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Odosobnienie socjalistów, Podpisanie małego kontraktu pożyczkowego, Juk MC ) Komunis i ae Kouta, 
„Wypadki dziejowe zarysowują się WARSZAWA, 6.VII. PAT. W dniu dzisiejszzm odbyła się dłuższa 99 Г 

zrazu malą bruzdą*—powiedzia! Albert konferencja ną Zamku w obecności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i Wileńskiej Organizacji Monar- 
Sorel—„potem rosttą i rosną w wię- Pana Marszałka Piłsudskiego przy współudziale p. wice-premjera inż. K, Paryż, 30 czerwca, dzeniem takiego samego ruchu, jaki - chistycznej. 
kszą i większą falę*. 

Czy wybór p. Słomińskiego gło- 

Bartla i p. Ministra Skarbu G Czechowicza. Po odbyciu tej konferencji 
p. Minister Skarbu przyjął niezwłocznie przedstawicieli konsorcjum ame- 
rykańskiego i po podpisaniu umowy o kredyt krótkoterminowy w  wyso- 

sami endecji i sanatorów jest wypad: kości 15 młljonów dolarów, dokonał wytniany odnośnych dokumentów, 
kiem odosobnionym, humorystycznym 

incydentem bez konsekwencji, — czy 

taką pierwszą małą bruzdą zbližają- 

cego się wypadku dziejowego? 
Prasa wczorajsza warszawska za* 

milcza, lub bagatelizuje ten wypadek: 

Nie wie co z nim zrobić, jak go za- 

kwalifikować i zasegregować. Nawet 
Robotnik nie irytuje się 

jak tego spodziewalibyśmy się. Gaz, 

Warsz, „robi* tryumf, Warszawianka 

zupełnie nie wie co pisać. Kurj. Po- 

ranny pisze © niewyrobieniu, przemę- 

czeniu i nerwowem wyczerpaniu bie- 

dnej 25-tki. Głos Prawdy pisze, że 

socjaliści byli tak nieznośni, że do- 

prawdy wytrzymać nie można... 

Jesteśmy dalecy od takich poglą- 

dów, od dziecinnej ciuciubabki we- 

bec niewątpliwego faktu, który sta- 

nowi zdaniem naszem ową pierwszą 

bruzdę zbliżającego się wypadku dzie- 

jowego, mianowicie odosobnienia so- 

cjalistów w Polsce. 

Zapowiedzią kompletnego odosob- 

nienia socjalistów jest właśnie ów 

wybór Słomińskiego. 
Socjaliści, zawieszeni dziś pomiędzy 

bolszewizmem a rzeczywistością, Z 

bolszewizmem chcą walczyć, ukorzyć 

się przed rzeczywistością nie chcą. 

Socjaliści to prąd, z którym zrywa 

przedewszystkiem każdy ruch realny 

powstały w XX w. Z socjalizmem 

zerwał Mussolini, z socjalizmem zer- 

wał marsz. Piłsudski, z socjalizmem 

zerwą ludzie Piłsudskiego. Faszyzm 

jest tak daleki od socjalizmu, jak da- 

leki jest od niego renesans mocarst- 

wowej Polski, czyli właściwa ideo- 

logja największego polskiego polity- 

ka, marsz. Piłsudskiego. 

Oczywiście zerwanie to przycho- 

dzi boleśnie i musi się opóźniać. 
Stoją tu na przeszkodzie przedewszy” 

stkiem względy sentymentalne. Pani 

marszałkowa Piłsudska była na po- 

grzebie pos. Perla, bo to dawny to- 
warzysz, najbliższy w pracy jej męża. 

Grupa socjalistów i P,łsudczyków zna 

się nawzajem i szanuje, związana jest 

tysiącem i jednem wspomnieniem z 
niedawnej przeszłości. Ale to zerwa- 
nie i to zerwanie kompletne musi 

nastąpić, Jest ono nieuniknione. So- 

cjalizzm w tym renesansie mocarstwo- 

wości polskiej nie może otrzymać 

żadnej roli, a raczej predystynowany 
jest do roli tego, który przeszkadza. 

I dlatego ten wybór Słom.ńskiego 

to pierwsza jaskółka całkowitego odo- 
sobnienia socjalistów, które musi na- 

stąpić. 
W bardzo wielu wypadkach zga- 

dzamy się z Robotnikiem, z socjali- 

stami. Zgadzamy się, że wspaniale 

zwyciężył przy wyborach. Zgadzamy 

się, że tylko socjalizm jest dziś jedy- 

nym obrońcą demokracji parlamen- 

tarnej, Tak jest—to prawda. Ale P.P. 
S. nie ma ideologji, wysuwa organi: 

zację, wysuwa partję lecz nie ideo- 
logię. | w tem właśnie, że partja re- 
prezentująca pustką ideową może wy- 
grać wybory powszechne i może być 
jedynem oparciem obecnego ustroju 
—mieści się dła nas tylko potępie- 

nie i wyborów powszechnych i tego u- 

stroju, lecz nie optymistyczny horo- 
skop dla samej P.P.S. Bo przyszłość 

należy do iudzi, którzy wiedzą czego 

chcą, którzy mają wolę i program, 

ceł i ideał Cat ; 

W celu regalacji cen chleba. 
WARSZAWA, 6.Vil, (żel, wł, Słową). 

Według wiadomości z kół rolniczych 
na jesień rząd zamierza przeprowa- 
dzić wielką kampanją skupu zboża, 
które zostanie zmagazynowane i bę. 
dzie stanowiło rezerwę potrzebną dla 
regułacji cen na chleb, Zboże to bę: 
dzie zmagazynowane w specjalnych 
składach i elewatorach. 

  

tak dalece, 

oraz listów, stwierdzających zgodność poglądów obu stron na sprawę re- 
alizacji pożyczki stabilizacyjnej, Realizacja pożyczki stabilizacyjnej ma na- 
stąpić niezwłocznie, gdy tyko rząd polski uzna, że warunki rynku amery- 
kańskiego na to pozwolą. 

Znaczenie uzyskanej pożyczki. 
Przedstawiciel P,A. P zwrócił się do jednego z najwy- 

bitniejszych finansistów z prośbą o jwyrażenie oceny znał 
czenia uzyskanej świeżo pożyczki 15:tu miljonow dolarów: 

— Pożyczka ta — rzekł zainterpelowany — jest wielce 
pożyteczna z następujących względów: 1) zagranica, która 
odniosła ujemne wrażenie wskutek wiadomości 0 zwtoce 
tinalizacji pożyczki, obecnie ujawnia nastrój większego do 
nas zaufania, ponieważ pertraktacje pożyczkowe nie zosta- 
ły odłożone, © czem Świadczy fakt otrzymania poważnej 
zaliczki. 2) Pożyczka stabilizacyjąa otworzy nam drogę do 
kapitałów zagranicznych, które nie przychodziły dotychczas 
do Poiski z obawy przed ewentualnemi wahaniami naszej 
waluty: 3) Cały szereg projektów poważnych inwestycyj 
czeka na pożyczkę, a otrzymanie 15 miljanów dolarów jest 
pierwszym szczeblem do realizacji tych projektów. 

Zmiana Min, Skarbu nie nastąpi. 
WARSZAWA, 6—VIl. PAT. Ministerstwo Skarbu komunikuje, iż wia- 

domość podana przez agencję «Varsovie» w jednym z dzienników z dn. 5 
b.m. i powtórzona przez agencję Wolfiao zmianie, mającej rzekomo nastąpić 
na stanowisku ministra skarbu jest całkowicie fałszywa i nieodpowiada w 
w najmniejszej mierze rzeczywistości. Za podanie powyższej wiadomości 
do prasy agencja «Varsovie» została pociągnięta do odpowiedzialności Są- 
dowei. 
SRL PSAS S LEDO ES 

Prądy monarchistyczne w Reichswehrze. 
BERLIN. 6 VII. PAT. „Vorwarts* przytacza szereg faktów, 

świadczących o istnieniu prądów  monarchistycznych w Reich. 
swehrze, Na kilku uroczystościach pułkowych w różnych miesco- 
wościach Pomorza pruskiego i Prus Wschodnich, wyżsi oficerowie 
Reichswehry wygłaszali przemówienia i wznosili okrzyki na 
cześć b cesarza Wilhelma. „,Vorwarts* żąda od ministra Reich: 
swehry wytoczenia dochodzeń przeciwko demonstracjom monar: 
chistycznym w armji republikańskiej 

Sensacyjne zajście podczas :ozprawy sądowej, . 
Oskarżony steroryzował sędziego. 

TARNÓW, 6VIi. PAT. W tutejszym sądzie okręgowym przed sędzią Cza- 
plińskim stanęli do rozprawy separacyjnej Michał Łazarski i jego żona Karoli- 
na. Podczas rozprawy oskarżony wyciągnął nagle z kieszeni rewolwer stero- 
ryzował sędziego i wszystkich obecnych na sali i zmusił sędziego do odebra- 
nia cd jego żony przysięgi cofnięcia skargi separacyjnej. W międzyczasie sę- 
dzia wymknął się z Sali i wprowadził policję, która Łazarskiego obezwładniłai 
skutego odprowadziła do więzienia. Łazarski wyrzucił rewolwer przez okno. 
Rewolwer był nienabity. W mieście wypadek ten wywołał wielkie wrażenie. 

Krwawe starcie na granicy sowiecko<rumuń: 
skiej, 

BUKARESZT, 6 Vil, PAT. Na granicy besarabskiej koło Chocimia doszło 
w nocy z dnia 2 na 3 b. m. do krwawego starcia wywołanego przez rosyjskich 
bandytów, którzy wtargnęli na terytorjum rumuńskie i zastrzelili jednego żoł- 
nierza rumuńskiego. Bandzie udało się zbiec. 

Wykrycie spisku w Portugalji. 
LIZBONA, 6.VII, PAT. Dzienniki donoszą, że dokonano aresztowań 30 

wybitnych osobistości portugalskich oskarżonych o przygotowanie rnchu rewo- 
lucyjnego pod kierownictwem komitetu, mającego siedzibę w Paryżu i pozo- 
stającego pod przewodnictwem Alfonsa Costa. 

Tragiczny zgon ks. Fryderyka Zygmunta 
Pruskiego. 

BERLIN, 6.VII, PAT. Synowie b. cesarza Wilhelma ks. Fryderyk Zygmunt 
pruski który brał udział w konkursach hipicznych w Lucernie spadł w czasie 
treningu z konia, który przez dłuższy czas wlókł go po ziemi i dotkliwie po- 
tratował. Pomimo operacji, jaka odbyła się w ciągu nocy ks. Fryderyk nad ra- 
nem zmarł. 3 o 

Kongres prasy łacińskiej. 
MADRYD, 6-Vil. PAT. (Fabra). W sali posiedzeń senatu odbyło się posiedzenie 

końcowe kongresu prasy łacińskiej. Przewodnićzył zebraniu premjer Primo de Rivera. 
Odczytano uchwały kongresu z pośród których wymienić należy uchwałę powołującą 
do życia stałą radę prasy łacińskiej, złożoną z 5 Członków przedstawicieli krajów łaciń- 
skich Europy i czterech krajów łacińskich Ameryki. > g 

Pizewodniczącym rady wybrany został przez aklamację Rodrigues. Po przyjęciu 
rezolucyj Primo de Rivera zamknął kongres wyrażając jego uczestnikom podziękowanie 
i gratulicje z powodu osiągniętych wyników dając przytem wyraz przekonaniu, że te 
wyniki przyczynią się do zacieśnienia węztów pomiędzy krajami łacińskiemi. Przemó- 
wienie premjera byto gorąco oklaskiwane. 

Ordynacja wyborcza we Włoszecha 
RZYM, 5. VII. A. W. Zostało ogłoszone dopełnienie ordynacji wy- 

borczej. Urzędnicy państwowi i wojskowi oraz pobierający pensje z kas 
instytucyj społecznych pozbawieni zostali prawa głosu, chyba, że na 3 
miesiące przed dniem wyborów zgłoszą podania o dy.nisję, bącź zaczną 
korzystać z urłopów. Wyjątki od tej zasady dopuszczone są względem: 

posłów, profesorów szkół wyższych, sztabowych oficerów armji marynarki 
i lotnictwa oraz cficerów młodszych, odznaczonych za waleczność. 

Posiedzenie Rady Mejskiej w Warszawie. 
Dalsze trudności podziału miejsc. 

WARSZAWA, 6 Vil. PAT. Posiedzenie Rady Miejskiej otwiera o g. 
8.е] wiecz. prezes rady Jaworowski i zapraszając па naradę wszystkich 
radnych prawników oraz przewodniczących ugrupowań natythmiast zarzą” 
dza przerwę. Tematem narad prawników i przewodniczących jest kwestja 
postulatów wysuniętych przez nowoobranego prezydenta Słomińskiego, od 
zaakceptowania których uwarunkował on przyjęcie wyboru. Postulaty te 
są następujące: 

1) Zaliczenie czasu prezydentury do emerytury, 2) zagwarantowanie 
powro!u na dotychczasowe stanowisko wrazie utraty prezydentury przed 
upływem roku, a na stanowisko równorzędne—wrazie utraty prezydentury 
po upływie roku. Pozatem tematem narad przewodniczących ugrupowań 
jest kwestja techniki wyborów wiceprezydenia. Według jednej wersji wy” 
bór ma być dokonany w ten sposób, że trzy największe ugrupowania 
zgłoszą swych kandydatów, wszyscy zaś członkowie tych ugrupowań old- 
dadzą swe głosy na zgłoszonych kandydatów. Da chwili obecnej t. j. 23 
min, 20 trwają narady zainteresowanych grup, Słychać, że koncepcja w 
sprawie wyborów wiceprezydentów przez trzy największe kluby napotkała 
w łonie poszczególnych ugrupowań na trudności. : 

Dnia 26 czerwca zebrała się w 
Sa!nt-Danis, gdzie komuniści są pa 
nami rady miejskiej, t. zw. Konferen- 
cja Narodowa Partji Komunistycznej 
Francji. Chodziło o zbadanie i wpro- 
wadzenie w życie uchwał 8-go zebra- 
nia IKKI (/społnitielnyj Komitet Ko- 

munisticzeskawo Internacjonała). Ро- 

stanowiono przedewszystkiem „bronić 
Z.S.S.R. przed sojuszem imperjaliz- 
mów”, oraz „zwalczać ustawę o Or 

ganizacji narodu w czasie wojny*, ja- 
ką już uchwaliła Izba (przeciw głoso- 
wali tylko komuniści), a którą nie- 

wątpliwie uchwali Senat. ;Co do tych 
dwu i jeszcze kilku innych punktów, 

Partja Komunistyczna zaproponowała 

„wspólny front" Partji Socjalistycznej, 
której Rada Narodowa tego samego 
dnia zebrała się w Paryżu celem 

ostatecznego ustalenia swego stosun- 

ku do ustaw wojskowych. Socjaliści 

wogóle nie wzięli pod uwagę oferty 

komunistycznej, a natomiast uchwalili 

3 019 mandatami przeciw 176 rezołu- 
cję zatwierdzającą w ogólnych zary- 
sach stanowisko klubu parlamentar- 
nego i sprawozdawcy ustawy,- posła 
J. P. Boncour'a. W tym więc przed- 
miocie o żadnym „wspólnym froucie* 
niema mowy. Postanowili więc komu- 
niści działać sami. Zresztą uważają 
się oni za jedynych istotnych obroń- 
ców klasy robotniczej. 

W liście niniejszym zebraliśmy kil. 
ka przykładów ilustrujących metody 
pracy francuskiej Parlji Komunistyez- 
nej, której chodzi nietyle o obronę 
klasy robotniczej ile o zwalezanie po- 
lityki francuskiej, a raczej o szacho- 
wanie tejże, albowiem w tej akcji 

Moskwa widzi najbardziej ważki atut 
swej polityk. Z tych pobudek akcja 
komunistów francuskich wykracza po- 

za sfery robotnicze. 

Terenem, na który francuska „Kom- 
partja* szczególną zwraca uwagę jest 
siła zbrojna Republiki: armja i flota. 
Poseł Edward Soulier oświadczył dnia 
3 czerwca w lzbie, że w chwili obsc- 
nej istnieje w armji francuskiej 170 
„jaczejek* w piechocie, 30—w kawa- 
1:rji, 49—w artylerji, 23—w inżynierji 
i 57 w bronia:h Specjalnych. Nawet 
w szkole kadetów w Saint-Cyr istnie- 
je „jaczejka* komunistyczna, do któ- 
rej ma należeć aż 200 uczniów. Na- 
macalnym dowodem akcji komuni- 
stycznej w wojsku były ostatnie incy- 
denty w Bourges i w Bourg-Lastic, 
W tym roku rząd francuski po raz 
p erwszy od czasu wojny powołał re- 
zerwistów ma 25-dniowe ćwiczenia. 
Około 20.000 rezerwisów już swój 
„period“ odbyło, Oióż w irzech wy- 
padkach, z których dwa zaszły w Bo- 
urges, grupy od 80 do 100 rezerwie 
stów przyjęły oficerów śpiewem „In- 
ternacjonału” i okrzykami: „Precz z 
ćwiczeniami! Chcemy wracać do do- 
mówl* Wielu komunistów sprowadzi. 
ło manifestacyjnie do koszar swoje 
żony i dzieci twierdząc, że kiedy oni 
nie pracują, rodzina nie ma z czego 
żyć. Władza wojskowa przeważnie lo- 
kowała rodziny i żywiła je. 

Propagandę komunistyczną w ma» 
rynarce uprawia specjalnie przy partji 
utwcrzona Federation de la Marine, 
której sekretarzem jest tow. Dadot 
(cbeenie pod kluczem). P. Franciszek 
Coty, oddawna domagający się na ła. 
mach Figara energicznej wobze ho- 
munistów polityki, wyjawił nam nie- 

dawno (czemu nikt nieprzeczył), że 
komustyczne „jaczejki” istnieją na 

52 statkach wojennych, a także i o- 
środkach lądowych (arsenały, eskadry 
hydroplanów i t. p.) 

Dużą wagę propaganda komuni- 

styczna przywiązuje do kolonii. A 
więc w Tunisie komuniści jawnie po- 

pierają ruch za t. zw. destour'em, 
czyli autonomją; w Algierze kokietu- 
ja emira Khaled'a, który prowadzi 
tam akćję autonomistyczną; w Ma- 

rokku jawnie zupełnie stanęli po stro- 

nie Rif'u i Abd-el-Krima, w Indo-Chi- 

nach z całych sił pracują nad rozbu- 

się obecnie W» Chinach. Kiedy Dowiadujóny się że na kougresie M.0.W. Abd-el-Krimawi powiodło się z Hi- w Warszawie została odczytana rzekoma de- 
szpanami, poseł komunistyczny Do- pesza grupy monarchistycznej wileńskiej, rze- riot wysłał mu z Paryża telegram z komo podpisana przez p. Mackiewicza w 

powinszowaniami i z wyrażeniem na- "el a. Ayło życzenie pomyfinego 
dziej, że <Marokańczycy wkrótce wy- pne do a san: A 
pędzą od siebie wszystkich imperja- Wobec tego zarząd grupy monarch. wi- 
listów»... Wkrótce potem Abd-el-Krim leńskiej stwierdza: 
uderzył na Francuzów. Komuniści 1) Odczytanie tej depeszy a także .póź- 
współpracowali z nim jak mogli sze. "ielsze jej ogłoszenie w tyg. «Głos Monar- 
rząc defetyzm wśród wojsk francu. sf Polegać musi na jakimś nieporozu: Si. _Abdd-kama ca” tałosci mieniu, gdyż p. Mackiewicz takiej depeszy 

pe: » nie podpisywał i nie wysyłał. 
ale — jak to minister Barthou przy- 2) Prawdą jest. że monarchiści wileńscy 
pomniał w lzbie 10 czerwca — w życzą MO.W. najpomyślniejszego „rozwoju. 
czasie wojny z Rifenami, od 1 sty” _„ 3) Nieprawdą jest, jakoby monarohišcį 
cznia 1925 do 31 lipca 1926 roku, wiieńscy zgłosili e M.O.W, 

1,371 żołnieczy francuskich było ska- | 2 RS 
zanych na mniejsze lub większe kary Stanisław: Mackietoiez, 
za odmówienie posłuszeństwa, 

Właśnie w czasie operacji przeciw 
Abd-el-Krimowi komuniści francuscy Sejm i Rząd. 
rozwinęli największą agitację w Algie- 

rze. Wysłali tam specjalną misję zto- Ograniczenie praw  wybor- 
warzyszami Arrighi i Spielmannem na czych oficerów i szeregowych. 
czele. W kilka dni po ich przybyciu WARSZAWA, 6. VII. Pat. Na po- 

do Algieru, dziennik wychodzący tam łączonem posiedzeniu sejmowych ko- 
w języku arabskim i będący organem e osa wylał i dek któ- 

emira Khaleda, E/ Rayąt, zaczął ogła- re odbyło się pod przewodnictwem 
szać artykuły wzywające ludność tu- POS: Giąbińskiego (ZLN) pos. Zału- 

: ska (ZLN) zreferował wniosek spe- 
bylczą do buntu, Gubernator Algieru, cjalnej podkomisji w sprawie ograni- ` 
poseł lewicowy Maurycy V.ollette, po- czenia praw wyborczych oficerów i 
stanowił temu położyć kres. Zaare- szeregowych. Po krótkiej dyskusji przy- 
sztowano Arighi'ego i Spielmanna, isto jednogłośnie w trzech czytaniach 
a w ich papierach znaleziono taką projekty ustaw nowelizujących dotych- 

Е czasowe ustawy O podstawowych 
instrukcję: „Dszorganizować wojsko... prawach i i aaa i 
Zachęcać tubylców do niepłacenia szeregowych w tym sensie, że za 
podatów... Organizować napady na równo oficerowie, jak i szeregowi 
kasy państwowe i żandarmerję... Przy- mają prawo wyborcze bierne do Sej- 

ы . mu i Senatu, natomiast nie przysłu- 
gotowywać organizację republiki al- guję im ani czynne ati ace aa 
gierskiej*... Działo się we wrześniu wyborcze do żadnych ciał samorzą- 
Ę. z. dowych. Pos. Polakiewicz (Str. Chł.) 

: = zapowiada wniesienie wni = : m trudni się „КотрагНа* siięsega wojskowych de w 
rancuska szpiegostwem na TZECZ komunalnych. 

Moskwy, a zatem i Berlina, bo Mo- 7a szerzenie nieprawdziwych 
skwa odsprzedaje oczywiście swoje pogłosek, 
wiadomości Niemcom wzamian za te, у 

: WARSZA WA, 6—VII. Pat. Mini- 
jakie Berlin na swoją zdobywa rękę, zterstwo skarbu komunikuje, że za 
Daia 10 kwietnia r. b. policja fran- rozpowszechnianie nieprawdziwych a 
cuska zaaresztowała pięciu komuni- nie, okojących wiadomości w związku 
stów szpiegostwo wojskowe uprawia- z rokowaniamio pożyczkę zagranicz= 
jących: trzech Fraacuzów (między "A dla Polski pociągnięte zostały do 

Dadot kretarz _ Federacji odpowiedzialności sądowej Polską 
którymi Dadot, sekretarz E Agencja Publicystyczna oraz dziennik 
Marynarki), oraz dwu  „Rosjan*. „Polonja“. 
Pierwszy nazywa się Aoraham Bern- ; ieczka student 
sztejn, którego żona pełni funkcję w ; sė ków w Warszawie. 
odź wiernej w Ambasadzie... Z.S.S.R. 

w Paryżu; w chwili kiedy Bernsztejna WARSZAWA, 6.VII. (żel. wł. Słowa). 
„ O godzinie 6tej po południu przy- 

zaaresztowano miał om przy Sobie pyją do Warszawy po dwudniowym 
2500 dolarów, z czego wnosić należy. pobycie w Krakowie wycieczka stu- 
że p. Rakowski Świetnie £swych o. dentów słowackich, witana na dworcu 
dźwiernych opłaca. Drugi „Rosjanin* Przez liczne delegacje młodzieży aka- 

= : „_ demiekief' 4 nazywa się Robert Schmidt alias Efim 
Galler; ten miał przy sobie 70,000 fr., Poseł Grynbaum a blok 
choć ze siużłbą ambasady sowieckiej mniejszości narodowych, 
spokrewniony nie jest. Zarówno Bern- Poseł Grynbaum w wywiadzie 
sztejn, Jak i Szhmidt-Geller pozosta: dziennikarskim na temat nadchodzą- 

wali w bliskich bardzo stosunkach: z cych sów o Sejmu 1 Senatu 
dwoma urzędnikami ambasady, a oświadczył, między innemi, że Kolo 8 = ka Żydowskie stale trwa przy zamiarze 
mianowicie z pp. Maselnikiem i El- utwgrzenia bloku mniejszości narodo- 
jańskim. Kiedy jednak policja fran- wych przy zbliżających się wyborach 

cuska stosunki te wykryła — p. Ra- do Sejmu i Senatu. 

kowskij czemprędzej wyzbył się tych Dowodem trwania wszystkichmniej- 
‚ я ści narodowych przy tych zamia- 

kompromitujących współpracowników. as jest Žalios poda Goa. 
Czytelnika polskiego powyższe fakt wydawania przez wszystkie mniej. 

rewelacje specjalnie nie ździwią. Zro- szości narodowe w Polsce wspólnego 
zumie jednak każdy łatwo dlaczego Czasopisma wychodzącego pod nazwą 
kwestja propagandy komunistycznej „Natio*. Poseł Grynbzum twierdzi, że 

2 przy nadchodzących wyborach do 
we Francji jest problemem poważ- Sejmu i Senatu blok mniejszości na- 
nym, nad którym rząd francuski nie rodowych powstanie bezwątpien'a. 

może przejść do porządku dziennego, a Ji jai w chwili obecnej 
: + przewidzie jakie ugrupowania w „Kazimierz Smogorzewski, Euuq iego Kika wejdą, gdyż w ciąe 

Wii susu 20 5 letniej pracy w polskich. ciałach 
parlamentarnych okazało się, że nie- 

Nowelizacja ustawy 0 Wyna! którzy członkowie dawnego bloku 
grodzeniu nauczycieli. ta o po 

wzajemnie się następnie zwalczali, 

ma Wa Taka Ził ke Z 1 poszje 
referatu pos. Nowickiego ( Vyzw.) w = kisśi Naj ezaedopodabańcj, So80. 
sprawie nowelizacji ustawy o ustale- gzą poseł Grynbaum, do bloku mniej: 
niu i wynagrodzeniu nauczycieli szkół 0d szości narodowych przyłączą się O- 
DO Referent zaznaczył, iż becnie takie grupy, które w r. 1922 
w my dotychczasowej ustawy Z do niego nie należały, tak samo, jak 
z dniem 1-go sierpnia b. r. upływa niektóre giupy, które wówczas nale- 
termin, do którego nauczyciele Szkół zały go bloku, obecnie się od nie- 
powszechnych winni byli złożyć EgZa* go gdłączą. (t.) 
miny kwalifikacyjne. Komisja przyjęła 

› NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 

  

tym sensie, że termin zdawania egza< 
minów przedłużono do sierpnia 1929 

w trzeciem czytaniu projekt noweli w 

roku, a dla Kresów do 1930 roku. ПА GEIR PROSYOCŚJ BOBSZ_KREDYTOWA 
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Ustawy samorządowe na plenum Sejmu. 
Posiedzenie Izby Poselskiej: 

Na wsłępie posiedzenia Marszałek 
po załatwieniu urlopów oświadczył, 
że na przyszłość w Sprawie udziela- 
nia urlopów postępować będzie z 
mniejszym liberalizmem, apelując do 
Izby, aby i ona w udzielaniu urlo- 
pów dłuższych również tak postępo- 
wałą. 

Nastęonie Izba przystąpiła do dal- 
szej dyskusji nad ustawami samorzą- 
dowemi. Pierwszy zabrał głos poseł 
Schiper (Koło Żyd.) wyrażając uzna- 
nie dla cgromu pracy, jakiej. dokona- 
ła komisja administracyjna. Usunięto 
wiele płaszczyzn tarcia, niestety fed- 
nak ile razy szło o sprawę mniejszo- 
ści narodowych, zagadnienie to za: 
łatwiano wyłącznie pod kątem widze- 
nia ciasnego nacjonalizmu a nie pod 
kątem widzenia państwowym. W kon- 
strukcji prawa wyborczego zastoso- 
wano trzy systemy: osobny dla wsi 
dla powiatów i dla miast, a chodziło 

- o to, abyjuniemożliwić narodowościom 
niepolskim wszelkie zblokowanie się. 
Pos. Jaremicz (Biał) uskarża się, iż 
w ustawach samorządowych demo- 
kracja polska zdradziła swe zasady, 
pogłębiając przepaść między sobą, a 
mniefszościami narodowemi. 

Pos. Holeksa (Ch. D) zauważa, 
iż daje się slyszeć dużo krytyk oma- 
wianych projektów, ale ani w Sejmie 
ani poza Sejmem krytycy nie przed- 
stawili innego systemu, któryby lepiej 
odpowiadał interesom ludności pol- 
skiej i lepiej zabszpeiczał charakter 
gospodarczy samorządu. Ludność 
ruska i białoruska otrzymuje w tych 
projektach taką sumę praw i takie 
uprawnienia, o jskich przed niewielu 
laty jeszcze marzyć nie mogła. Klub 
Ch. D. głosować będzie za temi pre- 
łektami. Pos. Matakiewicz (Klub Kat. 
Lud.) składa deklarację, w której wy- 
powiada się przeciwko całemu szere- 
gowi postanowień ustaw samorządo- 
wych, 'Nie chcąc jednak przeciwsta- 

„wiać się zawartemu  kompromisowi 
Klub Kat-Ludówy głosować będzie 
za ustawami. Pos. Dzierżawski (ZLNy 
stwierdza, że zaletą projektów jest 
ich przystosowalnošė do Iokalnych 
warunków, Stronnictwo mówcy wypo- 
wiadając się za utrzymaniem propor- 
cjonalności i za głosowaniem na o- 
goby a nie listy głosować będzie za 
ustawami ze względów rzeczowych i 
politycznych, chce bowiem wykazać, 
że Sejm mimo nieżyczliwego stosun- 
ku rządu zdolny jest dać krajowi te 
ustawy. Stanowisko rządu jest tem 
dziwniejsze, że ani słowem nie wyja- 

 -wił on swego programu w dziedzinie 
samorządowej. Po przemówieniu pos. 
Dzierżawskiego Marszałek zarządził 
przerwę do godz. 11 min. 30. 

‹ Po przerwie pierwszy przemawiał 
pos Pawłowski (Str. Chł.) Stronnictwo 
mówcy widzi w ustawach braki, sto- 
sunek jednak Stronnictwa Chłopskie- 
go do Całości usiaw jest przychyiny, 
i Stronnictwo dołoży starań, aby 
projekty stały się ustawami. 
Następnie pos. Cwiakowski (Mo- 

narch.) dowodzi, że Szjm wkracza w 
kompetencje przyszłego Szjmu, uchwa- 
lając ustawy samorządowe. Przyznaje 
jednak, że przedłożone projekty opra- 
cowane są z niezwykłym u nas na- 
kładem studjów i wysiłków. Kończąc 
pos. Cwiakowaki oświadczył, że musi 
powstać władza monarchy polskiego, 
któremuby zależało na zgodnem 
współżyciu wszystkich obywateli. 
Mówca głosować będzie za wszystkie 
mi poprawkami, które będą zgodne 
z jego poglądami. Pos, Bogusławski 
Wyzw.) ma zastrzeżenia. co do ter- 
minu kadencji organów gminnych 
oraz dowodzi, że nadzór władz admi- 
nistracyjnych nad samorządem idzie 
zbyt daleko, : 

Pos. Kozubski (Ukrain.) twierdzi, 
że ustawy są karykaturą samorządu 
i w imieniu swego klubu oświadcza 
się przeciwko tym ustawom. Pos. 
Karau (Z. Niem.) podkreśla, iż nie 

  

Ostrubrama! Słowachi 
w wydawnictwach okolicznościowych. 

Przeglądając wydawniciwd okolicz- 
nościowe oraz artykuły w wydawnie- 
twach perjodycznych związane z uro- 
czystością  ostrobramską koronacji 
cudownego « obrazu Najśw. Maryi 

"Panny, otrzymuje się kilka zasadni- 
czych, ogólnikowych wrażeń. Oto 
one: 

Nie ukazało się ex re koronacji 
żadne dzieło monograficzne o Ostrej- 
bramie, któreby coś nowego o niej 
przyniosło pod względem  historycz- 
nym, Wszystko, co spotykamy w 0= 
kolicznościowych wydawnictwach lub 
artykułach, jest powtórzeniem rzeczy 
znanych; mniej lub więcej znanych. 

- Dobrze jednak, że się dzieje Ostrej- 
bramy, że jej samo istnienie odświe- 
żyło w pamięci ludzkie]. 
"Nową jest natomiast rzeczą wypły- 

- nięcie na widownię: wcale nawet za: 
`° palczywego sporu o pochodzeniu ob- 
- razu Ostrobramskiego. Spór ten prze- 

ciąga jak błyskająca polemicznemi 
piorunami chmura po całej najśwież- 
szej, okolicznościowej „literaturze o: 
strobramskiej*. 

Początek sporowi dał p. kierow- 
nik wojewódzkiego oddziału sztuki 
i kultury, konserwator zabytków, 
prefesor na uniwersyteckim wydziale 
sztuk pięknych, p. Jerzy Remer, ini 
cjator odnowienia obrazu ostrobram- 
skiego, jak czytamy pod wizerunkiem 
ilustrującym artykuł p. Huiewicza w 

dziwi go pośpiech w uchwaleniu 
ustaw samorządowych, gdyż i Zjedno- 
czenie Niemieckie uważa te ustawy 
za najważniejsze. Mówca dowodzi, 
że w sztzególności pośredniość wy- 
borów do rad powiatowych spotka 
się z żywym protestem ludności nie- 
mieckiej. Kończąc mówca zastrzega 
sobie prawo wniesienia szeregu po- 
prawek od przyjęcia których uza- 
leżnia stanowisko strennietwa w spra- 
wie tych ustaw, oraz oświadcza, iż 
Zjedn. Niemieckie głosować będzie 
za odesłaniem tych ustaw do komisji. 

Pos. Ben (Niez. Partja Chł.) wy: 

powiada się zasadniczo przeciwko 
wszystkim projektom ustaw samorzą: 
dowych. Pos. Kiernik stwierdza, iż 
stronnictwo mówcy bie zamierza by- 
najmniej odbierać mniejszościom na- 
rodowym ich praw, jednak musi chro- 
n'ć interes narodowości polskiej na 
Kresach, Omawiając poszczególne 
postanowienia zgłoszonych projektów 
mówca zapowiada wniesienie szeregu 
poprawek. Pos. Dubanowicz (ChN) 
dowodzi, że przedłożone ustawy hoł- 
dują hasłom, które utraciły już war- 
tość. Mówca obawia się, że samo- 
rząd taki może się stać źródłem no- 
wych cierpień łudności zamiast tego, 
aby być szkołą zmysłu politycznego 
i aby wzmocnić organizm państwa. 
Niszczący skutek schematu pięcio: 
przymłotnikowego prawa wyborczego 
okazał się już w życiu państwowem, 
a dziś wprowadza się ten schemat 
do samorządów. 

Pos. Prager (PPS) krytykuje ostro 
stanowisko rządu w sfosunku do 
omawianych ustaw craz w stosunku 
do Sejmu, przyczem stwierdza, że 
walka toczy się o władzę nieodnowie- 
działną przedżadnym Sejmem. W ten 
Sejm nie broni demokracji, której je- 
dyną ostoja, zdaniem mówcy jest 
socjalizm. Pos. Ilkow (Chlib.) do- 
wodzi, że w Poisce rzekomo cały а- 
parat państwowy służy polityce ekster- 
minacyjnej i że ustawy omawiane są 
zamachem na prawa mniejszości na- 
rodowych i z tego powodu przeciw- 
ko tym ustawom protesiuje. Pos. 
Priłucki (Żyd. Str. Lud.) zarzuca, że 
ustawy samorządowe uchwala się z 
niezwykłą (szybkością, wprowadzając 
jednocześnie do nich przepis, że ter- 
min ich wejścia w życie określa o: 
sobna ustawa. Z tego powodu mów- 
ća nazywa to wszystko tylko demon- 
stracją polityczną, Ostatni w dyskusji 
ogólnej przemawiał pos. liski (ZLN). 
Mówca ten w dłuższem przemówieniu 
polemizował z przedmówcami. Na 
tem dyskusję ogólną wyczerpano i 
posiedzenie zamknięto. Następne po- 
siedzenie wyznaczono na julro o 
godz. 1l-ej. Na porządku dziennym 
dyskusja szczegółowa nad ustawą o 
gminie miejskiej. 

TTT EDI ES IERSTETEEE TSS 

Z haremu do parlamentu? 

ANGORA, 5 7. Rząd furecki od- 
rzucił memorjał kobiet, które doma- 
gały się nadania Turczankom bierne- 
go i czynnego prawa wyborczego do 
parlamentu narówni z mężczyznami. 

W.5 minut. 

BERLIN. 5 7, Pożyczka mizsta 
Berlina, wyłożona do subskrypcji dzi- 
siaj w Londynie została pokryta w 
ciągu 5-ciu minut. Subskrypcja prze- 
kroczyła trzykrotnie sumę  projek!o- 
waną. 

38 zabitych 35 rannych wskutek 
orkanu. 

ODESSA. 5.VII. Straszliwy orkan + 
powalił wiele drzew na ulicach 
miasta, pozrywał mnóstwo dachów 
z domów, na morzu zaś wywrócił 
kilka łodzi żaglowych, Straciło życie 
okolo 30 osób. Następnie przewrócił 
tramwaj. 8 zabitych. 35 rannych. 

„Świecie”, P. Remer był w możności 
śledzenia krok za krokiem całego pro- 

SŁ OW 0 

Polityka Watykanu. 
KRAKÓW, 5—VII. PAT. Kardynał Sskrełarz Stanu Gasparri, udzielił 

korespondcntowi Kurjera Codziennego wywiadu na temat polityki Watyka- 

nu. Zapytany, czy prawdziwe są pogłoski, że Papież objąć ma rolę po- 

średnika w Chinach Kardynał oświadczył: 
— Są one bezpodstawne. jedynie przez misje i misjonarzy może 

Ojciec św. starać się oddziaływać na zmniejszenie okrucieństw i nawoły- 

wać do pokoju, oraz współdziałać w tym kierunku z pośrednictwem wie- 

lu dostojników chińskich-katolików. Takie iastrukcje, o ile mi wiadomo, 

zostały wydane. Watykan jest wrogiem komunizmu, występującego  prze- 

ciwko wierze, wprowadzającego najbrutalniejszy materjalizm, Z tej racji 

duchowieństwo musi czynnie zwaiczać propagandę komunistyczną, wyka- 

zując jej sprzeczność z zasadami wiaty i ładu społecznego. 

O Polsce Ojciec św. zawsze myśli i mówi z rozczuleniem. Żywa 

sympatja, życzliwość i uznanie dla marsz. Piłsudskiego, z którym łączą 

Ojca św. jaknajsympatyczniejsze stosunki osobiste, Ojo ogólne nastroje 

względem Polski w Watykanie. Wyniesienie Prymasa Honda do god- 

ności Kardynała nastąpiło jednocześnie z podobnem podniesieniem do 

godności Kardynała przedstawiciela Kościoła Belgijskiego, chociaż chro- 

Sak Kardynał Mercier znacznie wcześdiej zmarł od Kardynała 

ałbora. 

Krwawe Starcia na Bałkanach, 
PARYŻ. 6Vil. PAT. «<Chicago Tribune» donosi z Białogrodu, iż w 

czasie wypadków w miejscowości Caljevo doszło do starć, w wyniku któ: 
rych cztery osoby zostały zabite a 60 odniosło rany. 

Faszyści włoscy w Berlińie. 
BERLIN. 6VII, PAT. Włoski podsekretarz stanu do spraw rolnictwa 

Badlbo przybył o godz. 2 pp. samolotem do Berlina witany na lotnisku 
przez ambasadora włoskiego Oraz mrzedstawicieli władz niemieckich. Na 
spotkanie przybyła również grupa 100 obywateli włoskich w ubiorach fa- 
szystowskich 

Ambasador von Hoesch poddał się operacji. 
BERLIN, 6 Vil. PAT. Ambasador nietniecki w Paryżu yn Hoesch 

poddał się dzisiaj w sanatorjum w Monachjum operacji. Operacja miała 
przebieg bardzo pomyślny. Stan ambasadora von Hotscha polepsza się 
z każdą chwilą. Ambasador ma w ciągu dwóch tygodni powrócić na 
swoje stanowisko do Paryża. 

9 mies. służba wojskowa we Francji. 
PARYŻ, 6—Vil. PAT. W czasie dyskusji nad projektem ustawy o. 

poborze rekruta, Izba Deputowanych odrzuciła w głosowaniu 431 głosami 

przeciwko 110 kontr projekt socjałistyczny, przewidujący 9-miesięczną 

służbę w wojsku. 

Meksyk manifestuje na granicy U. S. A. 
MEKSYK. 6—VIIl. PAT. Około dwóch tysięcy członków radykalnego 

syndykatu robotniczego usiłowało urządzić przed gmachem generalnego 
konsulatu Stanów Zjedn. manifestację na rzecz uwolnienia Sacco i Van: 

zettiego. Policja uzbrojona w karabiny zdołała rozproszyć manifestantów. 

Tajemnicze szkielety w Berlinie, 
BERLIN, 7.VII. Pat. Odnajdywanie szkieletów i kcści przy pracach 

budowlanych nad kolejką podziemną przybiera coraz szersze rozmiary. 

O»rócz 7-u szkieletów, znalezionych onegdaj, odnaleziono w ciągu 2-ch 

następnych dni około 120 dalszych szkieletów w okalicy Placu Aleksandra. 

Rzeczoznawca sądowy prof. Strauch ogłasza dzisiaj opinję, że są to reszt- 

ki cmentarza francuskiego na którym pogrzebani byli żołnierze armii Na- 

poleona w r. 1812, którzy polegli pod Berlinem. Natomiast komunistycz- 

na «Welt am Abend» twierdzi w dalszym ciągu, że są to szszątki po: 

mordowanych komunistów i sparłakowców w czasie powstania spartaku 

sowców 

Zaburzenia komunistyczne w Paryżu. 
PARYŻ, 6.VII, PAT. Jak/donosi «Echo de Paris» około 200 komaunis'ów 

urbrojonych w pałki wtargnęło wczoraj wieczorem na zebranie młodzieży pa* 

trjotycznej na Puteaux, przedmieściu Paryża. Doszło przytem do bójki w wy: 
niku której 9 patrjotów zostało ranionych. 

Z pobytu Byrda w Paryżu. 
PARYŹ, (Pat). —Byrd wraz z towarzyszącymi mu lotnikami był wczo- 

raj podejmowany w 34 pułku lotniczym w Le Bourget przez dowódcę 

pułku i szereg wybitnych przedstawicieli francuskiego lotnictwa wojsko- 

w:go. 
: Byrd dokonzł nas'ępnie przeglądu samcl>fów pulkowych, poczem 

wziął udział w uroczystościści wmurowania na lotn sku tablicy dla upamię- 

tnienia lotu Lindbergha. Wreszcie lotnicy amerykańscy złożyli swe podpisy 
w złotej księdze lotnictwa. 

Do Le Bourget przybyli również Chamberlin i Levine, celem zbada- 
nia stanu ich aparatu. 

Pogromca iwów przed sądem. 
BERLIN, 6-VIl. PAT, Dzisiaj zakończył się tu proces przeciwko niemieckiemu pe- 

gromcy, który brał udział przy zdjęciu filmu «Quo vadis». W czasie tych zdjęć lew te- 
go pogromcy rozszarpał jednego ze statystów. Pogromca niemiecki Alfred Schneider 
skazany został na 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem kary. Właściciel filmu został 
uniewinniony. 

Katastrofa lotnicza na łotnisku Mokotowskiem. 
WARSZAWA, 5.VII, (żel. wł. Słowa) Około godziny 12 i pół na lotnisku Moko” 

towskim miała myejsce katastrofa lotnicza, w której cudera ocaleai zost:li lotnicy. Pod- 
czas Ćwiczeń akrobatycznych samolot raptownie runął na lotnisko. Pilot Baczewski i 
obserwator Szylin doznali zaś jedynie potłuczenia, 
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dwakroć farbami olejnemi. Czyli... Barbara Radziwiłłówna i 
Relację swoją z krakowskich „Sztuk Madonna Ostrobramska to jednol 

cederu konserwacji obrazu dokona- Pięknych* powtórzył p. Remer, lekko 
nej z niezrównaną kompetencją i po: ją tylko skracając, w 2 gim zeszycie 
mysłowością przez artystę-malarza p. 
Jana Rutkowskiego; wszystko, co by- 
ło do wypatrzenia, wypatrzył, co by- 
ło do zbadania, zbadał — i na pod- 
stawie tego, co widział, tego, co nie- 
jako własną dotknął ręką zbudował 
teorję pochodzenia obrazu w równej 
mierze wyrazistą jak odbiegającą od 
dotychczasowych — przypuszczeń. 

Relację najszczegółowszą a ob- 
szerną o stanie i wyglądzie obrazu 
wyjętego z framugi nad ołtarzem tu- 
dzież o całym procesie konserwacji, 
skreśloną przez samego p. Remera 
znajdziemy na czele 9:go zeszytu 
wytwornego perjodycznego wydaw- 
nictwa krakowskiego „Sztuki Piękne*. 
W konkluzji dochodzi p. Remer do 
wniosku, że obraz Ostrobramski „był 
wykonany na miejscu" (t. į. w Wil- 
nie) i w wizerunku Najśw. Panny 
Ostrobramskiej widzi „nowożytny typ 
odrodzenia włoskiego bez reminiscen- 
cyj archaicznej powagi Odigiteji*. 

Dalszych wniosków p. Remer za- 
razie nie wyprowadza. Lecz już pod- 
czas demonstrowania odnowionego 
obrazu wobec przedstawicieli władz, 
sfer artystycznych i prasy zaawanso- 
wał się w twierdzenie (nie przypusz- 
czeniel) że obraz Ostrobramski ma- 
lowany był pierwotnie al tempera 
między rokiem 1520 a 1530-tym, a 
dopiero potem na przełomie z XVII 
na XVIll-ty wiek przemalowany był 

wileńskich «Zródeł Mocy». 
To objawienie jakby nowej jakiej 

wiary podchwycili natychmiast <apo- 
stołowie»: pp. Hulewicz, Limanowski, 
ksiądz Ś!edziewski, Matusiak, słowem 
cała plejada «regjonalistów» usiłująca 
i nasze Wilno przefasonować i prze- 
malować. Ksiądz Piotr Šledziewski, 
istny gorejący Jan Święty tej plejady, 
tak—w «Zródłach Mocy» —wyraził się: 

„Wśród szkół remesansowych naj- 
bardziej za obrazem Ostrobramskim 
przemawia mojem zdaniem szkoła 
umbryjska z Peruginem (1446—1524) 
i Pinturicchio (1454—1513) na czele. 
W umbryjskiej via Sienna atmosferze 
mógł zjawić się plerwszorzędny, jak 
na nasze warunki, dekorator, co z 
rozmachem, a jednocześnie z pogłę- 
bieniem duchowem femparą, z nalo- 
tem w draperji form starszych, kan- 
ciastych, w Wilnie obraz Ostrobram- 
ski namalował. Prawdopodobieństwo 
powstania dzieła w Wilnie wzrasta, 
gdy uwzględnimy to, że typo Madon- 
ny Ostrobramskiej jest uderzająco 
podobny do poriretu królowej Bar- 
bary Radziwiłłówny zmarłej w 1551- 
Szym. (*) „Ten sam nos — pisze «s. 
Śledziewski — ta sama broda i usta, 
te same oczy i oczodoły, ta sama bu- 
dowa ciała*, 

*) Ks. Śledziewski ma na myśli minja- 
turę reprodukowaną w <Portretach polskich» 

Mycielskiego. ! 

Tego juž by! zawiele dla d-ra M. 
Skrudlika. W 52-stronicowej brószu- 
rze ilustrowanej «Historja obrazu i 
kultu Najśw. Maryi Panny Osztro- 
bramskiej» **) powtórzył sławo do 
słowa swoje twierdzenia z broszury 
również wileńskiej z roku 1921 go 
„W sprawie twórcy obrazu N. M, 
Panny Ostrobramskiej*. Malował o: 
braz ostrobramski mistrz Łukasz w 
Krakowie, między rokiem 1630 a 
1650:tym. Tak jest, i niema o czem 
gadać! 

W 1650-tyml Niel W. 1550-tyml 
W. Krakowie! Niel W Wilniel Mistrz 
Łukasz! Niel Jakiś wileński wyjątko- 
wo utalentowany malarz! 

Jeden tyłko prof. Jan Rutkowski 
milczy, jak zaklęty. Oa chyba wie 
najlepiej? Jakież jego zdanie? Taki 
znawčal 

Jest u H:me'ego wierszyk o tem 
jak przy herbacie siedzi całe towa- 
rzystwo i rozmawia © miłości. Czem 
jest miłość? Każdy po swojemu daje 
tłumaczenie. Rozwodzą się. Dyskusja 
wre. «Przy stoliku ciebie nie było, 
kochanie moje, (powiada poeta), a ty 
byś przecie mogła o swej miłości tyle 
prześlicznych rzeczy opowiedzieć». 

* 

Cały bukiet, piękny bukiet studjów, 
szkiców, przyczynków i t. p. ostro- 
  

**) Była o niej obszerna wiadomość na 
term miejscu w «Słowie» z 24-go czerwca. 

Dekrety prasowe w 
komisji prawniczej 
WARSZAWA, 6VII. PAT. Ssimo- 

wa komisja prawnicza pod przewod- 
nietwem pos, dr. Marka (PPS) roz* 
poczęła dziś rozważanie obu dekre« 
tów prasowych z dnia 10 maja 1927 
roku. Referent pos, Lieberman (PPS) 
dał ogólny pogląd na charakter obu 
dekretów. Ponieważ dekret a crawie 
prasowem dopuszcza ewentualne 
zmiany i wymaga dłuższego czasu, 
przeto ograniczono się dziś do roz- 
ważania tylko dekretu o rozszerzeniu 
nieprawdziwych wiadomości i o znie- 
wagach, Dekret ten, zdaniem refaren- 
ta, jest przesiąknięty duchem poli: 
tycznym, odznacza się wielką suro- 
wością kar i bynajmniej nie odpo- 
wiada potrzebom państwa, ani spo- 
łeczeństwa, gdyż obowiązujące pra. 
wodawstwo zawiera dostateczne w 
tej mierze przepisy ochronne. Ponad- 
to dekret jest wadliwie zrečazowany 
i nieskoordynowany z dekretem o 
prawie prasowem, gdyż oba dekrety 
niektóre kwestje normują odmiennie, 
co prowadzić musi do zamętu. W 
szczególności rtferent krytykuje po- 
stanowienia, dotyczące ochrony czci 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Wobec 
tego postanowienia, ubliżeniem po: 
wadze Prezydenta Rzeczypospolitej 
byłaby każda krytyka, a zatem była- 
by ona niedopuszczalna. 

Pos. Sommerstein (Koło Żyd. 
zwraca uwagę na specjalne niebez- 
pieczeństwo postanowień, które karzą 
nietylko rozpowszechnianie wiadomo- 
ści nieprawdziwych, ale nawet prze- 
kręconych. Również zdaniem mówcy, 
niejasny jest też ustęp dotyczący 
ochrony działalnośc urzędników w 
związku z ich obowiązkami służbo- 
wemi i urzędowemi. Wreszcie mówca 
zwalcza instylucję nakazów karnych 
t. j. orzeczeń wydawanych bez wy: 
słuchania oskarżonego, jak również 
postanowienia przewidujące ściąganie 
kar pieniężnych nieorzeczonych jeszcze 
prawomccnie, a więc w toku postę- 
powania odwoławczego. Pos. Łypa- 
cewicz (Wyzw.) przychyla się do zda: 
nia referenta, że dekret nie da się 
utrzymać, specjalnie co do art, 4-2go 
o ochronie czci i powagi Prezydenta 
Rzeczypospolitej. Pos. Matakiewicz 
(KI. Kat.-Lud.) wnosi, aby podkomi- 
sja, która się zajmie dekretem o pra: 
wie prasowem rozważyła zarazem 
rzepis o ochronie czci Prezydenta 
zeczypospolitejj Pos. Ssyda (ZLN) 

oświadcza, iż śtronnictwo jego zawsze 
się opowiadało za ujęciem życia pub- 
licznego w surowe karby nietylko w 
teoij, ale i w praktyce i uważa, że 
należy rozpatrywać ustawę nie pod 
kątem widzenia tego czy innego rzą- 
du. W szczególności klub mówcy 
jest za należytą cchroną Prezydenta 
Rzeczypospoiitej, niemniej jedaak przy- 
łączy się do bezwzględnie ujemnego 
oceniania omawianych dekretów. Pos, 
Harigless (Koło Żyd.) zwraca uwagę, 
iż bez uchylenia obowiązu:ących prze- 
pisów w procedurze karnej nie dadzą 
się zrealizować proceduralne posta: 
nowienia dekretu. 

Po ukończeniu dyskusji kom|- 
sja przy obecności 22 posłów 
jednomyślnie uchwaliła uchyle- 
ne dekretu o rozszerzaniu n'e- 
prawdziwych wiadomości i znie- 
wag. Sprawa znajdzie się prawdo- 

ul. W. Pohulanka Мг 1 а, tel. 3—67. 
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UWAGA! Firma „POL i KLEMENS", została przeniesiona z Hotelu «EUROPA» 
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bramskich, dały w drugim swym ko- 
lejnym zeszycie „Źródła Mocy*. O- 
twiera zeszyt M. Limanowski serafic- 
ką symfonją na cześć Matki Boskiej 
i jej kultu, Cz. Jankowski analizuje 
spójrzenie Najśw. Maryi Panny Ostro- 
bramskiej; piszą—jak się wyżej nad- 
mieniło — p.p. I. Remer i ks. Še 
dziewski, zarys bibljograficzno-kry- 
tyczny „Ostra Brama w literaturze" 
kreśli Ludwik Abramowicz ze zwykłą 
sobie benedyktyńską precyzją; pisze 
T. Szeligowski o litaajach Ostrobram- 
skich Moniuszki, R. Miednicki przy- . 
pomina zamachy Murawjewa na ka- 
plicę Ostrobramską... słowem, złożyć 
wszystko w czambuł co o Qstrobra- 
mie ji jej obrazie stoi w zeszycie 
«Źródeł Mocy», zbierze się piękna 
książka zbiorowa. A dopieroż te dzie- 
więc plansz zamykających zeszyi! Re- 
produkcje przednich zdjęć fotogra- 
ficznych obrazu Ostrobramskiego w 
różnych fazach jego restauracji. 

I byłoby wszystko przednie i pięk- 
ne w tym drugim zeszycie «Źródeł 
Mocy» jeśliby po nim nie przecha- 
dzał się p. St. Malusiak i nie pstrzył 
jak mucha uprzykrzona zadrukowa* 
nych pięknie szpalt.. „pluskiewkami” 
zastępującemi ni w pięć ni w dzie- 
więć pauzy zwane a capite (od wier- 
sza). Cały tekst zlany w jedną masę 
a gdzie niegdzie tkwi w nim jak 
istotna pluskwa na przešcieradle ja- 
kiś znaczek drukarski przypominający 
stonogę! Czy może być coś brzyd- 
szegol Cos bardziej matusiakowego! 
Mój własny artykuł „Spójrzenie Naj- 

Prolongata terminu rejestracji Banknotów Niemieck ch, 

„Na skutek starań polskiej reprezant:cji w Międzynarodowym Związ” 
ku Wier:ycieli Banku Rzeszy w Berlinie, termin rejestracji przedwojennych 
banknotów niemieckich prolongowany został do dnia 5 si:rpnia 1927 r. 
Rejestracja nadal odbywa się w lokalu Biura <RACHUBA» 

Komisja budżetowa- 

WARSZAWA. 6.VII. PAT. Sej- 
mowa komisja budżetowa wysłuchała 
na dzisiejszem posiedzeniu czterech 
referatów: 1) pos. Zaremby (PPS) w 
sprawie położenia gospodarczego 
ludności wsi i miast. 2) pos, Chą- 
dzyńskiego (NPR) w sprawie ustałe- 
nia zasad polityki gospodarczej pań- 4 
stwa, 3) posła B,rki (Piast) w spra- 
wie katas!rofalnej syluacji gospodar- 
czej wsi oraz nagłej konitczności 
przyjścia jej z pomocą, 4) pos. Ma: 
naczyńskiego (ZŁN) w sprawie po* 
lepszenia bytu funkcjoenarjuszy pań- 
stwowych. Na posiedzeniu byli obec- 
ni delegaci  Mnisterstwa Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa, 
Po wygłoszeniu referatów kemisja о- 
stanowiła odbyć ogólną dyskusję nad 
zgłoszonemi wnieskami we czwartek 
popołudniu, a przewodniczący komisji 
pos. Rymar (ZLN) został upoważ- 
niony do zwiócenia się do p. Mini: 
stra Skarbu z propozycją aby przybył 
na posiedzenie i zajął konkretne sta- 
pu wobec zgłoszonych wnios- 

w 

Przemianowan'e Konstantyno- 
pola. 

KONSTANTYNO"OL, 5 Vil. Pat. 
(Uaited Press). Celem uczczenia od- 
wiedzin-Prezydenta Pafūstwa Mustafa 
Kemala w Konstantynopolu zamierza- 
ją posłowie z Turcji Europejskiej za- 
raz po zebraniu się Parlamentu w 
Angorze postawić wniosek, aby Kon- 
stantynopoł został nazwany Mustafa 
Kemal. 

Przed Beat,fikacją Piusa X. 
RZYM, 57 PAT. Stefani. Kardy- 

nał Pompili, jeneralny Wikary Papie- 
ża wydał edykt, w sprawie zaliczenia 
Papieża Piusa X w poczet świętych. 
Edykt zarządza zebranie wszystkich 
pism, odnoszących się do działalnoś- 
ci Papieża Piusa X. 

Trąba powietrzna. 

BUKARESZT, 5.VII. Przez Sied- 
miogród i Banat przeszła trąba po- 
wietrzna. Urodzaje zniszczone, pałą- 
'czenła zerwane a wsie i miasteczka 
zrujnowane. 

Najstarsza lotniczka. 

WIEDEŃ, 5Vil. Prez. Austeji 
Hainisch z S89letaią matką odbył 
wczoraj przejażdżkę samolotem nad 
Wiedniem. 

ZUCH. 

LE BOURGET, 5 7. Przybyła tu 
z Berlina na swoim małym biplanie 
loiniczka niemiecka panna Rasche. 

Człowiek, wystrzelony z armaty. 

RZYM, 5 7. W Turynie dckona- 
no próby strzelania z armat žywymi 
ludźmi, „Wystrzeiony* x lufy czło» 
wiek uniósł się na wysekość 40 
metrów i wpadł do specjalnie przy- 
gotowan'j sieci w stu metrach od 
działa. 

ман тУ 

podobnie już na juirzejszem posie- 
dzeniu Sejmu. We czwariek przed 
południem komisja prawnicza przy- 
stąpi do rozprawy nad dekretem 0 
prawie prasowem. 
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Św. Maryi Panny Ostrobramskiej* u- 
legł takiemu poprzstrzeniu go przez 
pana „kierownika artystycznego *, któ- 
remu redakcja „Źródeł Mocy* pozo- 
stawia, doprawdy, zbyt już wolną 
rękę W szpic zakończone artykuły 
też wciąż jeszcze kłują w oczy... 

Ale po redakcyjnym rzucie obu 
wyszłych dotąd zeszytów wnosić wol- 
no śmiało, że poważne i energicznie 
prowadzone czasopismo pozbędzie się 
rychło niefortunnych naleciałości. 

Wspomniana praca J. Remera za» 
zatytułowana „Madonna Warowni Wi- 
leńskiej* ukazała się w formie samo- 
dzielnej, sporej, suto ilustrowanej bro 
szury jako odbitka z miesięcznika 
«Sztuki Piękne». O „Albumie Ostro- 
bramskim* wydanem przez księgar- 
nię Stowarzyszenia Nauczycielstwa 
była już na tem miejscu mowa pod 
koniec czerwca. Do propagandowych 
popularnych książeczek należą «Hi- 
storja Cudownego obrazu Osirobram 
skiego» ks. Adamy Kuleszy, „Matka 
Baska Miłosierdzia w Ostrej Bramie* 
wydana przez księgarnię K. Ruiskie- 
go z teksten P, Saukowskiego („Skąd- 
by się wziął na Ostrej Bramie obraz 
Matki Boskiej i 6d którego czasu 
lud wierny swoje do niego nabożeń: 
stwo powziął,.żadnej znikąd pewnej 
wiadomości nie mamy*) tudzież uło- 
żona przez Ogofńczyka dla Biura Rekla- 
mowego S. Grabowskiego «Pamiątka z 
Wilna”. Książeczka  Sankowskiego 
była tlumaczona na język litewski; 
rozeszło się jej sporo. Wspomniana 

> 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZiEŃŻ WSCHODNICH. 

Nasz zwierzostan a 
możliwości eksportowe 

Przed trzema laty podawaliśmy na 

tem miejscu przybliżone dane doty- 

czące ilości zwierząt domowych na 

terenie województwa wileńskiego z 

jednoczesnem zestawieniem do zwierzo- 

stanu z czasu przedwojennego. Po- 

siłkując się materjałem zebranym 

przez poszczególne gminy, możemy 

obecnie uzupełnić nasze informacje 
przez przytoczenie danych dotyczą- 

cych lat późniejszych. 

Zwierzostan na terenie wejewódz- 
twa wiłeńskiego według lat przedsta- 
wia się następująco: 

rok 1923 — 1924 1925 1926 

* koni, osłów i 
mułów 159449 184594 169022 16696 

bydła rogate- 
go 324513 273762 289477 312903 

owiec 314575 217309 203300 168755 
kóz 10494 4393 4441 2121 
trzody chlew- 

nej 229512 101638 116934 146503 

Przytoczone danne są wielce pou- 

czające. Rok 1924 i następne mówią 
wymownie o skutkach polityki b. 

premiera p. Wł, Grabskiego: polityki 
obrony konsumenta i sztucznego 

tworzenia armji bezrobolnych kosz- 

tem producenta-rolnika. Dane te są 

następnie Świadectwem szkodliwości 
naszej reformy rolnej: ilość owiec, 
których hodowia wymaga większych 
do tego stosownych przestrzeni spa: 

da prawie o 50 proc.; zmniejsza Się, 

nie bacząc na tworzenie tysiący «sa- 

modzielnych» osad, ilość bydła roga- 
tego, trzody chlewnej i kóz. I to 

wszystko ma miejsce pomimo nieraz 

syzyfowych starań i wysiłków na- 

szych organizacyj rołniczych i samo- 

rządów i wydatnej pomocy kredytos 

wej Banku Rolnego i instytucji drob- 
nego kredytu... 

Jedaem słowem — kurczymy się, 

Kurczy się jednocześnie z tem nasza 
zdolność zaopatrywania armji. Nad 
tem naszym czynnikom miarodajnym 

należałoby się zastanowić. 
Tak się łącznie z powyžszem 

= przedstawia eksport i import? 
W roku 1924 wywiezliśmy z tere" 

nu województwa wileńskiego 1500 
klg. wełny do Łotwy, w roku 1925: 
10 koni, 362 sztuk bydła rogatego, O: 

370 sztuk drobiu, 11233 klg skór, 

1316 klg. wełny, 120 kig. włosiakoń- 

skiego i 1976 klg. kiszek. (wszystko 
do Łotwy) oraz 4 koni i 92 świni do 

Austrji. Za r, 1922 i 1923 notowań 
nie było. Danych o eksporcie 1926 
nie posiadamy. 

Przywiezliśmy natomiast: w roku 

1922—4 szt. bydła regatego, 293 klg. 

skór i 29289 klg. szczeciny (wszystko 

z Rosji) i w roku 1923—22 koni (w 
tem 1 z Łotwy i 21 częściow» zara- 
-žonych nosacizną z Rosji), bydła ro 
gatego 12 sztuk (z Łotwy), 256 klg. 

skór (z Rosji) i 29326 klg. szczeciny 

(z Rosji), w r. 1924 — 16 koni (6 z 

Łotwy i 10 z Rosji), 12 szt. bydła 
rogatego (z Łotwy), 16850 klg. mięsa 

(z Łotwy), 50 klg. skór (z Rosji) i 
674 klg. szczecin, w r. 1925 przywie- 

ziono z Łotwy 3 koa! i 9 szt. bydła 
rogalego. Za r. 1926 nie posiadamy 
jeszcze danych. 

Zestawienie eksporiu z importem: 
świadczy w znaczeniu biiansu handlo- 
wego na naszą niekorzyść. 

O tem czy do sąsiednich woje- 

wództw więcej wywozimy niż stamtąd 

otrzymujemy—nie możemy nic pozy- 

tywnego twierdzić, bowiem nasza 

oficjalna statystyka w ten sposób jest 
skonstruowana, że korzystać z niej 

imoże tylko... zbierający dane staty- 

styczne, Nie zatrzymuję się nad tem 

dłużej, ponieważ miałem już możność 

wypowiedzenia w tym przedmiocie 

słówka prawdy, gdy na podstawie 

Rocznika Statystycznego przewozów 
kelejowych chciałem ustalić bilans 
handlowy województw wschodnich. 

Nawet jeżeli wywozimy — są to tak 

znikome ilości, że trudno je brać w 
rachubę. ; 

Przytoczone cyfry przemawiają wy 

raźałe. Byłoby dla nas klęską, gdyby 

głos ich nie dotarł do uszu tych, od 
których zależy poprawa naszego by- 
towania a z tem razem dobrobytu 

państwa. Harski. 

INFORMACJE. 
Stan zasiewów na początku 

czerwca 1927 r. 
W ostatnich dniach maja sten po- 

gody poprawił się; w całym prawie 
kraju notowano wypogodzenie się i 
znaczne ocieplenie; z wielu stren 
kraju sygnalizowano siłne, chociaż 
krótkotrwałe upały, którym towarzy- 
szyły gwałtowne mieraz burze. Dzięki 
powyższemu stan zasiewów uległ wy- 
raźnemu polepszeniu nawet w woj. 
wileńskiem, nowogródzkiem i pole- 
skiem, w których w połowie maja 
zasiewy kwalifikowane najniżej. W wo- 
jewództwach południowych stan za- 
siewów w dałszym ciągu był debry. 
Nadmierne deszcze, trwające bez 
przerwy od pierwszych dni kwietnia, 
częste przymrozki, nie wyrządziły, 

jak się wydaje, poważniejszych szkó1. 
Stan zasiewów około 5 czerwca 

r. b. obliczony został przez Glówny 
Urząd Statystyczny dla całej Polski 
w stopniach kwalif.kacyjnych (5 — 
oznacza stan wyborowy, 4 dobry, 3 
średni, 2 mierny, 1 zły) następująco: 

W końcu W początku 
maja 1927 r. czerwca 1927 r. 

Pszenica ozima 33 36 
yto ozime 30 32 
ZA ozimy 31 34 

szenica jara 32 34 
Žyto jare 33 31 
Jączmień jary 3:0 33 

wies 31 33 
Koniczyna 32 35 
Ziemniaki - 31 
Buraki cukrowe - 30 

* 

Wedlug posiadanych przez nas 
wiadomości z miejsc, stan zasiewów 
па terenie w-wa Wileńskiego od po- 
czątku czerwca uległ zmianie ix minus. 
Zwłaszcza ucierpiały kartofle i jęcz- 
mień. W niektórych miejscowościach 
według przewidzwań niedobór jarzyn 
wyniesie co najmniej 50 proc. 

Opłaty stemplowe od kółek rol- 
niczych. 

M nisterstwo Skarbu okólnikem z dn. 
9-Vi r. bs L. DPO 5297-VII wyjaśniło, że 
kółka rolnicze nie należą do osób, zwolnio- 
nych od opłat stemplowych na mocy art. 16 
ustawy z dn. 1 lipca 1926 r. o cpłatach 

a (<Dz. Ust. R. P.» Nr. 93 poz. 

Powyższy bowiem artykuł dotyczy zrze- 
szeń, których zadanie stanowi wyłącznie wy- 
konywanie kultu religijnego albo działalność 
naukowa, oświatowa lub dcbroczynna; dzia- 
łalność zaś kółek rolniczych w myśl $ 4 p. b 
statutu jest również gospodarczą, gdyż po- 
iega w szczególności, na współdziałaniu w 
nabywaniu i sprzedaży produk:ów rolni« 

czych i przedmiotów niezbędnych w gospo- 
daistwie, przy zakładaniu sklepów spożyw- 
czych, mieczarń i t. p. 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 56, z dnia 
27-VI 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 20 czerwca 1927 r. w spra- 

wie umorzenia obligącyj 5 proc. konweisyj- 
nej pożyczki koleiowej, wypuszczonej na 

podstawie rozporządzenia Prezydenta Rze- 

Czypospoliej z dnia 27 grudnia 1924 r. 
(poz. 491); z > В 

— Rozp „rządzenie Ministra Pracy I Opie- 
ki Społecznej z dnia 15 czerwca 1927 r. w 
porozumieniu z M nistrem Skarbu w sprawie 
zawieszenia w stosunku do pracowników 
umysłowych ustępu pierwszego art. 2 usta- 

wy o zacezpieczeniu na wypadek bezrobo- 

cia oraz przedłużenia do 26 tygodni okresu 

zasiłkowego (poz. 497). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 57, z dnia 
30-VI 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zago- 

spodarowaniu lasów, niestanowiących włas- 

ności Państwa (poz. 504). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 58, z dnia 
30-VI 1927 г.; 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej z dnia 27 czerwca 1 27 r. w spra: 

wie zmiany postanowień art. 6 ustawy o 

ochronie lokatorów (poz. 505); 2 
— Rozporządzenie Ministra Komunikacji 

z dnia 10 czerwca 1927 r. wydane w porozu- 
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4. Elżbiety 

Spostrzeżenia meteorslogiczre Zakład 

5 Metesrologii U. KA B. ; 
1 dnis 6 -VII. 1927 +. 

Ciśnienie | 161 
šrednie > 

Temperatars | ). 
Średnia i OE 

Opad za do: | 
bę w mm. i 

Wiat? Zachodni 
przewzżałącj j 

U w a gi: Pochmurno. Deszcz. 
Minimum za dobę -1-14 OC 
Maximutn za dobę --25 OC. з 
Tendencįs barometryczna bez zmian. 

URZĘDO WA 
— (0) Posiedzenie Okręgowej 

Komisji Ziemskiej w Wilnie Dnia 
8 lipca odbędzie się posiedzenie Okrę- 

gowej Komisji Ziemskiej w Wilnie. 
Porządek dzienny cbejmuje wyłącznie 
sprawy zatwierdzenia projektów sca- 

lenia gruntów oraz sprawy wdrożenia 
postępowania scaleniowego gruntów 

wsi, położonych w różnych powiatach 
wcjewództwa wileńskiego. 

SAMORZĄDOWA 

— Ogólny wykaz wyników 

wyborów do rad gminnych. Wy- 
dział samorządowy województwa opra- 

cowuje obecnie wykaz ogólny wyni- 

ków wyborów do rad gminnych па 
całem terytorjum województwa. W 

wykazie tym uwzględniony będzie 

procent głosujących oraz ugrupowania 

polityczne, narodowość i sfera z jakiej 

rekrulują się wybrani członkowie rad. 

MIEJSKA. 
— (6) Psi los. Jak się dowiadu- 

jemy, odnośny wydział Magistratu 
opracowuje nowy system niszczenia 
psów w mieście. Odpowiedni projekt 
będzie przedłożony nowemu Magistra- 
towi do zatwierdzenia. Przedewszyst- 
kiem zorganizowana zostanie stacja 
weterynaryjna i lecznica dla chorych 
psów. Zabijać się będzie jedynie psy 
nierasowe, po odbiór których w ciągu 
3-ch dni nikt się nie zgłosi. Psy ra- 
sowe będą przetrzymywane i co mie- 

  

księgarnia Rutskiego jeszcze jedną 
książeczkę Opracowaną przez tegoż 
autora ]. Sankowskiego „Mój prze- 
wodnik* (po Wilnie) z ośmnastoma 
widokami, i planem miasta. Wydaw- 
nictwo to ma sżałą wartość jako naj- 
tańsze, treściwe a dobre i ładne 
vade mecum (la każdego pragnącego 

, się z Wilnem istotnie zapoznać. 
typie okolicznościowym, tylko rozsze- 
rzonym, jest wydana nakladem K. 
Lewkowicza  „Historja Cudownego 
Obrazu Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej“ J. Obsta. Dźwięczą w niej wy- 
raźaie struny... publicystyczne, w ta- 
kich np. frazesach: „Ziemia Wiłeńska 
(nota bene jest to żadne określenie 
historyczne, ani wogóle mające jakie- 

_ kolwiek linje realne) Ziemia Wileńska 
była początkowo welna i Litwinów 
wcale tu nie było. Miasto Wilno za- 
łożone zostało przez Słowian* albo 
„Dopiero gdy Litwa połączona zo- 
stała z Polską i Wilno wyzwolone(!) 

Mustaio z rąk litewskich, poczuło się 
miastem polskiem*, albo „Wiłna za- 
łożycielami nie byli Litwini tylko za* 
łożył je któryś z książąt  słowiań* 
skich“, albo „Wileńszczyzna była od 
Wiepamiętnych czasów zamieszkała 
przez szczepy słowiańskie, które sta- 

nowiły jakby jedną wielką rodzinę i 
mówiły jednakim z nami, Polakami, 
językiem", Innemi słowy: wpierw za- 
nim tu, do naszego kraju przyszli 
Litwini, autochtonami jego byli Sło- 
wianie, tych zaś pod względem 
ojczystego języka nie można było 
odróżnić od... Polaków. Et woila 

justement comme on ecrit l histoire,.. 
Wszędzie po książeczkach ad hoc 

powydawaaych: te same  nawpół 
uświadamiania historyczne i nawpół 
przewodnicze wskazówki, te same 
legendy i starodawne pieśni na 
cześć Matki Boskiej Osirobramskiej. 

Nieco odbiega od utartego typu, 
suto ilustrowana ksiąłeczka napisana 
przez Czesł. Jankowskiego a wydana 
nakładem i drukiem Ludwika Cho- 
mińskiego, zatytułowana «Gościom 
Wilna ku pamięci». W  imaginacji 
autora, gość wileński spędziwszy pa- 
rę dni w grodzie Giedymina, odjeżdża 
ipo raz jeszcze osłaini obejmuje 
wzrokiem miasto opuszczone — mo" 
2е na zawsze. Niemiec byłby rzecz 
zatytułował Nachblick auf Wilno, 
Raz jeszcze przed oczyma przybysza 
przeciąga wszystko to, co powinien 
© Wilnie — zapamiętać. 3 

Wydano też u nas w Wilnie cały 
szereg reprodukowanych w najroztna- 
itszy sposób wizerunków Najśw. Ma- 
ryi Panny Ostrobramskiej. Niektóre 
udały się wyborni:; inne dopisaly 
tylko połowicznie, 

Najekazalej prezentuje się podo- 
bizna obrazu z ruchomą szatą, kolo- 
rowa i złota, wykonana przez L. Ra- 
kowskiego a odbita w drukarni Lux. 
Jest to jedna z pierwszych prac wzo- 
rowej fotochemigrafji pod firmą L. L., 
która niedawno temu rozpoczęła swą 
działalność w Wilnie, rokującej naj- 
piękniejsze nadzieje, i tak bardzo 
"Wilnu potrzebnej. Sorawiedliwość je- 
dnak wyznać każe. że przy całej wier- 

ności kopji, wizerunek jest w tonach 
nie dość czysty. Piękna ta pamiątka 
koronacji ma na okładce napis «Módl 
się za nami». 

Komitet Koronacyjay wydał z wła- 
stych funduszów 3 wizerunki M, B. 
Ostrobramskiej. Największy, trojbar- 
wny w złotej szacie, aczkołwiek efe- 
ktowny, zarywa jednak niestety, ja- 
kimś stylem .. nie swojskim; jest w 
tej sstample coś jakby zakopiańskie- 
go, coś z manjery p. Zofji Stryjeń- 
skiej. Natomiast za najlepszą kopję 
Madonny Ostrobramskiej — w szacie 
po konserwacji — wolno poczytywać 
wydaną przez Komitet jako kliszowe 
odbicie z fotografi Bułhaka. Istnieją 
też w miniaturowym formacie obrazki, 
redukcje rzeczonej reprodukcji, 

Odrestaurowany z wielkim ko- 
sztem i wielkim nakładem pracy, uko- 
„ronowany dwoma szczerozłotemi, osy” 
panemi klejnotami koronami obraz 
Najśw. Panny Marji Ostrobramskiej 
ma być zabezpieczony w kaplicy od 
wszelkiej przygody: metalową, zapu- 
szczoną na noc żaluzją. Na pokrycie 
kosztów tej żałuzji zbiera komitet 
fundusz z rozprzedaży trzech, wzmian- 
kowanych wyżej kopij obrazu Ostro: 
bramskiego. 

Kto ma uszy, niech slyszy, a kto 
ma rozum niech rozumie o co cho- 

DIE 
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mieniu z Minietrami: Skarbu, Przemysłu i 
Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i nzu- 
pełnieniach zniżki taryfowej dla rudy żelaz- 
uej w komunikacji polsko-czechosłowackiej 
(poz. 511); 

— Rozporządzenie M/nistrów Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 
22 czerwca 1927 r. o ulgach celnych dla 
aparatów niewyrabianych w kraju (poz. 512). 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 6 lipca 1927 r 

Złoto. 

Ruble 4622 

GIEŁDA WARSZA WSKA 

; 6 lipca *257 +. 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,91 8,94 8,89 
Holandja 358,50 359,40 357,60 
Londyn 43,44 43,55 43,33 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,04 35,13 34,95 

Praga 26,50 26,56 26,44 

Szwajcarja 172,20 17263 171,77 
Wiedeń 125,88 126,19 12537 

Wiochy 4920 49,05 49,17 

Fupiery Procentowa 

Dolarėwka 5450 54,25 
Pożyczka dolarowa 84,— 
kolejowa 102,50 103— Е 

5 proc. konwers. 62,15 62,— — — | 

5 proc. listy Banku Gosp. Kraj. i Bauku 
Rolnego 92,— 
4,5 proc. ziemskie 54,— 
8 proc. Warsz. 76— — — 
5 proc. warsz. 62,25 63,50 
12 pioc, wa:szawskie 57.— 
5 proc. m. Piotrkowa 52— 
8 proc. obligacje Banku komunalnego 92— 

©NIK 
siąc urządzana będzie pub!iczna licy” 
tacja tych psów. Koszta, związane z 
tą naprawą psiego losu, w porówna- 
niu z pobieranym podatkiem, stano- 
wią stosunkowo bardzo mały odsetek. 

Пя WOJSKOWA 
— Wyjazd dowódcy 6 bryg. 

KOP. Dowódca 6 brygady KOP pik. 
Górski wyjechał w dniu wczorajszym 
do Obabia, gdzie będzie obecnym na 
zawodach konnych swejej brygady. 
Podczas ni:obecności p. płk. Gór 
skiego funkcję jego pełn'ć będzie za- 
stępczo kpt. S. G. Stabicki, 

— Termin składania podań o 
odroczenie. W myśl! rozporządzenia 
M. $. Wojskowych poborowi, którzy 
korzystają z odroczenia terminu od- 
bycia służby w wojsku stałem (w myśl 
$ 363 pkt. B. rozporz. wykon. do 
ustawy o powsz. obowiązku służby 
wojskowej) do dnia 1 października 
r. b. po raz ostatni, mogą prosić o 
wcielenie ich do szeregów, w ctlu 
odbycia służby w wojsku stałem, wraz 
z półtorarocznymi R. 06, to jest w 
lipcu r. b. 

W tym celu życzący być wcielo- 
nymi powinni zgłosić się do właści- 
wego komendanta P. K, U. najpóźniej £ 
do 14 lipta rb., a równocześnie wno» 
sić prośby do władz administracyjnych 
I instancji o przyznanie im prawa do 
służby półłorarocznej. 

UNIWERSYTECKA. 
— Egzaminy magisterskie na 

wydziałe Humanistycznym Uni- 
wersytetu Stefana Batorego będą 
się odbywały począwszy od roku aka- 
demickiego 1927—28 w dwóch ter- 
minach corocznie, powakacyjaym (fe- 
siennym) i przedwakecyjnym (wiosen- 
nym). W terminie jesiennym r. 1927 
rozpoczną się egzaminy dnia 24 paź- 
dziernika. Zgłoszenia do tych egza- 
minów będą przyjmowane w czasie 
od 3 do 8 października. 

KOLEJOWA. 
— Zmiana rozkładu jazdy w 

dniu 8 bm. Wobec zamknięcia szla- 
ku Mercinkańce—Orany w dniu 8 b. 
m. dla ruchu ws ystkich pociągów 
(od godz. 7.00 do 19.00) wywołanej 
koniecznością „wskutek odbudowy 
mostu na rz. Ulła, pociąg osobowy 
Nr. 714 komunikacji Zemgale—War- 
szawa w dniu tym na trasie od Wil- 
na do Grodna w biegu nie będzie, a 
zostanie skierowany z Wilna do War- 
szawy drogą okrężną przez Lidę, Mo- 
sty, Grodno z odejściem z Wilna o 
godz. 845 i przyjazdem do Warsza- 
wy we właściwym czasie. Jednocześ- 
nie w związku z tem w dniu 8 bm. 
wagon bezpośredniej komunikacji 
Zenigalc—Warszawa odejdzie z Bia: 
łegostoku z pociągiem Nr 714 a nie 
z poc. Nr. 704, 

OSOBISTA. 

* Bolesław Buyko wybilny ar- 
tysta-malarz, wilnianin, stale od lat 
wielu w Paryżu zamieszkały, bawił 
dni parę w naszem mieście. 

P. Buyko ma posiadłość nadmor- 
ską w okolicach ,Nizzy; naieży do 
tamtejszej Sacieić des Ariistes Fran- 
cais a z ostatniej wystawy nicejskiej 
malarstwa i rzeźby rząd francuski za- Р 
kupił obraz p. Buyki „Madonna”. 

P. Buyko, jak słyszeliśmy, nosi się 
z myślą przejechania na stale z Pa- 
ryża do Wilnai założenia tu między- 
narodowej szkoły malarstwa. 

RÓŻNE. 
— Odznaczenie. Bawiąca od 

pewnego czasu w Polsce, rodaczka 
nasza ze Szwecji, Panna Wanda 
Pomian, została odznaczona "orderem 
Polonia Restituta. Panna Pomianów- 
na jest znana ze swej działalności 
dziennikarskiej i odczytowej oraz za- 
służonej pracy w szerzeniu wiado- 
mości o Polsce zagranicą. 

— Wystawa ku czci Slowac- 
kiego z powodu dużej frekwencji i 
licznych zgłoszeń przyjezdnych za- 
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uszę 
r P. 

Kazimiery Niewiarowskiej 
zmarłej fragicznie dnia 1 lipca r. 
żałobne przed ołtarzem Matki 

8 lipca © go 
Koleżańki i 

     

Wiedze śledcze prowadzące śl.d- 
two w sprawie okradzenia Kościoła 
w Sołach uznały za poirzebne aresz- 
tować dwóch znanych i notowanych 
zładziei i oszustów Wład, Kosteckie- 
go i S'an, Ładuszyńskiegc, poszlako- 

Boskiej Ostra 

Areszty Świętokradeów. 

, odprawione będzie, nabożeństwo b. 
bramskiej w piątek cula 

dz. 11 rano, na kióre zapraszają przyjaciół i znajomych 

Koledzy Teztru Letniego 

wanych w dokonaniu iego świę okracz - 

siwa. W dau kradzieży obydwaj 

aresztowani byli w Sałach, pomimo 

ta obzcnie negują to, nie mogąc 

jednocześnie wykazać swego alibi. 

Gen. Mink.ewicz na pograniczu. 
Dowódca KOP. gen. Minkiewicz w 

asystencji szefa sztabu ppłk. S. O. 
Maruszewskiego i szefa zdrowia płk. 
lekarza Michałowskiego przeprowa- 
dził inspekcję szeregu pododcinków 
na granicy sowieckiej oraz strażnicy 

w  Radoszkowiczach, Gen. Minkie- 
wicz witany był wszędzie przez lokal- 

ne dowództwa oraz ludność miejsco- 

wą, która oceniła już dodatnie strony 

przyja-nego don stosunku oddziałów 

KOP. 

Kowieńska bibuła agitacyjna. 
W rejonie Olicčiszsk w  przed- 

dzień uroczystości koronacyjnych 
niewiadomi sprawcy rozrzucili znacz- 

ną ilość ulotek nawołujących ludność 

litewską do niebrania udziału w Uro 
czystościach. 

U:otki te zredagowane są w tonie 
obelżywym i autorzy jej usiłują wmó- 
wić w ludność litewską, że nietykal- 
ność granicy powinna być im Święt- 
sza od obrazu Matki-Boskiej Ostro- 
bramskiej, 

Epidemja malarji gnębi bydło rogate. 
Władze weterynaryjne mają ostal* 

nio nielada kłopot z szerzącą SIĘ Epi- 

demją malarji bydła rogatego. Cho- 
roba ta roznoszona przez kleszcze 

znalazła na terenie naszych woje- 

wództw podatne dla siebie warunki w 

postaci _ pastwisk leśnych i błotni- 

stych. Epidemja ia dziesiątkuje bydło 

rogaie, a władze sanitarne nie rozpo- 

rządzając dostatecznym personelem ie- 

karskim nie są w stanie całkowicie 
zgnębić ją. 

Jako przykład zaznaczyć możemy, 
że ieren pow. Wiłeńsko « Trockiego 
obsługiwany jest przez dwóch zaled- 
wie lekarzy: ;sejmikowy lekarz objaz: 
dowy i powiatowy. Podkreślić tu na- 
leży, że równoległe ze zwalczaniem 
tej epidemii wspomnizni lekarze-wete- 
rynarji mają cały szereg innych prac. 

Otieer policji w obronie honoru munduru rani 
bandytę, 

W dniu 5 b. m. na ul. Bakszta ko i począł nawoływać do rozbroje- 

przechodzący oficer policji p. M. spo- nia oficera i posterunkowych i uwol- 

strzegł awanturujących — 516 dwóch nienia aresztowanego. 

młodych ludzi idacych w towarzystwie 

kobiety. Na uwagę, że па ulicy 

mie wolno jest krzyczeć jeden z nich 

wszczął jeszcze większy hałas lżąc 

przytem ordynarnemi słowy. 

Po wylegilymowaniu okazalo się, 

że się nazywa Ambrožewicz, Zaczął 

on fłomaczyć p. M. 5 w momencie 

kiedy przechodził pod oknami schro- 

niska akademickiego, rzucona w nie- 

go butelką, jak to później wykazało 

dochodzenie fakt taki nie miał miejsca) 

i chcąc zaedokumentować swoją nie: 

nawiść do akademików począł okła- 

dać laską wypadkowo przechodzące- 

o akademika. й 

Rozbrojono go. Zajście wywstafo 

zbiegowisko co chciał wykorzystać 

„rzeci uczestnik awantury Konst. Rać- 

Na tłe tym doszło do bójki po- 
między publicznością, gdyż pewna 
część stanęła w obronie policji. Po- 
sterunkowi  ulokowali szamoczącego 
się Ambrożewicza w dorożce, chcąc 
odwieźć ga do komisarjatu. Rozwście: 
czony awanturnik nie dał jednak za 
wygraną i wyrwawszy się posterun* 
kowym rzucił się. na oficera wymie- 
rzałąc mu dwa silne ciosy kułakiem 
w głowę. z 

Pan M. schwycił wówczas szablę 
i ciął nią napastnika. Publiczność wi- 
dząc krew rozbiegła się a napastnicy 
zostali przy pomocy sierżanta 6 p. p. 
Leg. przytrzymani. Na miejsce przy- 
było natychmiast pogotowie ratunko- 
we i opatrzyło rannego  opryszka 
oraz poszkodowanego oficera. 

EEPETET SPA STI AT BRT TTT RAT ONNPNIKNNIES | 

staje przedłużona do dnia 10 lipca 
r. b. włącznie. 

— (o) Z dorocznych obrad 

synodu ewangielicko - reformo- 

wanego w Wilnie Daia 29 czer- 

wca zakończone zostały doroczne 

obrady synodu ewangielicko-reformo- 
wanego w Wilnie. Między innemi, 

zapadły uchwały o wyasygnowanie: 

1) 5000 zł. na cele społeczne, 2) 10000 

zł na stypendja w średnich szkołach 
3) 3000 zł. na stypendja w szkołach 

wyższych. Wreszcie zostały uchwalo- 

ne zapomogi na rzecz Macierzy Szko!- 

nej w Wilnie, T-wa przeciwgruźlicze- 

go, Czerwonego Krzyża, kasy im, 
Mianowskiego i t. d. 

-— Harcerze na pogran czu. 

Ostatnio do szeregu miejscowości na 

pograniczu położonych przybyły dru- 

żyny harcerskie z całej niemal Polski, 
W Krasnem osiedliła się warszawska 

drużyna harcerska męska w liczbie 

33 osób. W Druskienikach—żeńska, 
28 osób, w Niemenczynic—diutyna 

męska z Poznania, 21 osób i w Świ: 

łach— 15 harcerek. 

— Wycieczka doświadczalni- 

ków rolaych w Wilnie. Bawi w 

Wilnie od wczoraj wycieczka doświać. 

czałników rolnych ze wszystkich dziel: 

nic Polski. Wycieczką składającą się 

z l4esób prowadzi ki:rownik wy- 

działu nauxowo-doświadczalnego dr 
Ignacy Kosiński. Goście zwiedzili 

wczoraj miasto i zakłady USB. dziś 

zaś zwiedzą stację doświadczalną w 
Bieniakoniach oraz majątek Trybańce 

wł. p. J. Borowskiego. 
— Wystawa obrazów warszawskich 

artystów malarzy, otwarta cojziennie od 

odz. 10 r. do 7 wiecz, w sali klubu Han- 
owo-Przem słowego w Wilnie (ul. Mickie- 
wicza 33a), $cąga coraz liczniejsze tłumy 
publiczności, podz.wiającej oryginalne i iście 

o mistrzowsku wykonane przce trzydziestu 
kilku artystó v stołecznych, z pośród których 

na szczególne wyróżnienie w dalszym ciągu 
przeglądu prac ich zasługują: starą dobrą, 
szkołą traktowane główki kobiece, typy 
wiejskie, scen rodzajowe i potrety wybit» 
nych postaci : istorycznych (m in. T. Ko: 
ściuszki i gen. Dwernicsiego) przez ś, p. Fe- 
liksa Bagieństiego, «jca zuskomitego batali- 
sty Stanisława, którezo prace również są tu 
wystawione; —' r; ginalna pod względem tech 

niki w mozaik »wy sposób wykonana <Dzwo- 

nica w Górze Ka!warji pod Warszawą» pizez 
Józefa Jarosz»;—sceny historyczno-rodzajo- 

we «Na dwo ze k óla Stasia» (w pałacu Ła- 

ztenkowskim w Warszawie za czasów Stani- 

sława Augusta odbywające się) przez Mie- 
czysława Trzcińskiego; —kwiaty (martwa na- 
tura) i architeśiura siarej Warszawy Wacła- 

wa Qranzowa, Oraz p'zepiękne «Różyczki 
olne» Stanisławy Kędzierskiej, żony i ucze- 

nicy najwybitniejszego akwerelisty polskie- 
go, ostatnio laureata nagrody m. st, War- 
szawy Apolonjusza Kędzierskiego, 

Prymicje ks. Stanisłam 
wa Baranowskiego. 
Dnia 29 ub. m. w Archipresbyter- 

jalnym kościele Św. Jana ks. Stanisław 
Baranowski, kapłan archidjecezji mo 
hylawskiej, odprawił swoją pierwszą 
mszę św. Prymicjant, urodzony w 
r. 1887 w Dynaburgu, po ukończeniu 
nauk urzędował w zarządzie kolei 
Moskiewsko « Windawo - Rybińskiej 
(dziś Północno-Zachodnia) w Peters- 
burgu i od r. 1922-go jednocześnie 
w seminarjum zaprawiał się do nauk 
teologicznych. W r. 1924:ym powró- 
cił do kraju i wykształcenie teola- 
giczne dokończył w seminarjum lu- 
belskiem, gdzie też i został wyświę- 
ceny. Jako naczelnik wydziału rachun- 
kowego odznaczał się gruntowną zna- 
jomością buchalterjj i sumlennością. 
W stosunku z bolszewikami wykazał 
wiele prawości i męstwa, gdyż nigdy 
nie wchodził w żadne kompromisy 
i-pomimo obietnic i postrachów — 
nia dał się wciągnąć do żadnych so- 
wiečkich związków: trzymano go w 
zarządzie, bo jako fachowiec (spiec) 
był niezbędny. Ta siła moraina—ma- 
my nadzieję—ułatwi ks. Stanisławo: 
wi Baranowskiemu odpowiedzieć szla- 
cheinie i wiernie powołaniu kapłań- 
skiemu. Nasuwają się mi na myśl 
słowa Asnyks: 

„O, przyłacielu, przyjm dziękczy= 
nienia 

Za ię naukę nam daną: - 
Tak w kuźii życia pośród pło 

mienia 
Da pracy wstawić trza rano 
I każdy zamiar, każdy czyn potem 
Pod twardym urabiać mlotem. 

X. Michał Butkowski, 
2] 

TBATR i MUZYKA, 
— Reduta na Pohulance. «Śluby pa: 

nieńskie». Jutro i pojutrze o godz. S-ej wiecz. 
l Grupa Objazdowa Zespołu Reduty tylko 
dwa razy przedstawi «Śluby panieńskie»— 
Lomedję At hr. Fredry. Ceay miejsc od 
2) gr. do 2 zł. 50 gr. Bilety wcześniej na- 
bywać można w blurze «Orbis> (Mickiewi- 
cza llj—w dzień przedstawienia w kasie 
teatru od 5€ej pp. й 

— Wieczór taneczny Musi Dajches. 
W miedzielę, 10 b. m. o g, 4-6] pp. W gma- 
chu Reduty na Pohulancę odbędzie się tyl- 
ko jedrm występ młodej a już znakomitej 
artystki 6-cio letniej Musi Dajches. Wieczór 
ten Łędzie powtórzeniem koncerlu w Fii- 
harmonji Warszawskiej pod protektoratem 
p. Marszałkowej Piłsudskiej Bilety w cenie 
od I zł. wcześniej nabywać można w księ- 
garni «Lektor» (Mickiewicza 4) — w dzień 
oncertu w kasie teatru od f 12-е] w pol. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
dla urozmaicenia repertuaru raz jeden grana 
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będzie amerykafiską krotochwila <Jutro po- 
goda» z pp. L. Pilatti i K. Wyrwicz-Wi- 
chrowskim w rolach głównych. 

, Jutro z powodu próby generalnej z sztu- 
ki An-skiego <Dybuk> — przedstawienie za: 
wieszone. 

<Dybuk>—grany był w języku polskim 
we wszystkich miastach większych na tere- 
nie Rzeczypospolitej; u nas <Dybuka» wpro- 
wądza na scenę specjalnie zeproszony zna: 
ny reżyser i dramaturg Andrzej ;Marek, jed« 
nocześnie tłomacz sztuki. 

Premjera «Dybuka», do którego tło de- 
koracyjne skomponował prof. W. Drabik w 
Warszawie, dana będzie w sobotę nafbliższą. 

W Warsząwie «Dybuk», był grany w 
roku zeszłym; cała prasa warszawska jedno- 
głośnie podkreśliła walory artystyczne <D;- 
buka»- 

Legenda dramatyczna An-skiego, wyso: 
ce oryginalna w swej myślowej treści i kon- 
strukcji dramatycznej, stała się bardzo znaną 
i popularną nie tylko w Polsce, lecz i na 
pierwszorzędnych scenach zagranicznych. Po- 
mijając już interesującą dla olbrzymiej więk- 
szości publiczności egzotykę chasydzkiego 
małomiasteczkowego gheita, «Dybuk» spo- 
wity w mgły jakiegoś niedzisiejszego zupeł- 
nie romantyzmu, skąpany w mistycznych 
światłach zaziemskości, jest istotnie nieprze- 
ciętnym tworem scenicznym i węgielnym ka- 
mieniem sławy autora. 

— Teatr Letni (ogród po:Bernardyń- 
Ski. Dziś po raz 5-ty grana będzie barwna 
i efektowna operetka G'lberta «Królowa ki- 
nematografu» z ulubienicą Wilna Janiną So- 
kołowską w roli tytułowej, Resztę obsady 
tworzą: J. Winiaszkiewicz, S. Laskowski, 
Z. Malinowski, R. Misiewicz i inni. W «di- 
vertissement» w akcie trzecim występuje fe- 
nomenalna tancerka siedmioletnia Ludmiłka 
Lazarówna. Początek o g. 8 m. 30 wiecz. 
Bilety do nab;cia od g. 11—4-ej w kasie 
Teatru Polskiego, od g. zaś 5 ej—w kasie 
Teatru Letniego. 

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

ny i P, A. T. 
15.00. Komunikat gospodarczy i meteoro- 

logiczny. 
1700—17.25. Odczyt «Wśród książeka. 
17.25—17.50. Odczyt p. t. Tajemnice o- 

ceanu. 
17.50—18.00, Komunikaty, 
1800— Transmisją muzyki tanecznej z 

kawiarni «Gastronomia»; 
19 00—19.20. Rozmaitości. 
19.20—19.35. Komunikaty «РАТ,». 
19.35—20.00. Odczyt p t. «Uroczne oczy 

w wierzeniach i zwyczaj:ch ludowych». 

Na srebrnym ekran'e. 
Uroczystości Koronacyjne na 

filmie. 
Od dn, 6 b. m. wyświetlany jest w ki- 

nie miejskiem film p. t. <Wilno w okresie 
Koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej». Jest to wielki obraz (taśma 
przeszło 2 tys. met ów długości) produkaji 
wileńskiej. sześciu wielkich aktach rozta- 
Czą się przed oczami widza krajobraz wileń- 
ski, a więc przecudne brzegi Wilji, lesiste 
wzgórza, wreszcie miasto samo z jego pra- 
starami murami i kościołami. Następnie cały 
szereg scen historycznych z życia Wilna, 

Oto 4 pułk ułanów zaniemeńskich pre- 
zentuje swoją sprawność. Pułk ten brał wy- 
bitny udział w walkach o nasze miasto. Da- 
lej harcerze, «Czarna trzynastka» składają 
hołd cieniom poległych w powstaniu 63 ro- 
ku na Górze Zamkowej. Nie brak też popi- 
sów sportowych. A. Z, S. i Wil. Tow. Wio- 
ślarskie trenują usilnie na Wilji. Wreszcie 
przewijają się uroczystości związane ze spro- 
wadzeniem zwłok Słowackiego, a więc msza 
Św. na dziedzińcu Piotra Skargi i odsłonię- 
cie tablicy i popiersiz przez J. M. Rektora 
pr. Pigonia. 

Najwspanialej wypadły zdjęcia z uro- 
* czystości koronacyjnych. Każdy, kto się przy- 

glądał tym uroczystościom mógł jeszcze raz 
przeżyć dawne wzruszenia. Kto zaś nie wi- 
dział będzie miał dokładnie odiworzony 
przebieg koronacji. 

Liczne rzesze pielgrzymów przybywają 
do Wilna. Ciągną ich sznury całe od dworca. 

Na granicy litewsko-polskiej przekrada- 
ją się, gdyż rząd kowieński zabronił im 
wziąć udział w uroczystościach. 

Oddziały K. O. P.a przyjmują pątników 
litewskich z otwertemi ramionami. - 

W przeddzień koromacji Obraz zostaje 
przeniesiony z Ostrej Bramy do Bazyliki. 

Przybywa do Wilna Prezydent Rzeczy- 
pospolitej p. Ignacy M.ścicki. Gdy wyświe- 
tlano moment przyjazdu Prezydenta do Wil- 
na oOzwały się długo niemilknące oklaski. 
Orkiestra grała hymn narodowy. Wszyscy 
powstali z miejsc. Niemniej burzliwemi okla- 
skami powitano przybycie Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 

W dalszym ciągu sama koronacja i prze- 
niesienie obrazu do Kaplicy Ostrobramskiej 
wypadły w obrazie świetnie. 

Wogóle całość filmu czyni jaknajlepsze 
wrażenie. Ma film ten pierwszorzędne zna- 
Czenie. Wyświetlany będzie we wszystkich 
miastach Polski, Unaoczni piękno Wilaa i 
Wileńszczyzny i przeniesie niejako do na;- 
dalszych krańców Rzeczypospolitej podnio- 
słą uroczystość, która w scrcach zostawia 
otuchę i wiarę w opiekę Panienki Ostro- | 
bramskiej, (©) 

  

MAURYCY RENARD 

“Czy on? 
Lecz Lione!, namyślając się nad 

każdem słowem, rzekł półgłosem: 
— Czy jest pan pewien tego, co 

mi pan oświadczył? Czy mógłby pan 
ręczyć, że w przeszłości Jana Marenil 
a raczej Fready — Węża, ne było 
zbrodni, skuikiem której powinien on 
być w więzieniu, lub na gilotynie? 

— To są poważne zarzuty, panie 
de Prase. Czy mam zawołać sekreta- 
rza, by stenografował pańskie ze- 
znanie? 

Lionel zrobił gest przeczący. 
— Broń Boże,—zawołał żywo. — 

Mówiłem panu przed chwilą, że nara- 
zie mam tyłko podejrzenia. 

— Dotyczące tej starej historji o 
dramacie w Luvercy nieprawdaż? 

— Pan wybaczy, gdy będę miał 
dowody, przyjię do pana. Do tej 
chwili, proszę zapomnieć moje słowa. 

— jestem zawsze do usług pan- 
skich, panie de Prase. 

Czy często zdarzało się panu 
zaobserwować tego rodzaju fakty roz* 
dwojenia osobowości, panie prefekcie? 

— O vlele częściej, niż to się zda- 
je. Kilka faktów oficjalnych, znanych, 
wiele mniej wyraźaych, Czy jest czło- 
wiek o prostej strukturze psychicznej? 
Czyż mózg nasz nie jest siedliskiem 

Zjazd Stowarz. Mło”= 
dzieży Polskiej Związ= 

ku Wileńskiego. 
W. niedzielę, 3-go lipca odbył się 

2-gi Zjazd Delegowanych ze Stowa- 
rzyszeń MŁ Polskiej Wileńskiego 
Związku. Zjazd rozpoczął się od na- 
bożeństwa u św. Ducha, celebrowa- 
nego przez Ks. [Biskupa Tymienice- 
kiego z Łodzi. Po nabożeństwie i po 
poświęceniu dwóch sztandarów mło- 
dzież ustawiła się w szeregach przed 
kościołem,  Przejeżdżający właśnie 
przez ulicę J. E. Ks. Arcybiskup Ro- 
muałd Jałbrzykowski przemówił ser- 
decznie do zebranej młodzieży, a ta 
witała swego Pasterza żywiołowym 
okrzykiem: niech żyje... Następnie w 
uroczystym pochodzie o 20-1u zgórą 
sztandarach udali się wszyscy do sali 
miejskiej, gdzie miały się odbyć ob- 
rady Zjazdu. 

Otworzył Zjazd członek Rady 
Związkowej, p. Waidemar Weyssen- 
hoff. Po dokonaniu wyborów prze- 
wedniczącego (p. Żmitrowicz) i ;resz- 
ty prezydjum — nastąpiły przemó- 
wienia powitalne. Pierwszy mówił wi- 
ce-wojewoda, po nim szereg innych a 
także odczytano depesze gratula 
cyjne. 

Po krótkiej przerwie wygłoszone 
zostały dwa referaty, „o wychowaniu 
fizycznem* przez prof. Gołąba i dru- 

j: „o idei Stowarzyszeń” przez p. 
ohdziewicza, 
W celu zamanifestowania obywa- 

telskiego stesunku do przedstawicieli 
Rządu, przebyw ających w Wilnie, ze- 
brana w sali młodzież wznosi trzykrot- 
ny okrzyk na cześć Pana Prezydenta. 
Orkiestra gra hymn narodowy. 

Następnie załatwiono szereg spraw 
organizacyjnych, więc dokonano wy- 
borów Rady Związkowej, przyjęto do 
wiadomości sprawozdania delegowa" 
nych i zatwierdzono sprawozdanie 
Zarządu Związku, złożone przez ks. 
sekretarza generalnego, ks. Francisz- 
ka Kafarskiego, oraz budżet roczny. 

Przy końcu obrad Zjazd uchwalił 
szereg wniosków i rezolucyj. Jedną z 
nich, znamienną ze względu na na- 
wiązanie do uroczystości koronacyj- 
nych, przytaczamy in ex'enso: „2 gi 
Zjazd Delegowanych Związku Wileń- 
skiego — ukoronowaną Matkę Bos- 
ką Osirobramską, w cudownym ob- 
razie łaskami słynącą, obiera na Opie- 
kunkę i Świętą Paironkę po 'wieczne 
czasy wszystkich prac i poczynań 
związku Wileńskiego”, 

Zjazd zakończono uroczystem od- 
$р ewaniem Stowarzyszeniowego hym- 
nu: „Hej do apelu...* i złożeniem 
zbiorowego hołdu przed Ostrą Bramą, 

Zaznaczyć trzeba, że przedstawi- 
ciele Zjazdu, mianowicie: pułk. Wł. 
Piasecki, }, Zmitrowicz i ks. Fr. Ka- 
farski złożyli tegoż dnia Panu Prezy- 
dentowi na audjencji oświadczenie 
zaczynające się od słów: " 

„Wileński Związek Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej, 
swych szeregach młodzież pozaszkol- 
па z województw: Wileńskiego, No: 
wogródzkiego i Białostockiego, skła- 
da panu Prezydentowi Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy hoł- 
e czci i obywatelskiego oddania 

się”, 
W Zjeździe uczestniczyło osiems:t 

zgórą osób. Ponad tę liszbę w defi- 
ladzie wojsk i oddziałów P. W. jaka 
oabyla się tegoż dnia, w niedzielę 
przed Prezydentem. wzięłaudział kom- 
parja Przysposobienia Wejskowego 
ze Stowarzyszeń w ilości koło dwus- 
iu usob, co stanowi cyfrę dość po- 
keźną, jeśli się weźnie pod uwazę 
dwuleinie dopiero istnienie Związku 
Wileńskiego. Stowarzyszenia szły po 
hufzach szkolnych. 

Redakeja „Siowa“ 
poszukuje pracy dia bylezo ucznia 

4 szkoły majątkowej w Słobodyszcze 
„Hr. Potockich—došwladczonego mes | 

Ž Chanika — з1пбегла oraz kowala. T. 
14, Laskawe zaofiarownia prosi my nad. Ć 

syłać do adm. «Słowa» dla monar: 
chisty legitymacją 21082. У 

  

        

    

dobrą i zła, które kolejno wypływają 
ma powierzchnię Świadomość? A ci 
skazańcy, którzy życiem swem płacą 
za zbrodnię, popełaioną w chwili, kie- 
dy się, pod wpływem różnych uczuć 
przestało być sobą, w chwili, którą 
żałują, której nie mogą zrozumieć. 
Czy pan sam nie odczuwa w sobie 
czasem jakiegoś innego człowieka, nie- 
znanego, który postępuje wbrew temu, 
jakby pan postąpił. Gdybym tak na- 
gle z tej teki wyjął plikę aktów doty- 
czących druga pańskiego „ja, co 
mógiby mi pan odpow edzieć, wiedząc, 
iž w tym wypadku, o którym mówi- 
my oba, sumienia nie są związane ze 
sobą żadną nicią. 

Lionel próbował uśmiechnąć się z 
tego żartu, lecz przykrem mu było, 
nawet w tej formie stosowanie psy- 
chozy do siebie. To też pośpieszył pe- 
żegnać się z prefektem. 

— Żegnam pana, proszę przyjść 
do mnie, gdy będzie mnie pan potrze- 
bowal,—rzek! prefekt — mam tu na 
myśli dramat w Luvzrcy... 

Lionel zamyślony wyszedł, w u 
szach jego dźwięczał frazes prefekta 
policji „Nie zasiądzie on ma ławie 
oskarżonych, chyba że złe instynkty 
wezmą górę... 

W tych słowach zawarty był plan 
kampanji, o której Lionel de Prase 
myślał z djabelską radością, pochyla- 
jąc się nisko, w Odpowiedzi na po- 

skupiający w 

SŁ O W O 

Dzień spółdzielczości. 
Nie można pominąć milczeniem 

faktu zorganizowania w Wilnie dnia 
spółdzielczości. W ubiegłym tygodniu 
z inicjatywy miejscowych organizacyj 
Spółdzielczych dzień spółdzielczości 
został zorganizowany i przeprowa: 
dzony, nie wywierając wszelako na- 
łeżnego wrażenia skutkiem różnych 
przyczyn natury czysto zewnętrznej, 
jak obchód sprowadzenia zwłok Sło- 
wackiego i uroczystości koronacyjne. 
Nie można jednak nad zagadnieniami 
poruszonemi w „Dniu spółdzielczości” ©® 
przejść do porządku. Ruch współ: 
dzielczy, tak świetnie rozwijający się 
na zachodzie Europy, 
przed sobą więcej niż za sobą. Ro- 
zumiejąc znaczenie reklamy i zdając 
sobie sprawę z małego względnie u- į 
świadomienia społeczeństwa w Spra- 
wach spółdzielczych, Międzynarodowy Ę 
Komitet spółdzielczy postanowił urzą- | 
dzać „Dnie spółdzielczości", któreby 
rozpowszechnialy 
przysparzaly jej nowych zwolenników. 
Takiemi wytycznemi kierował się też 
i wileński komitet w osobach p. U. 
Jasieńskiego, p. W. Witwickiego i 
mjr. Balingera. «Dzień spółdzielczo: 
ści» w Wilnie obejmował swym pro- 
gramem rozdawanie na ulicach ulotek 
oraz urządzenie uroczystej Akademiji, 
poświęconej sprawom spółdzielczości. 
Akademja urozmaicona była występa- 
mi artystycznemi muzyczno wokalne- 
mi oraz deklamacjami bajek Lemań- 
skiego na tematy kooperacyjne przez 
p. K. Wyrwicza. : 

Jak już wyżej powiedzieliśmy, ob- 
chód mimo nadzwyczajnego powe- 
dzenia przeszedł bez głębszego wra- 
żenia, skutkiem przyczyn zewnętrz- 
nych. 

Idea kooperacji da się streścić 
krótko: naczelną zasadą Spółdziel- 
czości jest wyeliminowanie pośredni- 
ków przez stworzenie własnej wy: 
twórczości. 

Największe bowiem zyski osiągają 
przedsiębiorcy prywatni właśnie z wy: 
twórczości. Nabywając produkty spół- 
dzielcze zaoszczędza się zysk na ce- 
nie i gatunku towaru, częściowo zaś 
wraca kapitał w formie zwro:ów od 
zakupów. Zasady te poczęto po raz 
pierwszy wprowadzać w życie w 
Anglji w ubiegłem stuleciu. Dziś 
spółdzielczość angielska jest najbar- 
dziej rozwinięta. 

W miarę postępowania na wschód 
malejg ruch spółdzielczy. Wileńsz- 
czyzna pod tym względem zajmuje aż 
4te miejsce w szeregu miast polskich. 
Polska w gronie innych pańsiw stoi 
na szóstem miejscu w ruchu spół- 
dzieiczym. 

Spółdzielczość idzie w trzech kie- 
runkach: spożywczym, kredytowym i 
wytwórczym. Najbardziej rozwinięta 
jest w Polsce spółdzielczość spożyw: 
cza (spółdzielnie  Roln.-handlowe). 
Mniej kredytowe, a najmniej wytwór- 
cze. Wogółe dużo jeszcze jest do 
zrobienia we wszystkich gałęziach 
Spółdzielczości. Jako ilustracja w tym 
względzie posłużyć może Dania, któ- 
ra jest dla nas wzerem do naślado- 
wania. Stosunek Spółdzielczcści wy- 
twórczej polskiej i duńskicj charakte- 
ryzuje paradoksalne na pozór powie- 
dzenie, iż „duńska krowa daje więcej 
niż polska krowa". Widoczne jest, 
że dużo w dziedzinie kooperacji ma- 
my do zrobienia, tem bardziej iż idea 
spólczości zainteresować powinna 
szersze społeczeństwo i pociągnąć je 
do žywszego interesowania się ru« 
chem spółdzielczym, (c) 

EPC TE NTT FA 

Nowość wydawncza 

Czesława Jankowskiego 

6 „WRAŻENIA RUMUŃSKIE 
CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

4 
+ 

z 12 ilustracjami. : 

ważne skinienie małego staruszka do- 
stojnika. 

Xi 

Rewelacje Marji Lefebre. 
Następnego dnia rano podróżn k 

jakiś wysiadł na stacji Epernay z po- 
ciągu idącego z Paryża. Ubranie ni- 
czem nie odróżniało go od reszty pa- 
sałerów drugiej klasy. Jednak wpraw- 
ne oko mogło rozpoznać w człowieku 
tym charakterystyczne cechy policjanta. 

Skierował się ku centrum miasta i 
odczytawszy na tablicy nizwę ulicy i 
numer domu, swobodnie wszedł do 
sklepu z warzywami. 

— Czy zastałem panią Lefebre?— 
zapytał zdejmując słomiany kapelusz. 

— Jestem nią. 
Młoda brunetka, sprzedająca wa- 

rzywa, zwróciła się ku nieznajomemu. 
— Chciałbym pomówić z panią, 

nie będzie te długo trwało. 
Niepokój jakiś zachmurzył jej twarz. 

Nieprzyjemnie jest przyjmować wizytę 
nieznajomego, który oznajmia z góry: 
„Mam z panią do pomówienia*. 

— Eugenjuszu|-zawołała. Chodź 
no tu na chwilę! 

Ukazał się czterdziestoletni męż- 
ćzyzna w granatowym fartuchu o twa» 
rzy ponurej i nieufnej. 

Ten pan ma do mnie jakiś interes, 
Zastąp mnie tutaj. 

Przybyły ukłonił się uprzejmie. 

w Polsce ma g 

ideę keoperacji i | 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ut. Ostrobramska 5) 
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 Od dnia 6 do il lipca 1927 r. włącznie będzie wyświetlany tilm: 

„Wilno w okresie Koronacji 
Obrazu Matki 
wielki film Polski, produkcji Wileńskiej, obrazujący szczegółowo przebieg uroczystości 
koronacyjnych w dniu 2 VI! 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 daiu. 
2,000 metrów, wykonany został przy udziale Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Marszałka lózefa 
Piłsudskiego oraz władz państwowych, wojska, organizacyj społecznych, sportowych i t. d. «Wilno w okresie Koronacji 2% 
Cudownego Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej» jest jedynym filmem polskim, ktory pozwoli wszystkim przeżyć raz 
jeszcze owe podniosłe święto. Ostatni seans o godz. 10-ej wiecz. Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Wł. Szczepańskiego. 
W poczekalni koncerty radjo. Ceny biletów: parter — 60 gr., balkon — 30 gr. Początek seansów: w niedzielę i święta od 

Boskiej 

2 Cudownegogż 
Ostrobramskiej” iR 

Film ten, & drugcšci przeszło 
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e g. 4-ej, w soboty od g. 5'ej, w inne dnie od g. 6. 

Kino. jąc Parter od 80 gr., Balkon — 50 gr. P r e m j e r a! Wielki film erotyczny 
teatr- „Helios Romantyczne przygody Don Juana lekkoducha, flircierza 1 

ul, Wileńska 38, „Demon Kobiet“ urwipotcia, W rol. główn. NORMAN KERRY i GRETA NISSEN, 
e 
® 

Bogata wystawa! Testyny! Przepych! Królewskie Pałace. Ost. seans o godz. 10 i pół. 
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+44040444 000 444094 

Redakcja „Siowa“: 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego 

   
   
    
   

ŽADAČ w APTEKACHi SKŁADACH APTECZNYCH. 

poszukuje pracy dla człowiega lat średnich posiadającego : 
у Średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, buchalterji 

Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa 4 
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EWC Dr. 6. Woligon «SZAN Em 
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FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 
nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

  

       
        

   
   

  

    
W. dr. Nr. Bi. 

= wież 
= = mo 

| 
JEDYNY iš Žašą K. DĄBROWSKA 
SKUTECZNY | zudzŚź Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6 

„už 
; E U SOSoRA Žau 

o oe, | Sao EE I DOLRTÓR łudent. STUDENT 
=) PRZECIW w FE £ SG D ZELDOWICZ u en KE a poszukuje 

= Es 5 wydz. filozofii ondycji. Posiada b. ODPARZENIOM NÓG 3 Ś ŻE | cho WENERYCZ. | pószyikaje  kondycyj , dobre świadectwa, 
FE * SKÓRNE  |"4 wsl na czas ferji Łask. zgłosz. pod adr.: 

letnich. Adres; Moniuszki 8 — 5. 
  

    

DES в od 10-1, od 5-8 w, Bakszta 11—50 
445475 = : === ee DOKTÓR ZEE 

SZeldowiczowa | STubENr  Prźybłgkała KOBIECE, WENE. |U: 5. B. poszukuje gję suczka aobermen- 
RYCZNE i shor, |kondycji na lato na ka. Wiadomošė: firma DRÓG MOCZ. ж ‘:„е 5°ЁЁПЁЁ‚ J. Wokulski, Wielka 9. 

> = rz. - iod 4 zyj i litewskiego. ul.Mickiewicza 24 bezpłatnie. UL. 3 maja 
tel. 277. 3—2, od 2—4 pp. Do wynajęcia 

  
  2—3—4 pokoje suche, 

ciepłe z oknami do 
ogrodu blizko śród: 

> miejścia. Dowiedzieč 
Mickie- 

Dzisiejsza modna paki 
używa prz ćiw wszystkim chorobom 

cry jak i też zamiast pudru tylko 

Risin. Zami jscowym wysyła się dużą 

weneryczne, _ moczo. niedaleko ul. płowe i skórne, uj wicza — Ciasna 22. 
Wileńska 7, tel. 1067, Dowiedzieć się na 

miejscu. : 
——BOKTÓR 7 Do sprzedania 
Aleksander Libo Do Zakopanego stół jadalny dębowy, 
Chor: by uszu, gardła wyjeżdżam w począt- uj. Zygmuntowska 
ino a. Zawalna 22, tku października r. b. (daw. Nadbrz žna) 

od 9—11 i 2 —5 p.p.i Chcę mieė wspėlpod- Nr 16 m, 8. 
W. Z, P. Nr 08,rožnego, Dowiedzieč 

— się: Wilno, Ciasna 22, 

się Zarzecza 16 m. 15, 
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CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 3 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne _ prof. Sekulowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyw- 
czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 

ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! 

BEZKN5AKERBA2A“ 

SPORT. 
Zawody wioślarskie. 

Zamiast zapowiedzianych zawodów 0 
mistrzostwo Wilna w niedzielę ub. odbyły 
się zwykłe zawody towarzyskie z udziałem 
osad Wileńskiego [-wa,Wioślarskizz0i A.Z,S, 

W begn pierwszym na dystansie 1800 
mtr. na jedynce wyćcigowej (skulinz) zwy- 
ciężył z łatwością Siankiewicz z wt, W, 
przed członkiem Grodzieńskiego klubu. 

W biegu czwórek zwyciężyła osada 
A.Z.S., w reszcie do biegu pań na czwórkach 
zmierzyły się dwie osady A,Z S. 

Po zawodach publiczność obserwowała 
skoki pp. Chojnackiego, Z. Wołłejki i Waj- 
ssowa. Zwycięzcy odznaczeni zostali żetona- 
mi pamiątkowemi. 

„R. F C* w Wilnie. 
Dowiadujammy się, Że Makkabi wijeńska 

prowadzi perirastacje z klubem futbolowym 
Rygi «R.F.C» © rozegranie w sobolę i nie- 
dzielę dwóch meczy towarzyskich. w dniu 
dzisiejszym <RF.C» gra w Rydze z cze- 
chosłowacką drużyną «Żidenice», którą oglą- 
dzliśmy w Wilnie 2 i 3 bm. 
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— O co panu chodzi? — zapytał 
kupiec. 
s Czy pani jest Marją Lefebre, z 

domu Simon, która przed pięciu laty 
służyła u pani Laval, jako jej poko 
jówka. 

— Tak panie, —odrzekła półgłosem. 
— Pani pozwoli zadać sobie kilka 

pytań? 4 
— Prosżę wejść tutaj, zapraszał 

kupiec. : 
W milczeniu, oboje niepewni ja: 

cyś i zaniepokojeni, wprowadzili go- 

ścia swego do małego pokoju za 

sklepem. 
— Cóż tam nowego? —- zapytała 

dawna pokojówka, głosem niepewnym. 
— Absolutnie nic, proszę niech 

pani się nie niepokoi. Chcielibyśmy 
tylko uzyskać kilka jaśniejszych da- 
nych, dotyczących śmierci pani Lav l, 

a mamy nadzieję, że pani i jej mąż 

będą mogli nam ich dostarczyć, Gdyż, 
—tu zwrócił się do kupca—pan był 

ogrodnikiem i stróżem w Luvercy te- 
go lata, gdy p. Laval zmarła, niepraw- 
daż? 

Lefebre nie był człowiekiem |'ga- 

datliwym, to też, jedynie skinieniem 

głowy i powiek dał znak twierdzący. 

Żona dodała: ' 
— Wyjechaliśmy, by wziąć ślub, 

zaraz po Śmierci Pani. Byłam do niej 
bardzo przywiązana, a przytem nio 

mogłam sie nigdy pogodzić z panią 

tubkę po otrzymaniu zł. 

zie nieskutecznym zwraca się pieniądze. 

Główny skład na Polskę: 

R. Schulz, Poznań, P, Wawrzyniaka 24. G MS AAM 

Spiesznie potrzebne 
MIESZKANIE z 4—5 
pokoi .z wygodami, 
Oferty do biura ogło- 
szeń S. Jutana, ul. 
Niemiecka 4, tel, 222. 

2,50. W ra- 
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MIESZKANIE, 
možliwie w cent- 

rum mias'ą paszinją 
Zgtoszenie sub. J. T. 

do adm. «Słowa». 

  

TANIO! 

Najlepsze Farby, Pokost, Pędzle 
i Szczotki it p. poleca 

Skład Farb 

Franciszka Rymaszewskiego 
Wilno, ul. Mickiewicza 35. 
  

  

Ogłoszenie, 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, Antoni SITARZ, zamieszkały 
w Wilnie, przy ulicy św. Michalskiej 
Nr 8, zgodnie z art. 1030 U, P. C, 
obwieszcza, iż w dniu 15 lipca 1927 r., 
o godzinie 10:ej rano, w Wilnie, przy 
ulicy Kolejowej Nr *'/24, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego Morducha Kurja: 
na składzjącego się z umeblowania 
mieszkania i innych sprzę ów domo: 
wych, oszacowanego na sumą 
zł, 6.485 — na zaspokojenie „preteneji 
Chaima Szwarca. 

Komornik Sądowy 
Nr. 724-VI. (-) A. Sitarz. 

m. 2. Sprzedają się tanio 

_ 2, TRAKTORY 

Student 
    

<Tytan», używane, 
zdatne do pracy napę- 
dowej w fxlwarku 

oszukuje lekcyj w (młocka, _ rznęcie 
Filmie ŻE na id. sieczki etc). Zarząd 

dóbr, Wielkie Solecz- 
Eon miki, poczta w miejscu. Bakszta 11—50. 

Neucycieika 
zvająca język 

  

  

Owocowy ogród 
cuski i angielski, prag- wydzierżawię w po- , 

  

nie wyjechać na lato. wiecie _ Wilejskim 
Mickiewicza 37 — 17.przeszło 500 drzew 
(wejście od Ciasnej) owocujących, Oferty 

od 11-ej — 4ej, do adm. «Słowa» 
"== pod Nr 5138. 

Poszukuje a 
się dwóch pokol z ubiono książecz- 
kuchnią. Zgłoszenia 8 ka 

do adm. OWA. Z RE wyd. przez P. Ki 
U. Wilno, na imię 

Lekarz-Dentysta Mieczysiawa Milasze- 
wicza. zam. zaść. Cy- 
ganicha, poczta Hol- MARYA 
szany, woj. Wilefiskie 

Ożyńska-Smolska 
oro! jamy ustne. 

Biombo wanie” Poszukuję Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. se. 
Porcelanowe i złote posady nauczycielki 
korony, Sztuczne zęby. a wyjazd do młod* 

Wojskowym, urzędni- Szych dzieci, mam 
kom 1 uczącym się Świadectwo szkolne. 

ižka. Ofi „З, Adres: 

GS Zdr. Nr 3, ul. Wielka 27—14. 

  
  

Lekarz - Duntysta - zz 
pgublony blanko* 

W. Fiedorowicz weksel na sumę 
rzeprowadził si zł. 100 wydany 

S uł. MOBowieca przez Anny Kwint na 
(d, 7 m. 4, tel. 3—28) złecenie lzraela Gor- 

przyj od 10—1 i 3—7, funda, sklep kolonialny 
przy ul.  Rudnickiej 

  

  

  

Słynna Wróżka Ghiromantka 
po chorobie, odnowiła przyjęcia, od 
10 do 8 wieczór.  Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, O miłości 
1 & d. Uli. Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra*   Nr 3, unieważnia się. 

    Lekarz - D:ntysta 
Wł. Pasiński 

Choroby zębów.; Zęby 
sztuczne, dopasowanie ‚ 2 pary portjer, 
według najnowszych lamberkiny koloru 
metod i na wszelkie bordo ze złotem, za: 
ceny, urzędnikom 1 graniczne. Adres: 
wojskowym zniżka. Młynowa 21. m. 6, 

Do sprzedania   mie na schody i na lewo. 
  

hrabiną, która była zbyt surową. Le- 
febre był wdowcem, poznaliśmy się 
w Luvercy. Zaraz po ślubie przyje- 
chaliśmy lutaj, by się osiedlić w jego 
rodzinnych stronach. Interes idzie 
nam dobrze, jak pan widzi, Meliel 
Meliel—zawołała,—biegnij do sklepu 
usługiwać  klijentom! Jesteśmy za“ 
jęci. 

Rozczochrana dziewczyna wpadła 
do sklepu, wycierając ręce fariuchem, 
robiąc zaraz porządek wśród kupują« 
jących, którzy oglądali, wąchali i do- 
tykali owcce i warzywa. 

Gz:ść z wielką uprzejmością wy- 
słuchiwał słów p. Lefebre. 

— Proszę mi powiedzięć—zapy- 
tałł—czy w ciągu dni, poprzedzają- 
cych tę tragiczną noc, nic nie wydało 
się pani podejrzanem? 

— O! Panie! Skądże znowul.'. Ta- 
„ki nieszczęśliwy wypadek 

— Mówiąc słowo „podejrzanem”, 
miałem na myśli te wszystkie drobne 
wydarzenia, które najprzód przecho- 
dzą nie zauważone, lecz po fakcie 
przychodzą na myśl. Czy rozumie 
pani? Tak naprzykład: czy nikt nie 
zwracał uwagi, że klatka żmji nie by- 
ła dostatecznie pewnem dla niej wię- 
zieniem? 

— O, niel—odrzekł Lęfebre,=Po- 
nieważ to ja właśnie opiekowałem 
się temi wstrętnemi stworzeniami, 
więc mogę spokojnie przysiądz, że 

Mostowa Nr 9. naprzeciw Krzyża. 

byłem głęboko zdumiony. 
— Zdumiony, czem? 
— Zniknięciem žmiil 
— Dlaczego? 
— Ależ dlatego, że skrzynia jej © 

była zbudowana doskonale? 
: = A ta siatka, przez którą uciek-* 
al... 

— Gwałtem musiała 
jedną z dziurek. Inaczej... 

— Więc w ciągu poprzedniego 
dnia, ten otwór... 

— Ach, mogę zapewnić jedynie» 
že rano 10-ego sierpnia otwór ten nie 
istniał, była to mała dziurka. 

— Czy zdaniem pana, nie mógł 
ktoś tej dziurki rozszerzyć umyślnie, 
zzewnętrz, lub z wewnętrz, po wypusz- 
czeniu żmii z klatki? 

— J'st to możliwe. Ale kto mógł 
to uczynić? W jakim celu? 
— Aby myślano że żmija sama n- 

ciekła?ł.. Rozumiem, co pan chce 
przez to powiedzieć, lecz przyznam, 
że nigdy nie przychodziło mi to na 
myśl... : 

— Eugenjuszu, Eugenjuszu, = 
przerwała żona, która zdawała się 
być bardzo wzruszoną — nie trzeba 
tak mówić. Pamiętasz, że byliśmy je- 
dyni może, którzy domyślali się ja- 
kiegoś fałszu... Nie chcę sciągać bie- 
dę na siebiel Z chwilą kiedy do tego 
znów wracają, trzeba być Szczerymi 

rozszerzyć 
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