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Posiedzenie Sejmu. 

Ustawa o gminie wiejskiej. 

WARSZAWA, 7.Vil PAT, Dzisiej- 
sze posiedzenie sejmowe rozpoczęło 
się o godz. 11 min. 20 przed polud- 
niem. Przedewszystkiem Ssjm odesłał 

„w pierwszem czytaniu do komisji 
spraw zagranicznych i prawniczej 
szereg projektów ustaw. Następnie 
przystąpiono do rozpraw szczegóło- 
wych nad ustawą o gminie wiejskiej. 
Pierwszy przemawiał pos. Schipper 
(Koło Żyd.), który wniósł cały szereg 
poprawek. Pos. Puchałka (Ch. D.) 
wniósł między innemi o wstawienie 
przepisu, że rota przysięgi musi być 
zgodna z przepisami wyznania osoby 
składającej przysięgę, natomiast skre- 
ślenie przepisu, że nie uznający przy- 
sięgi może złożyć przyrzeczenie przez 
podanie ręki. Pos. Chrucki (Ukrain.) 
domaga się by członkowstwo gminy 
można było nabywać dopiero po 
trzech latach, oraz aby członka gmie 
ny można było usunąć z gminy za 
zbrodnię, ale tylko pospolitą, 

W dalszej dyskusji szczegółowej 
przemawiało szereg mówców, którzy 
wnieśli poprawki, z których najważ- 
niejsze dotyczą podniesienia wieku 
wymaganego dla wyborców do 24 lat, 
a wieku wybieralności do 30 łat, uchy- 
lenie przepisu, iż wójta obiera rada 
gminna, a nie ogół członków rady, 
oraz szereg innych wniosków, zmie- 
rzających do zrównania niektórych 
obszarów Rzeczypospolitej z innemi 
obszarami pod względem przepisów 
co do ordynacji wyborczej, Na tem 
dyskusję szczegółową nad ustawą o 
gminie wiejskiej wyczerpano i Mar- 
szałek zarządził przerwę do godz. 4-ej 
popołudniu. 

Po przerwie przystąpiono do roz- 
prawy szczegółowej nad ustawą o 
gminie miejskiej, Z kolei przystąpio- 

*no do projektu ustawy о powiato- 
wych związkach komunalnych. Pos. 
S.hipper domagał się między innemi, 
aby członkami związku komunalnego 
powiatowego byli mieszkańcy ;„powia- 
tu, nie zaś gminy, jak również skreś- 
lenia postanowienia dotyczącego pro* 
jektu, że wojewoda meże w ciągu 10 
lat delegować do wydziału powiato« 
wego dwóch przedstawicieli władzy 
administracyjnej. Na tem zakończono 
dyskusję nad trzema projektami ustaw. 
Następne posiedzenie we wtorek o 
godz. 4ej popołudniu. Posłowie z 
PPS zgłosili wniosek o zmianę usta- 
wy o Dzienniku Ustaw. 

Zmiana ordynacji wyborczej. 

WARSZAWA, 7—YII. Pat. D.iś 
przed południem obradowała sejmo- 
wa podkomisja konstytucyjna powo: 
łana do zmiany ordynacji wyborczej. 
Na porządku dziennym było głoso- 
wanie nad projektem. zreferowanym 
przez pos. Popiela i zgłoszenemi w to- 
ku dyskusji poprawkami. Na posie- 
dzenie stawili się przedstawiciele pra- 
wicy i centrum, Koła Żydowskiego i 
ukrańców nie przybyli natomiast 
przedstawiciele PPS, Wyzwolenia i 
Stronnictwa Chłopskiego. W gloso- 
waniu wbrew stanowisku referenta na 
wniosek pos. Prószyńskiego (ZLN) 
obniżono liczbą mandatów do Ssjmu 
do 420 i liczbę mandatów do Senatu 
do 103, przyczem redukcja dotyczyła: 
by wschodniej Małopolski, Polesia i 
woj. Nowogródzkiego. Pozostełe arty- 
kuły projektu przyjąto bez zmian, 

Wnioski przedstawicieli mniejszo- 
ści o podwyższenie liczby mandatów 
poselskich do 463 zaś senarorskich 

że dodane mandaty 
przypacł,by na województwa wschod- 

„nie zostały odrzucone, Pod konieć 
posiedzenia referent pos. Popiel о- 
świadczył, iż zgodnie ze swą zapo- 
wiedzią z przed trzech tygodni wo- 
bec įniemožnošci doprowadzenia do 
kompromisu między stronnictwami w 
sprawie zmiany ordynacji wyborczej, 
uważa misję swą za skcńczoną i 
składa referat. W tym stanie rzeczy 
na posiedzeniu komisji kensty'ucyj- 
nej wyznaczonem na 12 bm. godz. 10 
zrana Sprawozdanie w imieniu pod. 
komisji złoży przewodniczący podko, 
misji pos. Głąb:ński, 

7 „Prace nad projektem ustawy 
o prawie prasowem. 

WARSZAWA, 7—Vil, PAT. Seje 
mowa podkomisja prawnicza odbyła 
dziś popołudniu posiedzenie w spra* 

ie projektu ustawy, która ma zastą« 
pić rozporządzenie Prezydenta Rze- 
czypospolitej o prawie prasowem. 
Podkomisja, biorąc za podstawę 
wspomniane rozporządzenie przedy- 
skutówała i załatwiła całą część pierw- 
szą rozporządzenia obejmującego 33 
artykuły. Następne posiedzenie pod- 
komisji odbędzie się we wtorek o 
godz. 10 rano. 

Stosunki polsko - sowieckie. 
Wywiad z ministrem Patkiem. 

WARSZAWA, 7.VII, (żel. wł, Słowa). Poseł Patek udzielił naszemu 
korespondentowi następujących wyjaśnień w sprawie obzcnych stosunków 
polsko-sowieckich. „Śmierć posła Wojkowa — rozpoczął min. Patek — 
wywarła wielkie wrażenie tak na rządzie sowieckim, jak i na społeczeństw'e 

rosyjskiem, przyzwyczajonem do uzewnętrzniania swych u:zuć w pocho- 
dach i manifestacjach ulicznych. Przyznać jednak muszę, że władze so- 
wieckie uczyniły wszystko, aby oszczędzić posełstwu polskiemu przykrości 
zetknięcia się bezpośrednio z rozgoryczoną masą. Od chwili śmierci pos, 

Wojkowa ani jedna manifestacja nie była dopuszczona do domu росе!- 

stwa, ani jedna przykrość została skierowana przeciwko któremukolwiek 
członkowi poselstwa. Nie ma absolutnie żadnych podstaw twierdzenie, 
jakoby poselstwo zwracało się do władz adminisiracyjnych z żądaniem 
opieki i ochrony. Podkreślam, że nie było ku temu żadnej potrzeby. 

Drugim fakteru, który również w imię słuszności muszę skonstato- 
wać jest to, że podczas pertraktacyj w tej sprawie żadna ze stron nie 

pobrzękiwała szablą i mie przewidywała starcia zbrojnego. Szliśmy wyłącz- 

nie do zgodnego załatwienia sprawy, zapewniając się nawzajem o naszej 

polityce pokojowej i o chęci utrwalenia na przyszłość dobrych sąsiedz- 
kich stosunków. 

Te same uczucja kierowały nami podczas poprzednich rozmów o 
pakcie gwarancyjnym i eweniualnym traktacie handlowym. Perlraktacje te 
siłą faktu tymczasowo zostały wstrzymane z racji nieszczęśliwego wypadku 

z posłem Wojkowem. Wypadek ten znajduje się w toku  finalizowania. 

Ani on sam, ani te sprawy, które on przerwał nie są jeszcze zakończone. 

W ten sposób wszystkie nasze sprawy są w biegu i nic definitywnie 

skrystalizowanego powiedzieć o nich w tej chwili się nie da. Kaźdaz nich 
zawiera w sobie wiele trudneści, każda z nich jednakże nie jest obarczona 
takiemi trudnościami, które niedalyby się usunąć przy dobrej woli ze 
stron obu. ; 

W tym punkcie państwom zainteresowanym a specjalnie pracy dyplo- 
matycznej mogłaby oddać wielką usługę prasa poważnem, spokojnem i 
rzeczowem oświetlaniem tak każdej poszczególnej sprawy jak i cgólnego 
tych spraw zespołu. 

Przy normalnych stosunkach w podobnej sytuacji na plan pierwszy 
wysuwają się sprawy ekonomiczne i handlowe. W ich sferze państwo о- 
piera się nie tylko na usługach prasy ale na naturalaem współdziałaniu 
dobrze zorganizowanych sił kupiectwa. Sprawy te stanowią most, po któ. 

rym przechodzą następnie inne często bardzo skomplikowane i napozór 
od nich niezawisłe, 

Niestety w danym konkreinym wypadku nawet traktaty handłowe 
trafiają na trudności specjalne, z racji odmennego ich traktowania w pań- 
stwach o ustroju kapiłalistycznym niż w państwie Sowietów, W ostatnich 

czasach daje się jednak zauważyć w państwie Sowietów powolne kształło- 
wanie się form usuwających te trudnoś:i a siła wzajemnego parcia natural- 

nego powoduje ożywienie się koncesyj towarzystw mieszanych oraz nawią- 
zywanie stosunków międzynarodowych w tej sferze. 

Sądzę, że niezwłocznie po zakończeniu sprawy nieszczęśliwego wy- 
padku z posłem Wojcowem powrócę do pertraktacyj o pakt gwarancyjny 
a następnie o traktat handlowy, albowiem najbardziej pożałowania "godne 

i nieszczęśliwe wypadki nie mogą powstrzymać dążenia pzństw i naro- 

dów do unormowan'a swych stosunków. Jeżeli narody te mają we wza- 

jemnym do siebie stosunku iatencje istotnie dobre i pokojowe, to znajdą 

się ludzie, którzy potr.fią usunąć z ich drogi trudności techniczne i do- 
prowadzić pertraktacie do pożądanego rezultatu", - 
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Weryfikacja zburzonych twierdz. 
BERLIN, 7 VII PAT Dzienniki donoszą z Królewca, że na 

zaproszenie gen Pawelsa z początku bież tyg komisja kontro- 
lująca, złożona z dwóch rzeczoznawców wojsk  międzyaljanckich 
dokonała weryfikacji zburzonych umocnień niemieckich pod Kr6- 
lewcem. Weryfikacja miała przebieg normalny. Po jej ukończeniu 
sporną dotąd kwestję umocnień warownych Niemiec na terenie 
Prus Wschodnich uważać należy za załatwioną, 

Bliższe szczegóły weryfikacji trzymane są przez niemieckie 
koła wojskowe w tajemnicy. Jedynie „Deutsche Allgemeine Ztgć* 
twierdzi na podstawie informacyj prywatnych, że w weryfikacji 
brali również udział rzeczoznawcy wojskowi francuscy i polscy 
i że sama weryfikacja dokonana została w formie zupełnie lo« 
jalcej Komisja kontrolująca ma obecnie w myśl ustalonego planu 
przedsięwziąć dalsze weryfikacje innych zburzonych umocnień 
wschodnich. 

Zamówienia Sowietów we Francji. 
LENINGRAD, 7—Vi. PAT. Ob'egają tu pogłoski, że poczy- 

none zostały we Francji ze strony Sowietów wielk e zamówienia 
na urząd ena elektrotechn czne i narzędzia rolnicze. Zamów enia 
te, które podobno sęgaą sum trzech miljonów rubli, maly być 
poczynione perwotne w Anglji. Wedle tychże informacyį orga. 
nizacjom sowieck m udzielono we Francji odpowiednich kredy- 
tów. 

Ruch separatystyczny na Ukrainie Sowieckiej. 
WIEDEŃ, 7 —Vil. PAT „Neue freie Presse" donosi z Mo- 

skwy, iż rosnące poczuce narodowe na Ukra nie zaczyna niepo- 
koić partię komun styczną. Parta ukrańska w sprawozdan u, 
skierowanem do komitetu potwierdza fakt tworzena SĘ nacjo- 
nalistycznego ukraińskiego ruchu opozycyjnego Sprawozdanie 
stwierdza, że s.owinizm panuje nietylko między chłopami, lecz 
istnieje także w łonie samej partji. 

Uzgodnienie tonażu trzech mocarstw, 
"GENEWA, 7 VŁ Szwajcarika agencja telegraficzna. Przedsta- 

wiciele trzech delegacyj na konferencję morską wyrazili zgodę 
na japoński wn'osek kompromisowy, według kt rego Wielka 
B'ytanja i Stany Zjednoczone, miałyby meć po 450000 tonn, a 
Japonja 330.000 tonn ogólnego tonażu krąż.wn ków oraz równy 
tona: ogólny torpedowców i kontrtorpedowców. 

Wybory do parlamentu w Rumunii. 
BUKARESZT, 7.VII, PAT. Dziś rozpoczęły się w całym kraju wybory do 

parlamentu. Wybory mają przebieg zupełnie spokojny, 

Miljon faszystów. 
RZYM, 7.11, PAT. Organ partji faszystowskiej <Foglio Ordini» ogłasza, że 

członków partji faszystowskiej jest 960.39) mężczyzn oraz 70,081 kobiet, 

W sprzedaży detalicznej cena pojeiynczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa niszczona rycialtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca.   

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milim 
Kronika reklarmowa lub nadesłane 40 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe 

gr. W n-ch świątecznych oraz z 

Reforma rolna w obrczkach. 
Syslem poglądowy przy nauczaniu 

dzieci oddawna cieszy się wielkiem 

powodzeniem. Abecadło z obrazkami, 
przedstawiającemi jakiś przedmiot naj- 
lepiej utrwala w pamięci dziecka daną 

literę i jeszcze potem długo w wieku 

dojrzałym obok np. litery c zaryso- 

wuje się elementarzowa „cebula”. 

Naród od szeregu pokoleń pozba: 
wiony własnego państwa, w  pierw- 
szych latach życia samodzielnego po- 
dobny jest do dziecka, któremu nie 
zawadzi metoda poglądowa, którą tem 

pochopniej trzeba uplastyczniać w 
obrazkach, o ile sposobność się ku 
temu nadarzy. 

W ostatnich paru miesiącach w 
całej Polsce, a prócz tego w Wilnie 
jeszcze podczas ostatnich koronacyj- 

nych uroczystości mieliśmy sposob- 

ność obstrwowania jednego z bar- 
dziej jaskrawych obrazków elementas 
rzowo-państwowych. 

Działo się to nazajutrz po koro- 

nacji w czasie rewji wojskowej, defi- 

lującej ulicą Mickiewicza. Niezliczone 

tłumy Wilnian jak również  przyjezd- 
nych z dalszych stron Polski, po nie* 
udanej wskutek ulewnego deszczu 
uroczystości koronacyjnej, wyległy na 

ulice, aby w słoneczny piękny dzień 

niedzielny ujrzeć p. Prezydenta o oto- 

czeniu ministrów i świty, a również 

napawać się widokiem  dziarskiego i 
dzielnego wojska — tej największej 
chluby i ukochania narodu. 

Punktualnie o godz. 12-ej na try” 

bunę, ustawioną u wylotu u'. Tatar- 

skiej, wkroczył p. Prezydent w oto- 

czeniu ministrów, mając przed scbą 

tłumy głów, nad sobą w przestworzu 

szybujące trójkami samoloty wojsko- 
we i duże stado białych gołębi po- 
cztowych. 

Od strony placu Łukiskiego odez- 
wała się orkiestra wojskowa, która w 

takt marszu „Pierwszej Brygady” przed 

oczami dostojnego Gościa i wpatrzo- 
nych tłumów, przesuwać poczęła kom' 

panje, bataljony, pułki, baterje, szwad- 

rony wojska miejscowego garnizonu 

wileńskiego. 

Jak w bajce... Idą pułki za pulka- 
'mi; zmieniają się orkiestry; ciągną ba- 

taljony szturmowe. Miny żołnierzy ta- 

kie—jakie się tylko w jednej Polsce 
widzi. Wszystko jak z igły ubrane; 

hełmy w słońcu błyszczą. To już nie 

zwykła zbieraninal O nie: W każdym 

calu moderunku żołnierza i konia, w 

zapięciu popręgu, w amarantowych 

wyłogach troków kawaleryjskich, wi- 

dać kokieteryjną pedanterję dowództwa 

wprost rozkochanego w swym fachu. 
Nie dziw więc, że zachwyt jest 

ogólny, że wszystkich serca biją jed- 

ną wielką zgodną gamą wielkiej mi- 
łości dla tego od żyluz pokoleń wyma: 
rzonego żołnierza polskiego. A pułki 
idą i idą; walą i wałą, Od ciężkich 

armat drży cała ulica. I tak godzinę, 

półtorej... bez końca. 

„Spójrzcie jakie konie! jak utrzy* 
mane!l* odzywają się głosy w tłumie: 

Mając punkt obserwacyjny po dru- 

giej stronie ulicy—naprzeciwko trybu- 
ny, mimowoli przeniosłem mój wzrok 
z wojska na trybunę i pierwszą oso" 
bą którą ujrzałem był p. Minister Re- 
form Rol:.ych. 

Jak błyskawica myśl moja z umie- 
sienia i zachwy'u przeszła w sferę 
troski szarego dnia. Jak ostroga па 
konia, tak na mnie podziałała, rozjaś- 
niona tym naszym wileńskim regjo- 

nalnym szczerym uśmiechem, twarz 

Ministra Staniewicza. 
Reforma rolna i wojne! 

skawica mej myśli. 
Wszak rewja to tylko uwertura 

do wojny. Wszak nasz dzisiejszy za- 
chmyt, to poczucie siły na wypadek 
wojny. 

Tak, wojna! którą tak doskonałe 

każdy z dzisiejszego pokolenia wy- 
probował na własnej skórze, której 
skutki, spowodowane powołaniem na 
frontcałej zdatnej do noszenia broni lud- 
ności, wymagają nadzwyczaj precyzyj- 
nego systemu gospodarki krajowej. 

Oto bły: 

Systemu o wypróbowanej skali talen- 
tu niemieckiego, który wydał w cza- 

wprawiające w sie wojny rezultaty, 

zachwyt największych wrogów. 
„Konie jak linyl* słyszę naokół 

głosy zachwytu. 

Niema dwuch zdań: pierwsza kla 

sa. Ale jakim kosztem, a głównie 
czyim owsem ten połysk sierści jest 

wywołany? Wszak już ed trzech mie- 

sięcy importujemy owies z zagranicy: 

z Ameryki i Bolszewji, To samo dzieje 

się z żytem i pszenicąl Powtarza się 

ten stan chronicznie co drugi rok. 

Importowaliśmy w 1925 r. importuje- 
my obecnie w 1927 roku. 

Bardzo pięknie, ale jak to będzie 

w czasie wojny? Panie Ministrze Re- 

form Rolnych, prosimy o odpowiedź! 
Jak pan sobie przedstawia dolę tego 

wypieszczonego i ukochanego przez 

cały naród wojska? Tego wojska, 
które, jako garnizon drogiego nam 

wspólnie Wilna na rewji niedzielnej, 
wywołało zachwyt dumy w Panu i w 

tłumach. Zachodzi jednak różnica, 

tłumy jak tłumy, podniecić je łatwo, 

jak płytką wodę. Ale dla ludzi glębiej 

i państwowo myśłących sprawa wyży« 
wienia wojska w czasie wojny przy 

katastrofałnym systemie obniżenia 

produkcji przez reformę rolną, to ©- 
rzech ciężki do zgryzienia, 

Już wybory miejskie chyba dostar- 
czyły tematu do refleksji, nad którym 

warto się zastanowić, ale wybory w 

porównaniu z wojną, to zabawka. ^ 
Rewja wileńska, to jakby przypo- 

wiastka dia małych, nieumiejących 
myśleć państwowo dzieci. 

Rewja wileńska, to wskazówka 
czego dla dobra państwa robić nie 
należy w kierunku forsowańia rtfor- 
my rolnej. 

Rewja wileńska, to memento i 
przestroga dla Ministra Reform Rol- 
nych, aby nie zasłużył sobie w pol- 
skiem abecadle państwowem na naz- 
wę: „ogłodziciela*. 

. Michał Obiezierski, 
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Umowa o zagłębie Saary. 

BERLIN, 7 7. Pat. Komisja hand- 
lowo-polityczńa Reichstagu przyjęła 
dziś ustawę w sprawie przedłużenia 
umowy francusko-niemieckiej co do 
Zagłębia Saary. 

Kpt. Byrd w Parlamencie 
Francji. 

PARYŻ. 7 7. Pat. Kapitan Byrd 
i jego towarzysze przyjęci byli w 
dniu dzisiejszym przez prezydjum 
Izby Deputowanych. Następnie oóby- 
ło się śniadanie na ich część oraz na 
cześć Chamberlina i Lewina przez 
ministra Bokanowskiego. W šniaca- 
niu tem wzięło udział wiele wybitnych 
osobistości. 
Oskarżenie Niemiec o zbro- 

jenia. 
BERLIN, 7 7. Pat. Biuro Wolffa 

komunikuje w związku z przemówie- 
niem belgijskiego ministra wojny de 
Brogutvillea na temat niepokojących 
zbrojeń niemieckich, że miarodajne 
koła niemieckie stwierdzają z całą 
stanowczością, iż twierdzenia ministra 
pozbawione są wszelkich podstaw. 
Celem wyjaśnienia powyższej sprawy 
poczynione zostały ze strony nie 
mieckiej odpowiednie kroki dyploma- 
tyczne. 

O powiększenie liczebności 
Reichswery. 

BERLIN. 7 VII. PAT. Na komisii 
Spraw zagranicznych Reichstagu za* 
brał dziś głos minister 
który zdementował pogłoski o rzeko- 
mych pertraktacjach między Niemca* 
mi a państwami aljanckiemi 
wie powiększenia 
wchry. Minister 

Proces gen. Żymierskiego. 
WARSZAWA, 7.VII. (żel. wł. Słowa), i 

W trzecim dniu procesu przeciwko nich wyborów do . 
Žymierskiemu, oskarżony w dal- zwłaszcza na terenach gdzie mniej- gen. 

Stresemann, 

w spra- 
liczebności Reich- 
Stresemann pogło- 

ski te nazwał czwykłem zmyśleniem». 

etrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
prowincji o 25 proc" drożej. Zagraniczne o 

i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 
ee T IRAS TINKA ы 

Śejm i Rząd. 
Pożyczka zagraniczna. 

Według wladomości z kół poli- 
tycznych pożyczka krótkoterminowa 
jest oprocentowana w stosunku 6-ciu 
od stu rocznie. Zaciągnięta jest na 6 
miesięcy przez Rząd dła Banku Pol: 
skiego jako rezerwa walutowa dla 
pokrycia ewentualnego odpływu wa- 
lut. Nie jest cna dana pod żaden za- 
staw, stanowi sumę złożoną na ra- 
chunku bieżącym, z której Rząd bę- 
dzie przekazywał Bankowi Polskiemu 
potrzebne eweniualne kwoty i tylko 
od kwot pobranych wypłacał umó- 
wione 6 procent, 

Jednocześnie z zawarciem umowy 
о ów kredyt krótkoterminowy — рага- 
fowano umowę o zaciągnięcie dlugo- 
terminowej pożyczki stabilizacyjnej w 
sumie 60:ciu miijonów, która. będzie 
podpisana w jesieni. 

Kredyt redyskontowy dła Banku 
Polskiego w sumie 20 miljonów dol., 
o którym doniesiono przed dwoma 
tygodniami, jako ściśle związany z 
główną pożyczką, otwarty będzie do 
piero po jej sfinalizowaniu t. į. na 
jesieni. 

Ajencja Wschodnia donosi z No- 
wego Jorku: 

Ostatni Financjal News donosi, 
że wiadomości o zerwaniu rokoweń 
z Konsorcjum Amerykańskiem, które 
zamierza emitować pożyczkę polską, 
są mylne; emisja pożyczki została 
jedynie odroczona na czas nieogra 
niczony. Financial News dodaje, że 
nietylko pożyczka polska, ale cały 
szereg innych pożyczek również nie mo- 
że być obecnie emitowanych w Nowym 
Jorku. Do tych należą nietylko po- 
życzki europejskie, jak np. pożyczka 
połska i rumuńska, ale jeszcze po» 
życzki szczególnie faworyzowane w 
Ameryce, jak np. pożyczki australijskie 
(Queensland). Pojemność rynku  kre- 
dytowego amerykańskiego, która wy* 
dawała się dotychczas nieograniczo- 
ną, skurczyła się ostatnia bardzo do- 
tkliwie, a niepowodzenie niektórych 
pożyczek zagranicznych zdezorjtnto- 
wało banki emitujące _ __ х 

Powiększenie etatu Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie, 

WARSZAWA 7 VII PAT. Mini. 
sterstwo Sprawiedliwości uwzględnia- 
jąc stan Sądu Okręgowego w Wilnie, 
w którym pomimo intensywnej pracy 
personelu sędziowskiego opanowanie 
całokształu spraw okazało się nie- 
możliwe, powiększyło etat tego Sądu 
przez przydzielenie mu dodatkowych 
czterech etatów sędziów Sądu Okrę- 
gowego, jak równieź przywróciło te- 
mu sądowi etat sędziego pokoju za- 
pasowego, zwinięty w kwietniu r. b. 

P. Aleksander Powell w War. 
szawie. 

WARSZAWA, 7—VIl. PAT. Bawił 
w Warszawie znany publicysta i pi- 
sarz amerykański Aleksander Powell, 
autor dziesięciu książek o swych 
podróżach w Azji i Afryce. P. Alek- 
sander Powell jest uważany м Sta. 
nach Zjedn. za najlepszego znawcę: 
tych kontynentów. We czwartek o 
godz. 1l-ej rano p. Powell był przy- 
jęty na audjencji przez Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, a o godz.5 ej 
popołudniu miał dłuższą audjencję u 
p. Marszałka Piłsudskiego, który na 
prośbę p. Powella cfiarował mu swą 
fotegrafję z podpisem przeznaczoną 
dla nowego dzieła p. Powella, opisu- 
jącego jego wrażenia z podróży po 
wschodniej Europie. . 2 Warszawy p. 
Powell udaje się do Gdańska, potem 
zaś do Rygi, Tallinu, Kowna i Hel- 
singforsu. 

Poseł dr. Girsa. 
PRAGA. 7.Vil, PAT. Przybył tu 

dzisiaj poseł czechosłowacki w War- 
Szawie dr. Girsa, który spędzi urlop 
w Czechosłowacji. 

Czy księża powinni kandy. 
dować do samurządów ziem- 

skich. 
JE ks. Arcybiskup Jałbrzykowski 

w jednym z listów swych do ducho*- 
wieństwa archidjecezji wileńskiej pod- 
kreślił, że udział wielebnych księży 
w pratach politycznych oraz kandy- 
dowanie księży do samorządów zniej- 
skich mało fest pożądane. Pomimo 
tego stanowiska JE., podczas ostat- 

rad gminnych, 

szym ciągu składał zeznania, Rozpra* szości narodowe są w przeważającej 
wa rozpoczęła się o godzinie 9 m. 30 większości, dała się zauważyć tenden- 
przy drzwiach zamkniętych i dopiero cja miejscowego duchowitństwa opa- 
po godzinie 10:tej sąd przychylił się nowania wzgłędnie bodaj tylko wej- 
do jawności rozpraw. Wyjaśn'enia c- ścia do tych rad. Mimowoli nasuwa 
skarżonego gen. Zymierskiego wypeł- się pytanie, czyżby JE. ks. Arcybiskup 
niły całkowicie dzień dzisiejszy. Prze- Jałbrzykowski mówiąc © samorządach 
słuchiwanie świadków rozpocznie się miejskich innego był zdania w odnie- 
dopiero jutro. sieniu do samorządów ziemskich?



„ROZŁAM W „SIELSOJUZIE". 
Od paru fuż lat istnieje w Wilnie 

Białoruski Związek Włościański t. z. 
„Biełaruski Sialanski Sajuz*. Jest to 
klasowa organizacja włościańska, a 
zarazem i białoruskie stronnictwo po- 
litgczne o dość umiarkowanym  pro- 
gramie. 

Na czele tego stronnictwa stoją 
posłowie białoruscy Jaremicz i Rohu- 
la, oraz p. Bildziukiewicz, prezes Bia« 
loruskiego Instytutu Gospodarstwa i 
Kuliury. 

Organem partyjnym «Sojuzu» jest 
tygodnik „Sialanskąja Niwa*. 

Czy to z powodu nieudolności 
przewódców Związku, czy też na sku. 
tek niepomyślnych warunków pracy, 
<Sojuz» się nie cieszy zbytniem  po- 
wodzeniem. Sieć jego organizacji pro- 
wincjonalnych jest nikła, wpływy — 

— nieznaczne... 
Nie pomogły tu nić nawet próby 

imitowania hromadowskiego radyka- 
lizmu, które zastosowano niebawem 
po urzędowej likwidacji «Hromady» 
w nadziei zajęcia jej miejsca w bia- 
łoruskiem życiu politycznem. Daly 
one w rezultacie jedynie kilka kon- 
tiskat <Sialanskieį Niwy», za niewła- 
ściwy ton i podburzającą treść, oraz 
odstręczyły od «Sojuzu» bardziej 
umiarkowane elementy włościańskie. 

Do ostatecznej kompromitacji do- 
szło przy świeżo odbytych wyborach 
do wileńskiej Rady Miejskiej. Miano- 
wicie «Sojuz» i Chadecy bialoruscy 
zblokowali się z Rosjanami, którzy 
jak wiadomo, wychodząc z  „jedino- 
niedielimych* założeń, wogóle Bia- 
łorusinów jako odrębnego narodu nie 
uznają! 

Jak się zapatrywali Rosjanie na 
swoich sojuszników — białoruskich 
narodowców, © tem najlepiej šwiad- 
czą następujące słowa jednego z wy- 
bitnych działaczy miejscowych — Ro- 
sjanina naogół, a Białorusina czasa- 
mi, — który z okazji wspólnego pój- 
ścia do wyborów  narodowców  ro- 
syjskich z naradowcami białoruskimi, 
z radosną dumą oświadczył, iż będzie 
to pierwszy za polskich rządów 
«smotr ruskich sił goroda  Wiinysill 

W rezultacie tego sojuszu, do Ra- 
dy Miejskiej trafił z listy rosyjsko« 
białoruskiej tylko wysunięty na pierw: 
Sze miejsce senator W. Bohdanowicz, 
Białorusin osobliwego nabożeństwa, 
mówiący po rosyjsku i uważany przez 
rosyjską kolonię w Wilnie za jednego 
z jej czołowych przedstawicielil 

Te posunięcia „Sojuzu*, rzecz o* 
czywistal — nie pozostały bez rezul- 

° а. Sytuacja „Sojuzu* została po- 
ważnie zachwianą.., 

"Wreszcie następuje  gwałłowne 
wyładowanie się nagromadzonej elek- 
trycznošcil 

Mniej więcej w połowie czerwca 
rb., a więc w okresie wyborów do 
Rady Miejskiej, ukazuje się w Wilnie 
jednodniówka białoruska p. t. „Na 
rod“, podpisana przez niejakiego 
Kiełmucia. Wydawcą jej faktycznym 
jest d-r filozofji Jan Stankiewicz, przy- 
były przed niedawnem z Pragi czes- 
kiej i znany przedewszystkiem jako 
zaciekły reformator języka bialorus- 
kiego, w modyfikacjach swych о- 
chodzący nieraz aż do dziwactw, nie 
dziw przeto że i cała jednodniówka 
została wydana ,„,mową Stankiewicza”, 
jak ironizują niektórzy Białorusini. 
Treść jednodniówki — wybitnie po- 
lityczna, utrzymana jest w tonie wo- 
jującego nacjonalizmu białoruskiego, 
zwłaszcza w tych jej częściach, które 

"są poświęcone stosunkom polsko i 
rosyjsko-białoruskim. Czołowe jednak 
miejsce jednodniówki zajmuje historja 
„Sojuzu*, jego ideologja, oraz ostra 
krytyka dotychczasowych prowodyrów 
„Sojuzu* pp. Jaremicza, Rohuli i 
Bildziukiewicza icałej ich działalności. 

Najbardziej aktualną i sensacyjną 
częścią tego zarysu jest jego ustęp 
końcowy, z którego się dowiadujemy, 
że d-r ]. Stankiewicz dokonał „prze- 
wrotu pałacowego* w Sojuzie, skre- 
ślając z listy jego członków dotych- 
czasowych przewódców p.p. Jaremi- 
cza, Rohulę i Bildziukiewicza i po- 

” 

Pan Prežydont Mościcki. 
Społeczeństwa republikańskie na 

całym cywilizowanym świecie wiedzą 
o swoich prezydentiach Republiki dg” 
słownie wszystko. I ogromnie intere- 
sują się każdym szczegółem dotyczą- 
cym osoby prezydenta, Olowy Pan- 
stwa. Każdy w swojej gazecie, bez 
względu na obóz polityczny, do któ- 
rego należy, czytał przy byle okazji, 
nieskończone opisy] wyglądu prezy- 
deata i jego „pochodzenia”; każdy 
obywatel kraju zna nawskroś życiorys 
swego prezydenta i byłby niepocic- 
szony nieznając jakie] o nim anegdoty 
powszechnie znanej. Ztąd urasta 
wśród ludności niezmierna prezydenta 
Republiki popularność. Popularność 
nie jest, jak wiadomo, ścisłym syno- 
pimem uwielbienia; niebyło na świecie 
prezydenta Republiki, któregoby pa- 
mimo najgoriiwszego oszczędzania i 
ochraniania, nie dosięgła zaciekłość 
opozycji, któregoby nie dosięgła sa- 
tyra, w któregoby jaką „zatrutą strzałą” 
nie udało się ugodzić... Wszystko to 
jednak tylko wzmaga popularność 
choćby najwyżej postawionej osobi- 
stości. | dlatego procesy 0 „obrazę“ 
Glowy Państwa są dziś w państwach 
o republikańskim, a nawet o monar- 
chicznym ustroju nieżmierną rzad- 
kością. Prawie ich zgoła niema, 

W Wilnie, dokąd prezydent Mo- 

wełując nowy Komitet Tymczasowy 
w składzie następującym: ]. Murasz- 
ko (przedstawiciel z prov ineji i czlo- 
nek Centralnego Komitetu dotychcza- 
sowego „Sojuzu“), d-r J. Stankiewicz 
i Marja Szawlowna (akademiczka). 
Pozatem popiera «rewolię> p. Zie: 
niuk, akademik, młody działacz bia- 
łoruski, który zamieścił w jednodniów= 
ce swój artykuł. 

Pierwszem zwem zadaniem stawia 
Komitet Tymczasowy zwołanie kon- 
ferencji partyjnej „Sojuzu*, która za- 
żąda od. dotychczasowego Komitetu 
Centralnego partji w Wilnie sprawo* 
zdania z działalności i omówienia 
dalszej taktyki „Sojuzu* oraz opraco+ 
wania nowych wytycznych. 

Ponieważ stary komitet nie uznał 
nowego porządku rzeczy, nie zwinął 
swych agend, przeto w chwili obec- 
nej mamy do czynienia z dwoma na. 
raz komitetami naczelnemi jednej pariji, 
które, oczywista, będą się wzajemnie 
zwalczaly, 

Narazie trudno jest wyrokować o 
tem, na czyją stronę przechyli się 
szała zwycięstwa i czy potrafią „bua- 
townicy* utrzymać się na swych po- 
zycjach, ale gdy się weźmie pod u- 
wagę to, iż podług ostatnich pogło- 
sek do „rebeljantów" zamierza zgło- 
sić swój akces tak poważna „firma“ 
jak pos. S. Baran, można już dziś 
ze znaczną dozą pewności twierdzić, 
że,w razie gdyby stary komitet nie 
zechciał stanąć ze sprawozdaniem 
przed projektowaną konferencją par- 
tyjną, los jego wypadałoby uważać 
z góry za przesądzony, lecz i w wy- 
padku poddania się kontroli partyjnej 
możliwość zaakceptowania przez kon- 
ferencję działalności dotychczasowego 
komitetu jest wielce probłematyczną, 
zaś wotum nieufności wywoła na- 
tychmiastową jego dymisję. 

K. Smreczyński. 
ЕЛИБ E AREA I TIE NRIESISTDA 

Magistrat m. Warszawy 

Po długich i ciężkich cierpieniach, 
po kilku beźsennych nocach ukon- 
sty'uował się wreszcie Magistrat war- 
szawski. Posiedzenie tradycyjnie za- 
keńczyło się o godzinie 4-tej nad ra- 
nem dając następujący rezultat: na 
viceprezydentów wybrano rad. Szpo* 
tańskiego (P. P. S ), rad. Borzęckiego 
(Narodowe Koło Gospodarcze ende- 
cia) i rad. dr. Boguckiego (P. P. S) 
Na ławników obrano: 

Z Gosp. Koła Nar. 5-ciu ławni- 
ków pp.: Konrad liski, Juljan Zdano- 
wicz, Kazimierz Koralewski, Kazimierz 
Tyszka i Jan Tłuchowski, 

z P. P. S. 3 lawnikėw a mianowi- 
cie pp.: Adam Szczypiorski, Antoni 
Baryka i sen. Stefan Kopc'ński, 

z Koła Żyd. 2 ławników: sen, M. 
Koerner i dr. Z. Bychowski, 

z Koła Uzdr. G. M, i ławnik p. 
Stefan Żel ński, 

z Bundu 1 ławnik p. W. Alter. 
Oczywista wybory nie odbyły się 

bez incydentów. Takiem zajściem było 
więc przedewszystkiem wycofanie się 
sanatorów — jak pisze prasa tego 
obozu — wobec porozumienia Kopsa 
z socjalistami, oraz protest żydów z 
powodu niewybrania ich kandydata 
na vice-prezydenta, 

Tego rodzaju rezultat był znowuż 
niespodzianką, bo sądząc z wyboru 
prezydenta miasta inż. Słomińskiego 
ne co złożyły się głosy endecji i Sa- 
natorów, należało się spodziewać, że 
jeden z foteli vizeprezydenta przypa- 
dnie grupie sanatorów. Na zmianę 
taktyki tej ostatniej grupy wpłynął 
list 6 jej członków zapowiadający, że 
podpisani nie zgadzają się na współ- 
pracę z Kopsem i gotowi są wycią- 
goąć konsekwencję w razie gdyby re- 
szta klubu 25-tki zamierzała konty- 
nuować swą taktykę, włącznie do wy: 
słąpienia z klubu. Postawienie spra- 
wy w ten sposób zmusiło klub pracy 
gospodarczej (sanatorzy) do wycofa- 
nia swego kandydata i za!en podział 
foteli vice prezydenta nastąpił pomię- 
dzy socjalistami a endecją. 

ścicki zawitał po raz pierwszy z okazji 
koronacji obrazu Ostrobramskiego, 
jest on o wiele mniej znany niż w 
Warszawie. Ztąd wynikła pewna re- 
zerwa w okrzykach ulicznych i rychlej 
ciekawe przyg'ądanie się niż żywio- 
łowe parcie tłumu ad personam. Bo, 
niema co w bawełnę owijać: niemal 
zawsze, przynajmniej w ogromnej 
większości wypadków, poaryw tłumu, 
odruchowy impet idzie ad personam, 
zwrata się nie ku przedstawicielowi 
chcčby największego w państwie do- 
stojeństwa lecz ku osobie, ku „boha- 
terowi“, ku jednostce opromienionej 
bądź chwałą i sławą bądź—popular- 
nością. Przypomnijmy sobie pierwsze 
rocznice wybawienia i odzyskania 
Wiłna przez gen. Żeligowskiego. Pod- 
czas rewij i defilad zaistenie aklamo- 
wano po ulicach Wilna,.. suwerena 
Litwy Środkowej lecz— generała Żeli- 
gowskiego, okrutnie przez całe Wilno 
kochanego i w pełnem znaczeniu ko- 
chanego. A sięgnąwszy myślą w inną 
stronę i w lata wstecz przypomnijmy 
sobie jak leciał ludek paryski ku ge- 

nerałowi Boulanger, jakiemi go osy- 
pywał wiwatamił A przecie „łe brave 
general" nie reprezentował nic, tylko 
własną osobę. 

Tylko papież zachował do dziś 
dnia wobec ludności katolickiej całe 
kiem  bezosobowy prestige,  utok, 
blask, świętość. Lud katolicki ściele 
się, na twarz pod nogi papieża bez 

SŁOWO 

Chamberlain o naradach w Genewie. 
LONDYN, 6.Vil PAT. Odpowiadając na pytania w lzbie Gmin 

Chamberlain oświadczył, że podczas narad sześciu mocarstw w Gznewie 
wyłaśnit powody, dla których Wielka Brytanja zerwała stosunki dyploma- 
tyczne z Rosją Sowiecką. : 

Podobne wyjašnienia co do aktualnych kwestyį politycznych dawali 
również inni biorący udział w naradach ministrowie. Nie uczyniono wow- 
czas żadnej propozycji, dotyczącej odbycia wspólnej konferencji z Rosją 
Sowiecką, lub też propozycji jakiejkolwiek wspólnej akcji w związku z za- 
gadnieniem rosyjskiem, Każdy rząd — ciągnął minister — powinien był 
uprawiać politykę jak najlepiej dostosowaną do interesów jego państwa, 
Chamberlain stwierdził, że odniesione przez delegatów innych państw wra: 

żenie, iż Wielka Brytanja nigdy nie miała zamiaru utworzenia bloku anty 

sowieckiego było w zupełności zgodne z rzeczywistością. 
Wreszcie Chamberlain potwierdził informacje, że odwołana zostalaiz 

Szanghaju brygada wojsk indyjskich, która jak wyjaśnia minister nie jest 
już potrzebna wobec nadejścia posiłków. 

Życzliwość Niemiec wobec Sowietów. 
BERLIN, 7 VII. PAT. Organ kanclerza „Germania" omawia na na- 

czelnem miejscu sprawę atłaches wojskowych niemieckich zagranicą, i ape- 
luje pod adresem Rosji sowieckiej, aby nie denerwowała się temi pogłos- 
kami. Mianowanie attachss wojskowych nie może być w żadnym razie 
skierowane przeciwko Rosji Sowieckiej. Wszyscy, którzy są życzliwi dla 

Rosji powinni udziel'ć rad przywódcom bolszewickim, aby zachowali spo- 
kój i unikali wszystkiego co mogłoby zwiększyć możliwość konfliktu. 

Niemcy przyjęły 8 godzinny dzień pracy. 
BERLIN, 7, Vil PAT. Reichstag na dzisiejszem posiedzeniu po zała- 

twieniu szeregu drobnych ustaw, przyjął ustawę о ratyfikacji konwencji 
waszyngtońskiej o czasie pracy eraz przeszedł następnie do ostatecznego 
głosowania nad ustawą o eksporcie materjału wojennego, która jest ostat- 

nim punktem t. zw. żądań Konferencji Ambasadorów, W głosowaniu imien- 
uem ustawa została przyjęta 349 głosami przeciwko 4% przy 8 wstrzymu- 
jących się od głosowania. Przeciwko ustawie głosowali komuniści i obie 
grupy skrajnej prawicy: t. zw. voelkiści i hittlerowcy. 

Roczńica Konst, Wejmarskiej—swiętem narodu 
BERLIN, 7. VII. PAT. Rada państwa Rzeszy niemieckiej uchwaliła we 

czwartek na posiedzeniu publicznem uznanie dnia 11 sierpnia t. ]. rocznie 
cy uchwalenia konstytucįi weįmarskiej za święto narodowe w całej Rzeszy. 
Uchwała ta zapadła większością 42 głosów przeciwko 25 

Obchód ku czci Hussa. 
ь T. Z okazji dnia poświęconego pamięci Hussa specjalny 

EA SÓW p zu kow i aras obchód przed 

pomnikiem Hussa. W obchodzie tym wzięli udział przedstawicieli gminy braci 

czeskich i czeskiego kościoła narodowego. Wśród gości można było zauważyć 
między intemi ministrów Benesza i Najomana.. Nie brali udziału w NE: 

ciach: prezydent a z prezes rady ministrów Svehla i wogóle ofi- 
tawiciele rz . 

ciami BRAGA, 7 VII. PAT. Podczas wczoralszych uroczystości ku czci 

Hussa przybyli między innemi ministrowie Benesz, Neuman, Perouka, ale 

oficjalnie rząd nie był reprezentowany. „Prager Tageblatt” wskazując na 

nieobecność prezydenta Massaryka wyraża opinię, że obecne rokowania 

o likwidację zatargu z Watykanem toczą się po linii życzeń Stolicy Apo- 

stolskiej, która domaga się, aby rząd nie brał oficjalnego udziału w uro- 

czystościach ku czci Hussa. 

Wojskowi Francuzi bez prawa wyborczego. 
PARYŻ, 7—VII. PAT. W dniu dzisiejszym Izba Deputowanych obra- 

dowała w dalszym ciągu nad projektem ustawy o poborze rekruta. Przy 
omawianiu artykulu odbierającego prawo wyborcze wszystkim wojskowym 
w służbie czynnej, socjalista Renaudel, a następnie komunista Muelon 
bronili swych* poprawek zmierzających do przyznania wojskowym prawa 
wyborczego. Minister Painleve wypowiedział się przeciwko tym poprawkom 
stawiajac kwestję zaufania. W głosowaniu Izba odrzuciła poprawkę socja- 
listów 355 głosami przeciwko 200 a poprawkę komunistów 400 głosami 
przeciwko 31. 

Usuwanie szyldów żydowskich w Kownie. 
«ldische Stimme» podaje, iż dn 4 b. m. policja kazała właścicielom nie- 

których sklepów żydowskich w II rewirze policyjnym pozdejmować szyldy z 
sami żydowskiemi. 
awa Związek drobnych kupców zwrócił się do Naczelnika policji. któ. 

ry wyjaśnił, iż stare rozporządzenie, zakazujące używania szyldów w językach 
mniejszościowych, pozostaje jeszcze w mocy, i jeżeli policia dotychczas ze- 
zwala na wywieszanie zakazanych szyldów. to należy to kłaść jedynie na karb 
przeoczenia. Naczelnik policji przeto nakazał urzędnikom policyjnym, aby w 
przyszłości nie zezwalali na podobne wykroczenia, pozostawiając jedynie szyl- 
dy, które istnieją obecnie. 

Tyle Naczelnik policji. 
Naczelnik zaś Kowna i pow. Kowieńskiego Czaplikas wyjaśnił współpra- 

cownikowi «<Idische Stimme>, iż stare rozporządzenie, nakazujące używania 
jedynie szyldów w języku litewskim zostało już oddawna uchylone. Obecne 
rozporządzenie w tym przedmiocie przewiduje jedynie, iż napis w języka Ii- 
tewskim powinien zajmować połowę szyldu i zawiera przepisy co do jego 
wyglądu Policja może zaźądać usunięcia szyldu lub przerobienia jego jedynie 
w tym wypadku, o ile sprzeciwia się on rozporządzeniu. Napis żydowski na 
szyldzie nie może być jednak powodem by szyld usunięto. 

=== 

Aresztowanie morderców Turowa, 
MOSKWA, 7 VII, PAT. Władze polityczne aresztowały obu morderców Tu- 

rowa, którzy kilkakrotnie byli oskarżeni o morderstwa rabunkowe. Mordercy 
przyznali się, że dokonali napadu w celach rabunkowych. 

Katastrofa na szlaku Toruń Grudziądz. 
WARSZAWA, 7-VIl. PAT. Dnia 6 b. m. na szlaku Toruń— Grudziądz między sta- 

cjami Gorzuchowo—Dołgowo wykoleił ZE towarowy przyczem z Szyn spadło 12 
wagonów oraz parowóz z brankardem. skutek wypadku dwóch konduktorów zostało 
lekko rannych, a tor zatarasowany na przeciąg prawie całej doby. Komunikacja osobo- 
wa odbywała się przez przesiadanie. Władze kolejowe i sądowe prowadzą energiczne 
śledztwo, które wyjaśni przyczynę katastofy. 

względu na to, czy to Benedykt, Pius 
lub Grzegorz. й tego dyrektora państwowej fabryki 

Prezydenta Mościckiego popular- związków azotowych w Chorzowie: 

po wyborze na prezydenta znakomi+ 

ność—osobista, personalaa — dopiero 
zaczyna ogarniać całą Polskę, a po- 
byt jego w Wilnie położył tuu nas, 
wpośród nas, tej popularności wcale 
piękne fundamenty. 

Prezydent Mościcki nie olśniewa. 
Nie ma spontanicznych odruchów, któ- 
remi by masy „zafrapowal“, Prawda, 
że liczyć się musi nietylko z każdem 
słowem lecz z każdym gestem. Na 
wysokiem, świecznikowem  stanowi- 
sku, które zajmuje, niema miejsca — 
powiedziałby szef protokolu hr. Przez- 
dziecki—na temperament. Wszelako 
bujna indywidualność znajdzie dla 
siebie ujście nawet przez najniklejszą 
szparę. Słyszałem kilkakrotnie czytane 
przez monarchów mowy  tronowe. 
Sam Mikołaj Il-gi akcentował wyrazy 
poszczególne, podnosił pauzami zna- 
czenie pojedyńczych okresów. Prezy- 
dent Mościcki tego nie czyni. Nawet 
wygłaszając enuncjację rządu pod ko- 
lumną Zygmunta wobec rydwanu z 
prochami Słowackiego nie dał siebie 
unieść żadnemu mocniejszemu zwro- 
towi. Prezydent Mościcki jest uoso- 
bieniem spokoju i bezwzględnego 
panowania nad sobą. 

Ujmuje i podbija powagą pełaą 
prostoty, oraz obejściem się pelnem 
szczerej uprzejmości. Miał kompletną 
racjęgprof, Lutosławski pisząc zaraz 

„W szkolnym koledze mego brata 
Marjana i który z nim pracował potem w 
Szwajcarji nad dobywaniem na cele prze 
mysłowe azotu z powietrza, poznałem 
człowieka promieniejącego niepospolitą 
inteligencją, oraz mającego szerokie 
zaint resowania społeczne, filozeficzne, 
literackie i  naukowe*: Wystarczy 
mieć zaszczyt porozmawiania przez 
dłuższą chwilę z prezydentem Rze- 
czypospolitej naszej aby się o kom- 
pletnej słuszności słów prof. Luto- 
sławskiego przekonać. Prezydent 
Mościcki — po za tem, że jest zna- 
komitym chemikiem zawodowym — 
jest człowiekiem, w  najpełniejszem 
okreśłeniu: mądrym; zaś szerokie 
widnokręgi, wśród których obraca się 
jego umysł czynią gruntowną mądrość 
prezydenta Mościckiego wolną ой 
najmniejszej domieszki profesorsko- 
pedantycznej wyniosłości. Miły jest 
w rozmowie i pociągający zarazem. 
Budzi — niech mi będzie wybaczona 
śmiałość takiej uwagi — bezwzględne, 
bez zastrzeżeń zaufanie. Można np. 
ufać na ślepo, że w każdej okazji za- 
chowa się przedstawiciel najwyższy 

O duszę młodzieży pózaszkolnej. 
W niedzielę ubiegłą t.j. dn. 3VII ziemi, Każde zatem zwalczanie idei 

r. b. odbył się Il Zjazd Delegowanych 
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Zwią- 
zku Wileńskiego. Jak powszechnie 
wiadomo, Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej skupiają w swoich gronach 
młodzież, która nigdy nie była w 
szkołach, :lbo która z nich już wy- 
szła. Ta ostatnia kategorja jest bar- 
dzo nieliczna. Większość członków— 
to młodzież, której trzeba dać choć 
odrobinę kultury duchowej, chcć tro- 
chę ucywilizować. Przeważnie stykać 
się trzeba z naturami pierwotnemi po 
wsiach, a niejednokrotnie wykoszla- 
wionemi po miastach. Z natury jed- 
nak swojej każdemu człowiekowi wro- 
dzony jest pęd ku dobru i na dnie 
każdej duszy ludzkiej zawsze można 
odgrzebać najszlachetniejsze pierwia- 
stki, jakgdyby te ogniki, które można 
rozdmuchać do wspaniałych blasków 
doskonałości. 

Ii Zjazd Dzlegowanych S.M.P. wy- 
kazał, że ta szlachetność nie jest obca 
duszy młodej, choć jeszcze nieurc- 
bionej należycie, choć niejednokrotnie 
surowej. Świadczy o tem ten entu- 
zjazm, ten zapał, jaki ogarniał wszy- 
stkich zebranych w wypełnionej po 
brzegi Sali Miejskiej. Trzeba było 
widzieć młodzież rozpromienioną i 
rozjaśnioną każdem słowem szlachet- 
niejszem, każdem słowem, co wie- 
dzie wzwyż. A nie banalne to były 
słowa. Jakież uroczyste i swojskie, a 
tak dla wszystkich zrozumiałe Nie 
w jednych oczach dziewcząt i chłop- 
ców szkliły się łzy. Byli szczęśliwi, 
że przyjechali do Wilna, na zjazd. 

Zjazd utrzymany był w zasadni- 
czej linji wytycznej ideowej S'ow. Mł. 
Polskiej—w zagadnieniu wychowąnia 
młodzieży pozaszkolnej. Wychowania 
szeroko i wszechstronnie pojętego, 
wychowania od podstaw, wychowa- 
nia ducha i ciała. Dlatego też na 
Zjezdzie dwa były zasadnicze refera- 
ty, jeden o wychowaniu duchowem, 
drugi o wychowaniu fizycznem. Re- 
feraty były na właściwym poziomie. 
Kiedy się mówi o wychowaniu mło: 
dzieży pozaszkolnej, to zawsze należy 
to pojęcie akcentować, właśnie dlatego, 
że żadna z istniejących organizac i mło- 
dzieży pozaszkolnej wszechstronnie wy» 
chowania nie ogarnia i wszechstronnie 
wychowania u siebie nie przeprowa- 
dza. Wśród tylu organizacyj młodzie- 
ży pozaszkolnej Stow. Mł. Polskiej 
są jedynym typem organizacyjnym, 
który jest pełny i wykończony. Wy: 
chować ducha młodzieży pod wzglę- 
dem moralnym, religiinym tak, by 
dać możliwie pełnego człowieka przy- 
gotowanego do życia współczesnego 
i dla życia z dzisiejszym rozmachem, 
a to wszystko ugruntowywać na za: 
sadach katolickich i narodowych pol- 
skich. Polska potrzebuje silnych, ję: 
drnych, moralnie zdrowych charakte- 
rów i to dają Stowarzyszenia Mto- 
dzieży Polskiej. W ich pracy jest wiel- 
ka troska o duszę młodzieży poza- 
szkolnej, czego niema gdzieindziej i 
napróżno tam szukać, O duszę mło- 
dzeży pozaszkolnej tu idzie, o wyr- 
wanie jej ze szponów m: terjalizmu. 
Stow. Mł. Polskiej są temi organiza- 
cjami, które stanowić muszą punkt 
zwrotny w dotychczasowej organiza- 
cji młodzieży i dlatego przed nimi 
tylko przyszłość. Są one  tym 
drobnym odcinkiem akcji katolickiej, 
apartyjnej i apolitycznej, są skrawkiem 
na którym urzeczywistnia się choć w 
drobnej mierze Królestwo Boże na 

Znakomity 
„wielki letni     

   
   

          

   
      

DZIŚ 

Po raz pierwszy w 

Mistrzowska tresura koni rasowych 

Dyrektor Cz Mroczkowski | 

anglo-arabów i wyższa szkoła jazdy 

wielki międzyna: 
rodowy turniej 

krajów Świata. Szczi 

potrzeba. | ów kredyt moralny, który 
prezydent Mościcki w narodzie po- 
Siada, ogromnie jedna i zjednywa. 
Niezmiernie dobrze robi wrażenie, że 
się ma mocne oparcie na takiej nie- 
bylejakiej jednostce, zdolnej udźwignąć 
całą,  wiełką odpowiedzialność pre- 
zydencką. 

Pomimo powagi i spokoju, które 
stanowią dwa kapitalne rysy charakte- 
rystyczne organizacji duchowej tu- 
dzież  indywiduajności prezydenta 
Mościckiego, nie zbywa bynajmniej 
uśmiechu ani jego ustom ani oczom. 
Przeciwnie — czyć w nim sporó natu- 
ry tak zwanej djonizyjskiej, słonecznej. 
To też po dziś dzień jest w sześć- 
dziesięcioletnim uczonym i działaczu 
społecznym, któremu życie dało się 
dobrze we znaki, sporo, Sporo nie 
młodzieńczości lecz— młodości. 

I to też pociąga... 1 to też ma 
urok, któremu ulega, przypuszczam, 
każdy, komu się poszczęści bez- 
pośrednio z naszym prezydentem po- 
obcować,  Odwołuję się do šwia- 
dectwa byle której osoby. Wiem, że 
nikt mi nie zaprzeczy. 

* 

Wobec zaš specjalnie wileūskiego 

wychowawczej O. M. P. 
czaniem akcji katolickiej, 

mieszcza obszerną 
Swego współpracownika hr. Toggen- 
burga, opisującą uroczystości, 
zane z przewiezieniem zwłok Słowac- 
kiego do Polski i w słowach pzłnych 
uznaaia podnoszącą znaczenie poety 
dla literatury i kultury polskiej. 

jest zwal- 

Znaczenia społecznego, kultural- 
nego i ideowego O. M. P. społ:czeń- 
stwo nasze nie docenia. Nieliczne, a 
pełne poświęcenia i zaparcia się je- 
dnostki z pośród naszej 
miejskiej i wiejskiej współpracują w 
patronatach O M.P. W m. Wilnie 
liczone na palcach jednostki 
się do tej upośledzonej 
młodzieży, spędzającej przeltem czas 
Bóg wie gdzie i jak, a teraz w O. 
M. P. mającej 
ducha i ciała, mającej możność sta- 
nia się dobrymi 
I kiedyż to przyjdzie czas, że nasza 
inteligencja miejska i wiejska dotych- 
czas bierna w znakomitej większości 
zrozumie, że właściwe zwalczanie idei 
wywrotowych nie następuje drogą 
negacji, ale pozytywnej pracy właśnie 
wśród tych, wśród których idee ie 
znajdują podatny grunt? I kiedyż to 
nasi 
czas zjadacze chleba staną się anic- 
łami, którzy zstąpią do piwnic 
teren, do domków podmiejskich i 
poddaszy, do warsztatów 
by z tymi młodymi ludźmi zawrzeć 
przymierze 
kulturalnej pomocy, 

inteligencji * 

zniżyły 
dytychczas 

możność rozwijania 

obywatelami kraju. 

intejigentni, zamożni, mający . 

i su- 

i fabryk, 

kulturalnej współpracy, 

Konserwatywna Anglja jest także 
i dlatego konserwatywną dzisiaj, że 
iateligencja potrafiła zniżyć się do 
innych warstw, Hrabianki 
są przez robotnice na posłów do 
parlamentu. 

wybierane 

A u nas? B. R. 
аннн FOOT ZETA EERSTE 

Nowi akademicy francuscy, 
Powieściopisarz Abel Hermant i 

historyk Emile Malc wybrani zostali 
członkami akademji francuskiej na 
miejsce Renć Boylesve į Jana Ri 
chepin, 
Dziennik niemiecki o Uroczya 
stościach ku czci Słowackiego 

Berliński dziennik „Germania* za- 
korespondencję 

zwią- 

Przyznanie obywatelstwa 
honorowego m. Berlina. 

Magistrat m. Berlina uchwalił z 
ukazji 80-tej rocznicy urodzin  wiel- 
kiego malarza niemieckiego Lieberman- 
na przyznać mu honorowe obywatel- 
stwo m. Berlina, 
Kapral Nierząd odzyskał wzrok 

KRAKÓW, 5. Vli. Kapral Nierząd, 
który w czasie pamiętnej katastrofy w 
Witkowicach wytrwał, mimo ciężkich 
poranień, 
wzrok po szczęśliwej operacji. 
Sfinansowanie lotu Paryż — N.- 

na posterunku, odzyskał 

Jork. 
PARYŻ, 5. VI. Rada ministrów 

uchwaliła wyasygnować 5 miljonów 
pa na cele lotu Paryż — Nowy 
ork. 
  

  

Cyrk Warszawski 

i wieje innych wspaniałych atrakcji. —15 pierwszorzędnych numerów. 
Pozatem z dniem otwarcia cyrku Oprócz GK artystycznego 

francuskiej o nagro- 
ю W ALKI dę 10.000 ABE 

Do turnieju zgłosiła się wielka ilość znakomitych zapaśników ze wszystkich 
egóły w afiszach i piozramach, Ceny SE od 1—6 zł | 

Rzeczypospolitej Polskiej tak akurat społeczeństwa polskiego ma prezy- 
jak trzeba będzie; to powie, co trze- dent Mościcki w dodatku nąder jesz- 
ba będzie powiedzieć; z taką wystąpi cze jeden miły rys: ziemiańskie po- 
wobec zagranicznego świata powagą chodzenie. My lubimy do dziś dnia 
iz takiem dostojeństwem, jak będzie wiedzieć: skąd... z jakiej stery... z ja- 

PANÓW WYDAWCÓW 
uprzedzam, iż reklamować wydawn. 
z memi fotografjami mogą tylko w 
formie ściśle informacyjnej. Przeciw 
wszejkim innym formom  katego- 

rycznie protestuję 
Jan Bułhak.   

Oddział Letni w Wilnie 
na placu Łukiskim. 

w piątek 8 lipca o godz. 8 wieczorem 

uroczyste otwarcie cyrku 
Wilnie cykl sensacyjnych dotychczas niewidzianych atrakcji 

krajowych i zagranicznych. Na czele wspaniałego programu artystycznego 
Znani muzykalni komicy, ulubieńcy 
publiczności „„Din-Don« 

humor, satyra, muzyka, śp'ew, aktualje 
15. 

Codziennie po wylosowa- 
niu walczą 3 pary atletów. 

  

kich stron.. a nawet, półgłosem, nie 
zawahamy się Spyteć: z kogo się 
rodzi? Nie żadna to „ciekawość”; to 
takie sobie atawistyczne, tradycyjne, 
odruchowe... 

Ziemiańskie, starodawne gniazda 
rodzinne Mościckich są w Płockich 
stronach, pomimo, iż najczęściej wy- 
mieniany jest Skierbieszów w Lubel- 
skiem. (Skierbieszów, mówiąc nawia- 
sem, w dziedzictwie jest obecnie sze- 
roko w warszawskich towarzyskich 
sferach znanego p. Stanisława Wydż- 
gi). 

Ziemiańskie pochodzenie kładzie 
ną człowieku sui generis piętno. Zie- 
miańskie pochodzenie daje jego orga- 
nizacji duchowej specyficzne, typowe 
rysy, które, bywa, że siedzą długo, 
długo jak mysz pod miotłą, a przy 
danej okazji... ot i odezwą się, wyjdą 
na jaw! Miejskie i wiejskie pochodze- 
nie—to dwa światy. Tymczasem jesz- 
cze. Może różnica zaginie; zanosi się 
na to. Ale „póki co* — jest w panu 
prezydencie Mościckim sporo „sznitu” ) 
ziemiańskiego, co wprawniejsze oko 
natychmiast dostrzeże. 

szeroko w Płockich stronach 
rozrodzonej familji Bojanowskich wziął 
sobie małżonkę ojciec prezydenta, co 
w 1863-cim stał pod przybranem na- 
zwiskiem Markiewicza na czele ploc- 
kiej ruchawki powstańczej. 1 pod 
względem rewolucyjnej  krewkości
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KURIER GOSPODARCZY 
Sprawy aktualne. 

Pożyczka zagraniczna — Zwiększenie 
poborów urzędniczych 

Endecka i wogóle w jsiosunku do 

obecnego rządu wrogo usposobiona 

prasa nie omieszkała wykorzystać 

momentu odroczenia terminu uzyska: 

nia przez Polskę pożyczki zagranicz- 

nej. Mówiono o zerwaniu rokowań. 

„Krzyczano: dekonsp!rujcie się i po- 

wiedźcie prawdę, którą  przemilczacie; 

Jednocześnie wykazywano, że bilans 

handlowy Polski zachwiał się, że 

rządy majowe stworzyły drožyznę, 

bezrobocie, nędzę i korupcję. Świa- 

domie i premedytacyjnie podważano 

autorytet Rządu, by z ognia nieporo- 

zumień wyciągnąć ukradkiem kaszta: 

r 

* ny własnego powodzenia. 

< 

Bezstronna analiza wykazała zu- 

pełną bezpodstawność alarmujących 

wiadomości. Plotki o zachwianiu się 

bilansu handłowego były stawką na 

analfabetów rzeczywistych wewnątrz 

kraju i symulujących analfabetyzm 

zagranicą. Łzy wylewane z powodu 

zwyżki cen na produkty były grą na 

zwyżkę własnych akcyj. 

Trzeba przyznać, że ogół naszego 

społeczeństwa, tak zbyt wrażliwie i 

sugescyjnie przejmujący Isię każdą 

sensacyjną wiadomością i tak skłon- 

ny do zmiany upodobań politycznych, 

w tym wypadku ujawnił zupełną od- 

porność przeciwko wpływom wszelkiej 

roboty destrukcyjnej, spokojnie i w 

zaufaniu wyczekując miarodajnych w 

tej mierze wyjaśnień i dalszego rozwi- 

nięcia wypadków. 

Krecia wytrwała robota skierowa* 

na ku podważeniu zaufania do Rządu, 

który poraz pierwszy w ciągu lat 

dziewięciu zdołał zdobyć zaufanie za« 

granicy do Polski — zawiodła. Wy: 

czerpała się jednak i cierpliwość 

Rządu—mamy zapowiećź pociągania 

do odpowiedzialności sądowej za 

rozpowszechnianie nieprawdziwych a 

niepokojących wiadomości w związku 

z rokowaniami o pożyczkę zagra” 

niczną dla Polski, 

Nareszcie... 
* › 

Według obiegających pogłosek 

świeżo uzyskana drobna pożyczka w 

wysokości 15 miljonów dolarów ma P 

być użyta przeważnie dla realizacji 

szeregu niezbędnych inwestycyj. O 

użyciu tej pożyczki dla celów zwią- 

zanych z poprawą bytu urzędników— 

dotychczas głucho. 
Użycie na ten ostatni cel požycz- 

ki uważalibyśmy za chybione i wręcz 

niebezpieczne. 

Nikt nie zaprzeczy, że rząd obec* 
ny najbardziej z pośród innych po- 

przednich przyjmuje do serca sprawę 

związaną z zabezpieczeniem bytu rze- 

szy urzędniczej. Znajomość jednak 

przez większeść gabinetu ukladu sił 

ekonomicznych i wzajemnego ich sto- 

sunku przyczynowego, połączona z 

obywatelskiempoczuciem konieczności 

podporządkowania zaszczytu chwilo- 

wych uzneń i aplauzów zasługom 

uznawanym tylko w przyszłości, — 

sprawiła, że Rząd stanął na tem jedy- 

nie właściwem stanowisku, że popra- 

wa bytu urzędników winna być uza- 

leżniona od poprawy ogólnej sytua- 

cji gospodarczej Państwa. Niewątpli- 

wie gdybyśmy mieli rząd socjalistycz- 

ny, urzędnicy uzyskaliby kosztem za- 

ciągniętej pożyczki podwójne i więk- 

sze pobory — wkrótce jednak nie 
otrzymywanie poborów wogóle lub 

dewalucja złotego zbliżyłyby nas do 

stosunków Zpanujących w błogosła- 

wionej krainie Kominternu. 

Uważamy te uwagi na czasie. Bo 
właśnie nie gdzie indziej, jak w pra- 

sie endeckiej coraz częściej i ustawi: 

cznie spotykamy utyskiwania nad nie- 

dolą urzędników i zarzuty w stosun= 

ku do Rządu, że nad tą niedolą prze- 

chodzi do porządku dziennego. 
Nikt nam nie zarzuci, że interesy 

urzędników lekcewažymiy. _ Właśnie 

nasza ideologja polega na tem, że 

chcemy mieć Polskę mocarstwową 

potężną. Byt takiej Polski osnuty po- 
winien być na skonsolidowanym we- 

wniętrznie, dobrze syiuowanym a ru- 
tynowanym aparacie biurokratycznym. 

Widzimy jednak w posunięciach;tych, 

co krzyczą © zapoznaniu interesów 

urzędników przez Rząd obecny, jawne 
prowokowanie. Pamiętamy dobrze 

odpowiedź Witosa nazajutrz po ślu- 
bie z endecją, udzieloną delegacji 
urzędników — „możecie sirajkować 
ale nie uzyskacie podwyżki — ро- 

borów*.. 

Miast wynosić znane  rezolucje 
upodabiające urzędników do strony 
powodowej w stosunku do Rządu, 
należałoby Centrali Stowarzyszenia 
Urzędników Peństowych bliżej zasta- 

nowić się nie tylko nad zasadniczetmi 

motywami stanowiska Rządu, lecz 

również nad powodami szczególnej 

inklinacji endecji do obrony przez 
nią interesów urzędników. 

Harski, 

INFORMACJE. 
Kalendarzyk podatkowy na 

miesiąc lipiec. 

Ministerstwo Skarbu przypomina 
płatnikom, że w lipcu rb. przypadają 
do zapłaty następujące podatki bez- 
pośrednie: 

1) do 15 lipca wpłata podatku 
przemysłowego od obrotu, osiągnię- 
tego w poprzednim miesiącu przez 
przedsiębiorstwa handlowe I i II kat, 
i przemysłowe I—V kat., prowadzące 
prawidłowe księgi handlowe, oraz 
rzedsiębiorstwa sprawozdawcze; 

2) do 15 lipca w, łata odroczonej 
zaliczki na poczet podatku przemysło- 
wego od obrolu za kwartał |-szy 
1927 r.. w wysokości 1/s kwoty 
tegoż podatku, wymierzonego za rok 
1926 przez przedsiębiorstwa handlo- 
we i przemysłowe nieprowadzące pra- 
widłowych ksiąg handlowych, oraz 
zajęcia przemysłowe; 

3) wpłata podatku dochodowego 
od uposażeń służbowych, emerytur i 
wynagrodzeń za najemną pracę — w 
ciągu 7 dni po dokonaniu potrącenia. 
Nadto płatne są zaległości z tylulu 
podatku majątkowego, oraz kwoty 
zaległości odroczonych i rozłożonych 
na raty terminem płatności Ww m-cų 
lipcu, tudzież podatki, na które płat. 
nicy otrzymali nakazy płalnicze rów- 
nież z terminem płatności w tymże 
miesiącu. 

Wywóz mięsa z Polski, 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu 
nosi się z zamiarem zwołania w naj- 
bliższym czasie konferencji z udzia- 
łem przedstawicieli producentów mięs- 
nych. Na konferencji tej ma być 
szczegółowo omówiona sprawa stan- 
daryzacji, techniki wywozu mięsa o- 

raz sprawy taryfowe. Konferencja 
zajmie się również sprawą utworzenia 
e. eksporterów produktów mięs- 

nych. 

15 proc.—jeszcze nie iichwa. 

Rozporządzeniem Prezydenta Rzr- 
czyposnolitej z dnia 10 czerwca 1927 
roku (Dz. Ust. Nr 54 poz. 474) usta- 
lono, że w pieniężnych stosunkach 
kredytowych nie wolno wymawiać 
sobie i pobierać korzyści majątko- 
wych w formie procentu lub  jakieje 
kolwiek innej formie przewyžszoją- 
cych 15 procent od sta rocznie w 
gotówce lub innych wartościach. 

Umowa waloryzacyjna Epolsko- 
niemiecka, 

Z końcem czerwca b.r. ukończono pierw- 
sze stadjum rokowań z Niemcami w spra- 
wie waloryzacji zobowiązań prywatno-praw' 
nych i publiczno-prawnych. Rokowania te 
zakończono podpisaniem protokołu, ustalają- 
cego zasady waloryzacji zobowiązań z tytu- 
łu obligacji państwowych 1 komunainych, 
hipotek, listów zastawnych, obligacji przemy- 
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słowych, wkładów bankowych, kas oszczęd- 
ności i 1, @ 

Na zasadzie tego protokołu obywatele 
polscy, posiadający niemieckie pspiery war- 
tościowe, opiewzjące na marki niemieckie, 
korzystaliby z przepisów ustawy waloryza- 
cyjnej na równi z obywatelami niemieckimi. 
Ponieważ jednak niemiecka ustawa walory- 
zącyjna przewiduje naogół niższe stawki dla 
wierzycieli, będących obywatelami niemiec: 
kimi, w wielu wypadkach niższe oi tych 
stawek, które przewiduje naszą ustawa wa: 
loryzacyjna dla obywateli polskich, ewen- 
tuaina umowa będzie zatem uwzględ iać w 
dużej mierze interesy naszych osób tizycz- 
nych i prawnych, będących dłużnikami na 
rzecz obywateli niemieckich. 

GIEŁDA - WARSZAWSKA 
7 lipca 5827 i. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolsry 8,91 8,94 8,89 
Holandja 358,45 359,35 357,55 
Lendyn 43,43 43,54 43,32 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,04 35,13 3405 
Praga 26,50 26,56 26,44 
Szwajcarja 172,20 172,34 171,77 

Wiedeń 125,86 126,17 125,55 
Włochy 49 98 49,10 4886 
Szwecja 239,60 240,2)  239— 

Pupieryp Procentowe 

Dolarówka 54,25 54,— 
Akcje Banzu Polsiiego 139,— 135,50 

KRONIK 
"PIĄTEK 

8 Das 
+ Elžbiety 

Jutro 
Weroniki P. 

Wsch, sł. o g. 3 m. 25 

Zach. sl. o g. 19 m. 57 

  

Spostrzeżenia meteseelagiczne Zatład 

Metzorologii U. Ś. B. 
z dnis 7—VII. 1027 r. 

Ciśnienie | 761 
šrednie 

Temperatura 
średnia 

Opad sa do- 
tę w mm, 

Wiatr 
przeważający 

U wagi: Półpochmutno, burza, ulewa” 
Minimum za dobę =l-14 00 
Maximum za dobę -+-25 OC. Ks ais 

Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 

— Urlop J] E biskupa Michal- 
kiewicza. J. E. ks. biskup Tyatyr- 

ski sufragan Wileński Kazimierz Mi- 

kołaj Michalkiewicz rozpoczął z dniem 

wczorajszym 2 miesięczny urlop wy- 

poczynkowy. Jego Ekscelencja w 
dniach najbliższych wyjeżdźaw celach 
kuracyjnych do Karlsbadu. 

— Kurja Metropolitalna od 

dnia 8 lipca interesantów przyjmować 

nie będzie od godz. 11 do 13 (1-eį 

opołudn u), 
© } URZĘDOWA. 

— Powrót p. Wojewody, W 
dniu wczorajszym p. wojewoda Racz- 

kiewicz pewrócił z podróży inspek- 

cyjnej na terenie województwa. O- 
statnim etapem tej podróży było 
Woropajewo pow. Postawskiego. 

— (0) Odpowiedzialność dy- 
scyplinarna za spóźnienie się do 
biura. Min. skarbu wydało zarzą- 
dzenie, na mocy którego urzędnicy, 
którzy o 8-ej rano ne będą obecni 
w urzędach winni usprawiedliwić 
swoją nieobecność iwładzy przełożo- 
nej, ci zaś, którzy nie usprawiedliwią 

swej nieobecności po godzinie 8—15, 

mają być pociągnięci do odpowie- 
dzialności dyscyplinarnej. 

SAMORZĄDOWA. 

— (c) Posiedzenie Głównego 
Komitetu Wyborczego. W dnu 
dzisiejszym zbierze się. Główny Ko- 
mitet Wyborczy w celu rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacyj i sprzeciwów 
dotyczących wyborów do Rady Miej 
skiejj Termin zgłaszania reklamacyj 
upłynął wczoraj. Ostateczne zatwier- 
dzenie wyborów uzależnione jest od 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Gdy zatwierdzenie to nastąpi Rada 
Miejska zbierze się na pierwsze posie- 

) 4.21 OC 

j> 

| Północno-Wschodni 

  

patrjotycznej—nie daleko padło jabłko 
od jabłoni. 

Urodzony na wsi w majątku Mie- 
rzanowie (ziemia Płocka), ukończyw- 
szy gimnazjum w Warszawie, już w 
ryskiej politechnice studjując pilnie 
chemię, rej wodził wśród kolegów 
Ignacy Mościcki podsycając w nich 
oflarny i rzutki patrjotyzm. Do War- 
szawy przyjechał z Rygi trafiając na 

czasy coraz burzliwsze w rozumieniu 
wrzeń rewolucyjnych — oczywiście w 

podziemiach. Krew Mościckich nie 
woda. W synie powstańca z 1863-go 

zagrała tem żywiej.. Ku wyzwoleniu 
ojczyzny wiadomo kędy wówczas szła 
droga... Znalazł się na niej Ignacy 
Mościcki i „sprawie* służył. Jego 
świetne kwalifikacje znakomitego już 

wówczas chemika zwróciły na siebie 
zbyt baczną i niebezpieczną uwagę 

władz rosyjskich wysoce ponerwowa- 
nych i nieustannie płoszonych istot- 
nemi i rzekomemi bombowemi aten- 
tatami. Ignacemu Mošcickiemu nie po- 
zostawało nic innego jak schronić się 

* za granicę.|Za samo tylko jego wymel- 
dowanie z zajmowanego w Warsza- 
wie mieszkania odsiedzjał dobrą por- 
cję więzienia na Pawiaku dzisiejszy 
naczelnik pierwszego wydziału naszej 
wileńskie] lzby Skarbowej p. Szymon 
Czarnocki, który podówczas miał w 
swej administracji kilka w Warszawie 
kamienic. 

Nastały zagraniczne czasy. Lon- 

dyn—Fryburg w Szwajcarji Polityka 
poszła w kąt, Bierze wielkiego pra- 
cownika w niepodzielne swoje posia* 
danie — nauka. W Fryburgu, na lat 
parę przed wojną buduje Mościcki 
i organizuje pierwszą na świecie fab- 

rykę kwasu skoncentrowanego meto- 

dą syntetyczną i fabryka ta gra pod- 
czas wojny ogromną dla Szwajcarji 

rolę zaspakajając całe zapotrzebowa- 
nie związków azotowych dla stojącej 

pod bronią armji szwajcarskiej. 
Znakomity uczony powołany zo- 

staje na uniwersytecką katedrę elc- 

ktrochemji we Lwowie. Tam powolu- 
je do życia słynny Chemiczny lasty- 
tut Badawczy. Przemija wojna. Pań: 
stwo Polskie powstajs jak feniks z 
popiołów . Ignacy Mościcki obejmuje 
naczelne kierownictwo państwowej 
fabryki w Chorzowie i wynosi ją na 
wysoki poziom rozwoju technicznego 
i gospodarczego. Świetny administra- 
tor jestzarazem czynny na polu far 
nas piśmiennictwa naukowego. 

Z Chorzowa wezwany został na 
służbę publiczną — i dnia 1-go 
czerwca roku ubiegłego otrzymał z 
rąk Zgromadzenia Narodowego naj- 
wyższą godność państwową w Rze- 
czypospolitej. < 

Oto z jakich, aby się tak wyrazić, 
elementów składa się żywot, składa 
się indywidualność naszego prezy- 
denta. Tęgie to wszystko elementy, 
ważkie, szacowne i szlachetne. Harto- 

wny duch, mocny, niepospolity inte- 
jekt, czyste jak kryształ sumienie. 

A ród, z którego pochodzi pre- 
zydent Mościcki, jak z roli wyszedł 
tak ku roli wciąż ciąży. Jeden brat 
prezydenta Witold, wręcz  atletyczną 
wyróżniający się budową, na Pomo- 
rzu gdzieś gospodarzy; drugi brat, 
Ludwik, sieje zboże i dożynki odpra* 
wia gdzieś nad Bugiem na Wołyniu. 
Dziadów i ojców świętym obyczajem. 

A ponieważ p. Ludwik Mościcki 
ożeniony jest z Orlowską siostrą 
rodzoną p. Jadwigi z Oiławskich 
Witwińskiej małżonki p. naczelnego 
kasjera naszego Banku Ziemskiego, 
przeto stosunki powinowactwa łą 
czące paua prezydenta Rzeczypospo- 
litej z Wilnem, leżą chyba jak na 
dłoni. 

Chętnie byśmy pana prezydenta, 
jeśliby tylko się dało, całkiem anekto- 
wali. Tak w krótkich tych chwilach 
swego w Wilnie pobytu wszystkim 
nam przypadł do serca. 

Takiego my właśnie wysokiego, 
najwyższego personata w Ojczyznie 
gotowi głęboko poważać, serdecznie 
czcić, bez afsktacji kochać i jego 
skinieniu bez zastrzeżeń i nakazu być 
powolni, 

Ca 

DIE 

dzenie, na którem wybrane będzie 
prezydjum, 

— Nominacja starosty świę- 
ciańskiego. Do urędu wojewódzkie- 
go wpłynął dokret nominujący p. 
Mydlarza na stanowisko starosty 
święciańskiego. Dotychczasowy sta- 
rosta p. Żurawski odwołany zostaje 
do urzędu wojewódzkiego, gdzie obe|- 
mie w jednym z wydziałów stano- 
wisko radcy. 

— Dzisiejsze wybory do rad 
gminnych. W dniu dzisiejszym Sta- 
rosta pow. Wil.-Trockiego wyjechał 
na objazd miejscowości Olkieniki, 
Koniawa, Turgiele i Soleczniki gdzie 
w duiu dzisiejszym i jutro odbędą 
się wybory do rad gminnych. | 

MIEJSKA. 
— (c) Tańszy chleb. W  prze- 

widywaniu większego zapotrzebowa* 
nia pieczywa podczas uroczystości 
koronacyjnych sprowadzano z War- 
szawy 3 wzegony mąki żytniej 65 proc. 
Mąka ta wszakże nie została zużyła. 
Obzenie wypieka się z niejchłeb tań- 
szy od rynkowego o 5 gr. na kilo- 
gramie. Sprzedaży tego chleba pod- 
jat się p. U'wanów w swoich sklepach. 

— Specjalna kom'sja zbada 
plażę „trynopolską*. Komisja zło- 
żona z zastępcy starosty pow. Wil. 
Trockiego p. Łukaszewicza, lekarza 
powiatowego dr. Sumoroka i komen- 
danta p.p. podk. Dubowskiego wyje- 
chała do folwarku <Tartak-Saraj» ce- 
lem zbadania plaży t. z. plaży tryno: 
polskiej, o Uzyskanie zezwo: 
lenia na uruchomienie której poczy- 
nione są zabiegi. 

WOJSKOWA. 
— Podróż taktyczna szkoły 

sztabu generalnego. Bawl w Wil- 
nie 70 oficerów ze szkoły sztabu ge- 
neralnego, przybyłych w t. zw. pode 
róż taktyczną. Korzystając z okazji 
podróż ta obejmuje momenty krajo- 
znawcze. W dniu wczorajszym goście 
zwiedzali Wilno, dzisiejszy dzień po- 
święcony zostanie okolicom. 

— Sprzedaż wybrakowanych 
koni wojskowych. W dniu 12 bm. 
na rynku Kalwaryjskim odbędzie sę 
sprzedaż z licytacji wybrakowanych 
koni wojskowych różnego typu. 

— Urlop komendanta garni- 
zonu  Nowo-Wilejki. Komendant 
garnizonu Nowo-Wilejki, dowódca 13 
p. uł. Wileńskich płk. Kunicki wyie- 
chał na urlop wypoczynkowy, Za: 
stępcą komendanta garnizonu wyzna* 
czony został mjr. Lenkos Kowalski 
85 pp. 

— Krzyże zasługi za akcę 
przysposobienia wojskowego. 
Na wniosek p. wojewody Raczkiewi* 
ста władze centralne nadały krzyże 
zasługi, za prace położone przy orga- 
nizacji i realizowaniu akcji przysposo- 
benia wojskowego, następującym o- 
sobom: p. Kudelskiej, za pracę wśród 
kobiet, p. Grzesiakowi—wśród skau- 
tów, p. Mroczkiewiczowi i Eydrygie- 
wiczewi z Drui wśród oddziałów 
„Sirzelca“ i derektorowi szkoly rolni- 
czej w Bukiszkach p. Jeleniewskiemu 
wśród hufców szkolnych. 

AKADEMICKA. 
— Otwarcie sezonu w Uzdro- 

wisku Akademickiem w Nowi- 
czach. Da. 10 b. m. nastąpi uro- 
czyste otwarcie sezonu w Uzdrow's- 
ku Akademickiem w maj. Nowicze, 
Program przewiduje: g. 8. 45. odjazd 
z Wilna do st. Pohulanka, g. 10, 45 
Msza św. w Nowiczach, g, 11 do 
19 ej śniadanie, zwiedzanie uzdrowis- 
ka, obiad, zabawy, spacery, podwie- 
czorek, popisy wokałne, kolacja. g. 20 
— odjazd do Wilna. 

= 
2 

RÓŻNE. 
'— Zawody lotnicze. W nie: 

dzielę 10 lipca o godz 14 na lotni- 
sku ma Porubanku odbędą się „na 
rzecz Ligi O. P, P. zawody lotnicze 
11 Myśl. p. lotna. o następującym 
programie: Lot kluczem w 3 samolo- 
ty bez akrobacji (dwie trójki). Walka 
powietrzna parami (trzy pary). Akro- 
bacja składająca się z korkociągów, 
loopingów, przewrotów po osi (reto- 
urment), przewrotów przez skrzydło 
(renversment), ostrych skrętów, beczek 

ź 3 

Dnia 8 b m. o godz. 10ej, w Kościele Św. Jana 

(róg Dominikańskiej i Wielkiej), odprawiona  zosStanie 

Msza Św. za dusze poległych w wojnie polsko bolsze: 

wickiej oficerów i szeregowych 

4 pułku ułanów Zaniemeńskieh. 

Przed wyborami nowych władz miejskich. 
W ciągu ostatnich dni odbywały 

się rozmowy pomiędzy nowoobrany- 
mi radnymi należącymi do rozmaitych 
ugrupowań, dotyczące wyborów no- 
wych wiłeńskich władz miejskich. 

Wszystkie wspomniaae rozmowy 
miały wyłącznie prywatny charakter i 
celem ich było zorjentowanie się czy 
możliwe jest zawarcie porozumienia 
pomiędzy poszczególnemi ugrupowa- 
niami w tej sprawie, które gwaranto- 
wałoby, że przy wyborach wileńskich 

władz miejskich uniknie się niespo- 
dzianek, w rodzaju tych, jakie dostar- 
cza obtenie obficie warszawska Rada 
Miejska. f 

Ambicje jednak i warunki stawia- 
ne przez poszczególne ugrupowania 
wchodzące w skład nowoobranej wi- 
leńskiej Rady Miejskiej są zbyt wy* 
górowane i to chwilowo calkowiele 
utrudnia zawarcie jakiegokolwiek poro- 
zumienia w tej sprawie: (4) 

Żydzi wobec wyborów nowych władz miejskich. 
Nowoobrani radni żydowscy z t. 

zw. „Żydowskiej listy narodowej" od- 
byli parę dni temu zebranie, na któ: 
rem omawiane były sprawy związane 
z wyborami nowych władz miejskich. 

Na zebraniu tem uchwałono aby 
żydowscy radni narodowi zażądali dla 
reprezentantów ludności żydowskiej 
w nowym Magistracie miejsca jedne- 
go ławnika oraz stanowiska wicepre- 
zydenta. 

Omawiano też projekt wysunięcia 
projektu powiększenia z 4 na 5 liczby 
ławników w nowym Magistracie. Pią- 
ty ławnik byłby fachowcem, w które- 

go resorcie byłyby tego rodzaju przed- 
siębiorstwa miejskie jak wodociągi, 
elektrownia, rzeźnia i inne. Zadaniem 
tego ławnika byłoby dbanie o to, by 
ludność miasta z wymienionych przed- 
siębiorstw miejskich mogła mieć, przy 
możliwie najmniejszych wydatkach, 
moż! wie największy pożytek, i by 
przytem przedsiębiorstwa te same się 
utrzymywały. 

Na zebraniu tem nie omawiano 
kandydatur jakie Żydzi wysuną na 
stanowisko ławnika i wiceprezydenta. 

(r) 

Rozłam wśród nowoobranych nacjonalistycznych 
radnych żydowskich, 

Wśród nowoobranych radaych ży- 
dowskich wybrenych z. t zw. „Ży- 
dowskiej listy narodowej" ,reprezentu- 
jącej, jak wiadómo, mieszczańskie u. 
grupowania żydowskie, rozpoczęły się 
już obecnie, jeszcze przed zebraniem 
się nowej Rady Mlejskiejj poważne 
tarcia. 

Największe tarcia powstały między 
radnymi należącymi do żydowskiego 

stronnictwa ludowo-demokratycznego 
i radnymi sjonistami i reprezentanta- 
mi związku kupców żydowskich, gdyż 
w całym szeregu spraw natury zasad 
niczej radni ci wzajemnie nie mogli 
z sobą zgodnie współpracować. 

Ludowcy-demokraci wobec tego 
mają założyć w nowej Radzie Miej- 
skiej swoją odrębną frakcję. (r) 

Zmiana granie gminy Orańskiej. 
Prace, mające na celu ustalenie 

granie gmin Orańskiej i Koniawskiej 
prowadzone od dłuższego czasu są 
już na ukończeniu, Doszła do pew- 
nego porozumienia pomiędzy pow. 
Wileńsko-Trockim i Lidzkim w spra- 
wie ewentualnego powiększenia gm. 
Orańskiej kosztem gm. Koniawskiej, 

która by wogóle przestała istnieć, 
względnie kosztem przyłączenia terz- 
nu należącego obecnie do powiatu 
Lidzkiego. Gmina Orańska jest jedy- 
ną na terenie powiatu, nieposladającą 
rady gminnej i rządzoną przez wójta 
z naznaczenia, a nie z wyboru. 

Znowu plaga wilków. 
Sołtysi gm. Mejszagolskiej zwró- 

cili się do Starosty pow. Wileńsko- 
Trockiego z prośbą 0 zorganizowa« 
nie akcji mającej na celu ochronę 
bydła od wiłków, które ostatnio poja- 
wiły się w zaacznej ilości. Głównymi 
punktami operacyjnemi wilków są 

miejscowości: Szarkowszczyzna wła- 
sność p. Pimonowa i Gier 
woropie _ albo Sybirówka p. 

Lednickiego.  Niezałeżnie od  te- 
go znany nam jest wypadek, kiedy to 
wilk zagryzł konia w pobliżu Karaci- 
szek gm. Trockiej. 

Włościanie  ponotowali ostępy, 
gdzie najczęściej zalegają wilki, W 
prugiej połowie lipca zorganizowana 
e. wielka obława na tych szkod- 
ników. $ 

Będziemy mieli bardzo gorący lipiec. 
Wiedeński astrometeorolog Józ:f Sha- 

ffier, którego prognozy meteorologiczne nie- 

jednokrotnie już się sprawdzały, daje nastę- 

pującą przepowiednię na miesiąc lipiec 1927: 
Astrometeorologiczne oznali wskazują, 

że miesiąc lipiec b. r. będzie normalnym 
miesiącem letnim, wybitnie upalnym i z licz- 
nemi burzami. Przez cały miesiąc panować 
będzie wysoka temperatura, wyjąwszy okres 
czasu około 9—10 lipca. Skłonność do opa- 

dów specjalnie 9, 15 i 16 Hpca, 25 i 27 lip" 
ca należy oczekiwać burz. 

Dodać neleży, że w Alpach tyrolskich 
dało się odczuć chwilowe oziębienie tempe- 
ratury, W górach spadł Śnieg, W znanej 
miejscowości kuracyjnej Zell am Zee spadł 
ah w dolinie, W Jugosławii 1 we Wło. 
szech temperatura dosyć wysoka, choć dale- 
ka jeszcze od najwyższej granicy upałów. 

oraz akrobacji dowoln:j. Zbijanie ba- 

ioników. 
Dojazd na łotnisko na Porubanku 

specjalnym pociągiem o godz. 13 m. 
30 oraz autobusami, Bilety zawczasu 
nabywać można w sekretarjacie LOPP 
ul. Wielka Nr. 34 

— (o) Tajemniczy pasek na 
ruble carskie. Z całego szeregu 

miejscowości na prowincji donoszą, 
że po wsiach i miasteczkach pojawili 
się jacyś spekulanci, którzy zajmują 
się skupywaniem rubli carskich, skrzęt- 
nie przechowywanych w kufrach go- 

spodarzy wiejskich. Spekulanci owi 
dają za 1000 rubli carskich w papie- 
rze 5 złotych, tłumacząc się, że po- 
trzebują tych rubli dla załatwienia 
pewnych długów w Rosji, Tymczasem 
fama głosi, że ruble skupywane przez 
tychże spekulantów są następnie za 
pośrednictwem jednego z banków w 
Warszawie przekazywane do Anglji, 
gdzie płacą za nie daleko więcej niż 
u nas. ‚ 

'— Sprostowanie. W  wczoraj- 
szym numerze, skutek niedopatrzenia 
korekty, wkradła się nader przykra 

omylka a mianowicie został zniekszał- 

cony podpis pod artykułem który pa- 
winien brzmieć: ksiądz Rutkowski, za 
co przepraszamy czcigodnego autora, 

— Podziękowanie. Na uroczy- 
stościach koronacyjnych bawily w 
Wilnie Ziemianki z Wielkopolski, na 
czele z przedstawicielką Zarządu 
Głównego paaią Nieniewską i przewod= 
niczącą koła włościanek panią Nie- 
golewską. Ziemianki za  pošredni- 
ctwem naszej Redakcji składają po- 
dziękowauie za uprzejmą gościnę, fa- 
kiej w Wilnie doznały. 

— Zarząd Koła Medyków U. 
S. B otrzymał od Kierownika Kur- 
sów Uzupelniających dla Lekarzy P. 
Prof. Dr. A. Januszkiewicza 400 zł, 
zebranych z własnej inicjatywy przez 

NADE;ŁANE. 

Dramat na torze kolejowym. 

Wczoraj wieczorem, gdy pociąg 
pośpieszny z Krakowa dojeżdżał do 
Warszawy, dwóch bandytów weszła 
do przedziału 1 klasy i pod groźbą 
rewolwerów, zażądało wydania kosz- 
towności od pasażerów. Jadący onie- 
mieli ze strachu i spełnili żądania 
bandytów. W ostatniej jednak chwili 
dwaj agenci policji, którzy już przed- 
tem šledzili bandytów, rozpoczęli po: 
šcig. 

Bandyci nie zdając sobie sprawy 
z niesłychanej szybkości pociągu, wy-- 
skoczyli z wagonu. Agenci nie dając 
za wygranę, wyskoczyli. również. Obaj 
bandyci zginęli na miejscu, agenci 
zaś cudem ocaleli. Śledztwo sądowe 
wykryło, że agenci wyskakując z po- 
ciągu mieli na sobie obuwie zaopa- 
trzone w gumowe podeszwy i zelów= 
ki „Berson” ideainie elastyczne i od- 
poine na wszelkie wstrząsy. 

grupę przyjezdnych lekarzy na Kur- 
sach i zgodnie z uchwałą Rady Wy- 
działowej Zarząd K. M. nabył ze tę 
sumę najbardziej potrzebne podręcz- 
niki, Za tę ofiarę Zarząd K, M. skła- 
da śerdeczae podziękowanie. 

— Wyjaśnienie. W związku z 
notatką p. t. „Bołiugie i Nowosiołki* 
z dnia 5-go czerwca b. r. otrzymuje- 
mu wyjaśnienie, z którego wynika, że 
p. Korzeniowska, nauczycielka szko- 
ły powszechnej w Boltupiu, nie dzia: 
łała z ramienia żadnego ugrupowania 
politycznego odmawiając mieszkania 
na wiec przedwyborczy, a wychodziła 
z założenia, że lokał szkoły pow- 
szechnej nie nadaje się dla zebrań 
publicznych. 

 



  

TEATR i MUZYKA, 

— Reduta na Pohulance. Premjera 
w Reducie. Dziś dnia 8-go b. m. w gma- 
chu teatru na Pohulance odbędzie sę prem- 
jera nieśmiertelnej komedji Al. hr. Fredry — 
«Śluby panieńskie». To arcydzieło polskiej 
literatury komedjowej zostanie — ойертапе 
przez I giupę Zespołu Reduty, która po 4-0 
miesięcznej wyprawie artystycznej po zie- 
miach Rzeczypospolitej sp'cjalnie w tym 
celu zawitała do Wilna. «Śluby panieńskie» 
były grane przez Zespół Reduty w przeszło 
100 miastach, tak że premjera wileńska bę- 
dzie faktycznie 114 przedstawieniem tej sztuki 

Arcydzieło Fredrowskie będzie grane 
dwa razy, a mianowiciegdziś w piątek 8 gopii 
jutro w sobotę 9-90 poczem grupa udaje się 
w dalszą drogę. 

Bilety w cenie od 20 do 2,50 gr. wcze- 
śniej do nabycia w biurze <Orbis», a w dzień 
przedstawienia od godz. 5 w kasie teatru. 

— Reduta na Pohulance. Koncert 
taneczny Musi Dajches. W niedzielę, 10 
b m. o g. 4-ej pp. w gmachu Reduty na 
Pchulance odbędzie się tylko jeden występ 
młodziu kiej a już ogólnie znarej 6-ioletniej 
tancerki, Musi Dajches. Koncert ten będzie 
powtórzeniem koncertu w Filharmonji War- 
szawskiej pod protektoratem p. Marszałko- 
wej Piłsudskiej Oprócz utalentowanej tan- 
cerki w koncercie na Pohulance weźmie 
udział znany artysta Teairów Warszawskich 
p. Misiewicz. Bilety w cenie od 1 zł. wcze- 
Śniej nabywać można w księgarni <Lektor> 
(Mickiewicza 4)—w dzień koncertu w kasie 
teatru od g. 12 ej w poł. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
z powodu próby jeneralnej ze sztuki <Dy- 
bu: »— przedstawienie zawieszone. 

Jutro wchodzi na repertuar Polskiego 
głośna legenda dramatyczna An—skiego 
«Dybuk». 

W sztuce tej wiele romantyzmu, wiele 
nastrojowego mistycyzmu i wiele siły dra- 
matycznej. Ten zasadniczy w sztuce pier- 
wiastek mistycyzmu po!ączył autor z czysto 
realistycznem odmalowaniem uła, na k órem 
akcja jego dramatu się odgrywa. Możemy 
odnieść wrażenie, że autor, odsłaniając nam 
Świat legend i wierzeń żydowskiego ghetta, 
chciał nas przenieść jakby w jakieś dalekie 
średniowiecze. Autor zaobserwował bowiem 
doskonale współczesny Świat żydowski i 
przedstawił nam go bez Żadnei przesady, 
Całkiem wiernie, prawdziwie, zamykając je- 
dynie to tło w ramy pięknej poezji. 

W sztuce tej bierze udział cały perso- 
nel artystyczny Teatru Polskiego; oraz liczni 
statyści i chór pod reżyserją Andrzeja Marka. 

Dekoracje prof. Drabika z Warszawy. 
Kasa czinna od 11—9 w. bez przerwy. 
— Teatr Letni (ogród po Bernardyń- 

ski). Dziś Teatr Letni wystawia doskonałą 
operetkę Kalmana «Holenderka». W rolach 
głównych: Czerniawska, Sokołowska, Mali- 
nowski, Laskowski, Winiaszkiewicz, Misie- 
wicz i inni. 

W akcie drugim zespół baletowy wyko: 
na taniec holenderski. 

— Wilefskie T-wo Filharmoniczne. 
Dziś 8go lipca r. bi o godz 8 wiecz. w 
Ogrodzie po-Bernardyńskim Koncert Wileń- 
skiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Mi- 
kołaja Salnickiego. 

W niedzielę 10 lipca r. b. wystąpi w 
Wilnie znakomita artystka operowa p. Eiżbie- 
ta Jefimcewa (sopran). 

RADJO. 

— Program audycji warszawskiej. 
1200. Komunikat lotniczo-meteorologicz- 

ny, komanikaty «PAT», nad program. 
15.00. Komunikat gospodarczy i lotniczo- 

meteorologiczny, nad program. 
1645—17 00. Komunikat harcerski. 
17.00—1750. Audycja dla dzieci. Pro- 

_.gram wypełni bajka p. Marji Juszkiewiczo- 
wej ka t. Jaś Pastuszek>. 

1.50—18.00 Nad p'ogram i komunikaty, 
18, 0. Koncert popołudniowy kameralny. 
19 00—19.20. Rozmaitości. 
19.20—19.35. Komunikaty <PAT,». 
19.35—20.00. Odczyt p. t. «Odrodzenie 

fizyczne, jako czynnik kultury współczesnej». 
20.00—20.15. Komunikat rolniczy. 
20:30, Koncert w eczorny. 
2200. Komunikat lotniczo-meteorologi- 

czny, sygnał czasu, nad program i komuni- 
katy «PAT». 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 

— Samobójstwo podoficera na gra* 
nicy, Przed dwoma dniami z przyczyn do- 
tychczas nieustalonych popełnił samobój- 
stwo kapral nadterminowy K. O. P. Broni- 
sław Klimek. Denat pozbawił się życia wy- 
strzałem z karabinu. 

SPORT. 
Termin finału mistrzostw okręgu. 

Wydział gier i dyscypliny na ostatniem 
posiedzeniu swem wyznaczył na dzień 16 
bm. finałowe spotkanie drużyn Pogoni i 
Makkabi. Mecz tn z racji dobrej formy 
drużyn no I możności zdobycia zaszczytne- 
go tytułu mistrza okręgu zapowiada sę bar« 
d.o ciekawie. Jak się dowiadujemy bram- 
karz Makkabi uległ kontuzji i prawdopodob- 
nie nie weźmie udziału w tem spotkaniu. 
Na wniosek zarządów klubów mecz ten sę- 
dziować będzie sędzia zamiejscowy, kto—do- 
tychczas nie ustalono. 

  

MAURYCY RENARD 

"Czy on? 
Lefebre spojrzał na nią i zamyślił 

się. Mówiła dalej. 
— My nie mamy się czego oba- 

wiać, nieprawdaż? Nie zrobiliśmy nic 
złego. Więc? 

— Zresztą nie dużo wiemy... wirą- 
cił mąż. 

— Cóż peństwo mogą mi powie- 
dzieć? — zapytał spokojnie przybyły. 

Marja Lefebre odpowiedziała: 
— Wiemy, że żmija została zabi- 

ta i zakopana w pewn;m zakątku 
parku, owej tragicznej nocy. 

Gość zagryzł wargi, a w oczach 
jego przemknęła błyskawiea. 

Pani Lef<bre mówiła dzl į: 
— Byłam już z L' febrem zaręcze» 

na. Lecz nikt się tego nie domyślał. 
Spotykałiśmy się nocą w parku. Wy- 
chodziłam do niego po wpół do je- 
denastej, gdy kończył wieczorny prze” 
gląd całego dworu, wśrńd drzew roz- 
mawialiśmy szeptem aż do pólnocy. 

— A gdyby pani Lsv.l zadzwo- 
niła na panią? 

— Usłyszałabym dzwonek wśród 

Z SĄDÓW. - 
Echa oporu władzy i skazanie 
p. Radosławowej Ostrowskiej. 

Jeszcze w październiku 1925 roku wyni- 
kła sprawa oporu, ,stawianego przez władze 
seminaryjne i Białorusinów przeciwko wy- 
konaniu rosporządzenia władzy zajęcia loka- 
lu po szkole powszechnej w murach po-ba- 
zyljaūskich na Archiwum państwowe. 

Po długich perypetjach i zwłokach, wy- 
wołanych oddaniem sprawy najpierw do Są- 
du pokoju zamiast do Sądu Osręgowego, a 
następnie, kiedy sprawa była jaż w Sądzie 
Okręgowym, odroczeniem 'rozprawy z powo- 
du znajdowania się w więzieniu poza Wil- 
nem oskarżonego Radosława Ostrowskiego, 
dopiero dnia 2U czerwca r. b. sprawa prze- 
ciwko narazie jednej tylko p. Ostrowsziej 
była rozpatrywaną w sądzie. 

Prokurator skierował oskarżenie przeciw- 
ke p. Ostrowskiej tylko za obrazę urzędni- 
ków państwowych, pełniących obowiązek 
służbowy, i mazwanie ich «bolszewikami», 
co było powiedziane w tem znaczeniu, że 
oni jakoby popzłniają gwałt I bezprawie. | 

Po przesłuchaniu świadków oskarżycieli 
i obrony i po wysłuchaniu przemówienia 
obrońcy adwoketa Andrejewa, klóry dowo- 
dził, że urzędnicy wykonywali jakoby nie- 
legaine rozporządzenie władzy i przez to nie 
mogli b,ć uważani, że występowali w cha- 
rakterze urzędowym, Sąd Okręgowy skazał 
p. Ostrowską na 2 miesiące więzienia, udzie- 
lając jej 2-ch tygoduiowego terminuina wnie- 
sienie apelacji. 

Obecnie dowiadujemy się, że przed pa- 
ru dnizmi p. Ostrowssa przez swego adwo- 
ta wniosła apelację. Wobec tego, sprawa tą 
znajdzie się jeszcze na wokandzie Sądu Ape. 
lacyjnego. (c) 

Z całej Polski. 

— Zjazd Rady Naczelnej Zw. 
Korporac,j. Dnia 26 czerwca br. 
odbył się w Warszawie zjazd Rady 
Naczelnej Z. P, A. K. Ch. W  zjeź- 
dzie poza przedstawicielami K. K. 
warszawskich wzięli udział delegaci 
Korporacyj z Wilna i Lublina. 

Na Radzie . Naczelnej omówiono 
sprawy ideowe i organizacyjne. Zjazd 
uchwalił zmiany statutowe i cały sze- 
reg doniosłych wniosków Graz dy- 
rektyw, które przyczynią się do ujed- 
nostajnienia akcji i prac w poszegól- 
nych Kołach Srodowiskowych. 

Pozatem zostały dokonane wybo- 
ry do Prezydjum Ż. P. .A. K. Ch. 
które ukonstyiuowało się jak nastę- 
puje: prezes—W. Tarnowski, v-pre- 
zesi—K. Szmagier i St, Iłowiecki, se- 
kretarz—A. Zelichowski, skarbnik— 
Chmielewski. 

Do Komisji Rewizyjnej weszli kol. 
kol. Barysowicz, Paszkiewicz i Ru- 

siecki. : 
W godzinach popołudniowych de- 

legaci Ż. P. A. K. Ch. wzięli udział 
w uroczystościach sprowadzenia zwłok 
J. Słowackiego. 

— Złoty piasek Polesia. Jak 
się dowiadujemy, w pracach Instytutu 
G:ologiczntgo nad badaniem  złoto- 
nośnego piasku z Polesia nastąpiła 
przerwa na skutek niemożności na- 
bycia w Warszawie odpowiednich 
do przeprowadzenia analizy tygli, Za- 
rząd Instytutu musi dopiero sprowa- 
dzić tygle te z Berlina. W ten spo- 
sób ostateczne wyniki badań staną 
się wiadome, nie wcześniej jak za 6 
tygodni. 

Ze świata. 
— Nowy Jork stawia zarzuty 

lotnikom amerykańskim. W Ame- 
ryce, w sferach lotniczych panuje 
ogromne naprężenie z powodu roz- 
bieżności zdań, na kogo spada od- 
powiedzialność za zmylenie dregi 
aparaiu „Ameiika” oraz wyjaśnienia 
przyczyn, które spowodowały tak 
niefortunne wylądowanie samolotu, 

O.óż te same sfery, zarówno cy- 
wilnego lotnictwa, jak departamentu 
lotnictwa wojskowego twierdzą, jż 
Byrd nie słusznie zwala całą winę na 
panujące owego dnia mgły. 

Najbardziej zajmuje opinję ame- 
rykańską pytanie: co się stało z Sa- 
molottm juł po przybyciu nad te- 
rgiorjum Francji. Zupełnie nie u- 
krywają też psma przypuszczenia, 
iż niefortunne wylądowanie spowo- 
dował Acosta, pilotujący wówczas 

wcześniej jak o pierwszej. Zupełnie 
regularnie co nocy o pierwszej po 
północy pani wzywała mnie, bo od- 
czuwała pragnienie. 

— | cóż dalej, słucham? 
— Otóż mówiłam panu, że byliś: 

my ukryci wśród dzew, oboje z Eu- 
genjuszem, gdy usłyszeliśmy czyjeś 
kroki, zbliżał się ku nam człowiek ja 
kiś idąc ostrożnie, skradając się... Za- 
milkliśmy by nas nie usłyszał, widzieć 
nas nie mógł. Człowiek ten zatrzy- 
mał się w pobiizu i usłyszeliśmy wy* 
raźaie odgłosy kopania ziemi. Kopał 
dół... Nie widzieliśmy tego człowieka. 
Nie wiemy klo to był. Bałam się tak 
bardzo, że długo jeszcze nie poru- 
szyliśmy się, chociaż tajemniczy czło- 
wek już odszedł. Wreszcie powró- 
ciłam do pałacu cała drżąca. Weszłam 
do swego pokoju kuchennemi drzwia- 
mi i całą noc nie mogłam zmiużyć 
o:zu. To też gdyby pani zadzwoniła, 
byłabym w jednej chwili gotowa do 
usług. 

— O której godzinie człowiek ten 
wykopał dół? 

— Około północy — odrzekł Le- 
febre. 

— A więc, skoro żmija została 
przed północą zakopana, to znaczy, 

ciszy nocnej i po.róciłabym natych- że pani Laval musiala umrzeć jeszcze 
miast do pałacu. Zresztą pani nie wcześniej niż przypuszczano. Proszę 
dzwoniła nigdy w nocy przed swą mi powiedzieć w jaki sposób dowie- 
chorobą, od czasu zaś 
niedobrze nie 

W;dawcz Stanisław Mackiewicz Redakior w/z Czesław Karwowski 
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Radjóstacja Wileńska. 
Równolegle z prowadzonemi w 

szybkiem tempie robotami przy bu- 
dowie radjestacji katowickiej, Polskie 
Radjo czyni usilne starania, aby 
Wilno jeszcze w jesieni r. b. otrzy- 
mało swoją własną radjostację, uru: 
chomienie której będzie punktem 
wyjścia dla budowy kilku innych sta- 
cji na pograniczu wschodniem. Przy- 
szła radjostacja wileńska otrzyma no- 
woaczesną aparaturę, wykonaną przez 
firmę Western Electric Comp., tego- 
sam:go typu co stacja katowicka. 
Obecnie prowadzone są w Wilnie 
rokowania co do pomieszczeń dła 
studja przyszłej radjostacji miejsco: 
wej, oraz co do terenu, ma którym 
staną wieże antenowe i budynek, 
mieszczący aparaturę radjostacji. W 
krótkim więc czasie, nietylko miesz- 
kańcy Wilna, ale i dużej połaci zie» 
mi Wileńskiej, usłyszą zudycje, na- 
dawane przez nową radjostację wi- 
leńską, która w znacznej mierze ni- 
welowzč będzie wpływ litewskiej ra- 
djostacji w Kownie, oraz sowieckiej 
z Mińska Litewskiego. 
SET TIKRAS NE 

„Amerikę“. Zresztą, jak przypominają 
pisma amerykańskie, Acostę stale 
prześladował ogromny „pech”. Zdzi- 
wienie wywołało zapewnienie Byrda 
i Novilie iż cały czas błąkania się 
nad Francją aparat był prowadzony 
przez Balchen'a, dopiero na krótko 
przed „wylądowaniem“ na wzburzo- 
nych falach morskich ster ujął w sue 
ręce Acosta. Tymczasem Bałchen w 
swym artykule, pragnąc widocznie 
usprawiedliwić Acostę, twierdzi iż nie 
podobna było w tych warunkach ma- 
rzyć o bardziej szczęśliwem zakoń- 
czeniu lotu... 

Dokoła całej tej sprawy najwido- 
czniej ambitni lotnicy niepotrzebnie 
wzniecili tyle małostkowych, drobnych 
zarzutów — a prasa rozdmuchuje to 
jeszcze bardziej niepotrzebnie... 

— Zbawienne własności cylindra. 
Podczas odbytego przed kilku dniam: proce- 
su w Londynie złożyli, wezwani w charak- 
terze świadków i rzeczoznawców, Sszoferzy 
szereg jednobrzmiących niemal zeznań, któ- 
re wywołały powszechną sensację. Oświad 
czyli oni mianowicie, że jeżdżąc po ulicach 
stolicy, zwracają specjalną uwagę na prze- 
chodniów, noszących cylindry, są to bowiem 
zazwyczaj «szlachetnie urodzeni lordowie», 
którym, w razie najechania na nic , trzeba 
płacić znaczne bardzo odszkodowania, lepiej 
więc unikać tak kosztownych spotkań. Po- 
nieważ zeznania te przedrukowały wszyst- 
kie dzienniki angielskie, przeto można z du- 
żem prawdopodobieństwem przy puszczać, iż 
w niedalekiej przyszłości ulice Londynu roić 
się będą od <cylindrowych lordów». 

— Skomplikowana parantela. Pewien 
farmer w stanie Virginia (Ameryka), wdo- 
wiec wydał swoją córkę za sąsiada, który 
również był wdowcem, ojcem dorosłej cór- 
ki. Spodobała się ona farmerowi i zgodziła 
się wyjść za niego zamąż. Wobec tego far- 
mer stał się przy odnim dziadkiem własnej 
córki, zięciem swojego zięcia, córka zaś jest 
obecnie teściową ojca. Młoda zaś jego żona 
może uważać sę z. teściową rodzonego oj- 
Ca, będącego teściem swojego teś:ia, etc.etc. 
W tak zawiłych kombinacjach pokrewień- 
stwa znalazłby Mark Twain niejeden temat 
do humoreski. 

— Tragiczny bilans. Samochód jest 
nietylko wygodnym środkiem lokomocji, ale 
i maszyną. skracającą żywot licznych prze- 
chodn ów. Przeszło 30000 dzieci poniżej lat 
13 zginęło w ciągu ostatnich pęciu lat pod 
kołami automobilów w Stanach Zjednocza- 

nych. Ogółem zaś, ilość ofiar wypadków 
samochodowych za ten okres czasu wynio- 
sła w krainie dolarów rekordową cyfrę zgó- 
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Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5) 
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Redakcja „Słowa”* 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 
średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, buchalterji 

) oraz języków: po'skiego, rosyjskiego i litewskiego. 
Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa 4 

POR -LLHLA+L4>-704—050L+4 044444 

JO 
Wydział Powiatowy w Wołożynie ogłasza 

KONKURS 
Kierownika (rolnika-hodowcy) publicznej udowej szkoły 

rolniczej w Sejmtkowym ośrodku Łazduny. Nauczyciela przed- 
miotów sp”cjalnych (rolnictwo, warzywaictwo, sadownictwo). 

i ogólnych. 
wykształcenie rolnicze i praktyka. Uposażenie w/g Ustawy z 
dnia 19 VII 1920 r. Dz. Ust. Nr 62, poz. 398, oraz naturalja: 
jak mieszkanie, opał, światło i naturalją w zbożu i przedmio- 
tach żywnościowych. Do oferty należy dołączyć własnoręcznie 
napisany życiorys, odpisy Świadectw szkolnych i referen je-z 
dotychczasowej pracy. Posada Kierownika do objęcia zaraz, 
Nauczycieli z początkiem roku szkolnego. 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 
Starosta (—) J. EMERYK. 
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Nauczyciela _ przedmiotów 

  

  

Od dnia o do II lipca 1027 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„Wilno w okresie K 
Obrazu Matki 

polskim, 

Student 
wydz. filozoficznego 
poszukuje = kondycyj 
na wsi na czas ferji 

letnich. Adres; 
Bakszta 11—50. 

       
    

STUDENT 
J U. S. B. poszukuje 

kondycji na lato na 
wsi. solidny m 
domu może przyjąć 
bezpłataie. Ul. 3 maja 
3—2, od 2—4 p.p. 

niniejszym 
na wekuj4Ce 
stanowiska: 

    

MIESZKANIE 
4 pokoje 1 kuchnia 
niedaleko ul. Mickie- 
wicza — Ciasna 22. 
Dowiedzieć się na 

miejscu. 

Wymagane wyższe 

  

Do Zakopanego 
wyjeżdżam w począt- 
tku października r. b. 
ichcę mieć współpod 
różnego, Dowiedzieč 

  

Uwaga! 

„Iusteowany Tygodnik Polsk 

ilustracja polska. Oofiteść rycin 

Sport. Mody i kosmetyka. 

powieściowy. Co tydzień nagrody 
rozwiązywanie rebusów, szarai 

Adres Redakcji: 
Warszawa ul. Miodowa 

Kio nie wie jeszcze, 
* niech się przekona 

iż 
! 

Miesięcznie z przesyłką zł. 1. 
Najtańsza, a jednak piękna i bogata 

aktualności z Polski i ze świata. Arty: 
kuły i teljetony ilustrowane. Opisy i 
obrazy piękaa kraju, zabytków i pa- 
miątek. Teatr i sztuka. Film. Radjo. 

Humor. 
Wszystkie działy obficie ilustrowane. 
Co tydzień osobny dodatek literacko: 
nauzowy Co tydzień osobny dodatek 

за 
1 

zadań Numery okazowe bezpłatnie. 

5 

się: Wilno, Ciasna 22, 
m. 2 

Studien 
poszukuje lekcyj w 
Wilnie fub na wyjazd. 

Zgłoszenia: 
Bakszta 11 —50. 

Nauczycielka 
znająca język  fran- 
cuski i angielski, prag- 
nie wyjechać na lato. 
Mickiewicza 37 — 17. 
(wejście od Ciasnej) 

od 1-ej — 4ej, 

DOKTÓR 

0, ZELDOWIGZ 
chor. W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

S.Zeldowiezowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i ehor. 
DRÓG MOCZ, 

rz. 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tei. 277. 

"W. Zdr. Nr. 31. 

Or. 6. Wolfson 

    

    

  

  

Niezwykie korzy-tnie 
z gwarantowanem 

na oprocentowanie 
1.000 DOLAROW 
1000 DOLARY V 

800 DOLARÓW 
100 DOLARÓW   1 piętro, tel. 9—05. 

та 3000000 w czem 100000 Śmiertelnych. Porcelanowe 1 złote 
Oczywiście, katastrofy najczęściej sp 
wane są szybką jazdą, х 

— Metoda Woronowa w zastisiw:nių kom 1 uczącym się 
do małp» Profesor Instytutu weterynar) jne- zniżka. Ofiarna 4 m.3. 
go w Budapeszcie, Dr. Emil Raitsit, zastoso« 
wał odmładzającą metodę prof. Woronowa 
po raz pierwszy do czwororękiego mieszkań- 
ca tamtejszego ogrodu zoologicznego. 
niki tej operacji są zdumiewające: małpi, c 
która na skutek podeszłego wieku wykazy- rum miasta POS 
wała wszelkie objawy uwiądu sfarczego, od Zgłoszenie sub. J. T. 
zyskała po trzech miesiącach młodocianą do adm. «Słowa». 
energję, zdrowy wygląd, skóra jej nawet po- 
kryła się nowem, bujnem owłosieniem, Ek- 
sperym:nt ten jeszcze raz potwierdza sku- 

wynalez'onej przez uczo- teczność metody, 
nego rosyjskiego. 

0d Administracji. 

e 

uregulowanie 
Prosimy naszych Sz sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych prenumerat, tudzież 
wnoszenie przedpłaty na LIPIEC. 

Ka
ja
 

  

— Otóż, pierwszą moją myślą od 
samego rana, było zbadanie tego 
zakątka. Ale wiadomość o śmierci 
pani Laval wywarła wielkie wrażenie 
na nas wszystkich. Dopiero nieco 
później wybrałam się na zwiady... 
Odnalazłam miejsce, w którem ziemia 
była świeżo poruszona. Zaczęłam ko- 
pać z kolei i odkopałam źmiję czar- 
no-białą ze zgniecioną głową.. Za- 
grzebałam ją czemprędzej definity- 
wnie,.. 

— Ale dlaczego pani nic nie ° 
wiedziała? Bozwolia pit panice = 
rzyć się wśród mieszkiń Ów pałacu! 

Marja Lefebre oburzyła się: 
— Powiedzieć! Ależ gdybym po- 

wiedziała, musiałabym przyznać się 
do naszych nocnych schadzek! Za 
czasów pani Laval byłoby mi to uszło, 
była tak dobrą i wyrozumiałąl Ale 
pani hrabina wypędziłaby mnie na- 
tychmiast! > 

— jednak uważam, że pani źle 
zrobiła! 

— Widać odrazu, że to nie o 
pana chodzi! — wykrzyknęła, 

— Jeszcze jedno pytanie: Kogo 
podejrzewacie państwo o zabójstwo 
i pogrzebanie żmii? 

— Nikogo proszę pana. Częste— 
odparł Lefebre rozmyślaliśmy nad 
tem... Ale nie możemy nikogo posą- 
dzić.. nie mamy najmniejszego po. 

gdy czuła się dzieliście się w jakim celu człowiek dejrzenia, Najprzód sądziłem, że żmi- 
potrzebowała mnie ów przychodził do parku? ! p e. A je zabił ktoś z pałacu, — ktoś, kto 

Kontu Czekowe Słowa P K O. 

Nr. 80259 
BEIAGAKIEk AE SAGA 

spotkał ją, wychodzącą z pokoju 
ni Laval, Ale gdy zauważyliśmy, 

zabezpieczeniem 
ulokujemy natychmiast GOTOWKĘ 

Dom H -K. <Zachęta» Gd:ńska 6, 

iq 
[g 

Е 
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pa- 
że 

wszyscy szukają żmii, wtedy nabrali- 
śmy wątpliwości... 

— Czy przychodziło państwu 
myśl, że ktoś popełał zbrodnię? 

Nie, proszę pana. Myśl o zbro- 

M.W lenkin 
i S-ka 

Spółka z ogr. odp. 
ilno,ul.Tatarska 

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

mebli: 
jadalne, sypialne, 

weneryczne, — тост0- 
płowe i skórne. ul 
Wileńska 7, tel. 1067, 
    

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-$molska   

dni zupełnie nie niepokoiła nas. Przy- 
puszczaliśmy, że jest w tem jakieś 
matactwo, ofiarą którego padła pani 
L'vuł, lecz nie sądziliśmy, by mogło 
to być morderstwo. 

— Więc nie przychodziło wam 
niędy na myśl, że jakiś zręczny prze- 
siępca mógł użyć żmii, jako narzędzia 
morderstwa? 

— O, nigdy, panie! Nigdy! — za- 
wołało małżeństwo jednogłośnie. 

— Czyżby to było możliwe? — 
zapytała gospodyni. 

— Gdybyśmy przypuszczali coś 
podobnego, — zauważył Lefabre gło- 
sem stanowczym, —natychmiast opo: 
wiedzielibyśmy wszystko, co wiedzie- 

liśmy! 
— A przecież, panie Lefxbre, to 

milczenie człowieka, który pogrzebał 
żmiję, musiało wam silę wydać po- 
dejrzanem! 

salony, gabinety, 
łóżka niklowane 1 
anzielskie, kreden- 

Choroby jamy ustne. 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 

  

  

dobre świadectwa. 
Łask. zgłosz 

Moniuszki 
  

  

Boskiej 
wielki film Polski, proćukcji Wileńskiej, obrazujący szczegółowo przebieg uroczystości 

: = : : koronacyjnych w dniu 2 VIi 1927 roku. Na tle przepięknych widoków grodu Gedymina 
i jego wspaniałej architektury sfilmowane zostały kolejno wszystkie momenty poprzedzające akt koronacji oraz poszczególne 
fazy samej uroczystości w tym wiekopomnym dla Wilna i całego świata katolickiego dniu. Film ten, długcści przeszło 
2,00 metrów, wykonany został przy udziale Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Marszałka lózeta 
Piłsudskiego oraz władz pafistwowych, wojska, organizacyj społecznych, sportowych i t. d. Wilno w okresie Koronacji *%%* 
Cudownego Obrazu Matki Beskiej Ostrobramskiej» jest jedynym filmem 
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 
g. 4-ej, w soboty od g. 5'ej, w inne dnie od g. 6. 

poż adis 

Poszukuje Do sprzedania 
  

+ 
Р я 
ка 

oronacji Cudownego 
Ostrobramskiej" 

ktory pozwoli wszystkim przeżyć raz 

Bardzo tanio 
do sprzedania samo- 
chód «Ford».  Do- 
wiedzieć się ul. Sta- 

ra 2 m. 3 
(Zwierzyniec). 

Sprzedają się tanio 

2 TRAKTORY 
«Tytan», używane, 

zdatne do pracy napę- 
dowej w f lwarku 
(młocka,  rzn'ęcie 

sieczki etc). Zarząd 
dóbr, Wielkie Solecz- 
niki, poczta w miejscu. 
    

  

gubiono  doku- 
menta wojskowe 
metrykę urodze- 

mia i zaświadczenie 
policyjne, na imię 
Józefa Błażewicza, 

zam. Ludwisarska 14, 
m. 16. 

Owocowy ogród 
wydzierżawię w po- 
wiecie Wilejskim 
przeszło 500 drzew 
owocujących.  Ofe.ty 
do adm. «Słowa» 

pod Nr 5138. 
    

    

Do sprzedania 

OGIER 
lat 5, kary, wzrost 
158 cmt, z dużemi 
chodami, tol. Markucie 

pod. Wilnem. 

Poszukuję 
posady nauczycielki 
na wyjazd do młod* 
szych dzieci, mam 
świadectwo szkolne. 

Adres: 
ul. Wielka 27—14.   

    Siodło i Samowar 
duży do sprzedania 
okazyjnie.  Żeligow: 

skiego 1 m. 17, 
od 4-ej — Gej, 

Rgresi Gieions) 
nia nabywać można 
wpiost z ogrodu, 
Bernardyńska 8, 

Zawaczki. 

gubiono  kslążkę 
Z wojskową za 

Nr 100, wyd. 
p:zez P. K. U, Wilno, 
na imię Mowszy Elpe- 
rina, unieważnia się. 

Ogłoszenie. 
Zarząd dóbr i Zakładów Prze 

mysłowych Romana Żurowskie- 
go w Leszczkowie p. Waręż 
(Małopolska) © zawiadamia, że 
wszystkie wyroby  Leszczkow- 
skiej fabryki sukna i koców wy- 
stawione są na Wystawie Prze- 

  

Mieszkanie 
składające się z 

dwóch lub trzech 
pożoi z wygodami i 
kuchnią do wynajęcia 
od zaraz. Bankowa z 
Makowej d. Nr 2—6, 

  

mysłu Krajowego w Wilnie 
pałac hr. Tyszkiewiczów ul, 
Arsenalska. Tamże przyjmuje 
się zamówienia na burki (na 
wzór sławuckich) oraz uskutecz- 
nia się sprzedaż towarów i 
udzieła informacyj co do prze- 
róbki dostarczanej wełny.   

sy, Stoły, Szaty, | — =—==———==— л ост 

»wado: korony. Sztuce zęby. | danka, "krzesła" | Z SCE ogacyć kura dachowe ore: ? 
"esa Wojskowym, urzędni- Dogodse wiruskii я E prof.  Sekułowicza, + 

na raty, e Warszawa, Zórawia 42. ię pd ° 
* czają listownie: buchalterji, rachunko- = 

Wydz. Zdr Nr 3 i wości kupieckiej, . korespondencji : 
andlowej, stenografji, nauki handlu, e 

Vs G MIESŽKANIE, Rok : prawa: kaligrafii pisania a a s 
możliwie w: Ocenie kosdycji dakų I : nach, Po ukończeniu świadectwo. — в 

: BE ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! = 

  
  

Słynna Wróżka Ghiromantka 
0 chorobie, odnowiła przyjęcia, od 

  

  

  

się dwóch_ pokól z stał jadał ien 0 do t wieczór. . Рперои‘іі;іі‚ 
A stół jadaln owy, rzyszłość, sprawy sądowe, o miłości 

kuchnią. Zgłoszenia uj, ZYGBURCÓA е jeż d. "UL. Miycowa *21, m. 6, 
(daw. Nadbrz żna) naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 

Nr 16 m. 8. mie na schody i na lewo. 

i “ 
Redakeja „Słowa * DRUSKIENIKI 
disk pracy dla byłego ucznia 
szkoły majątkowej w Słobodyszcze 
Hr  Potock'ch—doświadczonego me- 
chanika — siusarza _ oraz kowala, T. 
Łaskawe zaofiarownia prosimy nad. Ż. 
syłać do adm. «Słowa» dla топаг- 

chisty legitymacja 21082. 
  

    

Perlmuitera U tramatyna 
est bezwzględnie najlepszą I naj. 
K ans ? farbą @о Ь!ен:п]у 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędze do nabycia. 

mówić? Musielibyśmy wyznać rzeczy, 
któreby ściągnęły na nas gniew pań- 
stwa... 

— Oto właśnie chodziło mi. Więc 
przypuszczacie, że człowiek ten za- 
chował milczenie, gdyż nie chciał 
wyznać, jakie okoliczaości spowodo- 
wały jego nocne spotkanie ze żmiją 
w parku, z tą żmiją. która opuściła 
pokój pani Laval, czyli powtórnie 
prześliznęła się przez owo „serce* 
wycięte w okienicy, gdyż wszystkie 
drzwi tego pokoju były pozamykane 
i otwarto je dopiero ran». Kogoż po- 
dejrzeweć więc? 

— Nikogo z pośród mieszkańców 
pałacul—odparł stanowczo Lefebre. 

— Dlaczego? 
— Przedewszystkiem dlatego, że 

było to rzeczą oczywistą: prócz wier- 
nej i szczerze oddanej pani służby, 
ludzi spokojnych, jedyaemi mieszkań - 
tami pałacu byli panowie: Guy Laval 
i Lionel de Prase, mąż i siostrzeniec 
peni Laval. 

— Nie jest to jednak dostateczny 
powód dla wyeliminowania ich ze 
śledztwa, zauważył przybysz, Pan 
L:val mógł wstać nocą w jakimś £a- 

— Achl Jego miłczenie.. Proszę jemniczym celu. Pan de Prase rów- 
sobie wyobraz ć, że człowiek ten był 
jednym ze służących w pałacu ludzi. 
Wszakże i my należeliśmy do slużby 
płacowej, byliśmy zupełnie niewinni, 
a jednak, czy opowiedzieliśmy, co 
wiedzieliśmy? Czy mogliśmy 0 tem 

Odzowizdzialay ra ogłoszenia Zaaou Lawióski, 

nież. Pierwszy nię powudował się 
może troską o zdrowie żony, drugi 
natomiast, osłemnastoletni młodzie- 
niec, może z niepokojem  przysłuchi- 
wać się pragnął pod oknem, ruchom 
pięknej cioci?.. Zgadzam się, iż nie 

2 ostatnie, łączne pokoje z werandą 
% м uubionym i najzdrowotniejszym 
'9 rejonie zdrojowiska wraz z wybornem 

utrzymaniem, w pobliżu zakładu i 
plaży — odnajmę zaraz rodzinie lub 

zbiorowo. + 
Ul. PIASKI 12, wiadomość Giedroyć. $ 

BPG LPRORODZO 

+ Pokój 
duży, jasay do wynaję:ia, na Zwie- 

rzyńcu, (Koło mostu). 
Oferty w adm. «Słowa» pod 1. K. 

.220200222202000999900 

    

  

wygląda to prawdopodobnie, tembar- 
dziej, że ani p. Gilberta Laval, ani 
pani de Prase nie zauważ;ły w ciągu 
nocy najmniejszego podejrzanego 
szmeru... Ale, jeszcze jedno pytanie: 
czy osobistość z parku była mężczy- 
zną napewno? 

— Mógłbym przysiądz, rzekł Le- 
febre, — jednak opieram swe przeko* 
nanie jedynie na tem co słyszałem... 
nie widzieliśmy go wcale. 

‚ — Zresztą podejrzenia musiałyby 
wówczas spaść na panią de Ргазе, 
lub pannę G ibertę... 

„= Ol — zawołała Marja Lefebre. 
Có do tej ostatniej wykłuczone są 
wszelkie podejrzeni: / 

— Nie przyjąłbym tak łatwo pani 
twierdzenia, gdybym nie miał pew- 
ności, że spędziły całą noc zamknięte 
w garderobie, przylegającej do sypial- 
ni pani Laval. Mam co do tego zu- 
pełnie wiarogodne dane. 

— Ale, miałem wrażenie przed 
chwilą, że człowiek z parku nie był, 
zdaniem państwa, kimś z mieszkańców 
pałacu. A 

Na czem opierają państwo to 
przekonanie? 

Lefebre spojrzał na żonę, która 
poczerwieniała i spuściła oczy. 

— Proszę, niech pani mówi, — 
nalegał gość. 
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