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Miłosierdzie, najstodsze prawo królów. 
Nie należy o bolszewikach pisać 

ciągle w kółko „warjaci, bankruci, 
głupcy". Przeciwnie—należy pilnie a- 
malizować wszystkie składniki tego 
zjawiska, że bolszewizm ewoluuje, 
że się trzyma, że nie zapada się pod 
ziemię. 

Jedną z mocy posiadanych przez 
propagandę bolszewicką, jest nieustan- 
na apelacja do krwiożerczych uczuć 
człowieka. 

Oto Izwiesija i oto szkic na 
pierwszej stronicy: Skarykaturowana 
maska Chamberlaina, z wyktzywlo- 
nem okiem i ogromnym monoklem w 
oku. Twarz Anglika przedstawiona w 
aroganckim, pogardliwym uśmiechu. 
A naprzeciw celuje z karabina w to 
wykrzywione oko z monoklem pół- 

pioner, pół-żołnierz, jednem słowem 

młody chłopak z blond lokami na 
głowie i w zgrabnej bluzie - gimna« 

stiorkie na ramionach. Trzyma kara- 
"bin elastycznym chwytem, a tytuł ned 

* obrazkiem woła: «xa muszkul», pod- 
pis — „7asz otwiet Czemberlenu“. 
Wszystko až krzyczy w tym obrazku. 

Oczywiście, ten kto rysował tę pa- 

pierową arogancję ogromnej twarzy 

angielskiej i błysk łufy nowiutkiej 
broni i chłopca zgiętego do strzału— 

nie robił tego wszystkiego samodziel- 
nie. Pomocnikiem i nauczycielem w 
stworzeniu tego drobnego szczególi- 

ku była mu cała atmosfera SSSR., 
cała ta czarno-czerwona  jaskrawa 
orgja plakatów propzgandowych, cała 

krwiożercza historja wykrzykników 

wiecowych, wszystkie te bolszewickie 

skróty wołające o Śmierć, © zaboj- 

stwo, o/zniszczenie. Bolszewicy są mi- - 

strzami w wywoływaniu z tłumu, w 
potęgowaniu tych instynktów, o któ- 
re im chodzi. Tak np. jako dzienni- 

karz podziwiam te skróty bolszewickie, 
to zaklęcie w jeden wyraz całego 

skomplikowanego kierunku ekonomicz- 

rego, czy politycznego, te wszystkie 

nożnicy, smyczka, licom k dierewnie, 

leninskij prizyw! stawka na biednia- 

ka, nasz otwiet Czembierlienu! ie 

wszystkie łozungi, których jesi tyle. 

Jest to specjalna mistrzowska robota 

* złych duchów, dążąca do panowania 
nad tłumem, do kierowania bezmyślną 

falą ludzi. W ten sposób propaganda 

bolszewicka i wewnątrz kraju, nad 

którym już panuje, i wysyłana na 

eksport z szatańską siłą i szatańsko 

głośnym rezonansem, bije w rozbu- 

dzenie krwiożerczości człowieka. 

Działanie tego masowego pobu- 

dzenia krwiożerczości da się chyba 

porównać z literaturą erotyczną wszy- 

stkich narodów. Tylko, że erotyzm 

w literaturze ułega zmianie tonu, cha- 

rakteru, nastroju zależnie od każde- 

go autora, zresztą jest produktem 

nastrojów lirycznych, nad jego okieł- 

zaniem, wycyzelowaniem, wystrojenietm 

w jedwab, futra, pióra pracuje od wie- 

ków kultura literacka. Tutaj do in- 

stynktów krwiożerczośći, które w czło 

wieku się tają często tak samo silne 

jak instynkty erotyczne, odwołuje się 
hamowana, 

największe podsycenie. Degeneracja 
inteligentów, degeneracja perwersyj- 
nych żydziaków odpędzonych od 
tałmud-tory i pjana rezkosz tłumu 
rosyjskiego w niszczeniu — ujęte w 

  

ki z precyzją rysowane ma szpaltach 
francuskiej, paryskiej F/umaniźć. 

Gdy na głowę 19-letn. chłopca Bory: 
sa Kowerdy zapadł wyrok najcięższy 
z przewidzianych w kodeksie karnym 
1903 r., bo ciężkiego więzienia bezter- 
minowego—ze szpalt wszystkich ga- 
zet SSSR i gazet bolszewickich wy» 
dawanych w innych państwach pod- 
niósł się ryk, że kara jest żałagodna. 

Jesteśmy dalecy ud tych czasów, 
gdy panł Andrzejowa Potocka po za- 
bójstwie jej męża, namiestnika Galicji, 
prosiła Franciszka Józefa o łaskę dla 
mordercy Siczyńskiego, lub gdy W. 
Ks. Elżbieta, piękna entuzjastka, póź- 
niejsza ksieni zakonu, odwiedziła w 
celi więziennej mordercę jei męża, 
Kałajewa, aby wpłynąć na niego by 

prosił Cara o darowanie mu życia, 
Sowiety nie myślały iść za temi hu- 
manitarnemi gestami. Sowiety .żądały 
śmierci dla tego chłopca, oburzyly 
się, że go nie powieszono. 

gdy u nas zamknięto kilkudzie- 
sięciu Firamadowców, na łamach na- 
szej prasy liberalnej rozpoczęło się 
kwilenie: „czy nie za dużo*, „czy nie 
za ostro". Ludzie nie rozumieją, že 
w wałce z tem największem niebez- 
piećzeństwem, fakiem jest bolszewizm, 
słowo „humanitaryzm* wyrzucone zo- 
stało ze słownika właśnie przeż na- 
szego przeciwnika. Każdy odruch 
humanitarny w walce z propagandą 
bolszewizmu jest wykorzystany na- 
tychmiast jako słabość, jako otwarcie 
luki, jako cofnięcie się przed napie- 
rającym napastnikiem: 

* 

Ale postawmy teraz pytanie.—Czy 

  

obyczajów walki, czy wykreślenie wy- 
razu humanitaryzm — ma się posu- 
wać tak daleko, że aż obejmować 

wszystkie dziedziny życia, czy też ma 
być ograniczone do terenów, nad któ- 
remi panuje bolszewicka indywidual- 
ność, t.j. do terenów objętych walką 
z bolszewizmem. 

Zdaje się, że może być tylko jed- 
na odpowiecź na to pytanie. 

Tam, gdzie widzimy wyszczerzone 
zęby bolszewickiej propagandy, tam 
musimy odrzucić liberalizm, humani- 
taryzm, prawo miłosierdzia. Tam każ- 
da słabość serca mści się najokrop- 
niej. 

lale pozatem prawo miłosierdzia, 

prawo łaski pozostaje tem, czem było 
zawsze: «najsłodszym z przywilejów 
królewskich», 

Mówimy tu o chłopcu skazanym 
na 15 lat ciężkiego więzienia. 

Pamiętajmy o różnicy w odczu- 

walności więzienia. Niedawno reda- 
kcję naszą odwiedził człowiek zdener= 
wowany kompletnie, przemęczony, 

wyczerpany, prawie bezsilny. Był to 
Muraszko. Siedział tylko dwa lata. A 
Kowerda jest od niego o kilkanaście 
lat młodszy, — to dziecko zaledwie. 
Pomyślmy na chwilę, że Są czasy 
normalne, że niema bolszewizmu na 
świecie, a tylko cisza międzynaredo- 
wa i sądy przysięgłych. Wyobraźmy 
sobie teraz, że przed sądem przysię- 
glych stanął niepełnoletni chłopak, 
który popełnił coprawda zbrodnię, 
łecz okazało się, że chłopak ten do- 
tychczas prowadził życie nienaganne, 
wzorowe, že za dziewięć granic po- 

syłał komuś ostatniego dolara ze 
swej biednej kieszeni dłatego, że ten 
ktoś reprezentował cel dla niego ide" 
alny, że przejmował się troskami i 
nieszczęściem miljonów ludzi, że wre- 
szcie w motywach do jego zbrodni 
nie znajdziemy szukania najmniejszej 
korzyści dla siebie, — że wszysikie 
pobudki do czynu płynęły z uczuć 

„ idealnych, szlachetnych —. zapytajmy 
się teraz, czy taki chłopiec nie byłby 
uniewinniony przez ławę przysięgłych? 

Usłyszymy na to repiikę: w ten 
sposób można bronić każdego zama- 
chowca politycznego. —Tak, ale pamię- 
tajmy także, że były zamachy poli- 
tyczne znajdujące mniej i więcej oko 
liczności łagodzących. Gdyby z Pary- 
22, dajmy na to, przyjechał ajent gen. 
Kutiepowa, aby na naszem terytorjum 
rzucić bombę na przedstawiciela So- 
wietów — słusznie moglibyśmy mu 
powiedzieć: „kochany panie, jedź ro- 
bić bohatera do swej ojczyzny, lecz 
nie obieraj Warszawy na miejsce 
swych porachunków". Ale w sprawie 
Kowerdy śledztwo nie wykryło żadnej 
organizacji, nikt go nie instruował, 
nie wysyłał, Cała motywacja planu 
oparta jest na uczuciu, które powstało 
w młodzieńczem sercu, na wrażeniu, 
że „wyczerpała się miara zbrodni* 
bolszewickich. To odruch młodzień- 
czy,—a żaden kodeks karny, i żadna 
aypiomatyczna kurtuazja nie zmusi 
nas do twierdzenia, jakoby po mor- 
dach i hańbie, które dźwiga na sobie 
panowanie bolszewickie—ien odruch 

Kowerds, jako dziecko z matką i siostrami. 

system—oto ta krwiożerczość pro- terror bolszewizmu, czy owe 1500 nie był «trochę» usprawiedliwiony. współwięźniów-komunistów. 

pagandy bolszewickiej, te trupy ge- tysięcy ludzi rozstrzelanych w Rosji, Wreszcie, czy nie jesteśmy tu bez 
nerałów francuskich, te gnilne obraz- czy owe zdziczenie i cofnięcie w tył winy my—którzy poczuwamy się do znajdzie Się wiele ludzi, którzy zwró- 

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

DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 19 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileūska 1 

GŁĘBOKIE —- ul, Zamkowa 80 

GRODNO — Pisc Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

BRASŁAW — 

50 proc. drożej. 

przed pogrzebem króln Ferdyntnda. 
BUKARESZT, 237, PAT. 

ODDZIAŁY: 

ŚWIR — uł 

  

Do zamku Cotroceni odbywają 
się formalne wędrówki tysięcy ludzi celem oddania hołdu zmar- 
łemu królowi. Zwłoki króla złożone są na wysokim katafalku w 
sali udekorowanej czarnym kirem i wielką ilością czerwonych 
kwiatów. Przy katafalku pełnią wartę honarową oficerowie armii 
rumuńskiej. Zwłoki króla, zgodnie z jego życzeniem ubrane są 
w mundur pułku kawalerji jego imienia. Publiczność nieprzerwa: 
nym szeregiem przechodzi tysiącami przez salę. Przez cały dzień 
dzisiejszy zwłoki wystawione są na widok publiczny. 

Na znak żałoby państwowej wszystkie urzędy państwowe będą w dnin pogrzebu 
zamknięte. Parlament odbędzie w poniedziałek posiedzenie żałobne poświęcone pamię” 

ci zmarłego króla. Na posiedzeniu tem przemawiać będą prezes rady ministrów, prze- 

wodniczący izby oraz przywódcy stronnictw. Stronnictwo narodowe wystąpi z deklara- 

cją, którą złoży poseł Manju. Oficjalny organ tej partji <Romanio> zamieszcza artykuł 

stwierdzający, że następca pierwszego króla Rumunji, jakkojwiek jest jeszcze dzieckiem, 
zasługuje na szacunek całego narodu, gdyż reprezentuje wielkie aspiracje narodu ru- 
muńskiego Urzeczywistnione wspaniale przez zmarłego króla. 

W poniedziałek również rozpocznie urzędowe czynności rada regencyjna. Ponie 
waż w myśl Konstytucji, król jest dowódcą wojsk rumuńskich, przeto na czas małolet- 

ności króla Michała, ma być utworzone stanowisko generalissimusa armji. Na stanowi- 

sko to ma być mianowany gen. Jerzy Madrescu. Odnośny projekt ustawy ma być 

przedłożony jeszcze na nadzwyczajnej sesji parlamentu. Opozycyjna narodowa partija 
chłopska miała zawrzeć z premjerem Bratianu porozumienie w tym kierunku, że ze 
względu na obecną sytuację wstrzyma się od wszelkiej działalności opozycyjnej, gdyż 

nie chce naruszać pokoju w kraju 
Wszystkie stronnictwa bez wyjątku uznały nowy stan rzeczy. Regencja zaprze- 

cza wszelkim tendencyjnym pogłoskom pochodzącym ze źródeł niemieckich, które mó. 

wią o rzekomych zamieszkach w Rumaunji, gdzie nadal panuje najzupełniejszy spokój, 

Rada regencyjna wystosuje w poniedziałek proklamację do narodu. 

Nabożeństwo w Lundynie. 

LONDYN, 23—VII. PAT. W kościele prawosławnym odbyło się dziś 
nabożeństwo żałobne za duszę króla Ferdynanda w obecności * członków 

rządu, korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli ;parlamentu. Króla angiel- 
skiego reprezentował ks. Yorku. 

Król Aleksander Serb. 
BIAŁOGRÓD, 23.:Vil. Pat. Król 

wyjechał na pogrzeb, 
Aleksander udał się do Bukaresztu 

na pogrzeb króla Ferdynanda, Król złoży na trumnie swego teścia złoty 
wieniec laurowy. Na pogrzeb uda się również delegacja wojskowa złoże» 

па г dowódcy i grona oficerów 35 pułku piechoty i powiezie wieniec 
srebrny z napisem: „35 pułk swemu Dowódcy”. Porńadto wyjechała do 
Bukaresztu grupa parlamentarzystów i przedstawieiele rozmaitych  stron- 
nictw. 

Książe Karol nie zamierza wystąpić. 
PARYŻ. 23.VII. PAT. Książe Karol rumuński w wywiadzie 

z. przedstawicielem. „„Matin* oświadczył, że „nie ma bynajmniej zą* 

miaru w okolicznościach obećnych przedsięwziąć "jakichkolwiek ^ 
manifestacyjnych wystąpień, które mogłyby zakłócić nastrój uro- , 
czysty pogrzebu zmarłego Króla. 
  

Wykrycie schronienia Daudet'a. 
Daudet zdołał uciec. 

PARYŻ. 23VIIPAT. Korespondent brukselski dziennika Pa- 
ris.Midi donosi, że agenci francuskiej policji bezpieczeństwa przybyli 
do Namur, gdzie odkryli schronienie Daudet'a. Sam Daudet 
jeszcze przed przybyciem agentów zdołał [się ukryć, jak przy- 
puszczają, w miejscowości Wenduyne pod Brukselą. 

Zamach na pomnik Waszyngtona, 
BUENOS-AYRES, 23-VII. PAT. Wczoraj u stóp pomnika Jerzego Wa: 

szyngtona wybuchła bomba niszcząc niemal całkowicie piedestał pomnika. 
Pomnik ten ufundowany był przez kolonję amerykańską z okazji stulecia istnie- 
nia republiki argentyńskiej. Drugi wybuch bomby nastąpił przed gmachem 
przedsiębiorstw samochodowych Forda. Zamachy te, jak przypuszczają, są dzie- 
łem komunistów Sacco i Vanzetti. 

Nieudany lot © pobicie rekordu. 
BERLIN, 23-VII. PAT. Z powodu uszkodzenia zbiornika benzyny, lotnicy 

Loose i Ristitzen, którzy usiłowali osiągnąć rekord długości lotu, zmuszeni 
byli do wylądowania w pobliżu Lipska. amolot doznał poważnych uszkodzeń, 
lecz da się prawdopodobnie w ciągu przyszłego tygodnia naprawić, poczem 
lotnicy mają podjąć nową próbę lotu. 

odpowiedzialności za państwo polskie. 
Kowerda to uczeń szkoły Średniej 

wileńskiej, — a czem jest to Średnie 
szkolnictwo wileńskie? Stłoczono - w 

niem bez żadnego Sensu, mnóstwo 

młodzieży bez najmniejszego mater- 

jalnego oparcia, siłoczono w niem 
mnóstwo biedy i nędzy i zostawiono 

otwarte, — zwłaszcza jeśli chodzi o 
szkolnictwo mniejszości narodowych— 
wentylatory namiętności i haseł poli- 
tycznych. W naszych szkołach mniej- 
szościowych żeruje bolszewizm, że- 
ruje szpiegostwo na rzecz republiki 
kowieńskiej, żerują inne namiętności 
polityczne. W takiej atmosferze obra- 
cał się Kowerda. Zamiast popłynąć 
ze zrewoltowanymi przeciw naszemu 
państwu, poszedł szukać walki z cie- 
mięzcami własnego narodu. Krymino- 

logja w miarę postępu kultury naka- 
zywała nam zrozumieć duszę  prze- 

stępcy i potem dopiero wydać wyrok 

na niego. 
Piętnaście lat więzienial To kara 

straszna. To wytrzymać może tylko 
jakiś człowiek o skamienialych ner- 
wach. Pamiętajmy, że odczuwalność 

inteligenta, że odczuwalność organiz- 
mu tak wrażliwego jak jest Kowerda 
jest 10, 20, może 100 razy większa 

aniżeli odczuwalność pierwszego lep- 
szego koniokrada, czy bandyty. Wię« 

zienia zawsze są straszne. Najlepszy 

kierownik więzienia nie może gwaran- 
tować, czy wśród jego pomocników 
nie znajdują się jacyś sadyści. ! ОКа- 
zuje się, że władze więzienne nie mo- 
gą niektórym więźniom nawet zapew» 
nić spokoju i obronić od napaści 

Dlatego też sądzimy, że w Polsce 

cą się do Pana Prezydenta Najjaśniej- 
szej Rzeczypospolitej z prośbą o łas- 
kę dla cbłopca-entuzjasty. Zwracamy 
się z żądaniem do tych, którzy pro- 
testowali przeciw uwięzieniu „hroma- 
dowców*,chcąc w imię zasad liberal- 
nych i uczuć humanitarnych prze- 
szkodzić unieszkodliwieniu ludzi niosą- 
cych nam pożegę wewnątrz kraju, — 
zwracamy się do nich, aby dziś w 
imię tych samych zasad liberalnych i 
humanitarnych prosili e łaskę dla 
Kowerdy, 

Czy mamy się bać SSSR? Nie ba- 
li się oni nas, gdy mordowali ks, 
Butkiewicza, nie bójmy się ich, gdy 
chcemy okazeć łaskę Kowerdzie. 

Powiedzą nam: to nonsens stwa- 
rzać takie poruszenie opinii i niebez- 
pieczeństwo zatargu z powodu życia 
jednego człowieka. Tak, ale życie 
współczesne zna takie przykłady: Idzie 
ogromny parowiec przez Atlantyk 
czy Ocean Spokojny. Płynie nim ty- 
siące ludzi, mnóstwo _ pieniędzy, 
poczty, zlecenia, zależy szalenie na 
terminach, w każdą sekundę spožy- 
wa się węgla na tyle to funtów etc, 
etc. I pewnej nocy wpadnie dziecko 
do wody. Zdawałoby się być nonsen- 
sem dla jednego dziecka zatrzymy- 
wać bieg tak olbrzymiej machiny. 
A jednak parowiec staje i światła re- 
flektorów szukają po oceanie i wysy- 
ła się łodzie, mobilizuje się znacznie 
więcej energji, aniżeli jest nadziei ra- 
tunku. Groźba piętnastoletniego wię» 
zienia Kowerdy jest czemś, co ciąży 
na sumieniu każdego człowieka, ba 
na każdego z nas spada atom winy, 
bośmy wszyscy potępiali mA 

* 

NIESWIEŽ — «!. Raiuszowa 1 
NOWOGRÓDEK -— ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — ul, Rynek 19 

STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 

WILEJKA POWIATOW »—ul Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej, Zagraniczne o 

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeiu dowodowego 20 gr. 
  

$Sejm i Rząc. 

Posiedzenie Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 23—VIi. Pat. Naj. 

bliższe posiedzenie Rady Ministrów 
wyznaczone zostało na ponicdzinlek 
25 bm. godz. 5-ta min. 30 po poł. 

Poseł Patek wyjechał, 
WARSZAWA, 23—Vil. Pat. W 

dniu dzisiejszym wyjechał do Ma- 
skwy poseł polski przy rządzie ZSSR 
Patek. 

Nominacja Wojewody Lwow- 
skiego. 

WARSZAWA. 23 VII (żel. wł,Słtowa) 
Nominacja p. Dunin-Borkowskiego, | 
prezesa Zw. Ziemian Małopolski 
Wschodniej na stanowisko wojewody 

lwowskiego zostanie podpisana w po- 
niedziałek. 

Rodziny rezerwistów otrzy: 
mają zasiłki, 

W najbliższym zeszycie „Dzienni- 
ka Ustaw* ukaże się ustawa sejmo- 
wa, przywracająca moc obowiązującą 
ustawie z dn. 22 marca 1923 r. w 
Sprawie wypłacenia zasiłków rodzie 
nom rezerwistów, powółanych na 
ćwiczenia wojskowe. 

Władze administracyjne otrzymały 
już polecenie uruchomienia akcji za- 
siłkowej. Wysokość zasiłków będzie 
oznaczona rozporządzeniem Rady Mi- 
nistrów. 

Polityczna inicjatywa apoli. 
tycznego Związku Kółek Rol- 

niczych. 
WARSZAWA 22 VIi. (żel. wł.Słowa) 

Połski Związek Kółek Rolniczych wy- 
stąpił z inicjatywą konsolidacji poli- 
tycznej całego ruchu ludowego w 
Polsce. W tym celu organizuje wspól- 
ną konferencję Piasta, Wyzwolenia 
i Stronnictwa Chłopskiego. 
KRES TWETTWORE PO SESI TOS NUTS 

We wczorajszej Gazecie Warsz. ukazał 
się artykuł p. Morawskiego o wyborze P 

‚ Lednickiego na prezydenta i o mojej skrom- 
nej osobie. Błąd czy nie błąd wileńskiego klue 
bu bezpartyjnego, który w pogoni za najlep- 
szym dia gospodarki ekonomicznej Wijna re- 
zultatem, wysuwał p. Lednickiego na prezy- 
denta nie może być zapisany na karb Org. 
Zach. Pracy Państw. — jak to wyraźnie zo- 
stało zaznaczone w artykule Słowa naza- 
jutrz po wyborach. Może p. Morawski gdy 
pisał swój artykuł nie wiedział, że ten sam 
klub bezpartyjny, z tych samych wyłącznie 

gospodarczych względów wysunął z '/ wła- 
snej inicjatywy kandydaturę p. Bańkowskie- 
go, autentycznego endeka, i temsamem obu- 

rzył na siebie sanację w tym samym  sto- 

pniu, co uprzednio endecję. 

SZR ZSTESPNRESE PE ZOZ WAKT WERZZACA 

Podwyżka dla kolejarzy od 1 
września. 

W ub. piątek minister komunika- 
cji, Ę Romocki, po powrocie swoim 
do Warszawy zaprosił delegację związ- 
ków kolejowych składającą się z 
przedstawicieli Związku Zawodowego 
Pracowników Kolejowych i Związku 
Zawodowego Maszynistów z posłem 
Kuryłowiczem na czele, dla odbycia 
konferencji w sprawie uposażenia ko- 
lejarzy. 

W czasie konferencji p. minister 
zwrócił się do delegacji ze słowami: 
„Incydent na ostatniej audjencji uwa- 
żajmy za niebyły, bo wynikł z niepo- 
rozumienia. Dziś wierzę, że p. poseł 
nie miał zamiaru ubliżenia rządowi, 
który tutaj reprezentuję. Oczywiście - 
i ja nie miałem zamiaru obrażać p. 

sła”, 
W dalszym ciągu p. minister za- 

komunikował delegacji wnioski w 
sprawie podwyżki od dnia 1-go 
września br. upesażenie kolejarzy, 
które to wnioski zyskały już aproba- 
tę p. premjera Marszałka Pilsudskie- 
go. Gdyby trudno było. dla względów 
formalnych przeprowadzić do dnia 1 
września sprawę podwyżki drogą Us* 
tawową, p. minister wyda  zarządze- 
nie wypłacenie podwyżki w oznaczo- 
nym terminie jako zaliczki. Tym spo- 
sobem zatarg został zlikwidowany. 

W najbliższych dniach zarządy 
związków kolejowych, pe zaznajomie- 
niu się z projektami ministerstwa ko- 
munikacji odnośnie uposażeń koleja- 
rzy przedstawią swe opinje p. mini- 
strowi. 

Debit pism zagranicznych. 
Jak się dowiadujemy, ministerstwo - 

spraw wewnętrznych przywróciło de- 
bit pocztowy i możność rozpowszech- 
niania па terenie Rzeczypospolitej 
dziennikowi socjalistycznemu w Wie- 
dniu „Arbeiter Zeitung". ы 

Równocześnie przywrócono debit 
pocztowy czasopismu „Słowo” wy- 
chodzącemu w Rydze w języku ro- 
syjskim, natomiast cofnięto debit pocz: 
towy czasopismu „ Ostdeutsche Mor- 
genpost* wychodzącemu w Bytomiu.
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ECHA KRAJOWE 
OSZMIANA. 

— Gruntowny remont drogi 
do Wilna. Dowiadujemy się, że z 
powodu rozpoczęcia robót ziemnych 
na drodze państwowej Wilno-Oszmia- 
na, na przeciąg pewnego czasu ruch 
kołowy skierowany będzie drogą ob- 
jazdową przeprowadzoną specjalnie 
równolegle do byłej jezdni, skutkiem 
czego ruch zaprzęgów konnych i 
samochodów będzie wogóle z ko- 
nieczności, na przestrzeni około 500 
mtr. znacznie utrudniony, w szcze- 
gólności zaś ruch wozów ładownych 
i samochodów ciężarowych. 

Po ukończeniu robót ziemnych, 
mających na celu złagodzenie spadku 
podłożnego drogi rozpocznie się nie- 
zwłocznie brukowanie wspomnianego 
odcinka. Roboty te potrwają około 
6—8 tygodni zależnie od warunków 
atm >sferycznych. 

LIDA- 
— Jak wypadły wybory do 

Rady miejskej. Ogólne zestawienie 
wyników głosowania do Rady miej- 

_ skiej m. Lidy dały rezultaty na ogół 
pomyślnie. 

Podział mandatów według dzielni- 
ka wyborczego 267 dał trzynastu rad 
nych chrześcijan i jedenastu żydów. 
Niezblokowanie się list Nr. 1 i 2 nie 
uczyniło uszczerbku dla ilości głosów 
przypadających ludności chrześcijań- 
skiej, ale nawet wzmocniło zaciekawie- 
nie wśród chrześcijan. 

Do jednolitego bloku chrześcjau 
w Lidzie było niestety dojść niespo- 
sób i nie było osoby, która by się 
poważnie tego podjęła. Żydzi przez 
rzekome rozbicie się głosów polskich 
(patrz. Dziennik Wileński Nr. 116) 

nie zyskali nic,—zaš uprzednie wy- 
bory w Lidzie daly na 24 radnych— 
18-iu žydow, a więc ostatnie wybory 
dały wynik znacznie pomyśłniejszy. 

Stawienie się do urn wyborczych 
81 proc. wyborców jest najiepszym 
wskaźnikiem _ zainteresowania się, 
Prawda że żydów głosowało 92 proc, 

ale i 75 proc. Polaków to też lepiej 
niż oczekiwano. Praca głównego ko- 

mitetu była na tyle zgodna z przepi- 

sami, że nawet mie wywołała normal- 

nych przy wyborach pogłosek o 
unieważnieniu wyborów. 

WILEJKA POW. 

— Wybory do Rady Miejskiej. 
Dowiadujemy się, że władze woje- 
wódzkie noszą się z zamiarem zarzą- 

dzenia w najbliższym czasie wybo- 

rów do Rady Miejskiej w Wilejce 
pow. Obecnie Urząd Wojewódzki 

zwrócił się pismem do starosty Nito- 
sławskiego o wskażanie kandydata na 

przewodniczącego OGłównego Komi« 
tetu wyborczego. O ile kandydat ten 
odpowiadać będzie władzom woje- 

wódzkim zostanie zatwierdzony i wy- 
znaczony termin wyborów. : A“ 

  

О. 

    
CZYTA KAŽDY 

„PRAUDĘ“ 
Tygodnik <PRA DA>, jest najwięk- 
szem i najwszechstronniejszem  cza- 

„ż sopismem w Polsce, prowadzonem 

4 w stylu europejskim «PRAWDA» 
® daje czytelnikowi całokształt aktual- 

nych spraw ze wszystkich dziedzin 
życia państwa i społeczeństwa. 

"9 <PRAWDA» jest pismem dla Inteli- 
› gencji polskiej. 

   

    

  

    
    

  

i 
i Należy natychmiast żądać 

4 egzemplarzy  okazowych. 

) Redakcja i administracja: 
Warszawa, Wilcza 16. 

Łodź, Piotrkowska 85 

  

® na wypadek zdrady, 

Wilejka pow. dotychczas nie ma 
jeszcze Rady Miejskiej a rządzona 
była przez Magistrat mianowany przez 
władze wojewódzkie. 

W 1919 r. wydane nawet była 

zarządzenie o wyborach lecz z racji 

inwazji i okupacji wybory te nie 
doszły do skutku. 

RESET RESZTE REESE CORTOT 

Antyżydowskie nastroje 
na Litwie. 

Według wiapomości, jakie otrzy- 
maliśmy z Kowna, w niektórych 
miejscowościach doszło tam do po- 
gromów żydów, od pewnego bowiem 
czasu daje się zauważyć wysoce nie- 
przychylne dla żydów nastroje w 
miasteczkach. 

W ostatnich dniach rozrzucono w 
Poniewieżu odezwy komunistyczne w 
języku żydowskim  Ojezwy te poja- 
wiły się na ulicach nad renem, praw- 
dopodobnie kolportowano je w nocy. 
Krążyły pogłoski, że odezwy te nie 
pochodziły od organizacji  komu- 
nistycznej, ale rozrzucone zostały ce- 
lem prowokacji. Faktu tego niepo- 
dobna było ustalić, odezwy w każdym 
razie wyglądały jak «utentyczne. Na 
tym tle dos.ł» do poważnych zabu- 
rzeń antyżydowskich. 

Kowiefiska „Idysche Stimme“  p9- 
daje, że ie nastroje wrogie żydom 
trwały w Poniewieżu od dłuższego 
już czasu. —Potworzyły się jakieś gru- 
py, które w biały dzień chodząc uli- 
cami napasiują żydów, spychając ich 
z ulic, bijąc i wymyślając. Często do- 
chodzi do poważniejszy h bójek. 

Podają też charakterystyczne 
zajście w Połądze: przybył tam mia- 
nowicie prezydent Smetona W po- 
witaniu prezydenta brał też udział 
miejscowy rabim Katz, który nawet 
wygłosił przemówienie. Gdy po skoń* 
czonych powitaniach orkiesira zagra- 
ła hymn narodowy, wszyscy zdjęli 
okrycia głowy z wyjątkiem rabina, 
który przytrzymując się rytuału, jako 
żyd, właśnieę przez nakrycie głowy 
oddawał szacunek prezydentowi. 
Wówczas szef policji politycznej sko* 
czył do rabina i zrzucił mu cylinder 
z głowy. 

Fakt ten wywołał wielkie oburze- 
nie wśród miejscowej ludności 
dowskiej. 

DRT 

Kto jest dowódcą czerwonej 
armji na Ukrainie? 

Lodzer Togeblat z dn. 21 lipca 
nawiązując do proklamowanego w 
całej Rosji sowieckiej tygodnia obro- 
ny, podaje, że dowódcą czerwonej 
armji na Ukrainie jest J] įne Jakir, 
urodzony w reku 1896 w bsednej ro- 
dzinie żydowskiej w Tyraspolu. 
Jeszcze w roku 1918 należał do armii 
czerwonej jako zwykły szeregowiec, a 
po kilku miesiąca h otrzymał odpo- 
wiedzialne zadanie na f oncie w walce 
z pochodem gen. Krasnowa na 
Moskwę Wówczas walczący po. stro- 
nie bolszewików cddział partyzancki 
na pół bandycki atamana Sacharowa 

> w decydującej chwili chciał ustąpić z 
frontu. Jakir ud:ł sę na lokometywie 
na odcinek Sscharowa i zagrożił mu 

że każe go 
rozstrzelać, Sacharow pozostał na 
froncie, W roku 1918 Jikir był już 
komendantem  gruvy  vółaocnej i 
wówcza:, udaje mu się przebić się 
człą grupą, otoczoną przez wroga. 
O':rzymał wówczas ord-r C:erwonego 
Sztandaru, W roku 1921 został mia- 
nowany dowódcą kijowskiego okręgu 
wcjskowego, a pad jego kierunkiem 
oczyszczono U<rainę prawobrzeżną z 
resztek grup i oddziałów bandyckich. 
Po woinie został mianowany szefem 
wyższych szkół wojskowych. W roku 
1925 został mianowany dowódcą 
urraifisko-krymskiego okręgu woj- 
Skowego, a obzcnie powierzono mu 
dowództwo czerwonej armji Ukrainy 
sowieckiej. (WIP.). 
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Minister Zielens znowu jedzie do Kowna. 
BERL'N 23.VII PAT. Vossische Zeitung w korespondencji z 

Kowna donosi że z początkiem sierpnia rb. spodziewany jest 

tam przyjazd łotewskego ministra spraw zagran cznych Zeiensa, 

który ma odwiedzić premj:ra Waldemarasa, celem omówienia 

całego szeregu problemów politycznych Rozmowy między Wal- 

demarasem a Zirlensem będą miały na ceiu głównie dalsze zbli- 

żenie gospodarcze między Litwą a Łotwą. Przedmiotem narad 

mają być także sprawy ogólne tyczące państw bałtyck ch między 

innemi stosunku Litwy i Łotwy do Rosji sowieckiej i Polski. Na 

konferencji tej, według doniesena Voss. Ztg. ma być zdefinjowa: 

ny traktat handiowy łotewsko litewski oraz omówiona sprawa 

e nt przymusu wiz w komunikacji osobowej mędzy obu 

rajam:. 

O porozumienie po!sko<niemieckie. 
BERLIN, 23—Yii. PAT. Vossische Zeitung w dłuższym artykule utrzy- 

muje, że w stosunkach gospodarczych między Polską a Niemcami przy- 

gotowuje się zwrot ku lepszemu. Znamienną test — pisze dziennik — 

równoczesność faktu spotkania między posłem Rauscherem a ministrem 

Zaleskim z nadesłanem ma ręce związku przemysłowców niemieckich 

pismem zapowiadającem przyjazd delegatów przemysłu polskiego z po- 

czątkiem peździernika r. b. do Berlina. Trudniejszem natomiast pisze Vos. 

Ztg.—jest pokonanie oporu rolnictwa niemieckiego. Niemniej jednak spo- 

dziewać się należy, że rolnictwo niemieckie zgodzi się na pewne ustępstwa. 

W dużej mierze wpłynęły na wytworzenie warunków sprzyjających 

pórozumieniu między Polską a Nismcami wydarzenia polityczne, w pierw- 

szym rzędzie przyjazny tok rokowań niemiecko-francuskich i dlatego—kończy 

Vassische Zsitusg — oczekiwać należy obecnie również porozumienia w 

kwzstji osiedleńczej, Przyczyn:ć się ma do tego w znacznej mierze osobiste 

spotkanie między przedstawicielami przemysłu Polski i Niemiec w Berlinie, 

jakkolwiek konferencja beriińska ma mieć charakter Ściśle niepolityczny. 

(Depeszę powyższą należy sprostować w tym kierunku, że porczu- 

mienie w kwestji osiedlenia w przyszłym traktacie handlowym zostało 
właśnie osiągniętc). 

у ‚ , НМНПМЕОИНКЙ 

Komunista Pick zostaje wypuszczony 

WiEDEN, 23 Vil. PAT. Jedna korespondencyj lokalnych donosi, że 

sąd karny powziął dziś decyzję wypuszczenia posła niemieckiego komuni- 

sty Picka na wolność po złożeniu kaucji 3.000 szyllingów. Frakcja komu” 

mistyczna sejmu pruskięgo oświadczyła gotowość złożenia tej kwoty. Wzd- 

ług dalszych doniesień sędzia oświadczył adwokatowi Picka, że tenże zo- 

stanie juiro wypuszczony na wolną stopę bez złożenia kaucji, ponieważ 

dochodzenia nie wykazały jego winy. 

Socjalademokraci ukrywali broń. 
WIEDEŃ 23VII PAT. Neue Freie Presse donosi, że w sekre- 

tarjace związku socjaino demokratycznej młodzieży robotniczej 
„doswonano rew zji i skonfskowano wiele broni. Broń ta pocho- 
dzi ze składu broni i amunicji, zrabowanego w zeszły piątek. 

Aresztowanie 3000 osób w Wiedniu. 
WIEDEŃ, 23.VI1 PAT. Dotychczas aresztowano tu w 

związku z wypadkami ub. piątku 3000 osób. Aresztowania 
trwają nadal. 

Co żąda Landsbund. 
WIEDEŃ, 23-VIL PĄ. Wczoraj odbyło się posiedzenie zarządu partji 

Landsbundu. Partja żąda między innemi rozwiązania wiedeńskiej gminnej stra 
żw policyjnej, bezwzględnego ukarania wszystkich winowajców ostatnich wy* 
pad«ów, powiększenia siły zbrojn.j państwa na wzór policji szwajcarakiej i 
wprowadzenia ustawy przeciw strajkowi w urzędach państwowych. 

Znowu katastrofa powodzi w Saksonii 
BERLIN, 23 Vii PAT. Z wszystkich stron Nemiec Wschod- 

n'ch jak z Łuź c Górnych : Doinych oraz z.Saksonji nadchodzą 
aa'muące wadomoścć: o katastrof e powodzi. Z dorzecza Łaby 
donoszą że wy'ały tam rzeki zalewając  okoiiczne pola: 17 000 
morgów ziemi w okolicy *:ttendorfu stoi pod wodą W Starej 
Marchji zatoponych jest 100000 morgów. Cały szereg wsi odcię- 
ty został Od $ iata. 

BERLIN, 23—VIl. PAT, Z Magdeburga donoszą, 
E'by zniszczył» »bi ry na znacznej przestrzeni. 

BERLIN, 23-Vil. PAT. Z Drezna donoszą: Wezbrane wody rzeki Elstery przerwały 
tamę w pobliżu Mickenbergu zalowając nadorzeżne okolice. Oddziały pionierów i miej: 
scowa ludność daremnie usiłowała do wieczora zatamować napierające wody. 

Sensacyjna ofiarność dziennika. 
PARYŻ, 23-VII. PAT. Dziennik Figaro ofiarował 1 miljon franków, ażeby umożli- 

wić Francji udział w igrzyskach olimpijskich w 1928 r. 

Fabrykant fajerwerków spłonął żywcem. 
WARSZAWA, 23Vil (żel. wł. Słowa). Przy ul. Krochmalnej Nr 69 w 

mieszkaniu Aleksandra Słdasa nastąpił o gadz. 2 po poł, silny wybuch. 

Sołdak był pyrotechnikiam i prowadził u siebie w mieszkaniu potajemną 

fabryxę fajerwerków, Siraż ogniowa ogień ugasiła. 
Soldak i jego żona spłonęti. W całym domu powstał okropny po- 

plach. Raz poraz słychać było silne eksplozje. Lokatorzy w popłochu wy* 
rzucali rzeczy i uciekali. Całs piztro zosialo zdemolowane, 

Jė . ° 
Tajemnicze zajście na granicy. 

Krasnoarmiejcy strzelają do tłumu. 
Ze strażnicy K. O. P. Prudnik obserwowano przed kilkoma dniami cieka» 

we zsjście, jakie miuło miejsce po stronie sowieckiej. Niedaleko od granicy 

zebrał się tłum ludzi, który wiecował. W rezultacie powstał tumult, Straż gra- 

niczna sowiecka zdecydowała się rozpędzić tłum, który przyjął groźną postawę. 

Poleciały kamienie, Żołnierze widząc przewagę liczebną użyli broni palnej od- 

dając szereg strzałów. Pod wpływem tego argumentu tłum rozstąpił się i po: 

woli począł cofać się w głąb terytorjum. Co oznaczała ta awantura dotychczas 

nie stwierdzono. 

że nowe wylewy 

O pomoc polską. 
Z kół emigracji rosyjskiej 

otrzymujemy nast, artykuł z 
prośbą o umieszczenie, 

Artykuł „Bojana* w „Nowom Wre- 
mieni" odbił się głośnym echem w 
prasie polskiej i zagranicą, 

Nie będę cytować wyjątków tego 
artykułu, znanego zapewne większo- 
ści czytelników, którzy sprawami emi- 
gracji rosyjskiej się interesują, chciał- 
bym natomiast podkreślić fakt, który 
imi się wydaje najbardziej charaktery- 
stycznym: Zwrot „Bojana* do mar- 
szałka Piłsudskiego, może być ponie- 
kąd uważany za doniosły przełom w 
psychologji prawicowych grup emi- 
gracji rosyjskiej, 

Jeżeli ganimy nawet «Bojana» za 
to, że popełaił szereg błędów taktycz- 
nych, nie potrafił wyczuć tego tonu, 
w jakim artykuł jego winien był być 
napisaay—to w każdym razie przy- 
znać musimy, że znajdują się w nim 
pierwiastki szczerości i skruchy za 
błędv przeszłości. 

Oczywiście artykuł tem nie uczynił. 
by sam przez się tyle hałasu, gdyby 
ma łamach swego organu, »Poslednija 
Nowosti», nie był wystąpił P. N. Milu- 
kow z artykułem wysoce nietaktow- 
nym, a wręcz wrogim Polsce. 

Szanowny profesor tyle już razy 
zmieniał orjentację polityczną, tyle ra- 
zy stawał się stronnikiem kolejno 
Francji to Niemiec, by znów przejść 
do obozu sojuszników, że trudno jest 
arzec jakiej orjentacji w chwili obec- 
nej jest przedstawicielem. Jego ostrze- 
żenie skierowane do emigracji pełne 
jest tej niechęci do Polski, którą prze- 
jety został w chwili odmówienia mu 
prawa wjazdu do Polski. 

Prasa warszawska, zwłaszcza zaś 
«Głos Prawdy», ostro napadły na list 
„Bojana* do marszałka Piłsudskiego. 
To wystąpienie w imieniu rosyjskich 
monarchistów, w którem ukazuje się 
marszałkowi Piłsudskiemu jego zada: 
nia polityczne—jest nietaktowne. Do- 
wodzi ono, że nasi skrajni monarchi- 
Ści nie zdają sobie dokładnie sprawy 
z położenia, w jakiem się znajdują i 
ciągle uważają, iż mogą komuś udzie- 
lać rad lub pouczać, chociażby w 
najbardziej delikatnej formie. 

„ Błąd ten jednak może być napra- 
wiony. Prawdziwa dobra wola dużo 
może dokonać. Błędów nie popełnia 
ten tylko, kto nie robi nic. Stojąc na 
tem stanowisku możemy jedynie z ra* 
dością powitać wystąpienie rosyjskich 
monarchistów w sprawie nawiązania 
dobrych stosunków z Polską, 

Natomiast wystąpienia Milukowa, 
które są niczem innem jak zwykłem 
oszczerstwem, skierowanem przeciwko 
Polsce, uważamy za szkodliwe i nie 
na miejscu. Jeżeli nie cała emigracja 

„rosyjska, to w każdym. razie pokaźna 
jej większość, z głębokiem uznaniem 
odnosi się do Polski, a jednocześnie 
wyraża swe zadowolenie z powodu 
niedopuszczenia Milukowa do wygło- 
szenia w Polsce jego, przesiąkniętych 
ugodowością i ewolucjonizmem, od- 
czytów o Rosji sowieckiej i bolsze- 
wikach. 

Rola Milukowa w Rosji jest już 
skończona. Obecne jego wysiłki skie* 
rowane są ku niedopuszczeniu wystą- 
pienia cudzoziemców przeciw. Rosji 
bolszewickiej i w tem dążeniu Milu- 
kow postępuje zupełnie konsekwen- 
tnie. ldąc ma rękę bolszewików, 
dyskredytuje jednocześnie  Milukow 
wszystkich Rosjan zagranicą, w oczach 
cudzoziemców, cełem rozbicia jednoli- 
tego frontu antybolszewickiego. Jego 
polemika na łamach „Poslednich No- 
wostiej" to typowe wystąpienie war- 
choła. Michał Jakowlew. 
соопопосваснсреввосоноовинновас нач 

AGRUMINA 
prawdziwy włoski ekstrakt cytrynowy, do 
iemoniad i t. p. znakomity środek orzeź- 

wiający w czasie upałów 

ZNOWU DO NABYCIA! 
w aptekach, droguerjach, lepszych handlach 
kolonialnych. Gdzie zabraknie zwrócić się 
do Generalnej Reprezentacji <Tytanys, 

Lwów, Rzeźnicka 6. Telefon 36—52. 

  

„łudniowe—stwierdza dziernik, 

Areszty ukraińskich komuni- 
stów w Warszawie. 

WARSZAWA, 23.VII (żel. wł Słowa) 
Policja polityczna warszawska are: 
sztowała przeszło 20 osób, wybit- 
nych funkcjonarjuszy C. K. Ukraiń- 
skiej Partji Komunistycznej. Areszty 
dokonane zostały w przeddzień zjaze 
du zwołanego w Warszawie. 

Wśród aresztowanych znajduje się 
redaktor miesięcznika Natio—Karol 
Ariel literat Hampel, znany komuni 
sta Erlich oraz delegaci z Pragi Cze« 
skiej, Bzrlina i Lwowa. 

Groźba strajku w Łodzi. 
W Łodzi odbyło się zebranie Pre- 

zydjów Związków Zawodowych włó:* 
kniarzy wszystkich trzech ugrupowań 
politycznych (Ch. D, P.P.S. i N.P.R.), 
na któręm postanowiono wypowie- 
dzieć przemysłowcom w przepisanym 
terminie umowę o płacach, zawartych 
na podstawie orzeczenia arbitrażu 
rządowego. Postanowioao również 
postawić żądanie podwyżki płac, przye 
czem odrazu wysunięta będzie groźba 
strajku jeneralnego w przemyśle łódz- 
kim. Wysokość żądanej podwyżki 
ma być omówiona na zgromadze- 
niu Prezydjów Związków i delegatów 
epryenych, wyznaczone na dzień 

. m. 
Polacy amerykańscy we 

Lwowie. 
LWÓW, 23. VII. Pat. Dzisiaj o 

godz. 8 min. 45 rano przybyła tu z 
Warszawy wycieczka Połaków z Ame- 
ryki. Wśród wygłoszonych przemo- 
wień zasługuje na specjalne wyróżnie- 
nie przemówienie jednej z pań, przed: 
stawicielki Białego Krzyża, ubranej 
w strój polski. Po powitaniach goście 
udali się na zwiedzanie miasta. Na 
kopcu Unji Lubelskiej wygłoszono 
dla wycieczkowćów odczyt o obronie 
Lwowa. Po śniadaniu w Hotelu Kra- 
kowskim udali się amerykańscy ro- 
dacy na plac powystawowy, zwiedzali 
panoramę Racławicką, gdzie wygła- 
szony był wykład o bitwie Racławic: 
kiej. Goście złożyli wieniec na cmen- 
tarzu obrońców Lwowa. Wieczorem 
odbył się baukiet wydany przez pre- 
zydjum miasta. 

Hr. Westarp przeciw „An- 
schlussowi*, 

BERLIN, 22.VII, PAT. Organ hr. 
Westarpa «Preussische Kreuzztg.» 
zamieszcza dziś obszerny artykuł 
wstępny, zatytułowany:  <Problem 
środkowej Europy», w którym w na- 
miętnym tonie występuje przeciw pla: 
nom przyłączenia Austrji do Niemiec. 
Połączenie Austrji z Rzeszą musiało- 
by w krótkim czasie doprowadzić do 
rozbicia Niemiec, na północne i po- 

Rocznica gabinetu Poincarego, 

PARYŻ, 23 VII PAT, Z okazji rocz- 
nicy utworzenia gabinetu zjednoczenia 
narodowego, prasą zamieszcza arty- 
kuły pełne pochwał pod adresem 
Poincarego. Dzienniki stwierdzają, że 
Francja jest klasycznym przykładem 
narodu, który podwoił wartość swej 
waluty. Zdaniem Figaro, Poincaremu 
przypada w udziale zaszczyt i zasłu- 
ga przywrócenia zaufania do rządu 
dzięki metodycznej jego pracy. 

L. Narodów zainteresowała 
się polskim projektem kalen. 

darzowym. 
WARSZAWA 23 VII (żeb. wł. Słowa) 

Komisja kalendarzowa Ligi Narodów 
zainteresowała się projektem zmiany 
kalendarza. osracowanym przez Pola- 
ka, jana Grzywińskiego z Krakowa. 
Według tego projektu rok pracy 
obliczony jest na 300 dni rozdzielo- 
nych na 30 dekad. Święta wypadały 
by równomiernie co 5 dni, zgodnie 
ze świętami kościelnemi, 

Dr med. ŁUKIEWiCZ 
choroby skórne i weneryczne 
powrócił. 

UI. Mickiewicza 9, wejście z ul. Śnia- 
deckich 1. Przyjm. od 1—2 1 od 4—7 

  

  

Profesor Tomasz Sie- 
miradzki. 

(Ze wspomnień osobistych) 

W/ najbliższym mi ze wspomnień 
młodości mickiewiczowskim zakątku 
powiatu  Nowogródzkiego, przed 

laty mniej więcej 40 młodzież szkol- 

na, której tam nigdy nie brakło, mia- 

ła wyjątkowo miłe wakacje. Na czele 

jej stanął poważny nauczyciel, jako 

starszy, lecz wcale nie krępujący i 

najmilszy kolega, organizator i prze- 

wodnik wycieczek _ krejoznawczych. 
Były to czasy prawie beznadziejnej 
ugody z przemocą, kiedy polska mło- 
dzież szkolna stanowiła wprawdzie w 

stosunku do oflcjalnych pedagogów 

obóz zasadniczo wrogi, co była dla 

niej smutną koniecznością, lecz z co- 
raz większą trudnością zdawała sobie 

sprawę, w imię jakich tradycyj i ide- 

ałów -musi się na razie przeciwstawić 
szkole, jakie później nieść w życie, 
Tym wyjątkowym na owe czasy pe- 
dagogiem. który przez swobodne ob- 
cowanie i wymianę myśli na łonie 
pięknej rodzimej natury tę ciężką 
niemoc leczyć usiłował, był Tomasz 
Siemiradzki. Tu urodzony — ojciec 
był w Nowogródku lekarzem, maika 
z licznej niegdyś rodziny Sząlewiczów 

z Kołdyczewa, wiązała go gęstą sie“ 

cią pokrewieństwa i przyjaźai z sze- 

regiem rozsianych tu dworów i dwor 
ków. Jako Polak, nie mógł 

nauczycielem stałym, więc siał wśród 
młodzieży i starszych nieśmiertelną 

„polską intrygę* podczas wakacyj 
Musiał to rob'ć i w ciągu lat szkol- 
nych, gdyż włidza pędz ła go, jak 

Hamana. Wiem od były h jego ucz. 

niów z kieleckiego gimnazjum, które 

było jednym z etapów jego tułaczki, 

jako natczyciela greki i łaciny, że te 

same przedmioty, z których gdziein- 

dziej umiano zrobić najgorszą  рей- 
szczyznę, źródło doż: woiniej niena- 

wiści do Greków i Rzymian, przy 

tym nauczycielu zaliczały się do naj- 
bardziej zajmu:ących i najłatwiejszych. 
A chcąc, żeby im sę lepiej wraziło 

w pamięć to, co jemu samemu nąj- 
bardziej, już nie ze starożytnej, lecz 
z najnowszej historji Polski na sercu 

leżało, po długiem milczeniu podczas 
ostatniej przed maturą godziny wy- 
powiedział krótko i węzłowato po 
polsku. 

O zywiście, władze coś nie coś 
zwietrzyły, więc posłały go z Kielc 
do Odesy. Wreszcie, cenąc wybitne 
zdolności pedagogc'ne, a chcą | na 
stałe od Polki i zachodu odd liė, 
wysłano Tomasza S em redzkiego, fa: 
ko stypendystę, do Berlina na nau £ 
prawa rzymskiego 1! mianewdtio pro" 

fesorem na kaiedrę tegoż ...w Ka- 
zafliu. 

Lecz nie sądzono mu było z tej 
ostatniej łaski rządu skorzystać. 

W/ czasie następnych wakacyj od- 

niepoprawnego grzesznika. Nis były 

zbył brutalne. Prokurator przed tem, 
jako sędzia śledczy, w domu tym mie* 
szkał, Widocznie chciał byłych go» 

spodarzy oszczędzać — przyjechał w 

biały dzień, zaczął jakieś ciekawe rze- 

  
czy opowiadać 1 įpokazywač žandar- 
mom na cmentarzu o sto kroków Gd 
dworu, marudził, jak mógł,. wreszcie 
kazał przynieść do salonu rzeczy de- 
likwenta i zadowoini! się tem, co mu 

tu być była się w Kołdyczewie rewizja i areszt dano. W jakiś czas potem rozeszła 

się wiadomość, że tematem oskarże” 
nia są „mieczty o wozstanowienji Pol- 
szy”. 

Marzenia te nie przedstawiały się 
narazie zbyt groźnie. Warszawski 
„Prołetarjat* był zlikwidowany o kil- 
ka lat wcześniej przy pomocy 5 szu: 
bienic. Był on źresztą tylko bohater- 
ską polską placówką dystylowanego 
międzynarodowego socjalizmu. Piłsude 
ski był na Syberji. Przyszła P. P. S$. 
jeszcze nie istniała. 

Wykluwała się zaledwie poczwar- 
ka przyszłej Ligi Narodowej i Naro- 
dowej Demokracji, narazie w postaci 
Związku Młodzieży Polskiej. Byliśmy 
tylko najednym z jej zjazdów w War. 
szawie z Marjanem Abramowiczem, 
jako przedstawiciele Koła Moskiew 
skiego, mniej więcej w czasie, o któ- 
rym mewa (około 1890). Inne zabo- 
ry reprezentował tylko jeden delegat 
z Krakowa, który narazie czarował 
nas gladkošcią i swobodą wymowy, 
lecz martwił tem, że niepodobna by- 
ło streścić tego, co mówił, Rej wo- 
dził Roman Dmowski i redakcja Gło- 
su z nieodżałowanym Józefem Potoc- 
kim. lch namiętny antysemityzm wy- 
wołał silną opozycję części zjazdu. 
Krótko i rzeczowo przemawiał obec- 
ny Prezydent Rzeczypospolitej, jako 
delegat politechniki ryskiej, Nie zry- 
wano z socjalizmem, nie wyrzekano 
się przygotowania do powstania w 
sprzyjających warunkach. Założono 

organizację z Centralizacją w War- 
szawie. 

Tomasza Siemiradzkiego na tym 
zjeździe nie było, ale M. Abramowicz 
dowiedział się wkrótce, że zajmuje 
on w organizacji wyższe stanowisko 
„brata“, 

Wkrótce potem nastąpił areszt 
profesora, a po krótkiem więzieniu w 
Cytadeli i beznadziejnie ograniczonej 
wolności w Petersburgu wyjazd do 
Stanów Zjednoczonych. 

Pracę jego tam obserwowałem nie 
bezpośrednio, od r. 1908 do,1912, lecz 
przez dzienaik «Zgoda» Związku Na- 
rodowego Polskiego, który T.S. reda- 
gował w Chicago. 

Osobiście zetknąłem „się w r. 1910 

na zjeździe wszechpolskim w Wa- 

szyngtonie, połączonym z  odsłonię: 
ciem pięknych pomników Kościuszki 
i Pułaskiego: 

Jeżeli porównać te dwa zjazdy, od- 
dzielone od siebie dwoma dziesiątka- 
mi lat, to trzeba stwierdzić znaczny 
postęp w spełnianiu się «marzeń o 
odbudowie Polski», jak trafqie okre- 
śliły niegdyś władze rosyjskie to, co 
było w ich oczach winą, w naszych 
zasługą tego, o którym mowa. 

Zjazd był jawny. W _ związanej z 
uim uroczystości brał udział głowa 

potężnego państwa i trzy dywizje jego 
wojsk obok czwartej polskiej, dosyć, 
co prawda, operetkowej. Podstawę 
ogranizacyjną i liczebną zjazdu sta- 
mowił tu Z. N. P, który już sięgał 

wtedy 100:000 członków i' mie bez 
racji szeżycił się, że jest największą 
organizacją polską na Świecie. Udział 

w zjeździe brały już wszystkie dziel- 

nice. 
Największą sensacją, która nie 

obeszła się bez rozdźwięków, był re- 
ferat Władysława Studnickiego o przy- 
szłej wielkiej wojnie i przepowiednia 
powstania buforowego państwa pol- 
skiego, jako minimalnego, a koniecz- 
nego jej wyniku, 

Zasługę prof. T. S. ujmiemy naj- 
krócej i najwierniej, jeżeli powiemy, 
že on wszędzie, gdzie go los rzucił 

zarażał swemi «marzeniami» swoje 

otoczenie w promieniu coraz szerszym, 

że je świadomie szczepił przez całe 
życie, neutralizując tu zarazek ugody 
z niewolą, tam nie mniej groźay dla 
tej czwartej dzielnicy zarazek gorączki 
dollarowej. 

Zaznaczę tu parę etapów jego 
pracy, o jakich wiem. 

W odcinku «Dziennika» wychodzi 
jego historja Polski. Jako napisana 
poza zaborami, wypełniała ona wielką * 
lukę w wychowaniu domowem i szkole 
nem w kraju, więc w odbitce Książ: 
kowej była przemycana. 

Z. N. P. opierał się finansowo na 
wzajemnem ubezpieczeniu pośmiertne- 
go. Czytając długie spisy tych rodzin, 
które otrzymały pośmiertne po swoich 
żywicielach, złą wymienieniem rodzaju 
śmierci, znajdowałem nieraz do 20
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‘ ` URZĘDOVWA, 
— Ulgi podatkose da rolni- 

«ów. Ministerstwo Skarbu  poleciło 
podwładnym sobie organom odraczać 
zaległe i bieżące podatki gruntowe 
rolnikom, których zbiory uległy znisz* 
czeniu ponad 40 procent. Podatki te 
odroczone zostają do 1 października 
1928 r. 

Ministerstwo zaznacza przytem że 
odnosi się to tylko do rolników, któ- 
rzy nie zabezpieczyli częściowo lub 
całkowicie zbiory. 

— Siedemset dziewięćdziesiąt 
pięć tysięcy dia małorolnych woj. 
wschodnich. Pragnąc przyjść 2 ро- 

( mocą kredytową drobnej własności 
rolniczej w miejscowościach, które 
nawiedzone były w rb. przez klęski 
elementarne i dla których rządowa 
pomoc finansowa okazała się niewy- 
starczająca, oraz w tych miejscowoś- 
<iach, które stosunkowo słabo nasy 
cone są kredytem, Państwowy Bank 
Rolny mając na uwadze obecny okres 
przednówkowy przyznał dla drobnego 

np rolnictwa znaczne kredyty. 
Kredyty te udzielone zostaną przy 

pomocy centralnych spółdzielczych 
instytucji kredytowych, a częściowo 
i kas gminnych. Z sumy ogólnej na 
województwa wschodnie przyznano 
795 tysięcy złotych, 

MIEJSKA. 

— (o) W sprawie zatwierdze- 
uła wyborów władz miejskich. 
W dniu wczorajszym Magisirat przede 
stawił do urzędu wojewódzkiego do 
zatwierdzenia protokół z posiedzenia 
Rady Miejskiej nowego powołania z 
dnia 21 lipca w Sprawie wyborów 

{ ' prezydenta i ławników Magistratu 
m. Wilna. 

— Gośce amerykańscy w Wil- 
| mie. Na ostainim posiedzeniu komi- 

tetu przyjęcia gości ameryksūsk'ch 
|. wyjaśniło się, że do Wilna przybywa 

w dniu 26 b. m. tizysta osób. Go- 
śnie zabawią dwa dni, przyczem w 
pierwszym zwiedzą Wilno, a w dru- 
gim pojadą do Werek. 

W skład komitetu przyjęcia wcho- 
dzą: wojewoda wileński p. Wł. Racz. 
kiewicz, |. E ks. biskuo Baandurski, 
gen. Burhardi-Bukacki, nacz. Kirtiklis 
i p. Łokuciewski, 

— (<) W sprawie oswobodze- 
mia kościoła Franciszkańskiego. 
Wśród członków bractwa Św. Fran 
ciszka zaczyna się znowu ferment z 
powodu braku wiadomcšči pozyty- 

+wnych o wyniesieniu z kościoł: Fran- 
ciszkańskiego Arch wum państwowe- 
go. Fakt odkurzania aktów w koście- 
łe Franciszkańskim nie jest w oczach 
osób, zainteresowanych w sprawie 
oswobodzenia tego keścioła, dowo- 
dem, że to nastąpi, ponieważ nie jest 
widocznem, aby w gmachu przezna- 
czonym ma Archiwum  peństwowe 
przy ul. Teatralnej, były czynione ja- 
kieś przygotowania do jego wykoń- 
czenia, Wobec tego, że sczon budo. 
włany w naszym klimacie jest krótki, 
obawiają się, że przeniesienie Archi: 
wum zostanie odłożone conajmniej 
jeszcze ua rok. Jak się dowiadujemy, 

| -1-18 0 
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w powyższej sprawie ma się odbyć 
w tych dniach zebranie komitetu od- 
zyskania kościoła Franciszkańskiego. 

— (c) O mostki przy: bra- 
mach. Bardzo chłubnie świadczy o 
Wilnie, że się zdobyło wreszcie na 
jakie takie—kamienne—chodniki za- 
miast dawnych «klawiszów». Lecz 
zapomniano zupełnie, że przez ryn- 
sztok (który w niektórych miejscach 
jest b. głęboki) należy przy bramie 
przerzucić mostek. Niektórzy właści- 
ciełe domów zrobili to, niektórzy zaś 
nie. Skutkiem tego widzi się często- 
kroć jak naładowany ciężarem wóz 
łamie się przy wjeżdżaniu do bramy 
tamując ruch pieszy na chodniku. 
Brak mostków deje się odczuwać 
także i przechodniom, którzy raz po 
raz narażeni są na wywichnięcie lub 
nawet złamanie nogi na pochyłości 
chodnik: przed bramą. 

Braki te winien Magistrat 
prędzej usunąć. 

— Zarząd targów w Tallinie 
zaprasza kupiectwo  wileńske. 
Poselsiwo estońskie zwróciło sę do 
wileńskich sfer handlowo-przemysło* 
wych z propozycją wzięcia udziału w 
targach organizowanych w Talininis. 

ia ułatwienia władze estońskie wy- 
raziły gotowość przyznania eksponen- 

czem: 

tom polskim ulg, a między innemi 
darmowrgo przejazdu kolejam.i' 

— Cofnięcie koncesji firmie 
„Omnibus*. Władze wojewódzkie 
wydały rozkaz cofnięcia koncesji auto: 
busowej firmie „O nnibus*, pracującej 
w Wilnie na szlaku plac Katedrainy— 
Pośpieszka. Zarządzenie te wywołane 
zostało dużą ilością protokułów  spi- 
sanych przez policję na maszyny fir: 
my „Omnibus* za nieorzestrzeganie 
przepisów obowiązujących © ruchu 
kołowym. Firma ta miała cztery ma- 
szyny i zatrudniała trzydziestu pra- 
cowników. 

SZKOLNA, 

— Kursa języków obcych. Da. 
1 września br. zoslaną Oiwarte kursa 
języków obcych, (angielski, francuski 
i niemiecki) dła dorosłych i uczniów 
płci obojga, pod kierownictwem pro- 
fesora z Francji. 

Kursa mieścić się będą przy Lice- 
um  Fran.uskiem p. Szydłowskiej 
(Mickiewicza 11-11). 

Informacje i zapisy codziennie 10- 
12134 p.p. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA: 

— (c) Wynik rekrutacji robot- 
ników roln,ch na wyjazd do 
Francji. Da. 21 b. m. przeprowa- 
d.ona zosiała przez Państwowy Urząd 
Pośrednictwa Pracy w Wilnie rekru- 
tacja robotników na wyjazd do Fran- 
cji. Zgłociło się do oddziału P. U. P. 
P. w Święcianach mężczyzn — 97, 
kobiet—15, do P. U. Р, Р. м W lnie 
mężczyzn—39,  kobiet—7, ogółem 
158 osób. Wyjazd miał nastąpić dn, 

23 b. m. Wobec tego jednak, że nie 

wszyszy zrekrutawani na ten termin 

mogli się stawić P. U. P. P. zwiócił 
się do głównego urzędu emigracyjne- 

go w Warszawie o wyznaczenie it- 
nego terminu wyjazdu. 

— (c) Zapomogi dla inteli- 
gencji bezrobotnej. Podania o za* 
pomogi od umysłowych bezrobotnych 
przyjmowane będą tylko do dn. 26 
b. m. Po rozpatrzeniu i zakwal fko- 
waniu podań nastąpi w dn. 27 i 28 
b. m. wydawanie zapomóg. Zapomo- 
gi wydawane będą z funduszu przy- 
znanego przez Minisierstwo Pracy i 
Opieki Szolłecznej, które na ten cel 
przeznaczyło 25 tys. złotych. 

RÓŻNE 
— (c) Nocny pogrzeb. Onegdaj w no- 

cy koło godz, 2-ej ulicą Mickiewicza od 
«<Brist lu» przeciągnął dziwny poc ód. Na 
dorożce wiezi: no |eżącego w poprzek p W. 
Z., znanego w kołach akademickich działacza 
na teienie samopomocowym. Obok posuwa- 
jącej się majestatycznie dotożki postępowa- 
ła straz honorowa Za <karewanem» szła 
chwiejąc się <ze smutku» na nogach <naj- 
bliższa rodzina» umarłego dla lat akademic- 

z 00 o T 

proc. šmierci gwsltownych od wy- 
padków przy pracy lub ruchu. 

Dwucentowy miesięczny dodatek 

do podatku asekuracyjnego po dwu 

tatach nie. tylko pozwała postawić 
pomnik Kościuszki godny stołicy, lecz 
zostaje reszta tak znaczna, że za nią 

Związek kupuje w ślicznej okolicy ca- 

łą fermę z uzdrowiskiem dla miljo- 

nerów, które nie weszło w modę i 
/_ likwiduje się. 

Zakłada się tu pierwsza polska 
| szkoła średnia w Stanach w warun- 

kach i budynkach takich, że można 
| marzyć o przekształceniu jej z czasem 

na uniwersytet. 
Przy oględzinach terenu profesor 

Т. $. cieszy się najbardziej z długie- 

go wąwozu, w którym dla młodzieży 

można urządzić bezpieczną strzelnicę, 

JJ gdzie się nauczy strzelać niena żarty. 

Prezydent Taft przyjmuje zaprosi- 
ny na otwarcie szkoły. „Dziennik” na 
parę dni przed tem drukuj: mowę, 
którą prezydent ma wygłosić. Rozu- 
mie się, że nikt inny, prócz ptofeso- 

_ ;ga S. nie mógł dostarczyć do tej mo- 
%* wy historycznego wątku. Prezydent 

mowę tej treści, jaka była zapowie 
dziana, wygłasza z pięknym dodat- 
kiem, że młodzież polska spełniając 
obowiązki względem nowej ojczyzny, 
a mając tak piękną historję własną, 
tie może się tej starszej sprzeniewie- 

rzyć, gdyż wtedy nie byłaby godną 
no wej. 

Z. N. P., którego poziom prof, S. 

przez tyle lat podnosił, miał być w 
zasadzie organizacją bezpartyjną. Ale 
poziom przeciętny świadomości naro- 
dowej i społecznej jego członków, 
przeważnie ludzi ciężkiej pracy zarob- 
kowej, nie mógł być wysoki. 

N. D. umiała podobne organiza- 
cje opanowywać i pieczęć swoją im 
narzucać. 

Z. N.P. stanowił dla miej łatwą 
i cenną zdobycz. 

Kiedy nastała chwila przełomowa 
śmiertelnych zapasów о wcielenie 
„marzeń ojców i dziadów”, prof. To- 
masza Siemiradzkiego nie opuścił, po- 
mimo sterania wiekiem i pracą, żywy 
zmysł historyczny. Od początku woj- 
ny stanął zdecydowanie po stronie 
iegjonów Piłsudskiego, a dziś jest 
prezesem towarzystw jego imienia w 
Czwartej dzielnicy Polski, czem ją 
najskuteczniej przed groźnym zale- 
wem gorączki dolłarowej i wynarodo- 
wienia broni. 

W Wilnie lepiej miż gdzieindziej 
potrafimy ocenić i uczcić tego typo- 
wego Pielgrzyma Polskiego, który z 
tej ziemi wyrósł, najpiękniejsze trady- 
cje fiłareckie zaczął budzić wtedy, kie- 
dy one nawet w tej najbliższej ojczyź- 
nie Wieszcza były bliskie omdlenia, 
śladami Kościuszki i Pułaskiego za 
ocean je przerzucił i dotrwał szczęśliwie 
do ich pierwszego zwycięskiego wcie- 
jenia. Niech żyją! Niech żyje Tomasz 
Siemiradzki! 

N. Czarnocki. 

SŁOW O 

Ksiądz Biskup Bandurski. 
Wybitna i piękna postać z doby 

Odrodzenia Polski. Kaplan-žo!nierz 
na służbie Ojczyzny — niezłomny i 
niepożyty. Gorący patrjota, najszla: 
chetniejszy idealista, apostoł i sama- 
rytanin,.. Rozmiłowany w wojennem 
dziele lecz w duchu Piotra Eremity i 
Ludwika Świętego, Urbanów i Ino- 
centych... A wreszcie kapłan-pisarz, 
i działacz społeczny zarazem z rasy 
Orzechowskich i Birkowskich, Kełłąta- 
jów i Woreniczów.. Niestrudzony, 
górny, © spartańskim obyczaju i 
przedziwnej pogodzie ducha. 

Oto ksiądz biskup Bandurski, dziś 
liczący sześćdziesiąt trzy lata wieku i 
czterdzieści duszpasterstwa kapłań- 
skiego, rodem z Sokala na pograni- 
czu Rusi Wschodniej i Wołynia, by- 
ły sufragan lwowski, powołany przez 

  

gen. Żeligowskiego do Wilna na na. 
czelnego kapelana i kaznodzieję obo: 
zowtgo wojsk Litwy Środkowej. 

Po ukończeniu uniwersytetu we 
Lwowie a wyższych studjów duchow« 
nych w Rzymie, sekretarzował w Kra- 
kowie kardyaałowi Puzynie, lecz nie 
do kanclerskich gabinetowych spraw 
i zajęć mu było! O>iekować się dzieć. 
mi i sierotami, powoływać do życia 
zakłady i schrony filantropijne—oto 
do czego rwał się młody kapłan, 
wylany dla spraw pubłicznych, 

Rvchło znalazł pole do ogromnej 
pracy narodowej ne Ś'ąsku Cieszyń- 
skim i Górnym. Do dziś dnia o tej 
pracy ks. biskupa Bandurskiego żyje 
tam niewygasłe wśród ludu wspom- 
nienie. Powcłany ma sufraganję do 
Lwowa, jest duszą (tamtejszych orga- 
nizacyj wojskowych, S:rzelca, Związ- 
ków Strzeleckich, Stowarzyszeń har- 
cerskich, Drużyn Bartoszowych, So- 
koła. Do walki przeciwko wszystkim 
trzem zaborcom zagrzewa i przyspa- 
sabia. Słowem i czynem. Ba i pióro 
ma biepospolitym talentem pisarskim 
obdarzone, talentem, co porywa i 
podnosi. Ks. biskup Bandurski pisze— 
tyrteuszowskiemi pieśniami; każdy 
jsgo utwór mcgłyby, zda się, wygrać 
surmy bojowe. w całym szeregu dzieł 
pisarskich, zazwyczej w popularnym 
trzymanych tonie (,, Ducha nie gašcie“, 
„Cężka służba”, „Z niewoli do ziemi 

Uczczenie Biskupa we Lwowie. 
LWOW. 23Vil, PAT. Wczoraj wieczorem odbyło się w ratuszu po- 

siedzenie komiieru radzieckiego cełem uczczenia jubilsusza ks. biskupa 
Bandurskiego. W posiedzeniu tem wzięli również udział przedstawiciele 
organizacyj i instytucyj społecznych. 

kich wielokrotnego wice i prezesa najrozma- 
itszych organizacyj. 

Na czele kroczył «smutny | sam» kole- 
ga <zmarłego» niosąc dekiel przed sobą. 

Wzruszoną tym widokiem policja usiło- 
wała pocieszyć strapionych i uspokoić wybu- 
chy niezmiernego żału. Lecz wierni współto- 
warzysze <zmarłege», kiórzy wskutek różnych 
<niesprzyjających» okoliczności tkwić muszą 
jeszcze w murach uniwersyteckich, spełnili 
ostatni swój obowiązek do końca, Na Placu 
Katedralnym utworzono koło i odśpiewano 
<Gaudesmus». W ciszy nocnej daleko mknął 
odgłos powtarzających się zwrotek. Przejęty 
do głębi uuszy policjant pochlipywał z cicha 
na koniu. Wreszcie pochód ruszył dalej, gi- 
nąc w mroku ulicy Królewskiej, 

Tai żegnano kol. W. Z. świeżo upieczo- 
nego magistra praw U. S. B., który na szer- 
sze wypłynął wody, opuszczając mury al: 
mae matris, 

— Ze zw. Halierczyków. Dziś 
a godz. 9 rano w sekretarjacie Cha- 
rągwi Wileńskiej Zw. Hallerczyków 
odbędzie się ogólne zebranie człon- 
ków celem omówienia spraw zwią. 
zanych z przyjęcizm przybywających 
do Wilna* Hallerczyków amerykań- 
skich. ; 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnias). Driš 
ijutro (dwa ostatnie razy) Teatr Polski wy- 
stawia doskonałą satyrę francuską <Szkola 
kokot» która według głosów prasy i publicz- 
= graną jest koncertowo w naszym Te- 
atrze. 

— Wtorkowa premjera. We wtorek 
wchodzi na repertuar Teatru niezmiernie we- 
soła i dowcipna farsa <Panną Flute», która 
w obecnym sezonie letnim święci tryumfy 
we wszystkich teatrach europejskich o iżej- 
szym repertuarze; w Teatrze zaś Polskim w 
Warszawie, zdobyła sobie powodzenie re 
kordowe Nowością techniki «Panny Flute» 
est, nie wyzyskany dotąd przez innych au- 
torów fars eksperyment, że akt III dzieje się 
nie na scenie, a na widowni, wśród publi- 

czności. ° 
— Teatr Letni (ogród po:Bernardyń- 

ski). Dziś o godz. 8 m. 30 w. odbędzie się 
Akademja ku uczczeniu 40-lecia pracy kap- 
łańskiej i społecznej Ks. biskupa Bandur- 
skiego przy łaskawym udziale ppr W, Hen- 
drychówny, J. Horyniewickiej, H. Hochen- 
dlinger, A. Ludwiga i W. Szczepańskiego. 

Ceny miejsc od 30 gr. do 3 zł. Kasa 
Teatru Letni go czynna od godz. 11 rano. 

— Wil. Tow. Filharmoniczne (Ogród 
po-Bernardyński). Dziś 24 lipca r. b. o g. 8 
wiecz. po cenach zwykłych, wielki koncert 
Wileńskiej Orkiestry Filharmonicznej z udzią- 
łem solisty: Prof. Aleksandra Kontorowicza 
zp. W programie: Chopin, Sarasate, 

= m Delibes 1 inni, Dyrygent: Mikołaj 
alnicki. 

obiecanej*) w pięknej powieści „Świę* 
ta Królowa Jadwiga na tronie pol- 
skim", w mnóstwie ulotnych pism i 
artykułów w prasie ks. biskup Ban- 
durski wzywał do ofiarności i po- 
święcenia się dla sprawy polskiej. 
Przyświecał mu ideał {азпу 1 prosty: 
odzyskanie niepodległości Ojczyzny. 
Ku temu ideałowi rozpalał ludzkie 
serca, 

A gdy wybuchła wojne, żadna już 
siła nie byłaby w stanie oderwać od 
niej biskupa-patrjotę. Kilkakroć obje- 
chał front cały w ogniu; na pobojo» 
wiskach był nad Styrem i Stochodem. 
Wydaje odezwy, miewa kazania w 
okopach, krzepi ducha żołnierzy. W 
Wiedniu i na wychodztwie organizuje 
ośrodki życia połskiega religijnego i 
Społecznego. Przewędrowuje  niestru- 
dzony i gorączkowo czynnv Austrję, 
Węgry, Czechy odwiedzając polskich 
wychodźców, docierająć dm najzapad- 
lejszych kątów; odwiedza cbczy j:ń- 
ców wojennych, straszliwe ogniska 
wszelkich zaraz, spowiada, bierzmuje, 
pielęgnuje chorych, zmarłych grzebie; 
jest opatrznością i pociechą jeńców 
internowanych i wychodźców; naraża 
zdrowie, niedba © własne życie. Po 
ustaniu wojny tysiące żołnierzy-Pola« 
ków z armij niemieckiej i austrjackiej 
zwerbował do szeregów wojsk pol: 
skich. 

Wróciwszy do Kwowa w 1919:tym 
nie ustaje ani na moment w  patrjo- 
tycznej i duszpasterskiej pracy. Urzą- 
dza obchody, konferencje, wykłady. 
Obdarzeny wielkim talentem  kraso- 
mówczym, wywiera na masy żołaierzy 
oraz ludu ogromny wpływ. 

Niezmożony temperament, moc 
ducha, niezmierna pracówitość, ofiar- 
ność bezgraniczna nie opuszczają 
pasterza w Wilnie. Pozostając najbliż- 
szym druhem i ojcem żołnierzy, idzie 
chętnie w głąb tutejszeg» ludu na- 
szego ze słowem Wiary, Nadziei i 
Miłości na ustach. Pamiętne jest od- 
wiedzenie przez ks. biskupa Bandure 
skiego pasa neutralnego — bez naje 
mniejszej asysty wojskowej — gdzie 
krzepił i pocieszał, ną duchu podno- 
Sił, przykład z siebie dawał najpię- 
kniejszy... duchowieństwu  litewskie- 
mu. Wędrówka biskupa Bandurskie- 
go po pasie neutralnym silae wywarła 
wrażeń e w genewskich kołach — рой- 
tycznych. 

Dn. 9 października 1923-.g0 pu- 
blicznie, najplacu Katedralnym Ów- 
częsny rektor prof. Parczewski złożył 
w darze ks. biskupowi Bandurskie- 
mu w imieniu Wilna i Wileńszczyzny 
złoty krzyż biskupi (wszysiko, co 
miał, krzyż wysadzany brylantami i 
pierścień był ks. biskup ofiarował 
podczas wojny na skarb polski i woj- 
sko polskie). Dziś—z okazji 40:lecia 
kapłaństwa — Wilno wespół z Kra- 
kowem i Lwowem ponawia zadoku- 
mentowanie czcinajgodniejszemu — Ра- 
sterzowi hołdu i czci, ofiarowując mu 
adres oraz, co niebawem ma  nastą- 
pić, obywatelstwo honorowe Wilna. 

Wielkiemu _— patrjocie - kapłanowi 
cześć i sławal 

odprowadzenie zwłok na miejsce 

W rejonie strażnicy Czerwiaki znaj: 
dują się łąki nałeżące do włościanina 
wsi tejże nazwy niejakiego Wierzbic- 
kiego. Onegdaj 'córka Wierzbickiego 
18-letnia Zofja udała się na łąkę aby 
zgrabić skoszone siano. W pewnym 
momencie, kiedy dziewczyna pracowa- 
ła tuż przy linji granicznej, pomiędzy 
słupami Nr. 483—484, podbiegł do 
niej ukrywający się dotąd w krzakach 
jakiś młody mężczyzna i zanim na- 
padnięta mogła zorjentować się zo- 
ła przez nieznanego porwaną na ręce 
i zaniesioną na teren sowiecki. Jakie 
miał zamiary napastnik nie trudno 
chyba odgadnąć, nic więc dziwnego, 

ETZ ZWZ SESI SELIISENEE S 

Społeczeństwo wileńskie zbyt ma- 
ło się interesuje Sprawą budowy w 
wilnie radjo-stacji nadawczej. Ponie- 
waż jednak Sprawa ta przybiera obrót 
niekorzystny dła naszego miasta, prze- 
to w artykułe niniejszym chciałbym 
zwrócić się do miarodajnych czynni- 
ków o interwencję, dopóki nie jest 
jeszcze na nią zapóźno. 

krotnie dzienniki, 

ulic Wileńskiej i Mickiewicza. 
umieszczenie studjo w tym punkcie 

straty czasu doń dojazd, o tyle loko- 
wanie tutaj stacji nadawczej jest zu- 
pełnie nie na miejscu, Przedewszyst- 
kiem wchodzi w grę estetyka miasta. 
Oto w najruchliwszym punkcie śród: 
mieścia, na dachu domu Braci Ja- 
błkowskich ma być umieszczona wie” 
ża żelazna wysokości 18 metrów, czyli 
mniej-więcej tejże wysokości, co sam 
dom. W ogrodzie p. Szirallowej po 
drugiej stronie ulicy Wileńskiej stanie 
druga wieża żelazna wysokości 40 
metrów (wysokość domu Braci Ja- 
błkowskich, pomnożona przez dwa). 
Wieże te będą połączone ze sobą 
anteną, składającą się z systemu kabli 
metałowych. Proszę sobie wyobrazić 
takie upiększenie śródmieścia Jeżeli 
mały słup żelazny, stojący na ul. Za: 
walnej przy zbiegu jej z Sadową, pod- 
trzymujący kable telefoniczne, razi 
przechodnia swoją brzydotą, to jakże 
będą wyglądały w centrum miasta te 
żelazne wieże antenowe! 

Jeżeli zwrócimy oczy ku miastom 
połskim, posładałącym już radjo-sta- 
cje nadawcze, (Warszawa, Kraków, 
Poznań), to każde z nich ma studjo, 
znajdujące się w śródmieściu, zaś 
stacje są zawsze wyniesione daleko 
na kańce miasta. Podobnie rzecz bę: 
dzie się miała również w Katowicach. 
Tylko Wilno ma być pod tym wzglę- 
dem upośledzone. Oarócz strony ESte- 
tycznej będzie to miało również bar- 
dzo poważne konsekwencje natury 
techaicznej. Umieszczenie stacji na- 
dawczej w centrum miasta uniemożli- 
wi miejscowym amatorom słuchania 
stacji dalszych, gdyż stacja Wileńska 
będzie wszystko zagłuszać. Niech w 
Londynie śpiewa Kiepura, niech w 
Warszawie wygłaszany jest najciekaw* 
szy odczytl jeśli w tym czasie spiker- 
ka radjo-stacji Wileńskiej będzie in- 
formowała o cenach starego żelaza w 
Niemczech, lub też wygłaszany bę- 
dzie dział rekramowy, nikt w Wilnie 
ani Warszawy ani Londynu nie u- 
słyszy. 

Wybudowana na wiosnę roku bie: 
żącego radjo-stacja poznańska zosta- 

WYPADKI i KRADZIEZE, 

— Przyłapanie szmuglu tyto- 
niem. Patrol KOP pełniący służbę 
w pobliżu strażnicy Przełajs pod 
Druskienikami natknął się na trzech 
osobników, z których jeden niósł wor 
rek. Zobaczywszy żołnierzy przemyt- 
nicy poczęli uciekać. Po pierwszych 
strzałach niosący worek puścił go i 
wpadł w, krzaki. W rezultacie prze- 
mytnicy zbiegli z powrotem na tery- 
torjum litewskie pozostawiając sie- 
demnaście kilo tytoniu. Szmuglowany 
towar odesłany został do urzędu cel- 
nego. : 

— Funkcjonarjusz firmy 
„Ostrowiec“ aresztowany za kra- 
dzież. Władze śledcze aresztowały 
funkcjonarjusza  frmy „Ostrowiec” 
prowadzącej handel maszynami rolni- 
czemi, Jana Wołkowicza, któremu u- 
dowodniono systematyczne okradanie 
firmy. Cieszący się zaufaniem przeło- 
żonych Wołkowicz umiał skraść kil- 
ka maszyn na ogólną wartość 1.080 
złotych. W toku śledztwa znaleziono 
już cztery maszyny co zmniejsza stra- 
ty firmy. Władze śledcze robią na* 
dzieje odnalezienia wszystkich skra- 
dzionych przedmiotów. 

Z SĄDÓW. 
Sąd okręgowy na sesji wyjazdo- 

wej w Postawach. 
Drugi wydział karny Sądu Okręgowego 

w Wilnie wyjechał pod przewodnictwem 
vice prezesa Sądu Okręgowego p. Owsianko 
na sesję wyjazdową do Postaw. Prace se- 
sji potrwają dni kilka i sąd rozpozna kilka- 
dziesiąt spraw karnych, powstałych na tere- 
nie pow. Postawskiego. 

SPORT 
Żawody pływackie na trasie Wer: 

ki— Wilno. 

Dziś o godzinie 4 po poł. rozpoczną się 
zawody pływackie organizowane przez sek- 
cję pływacką WKS Pogoń. Główną atrak- 
cją będzie <bieg> na przestrzeni Werki — 
Wilno, oraz finisz na sto metrów. 

lometrów od 

odbiorze dalej położonych 
Szkoda, że przy budowie stacji 

scowych». 

Juljan Chalecki 
Ziemianin powiatu Święciańskiego. 

Opatrzony Św. Sakramentami po ciężkich cierpieniach zmarł 
w dniu 23 lipca, przeżywszy lat 67. 

Radjowa stacja nadawcza sklada 
się z t.zw. studjo, w którym odby- 
wają się koncerty, odczyty i t. d, oraz 
właściwej stacji z jej aparaturą i ma- 
szynami. Jak obwieściły już niejedno- 

w 'Wilnie i studjo 
i stacja nadawcza mają się mieścić w 
domu Braci Jabłkowskich przy a 

ile 

jest zupełnie wskazane, gdyż artyści 
i prelegenci muszą mieć łatwy i bez 

ła umieszczona w odiegłości kilku ki- 
śródmieścia jednakże 

amatorzy poznańscy skarżą się na 
przeszkadzające działanie jej przy od- 
biorze zagranicy. Oto pismo poznań- 
skie „Radjo Polskie" pisze w Nr. 6: 
«Nowa stacja w Budapeszcie buduje 
się w odległości powyżej 30 kilome- 
trów (takl) od miasta, żeby mie prze- 
szkadzać miejscowym amatorom w 

stacji. 
po- 

znańskiej pod samem miastem nie 
pomyślano o biednych amatorach miej-   

   
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 24 lipca o godzinie 9 

rano w Kaplicy w Cerkliszkach, poczem o godzinie 7 wieczór nastąpi 
wiecznego spoczynku w grobach 

rodzinnych na cmentarzu w Święcianach, 

© tym smutnym obrzędzie powiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych 

STROSKANA RODZINA, 

  

Porwana poprzez kordon graniczny. 
Zbrodniczy zamach na młodą dziewczynę. 

że i napadnięta zorjentowawszy się 
w sytuacji poczęła bronić się rozpacz- 
tiwie. Walka była długa i dopiero 
czując upadek sił Wierzbicka poczęła 
krzyczeć. Na krzyk nadbiegli żołnie: 
rze straży sowieckiej i odprowadzili 
nawpół żywą do zastawy. Napastnik 
zbiegł. Dowódca odcinka sowieckiego 
powiadomiony o wszystkiem przesłu- 
chał napadniętą, poczem wydał roze 
kaz odprowadzenia jej do granicy i 
przekazania polskiej straży granicznej. 
Tym sposobem nieszczęśliwa uniknę- 
ła hańby, a może nawet i śmierci. 
Kto był ów napastnik—niewiadomo. 

O radjostację Wileńską, 
Pod samem miastem! A cóżb 

wiedzieli poznaniacy, gdyby im "ktoś 
zaproponował budowę stacji w śród- 
mieściul Zresztą, niktby się na to nie odważył. Na podobne eksperymenty 
miejsce jest tylko w Wilnie. 

Na pytanie, dlączi wileńska sta- cja nadawcza' ma być AA 
tuž przy studjo, odpowiedž jest bare dzo łatwa. Chodzi o oszczędność na kablu telefonicznym, którym trzeba 
byłoby połączyć studjo ze stacją w 
razie wybudowania jej gdzieś na No- 
wym Swiecie lub na Zarzeczu Ale ta 
drobna oszczędność zemści się na 
radjo-amatorach wileńskich i będzie im zawsze fatalną przeszkodą w od- biorże stacji zagranicznych, 

Niechże opinja wileńska, władze 
i prasa, Póki jeszcze nie póź1o, zain- 
teresują się tą sprawą i wejrzą w nią 
trochę głębiej. TEK 
TEKSTAI DEI 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 
Uprzejmie proszę Pana Redaktora o ła- 

skawe zezwolenie złożenia za pośrednictwem 
pańskiego poczytnego organu wyrazów ser- 
decznej wdzięczności tym wszystkim Pola: 
kom i Biatorusinom, którzy jeszcze przed 
orzeczeniem Sądu Obywatelskiego w mojej 
sprawie drogą listowną lub ustną zechcieli 
zaznaczyć swe stanowisko pełne życziiwości 
isympatji w związku z mojem wystąpie- 
niem w sprawie posła Wojewódzkiego i 
ogłoszeniem w tej sprawie przez Sąd Mar- 
szałkowski motywów do wyroku, charakte- 
ryzujących w niedopuszczalnie dwuznaczny 
sposób moją działalność, 

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku 
Stanisław Świaniewicz. 

Wiejce Szanowny Panie Redaktorze! 
Wobec ukazania się wzmianki w Nr. 163 

Kurjera Wileńskiego z dnia 21 bm. z po- 
siedzenia Zarządu Qkręgowego Związku Pra- 
cowników Poczt, Telegr. i Telefonów, uprzej- 
mie proszę o łaskawe umieszczenie na ła- 
mach swego poczytnego pisma następujące- 
go oświadczenia: 

Z chwilą powierzenia mi mandatu Pre- 
zesa wyżej podanego Związku, wskazałem 
swym Kolegom — Członkom Zarządu na 
konieczność wprowadzenia w Życie takiej 
taktyki, 
nizacji była korzystną. Ponieważ popcze- 

któraby i dla członków i dla orga- 

dnie Zarządy prowadziły z Administracją, 
t. į, Dyreicją P, i T, walkę, należało zatem 
taktykę tę zmienić, na co uzyskałem jedno- 
myślną aprobatę i po tej linji konsekwetnie 
podążałem. W rezultacie udało mi się do- 

R m zbliženia i nawiąza- 
nia kontaktu. adło t i 
dla Związku, — „S лоа 

Oczywiście dalecy byliśmy do zupełnego 
porozumienia, bowiem p. Prezes Popowicz 
ma inne przekonanie polityczne od nas, jako 
związkowców, tem nie mniej wielka zmianą 
ku naprawie stosunków nastąpiła. 

Uchwała w sprawie bojkotu pożegnania 
p. Popowicza z.stąla powzigta 3-ma glosa- 
mi przy jednym przeciw i jednym  wstrzy- 
mującym się. 

Ponadto nadmienić muszę, że wobec 
nieporozumień, jakie wynikły z tego tytułu 
w łonie Zarządu, jednocześnie z godności 
Prezesa rezygnuję. : $ 

Proszę przyjąć wyrazy prawdziwego 
szacuacu i poważania. 

Stefan Ożdżyński. 

Prezes Zarządu Osręzowego 
Związku Pracowników Poczt, 

Telegrafów i Telefonów.



OBWIESZCZENIE 
Na zasadzie art. 46 Zarządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich, ustanawiającego regulamin do 
tymczasowych rad miejskich (Dz. Urz. Z. G, Z. W. z r. 1919 Nr 7 poz. 48) Przewodniczący Głównego 
Komitetu Wyborczego do Rady Miejskiej m. Lidy podaje do wiadomości publicznej, iż w wyniku głoso- 

wania w dnu 17 bm. i podziału mandatów radzieckich między poszczególne listy 

Na radnych zostali wybrani: 
Z listy Nr 1. Z listy Nr 4, 

«Demokratycznego Zjednoczenia miesz- Ы czan chrześcijan, urzędników i pracow- RY ie cr 
ników umysłowych» A : R 

3 1 Х 
1. Bergman Rudolf-Franciszek I. 50 prowizor—bur- OE OWAK. 

mistrz, ul. Suwalska 23, 
2. Sopoćko Romuald I. 38, lekarz, ul. Szeptyckiego 3. Z listy Nr 5. 

«Rolników i właścicieli nieruchomości 
3. Grablis Mikałaj 1. 33, przemysłowiec, właściciel 

m. Lidy» (żydów). 
nieruchomości, Il Dworcowa 2. 

Z listy Nr 2. 1, Winiacki Samuel, |. 52, drobny handlarz, zastępca 
burmistrza, ul. Suwalska 74. „Zjednoczonego bloku związków zawo- 

Z listy Nr 6. 
dowych, inteligencji pracującej, właści- 

„Ogólnego Związku Żydowskiego". 

cieli drobnych nieruchomości I robot: 
ników niezorganizowanych*. 

1. Kolędo józef, I. olędo Józef, I. 39, felczer, dem kolejowy 30. 1. Czertok Gdalja, |. 33, kupiec, ul. Mackiewicza 31+ 
2. Konopko Mojżesz, I. 43, szewc, ul, Suwalska 49-a. 
3. Pupko Mejłach, 1. 44. inżynier, ul. Suwalska 59, 

2. Wojcieszek Antoni, I. 49, gospodarz, Piaski 56. 
3 Malewski Bronisław, I. 32, uczędnik, Il Słobódka 40, 

4. Wismontski Owsiej, I. 57, kupiec, ul. Turecka 7. 
5, Stukator Izrael, |, 45, aptekarz, ul. Suwalska 37. 

Z listy Nr 3. 

6. Ilutowicz Chenon, I. 63, stolarz, ul. Sadowa 21. „Zrzeszenia Chrzešcijaiskiego“. 
1. Wismont Antoni, |. 60, obrońca sądowy, 7. Karczmar Mark, |. 35, ławnik Magistratu, ul. 

Suwalska 56. 
Zamkowa 4. 

2. Trynkiewicz Bronisław, 1. 36, urzędnik kolejowy, 8. Koszczański Merduch, |. 42, rzeźnik, ul. Sadowa 5. 
9, Margolis Lejbisz, I, 46, zecer, ul. Suwalska 54, 

dom kolejowy 22, 

Z listy Nr 7, 
3. Nieciecki Jarosław, |. 38, tokarz, Morgi 13. 
4. Rodziewicz Andrzej, |. 32, rzemieślnik-kupiec, ul. 

| „Żydowskiego bloku robotniczego", 
1. Cukiernik Żorach, 1. 26, buchalter, Sadowa 2. 

Suwalska 36. 
5. Wojnicki Stanisław, |. 28, rolnik, Zakasanka 64. 
6 Mierzwo Jan, |. 29, inwalida, Jarosławska 13. 

Pozostali kandydaci list, wymienieni w obwieszczeniu przewodniczącego Głównego Komitetu 
Wyborczego z dnia 14 lipca rb. o ważnych listach kandydatów, są uważani za zastępców radnych w po- 
rządku ich kolejności. й 

į (—) EUGENJUSZ ZOW1CZ-BARANSKI. 
Przewodn. Główn. Komit. Wyborcz. 

do Rady Mejskiej m. Lidy. 

Wy- 

ul. 

Lida, dnia 21 czerwca 1927 r. 

  

© Miejski Kinematograf ua aa ; „ZA kulisami žycia“ W rolach. KR e 
+ Ernest Towóske L-Auns O. Nilsson. Nad program: 1) <SPORTY ZIMOWE» w 1 akcie. e 

Kulturalno-Oświatowy 1.2) „WIELKA PIEKARNIA» w 1 akcie. 
g. 4-ej, w soboty od g. 
balkon — 30 

ZANODNYSROD 
0 4 OE 

oczątek seansów: w. niedzielę I święta od 
5:ej, w inne dnie od g. 6. Ceny biletów: parter — 60 gr., © Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) 
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‚ poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 
j Średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego I Htewskiego. 
| Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa     
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Dzisiejsza modna pani 

używa prztiw wszystkim chorobom 

cery jak i też zamiast pudru tylko 

  

"MUCHOM 
MOLOM 

KOMAROM 
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FORTEPIANY, PIANINA i 

o 

MAURYCY RENARD. 

"Czy on? 
czynała uśmiechać się, Jan Ma- 

tali wstał i wówczas dopiero zau* 

ważył dziwny wyraz, Z jakim przy- 

glądała mu się p- de Prase i jej = 

Twarz jego zmieniła SiĘ nagle. i- 

dać było, że starał się odgadnąć, dla* 

czego byli zdziwieni... W tejże chwili 

mgła smutku i niepokoju zasnuła mu 

czy. 
- 

* у— Ale, — mruknął, — py mo- 

im wiedzieć... o tym ruczaju... 

e — Co pan mówi? — zapytała 

berta. 
" Nie odpowiedział, Zapanowało mil- 

czenie. Jan Marenil zagłębił się w po- 

szukiwaniach własnego, „ja”. 

— Masz tobie! — roześmiała się 

Gilberta. Znów buja w obłokach. 

Drzewko ns I e 

rane z trawy i całe towarzystwo 

modo się ku domowi, gdzie 

czekał na gości posiłek, zastawiony 

i bilardowej. w sali bilardoweł. lad saikų 
Pani de Prase c 

wali r wobec Jana Marenil tak, 

i nie nił mie nadzwyczajne- 

wę w Po starał się panować 

mad sobą, chociaż odczuwało się w 

nim jakiś niepokój i skrępowanie. 
— Ach, jestem zmęczona, wyczer- 

na... — rzekła Gilberta, Ciotka za- 

Eroponowała jej, by wypoczela, by 

"> 

IU 

      

  

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 

firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

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

PLUSKWOM Risin, 
PCHEOMiWSZOMĄ tubkę 
KARALUCHOM 
MROWKOM 
е.т.с. 

  

Zamiejscowym wysyła się dużą 

po otrzymaniu zł. 2,50, W ra- 

zie nieskutecznym zwraca się pieniądze. 

Główny skład na Polskę: 

R. Schulz, Poznań, P. Wawrzyniaka 24. 

abu ki k i duże dka dd i E 7 
  

wi sSAaT. 

| +Naila 
© imny. Aparat 

zmarszczki, usuwa 

' * 

ra 

liczków* podbródka, 

zł. 18. Wysyła za zi 
i wem D.-H. L A B 
% Gdańsk FISHARMONJE 

gumowy, 
wany, specjalny apa- 

NAILA wygładza 

muskulaturę twarzy, Aparat Naila w 
eleganckilem Etui wraz z kremem 

Żądajcie bezpłatnych prospektów. % 

patento- 

t do cay 103 S Kroj czy +2 A praktyką 
Dj w dziale męskim obwiśnięcie 4 © przyjmie bójelą od 

zaraz. Poczta Radom, 
% letnisko Jedlnia Jan 
+ Reczko. 

Buchalter 
z długoletnią praktyką 

ożywia zmęczoną 

aliczeniem poczto- 
O R, Bydgoszcz, 

a 131. 

  

  

z pierwszych rąk O. 
ilno, Tat. 

KUPIMY 
w 5 a. księgo- 
wo ankowej, prze- 

DRZEWO 4 mystowej i die: 
OPAŁOWE ф wej poszukuje pracy. 

KOŚCIAŁKOWSKI Może na wyjazd, ul, 
arska 11. Nasza, d. Nr 10, m. 

  

| 
przespała się w Luvercy, zapewne w 
nadziej, że dziewczyna zgodzi się za- 
mieszkać tuiaj. Lecz Jan Marenil za- 
protestował tym razem kategorycznie. 

— Nie, Gilberto, pani widzi, że 
trzeba się leczyć stopniowo i zwolna, 
Wciągu jednego dnia nie pozbędzie 
się pani dawnych obaw. Wracaj- 
my do Paryża, Powoli przyzwyczai 
się pani do Luvercy... 

— Doprawdy, — roześmiał się 
sarkastycznie Lionel. Luwercy niepo- 
koi para, drogi przyjacielu! | 

Jan Marenil był dotknięty temi sło- 
wami, spuścił oczy i milczał ponuro. 

A więc! — rzekła p. de Prase. 
Jeżeli nie będziemy tu spali, to musi- 
my zaraz wyjeżdżać, 

Wszyscy wstali. 
Przed wyjściem z pokoju, Jan Ma- 

renil raz jeszcze zbliżył się do małe- 
go obrazu Maneta. jego artystyczne 
zamiłowanie zapanowało nad tajemni- 
czym niepokejem. 

— To jest zachwycające! — pow- 
tarzał. 

— Nie domyślałam się tego, — 
wyznała p. de Prasse, wkładając rę- 
kawiczki, 

XVIII. 

Sugestja. 

— Hallel Co się dzieje? Proszę 
odpowiadać... Z Luvercy? Dobrze... 
Tutaj Neuilly, panienko. Tak Neuilly. 
Więc słucham... Tak, hrabina de Pra- 

EE ET RC TE ОЕа STAR 

se, jestem... Nic nie słyszęl.. Kto 
mówi? Haeurtebois? Ale, cóż . panu 
jest?.. Jakie nieszczęście?.. Nic nie 

słyszę, proszę mówić spokojnie, na 
miłość Boską! Co, okradziono pałac? 
Dzisiejszej nocy?.. Pan posłyszał ha- 
łas i wstał,.. Dalej... Na parterze... 
tak, słyszę! W sali bilardowej... O 
której? Po północy. I cóż?... Ależ 
pam musiał mieć jakieś Światło ze 
sobą? Ach, latarkę... wytrącono ją 
panu z rąkl, Kto? Ktoś ukryty pod 
bilardem?.. Pan myšli?... W ciemno- 
ściach, zapewnę... | pański reuma- 
tyzm oczywiście, oczywiście. Więc, 
krótko mówiąc, złodziej uciekł i pan 
go nie widział, tak? Proszę mówić 
jaśniej i nie wzdychać tak. Co zrobić, 
to nie pana wina.. Ależ tak, tak. Nie 
miał czasu Skraśćl.. Tylko, co?.. Ale 

co, wreszcie?... Zapalił pan latarkę, i 
co... Co? Dziś o świcie obejrzał pan 
cały dom? To obojętnel Co zabrał?... 
Mały obrazek z bilardowej sali... wi- 

szący nad konsołą?... Pozostały pu- 
ste ramyl. Niestety ramy nie mają 

żadnej wartości, tylko obraz był bez- 
cenny. Było to dzielo sławnego ma- 
larza. Niema na to radyl.. Dać znać 

policj? Już ja sama zajmę się tem. 

Proszę się tem nie przejmować... O- 

czywiście mogłyby być większe szko- 
dy. Nic więcej nie skradziono? Czy 
jest pan tego pewien? Dobrze... Pro- 
szę nie przerywać, panienko, rozma- 
wiamy... Ach, proszę tak nie dzwo- 

Ból ti 

  

i WYCZERPANIE 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgli- 
wości wątroby, nerek, kamienie żół- 
ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 
nia hemoroidalne są spowodowane 
złą przemianą materji i zanieczyszcze- 

niem krwi w organizmie ludzkim 

Zioła z gór Harcu d-ra Lavera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 
pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 
a przedewszystkiem uzdrawiają Żołą- 
dek i powodują regularne działanie 
wątroby 1 nerek, oraz usuwają 

obstrukcję. 

Zioła z gór Harcu d:ra Lauera 
usuwają z organizmu zbyteczne nie- 
użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu 
się osadów, następstw=m których jest 

reumatyzm i artretyzm. 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się 
kamieni żółciowych oraz łagodzą 

cierpienia hemoroidalne. l 
Cena pół pudełka Zł. 1.50, 
podwójne pudełko Zł. 2.50 

Sprzedaż w aptekach i składach 
aptecz nych. 

  

  

PLAGA LETNIA!!! 
Muchy, pchły, komary, 
meszki... we dnie i w no: 
cy nie dają nikomu spo- 

koju ani snu. 
Nie reklamą lecz fak- 

tem jest, że oryginalny 
proszek japoński «Katol» 
w przeciągu 20 minut wy* 
tępia wszystkie owady w r 
mieszkaniu. 5 

Uprasza się wypróbo- „= 
wač, a za dobrą poradę il ; 
wszyscy zostaną wdzię- Fiu m 

czni. BY 
Zatrute owady są nie: N "45 . * 

szkodliwe dla ptactwa do- 24 ^ ® 
mowego. 

<Katol> żądać w składach aptecznych 
! i aptekach, 

      

    
  

  

Przefarg. 
Wileński Urząd Wojewėdzk! (Okręzowa 

Dyrekcja Robót Publicznych) ogłasza pi- 
semny ofertowy przetarg na budowę 
5 _ opór betonowych, 2  przyczółków 
i3 filarów dla mostu drogowego na rz. Wi- 
Iji pod Niemenczynem pow. Wileńsko-Troc- 
kiego. Potrzebny do budowy cement, oraz 
kamień na tłuczeń do betonu zostanie wy- 
dany przedsiębiorcy na miejscu robót. 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 
1927 r. o godz. 10-ej w Okręgowej Dyrekcji 
Robót Publicznych w Wilnie przy ul. Magda- 
leny 2, pok. 87. Pisemne oferty winne być 
złożone w tymże dniu do godz. 9-ej i pėt 
w kancejarji Oddziału Drogowego (Pokój 86) 
łącznie z pokwitowariem Kasy Skarbowej 
na wpłacone wadjum przetargowe w wyso* 
kości 5 proc. zaoferowanej sumy, 

W ofercie winien być podan: minima|- 
ny termin, w którym firma ejmuje się 
wykonać objętą niniejszym przetargiem ro: 

6 
Projekt opór, ślepy kosztorys, oraz obo- 

wlązujące warunki technicznę są do przej- 
rzenia w godz. 12—13 w Okręgowej Dyrekcji 
Robót Publicznych pok. 87, Tamże można 
zaznajomić się z obowiązującemi przepisami 
o oddawaniu państwowych dostaw i robót 
w zakresie działania Ministerstwa Robót Pu- 
blicznych z dn. 31-VII. 1926 r. L. 11-396-26, 
postanowieniom których firma, stająca do 
przetargu, obowiązana jest poddać się bez 
zastrzeżeń. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie pra- 
wo wyboru oferenta, uzależniając to od fa- 
chowych i finansowych zdolności przedsię: 
biorców, względnie nieprzyjęcie żadnej oferty. 

Za Wojewodę 
Dyrektor Inż. (—) Siła-Nowicki. 

Nr. 939 -VI. 
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nić, bo uszy bolą, Hallo... 
— Tak, hrabina de Prase, Z kim 

mam przyjemność? Pan Jak Marenil? 
Dzień dobry panu. Jaki z pana rane 
ny ptaszekl... Ależ nie, pan mi nie 
przeszkadza. Jest już wpółdo dzie: 
wiątej, a wstałam dawno. Cóż takie” 
go, intryguje mnie pan! Cóż to za 
cud... Co też pan opowiada... To nie- 
możliwe? Obraz Maneta leżał na stu- 
liku nocnym przy łóżku? Zobaczył 
go pan po przebudzeniu? To nie do d 
wiaryl.. Mogę pana zapewnić, że nie. 
Ani Gilberta, = Lionel, ani tež ja 
sama, nikt nie posyłał go panu. A 
zresztą, jakżeby nasz posłaniec mógł 
się dostać do pana nęcą, by przy- 
nieść tę niespodziankę? Niema mowy 
o teml.. Zresztą przed chwilą telefo- 
nował do mnie Heurtebois z Lu- 
vercy, że po północy jakieś indywi- 
duum wkradło sig do domu, by 
ukraść Maneta.. Nie wiem, czy miał 
intencję skradzenia innych przedmio- 
tów! Haeurtebois spłoszył go, lecz 
złodziej umknął, unosząc Maneta... 
Ależ niech pan nie przeprasza... Za- 
telefonował pan do mnie natych- 
miast.” nie mógł pan nic więcej u- 
czynić. Istotnie niezwykła to historfa... 
Ale nie należy się tem przejmować. 
Główne jest to, że obraz się odna- 
lazł. Niech się pan nie śpieszy z od- 
noszeniem. Skoro panu tak chodzi o 
pośpiech... czekam pana zaraz. Oto 
pan ma sposobność rozpoczęcia 

  

i e © kį ? 

oryginalne Ha yn > 4 оана „Wiking - Arvika“ © 
ze stalowem kutem kołem biegowem Ф 
i ślimakowymi trybami; doskonały 

pod każdym względem typ maszyny 4? 
źniwnej poleca Ф 
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Ż zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a 

_ Wyjątkowo dogodne warunki wypłaty. 

Ządajcie katalogów opisowych. 

Oprócz powyższych posiadam 
na składzie maszyny żniwne 
Deeringa i Mac Cormicka. 
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ZGŁOSZENIA NA 

VII. Targi Oschodnie 
WE LWOWIE 

i urządzoną w ich ramach 

WYSTAWĘ KOMUNIKAGYJNĄ |: 
od 4 do 15 września 1927 r. 

› należy możliwie przyśpieszyć. 

) W poszczególnych branżach i gru- 
pach wystawców pozostaje już tylko 

Ń niewiele miejsc wolnych do obsadzenia. 

Prospekty i informacje w Biurze 
Centralnem Targów Wschodnich, 
Lwów, Jagiellońska 1. 
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$ Smola Gaz00t 72 
+ Węgiel Drzewny 

do samowarów i żelazek 

Gazownia 
Wilno, ul. Ciasna 5, tel. 713. 

+ Pokój 
$$ duży, jasny do wynajęcia, na Zwie- 4 

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

  

              

        

   
        

    
    

  

<NBLETy, GQ] 
KEFIROWE | 
DO UŻYTKU DOMOWEGO | 
SPOSÓB Użycia DOŁĄCZONY DO 

KAŻDEGO PUDEŁKA 

  

   

  

"ABR. CHEM. FARM 

   
    

й WARSZAWA 
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CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
A ae A ESO koce 
spondencyjn, pro: jekułowi 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa ra 
czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligratji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! 

M.Wilenkin Poszukuje się dwóch pokoi z 

i S-ka kuchnią. Zgłoszenia 

SE z ogr. odp. 
ilno,ul.Tatarska 

do adm. «Słowa». 

„POKOJOWE 
20, dom własn, 
Istnieje od 1843 r. 5 ME 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden= 
sy, stoły, szały, 
viurka, krzesła 
dębowe it, d. 

Dogodne warunki i 
na raty» 
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Zgłoszenie sub. J 
do adm. <Słowa>. 

OBIADY 
dia inteligencji w 
domu prywatnym 
smaczne, 

—
 

—
—
—
 

m. 16, 11 piętro. 
  

śledztwa nad historją obrazu, pan— 
zbieracz lampek i kluczy... Czemuż 
ton pana jest tak melancholijny? Czy 
zrebiłam panu przykrość? Nie, no to 
chwała Bogu! Dowidzenia drogi pa- 
nie, czekam! 

P, de Prasa cichutko powiesiła 
słuchawkę i chwil kilka rozkoszowała 
się swemi myślami, machinalnie gła- 
dząc ręką czarną powierzchnię telefo- 
nu, który przyniósł jej wieść tak ra- 
osną. 

Wszedł g 
trzymając w ręku lis 
= To jest nieznośne! — zawołał. 

Przoszę sobie wyobrazić, że będę 
musiał rozpocząć na nowo czatowa« 

nie przed pałacem Jana Marenil. Do- 
stałem to od Abry'ego, proszę prze- 
czytać. 

«Panie hrabio*. 
«Freddy nie był dziś w nocy w ba- 

rze, nie wiem, czy wychodził z domu. 
To bardzo źle. Czy'nie uważa, pan 

że należy rozpocząć pilnowanie jego 
domu, pan stałby na czatach, pod- 
czas gdy ja nadal, zajmewalbym 
miejsce w Barze. 

Raczy pan hrabia przyjąć iwyrazy 
najgłębszego szacunku*. 

amiast odpowiedzi, Lionel ujrzał 
na twarzy matki  niewzruszo- 
ny spokój, zagadkowy. Jakaś radość 
przeświecała przez zamglone oczy. 

— Co? — zapytał Lionel ze złoś- 
cią. 

zachmurzony, 

) nauczycielka, 

» wstępnej klasy i opie- duży składający się z 
) kować 4 

) Chcę osoby starszej. Mickiewicza w Cent- 

) lub 

j Murowana Oszmianka 

ofiarowanie 

Łaskawe zaofiarowa- 
nie: Zawalna 5 m. 5. 
  

  

możliwie w cent- 
rum miasta Po ię 

obfite na zam. przy ul. 

M 12 DOKTOR : 

Panstwowe, Aleksander Libo 
Szkoły Handlowej, z Chor-.by us u gardła 
praktyką biurową, po-i nosa. Zawalna 22, 
sladający gruntowną od 9—12 i 2 —5 p.p. 
perm księgowości, W. Z. P. Nr 08. 
system amerykański, arz aaa 1 
włoski, komisowy, Lekarz-Dentysta 

fabryczny i Taylora) MARYA 
wi pa Radio" 0; ‚ K $ | 
wej, piszący na ma- - k 
szynie z szybkością Jhs a MOS ū 
135 uderzeń na mi- Choroby jamy ustne, nutę, usilnie prosį Plombowanie i usu- 
W.P.P. o zaofiarową- Wanie zębėw bez bėlu, 
nie jakiejkolwek posa- POrcelanowe i złote dy biurowej, może korony, Sztuczne zęby. 
być na wyjazd, Ła- Wojskowym, urzędni- 
skawe zełoszenia pro. om i uczącym się 
szę skierować do adm, Zniżka. Ofiarna 4 m. 3, «Słowa» pod Wydz, Zdr. Nr 3 

<Zdolny 19». 

— Dr. 6. Wolfson 
POTRZEBNE Mów A 

г į ciowe skórne. ul 

ao es TZ Nileńska 7. tei. 1067, 
używalnością kuchni, 
możliwie w centrum. Akuszerka 
Zgłoszenia listownie, W - Smiałowska 
lub osobiście od 12—2, przyjmuje od godz. 9” 
ul. 3-go maja 7 m, 8 do 19, A, 

t 1 J. R. m. 6. 
Bea Ewo) I. R. Wy ŻęPJŃ=GL 

DOKTÓR 

D, ZELDOWIGZ 
chor. WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC, 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, |. 

DOKTÓR 
S Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i thor, 

DRÓG MOCZ, 
rz. 12- lod 46 
ul.Mickiewiczą 24 

tel. 277. 

TW Za Nr. Al. 
. . 

Kupię fortepjan 
mały, krzyżowy w 
orra ACE E 

szenia do czwart! 
POTRZEBNA włącznie, ui. Kolejo- 
NAUCZYCIELKA Wa 17, m. o. Łacuny. 

wychowawczyni na 
wyjazd do dwojga 

Z 

  

STUDENCI 
wyższych semestrów 
Politechniki _ War- 
szawskiej, czlonko- 
wie Akad. Koła Wil- 
nian w Warszawie 
przygotownją do kon- 
kursowych egzaminów 
na Politechnikę Warsz. 
Zapisy inform.: zaułek 
Bernardyński 3 m. 8, 
godz. 14—16 codzien. 

Bezinteresownię 
poszukuje na wieś 
do 1-go września, 

zajęcia 
z dziećmi,  Arsenal- 

ska 6—1. 

   
    

          

    
      
  

powodu wyjazdu 
natychmiast do dzieci, lat 7i 8. Ma 
odstąpienia оКа przygotować dzieci do 

się  niemi,2 pokoi przy ulicy 

Zęłaszać się osobiście, rum. Wiadomość w 
Uniwersytecka 2 m. 1, Biurze Reklamowem 

listownie pod Ś. Grabowskiego 
adresem  Oszmiana, ul. Garbarska 1. 

Zahorska.  Pożądana _Do sprzedania: 
znajomość francuskiego gk OT 2 Y 

LEKTRYCZNE. 
o SOBA na prąd stały, miło 

z dobrej rodziny (P.P.) używane firm <Brown 
znajdująca się bez Boweri», «А. В, О. 1 
środków do życia, <Bergmana» od 1—10: 

prosi o łaskawe za-i poł. koni. Wiados: 
i pracy, mość: Firma <Agro- 

tylko za utrzymanie i technik», Wileńska 26. 

Miód 
lipcowy 
naturalny świeży 

poleca skład 

mieszkanie. 
  

  

Gebulki narcyzów 
PEŁNYCH 

w wielkiej ilości do 
zbycia tanio. Wiado- 
mość poczta llja maj. 

Ok assitowa, M.  JAMusZewIcZa: 
ul. Zamkowa 20:a. 

Poszukuję Tetefon 872. 
— — 

POSADY BONY gubiono książecz- 
z szyciem do dzieci, Ž kę  wojskow 
od lat 3. Mogę zająć wyd. przez P, K. 
się gospodarstwem. l, Święciany na imię. 
Zgodzę się na wyjazd. Bronisława Szydłow= 
Wielka 23 m, 4, skiego, zam. we wsi 

mieszk. por. Chrysto. jłąty, gmina Plussy, 
dla J. W. pow. Brasławski. 

POSZUKUJĘ  prożdże winne 
wykwalilikowanego „ czystej kultury świeżo 

nauczyciela łaciny i otrzymane już są do 
matematyki na lato nabycia w Wytwórni 
na wieś dla ucznia pierwszorzędnej Wil. 
8 klasy. Mickiewicza 7 Spółki Win i Prze- 
m. 5, od 5 — 6 godz. tworów Owocowych, 

Warunki dogodoe, | ul. Piłsudskiego 2. 

ub. książ. wojsk. 
Z" przez P. K. 

  

D. H. «WRZOS» 
ul. Wileńska 10. 

U. Wilno, na 
imię Henocha Szterna, Tanio sprzedaje 

ydow- pertumerję i kosme= 
maśle. Gimnazjalna 6, skiej 15, unieważ- tykę zagranicznych £ 

i krajowych firm. nia się, 

  

— Nie denerwuj się mój chłop= 
e się nie mylę, dochodzimy do 

celu 
— W jaki sposób? 
— Jeśli tej nocy Freddy nie był w 

barze to dlatego, że podróżował tro-s 
chę... Jeździł do Lnvercy, by ukraść 
Manetąl A dziś rano, ku wielkiemu 
swemu zdumieniu znalazł go na 
swym stoliku. 

— To niemożliwiel Ten sam Ma- 
net, którym się tak wczoraj zachwy- 
cał? 

— Tak. Czy rozutmieśz teraz, @а- 
czego mówię, że jesteśmy u celu. 

— .. Nie zupelnie. ̀ 
— Widzisz, Lionelu! Teraz wiemy 

już napewno, że nasz przyjacieł jest 
złodziejem. 

Ale co jest najważniejsze... 
— No, cóż? 
— To, że Freddy—Wąż pamięta 

czasem fragmenty z pamięci Jana 
Marenil, skoro Freddy ukradł obraz 
który podobał się Janowi Marenill... 
Czemu i jak to zrobił? Do wczoraj 
Jan Marenil zachwycał się obrazem, 
a przytem poznał rozkład pokoi i t. 
Freddy mógł dzięki temu dostać się * 
z łatwością do sali bilardowej... 

— Freddy mógł pamiętać rozkład 
pokoi z dawnych czasów mógł 
wspomnienia te czerpać z własnej 
pamięci, musiał on być już kiedyč 
niezawednie w Luwercy, jak dowo- 
dzi wypadek ze strumykiem! 

    

Wydawca Śtaululaw diaskiewica Redaktor w/x Czesław Karwowski; Odpowiedzialny xa ogłoszania Zenon Ławióaki, Drukarnia «Wydzwnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23, 
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