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ODDZIAŁY: 

BARANOWICZA — ai, Szosowa 172 

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

za tekstem 10 

  

NIEŚWIEŻ — ul, Ratuszowa 1 
NOWOGRÓD -x — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘC.ANY — uł. Wileńska 28 
POSTAWY — ul, Rynek 19 ' 
STOLPCE — ul. Piisu d. kiego 
ST. ŚWIĘCIANY — u: Fynek 0 
ŚWIR — u 3-go Маг › 
WILEJKA „POWIATOWA —ul Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—e 308 
frorzy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznyci 

oraz & prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, droże 

- Od dnia 22 maja „Tydzien Morski w Wilnie“ do dnia 20 maja r. b. 

  

Na szerszą drogę! 
Dwa są główne typy miast. Są 

takie, które czynią zadość nieodzow- 

nej potrzebie, jako centra bądź han- 
dlowe bądź fabryczne, i są drugie, 
które stanowią reprezentacyjną ozdo- 

' bę kraju. Czysto utylitarny charakter 
pierwszych nie powinien w najmniej- 

szej mierze wyniośle* przeciwstawiać 

się jakby zbędności miast o typie 
aby się tak wyrazić, dostojnym, czy- 

niącym zadość potrzebie  ducho- 

wej, niemniej imperatywnej i upraw- 

nionej jak względy czysto materjalnej 
natury. 

Wieki oraz natura urobiły Wilno 
na miasto o typie Norymbergi lub 
Bruges nie zaś na miasto pełniące 

misję Birminghamu lub Manchesteru. 

Niewątpliwie może Wilno stać się z 

czasem choćby nawet niemalowaž- 
nym punktem węzłowym dla jakiegoś 
bujnego tranzytu handlowego; może 
zadymić kominami fabrycznemi, wsze- 

lako żaden rozrost w obu tych kie- 
runkach, ręczyć można, że nie od- 

bierze Wilnu niejako przeznaczenia 

ma istne gniazdo niezrównane — dla 
Nauki i Sztuki. 

Tu w Wilnie mogą one obie zna- 
leść najbardziej odpowiednią atmosfe- 
rę, najbardziej sprzyjające warunki 
rozwoju. Jako miasto szkół i wyż- 

szych uczelni, laboratorjów i bibijotek, 
muzeów, zbiorów, pracowni artystycz- 

nych i akademji Sztuk Pięknych a— 

na ostatek lecz nie na ostatniem by. 
najmniej miejscu — jako miasto dla 
sanatorjów wszelkiego rodzaju, może 
Wilno posiadać całe dzielnice, jakich 
nie stworzy żadne miasto w Polsce a 

niebardzo które zagranicą—nie posia- 

dając takiego, jak Wilno położenia, 
takiego piękna Przyrody, której jak- 
by jednym uśmiechem jest Wilno. 

Tem się przecie tłumaczy ten 
stwierdzony niezliczonemi przykłada- 
mi fakt, że co który uczony lub ar- 
tysta w Wilnie krócej lub dłużej po- 

pasał, bądź przylgnął doń na zaw- 
sze, bądź w konieczności je opusz- 

czając, długo, długo ozierał się wstecz 

tracąc je Z oczu. 

Ma też Wilno za sobą tradycje 
bujnego życia towarzyskiego, Ten dy- 
styngowany, z lekka staroświecki cha- 
rakter i styl wileńskich wystawniej- 
Szych mieszkań... te wiłeńskie cudne 
okolice spacerowel... Żyć iu można 
wygodnie a nie bez pewnego w naj- 

lepszym tonie oddalenia od pospolitego 
gwaru i tłumu, zacisznie a jednak w | 
kontakcie ze Światem; zaś wileńska 
wiosna, ba, nawet lato, tak są nor- 
„malnie przyjemne, że bynajmniej nie 
trzeba tak już na łeb na szyję zrywać 
się i uciekać, jak z innych miast. 

Oto objęte błyskawicznym rzutem 
oka: specjalności wileńskie. Do nich 
też powinien  przystosowywać się: 

kulturalny rozwój miasta. 

Wilno—w przełomowym momencie 
objęcia nad niem rządówiprzez no- 

wych ludzi — powinno przedewszyst- 

kiem powziąć ogólnikową ale zasad- 
„niczą decyzję: jakiego typu miastem 
"chce być—aby już potem konsekwent- 

, Nie i niezłomnie w tym kierunku iść 

naprzód, 
Wilno'nie potrzebuje bynajmniej za- 

krkjać, jak to mówią, z punktu swo- 
ich aspiracyj na skalę i miarę jakichś 
„Palskich Aten". Niech tylko wzmocni 
swoje tradycje, co się już w wyraźny 

genius loci obróciły, niech tylko wy- 
zyska przyrodzone warunki swego 
niezrównanego położenia, a 'stać się 

może, nawet w dość pręikin: względ- 
nie czasie: wymarzonem siedliskiem 
nauki i sztuki, 

A jest to z punktu widzenia jak- 
Najbardziej utylitarnego rzeczą ani o 

Włos nie mniej ważną dla państwa 
dla kraju, dła samego miasta, jak las 

Wstęp: dla dorosłych gr. 50, dla młodzieży i szeregowych gr. 25. 

kominów fabrycznych lub okazały 

ruch handlowy. 

Wilno dziś: to jakby przepyszny 

krzak róży sztamowej, nie ocinany i 

zachwaszczony. Potrzeba tylko aby 

energiczna i kompetentna ręka dała 
szereg cięć... i aby wzięto pod racjo- 

nalną. uprawę wyborny lecz zapu- 
szczony grunt. 

A uprawa zwie się z łacińska jak? 

Kulturą. jednoznaczna jest kultura z 
cywilizacją. Kraj cywilizowany o wy- 
sokiej kulturze to taki kraj gdzie u- 
mysły są wykształcone i wyrobione» 

obyczaje ujęte w kluby i złagodzone, 

sztuki piękne w rozkwicie a wytwór- 

'czość przemysłowa w rozwoju. 

Takiem miastem my chcemy aby 

było nasze Wilno. I będzie nieml 

l niech nikt, na miły” Bóg, nie 
kurczy się zaraz rozkładając ręceipo- 
stękując: «Pieniędzy nie mamy, pie- 
niędzy.„» Odegrzewany to, piaskiem 
w czy lecący argument, co go 

niech p, Wacław Studnicki zabiera co 
rychlej do archiwum i ciska gdzieś w 
głąb najwyższej policy. 

Miasto, co mogło mieć bez pęka- 
nia na szwach, przed wojną 250.000 
mieszkańców; miasto tak położone; 

miasto, któremu z góry Zamkowej 
żaden inteligent-cudzoziemiec dość 
napatrzyć Się nie może; miasto po- 
siadające arcydziela architektoniczne i 
skarby zabytków, a dla ekspansji 

choćby najbujniejszej tereny tak nie- 

zrównane jak ap. antokolskie albo w 

stronę Nowowilejki — takie miasto 

nie może znaleźć kredytu, nie może 

znaleźć pożyczki dla dokonania inwe- 

stycyj kulturalnych, których wartość 
zna dobrze każdy nie w ciemię bity 

cudzoziemieci? Dość lulania nas do 
słodkiego snu takiemi bredniami. 

Co z Wilna można zrobić, jak 
można wyzyskać jego walory przy- 

rodzone, jak można uczynić z Wilna 
wielki magnes dla niepospolitego 

Fremdenverkehru, wyrażając się po 

polsku; dlatego aby nigdy nam tu w 

Wilnie nie brakło gości i turystów, z 
całego kraju i za zagranicy, nie 
brakło zjazdów i kongresów, festynów 
i przeróżnych „sezonów”— to dosko- 
nale wiedzieli Niemcy, co siedząc tu w 
charakterze okupantów, samemi tylko 

wydawnictwami o Wilnie ekspioato. 

wali nam przed nosem, bogaty, wspa- 
niały teren, po którym my tylko drep- 
tać potrafimy, skrobiąc się w głowę. 

Kultura to nie żadea luksus. Kul- 
tura to kapitał doskonale procentu- 

łacy. ©. 
A jak znowuż barbarją, która jest 

przeciwieństwem kultury, można; zmar- 
nowźć, zniweczyć istny dar Boży te- 
go w samem Wilnie dość mamy 
przykładów i okazów. Wymienię je- 
den: Zwierzyniec. A czy nie zmarno- 
wano 250 tysięcy rubli budując gmach 

teatru., na Pohulance, w dodatku 
tak nieprzebaczalnie brzydki? A gdzież 

choćby odruch najmniejszy w sprawie 
połączenia z sobą Cielętnika, b. ogro- 
du Botanicznego i ogrodu  po- 

Bernardyńskiego w jeden park 

sięgający w.  przepyszności,  wiel- 
kości i malowniczości swojej od brze- 

gow Wilji aż do cudnego zakrętu 
Wilenki z wido iem na Zarzecz? A 

cudacka «dekoracja» w rogu placu 

Łukiskiego, ta istna «rue des Nati- 
ons» pozostała po jakiejś wystawie? 
A most Zielony w styłu kolejowym? 

A co się stało z «Grand Hotelem»? 

Niema co słów tracić,. Trzeba się 

raz przecie zabrać do roboty. 
* Trzeba wciąż mieć w pamięci na- 
wiązujące się corąz intensywniej sto- 

sunki Wilna z Rygą, Rewiem, Hel. 

singforsem. Jaki wygląd tych miast 

a jaki Wilna. Wejść w Helsingfor- 

sie — wzorowym pod względe.n po- 

  

rządków miejskich i miejskiej wogóle 

gospodarki — do pierwszej lepszej 

instytucji państwowej, zakładu, ban- 

ku... Drzewo, żelazo, skóra we wręcz 

przepysznem obrobieniul Czystość 

aż błyszczy. A Ryga? A niemniej niż 
Wilno stareżytny Rewel?  Charak- 
ter miasta sięgający choćby w 
niewiedzieć jak odległe wieki, nie 
wyklucza bynajmniej—dobrych kostko- 
wych bruków, i choćby asfaltowa- 
nych jezdni tudzież chodników, po 

których idzie się wygodnie do naj” 

szacowniejszych zabytków, i rozgląs 
dając się swobodnie po arcydziełach 

budownictwa — bez obawy potknięcia 

się, wywichnięcia nogi-a choćby tylko 
wdepnięcia w  zdradziecką porządną 

szparę. 
Polerując zaś i europeizując wy- 

gląd zewnętrzny miasta, wypadnie z 

niemniejszą energją „reformować do 

gruntu stosunek władz municypalnych 

do kulturalnych instytucyj i kultura! 

nych poczynań pojedyńczych jedno- 
stek. | tak na przykład: 

Jeżeli się taka Reduta osiedla w 
Wilnie i nie waha się rzucić półtora: 

sta tysięcy złotych w remont teairu 
na Pohulance i, pokazawszy co uczy» 
mic może, nie ma o czem dalej świe- 
cić rzeczywistą artystyczną kuliurą— 

to obowiązkiem jest miasta przyjść 
jej z najwydatniejszą pomocą mater- 

jalną, roztoczywszy nad taką insty" 
tucją nie tylko trwałą opiekę lecz i 
kompetentną kontrolę, aby się w każ 
dej chwili módz wylegitymować z 

szafowania groszem publicznym. Je- 

żeli przybywa do Wilna arłysta, śpie- 
wak, gjanista, recytator z takich, któ- 
rych słuchać i podziwiać może jedy- 
nie publiczność wielkomiejska to nie 
należy władzom municypalnym rzucać 

się na niego jak ma dojną krowę, 

obdzierając go podatkami lecz prze- 

ciwnie należy choćby dywanem usłać 
mu drogę do Wilna i owszem, prze- 
ciwnie dać jemu łub impresarjowi za- 
robić aby dobrze zapamiętał i innym 

swoim kolegom i koleżankom powtó: 
rzył, że warto zboczyć do Wilna, że 

trzeba w notatniku Wilno wciągnąć 

do spisu miast... których żaden 
luminarz sztuki nie ominie. Osobliwie 
zaś czyliż to nie skandal był dotych- 

czas: opodatkowywanie, co się zmie- 
Ści np. naszych rodzonych rodaków 
przyjeżdżających z Warszawy lub z 
innego jakiego miasta polskiego. do 
Wilna z koncertem, pokazem,  рге\е- 
kcją? Niech Bóg nie pamięta nie- 

boszczce Radzie Miejskiej utrzymywa- 
nia takich rogatek między jedną dziel- 
nicą zjednoczonej Polski a drugą. 
Precz z takiemi rogatkami! Owszem, 
przeciwnie: gdziekolwiek jest światło 
i ziarno prawdziwej kultury polskiej, 

rodem z romańskiego Zachodu, niech 
przybywa tu do nas i Świeci, niech 

pada na nasz grunt tutejszy i wscho* 

dzi! 4 

To, co się tu pisze, jest oczywi- 
ście tylko rzutem myśli i pióra, nie' 
pretendującym bynajmniej do wyczer- 
pania przedmiotu. Jest to dopiero 
tylko jakby zapaleniem kagańca przed 
wyruszeniem tam gdzie mrok się 

ściele po zaniedbanych uroczyskach 
wołającym wielkim głosem o uprawę, 

uprawę, uprawę... a nie szczędząc 
raz przecie szerokiego, pewnego sie- 
bie rozmachu. Е 

Cz. Jankowski, 

WEI ASA BAE TEST ENSATEY IS 

Wykrycie zarazku trachomy. 

LONDYN. 21.V. PAT. Herald do- 
nosi, że bakterjolog japoński dr. Hi- 
Яеуа Noguchi wykrył zarodek tracho- 
my, choroby bardzo zaraźliwej, która 
zwłaszcza па wschodzie powoduje 
częstokrotnie całkowitą ślepotę. 

    

Przed ważną decyzją Angli. 
Nieunikniony konflikt sowieckow=angielski. 

LONDYN, 21—V. PAT. Według doniesień Daily Mail w łonie 
gabinetu panuje przekonanie, że zerwanie stosunków angielsko: 
rosyjskich jest nieuniknione. 

LONDYN, 21. V. Pat, Decyzja w sprawie polityki Anglji wobec 
Rosji sowieckiej powzięta będzie w poniedziałek lub wtorek na posiedze» 
niu gabinetu. Równocześnie gabinet obradować będzie nad odpowiedzią 
Anglji na notę sowiecką. 

Sowiety wyeofały złoto z Anglji. 
LONDYN, 21 V. PAT. Jak słychać Sowiety ponownie wycofały swo- 

je złoto z banku angielskiego. 

Porażka Sowietów we Francji. 
LONDYN, 21 V. PAT. Do Morning Post donoszą z Paryża: Rząd 

francuski jest obecnie przekonany, że nie może niczego oczekiwać od 
rządu sowieckiego i że dojście do porozumienia między Francją a sowie- 
tami, które jeszcze przed kilku miesięcami było możliwe dziś już nie wcho- 
dzi w rachubę. 

Prawdziwe niebezpieczeństwo kumunistyczne. 
PARYŻ 21.V. PAT. Le Matin zapowiada, że 27;b. m. z okazji interpelacji 

deputowanego komunistycznego Cachin minis er spraw wewnętrznych w poro- 
zumieniu z całym gabinetem wystąpi jeszcze raz energicznie przeciwko niebez- 
pieczefistwu kemunistycznemu, a to wobec dalszej zbrodniczej akcji komu- 
nistów, która nie jest bynajmniej zmyślonym straszakiem opinji publicznej lecz 
rzeczywistemi faktami. ||| 

Spotkanie Brianda z Chamberlainem. | 
PARYŻ, 21 V. PAT. Le Matin zauważa, że niepokój wzbudzony w 

Berlinie przez ostatnie spotkanie Brianda z Chamberlainem jest zupelnie 
nieuzasadniony. Obaj ministrowie nie zamierzali bynajmniej ostatecznie de-. 
cydować sprawy ewakuacji Nadrenji czy mawet sprawy zmniejszenia stanu 
liczebnego oddziałów okupacyjnych, 

Dziennik przypomina, że redukcja oddziałów okupacyjnych uzaleźnio- 
na jest od zniszczenia umocnień fortyfikacyjnych na wschodnich granicach 
Rzeszy zaznaczając, że ani Briand, ani Chamberlain nie mielig możności 
sprawdzenia osobiście czy ostatnia faza rozbrojenia niemieckiego została 
już zakończona. Wyznaczeni do tego celu specjałni rzeczoznawcy mają 
sprawdzić czy zobowiązania Rzeszy zostały wykonane. L'lnformation i L* 
Oeuvre zamieszczają identyczne komentarze. 

° Sowiety na konferencji genewskiej. 
GENEWA, 21—V. Pat. Na dzisiejszem przedpołudniowem posiedze- 

niu międzynarodowej konferencji ekonomicznej rozważano projekt rezolucji 
przedstawionej wczoraj przez delegację sowiecką, która oświadczyła pierwot- 
nie, że o ile konferencja nie podzieli całkowicie jej stanowiska, to opuści 
ona Genewę i powróci do Moskwy. Przedstawiciel Francji Loucheur o- 
świadczył, że ultimatnm sowieckie nie przestrasza go i że konferencja nie 
może wejść na drogę uznania sowietów, będąc zgromadzeniem wyłącznie 
ekonomicznem. * ` 

Ostatecznie delegac: sowieccy zgodzili się na wniosek kompromiso- 
wy głoszący, że konferencja uznaje wielkie znaczenie przywrócenia handlu 
światowego oraz że absolutnie nie mieszając się do spraw 0 charakterze 
politycznem, uważa udział w jej pracach wszystkich obecnych na konferen- 
cji przedstawicieli różnych krajów bez względu na to jakim systemom 
ekonomicznym te kraje hołdują za szczęśliwą przepowiednię przyszłej po- 
kejowej współpracy handlowej wszystkich ludów. 

Rychłe zakończenie konferencji gospodarczej. 
GENEWA, 21. V. Pat. (Szwajcarska Agencja Teiegraficzna). Dziś po 

południu światowa konferencja gospodarcza odbędzie posiedzenie plenarne, 
na którem poweźmie ostateczną decyzję w sprawie opracowanych i zapro» 
nowanych przez poszczególne komisje rezolucyj. Zgłaszanie poprawek do 
sprawozdań i rezolucyj komisyjnych nie będzie już dozwolone. Wobec 
tego prace konferencji zostaną szybko zakończone. » 

Sowiety o francuskiej wizycie w Londynie. 
MOSKWA, 21. V. Pat. «Prawda» pisze, że wizyta prezydenta Dou- 

mergut'a w Londynie pozostaje w związku ze sprawą przywrócenia na 
nowo porozumienia angielsko-francuskiego dla celów wałki przeciwko 
sowietom i Chinom. Koszta awantur antysowieckich wrazie urzeczywistnie- 
nia się planów Anglji będzie musiała zapłacć ostatecznie Francja, która 
nie posiadając żadnego poparcia w Europie stanie się powolną towarzy- 
PA Anglji pozbawioną wszelkiej niezałeżności w dziedzinie dyplomacji 
i polityki. ' 

' Lotnik amerykański Liindberg 
dokonał lotu N. York — Paryż bez lądowania 

LE BOURGET (pod Paryżem) 21.V. PAT. Lotnik amerykański Lind- 
berg przybył tutaj o godz. 22 min. 22. 

_O traktat handlowy polsko-łotewski, 
RYGA 21-V. PAT. W związku z rozmową jaką odbył poseł Rze- 

czypospolitej Łukasfewicz z ministrem spraw zagranicznych Zelensem, 
dziennik Socialdemokrał zapowiada rychłe podjęcie rokowań 0 zawarcie 
traktatu handiowego lotewsko-polskiego. 1 

t aS ю * Nowe represje prasowe w Kownie. 
Z Kowna donoszą: Komendant miasta w Kownie ppułk. Skuczas ogłosił 

nówe przepisy prasowe. Według teko rozporządzenia cenzura wojskowa zo- 
stała jeszcze bardziej obostrzona. Nie wolno pozostawiać białych miejsc w 
gazecie, ani umieszczać tam ogłoszsń, ani też drukować tylko urywków z prze- 
cenzurowanego artykułu, Wszystkie artykuł winny być drukowane tylko z po- 
prawkami cenzury wojskowej, lub wcale nie zamieszczane. Według krążących 
p kilka pism litewskich w Kownie zamierzają wogóle zaniechać. wyda- 
wa. a. kę 

  

Ze szkolnictwa polskiego na Kowieńszczyźnie. 
Z Kowna donoszą Nowomianowany minister oświaty Szakienis oświadczył 

przedstawicielowi ajencji urzędowej „Elta”, że szkoły mniejszościowe otrzymają 
to, co według prawa im się należy. W każdym jednak razie język państwowy 
powinien stać na właściwym poziomie. 

Jednocześnie krążą pogłoski, że rząd kowieński nosi się z zamiarem  sze- 
regu reform w dziedzinie szkolnictwa mniejszości. Przedewszystkiem liczba 

" szkół tych ma być zmniejszona zwłaszcza polskich prawie o połowę. Zwiększó- 
na też będzie liczba godzin języka litewskiego. Przewidywane też są masowe 
usuwania nauczycieli polskich. 

Dziś w niedzielę o g.5-ej popoł. w ogrodzie po'Bernardyńskim WIELKA ZABAWA z LOTERJĄ FANTOWĄ. 

  

I-szy dzień rejestracji. 
Wczoraj rano w gazetach ogło- 

szone zostało wezwanie do rejestracji 
sympatyków Bezpartyjnego Komitetu. 
Skutkiem tego wezwania stawiło się 
wczoraj w biurze Komitetu 83 osoby, 
które obiecały Komitetowi swą czyn- 
ną pomoc podczas wyborów. Wśród 
tych osób niemało było przedstawi- 
cieli różnych stowarzyszeń o charak- 
terze społecznym i gospodarczym. 
Liczbę tą należy uważać za znaczny 
sukces, zważywszy, że chodzi tu do- 
piero o pierwszy dzień naszej reje- 
stracji, 

Dzisiejsze wiece. 
"Dziś w niedzielę odbędą się 

następujące wiece Bezpariyine: 
go Komitetu Obrony Polskości 
Wilną i Fachowej a Oszczędnej 
Gao daiė) Miejskiej. 

a „Nowych Zabudowaniach 
ul. Konarskiego 48 o godz. 13-ej. 

Na Zwierzyńcu, ul. Witoldo- 
wa o godz. 19. 

Na Antokolu, ul, Antokolska 
27 o godz. 13. 

Й o 
Spis obwodów wyborczych do 

Rady Miejskiej m. Wilna. 

28 Magistrat (ul. Dominikańska 2) 
Szk: Nr. г 

29 1 ul. Želigowskiego 1 
30 37 ul. wiłeńska 10 
31 22 M, Pohulanka 8 
33 10 Szepiyckiego 11. 
34 34 W. Pohulanka 14 
35 14 ul. Trocka 14 
36 47 ul. Ostrobramska 5 
37 14 zauł. Lidzki 7, mury Fran- 

(ciszkańskie 
38 3 ul. Ostrobramska 5 (prawa 

Strona) 
39 ul. Ostrobramska 5 wejście 

z, passażu 
40 28 ui. W,Stefańska 37 parter 
41 36 ul. Wiwulskiego 18 | 
42 28 ul. W.Stefańska 37 I piętro 
43 19 ul. Stefańska 11 na prawo 
44 Skład 
45 Szkoła Nr, 7, ul. W.Pohulanka 38 

oficyna 
46 Rzeźaia dom administracji 

Szk. Nr. 

47 31 ul. Koszykowa 6 
48 30 ul Dobrej Rady 24, 
49 26 ul. Kurlandzka, dom. Mali- 

nowskiego, 
50 18 ul. Rudnicka 56 wejście 1. 
51 51 ul. Szkapierna 25 | wejście 
52 18 ui. Raduńska 56, wejście 2 
53 5 ul. Beliny 10. 
54 33 ul. Slowiańska 15, cerkiew. 

prawe skrzydło. 
55 33 uł, Słowiańska 15, cerkiew 

lewe skrzydło. 
56 27 ul. Kalwaryjska 73 prawe 

skrzydło 
57 21 ul. Szkaplerna 26, wejście Il. 

` 

sa 

o bZ 

1 52 wieš Jerozolimka 
2 6 ul. Wiłkomierska 31. 
3 32 ul. Kałwaryjska 76- lewe 

skrzydło 
4 27 ul. Kalwaryjska 73 w pod- 

: worzu 
5 46 Antokolska 106 
6 15 Antokolska 32 
7 13 ul. Pióromont 10 
a „HD 
9 9 ul. Krakowska 25 

10 35 ul. Witoldowa 37 
11 2 ul. inflancka 9 front, 
12 4. » . 9 wpodwórzu 
13 31 ul. Koszykowa 7 
14 16 ul. Ad. Mickiewicza 60 

; \ (wejście na prawo) 
15 10 ul. Pańska 7 
16 16 ul. Ad. Mickiewicza 60 

i (wejście na lewo) 
17 Pracownia Slejdowa ul. Zawalna5, ° 

Szk. Nr. 
18 24 ul. Mostowa 7, I piętro, 
19 ” = " э@ piętro' - 
20 39 ul, Królewska 9 
21 25 ul. Połocka 2 
22 42 ul. Filarecka 12 
28 23 wieśiGóry, Kolonja kolejowa 
24 45 uł, Witebska 5 
25 45 ul. Bialostocka 8 
26 11 ul. Zarzecze 5 
27 17 ul. Skopówka 4



Ladania przyszłe 
Kultura artystyczna Wilna. 

Wywiad z prof. Zygmuntem 
„Jundziltem, 

"Wilno ma wiele wartości estetycz- 
nych; tak ze względu na swoje poło- 
żenie geograficzne, jak i na zabytki 
sztuki. 

Polska cała uważa Wilno za arty- 
styczną pamiątkę, za żywą tradycję 

czasów mickiewiczowskich. 
Jeżeli z tym uczuciem, z jakiem się 

jedzie po raz pierwszy do Wilna ze« 

stawić wrażenie, jakie czyni obecny 

wygłąd zewnętrzny miasta, to bynaj- 

mniej nie nasuwają się zbyt różowe 

refleksje. > ц 

Ochrona zabytków wileńskich i 

dbałość o wygląd miasta nie wyka- 

zują nawet miernego nakładu pracy. 

Rada Miejska nie tylko nic nie 

robi w tym względzie, lecz zdaje się 

wogóle nie rozumieć potrzeby itakich 

wysiłków. Tymczasem utrzymanie te- 

go co jest o jakim takim stanie wy- 

maga tylko dwóch warunków: syste- 

mu i porządku. Rada Miejska żad- 

nego 2 tych warunków nie spełniła. 

Nietylko nie pomyślała o rozwoju kul- 

turalnym miasta, ale nawet pominęła 

całkiem sprawę zachowania istnieją- 

cych pamiątek, a więc całego miasta 

w neleżytym porządku. ” 
Wilno ma przed sobą przyszłość 

jako ośrodek artystyczny i kulturalny. 

Ściągnie tu niewątpliwie moc ludzi 
żyjących pięknem i pracujących nau+ 

kowo. 
Dziś przechodzimy okres upadku. 
Znając obecny system gospodar- 

ki miejskiej w Wilnie, stwierdzić mu- 

szę, iż stan jej jest niższy niż to” 

być może i powinno. 
Nie widzę np. żadnej racjonalnej 

potrzeby prowadzenia podmiejskich 

gospodarstw. Nie dają one żadnych 

dochodów, lecz są obciążeniem i roz- 

praszaniem sił. Administracja pochła- 

nia ewentualne korzyści. 
Należy raczej zwinąć te gospodar- 

stwa, a kapitały obrócić na inwestycje. 

Zachowując i konserwując zabytki nie 

* należy zapominać o postępie. Budowa 

powinna się odbywać systematycznie, 

lecz pod ścisłym nadzorem miarodaj- 

nych czynników artystycznych. Nie 

wolno Wilna oszpecač/ 
Obcy znajdują w Wilnie specy: 

ficzną atmosferę. Unoszą się tu wiel" 

kie duchy Adama, Syrokomli, Mo- 

niuszki i wielu, wielu innych. Urok 

Wilna, to nie mrzonka jakaś nierealna, 

lecz rzecz istniejąca i mająca ważkie 

znaczenie. Jeżeli pozbawimy je tego 

uroku, popelnimy wprost zbrodnię, 

bo zamkniemy przed rozwojem Wilna 

drogę do postępu. Jeżeli my sami 

obracając się wciąż wśród prastarych 

murów nie odczuwamy ich uroku, 

to nie znaczy bynajmniej, że tego 

uroku niema. My go nie spostrzega- 

my. Jeżeli jednak przyjrzymy się i 

wczujemy to odnajdziemy go. 
Ta niedająca się zmierzyć lub zwa- 

żyć wartość Wilna powinna być 

w pierwszym rzędzie troską Rady 

Miejskiej. 

Rada Miejska a szkolnictwo po- 
wszechne. 

Rozmowa z ks. prof, Leonem Puciatą. 

Powstrzymując się od sądu o by- 

łej Radzie Miejskiej, która sama wie 
co ma o sobie sądzić, pragnę zwró: 

cić uwagę na dziedzinę, z którą mam 

styczność, a mianowicie na szkolnictwo 

powszechne. Jako profesor katechetyk! 
„na U.S.B. odbywam z memi słucha- 
czami wykłady i ćwiczenia pokazowe 
w szkołach powszechnych. 

Uderzającym jest fakt, iż 70 proc. 
szkół nie posiada wogóle odpowied- © 
niego lokału. 

zieci mieszczą się w ciasnych, 

częstokroć niezbyt jasno  ošwieilo- 
nych pokojach. Kłasy są źle, albo też 

zupełnie nie . przewietrzane, Ławki w 
klasach dla dzieci 8—10-letnich są 
nieodpowiednie bo zaduże. Dziecko 

nie tylko nie może na takiej ławce 

pisać, ale męczy się i nie uważa. 
Wprowadzone podczas lekcji tak 

zw. ćwiczenia oddechowe są parodją. 
Dzieci nie mając dość miejsca i po- 
wietrza wciągają do płuc pył i zaraz- 

ki gruźlicy, Nie mówię już o rzeczach 

takich, jak pomoce naukowe i t.d. Na 

pierwszym planie stawiam sprawę lo- 

kałów, dużych, jasnych i dobrze prze- 
wietrzanych. Na to winna Rada Miej- 

j Rady Miejskiej. 
ska znaleść kredyty. Zgóry powiedzieć 
można, iż cudów Rada Miejska nie 
dokona. Lecz życzyć sobie nałeży, by 
nie zaniedbywała kardynalnych swych 
obowiązków, do jakich należy troska 
o szkolnictwo początkowe. Załeżeć te 
będzie od składu przyszłej Rady Mie|- 
skiej. Jeźeli wejdą do niej ludzie pra- 
cy społecznej oddani i fachowo wy- 
kwalifikowani, to przy odpowiednim 
wysiłku i odrobinie dobrej woli, stan 
Wilna napewno się poprawi i znacz- 
nie odbiegnie cd obecnego 

Przygotowania do wyborów. 
Drugie posiedzenie głównego 

komitetu wyborczego. 

W dniu 20 maja r. b. odbyło się 
w  Magistracie drugie posiedzenie 
głównego komitetu wyborczego do 
Rady Miejskiej. 

Na posiedzeniu ustalono 57 ob- 
wodów wyborczych, oraz wyznaczo- 
no im lokale, spis których podajemy 
poniżej. ś 

W skład komitetu obwodowego 
wchodzić będzie 5 członków, którzy 
wśród siebie wybierają jednego  prze- 
wodniczącego, i 1 sekretarz miano- 

wany przez główny komitet wyborczy. 
Listy składu osobowego komitetów 
obwodowych podane zostaną do 
wiadomości publicznej w dniu 24 b.m. 

Prace zaś tych komitetów rozpo- 
częte zostaną około 29 maja. W tymże 

czasie muszą być nadesłane do ko- 

mitetów obwodowych listy osób 
uprawnionych do głosowania. 

Najpóźniej do dnia 30 maja ko- 

miiety obwodowe muszą prowizo- 

rycznie zatwierdzić przedstawione im 

spisy, zaś w ciągu 3-ech dni, a mia- 

nowicie od 1-g0 do 3-g0 czerwcą 

włącznie zainteresowane osoby będą 

mogły wnosić do właściwych komi- 

tetów obwodowych reklamacje o wpi+ 

sanie ich na listy wyborcze, lub też 

wykreślenie. ; 

wej 

_ Sejm i Rząd. 

Pogłoski e zwołaniu Sejmu. 

Onegdaj rozeszła się w kuluarach sej- 

mowych wiadomość, iż marszałek Sejmu p. 

Rataj zamierza z okazji spodziewanego 

przyjazdu posłów po djety na 1 czerwca 

zwołać konwent senjorów; na posiedzeniu 

tem miałaby być powzięta uchwała co do 

zwołania Sejmu z inicjatywy poselskiej (art. 

25 Konstytucji: Prezydent Rzeczypospolitej 

winien zwołać Sejm na żądanie jednej trze- 

ciej części ogółu posłów w ciągu dwóch ty- 

godni). W związku z tem mówiono, jakoby 

p. marszałek Sejmu miał wyrazić się wczo- 

raj wobec prezesa jednego z kiubów sejmo- 

wych, iż spodziewa się, że Sejm zbierze się 

na sesję nadzwyczajną około 15 czerwca, 

poczem rozwiąże się własną uchwałą w po- 

łowie lipca. $ 2 

Dodać należy, iż rząd nie powziął do- 

tąd żadnej decyzji co do zwołania nadzwy- 

czajaej sesji Sejmu. 

Wybory do Rady Miejskiej. 

WARSZAWĄ 21 V (fel. wł, Słowa). Dziś 

wszystkie komitety wyborcze rozwinęty nie- 

sychanie A e Zwracają 

uwagę trzy listy: 2 PPS, 12 t.zw. Kopsa i 25 

Komitetu Uzdrowienia. Aparat agitacyjny 

tych trzech list wytęża wszystkie swe siły. 

Zapewne dzięki temu spodziewać się należy 

że frekwencja wyborców będzie znacznie 

wyższa niż pierwotnie przypuszczano. 

Na mieście panuje spokój. Agitacja 

przejawia się głównie poza wiecami i roz- 

rzucaniem ulotek, w przemalowywaniu nu- 

merów list. Przeciwnicy 25 przemalowują 

ją na 28, przeciwnicy 12 na 42 a przeciwni- 

cy 2 na 52. Р 
Giosowanle rozpocznie siĘ dE go- 

dzinie 8-ej rano i trwać będzie do wieczora. 

Obliczanie głosów nastąpi bezpośrednio I 

jak przypuszczają zakończone będzie dopiero 

w poniedziałek. 3 

Wymiana dokumentów, 

BERLIN, 20—V. PAT. Dzisiaj do- 

konana została w Berlinie wymiana 

dokumentów ratyfikacyjnych co do- 
podpisanej 26 marca rb. w Warsza- 
wie umowy, dotyczącej ułatwień 

międzynarodowej komunikacji na linji 

kolejowej Tezew-Marienburg. Umowa 

wchodzi w życie z dniem 4 czerw- 
ca r. b 
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« Ostatni czas do zamawiania m 
mieszkań 

w KRYNICY 
niemal wszystkie już zajęte. 
Napływ gości ogromny! 

нннининанианиндининиинним, ' 

  

„pomiędzy tym oddziałem i wojskami komunistycznemi oczekiwane jest w 
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Sp. Akc. w Warszawie 
podaje do wiadomości wszystkim swym ubezpieczonym, 

guje ubezpieczonym przy opłacaniu czwartorocznych i wyżej składek. 

Oddział w Wilnie, Królewska 7. 

EEEEFEEFIEEEFREEEFREEEE|FEEE| 
E i iki r a a i i i i i — 

Przy eukierni Bolesława SZTRALLA 
Miekiewieza Ę Zawladomienie. 

Groźna sytuacja w Hankou. 
LONDYN, 21—V. PAT. Agencja Reutera donosi z Szanghaju, że 

sytuacja w Hankou staje się z dnia na dzień bardziej. groźna. Gen. Jang“ 
Sen, który wylądował ze swą armją w odległości 50 mil od Hankou 
wciela do swych oddziałów żołaierzy komunistycznych z Wu-Czang. 
Jeden z oddziałów wojsk nacjonalistycznych z prowincji Hupeh, znajdujący 
się obecnie w Hankou oświadczył, że jest antykomunistyczny. Starcie, 

ul. 
let 

  

każdej chwili, Ruch wojsk z Hankou w kierunku Wu-Czang wskazuje jak 
wielkie znaczenie przywiązują komuniści do niebezpieczeństwa grożącego 
im ze strony generałów Jang-Sena i Czang-Kai-Szeka. 

Ucieczka Borodina aeroplanem. 
LONDYN, 21-V. PAT. Daily Express donosi z Szanghaju, że wedle obiegających 

tam pogłosek komisarz sowiecki Borodin uciekł przy pomocy aeroplanu do Czang-Cza, 
skąd zamierza drogą powietrzną powrócić do Moskwy. 

Pożar miasteczka Różanka. 
NOWOGRÓDEK, 21V, PAT. Wczoraj wieczorem z niewyja: 

śnionych przyczyn wybuchł pożar w m. Różanka, powiatu lidz- 
kiego. Spłonęło 22 domy mieszkalne, 2 bożnice, 20 budynków 
gospodarczych. W gaszenu pożaru brała udział również straż 
ochotn'cza ze Szczuczyna. Pożar złokalizowano po upływie czte- 
rech godzin. Straty są bardzo duże, a dotknęły głównie ludność 
żydowską i to przeważnie ze sfer najuboższych. ` 

Katastrofa kolejowa. 
WARSZAWA, 21 V. PAT. Dnia 20 b, m. o godz. 10 m. 20 rano 

na głównym szlaku Bydgoszcz—Tczew między stacjami Twardą Górą 
i Warlubie wykoleił się przejeżdżający pociąg. Wykolejeniu uległo 6 łado- 
wanych wagonów towarowych przyczem wagony te przewracajaąc się 
zaczepiły o przejeżdżający w tej chwili .po drugim torze pociąg towarowy, 
powodując wykolejenie 5 wagonów tego drugiego pociągu. Lekkich obra- 
żeń doznał konduktor Maksymiljan Sliwal Przyczynę katastrofy ustali 
przybyła na miejsce komisja. Tor uprzątnięto i wznowiono normalny ruch, 

P.P.S.—Obóz Wielkiej Polski i N.P.R, idą rę: 
ka w rękę. 

  

  

EISEFESEFESEHESSHSERESEFE 
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń 

„EUROPA“ 
że uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonarju- 

szów z dn. 18 maja 1927 r. zdecydowane zostało wypłacenie ubezpieczonym 

20. dywidendy 
W myśl $ 55 Statutu Spółki i S$ 8 Ogólnych Warunków Ubezpieczeń wypłata dywidendy przysłu- 

etnia weranda w ogrodzie. IE 

W dniu dzisiejszym odbędzie się 
w Nowo-Wilejce ogólne zebranie 
członków trzech związków kolejowych, 
a mianowicie: Zawodowego Związku 
Kolejarzy (na terenie tego związku 
s wpływy ma P.P.S.), Polskiego 
wiązku Kolejarzy (Obóz Wielkiej 

Polski) i Zawodowy Związek Polski 
(N.P.R.) celem połączenia się w jeden 
blok, który operując wspólnemi siła- 
mi na terenie Sejmu i Rządu wyśtąpi 
z żądaniem podniesienia  mnożnej do 
wysokości wzrostu drożyzny. Dal- 
szemi zadaniami prac bloku ma być: 
niedopuszczenie do reorganizacji ko- 
lejnictwa na przedsiębiorstwo prywat- 
no:dochodowe, wyrobienie ulg w wa- 
runkach pracy, przestrzeganie 8 go- 
dzinnego dnia pracy i wynagrodzenia 
za godziny nadliczbowe, wydawanie 
ubrań ochronnych, budowa hal w 
celu uniknięcia pracy pod gołem nie- 
bem i sprawiedliwy podział premii. 

Ruch ten, zdążający do zgrupowa- 
nia organizacji kolejarskich wszystkich 
odcieni politycznych zapoczątkowany 
został przez Z.Z.K. na czele z socja- 
listycznym posłem | Kuryłowiczem. 
Dla omówienia, a raczej wyjaśnienia 
tej sprawy przybędą na zebranie po- 
słowie P.P.S$. Pławski i Kuryłowicz. 
Pomimo tego, że inicjatorzy tego blo- 
ku wysuwają cały szereg Spraw, O 
przeprowadzenie ktorych ma być sto- 
czona walka, głównie chodzi o zbio- 
rowe wystąpienie do władz central- 
nych by już od 1 czerwca r.b. pobo- 
ry były wypłacane przynajmniej o 25 
procent wyższe. 

  

PRZEZ SZCHERY do 
STOCKHOLMU. 

— Korespondencja Słowa — - 
Stockholm, 17 go maja. 

Przyprószone siwizną majowego 
śniegu szarzeją gdzieś w oddali stock- 

. holmskie szchery. Skręcamy w prawo 

od osadzonej na gołej 'granitowej 
skale latarni morskiej Landsort i 

wchodzimy w kręte (znaczone dla 

użytku dziennego bojami i miechami, 

a różnokolorowemi i o różnym cha* 

rakterze ogniami dla użytku nocnego), 

przejście pomiędzy tu gęściej, tam 

rzadziej porozrzucane, a raz drobniut- 

kie, raz zaów dość duże skaliste wy- 

sepki. Gniło-bronzowe, karłowate jod- 

ły, nagie szkielety rzadziej spotyka- 

nych drzew liściastych, ,szaro-brunate 

mchy, pochmurne i pokryte ciemnemi, 

cięż kiemi obłokami niebo—wszystko 

to dopełnia kolorytu tej głuchej, bez: 

nadziejnie pustynnej i pozbawionej 

jakiegokolwiek życia północnej krainy, 
Do Stockholmu jeszcze 76 mil 

mila morska — 1853 mtr.). Zwolna 

przesuwa się nam przed oczami wy: 
sepka za wysepką, nużąc jednostaj- 
nością swego krajobrazu. Ale oto 
nieco się on zmienia: pokazują się 
szybujące w powietrzu drobne płatki 
śniegu, przybywa ich z każdą chwiłą 
coraz więcej, a wiatr zwolna narazie 
zaczyna pogwizdywać, potem nadla- 

tuje jeden silniejszy poryw wichru, 
za nim drugi, statek przechyla się pod 
jego raptownym naporem nieco na 

bok, a wokoło zaczynają krążyć i tań- 
czyć białe kłęby . śnieżnej zamieci. 
Cały świat ginie całkiem z oczu — 
dącego naprzód statku. 3 

Do telegrafu maszynowego: „Pół 
mocy!*, „Małą mocą!”, ale oto za- 
czyna się już rozwidniać, chmury 
gdzieś giną i ukazuje się słońce. Na- 
wet na chwilę, gdy wiatr całkiem u- 
staje robi się dosyć ciepło, śnieg jed- 
nak dalej leży czekając ciepiejszych 
promieni. 

Ukazują się wreszcie porozrzuca- 
ne tu i owdzie na szcherach kolo- 
rowe drewniane domki. Gdzieś za 
zakrętem miga ich więcej — pod- 
chodzimy właśnie do takiej też prze- 

Posłowie przodujący temu ruchowi 
wysuwając demagogiczne hasła, gra- 
jatu o poważną stawkę, gdyż chodzi 
im o zachęcenie kolejarzy do głoso- 
wania na nich podczas nowych wy- 
borów do Sejmu. 

Dowiadujemy się, że jakkolwiek 
zebranie to jest już od pewnego cza- 
su zapowiedziane, miejscowe władze 
policyjne dotychczas nie zostały po- 
wiadomione urzędowo o wydanie ze= » 
zwolenia na zebranie. Czy blok ten 
zdoła przeprowadzić swoje postulaty, 
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NADESŁANE. 

Mytło ogórkowe 
IANATOOICZ— Lada. 

ważnie drewnianej „szcherowej* mie- 
ściny: Dalaro. Całe zbocze wyższej 
w tem miejscu nieco skały pokryte 
jest domkami — ale cóż za różno” 
barwność kolorów! Ceglaste, seledy- 
nowe, „cieliste*, kanarkowe, bordo, 
lazurowe... Monotonja ogólnej sza- 
rzyzny odrazu  wybarwia się tęczą, 
ożywia, Toteż wcale nie dziwię się 
temu upodobaniu mieszkańca szcher 
do owej różnobarwności, a czasem 
jej przejaskrawienia — jak ona bo- 
wiem odrazu nadaje całemu życiu in- 
ny charakter, jak zmienia do niepo- 
znania ową skalistą pustynię! 

Zwolna zapada wieczór. Coraz 
więcej spotyka się tu i owdzie poro- 
zrzucanych will letnich i pałacyków, 
głuchych jednak dziś jeszcze zupeł- 
nie i opustoszałych. Słońce powoli 
kładzie się poza karłowate jodły, zło- 
cąc ostatniemi promieniami swój szlak 
wodny. Wreszcie schowało się już 
zupełnie, ale zmierzch trwa jesze 
cze bardzo długo, tembardziej, że 
podtrzymuje go Światło księżyca, na- 
razie też złotawe, które jednak siop- 
piowo coraz bardzie się wysrebrza, 
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® pokojowe. Dowiedzieć się na miejscu. :9. 
* (Jechać przez Most Zielony, Pióromont. $ 

mina żyć... 
z 

jj] E. Mieszkowski _- 
Mickiewicza 22 

Wytworne i trwałe CZAPKI i 

KAPELUSZE 
Kraj, i zagr. (Borsal., Habig i in.) 

ВНО а лНЕ АНЕ О АР 2О 

denlna pasta do zębów 

KREM PERŁÓWU 
HNATOOICZ, Loów, 

KOKESGEGE GWONUGOGO 

LETNISKA i 
w majątku «Tuskulany» 

RBL TNP 
` do Tuskulan). 

N-+-+4440449— 044450 L 

Lekarz- Dana F. SZzfiro 
przeprowadziła się 

z ul. WILEŃSKIEJ 21 

na Dominikańską 11. 
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Nawet na odludnej wyspie. 

...jeśli się ma dostateczny zapas najlepszej 
czekolady MILKA. 

MILKA-SUCHARD zawiera 100% skonceńtro- 
- wanego pokarmu i może zastąpić wszelkie środki 

żywności. 

Nie kupuj czekolady li tylko dlatego, że Ci 
smakuje. Kup czekoladę MILKA-SUCHARD 
a będzie Ci smakowała napewno lepiej od innych 
czekolad, a przytem MILKA służy najlepiej Twemu 
zdrowiu. Gdy raz tylko skosztujesz, przekonasz się, 
iż niema lepszej czekolady, niż MILKA-SUCHARD. 

| 

KAŻDY KĘS DODAJE SIŁ I ZDROWIA. . 

BITTRA-SUCHARD 
majidealniejsza czekolada dla palaczy 
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„Fascinafa” 
toalecie dla każdej kobiety... i 

© Czyni skórę miękką jak aksamit i czerstwą jak alabaster. 

NA SEZON WAKACYJ LETNICH! 

WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWJA“ 
ul. Hetmańska 1 (dawn. Miljonowa róg Wielkiej): Tel. 722- 

Oprócz operacyj lombardowych | 

Przyjmuje we: na przechowanie 
Futra, Biżuterję i rzeczy wszelkiego rodzaju. 

Lombard czynny codziennie prócz Niedzieli ad 9—2 i 5—7 w. 
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RARAAAKSAKA AESAWRARAZZEBNA 33 

Jedwabie na płaszcze, Double fasse, 
wełny na kośtjumy damskie 

MAMAMA 2 НЫ 
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sprzedaż 

° Sukno i bławaf — 
Kazimerz Rutkowski i J. Domagała 

Wilno, Wielka Nr 47. 
Na sezon wiosenny i letni otrzymano: 

Najmodniejsze rysunki jedwabi, Crepe marocainy, Moaslin 

  

DEBEPESZEEHE ZZ ZZS ZEE 

MASŁO vu. 
'w Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich 

Wilno, Końska 18, tel. 491. 

de: lainy, 
engaliny w różnych kolorach oraz 

i męskie. CENY NISKIE B 

# PES ESA BEDE K 

   

  

WYBOROWE 

hurtowa 

  

nadają całemu krajobrazowi jakieś 
fantastyczńe oblicze z zaczarowanych 
bajek Andersena. 

Stockholm nosi pewien odrębny 
charakter w porównaniu z miastami 
innemi, a człowieka, który po raz 
pierwszy go zwiedza, doprowadza 
wprost do rozpaczy—oto nie posia: 
da... centrum, przynajmniej anija, ani 
moi koledzy go nie znaleźii. Tu są 
wspaniałe cukiernie, tam olbrzymie 
gmachy państwowe, tu dochodzące 
do 16-tu pięter kamienice, tam sze- 
rokie ulice z ogromnemi sklepami. 
Ale centrum właściwie niema, bo 
miasto jest porozrzucane po wystep” 
kach—składa się więc prędzej z całe- 
go szeregu „podcentrum*, 

W każdym jednak razie potężne 
wrażenie robi, chociażby tylko. ze 
względu na ogromy pałacu królew- 
skiego, gmachu Rigstagu i innych, a 
także ze wzgłędu i na ruch aut, htó- 
ry tem bardziej przecięlnego Europej 
czyka oszałamia, że, w przęciwieństwie 
do innych krałów, w Szwecji wszyst- 
ko jeździ mie prawą stroną a lewą. 
Toteż co chwila człowiek, przecho* 

dząc ulicą, cofa się, ucieka, ogląda 
na obie strony, nieraz długo się jesz* 
cze zastanawia, zanim się ostatecznie 
namyśli i zdecyduje.  Tembardziej, że 
wszystko tu idzie w szybkiem tempie, 
nawet orszaki pogrzebowe, które 
jadą wyciągniętym kłusem: ma prze- 
dzie wysoki karawan z  nieboszczy- 
kiem, a za nim szereg karet z odpro- 
wadzającymi go na łono Abrahama. 

Cała Szwecja jest pod znakiem 
prohibicji i charleston'a. Charleston'a 
tańczą tu wszyscy i wszędzie. Nawet 
Pawłowa, która tu przyjeżdża na goś- 
cinne występy, mające się zacząć 18 
bm. w coś 6-cio czy 8-mio pigtro- 
wym, a w Stylu amerykańskim gma- 
chu koncertowym, też ma, zdaje się, 
go produkować na scenie; zresztą za 
to nie ręczę. Ręczyć jednak śmiało 
mogę za to, że od czasu ogłoszenia 
częściowej prohibicji (2 litry miesięcz= 
nie na mężczyznę, 1 na kobietę i w 
restauracji po 2 kieliszki do każdego 
obiadu lub kolacji) spożycie spirytu- 
alii w Szwecji znacztije się wzmogło. 
Bo owoc zakazany smakuje zawsze 
lepiej, toteż za konjak, rum czy to 

likiery można pozyskać sobie wszyst. 
ko, szczególnie zaś serce Szwedek. 

Nie zdziwiło mię też wcale, gdyz 
głębokiego snu w swej kabinie zbu- 
dziło mię lekkie skrzypnięcie drzwi, 
wraz za którem ukazała się w nich 
jakaś postać niewieścia. Przetarłem 
tylko oczy i spojrzałem na zegarek: 
4ta rano. A z ust mej tajemniczej 
nieznajomej popłynęły tymczasem ni- 
by słodkie melodje, owe dwa spoty- 
kane na każdym kroku w Szwecji za- 
pytania: «No konjak?» i «No spritės, 
modulowane wraz z milutkiem uśraje- 
chem na wszystkie tony i odcienie. 

«Niestety, als nie» starałem się 
jaknajładniej wybąkać po szwedzku... 
A gdy strudzone snem powieki za- 
kryły mi się na chwilę... gdym je z 
trudem otworzył na nowo, kabina by- 
ła już pusta—nocna zjawa rozwiała 
się, gdyby mgła poranna wśród wsta- 
jącego z szarzyzny nocnej Świtu... 

W. Karpowicz. 
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RODZINA i SZKOŁA. 
o kolonjach letnich. Oto, co pisze Dr. Antoni Borowski, zna- 

ny ze swej niezmordowanej pracy w Porad- 
ni Przeciwgruźliczej„—«Leczą się w niej ty- 

istotą człowieka jest uczuciowość 
к aktywność, uważają poznanie za fu 

Jest rzeczą wiadomą, że zdrowy nie 

įmože zrozumieć chorego, szczęśliwy tą. Ci z gruźlicą otwartą muszą BOROWIE dobrobytem organizmu, a inteligencji 
nie pamięta o nieszczęśliwych. Niechże pracować zawądowo I szerzyć "infekcję gr RO EE x a. 
mie będzie tak w tym roku, i niech źliczą z powodu braku dia nich szpitala izo- 6 wsbiinie Sówówa, Bas 

wszystkie matki wyježdžające ze swe- 

Ei presji. Zadaniem 

siące chorych na gruźlicę otwartą i zamknię- kcję biologiczną, ściśle związaną z 

O Ww O 3 

niach, które z natury swej są naj- 
przód praktyczne, teoretyczne zaś 
powstają później, Źródłem zaintere- 
sowań dziecka są cztery instynkty: 
społeczny, tworzenia, badania i eks- 

wychowawcy , jest 
wykorzystanie i rozwinięcie zdolności 
i instynkiów dzieci. 

Pedagogika Dzveya ma trzy cechy 
zasadnicze, jest ona: Genetyczna— u- 
waża on zainteresowanie za sympto- 
maty sił psychicznych: 2. Funkcjo- 

Przygotowania do Koronacji Obrazu Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, 

W. piątek pod przewodnictwem na płacu przed Bazyliką, W dniu 
]. Е. ks, biskupa Michalkiewicza od- 2-go lipca 0 godzinie 9 i pół rano 
było się w wielkiej sali konferencyj- Obraz zostanie przeniesiony przed 
nej wojew ództwa posiedzenie Komitetu Katedrę gdzie odbędzie się główna 
Organizacyjnego uroczystości Koro- część uroczystości poczem Obraz zo- 
nacji Obrazu Matki Boskiej Ostro: stanie orzeniesiony do Ostrejbramy. 
bramskiej, na którem kierownicy po- P. Dyr. Maruszkin poinformował, 
szczególnych sekcyj złożyli sprawoz- że Ministerstwo Komunikacji udzieli- iacyjnego>. Oddział gruźliczy na Zwierzyńcu 

mi pociechami 

pomyślą o tych matkach, które swym 

ma tylko 30 łóżek dla gruźliczych, przytem jego musi być stworzenie człowieka 
na wieś, do słońca, utrzymanie jest niedostateczne prawie, gdyż czynu. 

koszt wynosi zaledwie 93 grosze dziennie 
Polepszenie tego stanu zależy od 

Do rozwijania aktywności 
współdziałać mają prace ręczne dziec- 

dzieciom słońca dać nie mogą. Tyle, ek a przedewszystkiem od sa- ka, to też praca ręczna musi być о- 

tyle tych bladych, anemićżnych, wąt- 

łych istotek potrzebujących koniecz- 

nie i bezwzględnie wsi. Musimy 
wszyscy, całe wileńskie społeczeństwo, 

pomóc im. Oto garść informacyj o 
kolonjach, udzielonych łaskawie przez 

dr. Brokowskiego, członka zarządu 

Tow. Kolonji letnich, naczelnego do- 

ktora szkół powszechnych. W roku 
zeszłym z półkolonji skorzystało 134 

dzieci, Przychodziły cene (półkolonje 

były w dwuch punktach: na Zwie- 

rzyńcu i na Zakrecie) o godz. 8 rano 

i były na świeżem powietrzu do 8 wie- 

czór. Utrzymanie każdego dziecka 

wynosiło dziennie 89 groszy. Ogółem samorząd utrzymywał jedną stację <Kropli średnie 
wydano na półkolonje 5864 zł. 27,gr. 

Dzieci poprawiły się znacznie. Przy- 

było im wszystkim na wadze. Na ko- 

lonje wysłano 120 dzieci. Kolonie te 
były w Borunach. Utrzymanie dzieci a 
kosztowało coś około 9.000 zł. Wró» 
ciły pełne zdrowia i sił. Ale jakże 

morządu—twierdzi Dr. Borowski. 
Dr. Narkiewicz opisuje okropne warunki 

higjeniczne naszego miasta, które niestety 
są aż nazbyt oczywiste. Z uznaniem pod: 
kreśla pracę organizacji Lekarzy szkolnych 
(przy Magistracie), która przez systematyczne 
badanie dzieci, dokarmianie najuboższych, 
odsyłanie do łaźni itp. zabiegi wp'ywa do- 
datnio na podniesienie stanu sanitarnego 
Szkół. Słusznie zaznacza między innemi D 
Narkiewicz, iż Wilno jest wyjątkowem mia- 
stem, w którem spaceruje tak wielka ilość 
umysłowo 'chorych, pozbawionych opieki le- 
karskiej, dzięki przepełnieniu w szpitalach, a 
jakże deprymujące wrażenie wywiera taki 
chory, szczególnie na dzieci! 8 

Dr. Szuniewicz, człowiek o olbrzymich 
zasługach, któremu zawdzięczają życie i 
zdrowie tysiące maleństw, porównuje rozwój 
Opieki nad matką i ae ah. za 
ranicą. Przy, iające doprawdy  jesi to 

Korównanić (w Niemczech jest 7000 stacyj 
opieki nad matką i dzieckiem). W Wilnie 

Mieka», lecz na ten rok zmniejszył wypłaca- 
ne pobory do połowy pensji jednej higjeni- 
stki, podczas gdy potrzebne są dwie. To też 
jedynie dzięki inicjatywie poszczególnych 
osób i instytucyj istnieje u nas 9 Stacji 
Opieki, potrzebuje zaś Wilno 30—35 stacyj. 

y fabrykach wileńskich nie posiadamy 
ani jednego żłobka. 

<Jednym z pierwszych warunków w wal- 
ce z gruźlicą powinno być finansowe po- 
parcie Poradni w sposób stały i niezawod- 

środkiem życia szkoły, Pracę dziecka 
opierać należy na jego zainteresowa- 

  

naina — procesy duchowe traktuje ja- 
ko konieczne funkcje życia; 3. Spo- 
łeczna — wychowanie jest funkcją 
społecznego życia. 

"KRONIKA 
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Julji P. M. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji 0. $. В. 

z dnia 21—V 1927 r. 

| 761 

Temperatura 
średnia | > 118C 
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Ciśnienie 

Opad za do: 
bę w mm, 

Wiatr 
przeważający 

U wag i: Pogodnie. Minimum za 
dobę -l- 39C. Maximum za dobę +- 158C, 

mały był ten procent, który mógł ko- ny, co może być uskutecznione przez wpro- Tendencja barometryczna: bez zmian. 

rzystać ze wsi i słońca! Obecnie w 
szkołach powszechnyah m. Wilna 
znajduje się 10020 dzieci. Dziesięć 

procent jest zagrożonych gruźlicą. umożliwienia izolacji. Sanatorja, wreszcie ak- mo. Bawiący w 

Mamy zatem 1000 gruźlicznych. Zdro* 
wotnych sanatorji nie mamy prawie 

żadnych. Chodzi więc bardzo o rato* 
wanie pozostałych dzieci, o to by na- 
braly sił i stały się odporniejsze. 

Magistrat wyasygrtował na półko- 
lonje tegoroczne 10000 zł. Będą one 
w trzech punktach miasta. Wszędzie 

tam gdzie jest las i rzeka. A więc, 

na Zwierzyńcu, Koszykowej i Filarec- 
kiej. Będzie można utrzymać ;, 205 

dzieci. 

Co zaś do kolonij, to przyjmując 

pod uwagę że utrzymanie dzienne 

dziecka wynosi 1 zł. 30 gr.—coś oko- 
ło 60 zł. za przeciąg trwania kolonji— 
by utrzymać przynajmniej 150 dzieci 

trzeba mieć 10.000 zł. Skąd je wziąść? 
Czy społeczeństwo wileńskie dopo- 
może do tego? Przecież to idzie o 
dzieci, o przyszłe pokolenie, o przy- 
szły naród polski. Gdy każde polskie. d 

miasto ratuje swych najmłodszych raz bardziej niedostępny, to opłata 
obywateli, i Wilno niech nie ustępu- 

je w gorliwości innym miastom. 
Towarzystwo Kolonji letnich ma 

plany na wiełką metę zakreślone. Jest 
projekt zorganizowania stałej siedziby 

kolonji letnich w folwarku, który 

wkrótce przejdzie do zarządu Tow. 

Kol. Letn. Są plany zbudowania ba- 

raków letnich, lub wydostania namio- 

tów i ustawienia ich па podłodze. 

Ale najpierw trzeba dużego remontu 
i rozbudowania folwarku. 

| Muszą dzieci jeszcze na to cze- 
kać. Czy długo? 

J. M. 

O akcję przeciwgruźliczą. 
Wileńskie Towarzystwo Przeciwgružii- 

cze, któremu zawdzięczamy istnienie instytu- 
cji miezwykle pożytecznej, jaką jest Przy- 
<hodnia Oružlicza, nie zadawalnia się tem 
czego dokonało i nadal en rgicznie pracuja 
na polu walki z gruźlicą. Przez członków te- 
go Towarzystwa były wypowiedziane refe- 
taty w marcu r. b., które później zostały 
wydane w oddzielnej broszurze. Jak słusznie 

eśla prezes Towarzystwa prof. Dr. St. 
adyczko, kwestje zdrowia, wogóle nie 

budzą u nas zainteresowania. Wilno zaś zaj- 
muje ostatnie miejsce, w porównania 'z in- 
mermni miastami o przybliżonej liczbie miesz- 
„kańiców, pod względem wydatków na zdro- 
wie publiczne. «Samorząd m. Wilna w r 
1926 udzielił Towarzystwu 2.000 złotych, a 
w tegorocznym budżecie nie została prelimi* 
nowana absolutnie żadna kwota» — pisze 
prof. Włądyczko, a dalej: «Słusznie mówią, 
że głównym gi waj m. Wilna jest 
deszcz z wiatrem». Istotnie miasto nasze, a 
tembardziej wieś na Kresach urąga elemen- 
tarnym wymaganiom higjeny. W krótkich 
słowach przedstawia nam pzof. Władyczko, 
jak okropną klęską jest gruźlica, która zkbie- 
ra w Polsce rocznie 100.000 osób, a ileż 
innych chorób dziesiątkuje ludność! 

Jakże gorąco powinno popietė społe- 
czeństwo i dążyć do tego wszelkiemi siłami 
by zostały wcielone w Życie zasady profi- 

_faktyki (zapobiegliwości) komunalnej. W 
nglji kwestje walki z gruźlicą rozpatrywa- 

ne są na łej właśnie płaszczyźnie  profilak- 
tyki, oto przez rozstrzygnięcie jakich kwestyj 

» dążą Anglicy do celu: ||| 
| 1) Kwestji mieszkaniowej, pizez odpo- 

więdnią rozbudowę. 2) Kwestji powietrza t. 
ogrodów i parków. 3) Dobrej wody. 4) 

Kanalizacji. 5) Odżywiania dobrego. 6) Opie- 
kę nad dzieckiem i matką. 7) Walki ze zwy: 
rodnieniem. 8) Walki z alkoholizmem i in- 
nego rodzaju narkomanją. 9) Walki z cho- 
robami wenerycznemi. 10) Walki z niechluj: 
stwem i brudami w mieszkaniach S 
nych, hoteląch i pensjonatach. 11) Walki z 
niechlujstwem w urzędach. 

Niezmiernie ciekawem wydaje się nam 
zbadanie, jak u has przedstawiają się te 
kwesije, uznane przez Anglików za zasadni- 
cze w walce z gruźiicą. Postaramy się w 

« 

miarę możności w szeregu artykulėw intor- 
macyjnych zaznajomić szersze koła społe- 

czeństwa wileńskiego z działalnością odpo- 

wiednich placówek. 
Na niektóre z tych zagadnień znajduje- 

my odpowiedź na dalszych kartach tej cie- 

Rawej choć królkiej broszury. 

wadzenie na ten cel odpowiednich sum do 
budżetu miejskiego», — pisze Dr. Brokow- 

ski:— «Potrzebny jest szpital dla gruźlicznych, 
co najmniej na 200 łóżek»... prócz tego od- 
dzielny szpitał dziecinny na 300 łóżek, dla 

cja zapobiegawcza, dałyby wkrótce wyrażne 
rezultaty». || 

Obowiązkiem naszym, całego społeczeń- 
stwa, jest przedsięwzięcie energicznej i zgod- 
nej akcji, zdążającej ku podniesieniu zdro- 
wotności w naszem mieście, . przedewszyst- 
kiem zaś Poe troskliwej opieki nad 
dziećmi, od których zdrowia zależy rozwój 
fizyczny, a częściowo i moralny narodu. 

roszura, © której piszemy jest zatytuło- 
wana: O gruźlicy, jako największej klęsce 
społecznej naszych czasów. (Pod red. Dr. 
A. Borowskiego). 4 

Lb. 

Kwestja ogrodów. 
Jak widzimy ze sprawozdania z 

książki „O gruźlicy", jedną z kwestji 
dotyczących rozwoju profiłaktyki jest 
istnienie ogrodów. Zdawaloby się, ż: 
nie należy w Wilnie szukać zielonoś- 
ci, mamy jej tak dużo, a jednak og- 
rodów dla dzieci brak. O wywożeniu 
codziennem dzieci za miasto, ze śród- 
mieścia, niema mowy, bogaci nawet 
ludzie nie mogą tego uczynić, tem- 
bardziej, że komunikacja jest 
1 „Z nadejściem wiosny i pięknych 

ni, 

przy wejściu, to koncert, to zabawa, 
ogół dzieci nie może więc się tam 
dostać, A Cielętnik jest miejscem 
schadzek,  niedwuznacznych  flirtow 
itp. Teraz, kiedy długie dnie pozwa- 
lają na pozostawanie dzieci na. po- 
wietrzu przez większą ilość godzin, 
„przykro jest doprawdy nieraz patrzeć, we 
jak biegają one, zupełnie nieraz za- 
niedbane przez zajęte rozmową z 
żołnierzami niańki, pomiędzy ciżbą 
bardzo podejrzanych osób. 

Podobno miejscem zabaw dziecin- 
nych mają być skwerki, a raczej ma- 
łe dróżki na nich, (bo dziecku na 
trawnik wejść nie wolno). Czyż 
skwerki zakurzone nie byłyby odpo- 
wiedniejsze dla spacerów wieczornych 
starszych pokoleń, gdy natomiast og 
ród, odpowiednio urządzony mógłby 
się stać królestwem dzieci. 

Gięboki smutek ogarnia na myśl, 
jak bardzo mało cenimy i dbamy o 
ie małe istotki, nasuwa się mimowoł- 
nie porównanie tym, którzy mieszali 
czas jakiś w takim np. Petersburgu, 
gdzie ogrody były prawdziwą radoś- 
cią dzieci. Nie żałowano kosztów na 
organizację ślizgawek, gór lodowych, 
zwożęnie żółtego piasku w  olbrzy- 
mich ilościach... tam wie zabraniano 

dziecku grzebać słabemi rączkami w 
ziemi przy pomocy drewnianego szu- 
felka, a stróż, który pozwoliłby sobie 
w grubjański sposób krzyczeć za to 
na dziecko, nie długoby „cieszył się 
posadą. Lecz u nas widocznie za 
bardziej niebezpieczną uważana jest 
mała jamka wykopana przez  trzyjete 
nie dziecko, niż dziury w chofdni- 
kach, a nawet rynsztoki, nie pokryte 
żadnym niostkiem (jak np. przy wej- 
ściu do Cielętnika od strony rzeki). 

Pedagogika Deveya. 

Towarzystwo Miłośników Szkoły 
Twórczej organizuje stale, od pew- 
nego czasu, zebrania dyskusyjne, ra 
których poszczególni _ członkowie 
wygłaszają referaty o nowych teor- 
jach wychowawczych i ich twórcach, 
eraz_ próbach stworzeni © DL šias zenia nowej szkoly 

ciekawy įreferat 
przedstawičielu i 

droga. 

ogród Bernardyński staje się co- 

URZĘDOWA. 
— Poseł Stettson opuścił Wil: 

ilnie w  towarzy- 
stwie naczelnika Wydziału Zachodnie- 
go M.S.Z. Tadeusza hr. Romera i se- 
natora Balińskiego poseł Stanów Zjed- 
noczonych p. Stettson wyjechał wczo- 
raj samochodem do Grodna skąd na- 
zajutrz uda się do Warszawy. W czasie 
swego pobytu p. Stettson złożył wi: 
zytę p. woj. Raczkiewiczowi oraz 
przyjął delegację miasta w osobach 
p. prezydenta Bańkowskiego i p. 
Chądzyńskiego, którzy złożyli kondo* 
lencję z powodu katastrofy .żywioło- 
wej, która dotknęła ostatnio tak strasz- 
liwie Amerykę, 

W godzinach popołudniowych, 
Wojewoda Raczkiewicz podejmował 
posła Stettsona śniadaniem, po któ- 
rem pos. Stetson w towarzystwie rad- 
cy wojewódzkiego p. Rauego zwie- 
dzał miasto. Poseł Stettson zachwy- 
„cał się zarówno położeniem miasta 
jak i pięknem jego zabytków, które 
najbardziej znakomitego gościa intere- 
sowały. " э 

MIEJSKA. 
— (x) Posiedzenie komitetu 

rozbudowy m. Wilna. We środę 
dnia 25 maja r.b. o godz. 8 wiecz. 
odbędzie się w sali posiedzeń Rady 
Miejskiej posiedzenie komitetu rozbu- 
dowy m. Wilna w celu omówienia 
całego szeregu podań poszczególnych 
petentów o pożyczki na remonty do- 
mów. . 

— Gošcie finlandzcy. W dniu 
zorajszym bawiła w mieście wy- 

cieczka przedstawicieli sfer rolniczych 
Finlandj. Po całodziennym zwiedza: 
niu miasta oraz paru wybitniejszych 
pod względem kultury rolnej mająt- 
ków—wycieczka odjechała wieczorem 
w kierunku Warszawy. W numerze 
wtorkowym podamy obszerniejsze 
szczegóły z pobytu gości finlandz: 
kich w Wilnie. т 

: SZKOLNA 
— Egzamina w Seminarjum 

nauczyc.elskim w Trokach. Ze 
wzglgdn na stopniowe przeksztalca- 
nie seminarjum nauczycielskiego żeń- 
skiego w Trokach na męskie w roku 
bieżącym będą przyjmowani na kurs 
wstępny chłopcy od lat 13 do 16, 

„Egzaminy wstępne odbędą się w 
dniach 30 czerwca i 1 lipca 1927 r. 
Podania należy kierować do Dyrekcji 
seminarjum państwowego w Trokach. 

— Koedukacyjne Gimnazjum 
Im. T. Czackiego podaje do wia- 
domości, iż zapisy uczniów i uczenie do wszystkich 8 klas Gimnazjum na rok szkolny 1927—28' przyjmuje Kan- 
celarja Gimnazjum (ul. Wiwulskiego 11) od godz. 9—12 rano i od 4—6 po poł. Nauka we wszystkich klasach 
odbywać się będzie w godzinach 
rannych. 
PRACA i; OPIEKA SPOŁECZNA 

— (x) Robotnicy zatrudnieni przy kanalizącji żądają podwyżki 
płac. Wobec gwałtownego wzrostu GORY. w ostatnich czasach i bar- zo niskich płac robotniczych przy budowie kanalizacji, na. ogólnem ze- braniu robotników zatrudnionych przy kanalizacji „powzięto uchwałę żądać podniesienia płac obecnych. | 

„ Wobec powyższego też zarząd 
głów. związku zaw. robotników prze- P. Jasiński, odczytał mysłu budowlanego przesłał w dniu 

o najwybitniejszym wczorajszym do Magistratu pismo z 
twórcy nowego kie- prośbą 0 poparcie uchwały robot: 

runku wychowawczego w Stanach ników. 
Zjednoczonych — fiłozofie i 'pedago- 

založycielu szko- gu Janie Devey'a*), 
ły doświadczalnej w Chicago. 

Kierunek filozoficzny, 

mierze do powstania idei 

*) Jan Devey: Szkoła i Dziecko 
Jan Devey: Szkoła i Społeczeństwo. 

iek którego 
przedstawicielem jest Devey, prag- 
matyzm przyczynił się w znacznej 

szkoły 
twórczej. Wychodząc z założenia, że 

Magistrat mając na względzie о* 
becną drożyznę zwrócił się do Wo- 
jewództwa z prośbą o zwołanie kon- 
ferencji w celu rozpatrzenia prośby 
zawartej w piśmie zarządu tego 
związku, х 

Z ŽYCIA BIALORUSKIEGO. 
„ — (-n) Konferencja Bialorus- 

kiej Rady Narodowej. Dziś 22 b. 
m. w lokalu własnym przy ul. 

walnej 6-4, odbędzie się o godz. 10 

dania z poczynionych już przygoto- ło 33 proc. zniżki dla pielgrzymów 
wań. O przygotowaniach w dziedzi- 
nie sanitarnej mówił prezes oddziału 
Czerwonego Krzyża p. Uniechowski. 
Przygotowania te idą w kierunku za- 
pewnienia szybkiej i sprawnej pomo- 

go obchodu jak i w dniach uroczy- 
stošci. W tym cełu urządzone zosta- 

rych rozlepione zostaną stosowne o- 
głoszenia. 

Z kolei J. E. biskup Michalkie- 

w obydwu kierunkach. Zniżka ta wed- 
ług wszelkiego prawdopodobieństwa 
zostanie przyznana i pielgrzymom in- 
dywidualnym. 

-Pozatem na posiedzeniu omėowio- 
————Cy Satlitarneį zarówno w czasie same- no projekty urządzenia rozrywek w 

godzinach wieczornych w dniach uro- 
czystości. Poza przedstawieniami w 

„Hą specjalne punkty sanitarne o któ- Reducie, Lutni i Teatrze Letnim prof. 
Ruszczyc zaprojektował urządzenie 
widowisk na Wilji przedstawiających 
za pomocą inscenizacji świetlnej na 

rano konferencja Białoruskiej Rady wicz poinformował zebranych, że za- łodziach symbole z litanji Loretań- 
Narodowej w Wilnie z i udziałem ofiarowane złoto na korony zostało skiej. 

Zach. sł. o g.19 m.30 przedstawicieli z prowincji z terenu przetopione w Mennicy państwowej Wszystkie te* przygotowania: po 
województw: wileńskiego, nowogródz- w Warszawie i z tego stopu jubiler definitywnem ustaleniu jeszcze wielu 
kiego i białostockiego. 

Program konferencji obejmuje: 1) 
sprawozdanie Prezydjum Rady, 2) Re- 
feraty sprawozdawcze ze stanu rzeczy 
w poszczególnych miejscowościach, 
3) odczytanie nowego programu i 
statutu Rady, celem  przedyskutowa- 
nia go i ewentualnego zaakceptowa- 
nia, 4) omówienie dalszej działalnoś: 
ci Rady zarówno politycznej, jak też 
i w dziedzinie kulturalno-oświatowej, 

5) Sprawozdanie białoruskiego t-wa 
kulturalno-oświatowego «Praświeta>, 
i 6) sprawy bieżące. 

Po ukończeniu konferencji w tym 
że lokalu o godz. 5-tej popołudniu 
odbędzie się bankiet na cześć uczest- 
ników konferencji, w którym przyjmą 
rówaież udział w charakterze zapro- 
szonych gości przedstawiciele władz 
wojewódzkich, oraz reprezentanci pra- 
sy wileńskiej. 

Bankiet ten związany będzie za- 
razem i z uroczystością otwarcia Bia- 
łoruskiego Domu Ludowego T-stwa 
«Praświeta», w którego lokalu i odbę« 
dzie się włśnie rzeczona konferencja. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

p. Gorzuchowski robi już korony, 
które będą. identyczne w rysunku 
do dawnych koron. 

Uroczystość koronacyjna odbędzie 

Jęszcze w 1921 r. przybył do Pol- 
ski z Rosji niejakiś Bostronowski 
Stanisław. Przybył na mocy doku- 
mentów urzędnika komisji ewakuacyj-. 
nej wydanych na imię Karola Mar- 
tensohna. W Warszawie zgłosił się 
on do Konsulatu Łotewskiego gdzie 
wyrobił sobie legitymację na imię 
Martensohna, do której dołączył swo- 
ją fotograiję. W Wilnie zamieszka 
pod tym nazwiskiem, dopiero w 1922 
r. na mocy metryki otrzymał legity- 
mację Litwy Środkowej na własne 
nazwisko i na podstawie jej został 
zameldowany. [ 

Na mocy posiadanych wiadomoś- 
ci, że Bostronowski posiada większą 
ilość fałszywych t. z, „mytych* pasz* 
portów, Władze śledcze zarządziły 
rewizję w jego mieszkaniu, przy uł. 
Krzywej Nr 43. Znałeziono 21 sztuk 

szczegółów zostaną ogłoszone w spe- 
cjalnym komunikacie, który wyda sek- 
cja propagandowo-prasowa, 

° 

Ujęcie fałszerza paszportów. 
paszportów, Jeden z tych paszportów 
opiewał na imię Karola Martensohna, 
drugi żony jego Melanji Bostronow- 
skiej, AE reszta była bez 
nazwisk względnie na nazwiska nic 
nie mówiące. W toku dochodzenia 
Bostronowski przyznał się do wypeł- 
nienia tych paszportów podając, że 
kiedy w 1922 | 23 r. był właścicielem 
straganu ze starzyzną kupił u niezna- 
nego mu studenta paczkę książek 
starych, dokumentów i te paszporty. 
Termin ten odnosi się do czasów, 
kiedy Archiwum miejskie przenoszone 
było z Magistratu do Murów Bazyl- 
jańskich i kto wie czy nie zostały 
one wówczas Skradzione, 

Było by to najzupełniej podobne 
do niezaradnej gospodarki ustępują- 
cego zarządu miasta. 

— Ukonstytuowanie 5 6 wyr. MELIA TAN WIESZ TINKA USNS I AN AION ISU 
działu okr. koła związku inwali- 
dów wojennych Rz. Pol. w Wil- 
nie. W związku. z odbytem w dniu 
15 maja rb. walnem zebraniem okrę- 
gowego koła związku inwalidėw wo- 
jennych Rz. Pol. w Wilnie — nowo 
wybrany wydział koła w skład które- 
go weszli: pp Kostecki Ludwik, Ku- 
lesza Andrzej, Borysewicz Michał, 
Dyla Józef, Szwelnik Władysław, To- 
maszewicz Adolf ukonstytuował się w 
dniu 19 maja rb. następująco. 
. Ponieważ p. józef Dyla, wybrany 
jednogłośnie na przewodniczącego 
wydziału koła mandatu nie przyjął w 
diugiem głosowaniu wybrano na prze- 
wodniczącego wydziału p. Kosteckie- 
go, zastępcą przewodniczącego został 
p. Kulesza Andrzej, sekretarzem p. 
Borysewicz Michał, skarbnikiem p. 
Tomagszewicz Adolf. Nowo wybrany 
wydział koła wyraził p. Dyli Józefowi 
podziękowanie i uznanie za dwuletnie 
piastowanie mandatu przewodniczące-. 
go koła, udzielając mu urlopu. 

. . — Akademia Przeciwgruźlicza. Dzi- 
Siaj w niedzielę o godz. 1 min. 15 pp. punk- 
tualnie odbędzie a w Sali Šniadeckich USB. 
(ul. Ś-to Jańska 10) Akademia Przeciwgru- 
źlicza. Słowo wstępne wypowie Prof. Dr. S. 
Władyczko. Referaty wygłoszą: Prof. Dr. W. 
Jasińiski—Plany i horoskopy walki z gruźlicą 
wczesnego okresu życia. Dr. A. Borowski— 
Wczesne przejawy gruźlicy płuc. Dr. A. 
Narkiewicz — Najpilniejsze postulaty uzdro- 
wotnienia m. Wilna z punktu widzenia leka- 

rza sanitarnego. Dr. S. Brokowski—Zwalcza- 
nie gruźlicy wśród młodzieży wieku szkol- 
nego. Wstęp als, * 

Sekcja Propagandy <Tygodnia 
Ucznla» podaje do wiadomości wszystkich 
osób, chcących przyjąć czynny udział w or- 
ganizacji <Tygodnia bczniić (między 9 a 15 
Czerwca), że w dniu 23 maja r. b. o godzi- 
nie 7-ej wieczorem w sali gimnazjum A. 
Micziewicza, ul. Dominikańska 3 odbędzie 
się walne zebranie wszystkich zarządów 
szczególnych uczelni, wchodzących w skład 
Centrali Opiek Szkolnych średnich zakładów 
naukowych w Wilnie. Proszeni są przewo- 
dniczący wszystkich Sekcji i wszystkich 
działów Komitetu Tygodnia Ucznia. Komi- 
tet również zaprasza wszystkie osoby, które 
swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem w 
pracy społecznej mogą się przyczynić do po- 
wodzenia całego przedsięwzięcia. 

Porządek dzienny: 1) Sprawozdanie z 
dotychczasowej czynności przewodniczących 
sekcji i działów. 2) Zatwierdzenie programu 
;„<Tygodnia Ucznia». 3) Wolne wnioski. 

: Stowarzyszenie A chitektów w 
Wilnie organizuje na wtorek dn. 24 maja 
rb. o godzinie 8-ej wieczorem w Wielkiej 
Sali Wykładowej w murach po-Bernardyń- 
skich (ul. św. Anny 4) wieczór dyskusyjny 
po reteracie Inż. Fr. Wojciechowskiego na 
temat «Organizacja akcji budowy tanich do- 
mów wiejskich na Kresach». Zarząd Stowa- 
rzyszenia Architektów uprzejmie prosi o 
łaskawe przybycie rzedstawicieli władz 
Techn. afńistwowych, samorządowych. 
członków Stowarzyszenia Techników Oraz 
osoby interesujące się powyższym tematem. 

— Komitet Organizacyjny obchodu 
25leci. pracy na polu społeczno-oświat. 
zasłużonej pracowniczki p. Stefani Świda, Ę 
niniejszym powiadamia o mającym się od- być obchodzie m dniu 28 
27 r. o g. 5 w. w sali Stowarz. Tech. Pol- 
skich, ul. Wileńska 33, Jednocześnie zwraca 
się do byłych wykładowców jak również uczni i uczenic, oraz osób życzących przy- jać udział w obchodzie, o zapisywanie stę pod niżej podanymi adresami dla otrzymania 
ZS o 

apisy przyjmują: p. Maciejewiczowa 
ul. Ofiarna 2 mati je] z 2 do 5] p. Do- 
mańska ul. Zamkowa 13-2 od g. 4 do 6, p. 
Sławińska Mickiewicza 42-12 od g. 6—7, 
p. Jaksztasowa. Mickiewicza 5-20 od 2 
3—0 — do środy włącznie. 

RÓŻNE. 
— Doroczne Sesje Synodu Wi. 

leńskiego Kościoła Ewangelicko-Re- 
formowanego rozpoczną się dnia 25 
czerwca r. b. uroczystem nabożeń- 
stwem w Kościele Ewangelicko-Re- 

Za-formowanym © godzine 11-ej r ano. 

— Pro 
Oddziału Wil Związku Harcer- 
stwa Polskiego dn, 22 maja r. b. 

Godz. 9 min. 30 — Msza św, w 
kościele św. Michała (ul. Wolana). 

Godz.-10 min. 20—Defilada dru- 
żyn wil. . żeńskich i męskich przed 
starszyzną i gośćmi, 

Godz. 1l—Otwarcie Zjazdu w 
Sali Sniadeckich U.S.B. (wejście od 
ul. św. Jana) przez |. E. ks. Biskupa 
W. Bandurskiego Przewodniczącego 
Zarządu Ojddziału. 2 

Sprawozdanie Zarządu Oddziału 
(wygł. Druh Antoni Narwoysz). ; 

„Piętnastolecie Harcerstwa na Wi- 
leńszczyźnie” (wygł; Druh ph. P. M. 
Puciata). | 

Sprawozdanie kasowe Z. O. (wygt. 
Druh Inž. Rozwadowski). 

Sprawozdanie Komendy Chorągwi 
Żeńskiej (wygł. Druh ph. Czarny. 

Grzesiak). : 
Dyskusja mad  sprawozdaniami. 
AWybory: a) Zarządu Oddziału, 

b) Komisji Rewizyjnej, c) Sądu Har: 
cerskiego. 

Zakończenie Zjazdu. 
TEATR i MUZYKA, 

— «Reduta» na Pohulance. Przegląd 
repertuaru. Dziś o g. 4-ej pp. — <W ma: 
łym domku» — dramat T. Riitnera, o g. S-ej 
wiecz. «Uciekła mi przepióreczka,..» komedja 
St. Żeromskiego. Ceny zwykłe. 

"Jutro po raz 27-my <Sen» — F. Kru- 
szewskiej,  * : ' ь 

Wtorek — «Przechodzień» — В. Ка- 
terwy. 

Środa — <W małym domku» — T. 
Ritinera. 

Ceny miejsc od 10 gr. do 1 zł. 75 gr. 
Recital wiolonczelowy Alberta 

Kaca. W nadchodzący czwartek w Teatrze 
«Reduta» na Pohulance wystąpi po raz 
pierwszy z własnym recitalem  wiolonczelo- 
wym Albert Kac młody, wybitnie utalento- 
wany artysta-muzyk, którego koncerty zagra- 
nicą cieszyły się kolosalnem powodzeniem. 
Albert Kac że uczniem genjalnego prof. 
Klengela, który w swej opinji e nim wyra- 
За się z niezwykłem uznaniem, wróżąc mu 
światową sławę. Po całym szeregu — Копсег- 
tów fortepianowych — recital wiolonczelo- 
wy A. Katza będzie miłą niespodzianką dla 
Wilna. 

— Teatr Letni (ogród po-Bernardyń- 
ski). Po gruntownym remoncie Teatr Letni 
w dn. 20 bm. (czwartek) otwiera swoje pod- 
woje. W dniu tym grana będzie najnowsza 
Rewja stołeczna z udziałem ulubieńców 
Warszawy: z pp. Romualdem Gierasieńskim, 
Mierzejewskim, Koszuckim, Żelską, Pawlisz- 
Czewą i innemi. ; 

і Teatr Polski (sala <Lutnias). < Ju- 
tro pogoda» — świetua krotochwila ame- 
rykańska Hopwooda, na której publiczność 
poprostu z.śmiewa się do łez, grana będzie 
dziś po raz trzeci. 3 

Jest to jaż przedostatnia rola p. M. 
Malanowicz-Niedzielskiej, która wkrótce już 
opuszcza Wilno. у 

Resztę obsady tej świetnej sztuki two- 
pp. Jasifiska, Malinowski i Wyrwicz- 

Wichrowski, który sztnkę wyreżyserował. 
— Dzisiejszą popołudniówkę — wy- 

pełni znakomita komedja Devala «Simona», 
w której świetna gra M. Malanowicz-Nie- 
Niedzielskiej, W. Malinowskiego i K. Wyr« 
wicz-Wichrowskiego, oraz błyskotliwy dow- 
cip tej komedji wywoływały rzęsiste okla- 
Ski na wszystkich przedstawieniach. Począ- 
tek o g. 4 m. 30 pp. 

«Łatwiej przejść wielbłądowi,..» 
najnowsza sztuka Langera wejdzie na reper- 
tuar Teatru Polskiego w Środę najbliższą. 
W rolach głównych wystąpią; M. Malano- 
wicz-Niedzielska i S. Perzanowska. 

— Dzisiejszy koncert-poranek w Te- 
atrze Polskim. Dziś o g. l-ej pp. odbę- 
dzie się poranek wokalny z udziałem uta- 
ientowanych i wybitnych špiewaczek: Elzy 
Igdal (sopran) i Marji Skowrońskiej (mezzo - 
sopran). - 

Program zapowiada arje operowe nie- 
wykonywane w Wilnie: «Weseje Figara», 
<Samson i Dalila», <Trubadur», <Sniegu- 
roczka», <Hūgouoci> i «Casanowa» oraz 
szeieg pieśni: Debussy'ego, Różyckiego, 

am Walnego Zjaztdu Czajkowskiego, Rutkowskiego i innych. 
Akompanjament R. Rubinsztejna. 

Ofiary. 
Ku uczczeniu pamięci zmarłego Ś.p. inż. 

Rukawisznikowa Dymitra współpracownicy 
Wydziału Elektro-Techn. Dyrekcji Kolejo- 
wej w Wilnie składają na ochronkę dla 
dzieci przy cerkwi Romanowskiej (ul. W.Po- 
hulanka) zł. 12 i na ochronę przy Ognisku 
Kolejowem w Wilnie zł. 12.50. . 
© REECE D AL TENS | 

NADESLANE 

Towarzystwo ubezpie« 
czeń „Europa*, 
Sp. Akc. w Warszawie. 

W siedzibie własnej odbyło się 
dn. 18 maja 1927 r. Walne Žgroma- 
dzenie Akcjonarjuszów Tow. Ubez- 
pieczeń „Europa“ pod przewodnict- 
wem p. inż, Artura Machlejda 
Prezesa Rady T-wa. 

W imieniu Zarządu sprawozdanie 
za rok 1926 złożył p. prezes H. Wie- 
czorkowski. W dłuższem przemówie- 
niu przedstawił zebranym całą džia 
łalność T-wa, poprzez okres trudno- 
ści gospodarczych, panujących w 
kraju od 1920 roku z różnemi zmia- 
nami aż do czasów ostatnich, T-wo - 
„Europa“ trudnošci te przeszło 0- 
bronną ręką, stając się pierwszorzęd- 
ną placówką wsród polskich instytucji 
ubezpieczeń na życie. 

Sprawozdawczy okres 1926 go 
roku był pod każdym względem do- 
datni, czego dowodem są osiądnięte 
zyski w kwocie zł. 84,320.24, a co 
zawdzięczać należy z jednej strony 
poprawiającej się sytuacji gospodar- 
czej kraju, oraz z drugiej strony za- 
ufaniu, jakie sobie Two «Ечгора» 
wyrobiło w społeczeństwie. Aktywa 
T-wa w końcu 1926 roku wynoszą 
zł. 1.494 767.59, zbiór składek 
1.193.564.57, suma zawartych ubez- 
pieczeń — zł. 16895.594, rezerwą 
składek wraz ze składkami  przenie- 
sionemi — zł. 895.921.10. Sprawo- 
zdanie Walne Zgromadzenie jedno- 
głośnie zatwierdziło, udzielając pokwi- 
towania Zarządowi i Radzie Nadzor- 
czej. 

Nader pomyślne wyniki  działal- 
ności T-wa „Europa* w 1926 roku 
pozwoliły z jednej strony na przyzna- 
nie ubezpieczonym wysokiej dewiden- 
dy, mianowicie 20 proc. w stosunku 
de opłacanej za czwarty rok i dalsze 
lata premji, oraz z drugiej strony na 
wydzielenie akcjonarjuszom 6 proc. 
dywidendy od posiadanych akcyj i na 
dałsze wzmocnienie funduszów rezer- 
wowych. 

Da Rady Nadzorczej należą: p. p. 
inż. A. Machlejd — prezes, sędzia 
J. Wegner, mec. Br. Łącki, dr. M. 
Wyrostek i pos. ], Makulski; do Za- 
rządu: p.p. H. Wieczorkowski — pre: 
zes, l. Goldman, radca W. Biesiekier- 
ski i J. Machiejd, 

Szkoła „Dziecko Polskie" | 
w Wilnie, Jagiellońska 3—2. 

Stefanji Świda 
Przedszkole—2 grupy 
Szkoła —3 klasy 

Wiek dzieci 4—11 iat 
Ot. od 15 do 25 zł. mies. 

Giuttowne przygotowanie do średn.! 
‘ zakł. nauk. 

Przyjmują się zapisy na nowy rok 
szk. g. 1—2:/, p.p. (prócz piątków),
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   CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 

Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne prof.  Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyw- 

Czają listownie: buchalterji, rachunko- 
wości kupieckiej,  korespordencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 

Dziś będą «6 <Bóg szczęscia i śmierci» egzotyczny dra- 
wyświetlane filmy: „Narayana mat w 6 aktach, Nad program: 1) Nara ER 
dowe święto 3-g0 maja r. b. w Warszawie»—w 1.ym aktcie. 2) <W chwiji największejśfż 
niemocy» —w l-ym akcie, 3) «Tygodnik Gaumont'u Nr. 52>—w 1.ym skcie, 4) <Poradygog 
przeciwgrużlicze»—w 3-ch aktach, W poczekalniach koncerty radjo, Ostatni senas ož? 
godz. 10. Początek seansów: w niedzielę i święta od godz. 3, w soboty od geuz. 4 i 

UWAGA! 
Żądajcie we wszystkich aptekach, drogerjach it, p. 

jedynie niezawodnych środków 

TANATOL przeciw karaluchom i prusakom, 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5). 
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W ażyciu od 1911 roku, 

LABORATORJUM CHEMICZNE 

inne dnie od godz. епа biletów: parter—60 gr., balkon — ы st rogrami; 
ORWIN przeciw myszom i szczurom. prawa, kaligrafji, pisania na maszy- <Kapitan z Naa R: й 2 ię w o BS pa wę 
MO GIL przeciw pluskwom. nach. Po ukończeniu świadectwo. = ' 
SINTiN przeciw molom, pchłom i t. p. ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! © Kino- H li “ | „Parter — 80 gr., Balkon — 50 gr. Kobiety, nie doprowadzajcie mężczyzn do szaleństwa! 

a przekonacie się, że są najskuteczniejsze. 6 teatr. 39 €110S Najpiękniejsza królowa ekranu, czarująca LYA DE PUTTI w swej ostatniej kreacji przed wyjazdem 

© 
66 Wielki dramat erotyczny z udziałem największego tragik ul. Wileńska 38, do Ameryki p. t. „„Zazdrość doby obecnej WERNERA KRAUSS. Ostatni оааа 3.1‹%15: Słynna Wróżka Ghiromantka 

  

  

», przyjmuje od 10 do 8 wieczór. Prze- mcy ` - т > - = L Kino: ją M Parter od 50 gr. Film, jaki publiczność dzisiaj żąda! Iragik wszechświatowej sławy ALFRED ABE S$ 
J: S R 0 [© Z w. N S K l i S " k a gen odd wy eat zob Teatr „Polonja № znana <Kokota Lu» z filmu „Hrabina Paryża* ERIKA GLESNER i słynna jako «jedma z Wielas w lektoralna Nr. „65-11. ul. A, Mieklewicza 22, AUD EGEDE NISSEN * : Sai auk ia © UAKURENANEEK w połężnym 10 skt. dramacie „Ludzkie Mrowisko Dom 

pikantna historja pewnego domu. Parter od 50 or, 

Krzyża (Zarzecze), ul. Młynowa 21, 
m. 6, w bramie schody na prawo. 

CZARNIECKA GÓRA 

« © 
e     

Jakich Wiele 

Uzdrowisko leśno-górskie, 3 km. szosą od st. kol. Nekłań (Koluszki—Skarżysko). 
Wspaniałe warunki klimatyczne. Kanalizacja, wodociągi, elektryczność. Zdrowa, obfita i smaczna 
kuchnia. Dietetyka, wodolecznictwo, kąpiele słoneczne, kwasowęgiowe, ciechocińskie i wszelkie 
mineralne. Elektroterapja. W głównym sezonie przędstawienia teatralne, radio, koncerty, reuniony, 
zabawy, oraz wycieczki w malownicze okolice gór Ś-to Krzyskich. Dzienny koszt pobytu wraz z 
oddzielnym pokojem, całkowitem utrzymaniem i opieką lekarską wynosi obecnie od 11 zł. od osoby. 
Informacji udziela zarząd na miejscu. Adres; Czarniecka Góra poczta Stąporków. Prospekty 
bezpłatnie. Telefon międzymiastowy w Uzdrowisku, 

PAT | 
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DOKTOR 

0. ZELDOWICZ 
chor. WENERYCZ- 
NE, MOCZOPEG. 

KÓRNE 
„|od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 
S.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE 1 chor. 
DRÓG MOCZ, 

rz. 12- jod 46 
ul.Mickiewicza 24 

į tel. 277. : 
W. Ždr. Nr. 31. 
— 

Ožyūska-Smolska 
Choroby jamy ustne, 
lombowanie i usu- 

wanie zębów bez bólu. 
orcelanowe i 

    

    

    
007+05+40+66+0 55705 Doskonałe wykonanie. 

Ją NA RaTy, $ ; e ИНЕ t RADJO sdlldńi speiąt ėjo $ W graniu nie ustępuje najdroższym aparatom. 
4 amatorski. ›   

| $ Kompletne instalacje z nowo- 
ь czesnych odbiorników. 

  

EBM ||57 ORYGINALNE 

„Parlophony” "" * mmm 
Już są w sprzedaży: | | 

płyty angielskie „PARLOPHON“ Światowej SŁAWY, 
Bogaty repertuar. 

Nagranie znakomitych artystów, jak: JAN KIEPURA, COSTA MILONA, GRUSZCZYŃSKI i innych. 

  

„„Akuszerką 
Wi Smiatowska 
przyjmuje od godz. © 

do 19, Mickiewicza 
46 m. 6 

Bezpłatne porady poleca 

najstarsza firma Raujow 
w Wilnie. 

  

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, _ moczo- 
płciowe i skórne. ul. 
Wileńska 7, tel. 1067, 

A 
Lekarz-Dentysta 

MARYA 

    

Ból głowy 
i WYCZERPANIE 

suo 
ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie“ 
nia hemorołdalne są spowodowane 
złą przemianą materji i zanieczyszcze- 

<ABLETA, 
KEFIROWE 
DO UŻYTKU DOMOWEGO 

b złote 
i - „m * SPOSÓB UŻYCIA DOŁĄCZONY DO koi niem krwi w organizmie ludzkim ' rony, Sztuczne zęby. 

Ap ! KAŻDEGO PUDEŁKA Wojskowym, urzedni- Zioła z gór Harcu d-ra Lauera aa Zd Ea 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 

Ją 

zniżką. Ofiarna 4 m. 3, 
Wydz. Zdr, Nr 3 
— — 

| Dr Cz. KONECZNY. 
|, Choroby Ww, 

|| chirurgja jamy ustnej, 
| Sztuczne zęby. Porce- 

„lanowe korony. 
Mickiewicza 11 — $ 

ojskowym i urżęd- 
nikom zniżka i na 

pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 
a przedewszystkiem użdrawiają żołą- 
dek.i powodują regularne działanie 
wątroby. | nerek, oraz usuwają 

‹ obstrukcję. 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
„uśttwają z organizmu zbyteczhe nie- 

* użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu 
się osadów, następstwem których jest | materjaów przyjmyje się: «-*jakóba 
ŻE are NT ‹ Jasiūskiego Nr 1 m. 10—parter. 

‚ « į ° między innemi: Where do you work a John, charlston. €2l ICT taneczne Everything's made flolove, fox-trot, 
" _ Maria, blues, Toreador, one-step. 

A On the Riviera _ : 
> That night in Araby 

w MUZYKA KLASYCZNA. 

Do nabycia we wszystkich składach instrumentów muzycznych i 

fox-trot. 

  

Dekatyzowanie (Ge * 
PLISOWANIE i KARBOWANIE 
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gramofonów. 
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pełnomocnictw, dokumentów zawierających zobowiązania i żą- 
- dań zwrotu sum z instytucji kredytowych, oraź z prawem sa- 

modzielnego podpisu polis, świadectw tymczasowych na ubez- 
pieczenia, tudzież bieżącej korespondencji. Dyrektorem Naczel- 
nym Jan-Adan Jeziorafiski, zastępcą dyrektora naczelnego 
Andrzej Śliwiński, wicedyrektorami z prawem samodzielnego 
podpisu każdego z nich polis i świadectw tymczasowych па 
ubezpieczenia oraz korespondencji niezawierającej zobowiązań: 
Zygmunt Białostocki, Miodowa 7, Roman Gawroński, Wacław 

——— 
‚ 7а 2000 ' 

dolarów folw, 55ha 
| koło Wilna z do- 
godną komunikacją 
i dobremi zabudo- | 

waniami 
Wileńskie Biuro | 

Komisowo Handlo- | 

sj Składy detaliczne: ` 
1) Trocka 7, tel. 542. ` 
2) Zamkowa 26, tel. 10—23 naprzeciw 
3) Mickiewicza 5, tel. 873. 
4) Rudnicka (róg Zawalnej) 

W WARSZAWIE szumu 
Kaucjonowany i Koncesjonowany 

DOM KOMISOWY ZLECEŃ 

Įgnacego BERGERA, 
ul. JASNA Nr. 22. 

  

      
      
          

       

   

  

     

       

Kość. Św. Jana. 

Wykonanie sumierme. й : raty. 
usuwają i zapobiegają twórzeniu się т Km ® Wiichelm Szejbler, Piotrkowska 270 w Łodzi. Członkowie: 
kamieni żółciowych oraz łagodzą Hi FIRANKI Konie Samuel Dickstejn, Marszałkowska 117, Michał Karski, Aleja Z -— 

-cierpienia hemoroidalne. ' OBRUSY в Róż 5 (nieobecny), Henryk hr. Potocki—Aleja Róż 1 (nieobec. о Нх Pieniądze 
Cena pół pudełka Zł. 1.50. - o K A Z J A CHODNIKI |z zaprzęgiem i pod ny) Andrzej xotwand—Aleja Róż 3, Andrzej Swietochowski— I-Nys lokujemy dogodnie 
podwójne pudełko Zł. 2.50 MATERJAŁY || wierzch do wynajęcia. Boduena 3, Antoni Wieniawski Piękua 2—wszyscy w Warsza- ое u osób solidnych 

Sprzedaż w aptebath 1 uktadźch DYWANY MEBLOWE Królewska 1. wie, Tadeusz Szułdrzyński w Bolechowie ziemi Poznańskiej 7 е^ - na pewne 
KT RSIECRYGH A AS francuskie rzednich | —— (nicobecny). Do Rady Zarządzającej zostali kooptowani: Sta- | ze „Zabezpieczenie 

Un 6 ż a ON UR nės +» nistaw hr, Czacki, Stanisław Górski, Edward Werner, Michał zaUu<šių Wileńskie Biuro 
ER COŚ musa rÓóżnNYC d E RDWAB Poszukuje BEA NATE ej i Ananjasz Ejchorn. Kompe- ОНЕ “Куошпвош_о-Напщ‹›- 

i у R Tale » ospo- tencji Rady Nadzorczej podlegają wszystkie sprawy za wy- «= € kaucjonowane 
Firma „Drzewo ! egiel ` za p ceny | GOBELIN dat o kak. jątkiem tych których AL ano zależy od Walnego Zgro- = ul. Mickiewicza 21, 
poszukuje wspólnika z kapitałem do Iz Z AŁKIND dectwami na wieś, Madzenia. Do bezpośredniego zaś kierowania sprawami spółki X ‚ tel. 152, 
1.000 dol. Inform. Tatarska-11, m. 3. Sklep uniwersalny i ul. Wielka 47, Zgłaszać się: Mickie- Rada Zarządzająca mianuje Dyrektora i Wicedyrektotów. Listy N 

Od 6-8 godz. wicza 12 m. 1. o wydanie funduszów lub dokumentów z instytucji kredyto- U : G ui 
pa wych winny być opatrzone dwoma podpisami, a mianowicie: u = otówkę 

RYS I III = ES ilance, Sól nawozową u jednego z członków Rady Zarządzającej i Dytektora  Naczel- | posiadamy w 
m Otrzymano bezpośrednio ze źródeł pierwszy Ę «CHORZOW», poleca Hodowla w nego, lub też w jego zastępstwie Dyrektora, albo Wicedyrekto- ` 5 większej kwocie do | 
84 transport swieżych B = i Skład Nasion S. Wilpiszewski, " "a. upoważnionego do tego przez Radę. Polisy, świadectwa шш»» * ulokowania pod | 

' й ' i = 9 к S 1338 tymczasowe na upezpieczenie podpisuje Dyrektor Naczelny, zżaay „pewne | zabezpie- 
> Mineralnych Wód czerpania 1927 8 : Wielka 15 (Szwarcowy 13), m Ь овоба do tego przezeń upoważniona. Korespondencję bie- ё ОООЁ o czenie | 
Bi ` RÓ Sklep rolniczy. m žącą, O ile z niej żadne zobowiązanie dla spółki nie wynika, ше е Wileńskie Biuro | 

) Karisbad — Miihibrunn,  Ems-Krinchen, | Fachingen, ĖS ; oraz plenipotencje, do odbioru z poczty listów, przekazów i У Оор. е | Komisowo-Handio- | 
Wildungen, Kissingen,  Marienbad, Franz - Joseph, a m przesyłek podpisuje Dyrektor Naczelny, albo jzden z dyrekto- = < > We kaucjonowane 

Au Hunyadi - Janos, Kroscienska, A 7 о# „ tów według wyboru Rady Nadzorczej, lub wreszcie zarządza: <OIGa ul. Mickiewicza 21, 
Inne mineralne wody nadchodzą w tych dniach. "14 valio Jacy aaa Mianowani S mi ai z p XYNOŻ < i tel. 152. | 

й * m е | odpisu każdego z nich łącznie z jednym z członków Rady, i T-wo I. B. SEGALL > Ę . / : 

Nr_20/52, tel. 612, 

    

   

  

ZGRUBIENIA 'EUMATYZM:         
    

      
  

: ; / JKÓRY ać pia Na Psach m Na ' INR A Wade w dłoowy. we maejcnówana 
i M Т = k na województwo Wileńskiei powiaty: astawski, i к i 'ARTRETYZM=ISCHIAS-PODAGRE | Duniłowicki, Dziśnieński, Lidzki,  Nieświeżski, Nowogródzki, O „przy: ul, Mickiewicza 21, 
NAWET W STADJUM ZASTARZAŁEM LECZĄ SKUTECZNIE › Ji 0 DC UN KI eZ Wilejski, Wołożyński, Drohiczyński, | Łuniniecki, Warszawy zbyteczny. ' 

; ч Ł Piński z prawem przyjmowania deklaracji na ubezpieczenia, т ю      

  

Łądać mrzędzie! wydawania za swoim podpisem dowodów ubezpieczeń, pobie- a : „pobie Mieszkanie 
rania składek i wszelkich opłat za ubezpieczenia, odbierania „ehstralił zez 

      
    
      
      

         

       

  

    
       
      

  

        

     

  

  

0O NACIERANIA 
CIAŁA z      

  

    

Sol ZEFUZOLI, 
TZONALIT 

GOLE ORAZ ZNIEKSZTAŁCENIA STA- 
WÓW USTĘPUJĄ JUŻ PO KLKAKROT- 
NYRE UŻYCIU POWYŻSZYCH PREPARATÓW. 
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"SPOSÓB UŻYCIA ZAŁĄCZONY PRZY FLAKONACH 2 5 
„Bai i APTEKACH i SKŁADACH APTECZNYCH. NABYCIA We 
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Najlepsze eukry, karmelki 
idrażetki w 100 odmianach 

Fakryki „E. Litoiński 

LSCE, ZAREJESTROWANE | ZATWIERDZONE 
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„slowa“ 
| poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 

) Średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, buchaiterji › 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. { 

| Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa» “ 

ь a 4 "222224 

"Rejestr Handlowy. 

   

    

    

Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 

z biur i poczt w obrębie oddziału funduszów i pieniędzy 
imię spółki przesyłanych lub asygnowanych oraz wszelkiego 
rodzaju korespondencji do składania w instytucjach kredyto- 
wych funduszów spółki i ich podnoszenia, do zarzą 

spółki, sporządzania w jej imieniu wszel- 
kiego rodzaju aktów i wniosków do zastępowania spėlki 0s0- 

„> bišcie lub przez pełnomocników przed wszelkiemi władzami 
” it. p. powołano zam. w Wilnie przy ul. Mickiewicza 17 Kle- 
mensa Marcinowskiego. Spółka akcyjna dawniej pod firmą; 

jQ, <Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od ognia». Statut jej 
® zatwierdzony przez ukaz cesarski z dnią 1 mają 1870 r. zmie- 
Ń. niony i uzupełniony, zatwierdzony został przez Ministrów Skar< 

bu oraz Przemysłu i Handlu dnia 14 «maja 1919 r. 422—VI 

wszelkim majątkie 

na 

dzania 

/Dziažu A-—l dnia 30-1V 1927 r. 

6422 «Bazar Jan» w Wiszniewie, pow. Wilejskim, sklep 
kolonjainy, galanterji i tytuniowy. Firma istnieje od 1925 roku. 

Właściciel —Bazar Jan, zam. tamże. 466—VI k 
  

6423. «<Bunimowicz Merka» w Wilejce, 
wlarnia. Firma istnieje od 1926 roku. 
Merka, zam. tamże. 

Cukiernia-ka 
Właściciel —Bunimowicz 

467—VI | 
  

  

M.Wilenkin 
i S-ka 

Spółka z ogr. odp. 
ilno,ul.Tatarska 

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

‘ „mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane | 
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Powozik 
dwukołowy sprzedam 
tanio. Dowiedzieć się: 
Wielka 23, Dowództwo 
19 Dywizji Piechoty, 

P ję SIE do 
odaje powszech - 

nej wiadomości, że 
wydane przez Wileń- 

ski ank Ziemski 
kwity depozytowe na 

mię Władysława 
Węcławowicza za 

Nr 11.512 o przyjęciu 
na przechowanie 53 
akcji _ Wileńskiego 
Banku Ziemskiego na 
nominalną sumę 13,250 
rubli i za Nr 11,505 na 
listy zastawne na no: 
minalrią sumę 15,400 
rubli jako zagubione 
uniewsżniają się 

remontowane, śło- 
neczne do wynaję- | 
cia 7 pokoi, wygo: K 
dy, Kościuszki 14 
(Antokol), spytać 

dozorcę. 

— 
Fożyczki 

ną termin od 1 
miesiąca do roku 
załatwimy 

| dogodnie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handio- 
we  kaucjonowane 
ui. Mickiewicza 21, 

tel. 152, 

  

      

Poszukuję 
mieszkania z wygoda- 
mi 5—6 pokoi w oko- 
licy Zielonego Mostu, 
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Poznań. tięie poc Ni. Nu Plenipotencja Ski roż /|angietskie, kred |ro ZRT RK Ra ab 
2 i Dnia 2-V 1927 roku. ; ży da ais 2 LETNISKO 2 erozę, sy, stoły, szaty, Naaczycelką KS , 
Ządać wszę dzie, 353 _B 1. WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO UBEZ. zdwokatowi. Antonie. We dworze, 7 kla. od astmę,  kiłę "wszelkie biarka, , kreda | rutynowana  Wycho- - 

J ‚› PIECZEŃ—spółka akcyjna—oddział w Wilnie» Siedziba mu Milerowi, na pro- Stacił kol., w ładnej ida yko | yta Do; odnie Wartnki i|yana w Paryżu, p- PJĄNINO Wyłączne przedstawicielstwo na okręg Wileński Centrali— Warszawa, ul. Jasna 4. Siedziba Oddziału — Wilno, wadzenie sprawy prze-i zdrowej WZ iol PE ESĖ szukuje posady na AN 
} ul. Mickiewicza 17, Spółka ma na celu działalność ubezpiecze- cjwko Obozowi Wa- WOšci z catodziennem СОН аш AE wakacje lub na stałe, lub fortepian chcę 

D-H. F. Plechanowr. niową bezpošrednią w dziatach ubezpieczefi: od ognia, trans- rownemu, od dnia rzymaniem, las so: ralista. , Szopienice— ——— Wiadomość: С, Z. Kupić. Zgłosić się: J» 

Rudnicka 25, telefon 378. portów: szyb, od kradzieży, maszyn, koni i rogaolzny oraz Gzieejszego przezem nowy, park, rzeka, Górny Śląsk. a ——— Polskiej Macierzy Be. Kaklin, Niemiecka 22,7 › į Я e 
  

  

    

  

     
Średnią—we wszystkich działach ubezpieczeń za wyjątkiem nje unieważnia się, jezioro, : ł nedybtykska 253 

peer. siata ubezpieczeń na życie. Wprowadzone działy ubezpieczeń; SSŚIBŁAW Mgslegtod. wycieczki i A p A porto 40 gr. AA т NOSZA ETC 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje © > BE a eini, owa W cą Ada. śŚlowo+ u osób solidnych | $ Letnisko wości koło Wilna, $ 
* i ej, 3. od skutku przerwy w ruchu у н 7 Н K "© 

Poza firm zagranicznyc ognia (chomage) £ samochodów od uszkodzenia ognią i kra- O KÓJ dobrze = — OBIADY |” M ydej abe w, pobiaż a tonych” Gia br ż 
tajowych nowe i używane dzieży, 5. od sprzeniewierzenia. Istnieje ekspozytura w  Bia- p umeblowany do P oszukuję DO. RT Wileńskie Biuro (1, 2, lub 3 pokoje.) Blisko las sosno. g: 
sprzedaję i wynajmuję łymstoku, jeneralna reprezentacja w Krakowie, inspektorat w wynajęcia, ul. MOWE, kuchnia | Komisowo-Handlo- wy, ogród owocowy, park, Oraz do: 

godna komunikacja: O warunkach 
dowiedziec się można podług adresu: 
Lubelska 3 m. 2 od 9—11 r. i 5—7 . * 

  

: е 1 dA ans nia 
osnowcu i oddział w Warszawie. Kapitał zakładowy ustalony 118—4. Oglądać mieszkania PO* zdrowa. Cena umiar ( 

w bilansie otwarcia w złotych "wynosi 3.000000 zł, podzielo: "aria AZ": ją,” kojowego z kuchnią, kowana, Arsenalska 6,| Į. Miektawlesų 21. 
nych na 60.000 akcji. Radę Zarządzającą stanowią: Wiceprezesi: Zgłoszenia k „je m. 1. EA 152, 

Kazimierz Natanson, Ujazdowska 28 w Warszawie i Karol | 

K, DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6   ł 

Drukarnia «Wydawnictwo Wlieaskies Kwaszelną 23 

  
  

| Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiędzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński.


