 

Władzami właściwemi w rozumie- 
niu rozporządzenia są starostowie i 
wojewodowie. Przez wyraz „starosta“ 
rozporządzenie rozumie wogóle wła- 
dze administracyjne | instancji, a 
przez wyraz „wojewoda" — wogóle 

„ władze administracyjne Il instancji. 
Wymienione władze wykonywują 

ochronę lasów przy pomocy  tech- 
nicznego personelu leśnego. Minister 
Rolnictwa może powołać do współ- 
działania z wymienionemi władzami 
personel administracji lasów państwo” 

lasów 

= wych. 
Starosta sprawuje bezpośredni 

nadzór nad _ lasami, czuwa nad 
przestrzeganiem przepisów o zago- 
spodarowaniu lasów oraz przedsię- 
bierze środki zabezpieczające ich wy- 
konanie. 

` 
UROCZYSTOŠCI 

  

Nadto do zakresu działania sta- 
rosty należą: 

a) sprawy zalesienia gruntów leśnych, 
których wielkość określi Minister Rolnictwa; — 
o ile lasy te nie są obciążone służebnościa- 
mi; 

b) zatwierdzanie planów urządzenia go- 
spodarstwa leśnego lub programów gospo- 
darczych w lasach, określon;ch w pkt. a ni- 
niejszego artykułu; 

c) sprawy użytkowania lasów, określo* 
nyca w pXt. a, do czasu zatwierdzenia pla- 
nów urządzenia gospodarstwa leśnego lub 
programów gospodarczych tych lasów; 

d) wydawanie zarządzeń o wstrzymaniu 
użytkowania lasów w wypadkach, wymienio- 
nych w art. 13 rozporządzenia; 

e) wydawanie zarządzeń o stosowaniu 
w lasach środków ochronnych przeciwko 
szkodliwym owadom leśnym, jak również 
stosowanie tych środków; 

1) na obszarze działania ustawy o orga- 
nizacji ziemskiej włościan (Zb. pr. ces. ros. 
tom IX osob. dod, ks. IX wyd. 1913 r.) spra- 
wy, dotyczące wprowadzania w wykonanie 
zatwierdzonych planów urządzenia gospodar« 
stwa leśnego w lasach, obciążonych służeb- 
nościami (art. 174—177 powołanej ustawy), 

Do zakresu działania wojewody 
należą: 

a) sprawy zmiany rodzaju użytkowania 
gruntów leśnych (art 213); 

b) spriwy zalesienia gruntów leśnych - 
(art. 4—6) obciążonych służebnościami bez 
względu na ich obszar oraz tych gruntów 
nieobciążonych służebnościami, których ob: 
Szar przekracza wielkość, określoną przez 
Ministra Rołnictwa w wykonaniu postano- 
wień art. 9 rozporządzenia; 

c) uznawanie sztucznie z. jesionych grun- 
tów za odpowiadające warunkom, przewi- 
dzianym dla zwolnienia tych gruntów od 
podatku; ы 

d) zatwierdzania planów urządzenia go” 
spodarstwa leśnego lub programów gospo- 
darczych w lasach, określonych w pkt. b; 

e) sprawy użytkowania lasów określo- 
nvch w pkt. b, do czasu zatwierdzenia pla- 
nów urządżenia gospodarstwa leśnego lub 
programów gospodarczych tych lasów; 

1) zezwalanie na pasanie inwentarza w 
wypadkach, przewidzianych w art. 17 rozpo* 

rządzenia; : 
g) uznawanie lasów za ochronne, odej- 

mowanie im tego charakteru oraz wydawa- 
nie zarządzeń co do stosowania szczególnych 
przepisów o zagospodarowaniu lasów ochron- 
nych. 

Projekt obecnej ustawy powstał 
jeszcze za czasów Witosa, kiedy to 
pewne stronnictwa dążyły do nałoże- 
nia swej ręki na politykę leśną przez 
uzależnienie jej od decyzji organów . 
administracyjnych. Najbardziej ujemną 
stroną nowej ustawy jest właśnie to, 
że polityka leśna, zależna od poli- 
tycznych poglądów poszczególnych 
przedstawicieli władzy administracyj- 
nej straci na jednolitości, nie gwaran- 
tując dostatecznie stronie zaintereso- 
wanej należytej bezstronności. 

* 

Wbrew informacjom podanym przez pra- 
sę miejscową o rozpatrzeniu przez Wileńską 
Komisję ochrony lasów w dniu 30 cze'wca 
b. r. szeregu spraw o wyrąb, dowiadujemy 
się, że posiedzenie Komisji w tym dniu nie 
doszło wogóle do skutku wobec braku guo- 
rum. Ponieważ nowa ustawa wchodzi w ży- 
cie z dniem l-go lipca, wszystkie sprawy 
nierozpatrzone' jak też nowe, będą już roz- 
patrywane w tryble przewidzianym w Roz- 
porządzeniu z dnia 24 czerwca r. b. 

KORONACYJNE. 

Procesja do Ostrej Bramy. 

INFORMACJE. 
„Gazeta Rolnicza*, 

Z okazji jubileuszu 20-letniego 
działalności Centralnego T-wa Rolni- 
czego „Gazeta Rolnicza* wydała pięk- 
ny i obszerny oraz bogato ilustrowa- 
ny zeszyt jubileuszowy, w którym i 
nierolnik znajdzie wiele ciekawych 
wiadomości. Poza rysem historycz- 
nym rozwoju „Gazety Rolniczej” poza 
szeregiem biografji i życiorysów 
znanych i wybitnych działaczy na po* 
lu rauki i pracy społeczno-rolniczej, 
znajdujemy tam ciekawe opowiadanie 
p. S. Wotowskiego o ginących żub- 
rach, wspomnienia z Dublan p. H.B. 
szkie z instytutu Naukowego w Puł 

Ł QO w о- 

cielęce 180—220, baranie 270 — 280 wie. 
przowe 320—350, schab 350—380, boczek 
350—380, szynka świeża 350-380, wędzona 
400—420. 

Tłuszcze; słonina krajowa | gat. 4.20 — 
4.50, Il gat. 380 — 400, szmałec wieprzowy 
480—500, sadło 400—450. 

Nabiał: mieko 25—30 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 170--190, twaróg 100— 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 150 — 180, masło nieso» 
lone 450 — 500, solone 400 — 450, desero' 
we 500—550. 

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

kaczki żywe 5,00 -8,00, bite 400—600, gęsi 
żywe 12,00—15,00, bite 10.00-12.00, indyki 
żywe 20.00—22.00, bite 15.00—18.00 zł, za 
sztukę, 

Warzywa: kartofie 18—20 gr. za 1 kg., 
młode 80—100, cebula 120—i40, cebula zie- 
lona 5—10 (pęczek), szczaw 30—40 za 1 kg., 
sałata 40—50, marchew młoda 20—30 (oęcz ), 
pietruszka 10—15 (pęczek), buraki 30—35, 
młode 30-40, brukiew 25-30, ogórki młode 25. 
30 gr. za sztukę,, kwasz. 500.800 groch 75-85 
gr. za 1 kg., fasola 80 90 gr. za 1 kg, szparagi 
400—450. 

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

Ryby: liny żywe 380:400, śnięte 250-280 

UROCZYSTOŚCI KORONACYJNE. 

  

Pożegnanie Marszałka Piłsudskiego ma dworcu wileńskim. Obok 
Marszałka Piłsudskiego stoją: Biskup Michalkiewicz, ks. Walerjan 

Meysztowicz, p. Jan Piłsudski i gen. Popowicz. 

ławach, a prócz tego wiele ciekawych 
artykułów powag naukowych, zawo- 
dowych i ekonomicznych o najnow- 
szych kierunkach w rolnictwie  krajo- 
wem. . 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— (0) Płatności podatkowe 
w lipcu. Min. Skarbu przypomina 
płatnikom, że w lipcu r. b. przypa- 
dają do zapłaty następujące podatki 
bezpośrednie: 

1) Do 15 lipca wpłata podatku 
przemysłowego od obrotu, osiągnię- 
tego w poprzednim miesiącu przez 
przedsiębiorstwa handłowe I i Il ka- 
tegorji i przemysłowe 1 — V kat., 
prowadzące prawidtowo księgi han-. 
dlowe, oraz przedsiębiorstwa sprawo- 
zdawcze. 

2) Do 15 lipca wpłata odroczo- 
nej zaliczki na poczet podatku prze- 
mysłowego od obrotu za kwartał 
1-szy 1927 r. w wysokości jednej 
piątej tegoż podatku, wymierzonego 
za rok 1926 przez przedsiębiorstwa 
handlowe i przemysłowe, nieprowa* 
dzące prawidłowych ksiąg handlo- 
wych oraz zajęcia przemysłowe. 

3) Wpłata podatku dochodowego 
od uposażeń służbowych, emerytur 
i wynagrodzeń za najemną pracę w 
ciągu 7 dni po dokonaniu potrące- 
nia. 

— (n) Ceny w Wilnie x dnia 5 
lipca r. b. Ziemiopłody: żyto loco Wilno 
+53—55 zł, za 100 klg., owies 46—48 (zależ- 
nie od gaiunku), jęczmień browarowy 50— 
53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 32—34, 
pszenne 33 —35, ziemniaki 11.00—12.00, słoma 
żytnia 8 — 10, siano 15—18. Tendencja 
spokojna. Dowóz umiarkewany. 

Mąka 2 amerykańska 100110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 — 90, 
żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 50—55, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. + 

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

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg. krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
przecierana 85—095, perłowa 80—95, pgozak 
50—60, jaglana 70—8U. 

Mięso wołowe 270 — 290 gr. za 1 kg. 

  

go, Wittlina etc. etc, Zaš Adolf No- 
waczyński wjechał w ten tłum ze 
zwykłym sobie trzaskiem i hałasem 
prościuteńko w słynną emulację Sło- 
wackiego „przepełnionego duchem 

* Bożym herezjarcha* z Mickiewiczem 
„wielkim człowiekiem  przepelnionym 
małostkami». 

Ach, ten gajzerowy «przyczynek» 
Adolfa Nowaczyńskiegol Nawet pod- 
czas uroczystych dni, pochłaniających 
całą uwagę ludzką, potrafił poruszyć 
do żywego <odnośne sfery», Krzy- 
knięto: Nie wolno pisać tak o Mi. 
ckiewiczul Niesłychane zuchwalstwol 
Za drzwi bluźniercę, Herostrata, nie- 
przyzwoitego jegomošcial 

Co jest? A wolność słowa? A nle- 
zależność opinji? A gdzież jest jaki 
fałsz w faktycznych opisach stosun- 
ku Słowackiego do Mickiewicza? Cóż 
to, Mickiewicz jaki fetysz? Nietykalny? 
"Mniejsza. Dopiero teraz hukną na 
dobre grzmoty i pioruny *po prasie 
polskiej. «Wobec «Samuela Zborow- 
skiego» —napisał Nowaczyński — wo* 
bec tego kwiatu agawy, na sto lat 
raz rozkwitającego, smak „Pana Tae 
eusza" przypomina dobre, okrągłe, 

rumiane jabłko; na gorącą imaginację 
młodzi lechickiej wnet ta Soplicowska 
idylla zacznie działać jak wypłowiały, 
mazualny arras*—«Słowackiego—na" 
Po za grobem zwycięstwo, 

o w nim tylko, a nie w Mickiewi- 
czu i nie w Norwidzie, są jeszcze 
całe archipelagi, całe Atlantydy nie- 
zbadane i nie otkryte.. etc." | 

- 
/ 

Cóż to jest? Opinja. Zdanie. Prze- 
konanie. Nie żadne nawet liberum 
veto. Ręczyć można, że już dziś setki 
ludzi opinję tę podzielają. 

Wystąpienie Nowaczyńskiego było 
rzeczą najostrzejszą, jaka się w okre- 
sie uroczystościowym wydarzyła. Jed- 
ną zaś z najpiękniejszych był wiersz 
Or-Ota na sprowadzenie prochów 
Słowackiego nanisany, 

W „Przeglądzie Artystycznym", 
wychodzącym w Wilnie, w zeszycie 
czwar'ym poświęconym Słowackiemu 
znajduję wcale ciekawe komentarze 
red, Lubierzyńskiego do kompozycyj 
rysunkowych Słowackiego (wraz z 
wiełoma ich reprodukcjami). Rysunku 
uczył Słowackiego w Wilnie Rustem 
uczeń Bacciarelli'ego i Norblina. W 
wielkim ;dodatku do krakowskiego 
«Czasu» » 28-go czerwca pisał b. re- 
ktor Jan Łoś wybitny językoznawca 
o ctajemnicy» wiscszowania Slowac- 
kiego a zaś Edward Paszkowski roz- 
począł, na' tle wspomnień osobistych, 
onis „Starego Krzemieńca"... A pro- 
pos. lle to w prasie napisano... o 
Krzemieńcu! Posypały się opisy, wspo- 
mnienia, widoku A o Wilnie, które 
stokroć bardziej zaciążyło na Słowac- 
kiego organizacji duchowej i na jego 
twórczości... ledwie, ledwie. Coś tam 
gdzieś coś bąknął. 

Wilnu naszemu zawsze wiatr w 
oczy. 

W. ilustrowanym dodatku do „Kur- 
jera Warszawskiego oglądać było 
można wcale dobrą reprodukcję (bo- 

daj-że z minjetury) wizerunku Lud- 
wiki Śniadeckiej...  Ludkil—Wybitne 
je] podobieństwo do ojca—a wiado- 
mo, że Jędrzej Śniadecki nie był Apo- 
llerm—wyobraźnię naszą zbija z tropu 
a potem ją jakby krepą melancholji 
powleka, Więc to... Ludka? Może le- 
piejby było, aby nikt zgoła nie mógł 
nigdzie wizerunku jej odnaleść. Po- 
zostałaby Slowackiego _ <kochanka 
pierwszych dni» ma wieki wieczne... 
tylko w wyobrażni ludzkiej, Jak Bea« 

de lub Laura. 
rzesmycki podczas chodu z 

nad Wisły do katedry SA mł Adolfa 
Czernego, wielkiego naszego przyja- 
ciela przekład czeski pierwszego rap- 
sodu «Króla Ducha». Ukazał się wraz 
z obszerną przedmową w Pradze. 
Publikacją tą pisze Czerny vzdavame 
hołd vracejicimu se popelu basniko- 
WI .. 

I tak by można pisać i pisać bez 
końca jeszcze — tyle się tej lite- 
ratury  okolicznościowej nagroma- 
dziło dokoła niezapomnianej игосгу- 
stości krakowskiej. 

Ojerwijmy jednak od niej oczy, 
od Słowackiego, przenosząc je na 
Ostrobramę jašniejącą złotemi Naj- 
świętszej Maryi Panny koronami. 

(D. N.) 

„BIE 
(028 A 

za 1 kg, szczupaki żywe 300—350, šniete 
200—220, okonie žywe 350—380, šnigte 200 
—250, karasie žywe 200250, śnięte 150-180 
karpie żywe 250-280, śnięte 180-200, leszcze 
Żywe 350-380, śnięte. 220-250, sielawa 200— 
220, wąsacze żywe 320—350, sniete 220—250, 
sandacze (brak), sumy 200—250, mietuzy 
120—150, jazie żywe 350—400, śnięte 200— 

A (brak) płocie 100—150, drob- 
ne 40— 

Sala M'ejska, 
„Widma* Ad. Mickiewicza—St, Mo: 

4 niuszki, 

W nagromadzeniu przeżyć nasze: 
go miasta, w związku z uroczystościa- 
mi Koronacyjnemi, nie zwrócono na: 
leżytej uwagi na wykonanie jednego 
z najszczytniejszych dzieł w dorobku 
twórczości polskiej. 

Przez czas dłuższy zżywał się Mo: 
niuszko z emanacją genjusza Mickie- 
wiczowskiego, komponując swe na- 
tchnione melodje do słów wieszcza, 
wszakże jednym z najwspanialszych 
objawów tego obcowania duchowego 
jest kompozycja, obejmująca sceny 
w_ kaplicy cmentarnej. z drugiej części 
„Dziadów *, ułęta w formę kantatową, 
pod nazwą „Widm*, : 

Nie myśląc o wykonaniu scenicz- 
nem, zostawił kompozytor około 250 
wierszy, które w czasie koncertowego 
wykonania powinny być oddeklamo« 
wane. W takiej też formie były «Wid- 
ma» początkowo wykonywane. Wszak» 
że pierwiastek dramatyczny, tkwiący 
w poczji i w muzyce, zachęcił 
próby zainscenizowania «Widm» naj. 
pierw we Lwowie, za dyrekcji Jana 
D>brzeń skiego, która się najzupełniej 
powiodła i stwierdziła, że jest to naj- 
bardzlej odpowiedni sposób interpre- 
tacji, niejednokrotnie już w różnych 
miastach polskich powtarzany, 

„ W. krótkiej notatce dziennikarskiej 
niepodobna się zatrzymywać nad 
szczegółami pięknego dzieła, w któ- 
rem świeżość koncepcji twórczej wal- 
czy o lepsze z opanowaniem techniki 
kompozytorskiej, zwłaszcza w użyciu 
mas chóralnych. 

Wyznaję szczerze, że z pewną 
dożą niepokoju oczekiwałem wykona- 
nia «Widm», znając poważne trudno- 
ści dzieła i szezupłość środków wy 
konawczych zarówno artystycznych 
jak i technicznych, Z prawdziwą ulgą 
przekonałem się niebawem, że — w 
miarę możności—wszyst<o uczyniono 
aby dziełu w niczem nie uchybić i je- 
żei: nie zawsze się otrzymywało wra: 
żenie zupełnie zgodne z zamierzenia- 
mi autorskiemi, to jednak nie wyka- 
zywało obniżenia poziomu rzetelnie 
przestrzeganego pietyzmu dla Sztuki. 
Partje solowe objęli, z p. Hendry- 
chówną na czele: pp. Korsak Targow- 
ska, prof. A. Ludwig, Olszewski i WŁ. 
Malinowski, wszyscy bardzo chwaleb- 
nie spełniając swe zadania. Wybornie 
się sprawiały chóry, tak w tym utwo* 
rze ważne. Szkoda wielka, że szczup- 
łość chóru nie pozwoliła na podział, 
co byłoby z pewnością, jeszcze spo- 
tęgowało efekt osiągnięty. Nieduża, 
lecz starannie obsadzona orkiestra, 
przyczyniła się niemało do powodze- 
nia całości, z ogromnym nakładem 
pracy i zabiegów, przygotowanej, za 
co się szczery poklask należy wszyst- 
kim uczestnikom, a szczególnie prof. 
Ludwigowi za pomysłową inscenizac- 
ję i kapelmistrzowi Wł. Szczepańskie- 
mu za wyśmienite kierownictwo mu- 
zyczne. Ładne wykonanie sLitanįji 
Ostrobramskiej» Moniuszki zakoń- 
czyło audycję, pozostawiając miły na- 

strój. ‚ 
Michał Józefowicz, 

3 

Ujęcie bandyty skazanego na karę śmierci. 
W dniu wczorajszym władze śled- 

cze m. Wilna na mocy uzyskanych 
informacji zarządziły obławę mającą 
na celu ujęcie groźaego bandyty Ka- 
zimierza Sakowicza, skazanego w 1920 
r. przez sąd doraźny na karę śmierci. 
Sskowicz i jego dwaj kompani doko- 
nali szereg napadów rabunkowych, 
podczas których wymordowali całą 
rodzinę żydowską oraz jednego włoś- 
cianina, Kompani Sakowicza skazani 
jednocześnie z nim na karę Śmierci, 
zostali straceni, on zaś zdołał zmylić 
czujność straży i zbiegł z więzienia na 
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Wsch, sł. o g. 3 m. 23, 

Zach. sł. o g. 19 m. 58 

Spostrzetenia meteorologiczne Zatład 
Meteorologii U. 5. В, 

z dnia 5—VII. 1927 +, 

Ciśnienie 
średnie | „i 

Temperatura p ) 21-16 0C : 

Opad za do- 
bę w mm. ) = WE 

Wiatr ) Północno-Zachodni 
przeważający 

Uwa gi: Pochmurno. Deszcz. 
Minimum za dobę -1-12 0С 
Maximum za dobę --20 @С. . 
Tendencja barometryczna bez zmian, 

URZĘDOWA 
— Wyjazd prezesa Izby Skar- 

bowej. Prezes Izby Skarbowej p. Jan 
Malecki wyjechał na dni kilka do 
Warszawy w sprawach służbowych. 
W czasie nieobecności zastępować 
prezesa Izby będzie p. Wacław De" 
nisewicz, naczelnik wydziału podatków 
bezpośrednich. 

— (o) Zmiany personalne w 
Izbie Skarbowej. Ze sfer handlo- 
wych dowiadujemy się, iż wkrótce 
nastąpić mają następne zmiany  per- 
sonalne w izbie skarbowej w Wilnie: 
naczelnik Il urzędu skarbowego p. 
Szewryk ma być przeniesiony do izby 
skarbowej, jego miejsce zajmie na- 
czelnik I urzędu p. Odyniec, stano- 
wisko zaś tego ostatniego obejmie 
główny buchalter izby Skarbowej p. 
Malinowski. 

— (o) Przedłużenie zawiesze- 
nia wzrostu komornego dla 
mieszkań jednopokojowych. W 
Nr 58 „Dz. Ustaw” ukazało się roz- 
porządzenie Prezydenta Rzeczypospo- 
litej, przedłużające do 31 grudnia 
1927 r. zawieszenie wzrostu stawek 
komornego dla małych mieszkań. Jak 
wiadumo, poprzednie rozporządzenie, 
wydane w tej sprawie, obowiązywało 
tylko do 30 czerwca r. b. ° 8 

SAMORZĄDOWA. 
„— (0) Zjazdy wėjtow i p'sarzy 

gminnych. Do niedawna zjazdy wój- 
tów i pisarzy gminnych w starostwach 
odbywały się co miesiąc. Obecnie 
reskryptem Min. spr. wewnętrznych 
miesięczne zjazdy znissieno, nato- 
miast mają się odbywać zjazdy kwar- 
talne, a w miarę istotnej potrzeby 
mogą być zwoływane zjazdy nadzwy- 
czajne. p 

— (o) Posiedzenia organiza- 
cyjne rad gminnych. W dniach 
6—9 lipca odbędą się pierwsze po- 
siedzenia organizacyjne w „gminach 
Rzaszańskiej, Mejszagolskiej, Turgiel- 
skiej i Solecznickiej, Olkienickiej i Ko- 
niawskiej, pow. Wiłeńsko - Trockiego. 
"Na posiedzeniach tych odbędą się 
wybory zarządów gminnych. 

MIEJSKA. 
— (o) W sprawie wyborów 

do Rady miejskiej. Dnia 7 lipca 
upływa termin skladania zażaleń na 
wybory. do Rady miejskiej. Jak się 
dowiadujemy, dotychczas Główny Ko- 
mitet wyborczy nie przedstawił wła- 
dzom odnośnym żadnej skargi w 
sprawie przeprowadzenia wyborów. 
Jeżeli więc, do dnia 8 lipca zażale- 
nia nie wpłyną, rada miejska wkrótce 
po tym terminie zostanie uprawomo- 
cniona, › 

WOJSKOWA: 

— Zawody lotnicze. W nie- 
dzielę dnia 10 lipca 1927 r. o godz. 

Aatokolu poczem przedostawszy się 
na terytorjum Litwy mieszkał w Kow= 
nie przez długi czas. 

Obecnie w związku z licznym 
zjazdem pątuików przedarł się przez 
granicę i w dniu 1 bm. przybył do 
Wilna. 

W czoraj został ujęty. 
Ujęcie tego groź1ego bnudyty o- 

raz znikoma ilość kradzieży kieszon- 
kowych i mieszkaniowych dokona- 
nych podczas uroczystości korona-. 
cyjnych dają najlepszy wyraz sprąży- 
stości władz śledczych w Wilnie. 

RECE 

NIK 
nemi obiecał swój udział znany as 
lotnictwa polskiego, bohater rajdu 
Warszawa Tokjo-Warszawa, kpt. pilot 
Bolesław Orliński. 

Dojazd na lotnisko na Porubanku 
specjalnym pociągiem i autobusami. 

W razie niepogody zawody od- 
będą się w niedzielę 17.VIL. 

; = Loty pasażerskie. We czwar- 
tek, piątek i sobotę od godz. 16 do 
18 (od 4 po poł. do 6 po poł.) od- 
bywać się będą z lotniska na Poru- 
banku loty pasażerskie. Bilety na loty 
sprzedają się w  Sekretarjacie Ligi 
ul. Wielka Nr. 34 od godz. 10 do 12 
i na lotnisku na Porubanku w czasie 
lotów. Cena biletu dla członków L. 
O. P. P. 6 zł. dla nieczłonków 10 zł. 
Dojazd na lotnisko na Porubanek po- 
ciągiem odchodzącym w kierunku na 
Lidę o godz. 15 minut 30 

Loty odbywają się tylko przy 
sprzyjającej pogodzie. 

KOLEJOWA. 
— Rozbudowa sieci kolejek 

wąskotorowych. W wyniku odby- 
tej przed kilkoma dniami, w  obec- 
ności Ministerstwa Kolei i wojewody 
wiłeńskiego, konferencjj w sprawie 
rozszerzenia sieci kolejek dojazdowych, 
dowiadujemy się, że w pierwszą ko« 
lejkę rozpoczęte zostaną roboty w 
pow. Postawskim i Głębockim. Roboty 
te rozpoczęte zostaną jeszcze w bie- 
żącym sezonie budowlanym. 

„— Nominacja  Vice-Prezesą 
Wil. Dyrekcji Kolejowej. Dowia- 
dujemy się, że dotychczasowy naczel- 
nik wydziału drogowego Wil. Dy- 
rekcji Kolejowej inż. B. Cywiński a- 
trzymał nominację na stanowisko vice- 
prezesa Wileńskiej Dyrekcji Kolejo- 
wej. Kto obejmie dotychczasowe sta. 
nowisko p: inż. Cywińskiego nie zo- 
za dotąd ustalone, zgodnie z kol. 
portowanemi pogłoskami ma t 
ktoś z ków o " 

RÓŻNE. 
— Pam'ątka koronacji Cudow- 

nego Obrazu Matki Boskiej O- 
strobramskiej. P. Franciszek Os- 
kierka wydał na pamiątkę koronacji 
Obrazu Matki Bosklej pocztówki 
wraz z swoim wierszem poświęconym 
uroczystości koronacyjnej. Dochód 
ze sprzędaży pocztówek autor i wy- 
dawca ofiarował na rzecz instytucji 
dla biednych dzieci w Wilnie. 

S>rzedażą pocztówek zajęli się 
XX. Salezjanie, siostry Szarytki z za- 
kładu Dzieciątka Jezus i p. M. Bren* 
sztejnowa, 

— (0) Letnisko dla dzieci z 
Górnegó Śląska. Dnia 13 lipca 
przyjeżdżają do Wilna 30 dzieci ewan- 
gielików z Huty Królewskiej na Gór- 
nym Śląsku na letnisko w celu uświa- 
domienia narodowego, ronieważ dzie- 
ci polskie na Górnym Ś'ąsku są mo- 
cno zniemczałe. Letnisko zostało 
urządzone w Puszkarni (5 kiłome- 
trów od Wilna). Koszta utrzymania - 
dzieci ponosi synod ewangielicko- 
reformowany w Wilnie. | 

NADESŁANE. 

— Cyrk Warszawski w Wilnie. 
W tych dniach przybywa do Wilna 
znakomity wielki letni Cyrk Warszaw- 
ski, który rozbije swoje namioty na 
placu Łukiskim. W piątek 8 lipca 
o godzinie 8-ej wieczorem odbędzie 
się uroczyste otwarcie cyrku. Pro- 
gram artystyczny cyrku składa się z 
pierwszorzędnych atrakcji krajowych 
i zagranicznych. Na czele wystąpi 
Dyrektor Cz. Mroczkowski, który za- 
demonstruje mistrzowską tresurę koni- 
rasowych anglo-arabów i wyższą szko- 
łę jazdy. Pozatem znani muzykalni 

UROCZYSTOŚCI KORONACYJNE. 

  
Odjazd Pana Prezydenta samochodem do Trok. Obok Pana Prezy- 

denta zajął miejsce Wojewoda Raczkiewicz. 

14 (2 po poł.) odbędą się na lotnisku 
na Porubanku zawody lotnicze orga« 
įnizowane przez 11 Myśl. p. lotn- 
Komitet Wojew. Wileński L, O. P.P. 

Wśród grona uczęstników między in- 

komicy ulubieńcy publiczności Din- 
Don urozmaicą program swoim wła- 
snym aktualnym repertuarem satyry, 
śmiechu ij humoru w żywym słowie, 
muzyce i śpiewie. Oprócz tego go-
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ścinnie wystąpią Mister Karloni, jako 
człowiek — żaba, który wywoływał 
prawdziwą sensację swemi produkcja- 
mi za granicą i król łańcuchów p. 
Szarle; tajemnicze popisy ostatniego 

"są zadziwiające, jak też i reszta nu- 
merów przedstawia Się imponująco. 

Jednocześnie z otwarciem cyrku 
odbędzie się otwarcie Wielkiego Mię- 
dzynarodowego Turnieju walk Za- 
paśniczych, zorganizowanego na pro: 
pozycję Dyrekcji Cyrku, przez Mię- 
dzynarodowy Związek  Atletyczny. 
Turniej ten, który będzie stał pod 
kontrolą tegoż Związku, będzie to- 
czył się o nagrody honorowe i pie- 
w” w ogólnej sumie 10.000 zło- 
ych. 

Na tę wielką rewję sił atletycznych 
świata, zjeżdżają się przedstawiciele 
wszelkich sław i znakomiteści Europy. 

Niemałą sengacją jest zgłoszenie 
się do Turnieju między innemi Mi- 
strza Polski, zdobywcy wielu pierw- 
Szych nagród i złotego pubaru w 
Gdańsku Warszawianina Teodora 
Sztekkera, studenta Kijawsklego Uni 
wersytetu, atlety — dżentelmena © 
klasycznej budowie ciała, a także 
młodego Polaka Józefa Szczerbińskie- 
go, bratanka  Zbyszko-Cyganiewicza, 
który tak w sławił polskie zapašni- 
ctwo ża oceanem. 

Nie mniejszą sensację budzi nic= 
dawny olimpijczyk, zdobywca 1-go 
miejsca na Olimpjadzie Paryskiej, 
przezwany człowiek — wąż, Duńczyk 
Szampion Świata Petersen. 

Na arbitra został delegowany zaa- 
ny sędzia ringowy p. Jozef Branski. 
co daje rękojmię sportowego i nale- 
żytego prowadzenia walk, 

Otwarcie turnieju będzie ewene- 
mentem sezonu sportowego i zakro- 
jone na wielką międzynarodową skalę. 

Codziennie oprócz przedstawienia 
cyrkowego będą walczyć po wyloso- 
waniu trzy pary atietów, 

Otwarcie takiego cyrku i turnieju 
budzi w mieście wielkie zaintereso- 
wanie. 

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

żegnalny występ Zofji Jaroszewskiej. 
Dziś po raz ostatni w sezonie humoru kro- 
tochwila W. Rapackiego «Ja tu rządzę» z 
licznemi wkładkami w postaci piosenek ak- 
tualnych 1 tańców., 

<Dybuk> w Teatrze Polskim. Najbliż- 
вга premjerą Teatru Polskiego będzie <Dy- 
buk» — legenda dramatyczna Sz. Anskiego,św 
przekładzie i inscenizacji A. Marka. Legenda 
dramatyczna Anskiege przerasta artystycznie 
wszystko to, co z życia żydowskiego przesz- 
ło do literatury polskiej w tłómaczeniu lub 
w przeróbce. 

<Dybuk> jest poetyckim melodramatem, 
nastrajającym tak groźnie, jak groźuym jest 
światopogląd cudotwórcy z Miropola, który 
obcuje z duchami zmarłych, odprawiając 
sądy na ziemi. 

Sztuka An-skiego wysnuta jest w całoś- 
cl z zabobonów, wierzeń i guseł fanatycznej 
społeczności, która w swoim stosunku do 
życia stoi niewzruszenie na płaszczyźnie 
giębokiego średniowiecza. Autor umiał jed- 
nak wszystkim formom, obrzędom liturgicz- 
nym, dziwacznym zwyczajom nadać ton poe- 
tyckiej szlachetności i siłę dramatyeznego 
napięcia. p 

Sztuce tej bierze udział cały zespół 
soraz artyści. 

Reżyserję objął = Marek, który już roz- 
zął prace przygotowawcze. 

в -‘— Teatr Letni (ogród po-Bernardyń- 
ski, Dziś świetna operetla Е. Kalmana 
«Księżna cyrkówka», grana będzie po raz 
ostatni w sezonię. * 

' Jutro—«Królowa kinematografu» — Gil. 
berta, 

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

— Wileńskie T.wo Filharmoniczne. 
- Dziś 6 lipca r, b. w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim odbędzie się Wielki Koncert Wileńskiej 
Orkiestry Symfonicznej. Jako solista wystąpi 
znany artysta opery Warszawskiej i Lwow- 
skiej p. Mieczysław Salecki—tenor, kapel- 
mistrz: Mikołaj Salnicki, 

Początek o g. 8 wiecz. 
‚ „Wejście 75 gr. dla uczącej się młodzie- 

ży i szeregowych 50 gr. Miejsca rezerwo- 
wane 1 zł. 50 gr. 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej. 
12.00. Komunikat lotniczo-meteorologicz. 4 

ny, komunikaty <PAT» nad program. 
15.00. Komunikat gospodarczy i meteoro- 

logiczny, nad program. \ 
‚ — 15,20—16.30. Przerwa. 

16.30—17.00. Program dla dzieci. 
| 17.00—17.15. Nad program i komunikaty, 

ali MAURYCY RENARD 

‚ Czy on? 
Ten mały, biały człowiek, był nie- 

gdyś małym człowiekiem rudym, im- 
petykiem, niepohamowanym z natury, 
jednak całe życie walczył ze swą 
gwałtownością i stał się człowiekiem 
panującym nad sobą z całym $роКо- 
jem i równowagą, Był zimny, oschły, 
logiczny i rządzący się rozumem, był 
człowiekiem uczciwym i prostolinij- 
nym. 

Skończył teiefoniczne wydawanie 
"rozkazów, powiesił bez pośpiechu słu- 
chawkę, odczytał bilet wizytowy, le- 
żący na biurku i rzekł lodowatym 
tonem: 

— P. Lionel de Prase? 
Zmieszany jak uczniak, Lionel ode 

powiedział: 
—Tak jest, panie prefekcie, polecał 

mię do pana p. prezydent Cordier... 
— Tak—przerwał przefekt, prze- 

ciągle wymawiając owo „tak*. 
— | oto właśnie... ciągnął nieśmia- 

ło Lionel. | . : 
Szczupły dygnitarz, zmniejszony 

jeszcze przez wiek, pomarszczony i 
przygarbiony, wywierał głębokie wra- 
żenie. Władza, jaką umiał zdobyć nad 

17.15. Koncert popołudniowy. Wykonaw- 
cy:' Orkiestra P. R. pod dyr. Józefa Ozimiń- 
skiego i Tomasz Jaworski (skrzypce). 

18.35—18.55. Rozmaitości. 
1855—19.10. Komunikaty «PAT». 
19.10—19.55, «Skrzynka pocztowa» kore- 

spondencję bieżącą omówi dr. M. Stępowski. 
19.35—20.00. Odczyt p. t. z działu «Rola 

i zagadnienie komasacji gruntów, wygł. p. 
Szuszkiewicz. 

20.00—20.15. Komunikat rolniczy. 
20 15—20.30. Przerwa. 
20.30. Leo Fall: Rozwódka, operetka w 

3-ch aktach. 
22,00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 

Cczny, sygnał cząsu, nad program i komuni: 
katy <PAT:, 

„ 22.30—23.00. Transmisja muzyki tanecz- 
nej z restauracji «Rydz». 

WYPADKI i KRADZIEZE, 

— Przejechanie. W nocy na 5 b. m. 
taksówka Nr 14262, prowadzona” przez szo- 
fera Jana Eljana na ul. Antokolskiej naje- 
chała na przechodzącego Karola Wojtkiewi- 
cza (w. Korwunie gm Miceuńskiej), które: 
mu rozbito głowę oraz nogi. 

Poszkodowanego w stanie ciężkim do- 
stawiono do szpitala św. Jakóba. 

odpalenie. W gminie Kraśnieńskiej 
zatrzymano Michała Franckiewicza, który na 
tle zemsty osobistej podpalił stodołę ze 
zbożem gajowego lasów państwowych M, 
Piotrowskiego. 

— Kradzież biżuterji. W. Wegielowej 
(Ostrobramska 18) skradziono biżuterję oraz 
kwity lommbardowe wartości 2:00 zł. 

Ofiary. 
— Oflara na Zakład S$. S. Salezjanek 

przy ul. W. Stefańskizj ku uczczeniu Ś. p. 
e. Wenelówny złot. 25. Dr. Juljusz Su- 

morok. 

KIEAA TN BIKRZINNE TEIKIANTI 

Pošwiecenie oddzialu 
sp. akc „Lechja“. 

Dnia 5 b. m. otwarty i poświęcony z0- 
stał oddział lubelskich zakładów budowy 
młynów, wytwórni maszyn i odlewni <Le- 
chja», przy ul. Ostrobramskiej Nr. 29, Daw- 
niej firmą «Lechja» występowała jako Ku- 
jawski, Milewski i sp. Obecnie jest to spółka 
akcyjna mająca bardzo rozległe i wszech- 
stronne cele, A więc przedewszystkiem jest 
to firma polska. Dziś w dobie wysiłków 
zdążających do wzmocnienia przemysłu kra- 
jowego, placówka taka ma pierwszorzędne 
zuączenie. Konkurowanie z towarem zagra- 
nicznym ma wszelkie widoki rozwoju, szcze- 
gólnie dla firmy «Lechja». Wyroby fabryk 
<Lechja» odznaczają się wysoką jakością ga- 
tunku, przy równocześnie umiarkowanej, bo 
obliczanej Ściśle wedle kalkulacji kosztów 
własnych cenie. Dalszym momentem, który 
uwzgiędnia zarząd <Lechji» to uprzemysło- 
wienie kresów. Dlatego też oddział, a raczej |, 
reprezentacja  wileńska przeznaczona jest 
głównie dla prowincji. Stan młynów w Wi- 
leńszczyźnie jest gorszy niż gdzieindziej, 
Potrzebujemy nagwałt instalacji nowoczes- 
nych umożliwiających szybką i dokładną 
pracę przy minimalnym nakładzie kosztów 
i sił roboczych. Mając to wszystko na wzglę- 
dzie <Lechja», jaka placówka przemysłowa 
usuwa na plan dalszy a nawet wyelimino- 
wuje wszelkie zyski, jedynie mając za cel 
służenie $za cel społeczeństwu, Przychodzi 
to firmie tem łatwiej, iż jest obficie zaopa- 
trzona i prowadzona sprężystą ręką. Skład 
wileński posiada maszyny i kamienie młyń- 
skie oraz wszelkie artykuły w przemyśle 
młynarskim używane. Fabryki firmy w Lu- 
blinie i Żywcu wytwarzają wszystkie maszy- 
ny zgodnie z wymaganiami współczesnej 
techniki młynarskiej. Wytwórczość zaś jest 
tak zorganizowana, iż firma zapewnia od- 
biorcom pierwszorzędne wykonanie, termi- 
nowość dostawy, gwarantowaną wydajność 
oraz minimajne ceny. ` 

Zastępcą na Wilno jest pan Franciszek 
Świątecki. ‚ 

Z wielką życzliwością spotkała się no- 
wootworzona placówka w sferach kupiec- 
twa wileńskiego, jak równićż przemysłow- 
ców i wydziału przemysłowego wojewódz- 
twa. Z uznaniem witał J. E. ks. Arcybiskup 
Jałbrzykowski inicjatywę utworzenia polskiej 
placówki przemysłowej. 

Rano o godz. 9-ej dn. 5 b. m..po mszy 
św. w kaplicy Ostrobramskiej dokonał J .E. 
ks. Arcybiskup R. Jałbrzykowski poświęcenia 
i otwarcia lokalu firmy przy ul. Ostrobram- 
skiej 29. Życzył przy iem ks, Arcybiskup 
firmie rozwoju i z całego serca błogosławił 
rozwojowi p'zemysłu krajowego. 

Lokal «Lechji» położony blisko dworca 
odznacza się schłudnością Maszyny znajdu- 
jące się w nim naocznie Świadczą o jakości 
towaru firmy. Po południu o g. 3-ej odbył 
się bankiet w hotela Europejskim, który za- *% 
kończył miłą i pozostawłającą dobre wra- 
żenie o sclidnej ficmie polskiej ORA 

G 
  

Redakeja „Siowa“ 
poszukuje pracy dla byłego ucznia 

, Szkoły majątkowej w Słobodyszcze 
Hr  Potockich—doświadczonego me- 

, Chanika — slusarzą  ©raz | kowala. У. 
, Łaskawe zaoliarownia prosimy nad- M. 

4 syłać do adm. «Słowa» dla monar: 
chisty jegitymacja 21082. 

    

    

   
    

i 
sobą samymgzdawała się rozciągać 
się na wszystkich z kim miał do czy- 
nienia. 

— Słucham 
kojnie.. 

— Czy zna pan prefekt pewnego 
czlowieka... wątpliwego fachu, które- 
go nazywają Freddy— Wąż? 

—l cóż dalej, panie? —zapytał pre- 
fekt, 

— Ależ... to jest prawie wszystko, 
co mam do powiedzenia .. Zresztą nie 
przychodzę by pytać, lecz by doko- 
nzć dzieła pożytecznego, jeśli to mo- 
żliwe. 

. — Nie wątpię w to, - mój panie, 
skoro poleca pana prezydent Cordier. 
Pyta pan czy znam indywiduum pod 
nazwą Freddy— Wąż. Odpowiem chęt- 
nie, znam go. 

— Czy wie pan kim on jest? Czy 
zna pan jego prawdziwe nazwisko? 

— Zdaje mi się, że tak, Lecz cóż 
stądl Czy zanosi pan jaką skargę 
przeciwko termu człowiekowi, czy zro* 
bił panu co złego? 

— Bynajmniej, panie prefekcie. 
= W takim razie nie bardzo ro- 

zumiem... 
— Mam dwie racje, dla których 

pragnę mówić z panem o Freddym— 
Węża. Po pierwsze dlatego, że może 

pana, — wyrzekł spo- 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

5 lipca 1927 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,91 8,94 8.89 
Holandja 358,25 359,45 357,65 
Londyn 43,44 43,55 43,33 
Nowy-York * 8,93 8,95 8,91 
Londyn 135,04 35,13 * 34,95 
Praga 26,55 25,56 26,44 
Szwajcarja 172,21 172,64 171,78 
Wiedeń 125,84 126,15 125,53 
Włochy 4960 4072 4048 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 54,— 54,60 
Požyczka dolarowa 84,25 
8 pr. pożyczka konw. 99,50 
8 proc. konwers. 62,15 62,— 
kolejowa 102,50 103— 
5 proc. listy Banku Gosp. Kraj. i Bauku 
Rolnego 92,— 
8 proc. obligacje komunalne 91— 
4,5 proc. ziemskie 54,— 
8 proc. Warsz. 76,50 76— 
5 proc. warsz. 61,— 61,75 
4,5 proc. warszawskie 55— 

  

  

Ogloszenie. 
Zarząd dóbr i Zakładów Prze- 

mysłowych Romana Żurowskie- 
go w Leszczkowie p. Waręż 
(Małopolska) zawiadamia, że 
wszystkie wyroby  Leszczkow- 
skiej fabryki sukna i koców wy- 
stawione są na Wystawie Prze- 
mysłu Krajowego w Wilnie 
pałac hr. Tyszkiewiczów ul, 
Arsenalska. Tamże przyjmuje 
się zamówienia na burki (na 
wzór slawuckich) oraz uskutecz- 
nia się sprzedaż towarów i 
udziela informacyj co do prze-     róbki dostarczanej wełny. 

denlna pasta do zebów 

„KREM PERŁOGY 
HNATOWICZ, Loto, 
Słynna Wróżka Ghiromanika 
po chorobie, odnowiła przyjęcia, od 
10 do 8 wieczór.  Przepowiada 
RRC sprawy sądowe, o miłości 

& d. Ul. Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na schody i na lewo. 

— 

  

  

  

  

  

     4 D,.B. „Bławat Wileński" 
ul. Wileńska 31. Tel. 382, 
Od 29 Vi do 15 Vil b. r. 
Wyprzedaż wszystkich leinich 

) owarów ze zniżką od 5 do 10 proc. : 

, Wybór duży. Ceny niskie, 1 
444440 52 
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—— — — 
m CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
m Musisz ukończyć kursa fachowe: kore- 
m spondencyjne prof, Sekutowicza, 
» Warszawa, Żórawia 42, Kursa wyu- 
27 czają listownie: buchalterji, rachunko= 

wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 

> prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 
nach, Po ukończeniu świadectwo. 

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 

ODCISKI 
] T z Ne g1BÓL BOW 

O © % с К (A + (3 ZNANY, NV 10 4ÓLAT, 

8 

"RT. SB. 

+Nail rat do samomasažu 
% twarzy. Aparat NAILA  wygladza 
$ zmarszczki, usuwa obwiśnięcie po- * 
, liczków, podbródka, ożywia zmęczoną 
* muskulaturę twarzy. Aparat Naila w ė 
46 elegancklem Etui wraz z kremem 
g, zł. 18. Wysyła za zaliczeniem poczto- 
* wem DH. L A B O R, Bydgoszcz, ė 

Gdańska 131. 
e Žadajcie bezpłatnych prospektów. ė 

karię STUDENT 

» 

4
6
5
8
4
4
 

WAIT 
4 TU UL STOPY 

Ра оя AP.KOWALSKI” 
WARSZAWA 

  

gumowy,  patento- 
wany, specjalny apa: * 

gubiono 
wojskową, wyd. poszukuje korepetycji. 

: p К, U. Chętnie ną wyjazd. @ rzez 

Wilno, na imię Wacła- Adres w Redakcji 
u. wa Wasilewskiego. «Słowa». 

czyny tego apasza,. 
— Och, och! „Apasza“, to jest, 

mi się zdaje, za ostre określenie? 
— Więc czyny tego... chłopca, — 

poprawił się Lionel speszony, są w 
w pewnym związku ze śmiercią  tra- 
giczną.., 

— Doprawdy? 
— Tak panie, ze śmiercią mej ciot- 

ki, pani Lava), zmarłej tragicznie w 
Luvercy przed pięciu laty w nocy 
z 19-go na 20:go sierpnia. 

O:najmienie to miało ten skutek, że 
jeślinie wzruszyło tow każdym razie 
zdziwiło wysoce prefekta. Nagła błyska- 
wica mignęła w jego błyszczących 
źrenicach. Zmarszczki na twarzy po- 
ruszyły się. W jednej chwili powró- 
cił do dawnego spokoju. Przy tak 
słabych oznakach zainteresowania nie 
można było wyrozumieć, co myślał. 
Lionel jednak ciągnął dalej: 

— Lecz to jest jedynie hipotezą 
i nie mówiłbym o tem nikomu inne- 
mu, prócz panu. Jestem zaledwie na 
tropie.. Pan pozwoli, że dopóki 
nie będę miał czegoś  konkret- 
nego do zakomunikowania, przemil- 
czę o tem, ) 

Prefekt skinął glową, na znak 
zgody. ` 

— Po drugie... drugi powód, nie 

SŁ O W O 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) 
  

0
0
6
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jeszcze owe p 
W. poczekalni 

Od dnia 6 do 11 lipca 1927 m włącznie będzie wyświetlany film: 

„Wilno w okresie Koronacji 
Boskiej Obrazu Matki 

Cudownegogż 
Ostrobramskiej” 3 

wielki film Polski, produkcji Wileńskiej, obrazujący szczegółowo przebieg uroczystości SBB 
koronacyjnych w dniu 2 VII 1927 roku. Na tle przepięknych widoków grodu Gedymina 

i jego wspaniałej architektury sfilmowane zostały kolejno wszystkie momenty poprzedzające akt koronacji oraz poszczególne 
fazy samej uroczystości w tym wiekopomnym dla Wilna i całego świata katolickiego dniu. 
2,000 metrów, wykonany został przy udziale Pana Prezydenta Rzeczypospolitej e i 
Piłsudskiego oraz władz państwowych, wojska, organizacyj społecznych, sportowych i t. d. «Wilno w okresie Koronacji *%* 
Cudownego Obrazu Matki Beskiej Ostrobramskiej» jest jedynym filmem polskim, ktory pozwoli wszystkim przeżyć raz ŚŚ) 

odniosłe święto, Ostatni seans o godz. 10-ej wiecz. Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Wł. Szczepańskiego. 
koncerty radjo. Kasa czynna w niedzielę i dnie świąteczne od g. 3 m. 30, w 

Film ten, długości przeszło 
Pierwszego Marszałka lózefa 

& 
Polskiej, 

soboty od g. 4 m. 30 i inne 

  

  

ml A. Mickiewicza 22, gĘ wyświetlany film э› “ 
мНнВ иНиН MMI Streszczenie: W końcu w XVIII Polska, rozdzierana walkami wewnętrznemi, straciła byt niepodległy. 

Moskiewskie hufce tratowały ziemię Piastów i Jagiellonów, w Warszawie, za piecami prawowitego 

Gracz w szachy" 

dnie od g. 5 m. 30. Ceny biletów: parter — 60 gr., balkon — 30 gr. Początek seansów: w niedzielę i święta od g. 4-ej, S$ 
w soboty od g. 5'ej, w inne dnie od g. 6. A> LE 

Kino. ja m Dziś uroczysta premjera! 2 okazji Koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej 
Teatr „Polonja będzie Wielki dramat w 12 akt. z dziejów walk 

0 Narodu Polskiego o niepodległość. 

© 
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rządu, włądze sprawowali wysłannicy carycy Katarzyny Il; a prastary i świetny gród Wilno, znosił sromotne jarzmo nie- GD 
woli. Nad Wilnem Świstał knut... Według powieści H. Dupuy Mazuel'a. Rez. Raymont Bernard odtwór «Cudu Wilków», 2 
W rolach głownych Charles Dullin. Początek seansów: o g. 3.30, 6, 8.30, 10.30. Leny ой 50 gr. 

DLA. DZIECI 1 MŁODZIEŻY DOZWOLONE. $ 

Pater od 80 gr., Balkon — 50 gr. RZE ° e 
Kino. +nęćt Premjera ( t D aK b t 
teatr. „Melios Wielki film erotyczny iCTNiSta Vroga KODIE 6 

ml, Wileńska 38, Kino-Romans w 16 aktach. W roli główn: przepiękna gwiazda Hrabina AGNES-ESTERHAZY. e 
Ost. seans o godz. 10 1 pół. 
  

    

Kino- 66 
Teatr „Lux 

Mickiewicza 11. 

  

FELIKS PAW 
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BEESEESZEE 

OGŁOSZENI 

  

P. Józef IWANOW, urodzony dnia 1 listopada 1893 r 
Cezarji z Majewskich, były Inspektor 

Skarbowy na powiat Oszmiański, wniosł prośbą o zezwolenie 
IWANOW na nazwisko 

Wileński Urząd Wolewódzki podaje powyższą prośbę do 
Prey | wiadomości z nadmienieniem, że w myśl art. 4 į 

w Wilnie, syn Stefana i 

na zmianę nazwiska rodowego 
IWANICKI. 

stawy z dnia 24 X 1919 r. (Dz. U. R. 
wolno przeciw jej uwzględnieniu zgłosić do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych zarzuty, które na 
skiego Urzędu Wojewódzkiego w przeciągu 90 dni od dnia 
ogłoszenia w Monitorze 
zarządza się. . 

Wilno, dnia 4 lipca 1927 r. 

Polskim, 

Wileński Urząd Wojewódzki. 

EEJESEJ SEZ AEDESESEEL! BANI PNE Rd) FoR BANI KOMA Fa 
1 

44+444444 400 4556 

   

  

* poszukuje pracy dla cztowieka lat śred: 
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      DOM HANDLOWO-PRZEMYSŁOWY 

REPREZENTACJA 
SKŁAD TOWAROWY ANTONI GŁOWIŃSKI 

Sp. z ogr. odp. / 
: WILNO, WILFŃSKA 27, 

  

' Redakcja „Słowa*; 
średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, 

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

KINA 

Z powodu przyjazdu pielgrzymów na uroczystość Koronacji Obrazu Matki 
dziś będzie wyświetlany 
kulturaino-oświatowy Нт „77 
wielkiego pisarza Stefana ŻEROMSKIEGO. Całość ‹ 
ujrzenia wszystkiego, czego historja dziejów nie jest w stanie opisać, 

DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DOZWOLONE. Ceny od 50 gr. 

Rok 1863“ 

LOVSKLiSS 
ЗАММА —- 
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(WIERNA RZEKA) wizja historyczna w 7 akt., 
według znąnej powieści przedwcześnie zgasłego 
obrazu opowie nam ekran, dając możność 

  

Boskiej Ostrobramskiej R 

   

     

  

   
    

Na 10 cio mie- 
sięczną wypłatę 

Najlepsze w świecie 
Oryginalne 

Szwedzkie wirówki 

< ЛМО 
poleca 

reprezentant fabryki 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Żawalna 11-a. 

CENY FABRYCZNE. 
Żądajcie cenników. 

ВЕСНЕСЕТЕСС> КОНЕ 

4 

    

z 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 
pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 
firm nowe i używ-ne sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 
  

P.Nr 88 poz. 478) |, DOKTÓR Si (| t Poszukuje gi se |0, ZeLdowcz| SKUWENI „oszukuje 
i chor. WENERYCZ- 

kióre  jednoczešniė 

od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

S.Zaldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor, 
DRÓG MOCZ, 

rz. 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 

"w. Zdr. Nr. 31. 

Or. 6. Wolfson 
weneryczne, 

  

  
nich posiadającego 4 › 

buchalterji T“ 

        
uadosŁYCH 

wydz. 
poszukuje 
na wsi na czas 

letnich. Adres; 
Bakszta 11—50. 

STUDENT 
  

  U.S. B. 
  

+ 
+ 
* 

M były majster 
firmy 

uprasza łaskawą klijentelę 
pod adrese 

ul. Mickiewicza 4, filja zlikwidowana. 
„ Poleca zegarki najlepszych fabryk i konstrukcji oraz 

zegarków i biżuterji po cenach wykonywa reperaoje 
ta przystępnych. 

mogę powiedzieć by był poważniej- 
szy, lecz on to właśnie zmusza nas. 
do pośpiechu. Przy tych słowach Lio- 
nel zmieszał się jeszcze bardziej i za” 
czął kołować. Panie prefekcie, mam 
ślicznę kuzynkę, córkę tej biednej pa- 
ni Laval, która zmarła w  Luvercy. 
Otóż owa kuzynka jest zaręczona 
z pewnym Janem Marenił... Co pan 
sądzi o tem, panie prefekcie? | 

Nigdy jeszcze podobnie bezlitosne 
spojrzenie nie szperało w duszy Lio- 
nela. 

Wreszcie starzec rzekł; 
— Proszę tłomaczyć Się jaśniej ł 

wyraźniej. Nie rozumiem pana. Coraz 
bardziej zakłopotany Lionel zaczął z 
innej beczki: 

' — Bywają sytuacje paradoksalne, 
zjawiska anormalne, o których policja 
nie może nie wiedzieć, gdyby jednak 
nie była o tem poinformowaną, obo 
wiązkicm każdego obywatela jest o- 
znajmić jej o tem... 

— Ach, jeśli się nie mylę, pan 
pragnie poinformować mnie o takiem 
„zjawisku anormalnem, sytuacji para- 
doksalnej*! To ciekawe. 

Lionel został w ten sposób posta- 
wiony wobec koniecznośći wypowie. 
dzenia wszystkiego, w tej formie w 
jakiej sobie tego bynajmniej nie ży: 

Wydawca Stazlsiaw Mackiewicz 'Redakior w/z Czesław Karwowski, Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

W, JUREWIGZ 
PAWEŁ BURE 

kondycji 
wsi. 
domu może 

+ 
* 

3—2, od 2—4 p.p. 

MIESZKANIE 
zwacać się tylko 

m 

miejscu. 

i " ” 

czył, to też pozwolił sobie okazać 
swój zły humor, mówiąc sucho: 

— Nie jestem szpiegiem, ani do- 
nosicielem, jestem, jak mi się zdaje, 
gentlemanem. Składanie donosów bu- 
dzi we mnie wstręt, odmawiam tego 
stanowczo. Chciałem wiedzieć jedynie 
czy policja jest poiaformowaną o tem, 
co się dzieje, czy ma tę tajemniczą 
historją na oku ,, Gdyż właściwie dzia- 
łam 'ala dobra mej kuzynki... 

Prefekt przyglądał mu Się, nie 
odrywając oczu. Uśmiechnął się, lecz 
przy tem twarz jego nie rozweseliła 
się, 

— Dopomogę panu, panie de 
Prase. Proszę mi wierzyć, że dosko- 
nale oceniam zupełnie naturalne uczu- 
cia, które panem kierują, zarówno jak 
skrupuły które tamują swobodę pana 
slów. Niech pan będzie spokojny, oba 
nazwiska, które pan wspomniał, znane 
są.w prefekturze. Wiemy, jaki dziw- 
ny istotnie stosunek ich łączy. Nic 
nowego nie mógłby pan nam powie- 
dzieć w tym względzie. I zapewniam, 
że, jak to się mówi: „mamy oko” na 
ego czlowieka. Jest to niezwykły wy- 
padek. Bardzo słusznie uczynił „pan, 
mówiąc o tem ;ze mną, nie mogę 
brać panu za złe pańskiego niepoko- 
ju o Sprawy rodzinne. jednak, pozwoli 

Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 

   

  

   

   
     

       

   

MOCZO- szych dzieci, 
łciowe i skórne. ul ś с 
Ieūska 7. tel. 1067. AO 

Student Do sprzedania Zw “ 
filozoficznego 

kondycyj 
ferji 

poszukuje wyjeżdżam w począt- 
na lato natku października r. b. 
solidnym i Chcę mieć współpod 

przyjąć 
bezpłatnie. Ul. 3 mi, 

4 pokoje 1 kucaniaU. $, В. poszukuje 
niedaleko ul. Mickie- kondycji. Posiada b. 
wicza — Ciasna 22. 

„,  Dowiedzieć się na, Łask. zgłosz pod adr. 

poszukuje lekcyj w kuchnią. Zgłoszenia 
Wilnie lub na wyjazd. do adm. «Słowa». 

Zgłoszenia: ; 
Bakszta 11—50. 

Nauczycielka 
znająca język  fran- 
cuski i angielski, prag- 
nie wyjechać na lato. 
Mickiewicza 37 — 17. 

  

  

  Lekarz - Dentysta 

Jadwiga 
Piotrowska 

powróciła i rozpoczęła 
przyjęcia od 10 —2i 

  

kies ы 1.4 — 6 ul. Mickie: (wejście od Ciasne c "p RE i) | wieza 22—11. 

i -POKOJOWE Poszukuję ) 35 MIESZKANIE, 
posady nauczycielki możliwie w cent- 
na wyjazd do młod: rym miasią poszūkuję 

mam Zgtoszenie sub. J. 
szkolne. do adm. «Słowa». 

Adres: 
ul. Wielka 27—14, 
zi 

  

  

książkę 

imię _ Wiktora 
Taraszkiewicza _ wy: 

4 lamberkiny koloru daną przez P. K. L'. 
bordo ze złotem, za: Wilno, unieważnia się 

graniczne. Adres; 
„Miynowa 21. m, 6, 

naprzeciw Krzyż», 

2 pary portjer, 

  

  

Spiesznie potrzebne 
MIESZKANIE z 4—5 
pokoi Zz  wygodami, 
Oferty do biura ogło- 
szeń S, ul. 

Do Zakopanego 

Dowiedziet ————. 
WILK 

dwu miesięczny z 
dużych końskich 
wilków do sprzeda. 
nia. Wiadomość: 

D, H,'K. <Zachęta» 
Gdańska 6, 1 piętro 

tel. 9—05. 

różnego, 
się. Wilno, Ciasna 22, 

m. 2. 

  

STUDENT 

dobre świadectwa. 

  

Moniuszki 8 — 5, : 

pan, że wypowieri swe zdanie, otóż 
według mnie niepokój pana jest po- 
zbawiony podstaw. Jeśli się nie mylę, 
p. Jan Marenił jest bardzo szlachet- 
nym człowiekiem, 

— To znaczy, że Freddy- Wąż nie 
jest zbrodniarzem? 

Prefekt milczał chwilę, potem rzekł: 
— Winien panu jestem szczerą od- 

powiedź. Ten, którego pan nazywa 
uprzejmie Freddy - Wężem, nie zaw- 
sze był człowiekiem uczciwym, nie 
twierdzę też, by teraz prowadził ży- 
cie idealne. Jest to leniuch... Ale ten... 
ten włóczęga, był niegdyś zwykłym 
ulicznikiem, którego się spotyka w 
nocy i który prosi o ogień. Lecz nie 
mówmy o tem. Wystarczy, gdy po- 
wiem, że użyto wielkich wpływów, by 
uporządkować jego sprawy, jeden z 

› 

przyjaciół Jana Marenil czuwa zazdro- - 
śnie nad uczciwością... Freddy- Węża. 
Dzięki tej troskliwej opiece, pod 
skrzydłem człowieka, zajmującego wy: 
bitne stanowisko w Paryżu, ów Fred- 
dy nie zasiądzie nigdy na 
oskarżonych, chyba że złe instynkty 
wezmą znów górę, w'co nie chcę 
wierzyć, 

Sądzę, że teraz jest już pan 
całkowicie poinformowany w kwestji, 
która pana tak interesuje? 

ławie ' 

a


