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aleźność pocztowa opłacona ryczałtem. 
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CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagra 

kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nękrt 

Trzy obozy. 
Już zaledwie dwa tygodnie dzie- 

lą nas od dnia wyborów do Rady 

Miejskiej. Nasi powolni, nierucha- 

wi współobywatele zaczynają po: 
woli wychylać się poza próg do- 

mostwa i w coraz znaczniejszej 

liczbie wchodzą w orbitę działań 

ścierających się prądów. Atmosfera 

zaczyna być nieco gorętsza. Nie 

może to oczywiście nie wpłynąć 

na wyjaśnienie sytuacji, na krysta- 

lizowanie się ostateczne walczących 

obozów. 
Zjawiskiem największej wagi 

w ciągu dni ostatnich było niewąt- 

pliwie złączenie się Zjednoczonego 

Polskiego Komitetu Wyborczego 

Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej 

i Polskiego Komitetu Stowarzy- 

szeń i Przedmieść. Logicznie po- 

dział na dwie organizacje nie da- 

wał się uzasadnić, czemu niejedno- 

krotnie daliśmy wyraz na łamach 

naszego pisma. Dwie złączone 

obecnie organizacje reprezentowały 

te same hasła i b. zbliżone do 

siebie czynniki społeczne. Komitet 

zjednoczony zgrupował przy 50- 

bie długi szereg silnych 

i żywotnych związków zawodo- ° 

wych i organizacyj b. wojskowych, 

rozporządzał przytem dzięki swej 

szerokiej podstawie decydującemi 

wpływami wśród inteligencji pra- 

cującejłniezrzeszonej. Komitet przed- 

mieść odwoływał się przedewszyst- 

kiem do t. zw. stanu Średniego a 

więc drobnego kupiectwa i właści 

cieli drobnych nieruchomości. Obie 

organizacje akcję swą związały z 

przyszłością przedmieść wileńskich, 

Rzetelna troska o ich byt zjednała 

tym organizacjom decydujące wpły- 

wy na przedmieściach, doniedawna 

podzielone. Połączenie więc obu 

organizacyj w jeden Zjednoczony 

Polski Komitet Związków i Przed- 

mieść dla Uzdrowienia Gospodarki 

Miejskiej jest więc zjawiskiem dla 

jasności walki wyborczej wręcz ko- 

niecznem. Wyjątkowe zaufanie i po- 

pularność jaką cieszy Się w Wilnie 

inicjator porozumienia i promotor 

szerokiej akcji zjednoczeniowej, je- 

dnocześnie zaś prezes połączonej 

organizacji p. Jan Piłsudski od- 

działuje dodatnio: na stosunek naj- 

szerszych mas do Zjednoczonego 

Komitetu. Żłobi on sobie szerokie 

koryto w społeczeństwie wileń- 

skiem. 

Jakże daleko jesteśmy od tych 

chwil, gdy w Wilnie tylko b, ni- 

kłe i rozproszkowane siły stano- 

wiły przeciwwagę spółki polity- 

ków, żerujących na naszym Orga- 

nizmie, gospodarczym i społecz- 

nym. Narodowa demokracja wraz 

ze wszystkiemi  przybudówkami 

wraz z mniej lub więcej utajonemi 

ekspozyturami była niegdyś jedy- 

nym zorganizowanym czynnikiem, 

który z czasami spotkał się z opo- 

zycją partyjno-politycznego rów: 

nież czynnika w postaci P. P. Š, 

Wszystkie inne żywioły przedsta- 

wiały jakąś rozpaczliwą miazgę nie 

zdolną zupełnie do czynu, 

Jeszcze w okresie wyborów 

do Kasy Chorych wkrótce po 

przewrocie majowym byliśmy w 

kurji ubezpieczonych jedynie świad- 

kami walki endecji z chadecją z 

jednej a organizacyj socjalistycz- 

nych z drugiej strony. 

Organizacje zawodowe i 

połęczne nie związane z żadną 

ipliczką partyjno-polityczną, nie 

:hodzily w grę. Niektore z nich 

ciągnięte zostały, najczęściej 

lypadkiem zresztą, w orbitę 

Rzkodliwszych wpływów, tak 

bliskich dzisiejszemu „Centrokomo- 

wi“. 
Nic podobnego obecnie. Zwla- 

szcza organizacje zawodowe otrzą- 

snęły się nareszcie i niema prawie 

dnia, by któraś z nich nie przy- 

stąpiła do Zjednoczonego Komite- 

tu. Stan taki uważamy za dobitny 

dowód zdrowego procesu calkowa- 

nia się akcji zawodowej, w możli- 

wym stopniu niezależnie od prze- 

możnego wpływu czynników poli- 

tycznych. Pismo nasze nie od 

dziś służy idei zjednoczenia apoli- 

tycznego ruchu zawodowego. Słu- 

sznie więc rościmy sobie prawo, 

jeśli nie do triumfu, to w każdym 

razie do znacznego powodzenia 

naszej idei, torującej sobie drogę 

mimo przeszkód ze strony. różnych 

stronnictw. 

Jak już kiedyś mieliśmy moż- 

ność zaznaczyć, mamy właściwie 

trzy obozy w Wilnie: endecko- cha- 

decki ($. p. dawna Rada Miejska, 

według najnowszej terminologii 

„Centrokom*), socjalistyczny Oraz 

zjednoczony odłam ludzi pracy i 

ludzi walki, związany terytorialnie z 

przedmieściami przedewszystkiem 

„Centrokom* według własnych za- 

pewnień służyć ma „wszystkim Po- 

lakom“ t. j. właśiwie nikomu. O- 

ficjalnie jest on bez fizjognomii 

społecznej. Faktycznie reprezentuje 

sfery posiadające śródmieścia, jak- 

kolwiek dla przedniieść i klas pra- 

cujących ma także — przedwybor- 

cze coprawda— karmelki. 

Jak już niejednokrotnie stwier- 

dziliśmy, walka wyborcza nie będzie 

mieć charakteru politycznego, a 

przynajmniej ograniczy się ona do 

tych refleksów polityki, jakie na- 

rzuci walczącym obozom endecko- 

chadecki „Centrokom”. Walka wy- 

borcza jest natury Ściśle społecznej. 

"" Nadawało się więc znakomicie 

do stworzenia wyraźnych pod 

względem społecznym obozów, a 

więc przedewszystkiem do parcela- 

cji cudacznej spółki endeckiej, gru- 

pującej „wszystkich Polaków* i 

służącej do wyprowadzenia w pole 

wszystki:h, wierzących w ni ludzi. 

Zdawałoby się, że interesy sfer po- 

siadających mogłyby znaleźć ob- 

rońców szczerych, którzyby bez ob- 

słonek wystąpili w szranki pod 

hasłami z naszego punktu widze- 

nia wstecznemi. Zjawisko takie 

uważalibyśmy za dodatnie, bo le- 

piej mieć do czynienia z jawnym 

wrogiem niż zamaskowanym. Dla- 

tego też żałować należy, że czyn- 

niki najbardziej do tego powołane 

pozostawiły sfery posiadające i 

Środmieście na łup „Centrokomu*, 

który mimo zaacznego uszczuple- 

nia wpływów endecko-chadeckich 

w dalszym ciągu bałamuci lu- 

dzi ze wszystkich klas spolecz- 

nych, dowodząc, że ich na- 

syci jednym i tym samym bo- 

chenkiem chleba. Oblicze Centro- 
komu przywodzi na myśl zapom- 

nianą dawno postać senatora Ho- 

nolulu i słynny pakt w sprawie re- 

formy rolnej. Oblicze to oświetla- 

my z jednej tylko strony. Jakże 

brak reflektoru z prawej strony. 

Wilno, Niedziela 5 czerwca 1927 r. 

DEMOKRATYCZNY. 

Cena 20 groszy. _ 
  

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3, 

Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2 —Ś8 ppoł. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

od8—9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

  

ologi—25% zniżki, dla poszukujących pracy— 
miejscowe—15% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

  

  

  

SADSATDOTDOTDSTDOAD0CTDCTDSTDCTD0TD0T7D01TD001017D01D 01
0102 

о
е
е
 ©
 

Zjozd komunistow. 
„ BERLIN, 4.VI (Pat). Komunistyczna gazeta „Weld am Abend” do- 

nosi, że na zjazd komunistycznych organizacyj byłych uczestników woj- 
ny przybędzie do Berlina około 130 tys. komunistów. 

Wczoraj o g. 9 wiecz. odbyła się pierwsza uroczystość powitalna 

dla przybyłej z Francji delegacji, t. zw. gwardji faszystowskiej. 

ława nie wierzy Sowietom. 
RYGA, 4.Y1. (ATE). Minister spraw zagranicznych Zelens na przy- 

jęciu prasy zagranicznej na zapytanie, jak będzie uregulowana kwestja 
eksterytorjalności delegacji sowieckiej w Rydze, oświadczył, że być 

może nie uda się uniknąć tego, co miało miejsce w Londynie z towa- 
rzystwem „Arcos“. 

Prawo eksterytorjalności będzie przysługiwało tylko głównemu 
urzędowi sowieckiego komisarjatu dla handlu z zagranicą. Natomiast 
prawo to nie będzie przysługiwało filjom i poszczególnym oddziałom 
tego biura. 

Prasa łotewska o układzie sowiecko- 
łotewskim. 

RYGA 4. VI. (A. T. E.) Prasa łotewska omawia obszernie sytu- 
ację, wywołaną układem łotewsko-sowieckim. 

Organ ministra spraw zagranicznych stwierdza, że jest to wielk! 
krok naprzód w rozwoju łotewskiej produkcji. „Lietuvis* pisze, że zniż- 
ka stawek celnych na sowieckie towary wywołała taki stan rzeczy, że 
Łotwa będzie pod względem gospodarczym stanowić część składową 

Rosji Sowieckiej. Wiadomo, że takie sukcesy gospodarcze kończą się 

odpowiedniemi rezultatami politycznemi. Co do zamówień sowieckich 
to trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze zamówienia, przyobiecane w 

praktyce bywały udzielane. 
Podpisanie traktatu handlowego z Rosją Sowiecką w chwli kiedy 

Anglja zrywa z Rosją wszelkie stosunki należy uważać za lekkomyślne. 
„Brihva Seme“ również wyraża się specyficznie o traktacie 

hendlowym. Sowiety ten układ pragną wyzyskać przeciw Anglji i innym 
państwom zachodniej Europy. - 

W obecnej chwili podpisanie tego 
ubolewania. 

Estonja wzywa do zjednoczenia się 
„ TALLIN, 4.VI (ATE). Prezes estońskiej izby przemysłowo-handlo- 

Wej Puk oświadczył, że rozwój gospodarczy państw bałtyckich i ich 
znaczenie polityczne zależy od tego, w jakim stosunku będą się one 
mogły uzupełniać i popierać w sprawach gospodarczych. Do gospodar- 
czej jedności prowadzi droga sojuszu politycznego. 

Ostatnio dały sę zauważyć niepokojące symptomaty zbyt pośpiesz- 
nych kroków u naszych sąsiadów. 

Organy gospodarcze powinny Śledzić działalność gospodarczą So- 
wietów, by w razie potrzeby wywrzeć odpowiednie presje. 

Stałe porozumienie organizacyj przemysłowo-handlowych i rolni- 
czych państw bałtyckich jest niezbędne. 

traktatu jest faktem godnym 

Nowy lot przez Atlantyk. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Jak wiadomo, głośny lotnik amerykański Chamberlain rozpoczął nowy lo: 
przez Ak 90 Barons: 2 ва > 

raz z p. Chamberlainem jedzie jeden z amerykańskich bankierów p. Lewin, 
Żyd z Małopolski Wschodniej. ! p > 

Wczoraj wieczorem przyszła wiadomość, iż Chamberlaina widziano na wy- 
sokości Bostonu. 

Cziczerin spotka się ze Stresemannem. 
„ BERLIN, 4. VI. (Pat.) Dzienniki dzisiejsze donoszą, że komisarz ludowy Czi- 

czerin jeszcze przed przyjazdem do Berlina uda się d. Baden-Baoen, gdzie ma na- 
stąpić spotkanie między nim, a bawiącym tam na urlopie świątecznym ministrem spraw 
zagranicznych Rzeszy Stresemannem. 

Uwadze NW pan Prezydent Rzplitej otwiera 
pp. letników! jazd geologów. 

(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 
Pan Prezydent Rzplitej, jako 

protektor zjazdu geografów i geo- 

  

   
  

  

    
     MEBLE KOSZYKOWE, 

nicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tek 
50% zniżki, ogł. zagraniczne—50%0 drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, Ozł 

Kto chce spędzić mile i wesoło tegoroczne Święta Zielone, niech śpieszy do А 

Restauracji Koła Polek w ogrodzie Bernardyńskim, 
pozostającej obecnie pod fachowym kierownictwem znanej pcwszechnie w Wilnie 

.. 21: as 
Restauracji Myšliwskiej. 

W dniu 5i 6 b. m. przygrywać będzie doborowy zespół muzyczny. Fachowa i rzetelna obsługa. 

Najwyszukańsze potrawy przy umiarkowanych cenach zapewniają wszystkim miłe spędzenie czasu. 

DADOADEKDCLADOQIDDADYCUDEKDDKDOGDOLDOADOADOKDOLDQXDOCLDCKALKO 

GONGDNGDNGDNGDNGDNGONGONGOMGONGONGHMWGHCO | 

  

     

   

  

  

stem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy 

z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za 

  

@ Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska 9—3. 4259 

Przyjmuje od 9—10 rano, 

w Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od 1—3 popoł. WP. 

4353 

  

Do Szanownych P.P. Palących! 

iškas tutki „Luksusowe” 
fabryki „OTTOMAN* 

wyrabiane są ze specjalnie przez nas sprowadzonej, wszechświato- 

wej sławy, zagranicznej bibułki „A B A D I E“- Paris, która wyró- 

żnia się nadzwyczajną cienkością, nie zawiera żadnych szkodliwych 

į dla zdrowia składników, NIE ZMIENIA SMAKU TYTONIU i pali 

się bardzo przyjemnie. 

| Z tej właśnie bibułki wyrabiane są Ściśle higieniczne tutki „LUK- 

SUSOWE* isą także zabezpieczone specjalnym filtrem watnym, 
oczyszczającym dym od nikotyny. ю 

Prosimy zwrócić uwagę na litery wodne „ABADIE” i napis „LUK- 
SUSOWE* na każdej tutce. — Żądajcie wszędzie. 

i 4599 Z poważaniem Fabryka „OTTOMAN*. 

OIDDUGONGOWGOM PGDWGONGONWGOO 

Otwarcie plaży w Tuskulanach 

P
G
D
W
G
O
D
W
G
O
N
G
O
W
G
O
W
G
O
W
G
O
W
T
G
H
 

  

(dawn. Antokolska) nastąpi dziś, w niedzielę 5 czerwca. 

Bufet, gimnastyki, kąpiele słoneczne i t. p. 
W dni świąteczne przygrywa muzyka. Wejście tylko 20 gr. 

Dojazd statkami. 4537 

Wieddie Tonino tal. - tatu LOMBARD | 
Biskupia 12—Plac Katedralny. : 

Wydaje požyczki bez ograniczenia na zastaw biżuterji, 

odzieży, materjałów i t. p. ruchomości. 

Przyjmuje na przechowanie pure futra, ks 

QQABDECADOAODADDADOADEXA
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Wileńskie: Biuro Komisowo - Handlowe (Kaucjonowane) ž 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

E AL A T WLLAS 5 
LOKATY KAPITAŁÓW NA NAJPEWNIEJSZE GWARANCJE, 

KUPNO i SPRZEDAŻ DOMÓW, MAJĄTKÓW ZIEMSKICH, FOLWARKÓW 5 
i OŚRODKÓW, 4523 

Dzierżawy majątków ziemskich i młynów, 5 

OGŁOSZENIA I REKLAMY DO WSZYSTKICH PISM, 

FACHOWE PISANIE PODAŃ DO WSZYSTKICH URZĘDÓW I issryrucyj 
Przepisywanie na maszynie, 

BiURO NASZE NIE POBIERA ŻADNYCH KOSZTÓW ZA ZGŁOSZENIA. 

SCIDOTDOIDOTDOTDCTDOABDCTDBSTDBTDSTDCADSXDO 

UWAGA! 
Temu, kto nie oplaci za prenumeratę „Kurjera Wileńskiego" 

za miesiąc czerwiec do dnia 10. VI. 1927 roku, będziemy zmuszeni 

przerwać wysyłkę naszego pisma. 

Do dzisiejszego numeru załączamy blankiety P. K. O. 80.750. 
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WYSTAWA GIMNAZJUM J. 
CH. WYGODZKIEJ. 

W dn. 4 i 5-go b. m. otwarta będzie WYSTAWA PRZYRZĄ- B 

_ DÓW POMOCY SZKOLNYCH dla nauczania arytmetyki i za- 
sadniczych pojęć geometrji według systemu Montessori w gim- 

nazjum Ch. Wygodzkiej przy ul. Wiwulskiego 4, od godz. 
10—2 15—7. WSTĘP WOLNY. 

Ku 90-cioletniemu jubileuszowi istnienia browaru 

„CZERWONY DWÓR* 
wypuszczony został nowy gatunek piwa najprzedniejszej jakości 

pn. Piwo „Jubileuszowe 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! 

   

   

Q Szacowanie domów i majątków według obecnych cen rynkowych, 
No 
® 

WÓZKI DZIECINNE, 

LEŻAKI i t. p. 

polecają ; 

Bracia JabikkoWs t i 
Wilno, MICKIEWICZA 18. 3 

INN ZYZ GA ЧЕ 
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Mimo  najdotkliwszego braku. 
listy szczerych obrońców klas po- 

siadających, mimo błąkąnia się 

niektórych organizącyj po obcym 

im terenie, sytuacja staje się coraz 

wyraźniejszą, Zjednoczenie dwóch 

bliskich sobie organizacyj, przyczy- 

niło się w ogromnym stopniu do 

jej wyjaśnienia, do ułatwienia orjen- 

tacji wyborcom. W przededniu wy- 

borów wypowiadamy _ głębokie 

przekonanie, że akt wyborczy d. 

19 czerwca stwierdzi, że Wilno nie 

jest już bagnem, w którem najobłud- 

niejsze hasła znajdują wyłączny 

niemal posłuch, lecz, że posiada 
ono mocny grunt, na którym wy- 

trwałym, ale niebezowocnym wy- 

siłkiem budować można lepszą 

przyszłość naszych ziem. w. 

p 

logów słowiańskich dokona w dniu 
dzisiejszym otwarcia kongresu po- 
wyższego w Warszawie. W godzi- 
nach wieczorowych Pan Prezydent 
przyjmie uczestników kongresu na 
zamku. 

W godzinach popołudniowych 
Pan Prezydent uda się na tor wy- 
ścigowy, gdzie odbędą się dwie 
największe gonitwy sezonowe, mia- 
nowicie: Derby 0 nagrodę Pana 
Prezydenta Rzplitej. 

W drugim dniu świąt -Pan Pre- 
zydent weźmie udział w zakończe- 
niu międzynarodowego konkursu 
hippicznego, na którym rozegrana 
zostanie największa nagroda, t. zw. 
puhar narodów. Pan Prezydent 
wręczy osobiście puhar zwycięzcy 
o Z NM W TNA PY A, 

Wybudowanie stadjonu sporto- 
wego w Wilnie, to świadectwo 
zrozumienia potrzeby i ugrunto- 
wania wychowania fizycznego 

naszej młodzieży. 

Biuro browaru: 

Nareszcie. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

„Informujemy się, iż w najbliż- 

szych dniach rząd ma wydać roz- 

porządzenie wykonawcze do usta- 

wy o ubezpieczeniu pracowników 

umysłowych na wypadek bezro- 

bocia. 
Rozporządzenie to rozszerza 

zasiłki na te kategorie pracowni- 

ków umysłowych, których uDo- 

sażenie przekracza miesięcznie 500 

zł. oraz przedłuża okres udzielania 

zasiłków. pieniężnych analogicznie 

do grupy robotników fizycznych. 

Powyższe rozporządzenie wy- 

pełnia lukę ustawodawczą, krzyw- 

dzącą dotychczas pracowników u- 
mysłowych. 

       Wilno, ul. Jagiellońska 5, telef. 3-37. 4525.0 

  

Ukraiński zjazd cerkiewny. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W dniu pierwszego czerwca w 
Łucku rozpocznie swe obrady u- 
kraiński zjazd cerkiewny przy u- 
dziale licznych delegacyj prawo- 
sławnych par.fij Wołynia i Pole- 
sia. ! 

Należy zaznaczyć, iż ukraiński 
ruch cerkiewny ma na celu uwol- 
nienie cerkwi prawosławnych w 
Polsce od elementów, które prag- 
ną wykorzystać cerkiew, jako 
narzędzie nacjonalizmu rosyjskie- 
go,—dąży natomiast do przywróce- 
nia zasady soborów cerkiewnych, 3 
która była podstawą życia « erkiew- 
nego Rzeczypospolitej do czasów 
przedrozbiorowych.
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Wywiad z p. sędzią Janem Piłsudskim. 

  

W związku ze zbliżającymi się 
wyborami do Rady Miejskiej m. 
Wilna przedstawiciel naszego pis- 
ma udał się do prezesa Zjedno- 
czonego Polskiego Komitetu Związ- 
ków i Przedmieść dla Uzdrowienia 
Gospodarki Miejskiej sędziego S. 
O. p. Jana Piłsudskiego, który 

wywiadu, odpowiadając 

Jakie wady cechowały u- 
stępującą Radę Miejską i 

jej organ wykonawczy Ma- 
gistrat? | 

Kardynalną wadą  ustępującej 
Rady Miejskiej m. Wilna i Magi- 
stratu był brak jakiejkolwiek pla- 
nowości w gospodarce, prowadzo- 
nej od wypadku do wypadku. Nie 
było planu gospodarczego zakreś- 
lonego na dalszą metę. 

Stąd, że nie wspomnę tu wszy- 
stkiego—ta przysłowiowa nieudol- 
ność magistracka przy budowie 
chodników,  brukowaniu jezdni, 
zakładaniu rur wodociągowych о- 

"raz kabli elektrycznych, gdzie Ma- 
gistrat jedną i tę samą pracę w 
większości wypadków wykonywał 
kilkakrotnie, narażając siłą rzeczy 
szeroki ogół obywateli na niepo- 
trzebne wydatki. 

Ustępująca Rada Miejska i Ma- 
gistrat nie liczyły się wcale z gro- 
szem publicznym, wyciskanym od 
obywateli ciężką śrubą podatkową, 
nie wykorzystując dostatecznie do- 
chodów z przedsiębiorstw państ- 
wowych (gospodarka magistracka 
na rzeźni miejskiej i wydzierżawie- 
nie kiszkarni, zdobywając się na 
eksperymenty jak uruchomienie 
takich „pigutków”, które przy 
"swych wszystkich wadach, dosta- 
tecznie znanych ogółowi, dawały 
rocznie około 20.000 złotych defi- 
cytu. 

Gospodarka  magistracka w 
przedsiębiorstwach municypalnych 
stała na niskim poziomie zadania. 

Nic więc dziwnego, że przy takiej 
gospodarce taryfy na wodę, Światło 
elektryczne i t. d. były niewspół- 
miernie w stosunku do innych 
miast wysokie. Szerszy więc ogół 
społeczeństwa nie miał do tych do- 
brodziejstw dostępu. 

A koroną tego wszystkiego był 
brak jakiegokolwiek systemu w 
gospodarce w nieruchomościach 
miejskich, jak majątki, lasy, domy, 
it. d. o czem najlepiej Świadczy 
brak w  Magistracie dotychczas 
księgi inwentarzowej nieruchomoś- 
ci miejskich. 

Gdy do tych kilku szczegółów 
dodać opłakany stan szpitalnictwa, 
higieny społecznej, nadmierny biu- 
rokratyzm, szablonowe załatwianie 
wszystkich spraw, słabe opiekowa- 
nie się oświatą i zupełne pominię- 
cie troski o estetyczny wygląd 
miasta—wtedy ukaże się nam wła” 
Ściwy obraz gospodarki ustępującej 
Rady Miejskiej, jej organu wyko- 
nawczego Magistratu. 

Oczywista w niniejszym wywia- 
dzie nie sposób wyczerpać wszyst- 
kich wad ustępującej Rady Miej- 
skiej. Ograniczyłem się do wytknię- 
cia główniejszych. 

Jaką powinna być przyszła 
Rada Miejska? 

Przyszła Rada Miejska musi być 
antytezą dotychczasowej, Winni. do 
niej wejść przedewszystkiem ludzie 
fachowi, którzy swoją uprzednią 
pracą na różnych polach oraz sze- 
rokiem doświadczeniem przedsta- 
wią gwarancję, że gospodarka 
miejska skierowana zostanie па ` 
odpowiednie tory. , 

Nie będzie miejsca wówczas na 
partyjność, która była jedną z 

„głównych cech ustępującej Rady 
Miejskiej i Magistratu. Poszcze- 
gólne sekcje wydziały Magistratu 
winny objąć nie mężowie zaufania 
jakichś partyj, czy ugrupowań lecz 
przedewszystkiem fachowcy, 

  

WITOLD HULEWICZ! 

„Noli Kallentachowi. 
Wyjątkową uroczystość święcił 

wczoraj Uniwersytet Stefana Bato- 
rego, a z nim razem całe społe- 

' czeństwo wileńskie. Oto odbywała 
się promocja Józefa Kallenbacha 
na doktora honorowego naszej 
prastarej Wszechnicy. 

Uroczystość była wyjątkowa nie 
„ dla samego faktu, lecz dla osoby, 
której praca naukowa związała się 
z Uniwersytetem Wileńskim, Prof. 
Józef Kallenbach był organizato- 
rem i pierwszym dziekanem Wy- 
działu Humanistycznego odrodzo- 
nej Alma Mater Vilnensis. Nie- 
zwykłe jego zalety jako znakomi- 
tego Męża nauki, świetnego Nau- 
czyciela, prawego Człowieka, do- 
skonałego Pisarza — mają w Wil- 
nie w świeżej pamięci i profeso- 

"rowie Uniwersytetu i rzesze stu- 
dentów, którzy kształcili się na 
wykładach i seminarjach prof. Kal- 
lenbacha. 

Ale Wilno czciło wczoraj w 
Auli Kolumnowej pozatem  żarli- 
wego Bojownika idei największego 
Šyra Wilna — Adama Mickiewi- 
cza. Nikt tyle co Kallenbach nie 
zdziałał dla propagowania w naro- 
dzie wskazań Wieszcza. Monogra- 
fia jego o Mickiewiczu pozostanie 
na zawsze wspaniałym pomnikiem 
żywej ewangelji narodowej. A że 
nowy Doktór Honorowy pracę 
swą pojmuje jako służbę, a w so- 

bie widzi tylko tej służby wyko- 
nawcę, tej skromnoś:i dał dowód 
we wczorajszem swojem, wzruszo- 
nem i wzruszającem przemówieniu. 

Do zapełnionej szczelnie Auli 
Kolumnowej, gdzie prócz p. woje- 
wody nie zabrakło uczestnika 
wszelkich poczynań kulturalnych, 
X biskupa Bandurskiego,  nato- 
miast zabrakło, jak zawsze, przed- 
stawicieli władz miejskich, —wkro- 
czył o godzinie 2-ej po południu 
Senat Uniwersytecki w togach, 
wprowadzając i sadzając na hono- 
rowym fotelu dostojnego Dokto- 
ranta. 

"Na mównicę wstąpił J.M. Rek- 
tor St. Pigoń, wyjaśniając cel uro- 
czystego zebrania. 

„Koledzy moi — mówił p. rek- 
tor — za chwilę zbiorą pokrótce 
i wymienią tu tytuły tych zasług, 
które uzasadniają dzisiejszą uro- 
czystość. Zanim się to stanie, 
chciałbym u wstępu rzucić parę 
uwag szerszej natury. 

„Nie uchybię prawdzie stwier- 
dzając, że na wieść o tem święcie 
oddźwiękło żywo również i społe- 
czeństwo wileńskie. Czemże 51е 
tłumaczy ta ochoczość aplauzu? 
Zasługi naukowe naszego czcigod- 
nego Doktora', wielkie i sławne, 

a tu wieie, ale nie wszyst- 
о. 

„Prof. Kallenbach 'jest nietylko 
uczonym,—jest wychowawcą. Wy- 
starczy wziąć do ręki którekolwiek 
jego dzieło, najlepiej to, w którem 
się najpełniej i najgłębiej wypowie- 

dział, książkę o Mickiewiczu. Wi- 
dzimy jawnie, że autor chce nie- 

Dziś w „Kakadu“. 

Dziś o godz. 12 i pół w sali 
„Kakadu* odbędzie się Akademja 
wyborców Zjednoczonych Polskich 
Komitetów, która Zapowiada się 
bardzo okazale. Przemówienia o 
samorządzie wygłoszą przedstawi- 
ciele Komitetu. 

Część koncertową wykona or- 
kiestra symfoniczna, zaś recytować 
będzie artysta Reduty p. Bujański 
i pieśni polskie odśpiewa znana 
śpiewaczka p. Święcicka. Akadernja 
powyższa będzie więc miłem wyt- 
chnieniem po 128 wiecach, które 
zapowiedziały inne komitety. 

Sobotnie wiece. 

Wczorajsze wiece Polskiego Zjed- 
noczonego Komitetu cieszyły się 
żywym oddźwiękiem wśród wybor- 
ców. 

Wśród szeregu wieców, które 
odbyły się pod hasłem zjednocze- 
nia wymienić należy wiec na Wił- 
komierskiej, na którym przema- 
wiał p. Bieliński i Rożnowski, wiec 
na Łosiówce z udziałem p. Rem- 
bakowskiego oraz wiec na Antoko- 
lu,—z udziałem p. Janoty. 

Na wszystkich wiecach przyjęto 
jednomyślnie jednobrzmiącą rezo- 
lucję, postanawiającą głosować 19 
czerwca na listę Polskiego Zjedno- 
czonego Komitetu Związków i 
Przedmieść dla Uzdrowięnia Gospo- 
darki Miejskiej. 

Wiec w „Stelli. 

W poniedziałek o godzinie 12 
w kinie „Stella* odbędzie się wiec 

Zjednoczonego Polskiego Komitetu 
Związków i Przedmieść. Przemó- 
wienia programowe wygłoszą p. 
Bie iński i p. Gałązka. Wiec prze- 
znaczony jest dla szerokich rzesz 
pracujących. 

Baczność, właściciele drob- 
nych nieruchomości! 

W poniedziałek 0 godzinie 12 
i pół odbędzie się wiec Właści- 
cieli Drobnych Nieruchomości w 
sali „Pasaż”. Na porządku dzien- 
nym figurują: sprawozdanie z prac 
przedsięwziętych ostatnio dla prze- 
prowadzenia ustawy o uwłaszcze- 
niu gruntów dzierżawnych i spra- 
wa wyborów do Rady Miejskiej. 
Przemawiać będą mec. Lubkiewicz 
i red. Gacki. 

Brawo artyści! 

Polski Zjednoczony Komitet 
otrzymał od Związku Artystów Pol- 
skich filja w Wilnie następujące 
pismo: 

„Mając na względzie, że teatr 
w Wilnie jest instytucją mającą 
znaczenie spoleczno-kulturalne i, 
že teatr tenjest w znacznym stop- 
niu uzależniony w swojej dzialal- 
ności od Magistratu, względnie 
Rady Miejskiej, chcielibyśmy przy- 
jąć udział w nadchodzących wy- 
borach do władz miejskich, po- 
pierając nie polityczny, lecz gospo- 
darczy kierunek tych wyborów i 
dlatego niniejszem zgłaszamy swój 
akces do Komitetu Wyborczego 
działającego pod hasłem uzdrowie- 
nia gospodarki miejskiej*. 

  

Jakie zadania leżą przed 
przyszłą Radą Miejską? 

Naczeląem zadaniem Rady 
Miejskiej będzie opracowanie na 
szeroką miarę i dalekąjmetę zakro- 
jonego planu działalności—obranie 
pewnego, zdecydowanego systemu 
gospodarczego. 

Każde poczynanie nowoobranej 
Rady Miejskiej musi się ściśle wią- 
zać z tym planem. Inaczej zawsze 
będą luki, które trzeba będzie ła- 
tać z uszczerbkiem dla wzorowej 
gospodarki. 

Stąd wypływa konieczność szcze- 
gółowego opracowania planu roz* 
budowy m. Wilna, gdyż dotych- 
czas Rada Miejska i Magistrat ma- 
ło się tą sprawą zajmowały. A z 
kwestją rozbudowy łączy się cało- 
kształt gospodarki. м 

Dalej przyszła Rada Miejska 
winna poświęcić dużo uwagi spra- 
wie bezrobocia, budowie robotni- 
czych mieszkań na przedmieściach, 
oraz sprawie udostępnienia jak- 
najszerszym  warstwom społeczeń- 
stwa wileńskiego korzystania z 
wody, światła elektrycznego Oraz 
urządzeń kanalizacyjnych, które 
n. p. na przedmieściach dotych- 
czas są uważane za luksus, pod- 
czas gdy w miastach na Zacho- 
azie zycie Dcz czegoś роаоопево 

wprost się pomyśleć nie da. 
'Niemałą również rolę w pra- 

cach przyszłej Rady Miejskiej win- 
no odegrać dążenie do postawienia 
na odpowiednim poziomie dotych- 
czas bardzo zaniedbanych instytu- 
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tylko informowač, — chce uczyč, 
oddziałać na życie. Ten to właśnie 
wysoki Etos, ten apel do dusz, 
chęć przeniknięcia czytelnika i po- 
derwania go wzwyź, — nadają 
dziełom Kallenbacha ów polot i 
żar, żywość rumieńca, które trwa- 
le niewolą ku nim czytelnika, im 
zaś samym zapewniają nieprzekwi- 
tającą młodość. Gi 

„Jeżeli przejrzymy rozległą  li- 
stę pozycyj bibljograficznych prof, 
Kallenbacha, uderzyć nas musi pe- 
wien fakt szczególny. Monografja 
jego o Mickiewiczu rozeszła się w 
czterech wydaniach. Kilkanaście ty- 
sięcy egzemplarzy tego _ dzieła 
wpadło w naród, jak ziarna pod 
skibę. Świadczy to najlepiej, że 
książka jest żywa i że niesie życie. 
Wpływ jej jest nieoszacowany, 

W gruncie rzeczy my wszyscy 
patrzymy na Mickiewicza oczyma 
Kallenbacha. Mickiewicz dzisiaj w 
duszy pokolenia jest wciąż żywy, 
jest ustawicznym współtwórcą kul- 
tury narodowej, a ten radosny stan 
rzeczy w przeważnej mierze poło- 
żyć trzeba na karb zasługi Kallen- 
bacha. Że naród polski ma przed 
oczyma własną duchową oś kry- 
stalizacyjną i że jeden biegun tej 
osi osadza wciąż na wielkiem ser- 
cu Mickiewicza, to się stało po 
myśli i za przyczyną pierwszego w 
poczcie miłośników Poety, odkryw- 
cy, badacza, wydawcy dzieł Jego, 
piastuna jego idei— Józefa Kallen- 
bacha”. 

Następnie przemawiał dziekan 
Wydziału Humanistycznego, prof. 

cyj opiekuńczych, szpitalnictwa oraz 
staau sanitarnego miasta. Te bo- 
wiem dziedziny gospodarki miej- 
skiej nie stoją na wysokości za- 
dania. ` 

Wreszcie i przedmiešcia nie 
mogą byč traktowane po macosze- 
mu, jak to czyniła dotychczasowa 
b. Rada Miejska i Magistrat, który 
w ciągu swych 9 cio letnich rzą- 
dów jeszcze nic dla nich nie uczy- 
nił. I dopiero ostatnio chcąc rato- 
wać mocno tu nadwątloną opinję 
wziął się do roboty, budując w 
kilku miejscach chodniki, napra- 
wiając jezdnie i t. d. Ale w dzie- 
dzinie oświetlenia przedmieść na- 
wet i teraz nic nie czyni. 

A przecież mieszkańcy przed- 
mieść również płacą podatki i ma- 
ją pełne prawo domagać się, by 
między innemi szły one na dopro- 
wadzenie do porządku zrójnowa- 
nych przez wypadki wojenne i 9 
letnią gospodarkę miejską przed- 
mieść. 

W końcu wspomniałbym o po- 
trzebie uproszczenia systemu po- 
datkowego, by obywatele nie byli 
co kilka tygodni niepokojeni coraz 
to nowemi nakazami podatkowemi. 

Wymieniam tu tylko pobieżne 
zadania, jakie leżą przed przyszłą 
Rada Miejską. jest ich ogrom. 
Praca w tej dziedzinie leży dotąd 
odłogiem. Nowe przedstawicielstwo 
miasta musi ją podnieść z całą 
energją. 

Do nowych zadań nowych trze- 
ba ludzi. (Zdan.) 

Oko, wplatając osobiste wspo- 
mnienia: 

„Czuję się szczęśliwy, czcigod- 
ny i drogi Panie, że właśnie mnie 
jako dziekanowi ten wielki za- 
szczyt przypadł w udziale, którym 
przed 20 laty przed Tobą składał 
egzamin doktorski. Motywy nada- 
nia tej godności określone są ja- 
sno w dyplomie, odczyta je za 
chwilę promotor: za wierną służbę 
nauce, za budzenie ducha narodo” 
wego w czasach niewoli, za zbli- 
żenie i uprzystępnienie narodowi 
najwyższych lotów genjuszu pol- 
skiego, za postawienie przed oczy 
promiennej przeszłości _ naszego 
Uniwersytetu i jego moralnych 
wartości w życiu narodu. 

Promotor prof. K. Kolbuszew- 
ski 'w dłuższej mowie jędrnemi 
słowami raz jeszcze naszkicował 
zasługi prof. Kallenbacha, wskazu- 
jąc, jakie przedewszystkiem epoki 
naszej kultury pociągnęły go swą 
bujnością. A więc nasz renesans, 
a więc nasz romantyzm, a w nim 
przedewszystkiem Mickiewicz i Kra- 
siński. Mówca plastycznie zobrazo- 
wał ogrom pracy, jaki tkwi w 
dzielach Kallenbacha. Następnie 
promotor odczytał łaciński tekst 
dyplomu, wręczając pięknie wyko- 
nany dokument honorowemu Dok- 
torowi. 

Kiedy na mównicy pojawiła się 
czcigodna a tak sympatyczna po- 
stać Józefa Kallenbacha, nastała 
chwila ciszy. Wzruszony profesor 
cichym głosem, tamowanym w 
šcišniętej krtani, jął mówić. Naj- 
pierw, że wogóle słów na wyraże- 

ie w sprawie pry Ray Mt, Przed wyborami do Rady Miejskiej. 
Zebranie pracowników biu- 

rowych i handlowych. 
Z uwagi na to, że zebranie da. 

29 ub. m. nie odbyło się, zarząd 
Związku Zaw. Pracowników Han- 
dlowych i Biurowych Ziemi Wil. 
niniejszem wzywa pp. członków i 
członkinie Związku na zebranie ogól- 
ne wdniu 5 czerwca br. (niedziela), 
które odbędzie się w lokalu Komi- 
tetu Wyborczego przy Jagiellońskiej 
Nr 10—3 o g. 12. 

Na zebraniu omawiana będzie 
sprawa wyborów do Rady Miej- 
skiej. 

Sympatycy Związku, wprowa- 
dzeni przez członków, będą mile 
widziani. 

Koleżanki i koledzy! Sprawa 
wyborów nie może nam pozostać 
obojętną. 

Nowa Rada Miejska winna się 
składać z ludzi uczciwych i czyn- 
nych. 

Stawcie się licznie! 

Litwini wileńscy biorą u- 
dział w wyborach. 

Dowiadujemy się, iż wobec 
zbliżających się wyborów do Rady 
Miejskiej—Litwini postanowili wy- 
stąpić z własną samodzielną listą 
wyborczą. (s) 

Zainteresowanie wyborami. 

Podczas gdy w . pierwszych 
dwóch dniach wnoszenia rekla- 
macyj do list wyborczych—publicz- 
ność wileńska wykazała względnie 
słabe zainteresowanie się wybora- 
mi, w dniu trzecim zainteresowa- 
nie to znacznie się wzmogło. 
Dowodzi tego ilość osób w nie- 
których obwodach dochodząca do 
1000, którzy w dniu 3 b. m. tłum- 
nie sprawdzali czy figurują na li- 
stach wyborczych. Fakt ten powi- 
tać należy z uznaniem, mimo to 
jednak wiele nazwisk zostało nie- 
sprawdzonych. 

rednia liczba wniesionych re- 
klamacyj waha się pomiędzy 150 
a 300 zareklamowaniami. To też 
obecnie poszczególne obwodowe 
komisje wyborcze odbywają со- 
dzienne posiedzenia, na porządku 
dziennym których: jest sprawa 
wniesionych reklamacyj. (s) 

Zarząd SUP. między Scyllą 
a Charybdą. 

Otrzymujemy następujący ko- 
munikat: 

Zważywszy, że akcja przedwy- 
borcza i wzajemna walka 5-ciu 
powstałych Komitetów Polskich 
zatacza coraz bardziej charakter 
polityczny, że wszelkie próby po- 
dejmowane przez czynniki gospo- 
darcze, apolityczne doprowadzenia 
do porozumienia i stworzenia jed- 
nej polskiej listy w Wilnie nie do- 
prowadziły do skutku — Zarząd 
Okręgowy uznaje, że w tych wa- 
runkach SUP. jako Stowarzysze- 
nie wybitnie apolityczne akcesu 
do żadnego z istniejących Komi» 
tetów zgłosić nie może. 

Wobec powyższego, pozosta- 
wiając członkom wolną rękę, co 
do stosunku do poszczególnych 
list—Zarząd Okręgowy wzywa ogół 
urzędniczy do gremjalnego udzia- 

nie uczuć i myśli, jakie go w tej 
chwili przenikają, nie znajduje. Że 
nie był wcale przygotowany na ta- 
kie słowa. Tłumaczy się, że jego 
zasługi nie są bynajmniej godne 
takiego uczczenia —i zaczyna brze- 
mię tych zasług zrzucać kolejno z 
ramion, wywołując pamięć tych, 
którym się te laury według jego 
mniemania należą: matki, która w 
nim rozpłomieniła kult Mickiewi- 
cza, Ludwika Kubali, Franciszka 
Morawskiego... 

Było w tej cichej spowiedzi ty- 
le szczerego uczucia, tyle prostoty 
i serdeczności, że kiedy Kallenbach 
wyraził swoją cześć dla murów 
wileńskich i dziękując zakończył— 
zebrani powstali, gorącemi oklas- 
kami manifestując swój hołd i za- 
pał. Odczytano depesze od akade- 
mickiego komitetu sprowadzenia 
zwłok Słowackiego w Krakowie i 
od prof. Ignacego Chrzanowskiego, 
poczem chór akademicki pod ba- 
tutą p. T. Szeligowskiego żywo i 
dźwięcznie zaśpiewał „Pieśń Fila- 
retów", kończąc niecodzienną uro- 
czystość. 

Profesor Kallenbach pozostanie 
w Wilnie do wtorku. W drugie 
święto zaproszony jest na wyciecz- 
kę wgronie polonistów, wieczorem 
obecny będzie na (poniedziałkowej 
tym razem) „Środzie Literackiej*, 
gdzie otrzyma dyplom członka ho- 
norowego Związku Literatów wi- 
leńskich i gdzie wygłosi pogadan- 
kę o przygotowaniach do pogrzebu 
Słowackiego na Wawelu. We wto- 
rek znakomity Gość wygłosi od- 
czyt w Auli Kolumnowej o Kra- 

| 

łu w wyborach przez uświadomie 
nie ich znaczenia w swoich šro- 
dowiskach i zwalczanie abstynencji 
wyborczej wśród Polaków, aby 
masowy udział ludności polskiej 
świadczył niezbicie o polskim cha- 
rakterze miasta Wilna. 

Lista komunizujących. 

Został ostatecznie utworzony 

blok wyborczy między niezależ- 
nymi socjalistami i t. zw. lewic 
PPS. Do bloku tego mają również 
przystąpić niektóre związki zawó- 
dowe pozostające pod wpływem 
wymienionych partyj. (cz.) 

  

  

    

„Centrokom* i Łokucijewski: 

Centralny Polski Komitet, któ- 
ry stracił dzięki siedmioletniej go 
Spodarce w Radzie Miejskiej po- 
pularaość wśród mas, postanowił, 
jak widać, ratować swoje wpływy 
bardzo systematycznie przeprowa- 
dzaną agitacją. Naprzód urucho- 
miono „Koto Polek“ p. Łokuci- 
jewskiej, które systematycznie ob- 
chodziło wszystkie mieszkania wsa- 
dzając podstępne i obłudne hasła, 
wraz z odpowiednią paczką ulotek. 
Obecnie po tem przygotowaniu 
Centralny Komitet ogłasza szereg 
wieców pod gołem niebem. 

Charakterystycznem jest, że o 
kandydaturze p.  Łokucijewskie- 
go na wiecach się nie wspomi- 
na, widocznie Centraimy Komi- 
tet świadomy jest tego, jak niepo- 
pularni są jego przedstawiciele. 
Wysuwa się więc cały szereg niko- 
mu nieznanych osób, które, Oczy- 
wiście, gdy znajdą się w Radzie 
Miejskiej solidarnie będą głosować 
za kandydaturą p. Łokucijewskiego 
na prezydenta. Wiadomo przecież, 
że prezydent może być wybrany z 
poza radnych. Wątpliwe jednak, 
czy ta sztuczka zdoła dzisiaj wpro- 
wadzić w błąd wyborców. 

Akcja wyborcza P.P.S. 

C.K.W. P.P.S. komunikuje nam: 
Centralny Komitet Wyborczy P. 

P. S., Okręg. Kom. Zw. Zaw. 
i Intelig. Pracującej. Wileńska 
26 m. 1. Czynny od 11 rano do 
9 wieczór. 

Subkomit. i dz. „Nowe Miasto*, 
kier. F. Stążowski, Kijowska 19, 
od 9 rano do 9 wiecz. 

Dz. „Nowy-Świat*, kier. A. Ho- 
łownia, Nowoświecka 15—8, od 
3—5 ppł. 

Dz. „Zakręt - Pohulanka”, kier. 
adw. St. Sadkowski, jacka 9, od 
5—7 w. 

Dz. „Zarzecze“, kier. B. Markie- 
wicz, Połocka 54a, od 3 do 5 w. 

Dz. „Popławy”, kier. E. Markie- 
wicz, Jerozolimska 33, od 5—7 w. 

Dz. „Wilcza-Łapa”, kier. St. Bart- 
nicki, Nowogródzka 128, Ogród 
Welera, Związek Spożywców, od 
11—1 r. i 5—7.w. 

Dz. „Snipiszki“, kier. St. Migacz, 
ul. Kalwaryjska 55 m. 3, od 5 
do 7 w. 

Dz. „Zwierzyniec", kier. J. Wo- 
ronko, ul. Krzywa 34, od 5 
do 7 w. 

Dz. „Kominy'', kier Br. Kozłow- 
ski, ul. Raduńska 27a m. 2, od 
5—7 w. ` 

           $!й5К!т, па@й Кбгего топойгайа 
pracuje obecnie bez przerwy. 

W czasie promocji wczorajszej 
nasunęła się mimowolnie myśl o 
dziwnym stosunku, jaki znamionuje 
pewnych najmłodszych. poetów i 
krytyków wobec zasłużonych hi- 
storyków literatury. Z szczególną 
namiętnością lubują się niektórzy 
młodzi pisarze w atakach na „mar- 
twotę*, „zaśniedziałość* i „bez- 
twórczość" tych starszych autorów, 
którzy żmudną pracą całego żywo- 
ta ustel.li kontury pomników na- 
szych największych wieszczów. Jak- 
by ta praca nie była konieczna, 
jakby w tej dziedzinie nie było w 
naszej literaturze ogromnych po- 
łaci ugornych, których żadne, naj- 
płomienniejsze fantazje poetyckie 
nie obsieją 

„ Duchy jak Mickiewicz i Słowac= 
ki są tak pełne i niespożyte, że 
prócz uczonych komentarzy, wy 
czerpujących monografij — pomi- 
szczą wszystkie natchnione impr- 
wizecje, jakieby na ich cześć t- 
pisało stu poetów, pomieszczą a- 
ły ogrom żywej miłości i żarlie- 
go entuzjazmu, jakim ich obdzać 
będzie i sędziwy uczony i twdy 
praktyk i nieuczony prostak iita- 
lentowany eksperymentator nie- 
skomplikowane dziecko. 

A już zupełnie nie widz tacy 
krytycy tego ogromu uiczia, a- 
postolskiego fanatyzmu, idwego 
uporu, jaki zawsze cechoł SY- 
stematyczną, bogatą twór рга- 
cę Józefa Kallenbacha.   



KUR J ER ян EL NA SOWY 
Nr. 127 (876)    

  

PO TARGACH POZNAŃSKICH. 
Niedawno jacyś  żartownisie 

wskrzesili pogrzebany ongiś plan 
zorganizowania Targów Wileńskich. 

Kto jednak przyjrzał się urządza- 
nym dotąd w Polsce perjodycznie 

wiosennym Targom Poznańskim i 

jesiennym — Lwowskim  (t. zw. 

Wschodnim), ten orjentuje się w 

olbrzymim dystansie, jaki dzieli 

naszą dzielnicę od tych ośrodków 
Rzeczypospolitej, które zdobyły się 
na zorganizowanie własnych tar- 

  

kwestja rozmiarów. Otóż muszę 

powiedzieć, że nasze stoliki były 

przeładowane eksponatami. Stały 

one nietylko pod gołem niebem, 

ale i na schodach, gdzie się dało. 

Wśród wystawców 20 proc. stano- 
wili kupcy zagraniczni. Charakter 

międzynarodowy targów nie ule- 

gał więc wątpliwości. Z wystawców 

zagranicznych mieliśmy Francję, 

Austrję, Szwajcarję, Belgię z Kon- 
giem, Grecję, Brazylję, Turcję it.d. 
Goście przybyli niemal ze wszyst- 

kich stron Świata. Obcy kupcy 

jest to ten czynnik, który odróżnia 

gów. Dotyczy to w szczególności 

Targów Poznańskich. Tegoroczne 

zamknięto zaledwie trzy tygodnie 

temu. Współpracownik naszego 

pisma zwiedzik urządzenia Targów 

Poznańskich, starając się zapoznać 

z ich bilansem. Niezmiernie inte- 
resujących. informacyj w tej dzie- 

dzinie udzielił mu dyrektor Tar- 

gów Poznańskich p. Mieczysław 
Krzyżankiewicz. 

— Ostatnie Targi — mówił dy- 

Targi Poznańskie. 

s Fragment targów jze słynną 

ostatnie Targi od poprzednich, na 

które prócz przedstawicieli dyplo- 

matycznych i konsularnych sto- 

sunkowo nieliczni tylko kupcy 

przyjeżdżali. Z Polski mieliśmy wy- 

stawców ze wszystkich dzielnic. 

Ziemie Wschodnie miały, niestety, 

ich zaledwie kilku. 
— Jakie branże rozwijają się 

najszybciej, Panie Dyrektorze? 

Olbrzymi rozwój ujawnia han- 

del maszyn. rol., które z trudem 

mieściło pole wystawowe. Dobrze 

szły meble. Największą bodaj kon- 

kurencję stwierdzić mogliśmy w 

Targi.Poznanskie.' 

  

Pole maszyn rolniczych. 

dziale papieru i szkła, a więc aku- 
rat w tych dziedzinach, które blis- 
ko obchodzą Wileńszczyznę. 

Wielki ruch panował w dziale 
włókienniczym, co jest znamieniem 
dodatnim, spożycie bowiem arty- 

kułów włókienniczych * jest najlep- 
szym wskaźnikiem dobrobytu lud: 
ności. Naogół znajdowały odbyt 
przedewszystkiem najwyższe Ва- 
tunki, co bez wahania konstato- 
wali wystawcy zagraniczni. Kupio- 
no wiele artykułów cennych np. 
93 samochody z tego wiele b. 
wysokogatunkowych. Trzeba za- 
znaczyć, że obcy, w większości 
wypadków, stawiając na nowym 
gruncie pierwsze kroki, zyskali 
wiele w dziedzinie znajomości ryn- 
ku i zapowiedzieli na przyszłość 

jeszcze liczniejszy udział. Wśród 
obrotów eksportowych największe 
znaczenie miało szkło, fajans i 
chemikalja. Obliczyć obrotów nie- 
p dobna, ponieważ większość za* 
mówień wpłynęła do, wystawców 
dopiero po Targach. jedno z pism 
wielkopolskich określa obroty po- 
targowe na 600 tys. złotych. Po- 

dobnych przedsiębiorstw jest dość 
wiele. : 

Tu urywamy rozmowę. Dyr.Krzy- 
żsnkiewicz demonstruje wspaniałe 
kartoteki działu zagranicznego. Znaj- 
dujemy tu zapotrzebowania—i za- 

ofiarowania najprzeróżniejszych to- 

warów. Płyną one z całego Świata. 

Obok wielkich państw, jak Niemcy, 
Francja, W. Brytanja, spotykamy 
naszych sąsiadów bałtyckich, są i 

rektor Krzyżankiewicz — oznacza 

ją nietylko olbrzymi postęp w sto- 

sunku do lat ubiegłych, ale wręcz 

nową erę. Okres inflacji, a potem 

gwałtownej deflacji nie sprzyjały 

Targom. Podobnież ujemnie odbi- 

ła się na nich w roku ubiegłym 

nadciągająca burza dziejowa (wy- 

padki majowe). Rok ubiegły przy- 

niósł stabilizację warunków poli- 

tycznych; wzrost dobrobytu, wresz- 

cie wzrost zaufania zagranicy do 

wieżą Góraośląską wgłębi. 

Indje,- różne kraje Afrykańskie 

wreszcie przysłowiowe Honolulu..., 

lane kartoteki grupują znów różno 

rodne informacje o firmach han: 

dlowych, o poszukiwanym przez 

nie towarze, o przepisach celnych, 

transportowych i t. p. Sale zagra” 

niczne są jednem mrowiskiem, w 

którem skrzętnie gromadzony jest, 

misternie ustawiony przebogaty 

materjał. 
Żegnamy się. Gościnny dyrek- 

tor Targów Poznańskich rzuca sze- 

reg ciekawych uwag o życiu gos- 

podarczem naszych ziem i wysuwa 

Polski stworzył więc dopiero nor- 

malne warunki. Dlatego też zaczy- 

na on nową epokę w rozwoju na- 

szych Targów. 8 

Jakie rozmiary, liczba zwiedzają- 

cych, zapytujemy? — Liczba zwie- 

dzających—odpowiada dyr. Kryžan- 

kiewicz—sięga 100 tysięcy osób. 

Niema ona jednak znaczenia. Wła- 

ściwa publiczność raczej nam cią- 
ży i odwodzi od właściwych za- 
dań Targów. Ważniejsza jest 

odrazu inicjatywę ożywienia róż 10- 

rodnych gałęzi życia gospodarcze- 

go. Byle jaknajprościej, byle ja:- 

najsolidniej. Stosunki gospodarcze 

naszej dzielnicy z b. zaborem pru- 

skim są, niestety, dość wiotkie. 

Z korzyścią dla obu stron, a prze- 

dewszystkiem dla nas, należałoby je 

wzmocnić. Przedewszystkiem  ży- 

czyćby należało silniejszego udziału 

naszej dzielnicy w nadchodzących 

Targach Poznańskich. с 

Tem obopólnem życzeniem koń- 

czymy arcyciekawą rozmowę z dyr. 

Krzyżankiewiczem. a. 

Targi Poznańskie" 

ZET" 

L 

  

Wnętrze hali maszyn. 

  

Błędne wiadomości o stanie Ży- 

cia handlowego. na Dalekim 
Wschodzie. 

Urząd Miejski Targu Poznańskiego 

podał na podstawie danych źródło- 

wych, że alarmujące wiadomości 

prasy polskiej, zamieszczane stale 

od połowy kwietnia o groźnej Sy- 

tuacji politycznej Chin i Mandżu- 

rji z nieprawdziwemi wiešciami, 

jak wkroczenie wojsk sowieckich 

do Mandżurji, ogłoszenie w niej 

stanu oblężenia, zamknięcie skle- 

pów, panika w Charbinie oraz za- 

marcie życia handlowego w tymże, 

zgoła nie odpowiadały rzeczywi- 

stości. Wieści te jawnie tendencyj- 

ne, czerpane przeważnie z podob- 

nych źródeł, jak Agencja Reutera, 

bardzo zaszkodziły sprawie pol 
skiej ekspansji w Chinach, gdyż 
odstraszyły nasze firmy od pracy z 
Mandżurją i należącym do tejże 
Charbinem wtedy, gdy tej ostat- 
niej faktycznie nigdy nic nie za- 
grażało i nie zagraża. Nad spoko- 
jem bowiem w niej  bacz- 
nie śledzi Japonja, mająca tu swe 
osobiste, nader żywotne, finanso- 
we interesy, polegające na unieru 
chomionych w tej części Chin, ol- 
brzymich kapitałach w różnej wła- 
sności oraz 
przemysłowych. Japonja zupełnie 
niedwuznacznie dała Sowietom po- 
znać, że w razie czego, nie zawa- 

  

—————————————————
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Dr. Tadeusz Szeligowski. 

POKKOSIE MUZYCINE, 
Koncerty w Wilnie. Nowe pis- 

ma i książki. Polskie lutnictwo. 
Z pośród koncertów ostatniego 

tygodnia mamy do zanotowania re- 
cital wiolonczelowy Alberta Katza, 
oraz pożegnalny wieczór p. M. de 
Carmarie. 

  

Albert Katz, młody wilnianin, 
po ukończeniu studjów w Berlinie, 
rozpoczął w tym roku karjerę ar- 
tystyczną. Pierwszym większym te- 
renem poważnego występu było 
Wilno, rodzinne miasto p. Katza. 
Jako wiolonczelista ckazał się p. 
Katz istotnie uzdolnionym muzy- 

kiem, posiadającym już cały Sze- 
reg arkanów sztuki mistrzowskiej 
w swojem ręku; zwłaszcza techni- 
ka postawiona na wysokim stosun- 
kowo stopniu zdąża ku coraz więk- 

Szej doskonałości. Natomiast go- 
rzej przedstawia się duchowa dys- 
pozycja p. Katza, który w wielu 

miejscach (zwłaszcza w pięknym. 

koncercie Saint Sainsa (osiągał 

poziom ucznia konserwatorjum— 
ale nie więcej. Nad tą stroną gry 

musi p. Katz bardzo poważnie pra- 
cować — o ile chce rzeczywiście 

osiągnąć sukcesy w przyszłości. 

Zagranie, wcale dobre zresztą, kilku 
nastrojowych drobiazgów nie daje 

jeszcze patentu na artystę, pomimo 

wycia rozkiełzanej galerji i ordynar- 

nego tupania nogami barbarzyń- 
ców popadłych w iście cielęcy za- 
chwyt. P. Katz musi o tem pa- 
miętać. 

* 
* * 

Požegnalny koncert p. M. de 
Carmarie, która w tych dniach 
opuszcza Wilno może i nazawsze, 
zebrał sporą ilość publiczności żąd- 
nej posłuchania pięknego głosu 
śpiewaczki. Nastrój na sali pano- 
wał trochę odświętny, kontakt z 
artystką nawiązał się bardzo szyb- 
ko, zwłaszcza, że p. Carmarie była 
tego wieczoru wybornie głosowo 
dysponowana. Szereg pieśni i aryj, 
odśpiewanych przy świetnym akom- 
panjamencie p. Szczepańskiego u- 
czyniło na zebranych duże wraże- 
nie. Życzymy z tego miejsca uta- 
lentowanej artystce większej satys- 
fakcji z swej pracy, aniżeli mogła 
osiągnąć w Wilnie. Bo jedynie to 
poczucie jest nagrodą pracy rzetel- 
nego artysty. 

* * 

„Muzyka*, miesięcznik, Nr 5, 

przynosi m. i. nader interesujący 
artykuł Franciszka Brzezińskiego 
polemizujący z wywodami muzycz- 
nemi znanego literata i powieścio- 

pisarza Weyssenhoffa i wykazujący 

ad oculos, jak niestety wielu lu- 

dzi inteligentnych i wykształconych 
w muzyce stoi na poziomie 

dzieci. Zakończenie artykułu jest 

charakterystyczne; p. Brzeziński ża- 
łuje, że Weyssenhoff „nie postarał 
„się o informacje bardziej dokładne 
„niż te, które mógł zaczerpnąć z 
„przygodnych rozmów ze snobami 
„muzycznymi i dyletantami, któ- 

„rych spotykał w klubie i salo- 
„nach*, a których nazwiska autor 

artykułu mógłby  „pocichu po- 

wiedzieć”. Nie zazdrościmy p.Wey- 
ssenhoffowi tego zapewne szla- 
checko-klubowego otoczenia. Nie 
wiele korzyści z tego odniósł. 

Stefan Wysocki. Lekcje słucha- 
nia muzyki, nakład Gebethnera i 
Wolifa, 

Niezmiernie interesująca ksiąžka, 
będąca wynikiem _ praktycznego 

przeprowadzania audycyj uczniow- 
skich świadcząca do jakich wyników 

doprowadzić może planowa praca. 

ha się przed zbrojną interwencją, 

Książka konieczna i nieodzowna 
dla każdego nauczyciela muzyki. 

* * 
* 

W bieżącym roku ukazała się 
niezwykła książka *), mogąca wzbu- 
dzić u wielu osób wątpliwe wzru- 
szenie ramionami, u drugich zain- 
teresowanie ograniczające się do 
„przyjęcia* do wiadomości z tego 
co autor nam podał. Tymczasem 
znaczenie książki jest o wiele 
głębsze i dalej sięgające—aniżeli to 
na pierwszy rzut oka mogłoby się 
wydawać. 

Autor wyraźnie stwierdza, że 
obecny stan lutnictwa w Europie 
znajduje się na nadzwyczaj niskim 
poziomie i że dopiero nowa, 
współczesna muzyka, zapoczątko- 
wująca wiele cennych innowacyj, 
zwraca baczną uwagę na budowę 
instrumentów smyczkowych. P. Pa- 
nufnik idzie śmiało dalej i stwier- 
dzając, że i obecnie można budo- 
wać świetne instrumenty, gdyby 
nie to, że fabryczny tandetny ar- 
tykuł zalał rynek przez co praw- 

*) Tomasz Panufnik: Sztuka Lutnicza, 
studja nad budową instrumentów smycz- 
kowych, wydawnictwo Kasy im. Mia- 
nowskiego Warszawa 1926 r. 

" duje kolej w Paranie. 

przedsiębiorstwach - 

———— w | s 

Ś. p. Władysław Mazurkiewicz. 
woli eli (REWA m AWA wii ABY MTA IIR ОВа | 

  

Dna. 20 maja r. b. spoczął na 
cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie, 
tuż nad wyniosłym brzegiem Wi- 
lejki, ś. p. Włodzimierz Mazurkie- 
wicz, człowiek w całem tego słowa 
znaczeniu niezwykły  Pochodząc z 
dawnej szlachty wileńskiej, o tra- 
dycjach  karmazynowych, $. p. 
Włodzimierz urodził się w 1875 r. 
w Druskienikach. Matka jego z 
domu nosiła nazwisko Siemaszko. 

Nauki pobierał w 5-tem gim. 

w Warszawie. W czasie tych szkol- 

nych nauk, znajdował czas na bar- 

dzo rozległe własne poszukiwania. 
Nauki politechniczne rozpoczął 

i prowadził w Gracu poczem na- 
stąpiła  inżynieryjna praca na 
Kaukazie, ale bardzo prędko prze- 
szedł Ś. p. Mazurkiewicz na arenę 
działalności społecznej, jako redak- 
tor nowopowstałej wówczas, po 
wojnie japońskiej „Epoki*  war- 
szawskiej (1905-6). Chce nadać no- 
wą treść i szatę prasie polskiej, 
lecz bardzo prędko, zmuszony o- 
strzeżeniem, że czeka go rewizja, 
aresztowanie i wywiezienie w głąb 
Rosji, przedostaje się nielegalnie 
za granicę i długie lata już nie 
powraca. Są to ciężkie lata tułacz- 

ki po najodleglejszych krajach 
świata w bardzo różnych warun- 
kach spędzone i ze zmiennem nad- 
wyraz powodzeniem. 

Buduje zatem kanały w Bra- 
zylji, współpracując z dziełem re- 
gulacji niektórych portów. Zatrud- 
niony jest też tamże w dziale za- 
prowadzania kanalizacji. Potem bu- 

k Potem na- 
stępują dziwnicjsze lata. Oto $. p. 
Mazurkiewicz zakosztowawszy SWO- 
body dziewiczych lasów, idzie do 
holenderskiej Guyany jako poszu- 
kiwacz złota. Różnie się mu tam 
wiedzie. Jest w trakcie zdobywania 
wielkiego majątku, z którym ma- 
rzył że wróci do kraju, gdy tym- 
czasem tropikalna malarja powala 
go i udaremnia całą eksploatację. 
Dni nędzy następują: palacz okrę- 
towy w zatoce morskiej i central- 
nej Ameryce, wzdłuż Antylli; ro- 
botnik fabryczny w Nowym: Jorku; 

nic go nie zraża, wszystko przyj- 
muje, staje się tem wszystkie, 
a zawsze z olbrzymią swobodą 
ducha i żelaznym temperamentem. 

W Nowym Jorku pracuje też 
niedzielami oświatowo wśród ro- 
botników polskich biorąc żywy u- 
dział w rozwijającym się i tam 
wówczas ruchu przysposobienia 
bojowego i strzeleckiego. 

Przed wojną, znów jest w Eu- 
ropie, jako jeden z pierwszych lot- 
ników cywilnych na paryskich lot- 
niskach. Ma własny samolot iznów 
zbiiska bardzo uśmiecha mu się 
bogaciwo, gdy nagle doznaje wy- 
Jadku, który niweczy wszelkie jego 
plany. Ale oto wyłaniają się fan- 
tastyczniejsze jeszcze możliwości. 

Tymczasem w pewnych sobie 
poruczenych sprawach jedzie do 
Chin, na drugi kraniec Świata, i 
pod pseudonimem „Monsieur Con 
stantine* staje się na szereg lat 
pierwszym wojskowym inst ukto 
rem nierwszej napowietrznej eskad- 
ry „Środkowego Państwa". 

Jako kontraktowy szef lotnictwa 
chińskiego, duże ma znaczenie, tak 
że liczy sę z nim ambasador ro- 
syjski. Ale nadchodzi wojna šwia- 
towa i p. Mazurkiewicz rzuca 
wszystko, bo myśli, że Rosjanie 
dadzą mu obecnie wrócić do kraju. 
Wdzięczni zaś Chińczycy odzna- 
czają go mandaryńskim stopniem 
orderu Złotego Kłosa, odznacze- 
niem o dziwnie subtelnie odrobio- 
nym emblemacie, jakiego się w 
naszych krajach nie widzi. 

dziwa sztuka lutnicza pc dupudła. 
Odrodzenia sztuki lutniczej należy 
oczekiwać od badań ścisiysh .. te 
oryj zupełnie pozytywnych i po- 
zbawionych dotychczasowej hipo- 
tetycznošci“. 

Omawiając historję lutnictwa 
notuje p, Panufnik świetnych pol- 
skich lutników, z nowych np. Mar- 
cin Groblicz żyjący na przełomie 
XVI i XVII w. rozstawił lutnictwo 
polskie. Badania wykazują, że w 

XVI, XVII i XVIII w. skrzypce 
polskie („polnische Geizen, sic!) 
cieszyły się niezmienną popular- 
nością w Niemczech. Autor stawia 
nawet hipotezę, że lutnictwo  pol- 
skie istniało jeszcze przed rozkwi- 

tem lutnictwa włoskiego t. j. szko- 
ły bresciańskiej i kremońskiej. 

Szereg pracowni lutniczych  ist- 
niało w Krakowie, Warszawie, 
Lwowie i Wilnie. W naszem mieś- 
cie przebywał i pracował nadwor- 
ny lutnik królewski Baltazar Dan- 
kwart w którego Świetne instru- 
menty w zeszłem stuleciu wklejano 
etykietki z nazwiskami mistrzów 
włoskich i sprzedawano wil. skrzypce 
za oryginalne włoskie! Doprawdy, 
jak słuszne jest przysłowie „Cudze 
chwalicie, a swego nie znacie*. O 

poświęcone owocnej dział: 

   
   

                          

    
   

                  

   

    

    

   

    

   

   

      

    

  

     

  

   

      

   

   

   

  

        

  

   
   

   
   

  

     

     

   

      

   
    

   

    

   

     
   

   

    

  

    

    

   
   

   

  

    
   

  

       

    

   

  

   

  

   

  

   

Nie będziemy opowiadali tuwcj- 
ny, służby w wojsku rosyjskiem, 
nędzy przymusowej pracy u bol- 

szewików, smutków powrotu do 

kraju, w stanie doszczętnego zruj- | 

nowania. 
I tu znowu bierze się do pracy. 

Rzuca myśl LOPP. i organizuje 
pierwsze jej zarysy, ale do lotnict- | 

wa czynnego już nie staje. Zato | 
różne interesa prowadzą go aż do | 
Szwecji, Anglji, Norwegji... Wresz- | 
cie po stracie żony swej i swej, 
kochanej matki, coraz bardziej 
gnębiony zagadkami bytu, poszu- | 
kuje pracy w samotności i ciszy— | 
nawet klasztornej. To też godzisię | 
na propozycję objęcia stanowiska | 
prof. matematyki i fizyki w gim- 
nazjum Stefana Batorego u OO. 
Marjanów w Druji. Po kilku zaś 
miesięcach, tknięty ciężką chorobą, | 
umiera w Wilnie w klinice uniwer- | 
syteckiej św. Jakóba. . 

Umysł niezmiernie ruchliwy, 
głęboki, filozoficznie usposobiony, 
bystry, obycie się o Światy tak | 

rozmaite, łatwość i wdz'ęk pióra, + 

cechy charakteru, mogłyby były — 
zrobić zeń wybitnego człowieka na | 
bardzo znaczną miarę. Ale takim 
jakim był właśnie, w šzarošc 
ciągłych zawodów, staje przed na- 
mi jako typowy tragiczny przed 
stawiciel inteligencji polskiej. P. 
jaciele jego cieszą się, że zm 
na czas, jakoż przed śmiercią, 
ki moment Przebaczenia i B 
Pożywienia który mu inny 
zont otwierał. Nad mogiłą jg) 
wiśnie wezwanie: „Panie, ok! 
swe miłosierdzie"! które jest 
grupy ludzi i idei, do któr 
Włodzimierz przylgnął a" ' 

‚ ВФ 

   

  

Popieajcie Czerwony Krzyż Polski. 
Nie zwlekaj, a daj ile możesz * 

m Polski Czerwony Krzyż, | 

życie żydowskie. 
40-letni jubileusz działalnośc 

prezesa 1. Bunimowicza. 

W prasie żydowskiej z Osta! 
dni ukazały się większe artyki 

społecznej długoletniego pre 
Żydowskiej Dobroczynności w Wi 
nie p. Izraela Bunimowicza, ojc 
znanego bankiera wileńskiego T' 
bjasza Bunimowicza. ' 

Prezes I. Bunimowicz okoł 
50 lat temu rozpocząl swoją 
łalność spoleczno-filantropijną | * 
silając swoją pracą i pieni 54 
wszystkie prawie żydowskie ins 3 
tucje dobroczynne naszego kraju. | 
Szczególne jednak zasługi 
prezes |. Bunimowicz dla dobro- | 
czynności w Wilnie, dla której wy- 
budował większą część gmachu 
przy ul. Portowej, na czele której 
jako prezes stoi już od 40 b 
przerwy lat. 

Przed wybuchem wojny prezes 
I. Bunimowicz był około 30 lat 
kuratorem ochron sierocych w Wil- 
nie. Przez 25 lat był prezes 1. Bu- | 
nimowicz radnym Wileńskiej Rady 
Miejskiej. j 

Dla uczczenia wszystkich zaslu; 
położonych w ciągu pół wieku | 
przez prezesa |. Bunimowicza, u- 
rządza Dobroczynność Żydow ) 
m. Wilna dnia 12 b. m. obchód 
roczysty, w którym wezmą ud 
reprezentanci wszystkich žydo! 
skich instytucyj społecznych. у 

    

skrzypcach wileńskich, uchodząc) 
z powodzeniem sa włoskie, 
wie zapewne żaden z najgorę 

miłośników Wilna. A wartoby 
tymi rzeczami poszukać. 

Książka p. Panufnika jes 
romnie ciekawa, a przytem p 
przystępnie i zrozumiale dla 
go laika. ba 

W czasie mego ostatniego 
bytu w Warszawie słyszałem skr. 
ce p. Panufnika. W istocie 
mają przepiękny, pełny i ba 
ciepły. Świetna skrzypaczka polska 
Irena Dubiska, na skrzypcach 
nufnika grywa bardzo często, Os 
nio grała na wystawie muzyko 
gicznej w Genewie. Głosy 
bardzo przychylnie wyrażały się 
grze Dubiskiej i fej instrumet 
Tribune de Geneve z 18. V. 1 
pisze „Mile Dubiska les m 
valeur avec un talent inconi 
le"... a dalej „Le violon jom 
Mile Dubiska et dont elle tira 
tres heureux partsi, etait un 
nufnik (modele 1927) de Varso' 

Aby książka p. Panufnika s 
się fundamentem pod odradza 
się lutnictwo. 
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Każda piędź ziemi wileńskiej, 
zarówno miasta, jak i przedmieść 
jest związana z historją naszego 
kraju i państwa. 

Przedmieście Śnipiskie położo- 
ne na północ od Wilna za Wilją 
leży na terytorium pomiędzy górą 
Szeszkińską, polem  Wojennem, 
Łosiówką i Tuskulanum, główne 
drogi prowadzą do Wilkomierza 
(trakt—ulica Wiłkomierska), Kal 
warji (ul. Kalwaryjska) zaś najbli- 
žej miasta leży boczna ulica Pió- 
romont. 2 

, Wojenne pole w tej dzielnicy 
„nie jest tylko przypadkowo po 
wstałym dużym placem, lecz łącz- 
nie z terytorium szerszem (od gó- 

NASZE PRZEDMIEŚCIA. 
Dzielnica zawilejska po 8-0 letniej gospodarce endecko-chadeckiej. 

ry Szeszkini aż po Werki) było 
polem bitew, na którem obficie się 
lała krew nasza i obca. W r.1390 
w bitwie z najazdem Krzyżackim, 
zaś w r. 1658 z najazdem mo- 
skiewskim, (który trwał od r. 1655 
do 1661 świąt Wielkiej Nocy). W 
r. 1920 bolszewicy rosyjscy na 
tych samych polach historycznych 
rozstrzeliwali na Śnipiszkach „kontr- 
rewolucjonerėw“, jak oni nazywali 
patrjotów polskich. 

Wojenne pole było miejscem 
przeglądu wojsk za czasów wojen 
szwedzkich w XVIII w., wojen Na- 
poleońskich 12 roku i później w 
czasach pokoju polem ćwiczeń. 

Każdego wilnianina, a szcze- 

Snipiszki. 

  

    
"le mieszkańca tej dzielnicy, in- 

"resować będzie pochodzenie hi- 
_ storyczne nazw Łosiówka, Tusku- 

lanum, Pióromont, które najczęś- 
_ ciej są niemiłosiernie przekręcane 

zez osoby, nie znające pocho- 
_ dzenia tych wyrazów. 
'.. Pióromont—dziś ulica o nazwie 

‚` piezrozumiałej, była niegdyś pięk- 
" mą rezydencją szlachcica P.Óry, her- 
bu Bończa, który ją nazwał od 

_ s*ego nazwiska Pióromont, myl- 
_ nie dziś zwany przez niektórych 
Piramontem. 
| Tuskulanum piękna rezydencja 

Imiejska założona przez gen.- 
" ;пБе;міоп Rimskiego Korsakowa 

| otrzymała swą nazwę na pamiąt- 
hę osiedli obywateli starożytnego 

| Rzymu, którzy w miejscowościach 
podmiejskich, pięknie położonych, 

" podobnie jak miasto Tusculum 
_ pod Rzymem, mieli wille tusculana 

' zwane, np. sławnem było Tuscu- 
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Janu albo Tuskulanum Cycerona, 
у które przeszło do literatury i spo- 

pula: yzowało tę nazwę. 
    

    
    

  

STANISŁAW SROKOWSKI. 

Jal chłop mądrzeje! т 

(Garść uwag i spostrzeżeń). 

  

__ Wibitny prac wnik kulturalny i 
znakomity dministrator nadesłał 

_' nam ciekawe uwagi niezmiernie 
_ Cenne dla osób pracujących kultu- 

_ ralnie wśród włościaństwa. Red. 

__ Wszyscy, którzy wśród ludu na- 
pe pracowali, zgodzą się na je- 

dno, a mianowicie, że w bardzo 
ko skromnej mierze chłop prak- 

tycznej mądrości szuka w książ- 
kach, skąd natomiast ogromnie wie- 
le czerpie pod względem ogólnym, 
deowym i duchowym. Książka i 
wogóle drukowane słowo jest dlań 
jeszcze ciągle odrębnym światem, 
_ 2)jewą, zaprzeczeniem materji,czemś 
co stoi w jakimś związku z jego 
 glęboką wiarą. Myliłby się też bar- 
dzo ten, ktoby przypuszczał, iż, 

apchawszy  bibljotekę chłopską 
ielkami n. p. o uprawie roli, wa- 

_ rzywnictwie lub pszczelnictwie, te 
dry znajdzie niebawem w ręku 

opa. 
aręczyć można, że będą leża- 

ły one nietknięte na półkach, a jeżeli 
nawet, podczas praktykowanego w 

niektórych czytelniach rozdawnic- 
 twa ksiąžek, chlop jedną lub drugą 

tą rzecz wežmie do ręki,'przede- 
szystkiem dlatego, aby nie obra- 

żać wypożyczającego albo zachę- 
cony jakąś przemową, to na to, 
by nieczytaną znowu odnieść. Wy- 

jątek stanowią chyba dobrze ilu- 
 strowane książki z zakresu wetery- 
_narji. Te chłop lubi mieć przy so- 
bie i często je w wolnych chwi- 
ach wertuje. . Choroby bydlęce,'a 

jeszcze bardziej nieszczęśliwe wy- 
Roda spadają nagle, weterynarz 

_' przeważnie nie łatwy do odszuka- 

  

     
    

  

   

  

    
   

    

   

  

       

    

  

    
    

  

  

_ nia, a bezradne patrzenie się na 
" zgon ukochanej krowy žywicielki, 
_ albo wieprza, będącego dla chłopa 
Aż 

 czemś w rodzaju kasy oszczędnoś- 
"ci, to nie po jego myśli. Gdy pod 
bokiem niema wprawnej ręki lub 
bodaj dobrej rady sąsiedzkiej, mo- 

e chłopu od biedy zastąpić ją 
książka. 

    

   

  

Przećhodnie, człapiący w bagnie na rynku Kalwaryjskim. 

     

  

     

  

    

  

Tuskulanum zawilejskie rów- 
nież jak Łosiówka są częścią daw- 

"nych gruntów państwowych, nale- 
żących do Derewnictwa, zarządu 
lasów, jeszcze z czasów dawnej 
Rzplitej Polskiej. Łosiew, żandarm 
rosyjski z r. 1863 za zasługi wo- 
bec rządu rosyjskiego otrzymał 
na wypłatę długoterminową mają- 
tek nazwany od imienia tego dzia- 
łacza Murawjewskiego: „Łosiewa 
dacza“ albo jak teraz mówią о- 
siówka. 

Od dawnego Derewnictwa po- 
chodzi nazwa ul. Derewnickiej. 

Dziś uważane za „nowe'* naz- 
wy niektórych ulic, wiążą się z 
przeszłością terytorjum, przez któ 
re przechodzą, zaś .,dawne'', z cza- 
sów rosyjskich nazwy ulic były 
bezsensownem przeniesieniem na 
nasz grunt nazw różnych miast i 

Część miasta, położona za Wi- 
lją, na wschód od ulicy Kalwaryj- 
skiej, szczyciła się niegdyś tem, że 
była miejscem miłego wypoczynku 
dla spracowanych po całodzień- 
nym trudzie i żądnych świeżego 
powietrza wilnian. Powoli powsta- 
wały tu coraz to nowe budynki i 
z czasem ulice, aż wreszcie dziel- 
nica ta przybrała charakter mia- 
steczka, które zlało się z Wilnem, 
stając się jego przedmieściem. 

Dziś dzielnica ta smutny i opła- 

natrafia po prawej stronie ulicy 
Kalwaryjskiej na strome schody, 
których zbocza są zupełnie nieu 
regulowane, tak, że w nocy, kiedy 
światło gaśnie (a zdarza się to 
bardzo często) trzeba wielkiej od- 
wagi, by wspinać się po karko- 
łomnych schodach w górę ulicy. 

Po lewej stronie chodnik ma 
dosłownie 75 centymetrów szero- 
kości. W zimie niema mowy o 
przejściu tędy dwóch osób. Bar- 

kany przedstawia widok. dzo więc często zdarzają się tu 
Zaraz za mostem przechodzeń nieszczęśliwe wypadki. Karetki po- 

WITOLD HULEWICZ. : 

RŽEKL 
Lodowce już stopniały i już jest weselej: 
o kilka lat tysięcy od nich młodsza, strojna 

Wilja się wije w Wilno wielce niespokojna, 
zrazu zarumieniona, potem nieco śmielej. 

Ubrana w drzew falbankę, z miękkością kobiecą - 
Opływa swoje miasto pluszczącym dotykiem, 
kusząco je oplata modrym pytajnikiem — 
z rusałczanych tajemnic dziwne oczy świecą... 

W tem z boku, gdzieś zza góry, chromatyczną gamą 
wyskoczy w perkalikach pyzata panienka 
szuka, pędzi rozwiana, zdyszana Wilenka 
i wpadając do Wilji, woła: Mamo, mamo... 

a 
5, 77 

Lieratura i Sztuka 
Obchód ku czci W. Orkana. 

Staraniem powiatowego komitetu 
ziemi Limanowskiej i przy współ- 
udziale miejscowego komitetu od- 
będzie się 5 czerwca b. r. w Po- 
rębie Wielkiej uroczysty obchód 
ku czci Władysława Orkana. Pro- 
gram obchodu przewiduje: pochód, 
przemówienia, deklamacje, przed- 
stawienie, zabawy ludowe i ban- 
kiet. 

Honorowa Emerytura dla Wł. 
Orkana. Rada przyboczna komi- 
sarza rządu w Zakopanem uchwa- 
liła jednomyślnie przyznała Wł. 
Orkanowi w hołdzie, w związku z 
jego tegorocznym jubileuszem, 
honorową emeryturę w wysokości 
2.400 zł. rocznie i pokryć ją w 
połowie z funduszu uzdrowiskowe- 
go, w połowie z funduszu gmin, 
narazie zaś z budżetu na cele kul- 
turalne, co zaś do lat następnych, 
to rada przyboczna zwróciła się 
do przyszłej rady gminnej, aby do- 

„imion rosyjskich, -zupełnie obcych -tacje te utrwaliła: —- ; 
dia Wilna. 

Wacław Studnicki. 

A jakże 
wykładów? 

Te zależą całkowicie od tego, 
kto wykłada i jak. Zgóry jednak 
trzeba zaznaczyć, że wykład, mo- 
gący chłopa skłonić do pewnych 
głębszych i trwalszych refleksyj w 
zakresie postępu gospodarczo-te- 
chnicznego, jest czemś bardzo tru- 
dnem i nakładającem na prelegenta 
niepospolite warunki. Nie mówię 
już o języku wykładu, jasnym po- 
toczystym i barwnym, o całej sza- 
cie przelekcji urozmaiconej zręcz- 
ną krytyką albo serdecznym, pro 
stodusznym dowcipem, ale przede- 
wszystkiem każde wypowiadane 
słowo musi opierać się na praw- 
dziwej i bliższej wbserwacji natury 
lub należytem zgłębieniu przed- 
miotu. Wykład winien być zwięz- 
łym, oychodzić od rzeczy zupełnie 
chłopu znanych, ale nie może go 
nudzić powtarzaniem oczywistości. 
Tem właśnie najbardziej różni się 
chłop polski od zbałwaniałego przez 
maszynową tresurę szkoły i ustro- 
ju państwowego Niemca. Chłop za- 
ryzykuje stratą czasu i trud nawet 
dalszej podróży, zmusi się również 
do skupienia uwagi, jednak pod wa- 
runkiem, że podaje się mu rzecz 
przemyślaną i użyteczną. Rozcza- 
rowawszy się, z przybyciem drugi 
raz będzie się ociągał, a niebędąc 
z natury istotą milkliwą zacznie w 
kole swoich znajomych „psuć du- 
cha* prelekcjom i prelegentom. 
Najlepsze wyniki dają wykłady ilu- 
strowane tablicami, a jeszcze lep- 
sze przeźroczami skioptykonu lub 
oparte o wyświetlane filmy. 

Wszystko to jednak ciągle je- 
szcze pierwsze łamanie lodów obo- 
jętności i chłopskiej rutyny. Re- 
zultaty nieporównanie wydatniejsze 
dają włościańskie wycieczki i eks- 
pertyzy, mające na celu zapozna- 
nie chłopa z tą lub ową stroną 
technicznego postępu, wytwórczo- 
ści lub assocjacji. Byleby w ciągu 

jest z powodzeniem 

jednej wycieczki nie chciano tylko . 
podawać za dużo! [m wycieczka 
będzie lepiej przygotowana i im 
mniej liczny w niej udział ludzi, 
którzy ściągnęli z wszystkich moż- 

| siebie pomyśli: 

Uroczystości ku czci Słowac- 
kiego w Paryżu. Komisja literac- 
ka paryskiego Towarzystwa popie- 
rania stosunków artystycznych po- 

liwych stron, raczej wiedzeni próż- 
ną ciekawością, niż stateczną po- 
trzebą poprawienia u siebie, bodaj 
na swem ciasnem obejściu, wy- 
zierających z każdego kąta braków, 
tem rezultat jej będzie pomyśl- 
niejszy. Prosty też wniosek z tego, 
że każdą wycieczkę musi poprze- 
dzić odpowiednie urobienie ducho- 
we jej uczestników. Ogromnie też 
należy odradzać wycieczek, że tak 
powiem reprezentacyjnych, po chło- 
pie z Bóg wie wielu wsi. Takie 
wycieczki, mogące się bardzo przy- 
dać, gdy idzie o rozbudzenie świa” 
domości narodowej, jako pobudka 
do twórczego czynu na polu gos- 
podarczo-technicznem okażą się 
bez wartości. Włościanin na swo- 
jem eksperymentować nie ' lubi, 
przedewszystkiem z powodu spe- 
cjalnej chłopskiej obawy okrycia 
się śmiesznością w razie nieuda- 
nia się tej lub owej próby, wró- 
ciwszy samotnie do wsi z wycie- 
czki niema z kim wymienić myśli, 
uzupełnić tej lub owej obserwacji 
i w rezultacie nie uczyni niczego. 
Całkiem co innego, gdy takich wy- 
cieczkowiczów z pewnej wsi było 
więcej. Wtedy cała robota nowa- 
torska idzie raźniej, a ryzyko 
ośmieszenia się rozkłada się na 
kilku. Osobiście prócz tego nie 
wierzę w skuteczność włościań- 
skich wycieczek i ekspertyz, doko- 
nywanych w cudzych krajach, choć- 
by np. w Czechach lub na Mora- 
wach. Chłop pojedzie, popatrzy, 
„zadziwi się*, ale wróciwszy do 

„Inne strony, inni 
ludzie, inne gospodarstwo”. Krocie 
naszych wieśniaków bywały „na 
Sachsach* i przypatrywały się po- 
stępowej gospodarce niemieckiej, 
racjonalnemu obrabianiu ziemi, sto- 
sowaniu nawozów i t. p. Z całej 

- tej włóczęgi jednak dla podniesie- 
nia polskiego rolnictwa włościań- 
skiego nic prawie pomyślnego nie 
wynikło. Podobnie ma się rzecz 
również i z wpływami z Ameryki. 
Przenosić żywcem coś obcego, 
choćby dobrego, a wymagającego 
specjalnych zabiegów, chłop nie 
zechce, bo, „co innego Czechy, 

między Francją a Polską, wespół 
z ambasadą polską w Paryżu usta- 
liła program uroczystości przewie- 
zienia zwłok Juljusza Słowackiego 
przez Francję, 

Punktem ciężkości uroczystoś- 
ci będzie nabożeństwo w dn. 15 
czerwca O godz. 10 ej rano w koś- 
ciele Assomption, pochód przez 
miasto i wystawienie trumny w 
kaplicy ambasady polskiej. Z Pa- 
ryża zwłoki przewiezione zostaną 
do Chorbourga, a stamtąd morzem 
do Gdyni. 

W dniu 14 czerwca, a więc w 
przeddzień głównych uroczystości, 
odbędzie się akademija ku czci 
Słowackiego, z udziałem delegacji 
kilkuset związków polskich z całej 
Francji, przybyłych ze sztandarami. 
Słowackiemu poświęcony będzie 
pozatem numer czaspisma  „Poio- 
nja“, a nadto wydane będą bro- 
szury z życiorysem wielkiego po- 
ety. Komisja iiteracka zamierza 
działalność swoją w kierunku pro- 
pagowania poezji Słowackiego roz- 
winąć szerzej, już po ceremonjach 
„pogrzebowych i w-tym <celu  roz- 
pocznie druk całego szeregu prac 
w czasopismach francuskich. Wie- 
lu wybitnych pisarzy |francuskich 
przyrzekło swą współpracę. 

Ameryka czy Sachsy, a co innego 
nasz kraj". Największy przeto po- 
żytek przynoszą nienużące ekskur- 
sje po Polsce, a im bliższe tem 
lepiej. Lecz i w tym razie na wy- 
nik pomyślny musi się złożyć cały 
szereg okoliczności. Przedewszy- 
stkiem przykład nie może stać w 
uderzającej dysproporcji z możnoś- 
cią chłopską i przytłaczać ją swo- 
im wymiarem. Chłop względnie 
szybko i z pożytkiem drogą naśla- 
downictwa uczyć się będzie tylko 
od chłopa, nie zaś na gospodarst- 
wie folwarcznem. Wieleż to razy 
zauważyć można, że obok gospo- 
darstw najlepiej prowadzonych na 
wielkich obszarach znajdują się 
chłopskie, stojące niżej przecięt- 
nych. Przykłady z Wołynia uczą 
mnie nawet, że już ta różnica, ja- 
ka istnieje między przeciętnem 30 
lub 40-sto hektarowem gospo- 
darstwem  czeskiem, a średnio 
10-cio lub 15 - hektarowem chłop- 
skiem, jest zawielka, aby przed- 
sięwziąwszy odpowiednią redukcję 
rozmiarów zagospodarowanych obje- 
któw, potrzebnych wkładów i wy- 
siłków. mógł i chciał miejscowy 
włościanin skorzystać z tego, co co- 
dziennie wprost widzi. Prędzej już 
działa przykład, mających jednak 
znacznie mniej do zademonstrowa- 
nia kolonistów niemieckich, siedzą” 
cych najczęściej na normalnych 
chłopskich działkach. I jeszcze je- 
dna uwaga! Oto zabiegi czynione 
z osobnikami starszymi, choćby to 
byli ludzie 30 lub 35-letni, a za- 
tem juž przeważnie samodzielni, a 
jeszcze nie nasiąkli całkowicie ru- 
tyną, nie dadzą przecież takiego 
głębokiego i trwałego wyniku, jak 
praca oparta o dobrą szkołę. Już, 
pojedyńczy nauczyciel zdziałać mo- 
że bardzo wiele, gospodarując wzo- 
rowo na posiadanym przy szkole 
kawałku ziemi i skłaniając swoich 
wychowanków do bystrej obserwa- 
cji, a potem utrzymując z nimi 
stały kontakt. Wiele takich przy- 
kładów widziałem na Podolu, choć 
najczęściej owo oddziaływanie na- 
uczycielstwa w kierunku przykładu 
ograniczało się do pasieki, rzadziej 

"no wielkie jezioro błota. 

gotowia zbierają tu w zimie sute 
żniwo. 

Mieszkafńicy ulicy Kalwaryjskiej 
z dzielnicy, położonej za  Wilję 
zwracali się wtej sprawie niejedno- 
krotnie do Magistratu, zawsze jed- 
nak bez pożądanego rezultatu. 

Pierwsza poprzeczna ulica od 
Kalwaryjskiej Rybaki jest zupełnie 
niewybrukowana i nieošwietlona, 
O tem żeby przejść 
brnąc pokostki jeżeli nie po kola- 

tą ulicą nie 

na, w błocie niema mowy. Następi 
na ulica Pióromont ma wprawdzie 
bruk w możliwym stanie, chodnik- 
jednak są fatalne. Sklecone przed 
kilkoma laty z niedopasowanych 
desek, w ciągu roku rozleciały się 
i obecnie gdzie niegdzie widniejące 
zgniłe drzewo i wystające gwoździe 
Świadczą, že kiedyś był tu tak 
zwany chodnik. Resztki jego są 
dziś źródłem wielu nieszczęśliwych 
wypadków. 

: Snipiszki. 

  

Nasze chodniki. 

Naszemu fotografowi udało się 
uchwycić zwykły tutaj moment 
upadku tym razem chłopca, który 
potknąwszy się o wystające gwoź- 
dzie o mało nie przypłacił  ryzy- 
ka chodzenia „chodnikiem“ pola- 
maniem ręki lub nogi, lub w naj- - 
lepszym wypadku nie doznał ogól- 
nego potłóczenia. 

Przedłużenie Pióromontu 'ulica 
Wójtowska i sąsiadująca z nią 
Oboźna nie przypominają w ni- 
czem ulic miejskich. Nieoświetlo- 
ne, brudne, toną w kałużach błota. 

Ulica Lwowska i Krakowska 
noszą jakby przez ironję nazwy 
miast, które pod względem — ро- 
rządku, wyglądu, urządzeń cywili- 
zacyjnych wypržedzity Wlloo o 
jeden wiek conajmniej. Chodniki i 
bruk są tu w fatalnym stanie. 

Koroną tego wszystkiego jest 
rynek  Kalwaryjski. Jest to jed- 

Gdy się 
patrzy z pewnej odległości na ten 
rynek zdaje się, że ma się przed 
sobą jakieś topielisko, niebezpiecz- 
ne dla śmiałków, coby się je przejść 

ogrodu, jeszcze rzadziej roli, a naj- 
rzadziej już obory. Warunki jed- 
nak, wśród których przed wojną 
pracowało nauczycielstwo były nie- 
porównanie mniej sprzyjające pracy 
przy obywatelskiej i popularyzacyj- 
no-wychowawczej, niż obecne. 

Co się tyczy włościańskich 
szkół rolniczych, to powinny to 
być zakłady oparte o ziemię po- 
dzieloną na szereg typowo chłop- 
skich, oddzielnie administrowanych, 
obok siebie leżących gospodarstw, 
nie większych jak 10 hektarowych. 
Drogą wzajemnej emulacji, oraz 
ciągłych wskazówek grona nauczy- 
cielskiego, wychowankowie, zresz- 
ta parobczacy mniej więcej w wie- 
ku od 16 do 20 lat, dowiadywali- 
by się na czem polega racjonalna 
gospodarka. Zapewne, że z tego 
rodzaju postępowania i z takiego 
zindywidualizowania pracy wyni- 
kałby olbrzymi trud dla grona rta- 
uczycielskiego, niemniej jednak 
wyniki byłyby zupełnie inne niż 
w szkole, opartej o jedną jedyną 
fermę, powiedzmy 30 lub 40 hek- 
tarową, gdzie wszyscy uczniowie 
wspólnie pracują. Bo powtarza się 
znowu przykład z wołyńskimi Cze- 
chami. Rozmiary gospodarstwa 
szkolnego są najczęściej zaduże, 
aby mogły „być przykładem dla 
posiadacza małej działki chłopskiej. 
Istnieje też w tym razie nadmiar 
sił roboczych. I to ważne, aby 
działaniu szkoły poddawać naraz 
jak największą ilość wychowanków, 
pochodzących z tej samej wsi a 
nie zbierać ich po jednemu z wie- 
lu stron. Jak jeden żołnierz nie 
prowadzi wojny, tak jeden wycho- 
wanek nie zdoła zwalczyć ani u- 
przedzeń ani uporu tych, wśród 
których przyjdzie mu potem dzia- 
łać. W mojej pracy oświatowo-spo- 
łecznej przekonałem się, że takie 
nawet rzeczy jak drzewka owoco- 
we, jeżeli ma je spotkać należyta 
opieka, nie mogą zjawiać, się tylko 
u pojedynczego góspodarza, lecz 
u wielu naraz i że lepiej jest jed-. 
ną wieś należycie obsadzić niż 
rozrzucać szczepy po kilkudzie- 
sięciu. O ileż atoli trudniej przy- 

+ ryk. Chłop-robotnik 

odwarzyli. Oczywista, że przy; ta- 
„kim stanie rzeczy niema: mowy o 
normalnym handlu na rynku kal- 
waryjskim. Straganiarze i drobni 
handlowcy jak i przekupnie skar- 
żyli się przed Magistratem nieskoń- 
czoną ilość razy podnosząc potrze- 
bę uregulowania rynku. 

Cóż to jednak nasz Magistrat 
obchodziło? Niech mieszkańcy da- 
lej człapią w błocie — Magistrat 
ma poważniejsze rzeczy, które go 
zajmują. : 

O pozostalych ulicach w tej 
dzielnicy trudno poszczegėlnie coš 
pisač. Wszystkie one są w stanie 
rozpaczliwym. Brak oświetlenia, 
zabrukowania — o chodnikach mo- 
wy nawet niema. Trzeba jeszcze 
dodać do tego, że niema tu wcale 
urządzeń kanalizacyjnych, a ulice 
są zupełnie nieuregulowane. Nowo 
wznoszone budowle są b. widoczne, 
przytem brak tu planu, któryby 
wskazywał, że Magistrat, zdaje so- 
bie sprawę z potrzeby rozbudowy- 
wania Wilna w myśl zgóry ułożo- 
nego systemu, (Zdan.). 

a 

chodzi aklimatyzować postęp tech- 
niczno-gospodarczy! A zatem prze- 
dewszystkiem tworzenie centrów 
gospodarczego poStępu i stopnio- 
we zagęszczanie ich liczby, nie zaś 
działanie propagandystyczne naraz 
na wielkiej przestrzeni. Staszyc 
swemi kolonjami w  Hrubieszow- 
czyźnie zostawił nam wzór takiego 
postępowania. 

Na nic jednak i książki i wy- 
kłady i wycieczki i szkoły nawet, 
gdy równocześnie z tem wszyst- 
kiem nie będzie kroczyła ekono- 
miczna organizacja mas chłopskich, 
zwłaszcza zaś handlowa. Powiem 
wprost, że postęp techniczny i 
gospodarczy zdobywa chłop prze- 
dewszystkiem drogą dokonywującej 
się organizacji ekonomicznej. Gdzie 
jej niema, albo gdzie jest niedo- 
stateczną, tam niema sukcesów. 
Chłop będzie może słuchał, co mu 
mówią, ale nie zrobi kroku naprzód. 

Ten zatem najskuteczniej dzia- 
ła, kto ucząc równocześnie chłopa 
organizuje i zespala jego siły. Or- 
ganizacja ekonomicznych sił włoś- 
ciaństwa odbija się niemal natych- 
miast na lepszych narzędziach 
pracy, obfitszem stosowaniu na+ 
wozów, nawet na wyglądzie do- 
mostw, niemówiąc już o inwenta- 
rzu, który najczęściej wyprzedza 
wszystkie inne. Najtrudniej idzie 
zawsze z przełamaniem uprzedzeń 
co do uprawy pewnych mniej zna- 
nych roślin, ale gdy istnieje łatwa 
możność spieniężenia żniw, znowu 
rzecz prosta dzięki organizacji 
handlowej, chłop długo wahać się 
nie będzie. Rozumie się, że wszyst- 
kim przemianom na lepsze kładzie 
ostateczny kres rozmiar gospodar- 
stwa. Przy karłowatych, morgo- 
wych i półtora morgowych, których 
pełno n. p. w Małopolsce, postęp 
na polu techniczno-gospodarczem 
opóźnia się, zwłaszcza w miarę 
rozrastania się w sąsiedztwie fab- 

jest przeważ- 
nie złym rolnikiem, jeszcze gor- 
szym chłop małomiasteczkowy. 

(Dokończenie nastąpi). 
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„Karo cenzuros leista“ 
Tylko za zezwoleniem cenzu- 

ry wojennej mogą wychodzić w r. 
pańskim 1927 czasopisma na te- 
rytorjum Litewskiej Republiki. 

„Wojenni* w czasie pokoju 
cenzorzy z iście szturmowym zapa- 
łem  kreślą zdania jakiejkolwiek 
bądź krytyki istniejącego na Litwie 
porządku rzeczy. Pod tym wzglę- 
dem dyktatura osiągnęła swego 
szczytu i spragnieni podbojów na- 
cjonaliści litewscy triumfują na 
całej linji frontu przeciwprasowego. 

Bojownicy ci nie boją się ni- 
czego, nawet śmieszności. 

Oto leży przedemną małego 
formatu 8-mio stronicowy zeszyt, 
zatytułowany „Iskry”, a wydawany 
nakładem Związku Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej Uniwersytetu 
Litewskiego. 

Ten dwutygodniowy drukowany 
organ studencki, zawierający utwo- 
ry przyszłych literatów, poetów i 
publicystów, przyszłych pionierów 
na kamienistej glebie oświaty pol- 
skiej na Litwie, nie uniknął stempla 
cenzorskiego. 

„Karo cenzuros leista“, czyta- 
my po podpisie redaktora-studenta. 
Znaczy to, że urzędnik p. Valde- 
marasa nie znalazł w pisemku nic, 
coby zagrażało „wojennemu sta: 
nowi* wojowniczego  dyktatorka 
Republiki. 

Zaiste, bardzo poważne niebez- 
pieczeństwa muszą zagrażać wo- 
jennie usposobionym rządzącym 
sferom Litwy, skoro cenzura jest 
zaprzągnięta do rewidowania na- 
wet studenckich literackich pism. 

Przechodzimy do samego nie- 
bezpiecznego wydawnictwa. 

Zawiera ono artykuł wstępny 
zapowiadający, że „Iskry* będą u- 
isiłowały odzwierciadlić życie stu- 
denckie Polaków z Uniwersytetu 
Litewskiego w jego wszelkich prze- 
jawach. Będą ogniskowały poczy- 
nania literackie, społeczne i towa- 
rzyskie. Będą jednem słowem głoś- 
nem Je młodego pokole- 
nia polskiego na Litwie. 

Mają być uwzględniane kore- 
spondencje studentów, pracujących 
na uczelniach obcych, „Iskry* będą 
więc pismem, zespalającem wszyst- 
kich studentów z Litwy. 

Dalsze stronice przynoszą parę 
utworów poetyckich, omówienie 
zagadnień pracy stowarzyszeniowej, 

innemi omówienie 

„kwestji trupiej”, tak ostatnio zaktu- 
alizowanej przez wydziały lekar- 
skie uniwersytetów wileńskiego i 
kowieńskiego, 

Kończy pismo kronika. 
We wszystkich artykułach odbi- 

ja staranne Opracowanie stylu, 
brak wszelkiego patosu i frazeologji. 
Poziom utworów poetyckich zbliża 
się do poziomu młodszych poetów 
z ostatniej „Alma Mater Vilnen- 
sis“. 

C6ž možna jeszcze dodač wra- 
mach krótkiego omówienia spra- 
wozdawczego? Wyrazy krytyki: 
uznania, lub może podziwu dla ob- 
jawionej sprężystości i dzielności 
w pracy organizacyjnej kownian. 
Niewątpliwie, jest sporo momen- 
tów, nadających się do krytyki. 

Pozostawiam tutaj pole do po- 
pisu „sferom kompetentnym*, czy- 
li tym młodym literatom z nasze- 
go sędziwego U. S. B., których 
podpisy znaczą strony|„Almae Ma- 
tris“. 

Ze swej strony będę chyba w 
zgodzie z redakcją „Kurjera“, sku- 
piającą sporą grupę osób, które 
jako pierwsza falanga opuściły mu- 
ry odnowionej uczelni Batorowej, 
jeśli w imieniu „starej gwardji* z 
U. S. B. powiem naszym młod- 
szym kolegom z Kowna: Wasze 
„Jesteśmy!* usłyszeliśmy. Witamy 
was. T. Nagurski. 

  

Vivat seguens! 
Dochodzą nas wiešci, že p. U- 

miastowska, chlubnie zapisana w 
pamięci wilnian jako  ofiarodaw- 
czyni Żemłosławia na rzecz Uniw. 
Stefana Batorego, stwarza nową 
fundację, tym razem na rzecz lite- 
ratów i artystów województwa wi- 
leńskiego i nowogródzkiego. Kon- 
waliszki pod Bieniakoniami stać 
się mają, dzięki wspaniałomyślnej 
decyzji p. Umiastowskiej, ośrodkiem 
wypoczynkowym dla przepracowa- 
nych i zmęczonych wiekiem pisa- 
rzy, malarzy, muzyków i t. p. Jest 
to obszar 120 ha, legat zatem 
przedstawia poważny kapitał. 

Szlachetność fundatorki wyma- 
ga specjalnie entuzjastycznej oceny 
ze strony społeczeństwa. Niech 
żyją następcy. Niech żyje przede- 
wszystkiem ten, kto w samem 
Wilnie stworzy dom artystów i 
literatów, ośrodek ruchu  kultu- 
ralnego, przybytek, gromadzący 
zbiory i nadający się do podejmo 
wania coraz częstszych gości. 

  

Ogród zoologiczny w Poznaniu 

  

doceniając wysokie znaczenie utrzymania wymierającego dziś 
żubra i gromadzenie literatury o tym typowym zwierzu pusz- 
czy Białowieskiej, wydał łaśnym nakładem dzieło prof. dr. 
Konrada Wróblewskiego „Żubry poz Biajawieskiej. Książ- 
kę tę nabyć można w księgarniach lu wsprost u wydawcy. 
Cena egzempl. broszurowanego 15 zł., w oprawie ozdobnej 20 zł. 
Powyżej widzimy dwa piękne okazy żubrów białowieskich, tych 
prawdziwych królów puszcz naszych, które w ogrodzie zoolo- 
gicznym w Poznaniu znalazły przytulisko, po zupełnem wytę- 

pieniu ich w ich ojczyźnie, w puszczy białowieskiej. 
  

Życie gospodarcze 

Posiedzenie Rady Finansowej. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

W bieżącym miesiącu odbędą 
się jeszcze dwa posiedzenia Rady 
Finansowej pod przewodnictwem 
min. Czechowicza. + 

Na posiedzeniach tych dysku- 
towana będzie sprawa uproszcze- 

- nia systemu podatków w państwie, 
a przedewszystkiem sprawa podat- 
ku dochodowego. 

SPRAWY PODATKOWE. 

Podatki w czerwcu. 

Min. Skarbu przypomina płat- 
nikom, że w m-cu czerwcu r. b. 
przypadają do zapłaty następujące 
podatki bezpośrednie: 

1) do 15 czerwca wpłata Il czę- 
Ści różnicy pomiędzy kwotą wy- 
mierzonego podatku przemysłowe” 
go od obrotu za rok 1926, a u- 
stawowego zaliczkami, przypisane- 
mi na tenże rok przez tych płat* 
ników, który w terminie do dnia 
20 maja r. b. uiścili 1 szą część 
powyżej różnicy; 

2) do 15 czerwca wpłata po- 
datku przemysłowego od obrotu, 
osiągniętego w poprzednim mie- 
siącu przez przedsiębiorstwa han- 

dlowe I i Il kat. i przemysłowe — 
IV kat, prowadzące -prawidłowe 
księgi handlowe, oraz przedsiębior- 
stwa sprawozdawcze; 

3) podatek dochodowy od upo- 
sażeń slużbowych, emerytur i wy- 
nagrodzenia za najemną pracę — 
w ciągu 7 miu dni po dokonaniu 
potrącenia. 

Nadto płatne są zaległości z 
tytułu podatku majątkowego oraz 
kwoty .zaległości odroczonych i 
rozłożonych na raty z terminem 
płatności w m-cu czerwcu, tudzież 
podatki, na które płatnicy otrzy- 
mali nakazy płatnicze również z 
terminem płatności w tymże mie- 
siącu. 

m i A A 

Liceum im. Filomatów (z prawami 
szkół państwowych) przyjmuje od 20-go 
maja podania do wszystkich klas liceum 
ogólno-kształcącego oraz do 1 klasy li- 
ceum handlowego. 

Program trzech pierwszych klas li-* 
ceum ogólno - kształcącej odpowiada 
odnośnym klasom Paa Un, trzech 
wyższych jest odrębny. 

Co do liceum handlowego, warun- 
kiem przyjęcia jest świadectwo ukoń- 
czenia 6 klas szkoły średniej. 

Egzamina wstępne sposobem lekcyj- 
nym można składać od 10 czerwca. 

Zapisy przyjmuje kancelarja szkolna 
(ul. Żeligowskiego 1—2) codziennie od 
godz. 10—2. 4396-2 

si 
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ODEZWA 
Ze Zw. Zawod. Literatów Polskich w Wilnie otrzy- 

mujemy następującą odezwę: 

W przededniu wyborów do Rady Miejskiej niżej podpisane orga- 
nizacje kulturalne czują się w obowiązku zwrócenia powszechnej uwagi 
na sprawy dotyczące charakteru i przyszłości Wilna. W gorączce agita- 
cyjnej łatwo bowiem mogłyby być przeoczone te zasadnicze cechy mia- 
sta, które od wieków ustaliły jego powołanie i historyczną drogę. 

Wilno jest od wieków ostoją nauki i sztuki. Te dwie potężne 
dźwignie ducha nadały miastu piękno swoiste, rozsławiły imię Wilna w 
świecie, utrwaliły w historji rolę i znaczenie naszego miasta. 

Wilno jest kolebką największych naszych wieszczów, zasługują- 
cą w całej pełni na dumną nazwę „Miasta Poetów*. Tu spędzili mło- 
dość dwaj najwięksi mocarze poezji polskiej, którzy stoją w pierwszym 
szeregu poetów wszystkich czasów i wszystkich narodów: Adam Mic- 
kiewicz i Juljusz Słowacki. 

Wilno było od wieków potężnym ośtodkiem ducha religijnego, 
twórczej myśli społecznej i wspaniałą pochodnią nauki. Uniwersy- 
tet Wileński, założony przez Stefana Batorego, jaśniał na tutejszych 
ziemiach jak Światłodajna latarnia morska. W Wilnie pracowali wielcy 
mężowie nauki, Jan i Jędrzej Śniadeccy, Joachim Lelewel i inni. 

Wilno jest miastem relikwji kultury. Niezliczone pomniki naj- 
piękniejszych wzorów budownictwa, kilkadziesiąt cudownych kościołów, 
prastare mury, jedyna wreszcie i na Świat cały słynna Ostra Brama — 
wszystko to złożyło się na majestatyczny obraz Wilna, głęboko uko- 
chany przez cały naród, opiewany w sztuce i poezji, podziwiany przez 
obce narody. 

Wilno jest miastem artystów. Tu mieszkał i tworzył znakomity 
muzyk Stanisław Moniuszko, tu młodość spędził Józef Ignacy Kra- 
szewski, poetą wileńskim jest Władysław Syrokomla, z Wilnem zwią- 
zały się zaszczytne nazwiska: architekta Wawrzyńca Gucewicza, mala- 
rzy Szymona Czechowicza, Franciszka Smuglewicza, Jana Rustema, 
St. Bohusza-Siestrzeńcewicza, rzeźbiarza Antoniego Wiwulskiego i 
wielu innych. 

Te nazwiska i te fakty, które nadały Wilnu niezmienny i jasny 
charakter jako miasta sztuki, nakładają na mieszkańców 

obowiązek 

pamięci o znaczeniu i misji miasta, obowiązek dbania o utrzymanie i 
twórczy rozwój tradycji. 

Ten Szczytny obowiązek mając na oku, w chwili, kiedy decydo 
wać się będzie skład przyszłych rządców miasta Wilna, poddajemy pod 
rozwagę obywateli zasadnicze wytyczne, któremi kierować się winna 
przyszła Rada Miejska w imię dobra Miasta i jego rozwoju duchowego 
i materjalnego. 

Każdy obywatel miasta Wilna, oddając swój głos do urny w 
dniu wyborów, każdy Komitet układający swoją listę kandydatów, 
każdy agitator wyborczy, wreszcie każdy kandydat na przyszłego 
radnego miejskiego 

pamiętać powinien, że: 

1) Przyszła Rada Miejska musi dbać o estetykę miasta i jego 
zdrowotność, łożąc w miarę środków. na konserwację budowli zabytko- wych, remont budynków, podniesienie wyglądu zewnętrznego miasta. 

! 2) Przyszla Rada Miejska musi jak najwydatniej ujawniać włas- 
ną i wspierać cudzą (zbiorową i prywatną) inicjatywę w celu rozwoju 
ruchu kulturalnego we wszystkich jego przejawach: 

a) Popierać winna usilnie teatr, spełniający misję kulturalną, da- 
jąc mu warunki pracy i rozwoju. 

b) Popierać winna ruch muzyczny przez organizowanie własnych 
i ułatwianie cudzych imprez, m. in. przez umożliwienie bytu 
orkiestrze symfonicznej i uczelniom muzycznym. 

c) Popierać winna twórczość literacką i artystyczną przez wspo- 
maganie odnośnych instytucyj, przez uchwalenie miejskich na- 
gród za prace, które szczególnie podniosą poziom duchowy 
Wilna w dziedzinie nauki, literatury i sztuki; nagrody takie 
uchwalone zostały już w wielu większych i mniejszych miastach 
Rzeczypospolitej. 

d) Propagować winna czytelnictwo przez organizowanie i wspo- 
maganie czytelń i bibljotek, bezpłatnie dostępnych dla najszer- 

szych sfer. Zająć się winna akcją na szeroką skalę w celu stwo- 
rzenia Muzeum Miejskiego oraz zbiorów związanych z miej- 
scową tradycją wielkich mężów i wydarzeń. 

e) A winna uczelnie artystyczne, «oraz w miarę sił zakładać 
własne. 

f) Organizować i pobudzać winna tutejszy przemysł ludowy i je- 
go eksport mający przed sobą wielką przyszłość. 

3) Przyszła Rada Miejska musi zapoczątkować na wielką skalę 
regulację miasta, wyzyskującą jego odrębne piękno, dokonywaną stop- 
niowo na podstawie fachowego i celowego planu. Do zadań tych nale- 
ży m. in. uporządkowanie istniejących i zakładanie nowych parków, 
plantacyj i skwerów, połączenie ogrodów dokoła Góry Zamkowej w 
jeden park mejski, regulacja Góry Trzykrzyskiej i jej okolic, zakładanie 
podmiejskich letnisk i t. p. 

Nie zapominajmy, że Wilno, dzięki bogactwu swych zabytków 
i pięknu przyrody, jest stworzone na wspa niałe centrum ruchu tury- 
stycznego, już dzisiaj mimo niesprzyjających w niejednym wzglę- 
dzie warunków, rozwijającego się z roku na rok. p 

A wzmożenie ruchu przyjezdnych — to rozkwit jedynego w 
swej oryginalności ośrodka kultury regjonalnej, to wzbogacanie 
Miasta i jego mieszkańców. 

A zatem: wśród haseł wyborczych o charakterze 
społecznym, gospodarczym i technicznym — niech na 
jednem z miejsc naczelnych padnie hasło ROZWOJU 
WILNA, JAKO MIASTA SZTUKI I MIASTA TURYSTOW. 
Tą drogą idąc, przyszła Rada Miejska w krótkim czasie 
podniesie dobrobyt mieszkańców i miasta, poza zdoby- 
czami duchowemi i spełnieniem tradycyjnej misji zapew- 
ni Wilnu wszechstronny, wspaniały rozkwit gospodar- 
czy i materialny. : 

Wilno, dnia 5 czerwca 1927 r, 

ZWIĄZEK ZAWODOWY LITERATÓW POLSKICH 
w WILNIE. 

Prof. Marjan Zdziechowski, 
adeusz Szeligowski, ' Stanisław Węsławski. 

Rektor Stanisław Pigoń, 
Witold Hulewicz, Dr. 

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Oddział Wilno: 

Prof. Kazimierz Sławiński. 

Towarzystwo Miłośników Wilna. 
Prof. Ferdynand Ruszczyc, Proi. Juljusz Kłos. 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 

Dr. Władysław Zahorski. 

Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków. 
* Ludomir Śleńdziński, 

Redakcja czasopisma regjonalnego „Źródła Mocy". 
Walerjan Charkiewicz, Piotr Hniedziewicz, Tadeusz Łopalewski, 

Wiktor Piotrowicz. 

Stowarzyszenie Architektów w Wilnie. 

Tadeusz Rostwarowski,  Łudwik Sokołowski. 

\ sali 

Wieści i obrazki z kraju 
GRAJEWO. 

Ostrzeliwanie policji. 

W dniu 30 bm. na drodze ze 
Szczuczyna do Radziłowa obok 
wsi Czerwonki komendant poste- 
runku P. P. w Radziłowie, wraca- 
jąc na posterunek wraz z dwoma 
posterunkowymi, spotkał trzech po- 
dejrzanych osobników, którzy we- 
zwani do wylegitymowania zasypali 
policję strzałami rewolwerowemi i 
karabinowemi, poczem ostrzeliwa- 
ni przez policję zbiegli w stronę 
lasu Żebry, pozostawiając na miej- 
scu dwa palta. 

, Przedwczoraj sprawcy zostali 
ujęci na bagnach rz Biebrzy w 
odległości 7 km. od twierdzy Oso- 
wiec. Są nimi dwaj dezerterzy woj- 
skowi z 33 pp. w Łomży Pardo 
Gabryel lat 23 i Borton Józef lat 
22, oraz Cudnik Franciszek z Pięt- 
nicy (przedmieście m. Łomży). U 
schwytanych znaleziono karabin 
niemiecki syst. Mauser z 73 nabo- 
jami, oraz rewolwer syst. Steyer 
z 2 nabojami. 

AUGUSTÓW. 

Samobójstwo sędziego śledczego. 

W dniu 31 bm. popełnił samo- 
bójstwo przez powieszenie się sędzia 
śledczy Iwaszkiewicz. Przyczyna sa- 
mobójstwa narazie nieznana. 

BIAŁYSTOK. 

Sytuacja strajkowa. Wybory do 
samorządów. 

Sytuacja strajkowa w białostoc- 

Ogród zoologiczny w Poznaniu |. wi 

jedyny w Polsce, posiada przeszło 850 sztuk rozmaitych zwierząt ze wszy- 
stkich części świata i pozostałe sztuki żubra puszcz 
wi on dla przyjezdnych i wycieczek do Poznania najpiękniejsze chwile 

. uczającej rozrywki i miłego wypoczynku. 
Wśród egzotycznych okazów najpiękniejsze są lama i gnu, 

na powyższej ilustracji. 

kim przemyśle włókienniczym bez [ 
zmian. Robotnicy fabryk w Wasil- 
kowie ujawniają tendencję powrotu 
do pracy. 

Zgodnie z rozporządzeniem mi- 
nistra Spraw We vnętrznych wo- 
jewoda białostocki zarządził roz- 
wiązanie Rad Miejskich i nowe wy- 
bory do samorządu, które obejmą 
stopniowo cały teren województwa 
z wyjątkiem powiatu grodzieńskie- 
go i wołkowyskiego, gdzie obo- 
wiązują specjalne przepisy b. Za- 3 
rządu Cywilnego Ziem Wschodnich. H 

Sprostowanie. 

W Nr. 60 -Каг ега Wileńskie- 
go'* z dnia 15 marca r, b. ukaza- ы 
ła się korespondencja pod tytułem || 
„Słuszne żądania', dotycząca sto- 
sunków w szpitalu państwowym 
w Smorgoniach. “ ' 

Zarzuty, zawarte” w tej kore- | 
spondencji, a skiėrowane pod a- | 
dresem doktora Emiljana Jasiewi= | 
cza, jak stwierdziliśmy mijają się | 
całkowicie z prawdą, i wobec tego | 
niesłusznie go krzywdzą. . ya 

Redakcja naszego pisma z na- 
ciskiem stwierdza; że 'zostałą wpro- 
wadzona w błąd przez niesumien- 
nego informatora i nie mając nic 
wspólnego z kierującemi fiim po- 
budkami uważa za stosowne Wy- | 
razić ubolewanie z powodu niedo- 
patrzenia redakcyjnego, jakie w 
tym wypadku miało miejsce. | 

Upraszamy wszystkie pisma, 4 
które przedrukowały wspomnianą 
korespondencję o przedrukowanie | 
niniejszego. 

    

    
Stano- Białowieskiej. 3 

po- 

które widzimy 

  

SPORT. 
Akademja szermiercza w Wilnie. 

W dniu 3-V b. r. na zakończe- 
nie kursów szermierczych ośrodka 
w. f. „Wilno odbyła się w 

kasyna garnizonowego Aka- 
demja szermiercza ze współudzia- 
łem Świetnego szermierza mistrza 
Polski w szpadzie i mistrza armji 
w szabli por. Berskiego Leona z 
Warszawy. 

Akademię zagaił kpt. Kawalec, 
poczem por. Berski wygłosił krót- 
ką prelekcję o znaczeniu szermier- 
ki, jako sportu wychowawczego. 
Zarówno osoba prelegenta, jak i 
jego prelekcja spotkały się z ży- 
wym aplauzem publiczności. 

Zkolei odbył się pokaz lekcji 
szermierczej w wykonaniu uczest- 
ników kursu uczniów gimn. Lele- 
wela, 2. Augusta, Mickiewicza i 
Słowackiego, oraz harcerzy. Wspól- 
ne ćwiczenia, prowadzone przez 
instruktora kursów szermierczych 
ośrodka por. Lubicz-Nycza daly 
obraz całkowitego opanowania 
rytmu i taktu nóg w prawidłowej 
pracy we władaniu bronią. 

Dalszym punktem programu 
były walki pokazowe uczestników 
kursów szermierczych ośrodka (na 
szable) i ucz. kursu szermierczego 
p. w. z N.-Wilejki (na florety). 

W dalszym przebiegu Akademii 
odbyły się walki pokazowe instruk- 

  

Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne. 
Prof. Michał Józefowicz. 

Zawodowe Kursy Rysunkowe w Wilnie. 
Tymon Niesiołowski, 

Towarzystwo Biljofilów Polskich w Wilnie. 
Wileńskie Koło Związku Bibljotekarzy Polskich. : 

Dr. Stejan Rygiel, * 

Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego* 
Władysław Lichtarowicz, 

    

   
    

     

  

      
        

   
    

- r a 
torów szermierki ośrodka — sierż _ 
Kruka i kprl. Tomaszewskiego (na | 
florety i szable) ujawniając dobrą || 
technikę u wyżej wymienionych. 
Prawdziwą ucztą szermierczą były | 
walki pokazowe por. Berskiego i 
por. L. Nycza, które wykonane z0- 
stały w 3-ch broniach: we fiorecie, 
szpadzie i szabli. SIĄ 

Walka na florety w. w. dała 0- | 
braz pełni rutyny i techniki dla 
narybku szermierczego młodzieży 
i publiczności poraz pierwszy ob- 
serwującej techniczną grę kling. | 

Clou wieczoru szermierczego | 
stanowiła walka na szpady, posia- 
dająca pierwszorzędnej wartości mo- 
menty. KLASĄ 

Akademja zakończyła się po- | 
kazowem spotkaniem mistrza ar- | 
mji w szabli por. Berskiego, z por. 
Nyczem, spotkaniem noszącem ce 
chy walki poulowej, w której baj tę; 
przeciwnicy wykazali wysoki p 
ziom techniki szermierczej. 

Pierwszy krok zrobiony przez. 
ośrodek w. f. dla spopularyz 
wania szermierki na gruncie wileń- 
skim przyczyni się, miejmy nadzie- 
je, do szybkiego rozwoju u nas 
tego pięknego sportu. A 

Pięciobój. 
(Próba sprawności fizycznej). 

dla uczniów pierwszych kursów Pań- | 
stwowej Szkoły Technicznej w Wilnie | 
odbędzie się w dniu 5 czerwca b. r. o + 
godz. 10 rano na boisku 1 p. p. Leg. | 
(góra Buffałowa). Podczas ćwiczeń przy- | 
grywać będzie orkiestra. “P S. T. 

    

Stanisław Matusiak. 

  

Piotr Hermanowicz. ы 

  

Syndykat Dziennikarzy Wileńskich. No da 
Czeslaw Jankowski. 

Wileńskie Kunserwatorjum Muzyczne. 
Dyr. Adam Wyleżyński. 

Zespół Reduty. — 

Prof. Mieczysław Limanowski: * Juljusz Osterwa, 
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————| Dziś: Zesłanie Ducha Św. 
Niedziela] Jutro: Norb. i Klaud. 

Wschód słońca—g. 3 m. 25 

czerwca | Zachód _ „ 64.19 m.47 

KOŚCIELNA. 

— Ks. Biskup Bandurski wy- 
ježdža do Landwarowa na misje 
Eucharystyczne, które trwać będą 
od dnia 4 do dn. 8 czerwca b. r. 

URZĘDOWA 

— Posiedzenie Komisji Ochro 
ny Lasów. W dniu 31 maja b. r. 
odbyło się w urzędzie wojewódz- 
kim posiedzenie Komisji Ochrony 
Lasów, na którem rozpatrzono о- 
koło 30 spraw, dotyczących wyrę- 
bu lasu, jak wyrębu bez zezwole- 
nia odnośnych władz, zezwolenia 
na wyrąb i t. d. 

Następne posiedzenie Komisji 
Ochrony Lasów odbędzie się w 
dniu 29 czerwca 1927 roku. 

ARTYSTYCZNA 

— Próba chórów. Kierownik 
chórów Bazyliki prof. Wł. Kalinow- 
ski niniejszem podaje do wiado- 
mości Sz. Pań i Panów należących 
do połączonych chórów, że próba na 

uroczystość koronacji obrazu M.B. 
odbędzie się we środę dnia 8 b.m. 

o godz. 7 wieczór w lokalu S.U.P. 

przy ulicy A. Mickiewicza 9. 

LOTNICZA. 

— Konkurs modeli latających. 
Zarząd Komitetu wojewódzkiego 
wileńskiego L. O. P. P. podaje do 
wiadomości, że dnia 5. VI. b. r. w 
niedzielę o godz. 9 rano na lotni- 
sku na Porubanku odbędzie się 

konkurs modeli latających, wyko- 
nanych przez uczniów Okręgowej 
Modelarni K-tu Wojew. Wileńskie- 
go L. O. P. P. 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— Sprawa przyjmowania Ży- 
dów na koleje. Dnia 3 bieżącego 
miesiąca p. minister Komunikacji 
Paweł Romocki przyjął na audjencji 

radnego stołecznego m. Warszawy 

Zyberta oraz przedstawicieli Wy- 

działu Żydowskiej Rady Krajowej 
Związków Zawodowych pp. Szafra- 

na i Zigelajna, ktorzy przedłoży li 

p ministrowi sprawę przyjniowa- 

nia żydów do służby na po'skich 

kolejach państwowych. P. minister 
oświadczył, że wskutek  istniejące- 
go zakazu zwiększania dotychcza- 
sowej liczby pracowników kolejo- 
wych z kategorji służby niższej i 
średniej, sprawa przyjmowania ro 
botników do służby na kolejach 
polskich jest narazie nieaktualna. 

W przyszłości po odwołaniu 
istniejącego zakazu w pierwszym 
rzędzie muszą być przyjmowani do 
służby kolejowej byli kolejarze, 
którzy zostali zredukowani oraz 
pracownicy kolejowi powracający z 
wojska. O ile chodzi o przyjmo- 
wanie do służby kolejowej inżynie- 

rów, prawników oraz pracowników 
z wykształceniem akademickiem p. 
minister oświadczył, że w tym wy- 
padku różnica wyznań nie odegry- 
wa żadnej roli, gdyż brane są je- 

dynie pod uwagę fachowe i moral- 
ne kwalifikacje. 

-— Jubileusz „Togu*. Dzisiaj 
wychodzi Nr 2500 miejscowego pi- 
sma żydowskiego „Togu”, bogato 
ilustrowany, z artykułami wszyst- 
kich pracowników, którzy w ciągu 
9-letniego istnienia tego pisma z 
niem współpracowali. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Łotewscy studenci w Wil- 

nie. Wczoraj o godz. 8 rano przy- 

była do Wilna wycieczka łotew- 

skich studentów w liczbie osób 

30-tu. 
Na dworcu wycieczkę powitali: 

przedstawiciele Zw. Niez. Młodz. 
Socjalist.. Akad. Młodz. Ludowej, 
Bratn. Pomocy U. S. B., Okr. Kom. 
P. P. S, Związków  Zawodow. 
Organizacji Młodzieży P. N. R, 
Na powitanie odpowiedział!ze stro- 
ny Łotyszów w serdecznych sło- 
wach p. Dzelzits. 

Po przyjęciu, urządzonem w lo= 
kalu Z. Z. K. wycieczka zwiedziła 
pod przewodnictwem prof. Rusz- 
czyca Ostrą Bramę, Katedrę, Górę 
Zamkową, Uniwersytet i Bibljotekę. 
Na Uniwersytecie w serdecznych 
słowach powitał wycieczkę rektor 

prof. Pigoń. 
O godz. 10 wiecz. wycieczka 

łotewska razem z delegatami mło- 
dzieży robotniczej T. U. R. wyje- 
chała do Warszawy na Ogólno- 

polski Zlot Młodzieży Robotniczej. 

ZJAZDY. 

— Zjazd absolwentów b. Szko- 
ly Chemiczno- Technicznej w Wil- 
nie. Komitet Organizacyjny Zjazdu 
Absolwentów byłej Szkoły Che: 
miczno-Technicznej w Wilnie po- 
wiadamia, że dziś 5 i jutro 6 czerw 
ca r. b. odbędzie się pierwszy Ogėl- 
ny Zjazd koleżeński z programem 
następującym: 

Dziś 5-go czerwca: o godz. 8 
m. 30 rano—msza święta w kapli- 
cy św. Kazimierza w Bazylice, od: 
prawiona przez pierwszego prefekta 
szkoły ks. prałata Hannsewicza. O 
godz. 11-tej r.—uroczyste otwarcie 
Zjazdu, w obecności zaproszonych 
gości w głównej sali wykładowej 
instytutu Jędrzeja Śniadeckiego 
(gmach byłej Szkoły Chemiczno- 
Technicznej). O godz. 16—wspólny 
obiad. 

  

Jutro 6-go czerwca: o godz. 10 
rano—zwiedzenie gmachu obecnej 
Szkoły Technicznej w Wilnie, w 
której i odbędą się dalsze posie- 
dzenia Zjazdu. O godz. 18—zam- 
knięcie Zjazdu w sali Stowarzysze- 
nia Techników, Wileńska 33. Na 
Zjeździe mają być poruszone spra- 
wy: 1) zawiązanie St warzyszenia 
Absolwentów byłej Szkoły Chemicz 
no-Technicznej w Wilnie; 2) utwo- 
rzenie Kasy Samopomocy; 3) kwe- 
stja uprawoień. 

ZABAWY. 

— Wielką zabawę urządza dzi- 
siaj, w niedzielę, Polski Czerwony 
Krzyż w godzinach wieczornych od 
6 począwszv, w ogrodzie Bernar- 

dyńskim. W programie: występ 
znanego humorysty Zawadzkiego, 
otwarcie cyklu walk francuskich 
przy współudziale mistrza m. Wil- 

na Michałowskiego, który zade- 

monstruje rozwój muskulatury i 

siły ludzkiej, wreszcie ewolucje 

znanego ekwilibrysty cyrkowego 
„człowieka bsz nerwów'* Marszew- 
skiego i wiele innych niespodzia- 
nek. Przygrywać będzie orkiestra 
wojskowa. Ceny wstępu bardzo 
przystępne. 

NADESŁANE. 

  

Polski przemysł zagranicą. 
Z Paryża donoszą, że między 

polskiemi firmami, które wysłały do 

Paryża swoje eksponaty na Między- 
narodową Wystawę Handlowo-Prze- 
mysłową otrzymała Lwowska Fa- 
bryka Ultramaryny 

CH. PERLMUTTERA, 
zniesienie największą nagrodę, a to: 
duży złoty medal i „GRAND-PRIX” 
za swoje nieprzešcignione ać 

4       
: ROZNE. 

— Posiadacze przedwojennych 
niemieckich banknotów w 1000, 

500, 100, 50, 20 i 10 mk., wypu- 
szczonych do 19 lutego 1919 r., 
winni we własnych interesach reje- 
strować je u p. Seweryna Silber- 
sztejna, w lokalu biura „Rachuba“, 
W. Pohulanka 1a, tel. 367. 

— Uczestnicy II Zjazdu Sło- 
wiańskich Geografów i Etnogra- 
fów przyjeżdżają do Wilna. Dnia 
7 sierpnia b.r. przybywają do wil 
na uczestnicy Il Zjazdu Słowiań- 
skich Gieografów i Etnografów w 
Polsce. 

Program pobytu gości zagrani- 
cznych w naszem mieście przedsta- 
wia się następująco: 

Godzina 9 m. 5 — przyjazd. 
Godz. 10 — powitanie w Auli 

Kolumnowej Uniwersytetu, następ- 
nie zwiedzanie miasta. 

Uczestników wycieczki będzie 
oprowadzać, jak zwykle, prof. Ru- 
szczyc. 

Godz. 14—17 śniadanie na dwor- 
cu oraz odpoczynek. 

, Godz. 18—21— posiedzenie sek- 
cyjne w Uniwersytecie. 

Godz. 22—24 — raut wydany 
przez miasto w Kasynie Oficer- 
skiem. 

Uczestnicy Zjazdu odjeżdżają z 
Wilna we środę o godzinie 1-ej 
min. 40. 

Teatr i muzyka. 
‚ — Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Dziś i jutro „Pani prezesowa”. 
— Pożegnalne popołudniowe wy- 

stępy M. Malanowicz-Niedzielskiej. w 
niedzielę o godz. 4 m. 30 popoł. M. Ma- 

lanowicz-Niedzielska  wystąci po raz 
ostatni w Wilnie w komedji Langera 
„Łatwiej przejść wielbłądowi"... 

— W poniedziałek zaś również o g. 
4 m. 30 popoł. w komedji Devała „Si- 
mona*. 

Ceny najniższe od 15 gr. 
— Teatr Letni (ogród po-Bernar- 

dyński). Operetka warszawska. W śro- 
dę 8 b.m. nastąpi otwarcie sezonu ope- 
reikowego w Wilnie, w Teatrze Letnim 
(ogród- po-Bernardyński). 

Radjo. 
NIEDZIELA 5 czerwca. 
Warszawa 10 kw. 1111 m. 

12.00. Komunikat lotniczo - meteorologi* 
czny, komunikaty „P. A. T.*. 

13.45: Odczyt p. t. „Zielone poplony* Z 
działu „Rolnictwo* wygł. pref. Stefan 
Jankowski. 

14.10. Odczyt p. t. „Wychów cieląt i źre” 
biąt* z działu „Rolnictwo* wygłosi p. 
Edward Ba'rd. , 

14.35. Odczyt p. t. „Najważniejsze wia: |. 
domości i wskazania rolnicze, z działu 
„Rolnictwo* wygł. p. St. Mędrzecki. 
Komunikat lotniczo-meteorologiczny. 

15.00. Przerwa. 
17.00. Nadprogram. 
17.05. Program dla dzieci: O Zielonych 

Swiątkach, wypowie p. Henryk Łsdos 
17.35. Koncert popołudniowy. Wykonaw 

cy: Orkiestra P. R. pod dyr. Jana Dwo 
rakowskiego. p.Helena Lipow ska (śpiew) 
i p. Helena Zalewska (akompanjament). 
Utwory: Brzezińskiego, Moniuszki, OS” 
mańskiego, Niewiadomskiego i Pia* 
nowskiego. 4 

16.40. Rozmaitości wypowie p. L. La* 
wiński. 

19.00. Komunikat „P. A. T.*. 
19.15. Odczyt p. t. „Kościół w Polsce w | 

czasach  Jagiellońskich* z działu „Mie 
a Polski” wygłosi prof, H. Moš- 
CICKI. 

19.40. Odczyt p. t. „Ze wschodniej Bo* 
liwji* wygłosi kapitan M. Fularski. 

20.05. Przerwa. Przypuszczalnie komu- 
nikaty. 

20.30. Koncert wieczorny. Transmisja 2 
Krakowa. 

22.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
czny. Sygnał czasu, komunikat P. A. 
T. nadprogram. 

22.30. Transmisja muzyki tanecznej z re” 
stauracji „Rydz”. 

    
     

    

    

    

Program koncertów zagranicznych. 

Rzym 449 m. 

21.00 Wieczór utworów Beethovena. 

Berlin 494 m. 

20.00. „Hanneles Himmelfahrt“ opera 
Graenera w 2 aktach. 

Monachjum 535,7 m. 

19.00. „Latający Holender* opera Wa- 
gnera. 

- Popierajcie przemysł krajowy! 
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LECZNICA i SZPITAL Litewskiego 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 
  

  

‚ 
Ból głowy i wyczerpanie 

oraz zaburzenia żołądkowe, dolegliwości 
wątroby, nerek, kamienie żółciowe, reu- 
matyzm, artretyzm, cierpienia hemoroi- 
dalne są spowodowane złą przemianą 
materji i zanieczyszczeniem krwi w or- 

ganiźmie ludzkim. 

lioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, po- 

budzają trawienie, oczyszczają krew, a 

przedewszystkiem uzdrawiają żołądek i 
powodują regularne działanie wątroby i 
nerek, oraz usuwają obstrukcje. 

lioła z gór Harcu d-ra Lauera 

oraz przeciwdziałają tworzeniu 516 ОЗа- 

dów, następstwem których jest reuma- 
tyzm i artretyzm. 

lioła z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się ka- 
mieni żółciowych oraz łagodzą cierpienia 
hemoroidalne. 
Cena '/2 pudełka zł. 1.50, podwójne 

pudełko zł. 2.50. 

Sprzedaż w aptekach i składach   
usuwają z organizmu zbyteczne nieużytki, 

  
  

aptecznych. 

Kino- Teatr Parter 

„Helios” | „ULICA POKUS 
Wileńs*o 38. 

Ostatnie wydarzenia w Chinach i nowiny świata uk 

80 gr. Balkon 50 gr. 

głównej AND 

Wilno, ul Wileńska 28. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 — 12 i od 2/2—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 

kobiece 11 — 1; oczu 11—2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 
Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
wanny, elektryczny masaż. 

[ET 
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Wszechświatowej sławy ROWERY angis. 
1 

i »Triumf“ ,„B.S.A.“ 
rėžnych firm niemieckich i krajowych. 

Maszyny do szycia, 
Patefony , gramofony 

_.. WSZYSTKO NA RATY! 4397 
Wielki wybór płyt patefonowych i gramofonow. 
Skrzypce, bałałajki, gitary, mandoliny, lustra, 
zabawki dla dzieci i różne artykuły sport. poleca 

„UNIWERSAL“ Wielka 21. 
Pp. wojskowym i urzędnikom państw. warunki dogodne 

  

   

    

     

  

Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 

Laboratorjum analityczne. 2043 

| 
3293 

  

  

  

POŃCZOCHY, SKARPETKI, REKAWICZKI 
i inne TRYKOTAŻE 4529-9] 

poleca w wielkim wyborze 

W. Mołodecki Kikńska 5. 
CENY KONKURENCYJNE. 
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Sp. z 0. o. 

DRUKARNIA „PAX* 
UL Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Teleton Nr 8—93 
Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KI I BROSZURY, 

TABELE, BILETY, PLAKATY 
ь DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

NISKIE. 
'(KONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE.     

  

Ostatnia 

66 Wielki film wystawowy 
szej ulicy świata „Rue 

Przepych! Wystawal Frapująca treść! 

  

aże „GAUMONT*, 

1927—1928 roku. 

REE LAFAETTE, ideał nowoczesnej paryżanki. 

    

ZAKŁAD SZTUCZNYCH WÓD 
MINERALNYCH i NAPOJÓW 

CHŁODZĄCYCH pod firmą 

‚Е TROMSZCZYŃSKI” 
w Wilnie 

pod kierownictwem współwłaśc. 

prow. W. Wrześniowskiego 
poleca: 

sztuczne wody mineralne (V:chy 
Ems, Karlsbad i inne) i napoje 
chłodzące, przyrządzane wyłącznie 

na cukrze. 
ZAKŁAD: Piwna 7. 

MAGAZYN: Wielka 50. 
ZZA 

Jan Stamisław bechowict 
inżynier i mierniczy przysięgły 

Wilno, ul. Ciasna 3, m. 3, 
(boczna Mickiew cza) 

Wykonuje wszelkie pomiary, parcelacje, li- 
kwidacje serwitutów, likwidacje majątków 
ziemskich i meljoracje rolne, 4540 
  

Czy zapisałeś się na członka 

EOPP>P.? 

Mieszkanie 
5-po ojowe, odre- 
montowane Świeżo, 

W roli z nowoczesnemi wygod. 
do wynaj;cia na dogodn. 

warunk. Zwierzyniec, 

  

sensacja Paryża 

z życia rajmodniej- 
de la Paix“. 

  

  

Wydawca Tow. Wyd+ w, „Pego£” 4D. a og mas 

Uwadze 

Pokój 
do wynajęcia. 

Wejście frontowe. 

*s Zarzecze 17-13 

  

Fabryczna 32. 4546 

prowincji i rolników !! 
sznury, szpagaty, liny, konopie, 

a także wszelkie wyroby sznurowe po cenach najtańszych poleca 

S. Rabinowicz, Wilno, W.-Stefańska 3. 
Od 10 kilo wysyłam francko do każdej stacji pocztowej 4548 

Akuszerka 
W. Śmiałowska. 

Przyjmuje od g. 9 do 19. 
3723 Mickiewicza 46 —6. 4028 

INN 

Technik 
zębów sztucznych 

L. MINKIER, 
ul. Wileńska 21. 

ZNZNZNANAŃI    
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PROSZEK OD BOLU GŁOWYĘDLA DOROSŁYCH 

„K0WALSKINA 
2 ALL Za (0 

AD AA, 

   
UWAGA! 

G HB BAR „POD JAWOREM* 
ul. Uniwersytecka 2, nabyt specjalista kucharz Ma- 
ciej Urban. Po gruntownem odnowieniu lokalu 
wydają się: śniadania, obiady i kolacje pod pilnym 
dozorem tegoż gospodarza. Upraszam Sz. Klijen- 
telę o przekonanie się. Ceny konkurencyjne. 4545 
  

  

Gotówkę 
w każcej sumie loku- 

jemy dogodnie pod 

mocne zabezpieczenia 

Dom H/K. „ZACHĘ- 
TA*, Gdańska 6, | pię- 
tro, tel. 9-05. 4511-3 
  

  

Domy dochodowe 
posiadamy do sprze- 
daży na warunkach 

dogodnych. 

Dom H/K. „ZACHĘ- 
TA“, Gdańska 6, | pię- 
tro, tel. 9.05. 4519-2 

Rimro Elektro | Radjo- 
techniczne D. Wajmana, 
Wilno, Trocka 1 /, tel. 781. 

Najtańsze żródło zakupu 
meterjałów elektro-tech- 
nicznych i  radjowych. 

Ceny konkurencyjne. 
Prosimy 0 przekonanie 

się. 3262 

      

  

Do sprzedania 

samochód 
landolet w b. dobrym 
stanie, now. typu, na 
now. opon., Starter, dy- 

namo, wskazówka. Cena 
4000 zł. 3-go Maja dom 2. 

  

Ogłoszenia 
do 

„Mujera Wileńskiego 
przyjmuje 

na najbardziej 

dogodnych 
warunkach 

ADMINISTRACJA 

„Karjera Wileńskiego 

Jagiellońska 3. 

  

Tow. Wyd. „Pogeń*, Druk. „Pax”, ul. Św. Ignacego 5, 

Perlmuttera  Uliramaryna 
jest bezwzględnie naj- 
lepszą i najwydatniej- 
szą farbą do bielizny, 
wapna i celów ma- 

larskich. 
Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i 
Medjolanie złotymi 

medalami. 
Wszędzie do nabycia. 

3328 

Folwank:lelnisko” 
z b. dobremi budynkami, 
w ładnej okolicy, z do- 
godną komunikacją w po- 
bliżu Wilna tanio do 

sprzedania. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Ul. Mickiewicza 21. 

telef. 152. 4522-0 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie, Mickiewicza 
24—9. Estko. 3990 

Pożyczki 
udzielamy na bardzo do- 
godnych warunkach pod 
odpowiednie  zabezpie- 

czenie, 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

4520-0 

       

         
       
        

  

LN 

  ziemskie kupujemy- 
sprzedajemy do- 

godnie 

Dom H./K. „ZACHĘ- 
TA“, Gdafska 6, I pię- 
tro, tel. 9-05. 4511-2 

CZYNSZ ZAPŁACĘ 
za pół lub za rok zgóry 
za pokój z kuchnią, lub 
dwa bez dla bezdziet- 
nych. Wynajmę od wła- 
ściciela domu od I lipca 
ewentualnie wcześniej w 
rejonie: Wileńska, Ludwi- 
sarska, Bonifraterska, Bi- 
skup'a. Tatarska, Garbar- 
ska, Dobreczynna, Św.- 
Jerski zaułek, Mickiewi- 
cza, Orzeszkowej, Gdań- 
ska, Jagiellońska, Sko- 
pówka, Zamkowa, Kró- 
lewska, Bernardyńska, św. 
Anny, św. Michała; moż- 
liwie sucho, słonecznie i 
nie wysoko. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

4515-0 

Kupię dom 
w dobrym stanie za go- 
tówkę, w śródmieściu lub 
na przedmieściu z dobrą 
komunikacją. Oferty pi- 
semne do Red. sub. A. L. 

4538 

“ zakład Opty- 
„Optytol czno-okulisty- 
czry, największy w Wi» 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66, Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. Wydaje okulary po 
receptach Kasy Chorych. 

1365-b 

  

   

      

URE DIT R OESIE PREPAID AEREY ATA ATDOE 

Do wiadomości wyjeżdżających 
" NA LETNISKA! 

NATURALNIE WODY MINERALIŹ 
świeżego czerpania, 

Mineralne sole i opłatki dla użytku wewnętrznego, ekstrakty i sole do wanien. 

Środki od moli, papier na muchy. 
Mydła i proszek do prania bielizny, rozm. przedmioty użytku 1 

domowego, przedmioty do kąpania. 
Wielki wybór towarów KOSMETYCZNYCH, PBRPUMERYJNYCH i GALANTERYJNYCH 

T-wo J. B. SEGALL 
Składy detaliczne: 1) Trocka 7, tel. 542, 2) Zamkowa 26, tel. 10-23, na- 
przeciw kośc. św. Jana, 3) Mickiewicza 5, tel. 873, 4) Rudnicka (róg Za. 

walnej) Nr. 20/52, tel. 612. 74552 

Wstepujcie do Związku Strzeleckiegol, 

Re wiar wą 

Majątki E 

  Nefir_ leczniczy 
wyrabia się w Jerozoli      

             

    

   

  

    
    

         
   

  

   

stra farmacji B. Szanty 
i J. Hejbera. Żądać W 
Wilnie w | mleczarniac 
Hejbera— Mickiewicza 
Ludwisarska 1, Ostro: 
bramska 5 (pasaż). 4516-8 

Ładowanie i reperacja 

akumulatorów 
do radjo i samociodów: 
Wilno, Trocka 4, „Kilo 2 

4516 | 

„ДИУНОМ" аи 
w lu abi założ. w 1840 r. 

ul. Dominikańska 17 
telef 10-58 1.1236 

Dwa domy drewnank, 
w pobliżu centrum z ład” 
nym ogrodem owocowy! 
za 10 0 dolarów na 

sį laty. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowi 
ul. Mickiewicza 21, Pa 

y Letnisko 
do wynajęcia 5 pok. 
można pojedyńczo. 

KolonjaWil. (5 klm. 
) о4 Wilna) d. Nr 7, 

rą uwlašc.Marji Jasus 

KEJKEJ CEJ KOJCOJKOJ KOJCE 
mniejwięcej Ti 

Pracy teligentnej po' 
szukuje studentka U.S.B. 
dobrze obeznana z pra 
apteczną. Oferty do Ad 
„Kur. Wil.*, Jagielloński 
3, dla M. P. 4335 0 

00000009 
Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzecznć 

00000989 
CI 
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4 Fęraqowski


