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Wiece Bezpartyjnego Komitetu Obrony Polskosci Wilna i Fachowej a Oszczednej Gospodarki Miejskiej. 

  
Dziś, w niedzielę 29 maja odbędą się następujące wiece Bezpartyjnego Komitetu Obrony Polskośei W:lna 

Antokol, ul. Antokolska 54, o godz. 1.szej po poł. A 
Sołtaniszki, 

Е Nowy-Świat, ul. Raduńska 
ul. Sołtaniska (dom p. Lipińskiego) godz, 12 m, 30 po poł. 

26, godz. 1 m. 30 po poł. 
Śnipiszki, ul. Kalwaryjska 11, godz. I po poł. 
Snipiszki, ul. Wilkomierska 3, m. 21, godz. 6 m. 30. 

  

Zadania przyszłej Rady 
Miejskiej. 

Wywiad u ks. prof. M. Żołudziewi- 
cza. 

Dzisiejsze gospodarcze życie miej- 
skie jeszcze nie weszło na normalne 
tory wskutek ciężkich warunków eko- 
noniicznych i finansowych. I chociaż 
przyszła Rada Miejska będzie musia- 
ła walczyć z wieloma trudnościami, 
to jednak najwyższy już czas przy- 
stąpić do urzeczywistnienia najważ- 
niejszych postulatów życia komunal- 
nego. Zadania są różnorodne i duże. 
Przedewszystkiem zanim przystąpimy 
do skonkretyzowania potrzeb gospo: 
darki miejskiej, musimy rozważyć 
odrębne stanowisko, jakie obecnie 
zajmuje Wilno w porównaniu z. in- 
nemi miastami Państwa. 

Wilno dziś zostało wprost we 
pchnięte na wąskim stosunkowo pa* 
sie pośród dwóch ościennych państw, 

( z któremi stosunki nie są jeszcze u- 
regulowane. Nie rozwinie się tu ani 
przemysł, ani handeł, jeżeli państwo 
nie przyjdzie z pomocą czy to przez 
zmniejszen'e taryf kolejowych, czy to 
przez udzielenie długoterminowych 
pożyczek. I tylko ta Rada Miejska 
ma przed sobą przyszłość, która po- 
trafi przekonać rząd o istotnych po- 
trzebach miasta i uzyskać od niego 
wydatną pomoc. 

Teraz przejdziemy do zagadnień 
czysto miejskich. Wilno najbardziej 
potrzebuje ulepszenia i stworzenia 
nowych środków komunikacyjnych, 
kióreby pułączyły. najwięcej oddalone 
punkty miasta, a przez to ożywiłoby 
Się życie miejskie. Tu są dwa spo- 
soby rozwiązania  kwestji: Albo 
przystąpić do budowania tramwa- 
jów elektrycznych, ale to daleki 
śpiew przyszłości, albo zacząć usu- 
wać bruki z kamienia polnego, 
Które miszczą gumy i resory, a wy: 
brukować ulice kamiennemi kwadra- 
cikami, coby przyczyniło się do roz: 
woju ruchu autobusowego, który na- 
furalnie musi być normowany przez 
miasto co do cen biletów, jak rów- 
nież i obslugiwania ulic. Co się ty- 
czy środków komunikacyjnych, to 
zdaje się, że w niedalekiej przyszło- 
ści autobusy wyprą tramwaje, ponie- 
waż autobusy tak ze względów este- 
tycznych jak i praktycznych cieszą 
się większem uznaniem. | dlatego w 
Ameryce, gdzie przez dłuższy czas 
bawiłem, z najpiękniejszych ulic za- 
Częto usuwać tramwaje. 

Drugim ważnym postulatem, jest 
ożywienie ruchu budowlanego. Na 
gwałt potrzebne są domy, któreby 
dostarczyły tanich, a wygodnych 
mieszkań warstwom pracującym, bo 
nigdzie tyle ludzi nie mieszka w su- 
terenach, co w Wilnie. 

Byłoby również wskazane pobu- 
dować miejskie łaźnie, któreby dały 
możność uboższym warstwom _га 
niską opłatą, korzystania z nich. To- 
by bardzo przyczyniło się do podnie- 
sienia stanu zdrowotnego wśród na: 
szych robotników. Jeżeli robotnik 
amerykański uważa posiadanie łazien: 
ki własnej za rzecz codziennej potrze- 
by, to niech nasz, choć za kilkanaście 
groszy raz w tygodniu użyje kąpieli. 

Miasto powinno prowadziś ścisłą 
kontrolę nad żebrakami. Gdzie nędza, 
tam dopomóc, natomiast poskromić 
zawodowe żebractwo, które nie ma 
nic wspólnego z ubóstwem, | dlate- 
go należy roztoczyć szeroką opiekę 
nad schroniskami, przytułkami i do- 
mami noclegowemi. 

Nie mniejszą opiekę wypadałoby 
roztoczyć nad dziatwą, która jest po- 
zbawiona ogródków dziecięcych, gdzie- 

„by mogła swobodnie używać po- 
wietrza i zabaw. Na to ma zachodzie 
Europy iu nas w Poznaniu kładą 
wielki nacisk. Е 

( Jest to tylko krótki i dorywczy 
frzegląd zagadnień, stojących przed 
przyszłymi kierownikami gospodarki 
miejskiej. Nie sądzimy, że ci nowi 
sternicy odrazu uzdrowią życie miej- 
skie, ponieważ jak i dawniej na upo- 
śledzenie miast w Polsce złożyły się 
całe wieki, i to było jedną z przy- 
czyn upadku = Rzeczypospolitej szla- 
checkiej, słusznie to już podkreślił 
Staszyc, tak i dziś zaniedbanie miast, 
jako ośrodków kulturalnych į prze- 
mysłowych pozbawia naród tej siły i 
mocy, jaką cechują narody zachod- 
nie. A więc dosyć narzekać na złe 
czasy, lecz przez wytrwałą pracę te 
sie czasy zamienić na dobre.;7. C. 

"konkursy hippiczne. Zainteresowanie konkursami 

„rowi, marsz. Piłsudskiemu 
«jazdu do Krynicy p. Prezydenta Rzplitej, 

Walka Francji z komunizmem. 
Mowy min. Brianda i Sarrauta, 

PARYŻ, 27. 5. — Podczas dyskusji nad interpelacjami w sprawie 
komunizmu zabrał głos minister Sarraut, który oświadczył, że przemowie- 
nie jego w Konstantynie nie było gwałtowną napaścią na komunizm, jak 
to mu zarzucano. Raczej zapóźno, zdaniem ministra, stanął on na stano: 
wisku, że próby komunistów zniszczenia Francji stanowią zbrodnię, nie 
zaś wykroczenia w dziedzinie przekonań. Minister popierany jest przez 
Poincarego i przemówienie obecne wygłasza w imieniu całego rządu. 
Mówca coraz bardziej jest przekonany, iż ustąpienie Poincarego ze stano- 
wiska kierownika rządu byłoby dla Francji katastrofą. 

Minister oświadczył, że sprzyjający komunizmowi byli ścigani dlatego, 
że prowokowali wojnę, podkopując nadzieję utrzymania pokoju; pragnęli 
oni wojny, gdyż Moskwa nie chce pokoju, aby móc utrzymać swoje pa- 
nowanie. Reasumujac swoje przemówienie minister Sarraut eświadczył, że 
dewizą jego nie jest ani rewolucja ani reakcja. Konieczne jest ścisłe stoso- 
wanie ustawy dla obrony ojczyzny bez żadnych względów dla przywóde 
ców komunizmu. 

Po przemówieniu ministra Sarraut'a dyskusja odroczona została do 
przyszłego piątku. 

W dalszym ciągu posiedzenia deputowany Blum wystąpił z interpe- 
lacją co do charakteru przyszłych stosunków dyplomatycznych pomiędzy 
rządem francuskim i Sowietami. Mówca oświadczył, że przemówienie mi- 
nistra Sarraut były skierowane przeciwko Moskwie. 

Odpowiadając deputowanemu Blumowi, Briand zaznaczył, że mini 
sterstwo spraw zagranicznych musi starać się o to, aby polityka zagra- 
niczna państwa stała ponad improwizacjami na posiedzeniach parlamentu 
d dodał, że będzie mógł udzielić odpowiedzi na interpelację Bluma jedynie 
po namyśle. Już obecnie jednak stwierdzić może, że minister Sarraut, 
mówiąc o Moskwie, miał na myśli jedynie Moskwę w sensie siedziby 
trzeciej międzynarodówki. W razie stwierdzenia niewłaściwych posunięć 
dyplomatycznych ze strony rządu sowieckiego, ministerstwo spraw zagra- 
vicznych wskazałoby właściwe sankcje, jakie należałoby Zastcsowač. 
Kończąc Briand zażądał zaniechania dyskusji na temat polityki zagranicznej, 

Prymas ks, dr. Hlond mianowany kardynałem. 
RZYM, 28 V. PAT. Na dzisiejszym tajnym konsystorzu 20- 

stal mianowany karcynałem Prymas Polski, Arcybiskup gniež- 
nieńsko-poznansk, ks. dr. Augustyn Hlond. 

Baldwin o wizycie francuskiej. 
LONDYN, 28—V. PAT. Przemawiając na zebraniu konserwatystów 

premjer Baldwin wyraził żywe zadowolenie z wizyty prezydenta Domergue'a, 
będącego zdaniem Baldwina uosobieniem czaru i żywości umysłu, właści- 
wych krajowi, którego jest przedstawicielem. Baldwin dodał, że Doumergue 
stwierdził na miejscu, iż Ententa jest również solidna jak podczas wojny 
i równie niezachwiana jak przed wojną. Dziś Ententa ma za zadanie 
podtrzymania ducha Locarno, zaznaczając stanowcze dążenie krajów 
europejskich do współpracy nad odbudową ich kontynentu. 

Japońska brygada do Chin. 
TOKIO, 28 V. PAT. Ze wzgłędu na zaostrzenie się sytuacji w Mand- 

żurji i w prowincji Szantung rząd japoński postanowił wysłać do Port- 
Artura brygadę wojska złożoną z wszystkich rodzajów broni. Dziś już 
rozpoczęto przewóz wojska na okręty. Równocześnie rząd japoński wysto- 
sował do rządu pekińskiego i obu rządów południowych noty, w których, 
grozi najostrzejszemi zarządzeniami na wypadek jeśliby wojennym Opera: 
cjom, które okażą się potrzebne w celu ochrony 

czynione były jakiekolwiek trudności. 

14.000 poległych w Honan. 
SZANGHAJ, 28. V, PAT. Oficjalne wiadomości otrzymane z Hankou 

potwierdzają, iż straty poniesione w ostatniej krwawej bitwie przez wojska 
nacjonalistyczne w prowincji Honan dochodzą do 14.000 ludzi. Armje pół+ 
nocne posuwają się naprzód. Bitwa w Prowincji Honan rozgorzała na no- 
wo, gdyż wrazie zdecydowanej kłęski nacjonaliści musieliby ewakuować 
Hankou, równocześnie wojska Czen-Kai-Szeka posuwają się w kierunku 
Tientsinu nie napotykając na opór. - 

Katastrofy kolejowe. 
. . WARSZAWA, 28 V. PAT. W dniu 27 b. m. o godz. 10 m, 57 na 

linji wąskotorowej kolei pomiędzy stacjami Dukszty i Rymszany okręgu Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej uległy” wykolejeniu 3 wagony pociągu mie- wraże Jeden wagon został poważnie uszkodzony. Wypadku z ludźmi 
nie było. WZ 

WARSZAWA, 28 V. PAT. W dniu 27 b.m. o godz. 20 m, 40 na 
stacji w Olkuszu wskutek złego nastawienia zwrotnicy pociąg towarowy 
najechał na stojące na bocznym torze wagony, należące do qbjazdowej grupy ieatralnej. Wskutek uderzenia parowóz pociągu towarowego oraz 
jeden wagon z rekwizytami teatralnemi zostały uszkodzone. Wypadku z 
ludźmi nie było. r 

Otwarcie konkursów hippiczny ch. 
W piątek zostały otwarte w parku łazienkowskim międzynarodowe 

przeszło najśmielsze 
oczekiwania—trybuny, obliczone na 6000 osób wypełniły się do ostatniego 
miejsca. Na otwarciu zgromadził się cały Świat towarzyski stolicy i wszyscy 
miłośnicy sportu konnego. 

Rząd reprezentował p. prezes rady ministrów mar. ;Piłsudski, ministrowie: 
Zaleski, Składkowski, Kwiatkowski, Staniewicz i Niezabytowski, licznie 
ab, generalicja. Loża korpusu dyplomatycznego wypełniła 

Rozpoczął zawody «Konkurs otwarcia» (dla jeźdźców krajowych). do 
S Gao NJ ćwierć tysiąca koni. Nie został też w dniu wczo- 

ikonczony. Najlepszy wynik dnia w tym konkursie osi ł por. 
Skupiński Stefan z 16 p. uł. na wałachu „Naczelnik”, który Gaiy“ Vaikas 
przeszedł czysto, bez błędu. 5 

Po przedstawieniu ekip francuskiej, węgierskiej i polskiej p. premje- 
który zastępował nieobecnego z powodu wy- 

yaIcy rzystąpiono do rozegrania |„пае 
grody „Rzeki Wisły”, w konkurencji aydzysatodowój. ! Е : 

Odrazu stala się widoczna przygniatająca przewaga naszych jeźdźców 
nad zagranicznymi, którzy pomimo, iż rozporządzają znacznie lepszytni 
końmi, poziomem jazdy ustępują naszym kawalerzystom znacznie . 

interesów nom 

  

'zliczonych 

Zwierzyniec, ul. Witoldowa 37, godz. 6 m. 30. 
Zarzecze, ul. Połocka 74, godz. 1-sza po poł. 
Popławy, ul. Filarecka 66, godz. 7 m. 30. 

ul. Subocz 68.b. godz. 1 po poł. ' 
Kolonja Kolejówa, (dom Małkowskiego), godz. 5 po poł. 
Popławy, 

Rozwój wypadk 
Ostatnie zerwanie stosunków — ап- 

gielsko-sowieckich wzbudziło ogólne 

pytanie: czy dojdzie do wojny? 
Stanowisko Anglji jest kategorycz- 

ne, a wystąpienie jego mężów stanu 

energiczne i stanowcze. Natomiast 

wiadomości podawane z Tokio o 
rzekomej mobilizacjj wojsk sowiec- 

kich i wysłaniu znacznych oddziałów 
do Kronsztatu nie znalazły dotychczas 
swego potwierdzenia. Wprawdzie do 

dzienników fińskich w  Helsingforsie 
donoszą, że tamtejszy sztab general- 

ny otrzymał z Leningradu wiadomoś- 
„ci o manifestacjach i wrogich wystą- 
pieniach tłumu w pobliżu konsulatu 

angielskiego,—w Kronsztadzie panu- 

je podobno wielkie podniecenie, ałe 
o żadnych zgrupowaniach wojsk mo- 
wy niema. 

„Berliner Tageblatt* donosi w de- 
peszy, otrzymanej z Moskwy, że w 

Kremlu odbywają się ciągłe narady 

nad położeniem, wytworzonem przez 

zerwanie stosunków dyplomatycznych 

z Anglją. Jakkolwiek przebieg narad 
otoczony jest. Ścisłą tajemnicą, to 

jednak w pewnych kołach, uważają 

za pewne, iž „Sowiety pod naciskiem 

konieczności będą musiały zgodzić 
się na szereg ustępstw gospodarczych 

na rzecz zagranicy, chcąc w ten spo- 
sób stworzyć przeciwwagę  okrążają- 

cej akcji Anglji. Co do skuteczności 
tego nowego kursu polityki poglądy 

wewnątrz partji komunistycznej są 

dotychczas podzielone. Zdaje się, że 

trzeba będzie dłuższego czasu  za* 
nim pozytywne poglądy polityki so- 
wieckiej będą mogły się ostatecznie 

skrystałizować. Szerokie koła ludno- 

ści — pisze Berliner Tageblatt—zdra- 
dzają przytem zdumiewający brak 

zrozumienia dla powagi bieżących za- 

gadnień. : 
Jednakże sfery rządzące w Moskwie 

nie wykazują zbytniej agresywności, 
a artykuły ogłaszane dotychczas w 
„Izwiestjach* i „Prawdzie* głoszą 
przedewszystkiem, że Rosja Sowiecka 
„nie da się sprowokować*. Ostatnie 
artykuły brzmią wprawdzie nieco 

butniej. Oto „Izwiestja” piszą: „Prze- 
mówienie Chamberlaina w izbie gmin, 
w którem nie było nawet wzmianki o 
wtargnięciu do siedziby towarzystwa 

Arcos i o wynikach rewizji, jest do- 
wodem dążenia konserwatystów an- 

gielskich do zerwania ze związkiem 

sowietów za wszelką cenę. Rząd aa- 
giełski mógłby jednak doprowadzić 
do zerwania (i zerwał w rzeczywis* 

tości) nawet jeśliby nie znaleziono 
żadnych dokumentów w  skiytkach 
przedstawicielstwa handlowego. Mini- 
strowie konserwatywni mszczą się na 

związku Sowietów na swą własną po- 
rażkę w polityce wewnętrznej i ze- 
wnętrznej i za swoje całkowite ban- 
kructwo polityczne i gospodarcze”. 

„Prawda* pisze, że związek So-. 

wietów nie obawia się imperjalistycz- 
nej Anglji i odpowie z godnością na 
wszelkie ataki jeżeli tylko wrogowie 
będą mieli odwagę je podjąć". 

Rząd Sowiecki wezwał też związ. 
ki zawodowe kupców rosyjskich 

ażeby nie udzielały żadnych zleceń 
angielskim towarzystwom okrętowym. 
Okręty rosyjskie, które utrzymywały 
dotychczas regularny ruch z portami 
angielskimi otrzymały polecenie zawi- 
jania do Hamburga. | 

W przeciwieństwie jednak do nie- 
meetingów ma terenie 

Rosji, rozstrząsań publicznych natury 
politycznej, gospodarczej i moralnej, 

uprawianej przez prowodyrów komu- 
nistycznych, w przeciwieństwie do 
czczych  manifestacyj socjalistycznej 
Rosji dzisiejszej, — rząd angielski 

  

r r a 

ów londyńskich, 
wydaje zarządzenie krótkie, zwięzłe, 
konkretne, — zmierzające do jedne- 
go celu: zlikwidowania dystrukcyjnej 
roboty komunistycznej. 

W następstwie rewizji dokonanej 
w Arcosie policja przedsięwzięła tu 
wczoraj rewizje w kilku lokalach, kió. 
rych adresy podane zostały w angiel- 
skiej Białej Księdze. Znaleziono znacz. 
ną liczbę kompromitujących listów, 
odezw i dzienników, oraz aresztowa« 
no wiele osób; 

40 funkcjonarjuszy sowieckich, 
którzy pracowali w biurach delegacji 
handlowej odjechało na pokładzie 
handlowego statku sowieckiego, uda- 
jac się do jednego z portów  bałtyc- 

kich. : 
Opinja publiczna angielska, ta 

opinia, o której powiadają, że ma naj- 
większy wpływ na bieg polityki we- 
wnętrznej i zewnętrznej państwa, wzbu- 
rzona jest ostatniemi rewelacjami į 
zwrócona przeciwko Rosji sowieckiej, 
jednolitym zwartym frontem. 

Podobno w dominjach panuje 
inne nieco przekonanie na korzyści 

ze stosunków z Sowiecką Rosją. Po- 

dobno niezadowoleni są tam nieco 

z tego zerwania, Wszakże wiadomo- 

ści te przychodzą do nas wia Berlin, 

lub zgoła Moskwę. Najbardziej opo- 
nują rzekomo Kanada i Kapstad 
afrykański. 

Zdają się to być jednak zwykłe 
„informacje" dziennikarskie, na pusz- 

czaniu których komuś grubo zależy. 

W postępowaniu władz angielskich 

widzimy systematyczną logikę, łączą: 

cą zarówno wypadki w londyńskim 

„Arcos'ie* jak w Chinach i w Indjach. 
Zdaje się rzeczą niemożliwą iżby 
przed powzięciem tak ważnej decyzji 

rząd angielski nie wysondował opinii 

swych dominjów. | > 
Jakże się porozumiewa dziś An- 

glja z Sowietami? Oficjalne depesze 
głoszą, że pośrednikiem stały się 
Niemcy. 

„Berliner Tageblatt* dowiaduje 
się, że rząd Rzeszy otrzymał zapy- 
tanie czy zgodzilby się udzielić po- 

zwolenia na pobyt w Niemczech 
przez 4—6 tygodni pewnej części 

personelu sowieckiej delegacji han- 
dlowej z Londynu i towaczystwa 
Arcos. Urzędnicy ci mieliby w Berli 
nie przeprowadzić likwidację bieżą- 
cych interesów handlowych z Auglją. 
Rząd Rzeszy miał się zasadniczo 

zgodzić na tę propozycję. Dotych- 
czas jednak nie wpłynęło formalnie 
podanie o udziełenie niemieckich wiz 
paszportowych dla wspomnianych u- 
rzędników. 

W ostatniej chwili jednak otrzy- 

maliśmy wiadomość, że rząd Sowiecki 

ogłosił oficjalnie, że Niemcy otrzy- 
mały przedstawicielstwo interesów 
rosyjskich w Wielkiej Brytanji. Dotąd 
niewiadomo, które państwo obejmie 

przedstawicielstwo interesów angiel- 
skich: w Rosji i na Syberji. 

Wreszcie zwróćmy się do najbar- 

„ dziej nas interesującego problemu: 
jak się wobec zerwania stosunków 

  

Sejm i Rząd. 
Narada stronnictw. 

WARSZAWA, 28—V, Pat. Z ini- 
cjatywy i pod przewodnictwem posła 
Głąbińskiego odbyło się dzisiaj o 
godz. 12 m. 30 zebranie przedstawi- 
cieli kilku klubów sejmowych, na któ-. 
rem ze względu na wiadomość o za- 
miarze Rządu zwołania sesji ciał usta- 
wodawczych, rozważano program prac 
na tejże sesji. W konferencji wzięli 
udział posłowie: Głąbiński (ZLN), 
Stroński (ChN), Kaczyński (ChD), 
Kiernik i Dębski (Piast), Bagiński 
(Wyzw.), Popiel (NPR), Niedziaikow- 
ski (PPS). Na zebraniu tem uznano 
za dojrzałe do załatwienia w drodze 
ustawodawczej: wniosek klubu PPS, 
zmierzający do zmiany kenstytucji w 
sensie wprowadzenia postanowienia, 
mocą którego Sejm mógłby rozwią- 
zać się własną uchwałą, następnie 
projekt ustawy o zgromadzeniach, 
projekty ustaw samorządowych, o ile 
w sprawie tej istniejące drobne różni- 
ce zdań zostaną usunięte, projekt or- 
dynacji wyborczej do ciał ustawo- 
dawczych. 

Z poszczególnych stron zwrócono 
także uwagę na konieczność załatwie- 
nia projektu ustawy wniesionej przez 
ZLN o zwalczaniu komunizmu. Wresz- 
cie wspomniano także o ewentualnej 
zmianie dekretów prasowych. Zgio- 
szone natomiast wnioski na ręce Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej o zwołaniu 
Stjmu uznano jeszcze za nieaktualne 
z uwagi na zapowiedzianą konferen- 
cję, która ma się odbyć dnia 1 
czerwca między Prezesem Rady Mie 
nistrów Piłsudskim, a  Marszałkami 
obu Izb Ustawodawczych. 

Sfinalizowanie pożyczki zagra- 
nicznej nastąpi w dniach naj. 

bliższych. 

WARSZAWA, 28,V. (żel.wł Słowa) 
W ciągu dnia dzisiejszego odbywały 
się w Ministerstwie Skarbu konferen- 
cje, w których brali udział dwaj przed- 
stawiciele konsorcjum Amerykańskie- 
go oraz dyr. Barański i dyr, Starzyń* 
ski. Konferencje te „poświęcone były 
badaniu i zaznajamianiu się z przy- 
wiezionemi przez dyrektora Barańskie- 
go projektami kontraktu pożyczko- 
wego. Badania te potrwają dni kiłka. 
Zakończenia pertraktacyj i podpisania 
kontraktu pożyczkowego, co nastąpi 
w Warszawie, w kołach politycznych 
spodziewają się w dniach najbliższych. 

usuwa 1 oczyszcza : ŁUPIEŻ idealnie skórę głowy 
m Shampoo <PUMILIO> do włosów 
5 tłustych. Wyrób  laboratorjum A. 
m WIERZBIĘTY, Warszawa, Marszał- 
" kowska 04. 

  

gwarancyjnego między zwiąckiem 

sowietów a Estonją zostały zer- 
wane. 

Finlandzka «Uushi Suomi» zazna+ 
cza, że dla Finlandji dobrze znającej 
bolszewizm rewelacje w związku ze 

sprawą angielska-sowiecką nie wywo- 
łały zbytniego zdziwienia i że obecnie 

kierujące czynniki polityki światowej 
zrozumieją jaki jest sens bolszewizmu 
i odpowiednio zmienią swój stosunek 
do niego. W Anglji przekonano się 
wreszcie, że w Moskwie nie może ist. 
nieć nic dobrego.. | 

Olbrzymie też wrażenieg wywarły 
wypadki angielskie na Łotwie i Lit- 
wie. Według ostatniej wiadomości 

Łotwie grozi kryzys gabinetowy, który 

tym razem zdaje się być nie unikniony, 
a który w tym wypadku doprowadzić 

sowiecko-angielskich zachowują pań- musi w pierwszym rzędzie do zerwa- 

stwa bałtyckie, te „Randsłaaten*, od 

swego powstania niepodległego 

zawsze z jednej strony liczące się z 

Rosją, a z drugiej filujące w kierunku 

angielskiej orjentacji? — Widzimy tu 
zwrot nagły i zdecydowany na korzyść 
Auglji. Niespodziewanie - przyniosły 
nam gazety wiadomość, że rokowa- 

nia sowiecko-estońskie odroczone 

zostały bez wyznaczenia terminu. 
Dzisiejszej nocy otrzymaliśmy oficjal- 

ną depeszę. 

Telegraphen Union donosi, że 

rokowania o zawarcie paktu 

nia rokowań o pakt nieagresji, jak- 
kolwiek podłoże tego kryzysu natury 
jest wewnętrznej. * 08 

Zdaje się jakoby w Kownie na 
wieść o zerwaniu dezorjentacja nastą- 
piła kompletna, Ostatnie kompromi- 
tacje sowieckie w aferze Kleszczyń* 
skiego i Iagitacji komunistycznej w 
kraju wzbudziły zupełną nieufność do 
Moskwy. Przez to samo polityka za* 

graniczna oparta o sojusze z pan- 
stwami wrogiemi Polsce, Zdaje się 
bankrutować. 

m.



ECHA KRAJOWE 
  

To chyba niemożliwe! 
Korespondencja „Słowa* 

Stara szkoła polska, gimnazjum 
O.O. Dominikanów w Nieświeżu, za- 
mieniona ongiś została przez rząd 
rosyjski na seminarjum, mające za 
łówne zadanie „obrusienje* - kraju. 
dy tylko blask wolności oświetlił 

naszą dzielnicę, odrazu gmach szkol- 
ny objęty został przez prawowitą 
władzę, przez szkolnictwo polskie. 
Gmach dawnej uczelni dominikań- 
skiej, w której uczył się Syrokomia, 
stał się siedzibą państwowego gimna- 
zjum im. Wł. Syrokomli. 

Gimnazjum nieświeskie z roku na 
rok rozwijało się coraz Świetniej pod 
kierunkiem naprawdę ideowym swego 
dyrektora, ks. Grzodisa i grona na- 
uczycielskiego. Sprzyjały temu  prze- 
dewszystkiem rzetelna praca nauczy- 
cielstwa, dalej życzliwość i przywią- 
zanie społeczeństwa, miłość młodzie- 
ży, wreszcie warunki zewnętrzne, a 
zwłaszcza przestronny, duży gmach, 
nadający się w zupełności na wzoro- 
wą szkołę. : 

Społeczeństwo nieświeskie z dumą 
patrzyło na rozwój swej uczelni i o- 
czekiwało coraz większego rozkwitu. 
Ale już w marcu 1925 roku zaczęły 
obiegać pogłoski, że gmach -gimna- 
zjalny potrzebuje poważnego remon- 
tu, że pozostawienie go bez opieki 
wywolać może bardzo poważne 
komplikacje. Stwierdziła to specjalna 
komisja fachowców. Mimo to  prze- 
prowadzano tylko małe rem nty bu- 
dynku. W dwudziestym szóstym ro« 
ku znowu komisja rządowa siwierdzi- 
ła groźny stan budynku, Już teraz 
widocznym stawał się on dla każde- 
go: na ścianach w głównem skrzydle 
widać było poważne rysy Sytuacja 
stawała się coraz poważniejsza. Dy- 
rekcja gimnazjum coraz energlczniej 
starała się u władz o pomoc, nie 
chcąc brać na swoją odpowiedzial- 
ność katastrofy, mogącej się zdarzyć 
lada chwila i mogącej kosztować du- 
żo żyć ludzkich w wypadku, gdyby 
się sufity i ściany zawaliły w czasie 
obecności młodzieży. Usiłowania dy- 
rekcji zgodnie poparło Koło Rodzi- 
cielskie, grozą przejęte z powodu gro- 
żącego niebezpieczeństwa. Na skutek 
wszysikich tych zabiegów wybadały 
budynek jeszcze awie komisje, w 
styczniu i w marcu 1927 roku. 

Ostatecznie siwierdzono, że prze- 
bywanie młodzieży w zagrożonej 
części gmachu jest absolutnie niedo- 
puszczalne i że należy przystąpić do 
natychmiastowego remontu. Zamknię- 
to całe skrzydło, a lekcje przeniesio- 
no do innych kias, na korytarze, do 
sali rekreacyjnej i t. d., nawet ciemny 
i wilgoiny pokój z biedą służący za 
szatnię zamieniono na pokój nauczy- 
cieiski, a kancelarję i gabinet dyrekto- 
ra wogóle wyniesiono z gimnazjum. 

Niedogodności stąd wypływające 
były ogromme, jednakże nie do unik- 
nięcia; wszyscy Się pocieszali, žė za 
parę miesięcy niewygody będzie mia- 
ło w przyszłości gimnazjum  przy- 
najmniej spokojny dach nad głową. 

Rozpoczął się renont. Gdy ruszo* 
no tylko sufity, cxazało się, że cegły 
w sklepieniach lę'ały zupełnie luźno, 
gdyż złe wapno fu dawno wywieirza- 
ło; przy iada okazji wszystko mogło 
runąć na głowy młodzieży! 

Nastąpiła chwila ulgi, gdy wreszcie 
zobaczyło społeczeństwo prowadze- 
ne prace; ną chwilowe fatalne warun- 
ki nie sarkali ani nauczyciele, ani ro- 
dzice, ani nawet uczniowie; rozumie- 
li wszyscy że przejściowy okres trze. 
ba jakoś przetrwać. 

Kosztorys zrobiony został na 20 
tys. złotych i żwawo zabrano się do 
racy.—Ministerstwo W. R. i Ośw. 
ubl. przysłało zaś 1580 zł.,. potem 

znów 5000 zł. i wszystko zapowiada- 
ło się jak najlepiej; od początku no- 
wego roku szkolnego praca miała się 
potoczyć normalnym trybem. : 

  

RUSZCZYC. 
Nie Ruszczyc „obchodzi“ swoje 

imieniny—jutro, w poniedziałek 30-g0 
maja. My je, wilnianie, obchodzimy! 

Rok rocznie, gdy pod znakiem 
św. Ferdynanda króla stanie kalen- 
darzowa karta, przychodzimy mu po- 
wiedzieć: „Daj ci, Panie Boże, zdro- 
wia i szczęścia w długie jeszcze latal" 
Teraz już, nie zwlekając, ryjmy mu 

„ «złotne litery» na drzwiach domu gdzie 
przebywa; na drzwiach mu wianki po- 
rozwieszajmy, z modrych bławatków i 
zielonej ruty". Niech wyszedłszy na 
próg ucieszy się —i rozrzewni,. 

Tego roku nietylko zawtórzy gra- 

tulacjom imieninowym brzęk kielisz- 
ków podczas jutrzejszej skromnej li- 
teracko-artystycznej biesiady. P. Jerzy 
Remer napisał w ostatnim, najśwież- 
szym, majowym zeszycie czasopisma 
«Alma Mater Vilnensis» rodzaj, suto 
ilustrowanej, monografji Ruszczyca, 
kreśląc syntetyczny jego wizerunek 
nietylko jako małarzarartysty lecz i 
jako <organizatora wileńskiego życia 
społecznego w tego życia najwyż' 
szym wyrazie, w sztuce». 

Ogarnijmy oczami ten, przycho- 
dzący tak 4 propos, jakby upominek 
imieninowy; zairzymajmy wzrok па 
głównych rysach tego konterfekiu. 

Między «szkołą wileńską» Smu- 
glewicza i Rustema, której ostatnie 
błyski pogasły między rokiem 1850:tym 

Nieśwież, 27.g0 maja. 

Aliści ni stąd ni zowąd jak grom 
z jasnego nieba spadła wiadomość 
przysłana przez Okręgową Dyrekcję 
Robót Publicznych, że Ministerstwo 
nie da więcej ani jednego grosza na 
remont w roku 1927 | 81— W najlep- 
szym razie może odpowiednia suma 
wniesiona będzie do budżetu na 
1928 | 9 rokl— 

Gdyby nie numer pisma, piecząt- 
ka, podpis, zdawałoby się, że to ja- 
kaś farsal-—-Przecież każdy niepiśmien- 
my ojciec dziecka uczącego się w 
szkole rozumie doskonale, że nauka 
w obecnych warunkach przez cały 
rok jest zupelnie niemożebną, a nie 
rozumieją tego, czy nie chcą zrozu- 
mieć władze szkolne, _ zdawało: 
by się najbardziej Są powołane do 
czuwania nad dobrem młodzieży! Spo- 
łeczeństwo jest tem głęboko wzbu- 
rzonel — 

W obecnie wytworzonej sytuacji 
rozwalone ściany i sufity, niezabezpie- 
czone należycie, grożą runięciem 
części gmachu, gdzie obecnie znajdu- 
ją się gabinety fzyczny, geograficzny 
i przyrodniczy. Zamknięcie gabinetów 
oraz prowadzenie kilku lekcji na jed- 
nym korytarzu tamuje normalny tok 
zajęć i ze względów dydaktycznych 
absolutnie tolerowane być nie może. 
Skupienie dużej iłości młodzieży w 
ciasnych i ciemnych korytarzach z 
punktu widzenia bigjeny jest zbrod- 
nią, co potwierdza osoba najkompe- 
tentniejsza, bo lekarz szkolny, — 
Wreszcie oddzielenie gabinetu dyrek- 
tora i stłoczenie nauczycielstwa w 
ciemnej i wilgotnej ubika ji odbiera 
kierownikom szkoły możliwość jakiej- 
kolwiek normalnej pracy nad mło: 
dzieżą. 

Takie warunki znosić przez parę 
miesięcy z musu można było, zwłasz- 
cza w okresie wiosennym, gdy moż- 
na wietrzyć sąle i korytarze bez 
przerwy zajmowane przez młodzież, 
lub gdy może ona w czasie pauz 
przebywać na dziedzińcu. Jeżeli jed- 
nak podobna sytuacja trwać ma przez 
cały przyszły rok szkolny, to przedew- 
szystkiem poziom naukowy gimnaz- 
jum obniży się w niemożliwy sposób, 
zdrowie młodzieży zostanie narażone 
na poważny szwank i wogóle cała 
kilkoletnia praca pójdzie na marne.— 
Kierownicy szkoły. głęboko do niej 
przywiązani, mówią o tem z glębo- 
kim bólem. 

Społeczeństwo  łudzi się, że rozpo- 
rządzenie wstrzymania kredytów Zzo- 
stało wydane za jakiemś biurkiem 
ministerjalnem przez człowieka mało 
odczuwającego potrzeby życia bieżą” 
cego i mało bardzo wczuwającego się 
w potrzeby młodzieży. Giy zajmą 
się tem czynniki naprawdę odpowie- 
dzialne, wtenczas wszystko będzie po« 
myślnie załatwione 

Nieraz widzi się, że rząd posiada 
mimo wszystko poważne środki #- 
nansowe po dyspozycji; trudno przy- 
puszczać, żeby ich nie znalazł na tak 
palą ą potrzebę! ‚ 

Z wielką niecierpliwością czekamy 
na rozpoczęcie na nowo prac przy 
odbudowie gmachu szkolnego, nie 
możeniy bowiem uwierzyć, żebyśmy 
przez dwa lata mieli patrzeć na na- 
szą kochaną uczelnię wprost w gru. 
zach leżącą. «Di 

DRUSKIENIKI. 

— Przykry «Głos». Doczekały 
się nareszcie Druskieniki własnego 
organu prasy, «pisma tygodniowego» 
(krócej: tygodnika), p. t. „Głos Dru- 
skienicki*. W zapoznaniu się z treś- 
cią i formą tego głosu, inteligencja 
polska, miejscowa i  żamiejscowa, 
której, narówni z renomą cennego 
zdrojowiska, droga tej mowa ojczy- 
sta, powinnaby jednomyślnie zawołać: 
„Bodajś oniemiałl...'* 

Wydawcą pisma jest ...p. Charłap, 

   

  

a 1860 tym, a nową «szkołą wileń- 
ską» Śleńdzińskiego i płejady naszych 
plastyków, co dała pierwszy, mocniej- 
szy znak życia o sobie, lat temu do- 
piero kilka, powiedzmy w 1920-tym 
roku, leży, jak oaza wśród pustki 
przeszło  pięćdziesięcioletniej: arty. 
styczna twórczość Ferdynanda Rusz- 
czyca, o spoleczno-ob, watelskiem „o- 
dłożu, głęboko wkorzeniona w tutej- 
szą ziemię, z niej czerpiąca żywotne 
soki. 

Ruszczyc—to romantyk. Wysoką 
technikę malarską nabył w petersbur- 
skiej Akademiji; szerokie tchnienie Eu- 
ropy owiało go w Krakowie gdzie był 
jednym z filarów tamtejszej «Sztuki». 
Potem jeszcze spróbował przysiąść 
na katedrze profesorskiej w Krakowie 
i Warszawie... lecz ciągnęło go w 
swoje strony, ku gniazdu rodzinne- 
mu w oszmiańskim Bohdanowie, 

Aż i osiadł tu w pośród nas—na 
stałe. A chyba już na zawsze. Nig- 
dzie mu lepiej nie będzie; nigdzie 
przecie nie znajdzie szerszego pola i 
milszego dla działalności nie znąszą- 
cej wytchnienia. 

Ma za sobą ze trzydziešcie już 
lat bujnej twórczości malarskiej. Jest 
zdeklarowanym indywidualistą. P. Re- 
mer stwierdza <obecność artysty w 
każdym obrazie przez niego małowa- 
nym». Poetycka wizja ziewa się za- 
wsze u Ruszczyca z obrazami natury 
wytwarzając całość kompletnie ory- 

SŁOWU 

Lindbergh odłeciał do Brukseli. 
LE BOURGET, 28—V. PAT. Łotnik Lindbergh odleciał stąd o godz. 

12 m. 90 do Brukseli i przeleciał ponad Paryżem nisko wraz z towarzy- 
szącą mu eskadrą samolotów francuskich, ' 

BRUKSELA, 28—V. PAT. Lindbergh przyby! tu o godz. 15 m. 10. 

Na poszukiwanie Nungessera. . 
LONDYN, 28—V. PAT. Korespondent biura Reutera donosi z No- 

wego Jorku, że w przyszły czwartek umyślna wyprawa wyruszy na 
poszukiwania śladów Nungessera i Coli w Nowej Ziemi i okolicach. 

  

lie kosztowały wybory w.War- 
iszawie. 

WARSZAWA, 28 V. (fel, wł, Słowa) 
Główny komitet wyborczy przystąpił 
do obliczeń wydatków związanych z 
przeprowadzeniem wyborów, Według 
prowizorycznych obliczeń suma wy: 
datków przewyższy 400 tysięcy  zło- 
tych. Połowa tej sumy będą stanowi. 
ły wynagrodzenia dla z górą 1000 
funkcjonarjuszy komisyj obwodowych. 

(Zjazd lekarzy słowiańskich. 

WARSZAWA 28.V .PAT. Dziś w 
trzecim dniu pierwszego ogólnego 
zjazdu lekarzy słowiańskich po posie- 
dzeniu naukowem, którego tematem 
było wynalezienie najwlašciwszych 
metod sanitarnych na ziemiach  sło- 
wiańskich, udali się o godz. 12 w 
południe uczestnicy zjazdu na grób 
Nieznanego Żołnierza i złożyli tam 
wieńce przybrane w barwy państw 
poszczególnych delegacyj — Delegaci 
bułgarscy i jugosłowiańscy złożyli 
wspólny wieniec.—O godz. 9 wieczo- 
rem odbył się w oficerskiem kasynie 
garnizonowem na cześć gości bankiet, 
wydany przez ministra Skladkowskie- 
go.—Obecni byli przedstawicielę Rzą- 
du z wicepremjerem Bartlem na cze- 
le, posłowie państw, z których leka- 
rze biorą udział w kongresie, przed- 
Por: miasta, sfer naukowych 
Ltd: 

Wymiana depesz. 

WARSZAWA, 28—V. Pat. 
kazji 25-cio lecia panowania Alfonsa 

Xill, króła hiszpańskiego odbyła się 
wymiana depesz pomiędzy Prezyden- 
tem Rzeczypospolitej Polskiej Igna- 
cym Mościckim, a królem hiszpań- 
skim. Prezydent Mościcki telegrafo 
wał do Madrytu: Z okazji 25-cio le- 
cia świetnych rządów Jego  Królew- 
skiej Mości spieszę wyrazić w swo- 
jem, i całej Polski imieniu jaknajgo: 
rętsze życzenia pomyślności WKM. 

Z 0 

  

osobiście jak również dla Jego do” 
stojnego domu oraz wielkości i pomyśl- 
nego, rozwoju heroicznej Hiszpanii. 

odpowiedzi nadeszła z Madry. 
tu następująca depesza: Jego Ekscelen- 
cja Prezydent Rzeczypospolitej Pol- 
skiej Ignacy Mościcki Warszawa: 
Dziękując serdecznie Waszej Eksce- 
lencji za uprzejme pozdrowienia i 
szczere życzenia przesyłam również 
na ręce Waszej Ekscelencji moje naj- 
gorętsze życzenia wielkości szlachet- 
nego narodu Polskiego. Alfons rex. 

Państwowa Rada Emigracyjna 

WARSZAWA, 28—V. Pat. 
ster pracy Jurkiewicz otworzył dziś 
sesję Państwowej Rady Emigracyjnej- 

BEN 
Międzynarodowe  porozumie- 
nie stronnictw radykalnych 

i demokratycznych. 

BERLIN, 28 V. PAT. Dziś odbyło 
się tu posiedzenie zarządu «między- 
narodowego porozumienia stronnictw 
radykalnych i demokratycznych». W 
obradach brali udział posłowie fran- 
cuscy i niemieccy, przedstawiciele libe- 
rałów angielskich, delegaci stronnictw 
radykalnych Danji, Holandji i Szwecji. 
Z ramienia polskiego sironnictwa lu- 
dowego «Wyzwolenie» uczestniczyli m 
w obradach: Rudziński i Łypacewicz 
oraz redaktor dr. Jampolski. Postano- 
wiono zwołać w połowie październi- 
ka b.r. doroczne posiedzenie do Pa- 
ryża. Na wniosek Rudzińskiego za- 
rząd międzynarodowego porozumienia 
ma przestudjować Talis pi w Sspra- 
wie reformy rolnej i przedstawić spra- 
wę reformy na wspomnianem naj. 
bližszem zebraniu, 

Wypadek z aeroplanem. 
TALLIN, 28 V. PAT. Samolot fiń- 

skiego towarzystwa lotniczego, kursu- 
jacy na linji Tallin H:lsingfors spadł 
w czasie lądowania. 5 osób zostało 
rannych w tej liczbie 2 ciężko. Aparat 
uległ zupelnemu zniszczeniu 

zamożny żyd tutejszy. Podpisuje ja- 
ko redaktor odpowiedzialny, p. Pa* 
weł Matusiewicz. A redaktor (czy też 
„kierownik literacki") pisma, wzmian- 
kując o przyjeździe do Druskienik 
najdostojniejszego Arcybiskupa wileń- 
skiego, odważa się przękręcać dwu- 
krotnie nazwisko Dostojnika Kościo- 
ła, nazywając go.. „Jabłrzykowskim*, 

Dowcipy w „Wesołym kąciku” 
z horendalnym błędem „ojcowi* (w 
3-cim przypadku) — warte, dopraw- 
dy chlostyl.. Tuszymy sobie że 
zarząd zdrojowiska postara się za- 
pewne o uwolnienie nas, przybyłych 
tu w gościnę, od widoku tej szmaty. 
Wydawcą pisma w _Druskienikach 
powinien być Zarząd Zakładu, redak- 
torem, na czas sezonu, jeden z dzien- 
nikarzy, bawiących tu podczas se- 
zonu. : 

Przeciež tej wzmianki nie pisal p: 
Charlap?... nie. Vos. 

` „ NIEŚWIEŻ. 
— Zebranie Nieświeskiego 

Oddziału T-wa Lekarskiego. W 
mieszkaniu dr. Jadwigi Krupskiej, 
kierowniczki szpitala Sejmikowego i 
sekretarki Nieświeskiego Oddziału 
T-wa Lekarskiego odbyło się pod 
przewodnictwem prezesa dr. Karola 
Pzysieckiego ogólne zebranie tegoż 
Towarzystwa. Na porządku dziennym 
majowego zebrania stały wyłącznie 
Sprawy zawodowe: kwestja pracy i 
płacy oraz wzajemnych ubezpieczeń. 
Uchwalono wnioski, które przesłano 
do  Wileńsko-Nowogródzkiej  Izby 
Lekarskiej. 

ginalną. Ruszczyc — pisze Remer— 
jest wielkim hierofantem poetycko- 
malarskich marzeń i widzeń. Maluje 
wielkie—symbole; maiuje — misterja. 
Nawet ukochaną przyrodę urabia <po 
swojemu», Ruszczyc—pisał Żuk-Skar- 
szewski—nigdy nie służy przyrodzie 
biernie i ulegle ale hardo posługuje 
się przyrodą, by mam dać osobistą 
syntezę tego, co widzi w krajobrazie 
lub w swej duszy czuje, 

„Głęboki sens widzenia przyrody 
przez pryzmat własnej duszy — pisze 
p- Remer—stwarza swego rodzaju mi- 
sterjum pelne wibrującego światła, pa- 
wietrza i słońca. W tem  misterjum 
przemawia czystym malarskim językiem 
subtelny reżyser-plastyk znający wiel- 
ką tajemnicę jestestwa*. 

Ruszczyc - romantyk i symbolista, 
podnoszący kawały rzeczywistości 
przepuszczone przez pryzmat własne- 
go „ja* do wyżyn jakiegoś misterjum 
objawi się nam najdoskonalej w słyn- 
nym obrazie „Ziemia” namałowanym 

"27 lat temu, co była punktem wyjścia 
dla całego szeregu pejzażowych kom- 
pozycyj czerpiących z owej „Ziemi* 
tematy i warjanty. Przypomnijmy so- 
bie „Dożynki” ałbo „Wychodźców*, 
(ci ludzie drobni snujący się pod ol- 
brzymiemi brzozatni jakiegoś traktu z 
okolic Bohdanowal) Albo „Gniazdo” 
(Te chmury bałwaniące się nad kłę: 
bami drzewl). Albo „Ballada“, jedna 
z najbardziej wżerających. się w pa- 

W zakresie pierwszej grupy wnio- 
sków wyrażono między innemi opinię, 
że płaca lekarzy w Kasach Chorych 
jest zbyt niska i powinna być pod- 
niesiona; w: samorządach jako mini- 
mum płacy lekarza musi być usiano- 
wiona siódma klasa uposażeń urzę- 
dników państwowych. — Co do wza- 
jemnych ubezpieczeń to stwierdzono, 
że dzisiaj wypłacane premje w razie 
śmierci jekarza nie są dostatecznem 
zabezpieczeniem, należy jeszcze wpro- 
wadzić pomoc wzajemną w razie cho- 
roby członków. 

Ponieważ dotąd obkładano lekarzy 
niewspółmiernie wysokim w stosunku 
do dochodów podatkiem dochodo- 
wym, przeto zebranie upoważniło 
dwóch członków, dr. Pzysieckiego i 
dr. Godyckiego-Ćwirkę, by jako rze- 
czoznawcy bronili w Komisji docho- 
dowej i dopilnowywali słusznego wy- 
miaru podatków od Iekarzy. 

Ponieważ Nieświeski Oddziął Tow. 
Czerwonego Krzyża będzie jesienią 
urządzać kursa G-ciotygodniowe dla 
ióstr rezerwy Tow. Czerwonego 
rzyża, przeto dr. Krupska z ramie- 

nia Towarzystwa zwróciła się do ko- 
łegów z prośbą © wzięcie na siebie 
obowiązków wykładowców; lekarze 
się zgodzili i już dziś wszystkie przed- 
mioty są rozdzielone między wy- 
kładowców. 

Następne zebranie Tow. Lekar- 
skiego w Nieświeżu odbędzie się w 
czerwcu; referaty naukowe obiecali 

i dr. Ginz- wygłosić dr. Łyczkowski 
Z.Di burg. 

mięć kompozycyj Ruszczyca?.. Ta ja- 
kaś niesamowita, wściekle romantycz- 
na kareta pędząca cwałem po jakiejś 
drodze rozbłoconej wśród wichru zgi: 
nającego brzozy i rwącego z nich je- 
sienne liście pod niebem toczącem 
zwały, chmur. 

A jakąż wspaniałą zjawą, oszała- 
miałącem widmem _ jest Ruszczyca 
„Nec mergitur*? «Okręt, wspaniała 
nawa królewska—opisuje Remer—uno- 
si się na olbrzymich zwałach wód 
oceanu. Płak-gromiec z rozpiętemi 
skrzydłami-żaglami walczy w purpurze 
ogni z żywiołem morskim, ciemnym 
i ślepym, Gwiazdami wybite niebo, 
niewzruszone swą  nieskończonością, 
stanowi dla tej walki kontrast niewzru= 
szonego majestatu... Coś w tej kom- 
pozycji jest z «Barglissy» i «Nietoty» 
Micińskiego... Są. w niej, rzadko spo- 
tykane w malarstwie polskiem poten- 
cje wizyjno mistyczne, natchnione i 
nabrzmiałe płomiennem  uczuciem..,* 

A „Przeszłość*? Do symbolu pod- 
niesiony szczątek tego, co było... bra- 
ma, którą nikt już nie wchodzi... do 
której drogę śniegi zawaliły... A Rusz- 
сгуса wnętrza  staroświsckie? lis w 
nich szczerego sentymentu. „Pod 
pędziem Ruszczyca lub cłówkiem — 
pisze Remer—ożywia się siarodawne 
piękno zaklęte we wnętrzach i przed- 
miotach; on je com amore traktuje i 
jako pierwszorzędny znawca i jako 
artysta, czuły na efekty i wdzięki 

Mini- 

Przed wyborami 
Sprawdzanie spisów wyborczych. 

Przewodniczący Głównego Komi- 
tetu Wyborczego do Rady Miejskiej 
m. Wilna przypomina wyborcom mia- 
sta Wilna, że w dniach 1, 2i3 
czerwca r. b. każdemu pelnoletniemu 
obywatetowi m. Wilna przysługuje 
prawo sprawdzania list wyborców we 
właściwym miejscowym (obwodowym) 
komitecie wyborczym oraz wnoszenia 
rexlamacji o wpisanie na listę siebie 
łub jakiejkolwiek inaej osoby, 
również o wykreślenie z listy. 

Wszystkie miejscowe (obwodowe) 
Komitety Wyborcze w dniach t, 2 
13 czerwca r. b. otwarte są dla 
publiczności codziennie przez,7 go- 
dzin od godziny 3ej po poł do 
godziny 10.ej wieczór. ' 

Wiece Bezpartyjnego Komitetu. 

Dziś w niedzielę dn. 29 maja 

  

WSZELKIE MASZYNY BIUROWE % 
CZYŚCIMY i REPERUJEMY  $ 
TANIO, szybko i dokładnie 3 

„BLOCK=BRUN*;ż. $ 
Oddział w Wilnie 

Mickiewicza 31, tei. 375, 
UWAGA: W roku 1926 warsztaty 

wasze zreperowały 
maszyn biurowych. 358 
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E. Mieszkowski _ 
Mickiewicza 22 

Wytworne i trwałe CZAPKI i 

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

4coezanaazanonoczoOŁAETROLRAEOREGEEH 

Utrzymuje skórę sprzężystą 
m Wygładza jej nierowności 
m Konserwuje nabłonek 
a Usuwa piegi i wązry 
m Nadaje przemiły zapach, 

ygieniczny Krem 

„Fascinafa“ 
Wszędzie do nabycia. 
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SOSU RAP PARKA МОНЕ 

declna pasta to zębów 

KREM PERŁOOY 
HNATOGICZ, Lońw, 
EFIEFREFRE 

SUKNO i 

  

Jedwabie na płaszcze, 

CENY 
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4 dla nierdzewiejących instrumentów 
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barw i kształłów dawnych czasėw“. 
* 

„  Rozkochany w Wilnie Ruszezyc, w 
jego pięknie, w jego tradycjach arty- 
stycznych, rzec wolno, poświęcił się 
z jednej strony dobywaniu na jaw 
i pokazywaniu światu piękna Wilna, 
z drugiej budzeniu w Wilnie kultu 
"dla piękna Wiłna. 

Ruszczyc jest estetą na modłę Ru- 
skina. Pilnuje i przykłada niestrudze- 
nie ręki aby nawet najmniejszy dro- 
biazg był realizowany w Wilnie z 
najskrupułatniejszą a choćby i naj- 
ofiarniejszą dbałością o piękno. Jego 
wprost pasją i misją jest zaszczepiae 
nie społeczeństwu tutejszemu: zamiło- 
wanie piękna, rozumienie piękna i 
hołdowanie pięknu. Żaden obchód, 
żadna uroczystość, żaden odruch 
społeczny i narodowy, od chwili za: 
instalowania się w Wilnie Ruszczyca 
nie obył się bez jego współudziału. 
Z równym zapałem będzie inscenizował 
„Sny o Pięknie" lub „Lillę Wenedę*, 
urządzał niezwykłe bale i czarodziej. 
skie zabawy dla dzieci lub „wenty*, 
jak wystawę miejscowego przemysłu 
ludowego, będzie malował afisze, 
projekty kostjumow, nalepek, marek; 
będzie zdobił graf.cznie książkę wileń” 
ską po ksiątce, na scenie w budzie 
cyrkowej wystawi „Warszawiankę,, 
bajecznie stylowo; ubiera senat aka- 
demicki, rysuje zaproszenia, Котро- 

jak 1 

kiem połskim i ewentualnie niemieckim, 
i w urzędaci 
+ «Chirurgja» do Administracji niniejszego pisma. 

do Rady Miejskiej. 
Bez. Kom. Obr. Pol. Wil. i Fach. a 
Oszcz. Gospodarki Miejskiej urządza 
wiece: 

Na Antokolu, ul. Antokolsca 54, 
o godz* 1 pp. 

Nowy Swiat, ul. Raduńska 26, o 
godz. 1 m. 30 pp. 

Sołtaniszki, ul. Sołtaniska (dom 
P. Lipińskiego) o godz. 12 m. 30 pp. 

Zwierzyniec, ul. Witoldowa 37, 
godz. 6 m. 30 wiecz. 

Zarzecze, ul. Połocka 74, godz. 
p 
Popławy ul. Filarecka 66 o godz. 

m. 30 wiecz. 
Kolonja Kolejowa o godz. 5 pp, 
Śnipiszki ul. Kalwaryjska 11 o 

godz. 1 pp. 
Śnipiszki il. Wiłkomierska 3 m. 

21 o godz. 6 30 wiecz. 
Popławy, ul. Subocz 68 o godz. 

7 

PP. 
Wilnianie stawcie się liczniel 

NZKTFT ERZE OKT TRASA STEREOTYP CZ REDCE 
GlELLA WARSZAW:KA 

28 maja 1937 1, 
Dewizy i waluty: 

- 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Belgja 12430 12461 — 123,99 
Holandja 35825 35015 357,35 
Londyn 43,45 43,56 43,45 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż › 35,05 35,14 34,96 
Praga 26,5 „56 26,44 
Szwajcarja 17215 17210 172,53 
Wiedeń 125,95 126,26 125,64 
Włochy 48,98 49,10 48,86 

Pspiery Procentowe 

5 pr.pożyczka konw. 66,23 
Dolarówka 54.75 — — 
Poż. dolarowa 85,— 84,75 
Pożyczka kolejowa 102.90 
8 pr, Państw. Banku Rol. 92,— ——, 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 93.00 
4 i pół proc. ziemskie 62,65 62.30 
8 proc. warsz. х 
5 proc. Warsz. 71, — 71,50 

DEBET 

F. Szriro 
przeprowadziła się 

„ m ul. WILEŃSKIEJ 21 
na Dominikańską 11. 

NADESŁANE. 

Mydło ogórkowe 
IANATOWICZ — Loód. 
BP: еФФ еФее ееФ 

Liceum im. Filomatów 
(z prawami szkół państwowych) 

przyjmuje od 20 maja podania do 
wszystkich. klas liceum ogólno- 
kształcącego oraz ao 1 klasy 
Liceum Handlowego. 

Program trzech. pierwszych kłas 
Liceum ogólnokształcącego odpo- 
wiada odnośnym klasom gimnazjal- 
nym, trzech wyższych jest odrębny. 
Co do Liceum Handlowego, wa- 
runkiem przyjęcia jest Świadectwo 
ukończenia 6 klas szkoły średniej. 

Egzamina wstępne sposobem lek- 
cyjnym można składać od 10czerwca. 
Zapisy przyjmuje kancelarja szkolna 
(ul. Żeligowskiego 1—2) codzien- 

Lekarz- 
Dentysta 

  

    nie od godz. 10—2. 

EEFREEFIE 
(a! 

i BŁAWAT 

Kazimierz Rutkowski i J. Domagała 
Wilno, Wielka Nr. 47. 

Na sezon wiosenny i letni otrzymano: 
Najmodniejsze rysunki jedwabi,Crepe marocainy, Mouslin de lainy, 

Double fasse, ;Bengaliny, w różnych ko- 
lorach oraz wełny na kostjumy damskie i męskie. 

  

NISKIE. 
EJEFEEFFHIEJE 

, Austrjackie przedsiębiorstwo przemysłowe poszukuje 

ępPcę 
chirurgicznych, który włada języ- 

a jest dobrze obznajmiony 
podaniem pretensji i referencji pod 

+
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nuje tablice pamiątkowe, 
miasto podczas obchodów, 

dekoruje 
a огпатеп- 

tuje tu, przypilnowuje architektoniczne 
prace tam, a juž co do Wspanialej 
restauracji gmachów uniwersyteckich, 
to trafnie i słusznie wyraża się Remer, 
że „dzięki Ruszczycowi weszło Piękno 
do murów uniwersytetu Stefana Ba- 
torego“. 

Jeszcze w maju 1914-go pisał w 
„Życiu Polskiem“ St. Dzikowski, że 
Ruszczyc stał się powoli artystycznym 
dyktatorem naszego kraju a despotą 
który zdołał narzucić poczucie i sza- 
cunek dla Sztuki nawet najoporniej- 
szym, nawet najbardziej „kanciastym, 
mózgom. 

W tem miejscu pozwalamy sobie 
urwać ten okolicznościowy, imienino- 
wy uścisk ręki—jednej z najzasłużeń- 
szych w naszem Wilnie, 

Niech przez długie jeszcze lata 
ręka ta artysty-obywatela kształtuje i 
urabia gust estetyczny i smak w pra- = 
starym naszym grodzie oprawionym 
„przez samego Pana Boga w wieniec 
tak malowniczych wzgórz, tak pęłnym 
architektonicznych skarbów i histo- 
rycznych pamiątek! 

Niech nam żyje, tworzy i świeci 
Ferdynand Ruszczyci 

GI.



Jedną z bardzo waźnych kwestyj, 

%tórą w ostatnich czasach zajmują się 

| siietylko prawnicy, lecz i socjologowie, 

medycy, działacze społeczni i pedago- 

gowie—jest kwestja moralnego  za- 

niedbania i przestępczości dzieci, 

Wprawdzie kwestją tą zajmowano się 

Już u nas przed kilkudziesięciu laty, 
ale wtędy ujęto ją jednostronnie, ze 

stanowiska prawniczego, sądowego, 

karnego—nic więc dziwnego, że cała 

akcja zawiodła oczekiwania i spowo- 

dowała rozczarowanie społeczeństwa. 

Dopiero w ostatnich czasach zrozu- 

miano, że kwestja dziecka moralnie 

aaniedbanego czy przestępczego jest 

przedewszystkiem zagadnieniem wy- 

„ chowawczetm. 

Nie będę tutaj zastanawiał się nad 

 różnorodnemi przyczynami zaniedba- 

mia, czy przestępczości dzieci; wspo- 

mnę jednak, że sprawa ta staje się 

coraz bardziej zastraszająca. W War- 

wie i w Łodzi liczba nieletnich prze- 

stępców wzrosła w czasie od 1920— 

1923 r. o 300 proc.—ośmielam się 

twierdzić, że w Wilnie nie jest lepiej. 

Cyfry te muszą budzić zaniepokoje- 

nie. Co to będzie załatpięć czy dzie- 

sięć, kiedy te gromady występnych 

niedorostków dojrzeją fizycznie i roz- 

winą swe zdolności przestępcze? Na- 

leży sobie uprzytomnić, że kwestja 

przestępczości dzieci jest taką Samą 

klęską społeczną jak gruźlica, alkoho- 

lim i choroby weneryczne. Idzie o 
_ dziesiątki tysięcy dzieci, które w przy- 

szłości, bezwątpienia, staną się zło- 

śliwzmi pasorzytami całego społeczeń: 

stwa. ; 

Państwo Polskie, wałcząc z trud- 
dłościami finansowemi, wolno bardzo, 

ale stopniowo zajmuje się rozwiąza- 

niem zagadnienia dzieci moralnie za- 

niedbanych i przestępczych. Społe- 
czeństwo jednakże dotychczas prawie 

że udziału w tej akcji nie bierze. Utar= 
ło się dowodzeni , że najpierw trzeba   | zaspokoić w zupełności prawa do na- 

uki i wychowania dziecka normalnego, 

potem, może kiedyś — gdy wszystkie 
szkoły dla dzieci „normalnych będą 
należycie zorganizowane i wyposażo- 

me—będzie można i tą kwestją się 

zająć. Społeczeństwo jednak nie widzi, , 
bo widzieć nie chce, bo zamyka oczy, 
bo nie chce myśleć nad tem, co się 

' stanie z tem dzieckiem, które szkoła 

powszechna musi usunąć. Tax, bo 
dziecko moralnie zaniedbane, które 

demoralizuje gromadę dzieci normal- 

nych, musi być ze szkoły usunięte 

dla dobra tej gromady. Lecz gdzie 
się ono podzieje, kto zajmie się jego 
wychowaniem, dalszem kształceniem? 

Odpowiedź łatwa: wielkomiejska ulica, 

głód, nędza i poniewierka, które w 
końcu prawie zawsze zaprowadzą to 

dziecko przed kratki sądowe. 

Wprawdzie organizują się obecnie 

u nas szkoły specjalne dla dzieci mo- 

ie zaniedbanych, usuniętych ze 
szkół powszechnych, mówi się i pi* 
sze o reorganizacji „zakładów popraw- 
<zych dla nieletnich przestępców*, 
ale wszelkie poczynania mocno kuleją 

z powodu braku zainteresowania i po- 
parcia ze strony społeczeństwa. A jed- 

mak, jak już wspomaiałem, wychowa- 

nie dzieci zaniedbanych, występnych, 

wogóle anormalnych i opieka nad 

niemi, jest jednem z najbardziej palą: 

cych zadań społecznych, gdyż wielka 

część braków społecznych wynika z 

upośledzeń fizycznych i moralnych 
‚ poszczególnych jednostek, a te mają 

za źródło brak powyższej opieki. Ro: 
zumie się, że opieka nad dzieckiem 

anormalnem musi pociągnąć za sobą 

pewne wydatki matęrjalae — trzeba 

urządzić internat, zorganizować kształ- 
cenie zawodowe, stworzyć takie wa- 
runki, w których dziecko zaniedbane 
mogłoby się rzeczywiście unormalnić, 

Wiemy, że te społeczeństwa, które 

dzieci uważają za swą nieśmiertelność, 
którym drogi jest uśmiech szczęśliwe- 

"go dziecka, które zastanawiają się 
mad losem dzieci anormalnych, łożą 

poważnie sumy na opiekę nad anor- 

malnemi, Jeden ze szwedzkich mężów 

a, zapytany, dlaczego Ojczyzna 
jego wydaje tyle pieniędzy na opiekę 
nad dziećmi anormalnemi, odrzekł: 

„Odyż nie jesteśmy zbyt bogaci, by 
opłacać w następstwie braku opieki— 

utrzymanie przestępców *. 

Znajdą się tu i owdzie pesymiści, 
„którzy powiedzą, że szkoda trudów, 

pracy i pieniędzy, bo „kryminalnych 
dzieci”, niki nawet w najlepszych 
warunkach, nie zdoła wychować — 

Odpowiem im na to, że są dzieci 

* Ciśnienie 

szczęśliwe, zdrowe i chore, dzieci, 
które posiadają wszystko i które nie 
mają, ale niema dzieci kryminal- 
nych. Nawet te, które dostają się do 

więzeń, są tylko ofiarami ojca alko- 
holika, albo matki rozpustnej, oflara- 

mi nędzy i społecznego  niezdrowia. 
Teorję Lombroso'a o „zbrodniarzu 

urodzonym” należy dziś już uważać 
za przebrzmialą—pomawianie mało- 

letnich przestępców o abarczenie 

dziedziczne przestępczością i o zwyrod- 

nienie jest wielkiem nieporozumieniem. 

Wielu uczonych zagranicą i u nas, 

przeprowadzając ścisłe badania na ty- 

siącach dzieci przestępczych, wyjaśni- 

ło należycie tę kwestję. Przytoczę 

tylko rezultat badań d-ra M. Mikla- 

szewskiego w Studzieńcu i w Pusz- 

czy. „Oto 98 proc. dziewcząt wystę- 

pnych i 75 proc. chłopców są po- 

zbawieni opieki ojcowskiej, jako sie- 

roty, półsieroty i dzieci rodziców w 

wieku podeszłym; opieki matczynej 

nie mają z tych samych powodów 67 

proc. dziewcząt i 41 proc. chłopców 

katolików i 47 proc. żydów”. Przy- 

toczone odsetki tłumaczą same przez 

się wykolejenie dziecka. 
Cały kulturalny świat, w głębokiem 

zrozumieniu, przyjął „Deklarację Ge- 

newską”, która głosi, że ludzkość 

winna dać dziecku wszystko, co po- 

siada ..ajlepszego i nakłada na wszy- 
stkich ludzi, bez względu na rasę 

narodowość i wyznanie, następujące 

obowiązki: / 

]. „Dziecku powinny się dać moż- 
ność moralnego rozwoju fizycznego i 
duchowego. 

Il. Dziecko głodne winno być na- 
karmione; dziecko chore — pielęgno- 
wane; dziecko wykolejone—zwrócone 

na właściwą drogę; sierota i dziecko 

opuszczone — wzięte w epiekę i 

wspomagane*. 

Andrzej Jasiński, 
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KOŚCIELNA. 
— Msza żałobna za duszę śp. 

Piotra Cape. Jak się dowiadujemy, 
staraniem zespołu urzędniczego Wo- 
jewództwa w dniu 30 b.m. o godz. 
7 m. 30 odprawiona zostanie w Ko: 
ściele św. Trójcy przy ul. Dominikań- 
skiej msza żałobna za duszę śp. Pio- 
tra Cape. 

‚ URZĘDOWA. 

— fnstrukcje dła urzędów 
śledczych. Ostatni rozkaz Komendy 
Głównej Pol. P. omawia, szeroko 
sprawę organizacji Urzędów Śledczych 
wyjaśniając zadania i tryb pracy ich. 

Służba śledcza w powiatach zor- 
ganizowana zostanie tak, że w komen- 
dach powiatowych, gdzie nie będzie 
urzędów śledczych, łecz są poszcze- 
gólni funkcjonarjusze służby śledczej 
powinni być oni używani do ważnych 
i trudniejszych dochodzeń. Dia ułat- 
wienia tunkejonarjusggjų prowadze- 
nia dochodzeń lub pościgu na obcym 
terenie, dopuszczałne jest zaniechanie 
obowiązującego meldowania się w 
lokalnej jednostce policyj..ej. Składa 
następnie o tem raport władzy prze- 
łożonej wyłuszczając motywy tego 
kroku Komendant. powiat. 

Zadaniami wydziałów śledczych 
jest: prowadzenie dochodzeń policyj- 
nych w sprawach przewinień karnych 
wymagających fachowego przygoto- 
wania śledczego i środków technicz- 
nych. przekraczających możność ог- 
ganów policji ogólnej oraz współdzia- 
łanie z lokalnemi organizacjami po- 
licji ogólnej, 

Zarządzanie funduszami śledczymi 
oraz środkami technicznemi pozosta- 
je w rękach naczelnika urzędu śled- 
czego: | 

Fundusze te asygnuje Komenda 
Główna ra urząd wojewódzki, :które- 
go naczelnik dokonuje repartycji na 
potrzeby własnego urzędu śledczego 
i komend powiatowych, kontrolując 
sprawę wydatkowania tych sum,j Na- 
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RODZINA I SZKOŁA. 
Ratujmy dzieci zaniedbane. Poświęcenie schroniska dla sie- 

rot im. Ksawerego Zubowicza. 

Dn. 26 maja r. b. odbyła się uro- 
czystość poświęcenia przez : I. E. ks. 
b skupaBandurskiegolokalu schroniska 
dla sierot im. Ksawerego Zubowicza 
i Gniazda św. Teresy. 

J. E. ks. biskup Bandurski wyglo- 
sił przemówienie, w którem podkre- 
Ślił, jak ważną jest praca nad dzieć- 
mi oraz podniósł zasługi, znanej ze 
swej na tem polu pełnej poswięcenia 
działalności p. Jadwigi Brensztejno- 
wej. 

Na uroczystości tej obecni byli 
p. wojewoda Wł. Raczkiewicz. p. vice 
prezydent Łokuciewski, p. naczelnik 
Jocz, oraz szereg osobistości znanych 
i szanowanych w naszem mieście. | 

W «Gnieździe» św. Teresy znajdują 
się dzieci od 3-ch do 5-u lat, które 
od urodzenia prawie przebywały w 
żłobku im. Maryi, później przechodzą 
one do schroniska. Dzięki niejaka po- 
łączeniu się-tych instytucyj, wycho- 
wankowie mogą do 15 lat pozosta- 
wać pod opieką ludzi oddanych ca- 
łem sercem idei opieki nad nieszczę- 
snemi sierotami. 

Z przyjemnością oglądali goście 
słoneczny i czysty lokal, ozdobiony 
ładnie wycinankami i naklejankami 
a już z prawdziwą radością przyglą- 
daliśmy się „dzieciom, które są dopra- 
wdy okazami zdrowia; pucułowate i 
czerwone buzie, wesołe Oczy, SWO- 
bodne, lecz karne zachowanie Się ich, 
świadczyły, że dzieci te rozwijają się 
zdrov o i normalnie nietylko fizycznie 
lecz i moralnie. Godna podziwu i 
przedewszystkiem pomocy ze strony 
społeczeństwa jest praca opiekunów 
tych trzech związanych ze sobą jed- 
ną ideą instytucyj społecznych. Są 
one dowodem i przykładem, jak du- 
żo zrobić można w dziedzinie opieki 
nad dzieckiem, nawet przy najmniej- 
szych zasobach materjalnych, gdy się 
znajdą osoby, które nie pożałują swej 
pracy, by uratować z nędzy i opu- 
szczenia biedne maleństwa. 

Obecnym mimowoli nasuwała się 
myśl, że nie jedno dziecko w rodzi- 
nie własnej pozbawione jest możno- 
ści tak swobodnego i radosnego roz- 
wijania się. Oby się takie instytucje 
mnożyły u nas! 

  

NIKA 
czelnik Urzędu Śledczego wylicza się 
z całości. 

Sprawy administracyjne i osobowe 
prowadzene są przez ogólne referaty 
w biurach Komendy Wojewódzkiej 
lecz z reguły muszą być opinjowane 
przez Nacz. Urzędu Śledczego. 

— (o) Wybory do Rad gmin- 
nych.  Posiępowanie wyborcze w 
rozwiązanych gminach wiejskich.pow. 
Wileńsko - Trockiego, a mianowicie: 
Mejszagolskiej, Rzeszańskiej, Turgiel- 
skiej, Sałecznickiej, Olkienickiej i Ko: 
niawskiej rozpoczęło się z dniem .27 
maja, zebrania gminne odbędą się 
6-go, same zaś wybory do rad gmin- 
nych dnia 19-go czerwca. 

Postępowanie wyborcze do rad miej: 
skich w Nowo-Wilejce i Trokach 
rozpocznie się z dniem 30 maja, wy- 
bory zaś odbędą się w dniu 29 

` 

MIEJSKA. 
— (o) Zdjęcie starych drzew 

na Antokolu. Komisja w składzie 
prof. Remera, dyrektora szkoły. do” 
świadczalnej p. A. Dmochowskiego i 
starszego ogrodnika miejsklego p. 
Bałukasa zbadała na miejscu stan 
drzew rosnących na ul. Antokolskiej 
i ustaliła: 1) drzewarosnące przy po- 
sesjach Nr. 24, 28, 36, 38, 41, 48 55, 
60, 64, 66, 71, 74, 77, 82, 84, 90, 92 
i 98, należy niezwłocznie usunąć, jako 
zagrażające bezpieczeństwu, gdyż są 
przestarzałe, pochyłe i gniłe, a więc 
każdej chwili mogą runąć; 2) Ko: 
misja uważa, ażeby Magistrat poczy- 
nił starania o zmianę drutów napo- 
wietrznych na kable podziemne. 

Zdjęcia powyższych drzew doko* 
na w poniedziałek miejska straż og" 
niowa. 

— Robotnicy zatrudnieni przy 
robotach miejskich żądają pod- 
wyżki. Robotnicy zatruanieni przy 
robotach prowadzonych przez Magi- 
strat wystosowali petycję do władz 
wojewódzkich prosząc © spowodowa- 

nie podniesienia płac o 35 procent, co 
motywują znacznym wzrostem cen 
utrzymania. 

Komitet specjalnie zwołany dla 

rozpatrzenia tej prośby, po rozważe- 

niu sprawy uznał, że wymagania te 
są zbyt wygórowane i uznał, że je- 
dynie podwyżka w wysokości 10 proc. 
odpowiadałaby rzeczywistości. 5 

Ze względu, że orzeczenie komisji 
nie obowiązuje zupełnie Magistrat, nie 
wiadomo jak sprawa ta zostanie Za- 
łatwiona. 

— W sprawie rozłamu w 
Związku Pracowników Miejsk ch. 
W związku z notatką p. t: „Rozłam 
w Związku Pracowników Miejskich * 
(Słowo nr. 119) Zarząd Związku nad- 
syła nam następujące wyjaśnienie: 

Do Zarządu Związku reprezentu- 
jącego okoła 700 członków złożena 
bez podania motywów deklarację od 

" czerwca. 

O w O 

34 pracowników, w tem 19 kontrakto- 
wych, o Rice ze Związku. W 
liczbie ustępujących członków  znaj- 
duje się jeden, który ukończył w ro- 
ku ubiegłym na Uniwersytecie. Wi- 
leńskim studja prawnicze oraz dwóch 
studentów. 

Motywem ustąpienia powyższej 
grupy był brak jej przedstawicieli w 
Zarządzie Związku. Przed złożeniem 
deklaracji owycofaniu się ze Związku, 
grupa ta zażądała przez swego dele- 
gata aby Zarząd Związku, pomimo 
odbytych przed tygodniem na pod- 
stawie statutu i zatwierdzonych przez 
Walne Zebranie wyborów do Zarzą- 
du, uznał je za nieważne i przez 
swój wpływ doprowadził do wyboru 
z jej łona na ogólną ilość 9 człon- 
ków zarządu pięciu, a ostatecznie 
chociażby 3. osób. 

Zarzuty o zachłanności Zarządu i 
jsgo wysługiwaniu się przed Magi- 
stratem są względne. W całej swej 
działalności Zarząd Związku postawił 
sobie za zadanie uzyskiwać w spo- 
sób lojalny i prawny, unikając wszel- 
kich niepożądanych ekscesów, popra- 
wę bytu członków Związku, przyczem 
zawsze stawiał na pierwszem miejscu 
zrczumienie, że pracownik miejski wi- 
nien być przedewszystkiem dobrym 
obywatelem kraju i miasta, liczącym 
się z przeżywanym kryzysem ekono- 
micznym. 

‹ SZKOLNA, 
— Egzamina w gimazjum Ad. 

Mickiewicza. W b. r. szkolnym 
wiosenne egzaminy wstępne w pań- 
stwowem gimnazjum im. Adama Mic- 
kiewicza w Wilnie odbędą się do . 
kłasy pierwszej i czwartej. Podania 
przyjmuje kancelaria szkoły do dnia 
15 czerwca r. b, Egzaminy rozpoczną 
się 27 czerwca r. b. 

— Egzaminy: wstępne do Pań- 
stwow. Seminarjum Nauczycielskiego 
w Trokach odbędą się dn. 30 czerw- 
ca i 1 lipca. Na kurs wsiępny będą 
przyjmowani wyłącznie chłopcy, na 
inne kursy dziewczęta. 

— Koedukacyjne gimnazjum 
im. T. Czackiego podaje do wiat 
domości, iż zapisy uczniów i uczenie 
do wszystkich 8 klas ;gimnazjum na 
rok szkolny 1927/28 przyjmuje kance- 
łarja gimnazjum (ul. Wiwulskiego 11) 
od god». 9 — 12 rano i od 4—6 po 
poł. Nauka we wszystkich kiasach 
odbywać się będzie w godzinach 
rannych. , 

AKADEMICKA. 
— Nowe czapki akademickie. 

Od kilku lat toczy się walka między 
akademicką młodzieżą należącą - do 
Bratniej Pomocy, a innym odłamem 
reprezentowanym przeważnie przez 
żydów o prawo noszenia t. zw. bato- 
rówek. Ostatnio Rektorat U S. B. 
chcąc przeciąć niedające wyniku wy- 
stąpienia młodzieży narodowej рггу- 
Szedł jej z pomocą i w drodze legal- 
nej rozwiązał całą sprawę w sposób 
prosty i radykalny, mianowicie zniósł 
wogóle batorówki. L 

Zarząd Bratniej Pomocy wyłonił 
obecnie specjalną komisję, która ma 
op:acować nowy rodzaj czapek. Pra- 
wo noszenia tych czapek  przysługi- 
wać będzie jedynie członkom  Brat- 
niej Pomocy. 

— Walne zgromadzenie Woje- 
wódzkiego Komitetu Wileńskiego 
Pomocy Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej. Wyoział wykonawczy 
Wojewódzkiego Komitetu Wileńskie- 
go Pomocy Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej podaje do wiadomości 
wszystkich członków Komitętu, iż w 
dniu 10 czerwca r.b. o godz. 18 w 
pierwszym terminie, lub ewentualnie 
zgodnie z art, 28 Statutu Komitetu o 
godz. 19 w drugim terminie, odbędzie 
się w dużej sali konferencyjnej wileń* 
skiego Urzędu Wojewódzkiego walne 
zgromadzenie członków Komitetu z 
następującym porządkiem dziennym: 
1. Zagajenie, 2. wybór prezydjum 
zgromadzenia, 3. sprawozdanie z do- 
tychczasowej działalności Komitetu, 
4. sprawozdanie komisji rewizyjnej, 
5. sprawa budżetu Komitetu na r. 
1917, 6. zmiana statutu Komitetu, 
7, wybory wydziału wykonawczego 
Komiieiu, 8. wolne wnióski. Komuni- 
kując o powyższem w myśl art. 25 
statutu Komitetu, Wydział Wykonaw- 
czy jednocześnie uprasza członków o 
jaknajliczniejsze przybycie na zgro- 
madzenie. 

UNIWERSYTECKA 

— (c) Żydowskie kolo praw- 
ników па О. 5. В. Powstałe w marcu 
Koło Prawników U. S. B. z koł, M. 
Turło na czele, stoi na stanowisku 
natoedowem, wykluczyło przeto z po- 
śród siebie żydów. 

Obecnie powstaje drugie Kolo 
prawników, grupujące przeważnie ży- 
dów i młodzież socjalistyczną. Uchwa- 
lono już statut i wybrarfo zarząd. Czy 
nowe Koło ma widoki rozwoju po- 
każe przyszłość. 

— (c) Remont archikatedry 
św, Stanisława. W związku z nad- 
chodzącą koronacją obrazu Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, z inicjatywv 
Kurji Metropolitalnej przeprowadzony 
będzie remont Bazyliki i dzwonnicy. 
Sprawą tą zajęla się Dyrekcja odbu: 
dowy i Urząd Konserwatorski. Prze- 
prowadzane są pomiary techniczne. 
Właściwy remont rozpoczęty bę- 
dzie niebawem, gdyż dzień koronacji 
obrazu zbliża się, 

— Konkurs na projekt gma- 
chów ministerstwa robót publicz- 
nych i Banku gospodarstwa kra- 
jowego w Warszawie. Warunki 
konkursu na projekt gm. MR.P.i 
Banku Gospodarstwa Krajowego są 
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Zebranie w sprawie Wystawy Ruchomej. 
Kolo Wilefskie Wystawy Rucho- 

mej prób i wzorów przemysłu krajo- 
na ostatniem posiedzeniu swo- 

jem odbytem Ww dniu 
wczorajszym 
prezesa Koła p. inż. Sławińskiego u- 
chwaliło utrzymać dotychczasową or- 
ganizację Koła w ramach i z prawami 
jego Zebrania Ogólnego, powołać zaś 
do prac wystawowych, w charakterze 
wydziału wykonawczego, ściślejsze 
grono, składające się z przedstawicie- 
li poszczególnych zrzeszeń i organi- 
zacji wileńskich mających wziąść u- 
dział w oczekiwanej wystawie ru- 
chomej. 

Wydział wykonawczy podejmie 
swe czynności natychmiast i będzie 

pod przewodnictwem . 

działał we. wszystkich sprawach . cha- 
rakteru organizacyjnego aż do zakoń- 
czenia wystawy t. į. do pierwszych 
dni lipca, 

Członkowie wydziału tego będą 
więc przedstawicielami i rzecznikami 
Wystawy przed'zrzeszonymi, z dru- 
giej zaś strony bronić będą ich inte- 
resów aż do przyznania im' odnoś- 
nych stoisk wystawowych, z którą to 
chwilą każdy wystawca wejdzie już 
bezpośrednio w prawa przyznane mu 
z tego tytułu 

W połowie przyszłego tygodnia 
przybędzie do Wilna Dyrektor Wy- 
stawy Ruchomej i wtedy odbędzie się 
pcsiędzenie wydziału wykonawczego, 

do nabycia w Stowarzyszeniu Archi- 
tektów za opłatą 10 złotych w sekre- 
tarjacie Dziekanatu Wydziału Sztuk 
Pięknych U.S.B —ul. Uniwersytecka 3 
parter—w dnie powszednie od godz. 
2ej do 4-ej po południu. 

— Kolonja Wakacyjna w Szczawni- 
. Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 

olskiej Młodzieży Akademickiej 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 
podaje do wiadomości ogółu członków, iż 
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczniów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
zarezerwowało w  Kolonji Wakacyjnej w 
Szczawnicy pięć miejsc dła członków  Brat- 
niej Pomocy Pol. Młodz. Akadem. , 5. В. 
Pierwszy sezon kuracyjny trwa od 5 lipca 
do 4 sierpnia i drugi sezon od 5 sierpnia 
do 4 września rb. Zgłoszenia na powyższe 
miejsca przyjmuje Sekretarjat Bratniej Po- 
mocy do dnia 15 czerwca rb. 

WOJSKOWA 
—Żołnierze prawosławni świę: 

tować będą według starego stylu. 
Władze wojskowe wydały rozporzą: 
dzenie, aby. przy wydawaniu urlopów 
z okazji Świąt żołnierzom wyznania 
prawosławnego, brane były pod uwa- 
gę daty według starego stylu, a to z 
racji tego, że Cerkiew prawosławna, 
a z nią całe społeczeństwo rosyjskie 
obchodzi święta według tego stylu. 

— (o) Służba w wojsku upra- 
wnia do nabycia obywatelstwa. 
W myśl ustawy o obywatelstwie, o- 
soby, przyjęte do służby wojskowej, 
na zasadzie powszechnego obowiązku, 
o ile nie uczynione zostało zastrze- 
żenie specjalne, nabywają z tego ty- 
tułu obywatelstwo polskie. Władze 
administracyjne jednak w konkretnych 
wypadkach interpretowały ustawę w 
ten sposób, że «przyjęty» w zrozu- 
mieniu ustawy może być jedynie o- 
chotnik, gdyż w stosuaku do pobo- 
rowych ustawodawca użyłby terminu 
«wzięty», lub powołany i t. p. 

Najwyższy Trybunał Administra- 
cyjny nie podzielił stanowiska władz 
i uznał, iż w naturalnem znaczeniu 
pojęcie przyjęcia do służby wojsko- 
wej oznacza wogóle akt władzy, włą- 
czający poszczególną osobę do woje 
ska, a to może odnosić się również 
dobrze do osób obowiązanych do 
służby wojskowej, jak i do zgłasza- 
jących się do niej w charakterze o- 
chotników, Wobec tego stanu rzeczy 
przyjęcie do służby wojskowej na za- 
sadzie powszechnego obowiązku tej- 
że służby stwarza tytuł do nabycia 
obywatelstwa polskiego, oczywiście o 
ile nie uczyniono zastrzeżenia prze- 
widzianego w odnośnym przepisie i 
o ile późniejsze przepisy nie stanowią 
inaczej. 

Decyzja ta N. T. A. posiada za- 
sadnicze znaczenie, gdyż zmienia ra- 
dysalnie dotychczasowe stanowisko 
władz administracyjnych wobec oby: 
watelstwa służących w wojsku, 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— Zarząd Kasy -Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dn, 23 bm. 
załatwił m. in. następujące Sprawy: 
zatwierdził protokół poprzedniego po- 
siedzenia; wobec konieczności uru- 
chomienia Przychodni na N.-Zabudo- 
waniu, zapoczątkowania budowy włas- 
nego domu, rozładowania Centralnej 
Polikliniki i budowy kolonji letnich 
w Miłejszyszkach — uchwalił wniosek 
na Radę Kasy o upoważnienie Zarzą- 
du do poczynienia ktoków wstępnych 
w celu uzyskania pożyczki na ten 
cel; wysłuchał referatu Komisji Reor- 
ganizacyjnej; przyjął do wiadomości 
sprawozdanie Przewodniczącego Za- 
rządu ze spraw załatwionych przez 
niego; zatwierdził komunikat Dyrek- 
tora z wykonania uchwał Zarządu, 
powziętych na poprzednich posiedze- 
niach; ustosunkował się do decyzji 
Okr. U. U. na odwołanie się Zarządu 
od uchwały Komisji Rozjemczej w 
Sprawie zwrotu kosztów świadczeń 
cz1 „M. Baranowskiemu; wyasygnował 
300 zł. do dyspozycji Komitetu Or- 
ga 'izacyjnego przyjęcia wycieczki le- 
karzy słowiańskich, przybywającej do 
Wilna w dn. 31 bm. 

1 ŽALOBNA. 
— Pogrzeb š. p. Stanisława 

Bohusz-Siestrzencewicza, ;W dniu 
wczorajszym odbył się na cmentarzu 
ewangielickim pogrzeb ś. p. Stanisła: 
wa Bohusz Siestrzencewicza. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Kasy . Oszczędnoś- 

clowo Pożyczkowej przy Polskim 
Związku Kolejowców w Wilnie zwo- 
łuje walne zgrommadzenie w lokalu 
Polskiego Związku Kolejowców (ul. 
Wiwulsklego 4) w dniu 31 maja r.b. 
o godz. 18. | 

Porządek dzienny: 1. Zagajenie 
zgromadzenia, wybór przewodniczą- 
cego i sekretarza. 2. Rozpatrzenie i 
zatwierdzenie sprawozdania za 1926 r. 
3. Wolne wnioski. 

W razie nieprzybycia dostatecznej 
ilości członków, następne zebranie 
odbędzie się o godz. 19, uchwały 
którego będą prawomocne bez wzglę- 
du na ilość obecnych. 

RÓŻNE. 
— Zabawa w ogrodzie po: 

Bernardyńskim. Koło przyjaciół 
Harcerstwa 1 i 5 Drużyn Harcerskich 
Wileńskich urządza w dniu 29 maja 
br. zabawę w Ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Program bardzo urozmaico- 
sy. Dochód przeznaczony na obozy 
harcerski. 

— (c) Epidemja żebracka. Na 
rogu ul. Zamkowej i św. Michała 
wystaje jakaś wynędzniała kobiecina 
podobna raczej do trupa niż do czło- 
wieka żywego. Głosem piszczącym i 
przenikliwym błaga przechodniów © 
wsparcie. Lecz czy to z powodu u- 
padku uczucia miłosierdzia w ludziach, . 
/czy też skutkiem przyzwyczajenia do ta- 
kich koncertów (wilnianin potrafi do 
wszystkiego się przyzwyczaić!) mało 
kto daję jej jałmużnę, Podenerwowa- 
na tą obojętnością niewiasta, zaczyna 
zawodzić głośniej i coraz piskliwiej. 
Lecz wszystko to pozostaje bez 
skutku. 

* Najciekawszym jest fakt, że niema 
nikogo, ktoby skierował nieszczęśliwą 
do jakiegoś przytułku lub szypitala. 

— W obronie gawronówa ra 
czej moralności publicznej. W 
lasach miejskich na Zwierzyńcu gnież- 
dżą się gawrony. Dokuczliwe są przez 
swą hałasliwość lecz pożyteczne w 
gospodarce rolnej przez skrzętne wy- 
jadanie szkodliwych owadów na po- 
lach, łąkach i w ogrodach. Niestety, 
nie ratuje to ich od zagłady, gdyż 
obecnie ciągłe dają się widzieć takie 
obrazki: 2—3 wyrostków włazi na 
drzewa i zrzuca wybrane z gniazd 
młode gawrony na ziemię; tu ocze-. 
kuje gromada dzieci, chwyta ptaki i 
znęca się nad niemi, w najlepszym 
razie pokaleczone gawrony wprost 
pakują się do torby. Dalsze przezna- 
czenie męczefników.gawronów, to żo- 
łądek smakosza restauracyjnego. Od 
początku do końca jest to wysoce 
kulturalne i budujące! 

S.czególnie podziwiać i potępiać 
należy czerstwość serc tej młodzieży, 
którą nie wzruszają ani rozpaczliwe 
wrzaski gawronich rodziców, ani mę- 
ki młodych. Całe społeczeństwo win- 
no potępiać tę akcję i przeszkadzać 
barbarzyństwu, a przedewszystkiem 
odpowiednio pouczać młodzież o ko- 
nieczności stawania raczej w obronie 
gawronów, niż przyjmowania udziału 
w znęcaniu się nad niemi. 

TEATR i MUZYKA, 

— «Reduta» na Pohulance. Przegląd 
rcpertuaru. Dziś o g. 4ej pp. po raz Osta- 
tni <Sen> — 7 obrazów Felicji Krusze wskiej. 
Ceny miejsc zniżone. i 

Jutro o g. 8-ej w. po raz ostatni kome- 
dja w 3 aktach St. Zeromskiego «Uciekła mi 
przepióreczka».. — z J. Osterwą ,w.roli 
głównej. Ceny miejsc zwykłe. 

‚ — — Egzotyczny koncert w Reducie. 
Dziś o g. Sej wiecz. w Reducie па Pohu- 
lance, wystąpi Światowej sławy para mu- 
rzyūska: p. Francis Mozės, baryton opery w 
New-Yorku i p. H. King-Reavis, sopran tę- 
atrów londyńskich. : 

Program wypelnią arje i duety orazrodza- 
jowe piešni afrykafiskie, Pozostale bilety do 
nabycia w biurze <Orbls» (Mickiewicza 11) 
do g. 1 m. 30 pp. i od g. 2 pp. w kasie 
teatru. 

— Wieczór Reduty ku czci sł Sło: 
wackiego. We wtorek o g. 8 m. w. na 
rzecz Wileńskiego Komitetu sprowadzenia 
zwłok J. Słowackiego do Kraju, odbędzie 
się uroczystość poświęcona uczczeniu chwili 
sprowadzenia do Polski zwłok  Nieśmiertel- 
nego Wieszcza Narodowego. 

w ać fragmenty z Jego dzieł i 
rzemówienia Mieczysława Limanowskiego. 
ejście za zaproszeniami. Zgłoszenia w 

sprawie zaproszeń i rezerwowania miejsc 
rzyjmuje Zarząd Reduty w kasie teatru na 
ohulance codziennie od g 10—2 m.30 pp. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
przed zejściem na jakiś czas z repertnaru, 
świetna komedja Langera <Łatwiej przejść 
wielbłądowi...», która zyskała w Wilnie po- 
wodzenie wprost wyjątkowe. | 

Zespół artystów z M.  Malanowicz-Nie- 
dzielska na czele, jest codziennie przedmio- 
tem ds > 

— <Wino, kobieta i dancing». Jutro 
raz tylko jeden Teatr Polski grać będzie od 
szeregu miesięcy nie graną znakomitą ko- 
medję St. Kiedrzyńskiego <Wino, kobieta i 
dancing», która w jesieni cieszyła się naj. 
większem powodzeniem. Obsada premjerowa. 

We wtorek — <Simona» Devala. 
-  — Dzisiejsza popołudniówka w Te- 
atrze Polskim. Dziś po cenach najniższy. h 
o g. 4 m. 30 pp. grana będzie po raz osta- 
tni w sezonie, pełna prawdziwego humoru, 
amerykańska komedja <Jatro pogoda». 

—, «Pani prezesowas. W pełnych 
próbach w Teauze Polskim od diužszėgo 
Czasū = <Pani Prezesowas, wyborna kro- 
tochwiła Hennequina i Vebsra. 

RADJO. 
„ „— Program stacji warszawskiej. 

Niedziela. 12,00. Komunikat lotniczo-mete- 
orologiczny, r 

12.45. Odczyt pt. «Letnie żywienie trzo- 
dy» dział <Rolnictwo> — wygł. p. inż. W. 
ebrowska.
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%^ #14.10. Odczyt pt. <Zużytkowanie od- 
padków w gospodarstwie roinem» — dział 
«Rolnictwo> — wygł. p. Staszyński F.] 

14.35. Odczyt pt «Najważniejsze wia” 
domości | wskazania rolnicze» dział <Rol- 
nictwo> — wat p. Sz. Mędrzecki. Komu- 
nikat meteorologiczny. 

15.10. Transmisja koncertu symfonicz- 
nego z Filharmonji Warszawskiej. Wyko- 
nawcy: Orkiestra filharmoniczna pod dyr. 
Adama Dołżyckiego i Lucyna Robowskiego 
(fortepian). 

17.05—17.35. Program dla dzieci, wygł. 
p- W. Kopczewski. 

17.30, Koncert popołudniowy popular- 
ny, Powszy muzyce czeskiej. Wykonaw- 
cy: Polska Kapela Ludowa pod dyr. prof. 
Stanisława Kazuro, Orkiestra P. R. pod dyr. 
=: Dwcrakowskiego i Lucyna Robowska 

18.40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19.15. Komunikaty PAT. 
19.15—19,40. Cdczyt pt. «Sejm w cza- 

sach Jagiellońskich> — z działu <Historja 
Polska» — ze prof. H. Mościcki. 

19.40—20. i pt. <Tunis, Kashah 
i Suki» — z działu «Podróże i Przygody» — 
wygł. prof. T. Radliūski. , 

20.05—20.30. Przerwa, Przypuszczalnie 
komunikaty 

20.30. Koncert wieczorny. Wykonawcy: 
Orkiestrz P. R. pod dyr. Józefa Ozimiūskie- 
go, lrena Dubiska (skrzypce) i prof. Ludwik 
Urstein (akomp.). 

22,00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
czny. Sygnał Czasu. Komunikaty prasowe. 

22.30—23.30. Transmisja muzyki tanecz+ 
nej z restauracji «Rydz». 

Poniedziałek. 12.00. Komunikat lotniczo- 
meteorologiczny, 

15.00. Komunikaty: gospodarczy i me- 
tęorolegiczny oraz nadprogram. 

17.00—17.25. Odczyt pt. «Nauki biologi- 
czne w nauczaniu szkolnem»> — dział <Pe- 
dagogika i wychowanie» — wygł. dr. K. 

  

Czerwiński. ! 
17.30—17,55. 2-ga lekcją kursu elemen. 

tarnego języka francuskiego, Lektor  рго!- 
Lucjan Roquigny. 

17.55—1800. Komunikat nad program. 
18.00—19.00. Koncert popołudniowy, 

Transmisja muzyki tanecznej z kawiarni 
a 

19.00—19.15. Komunikat PAT, 
19.15. Rozmaitości. 
19.55. Komunikat rolniczy. 
19.55—20.30. Przerwa. 

komunikaty. 
20.30. Koncert wieczorny kameralny, 

poświęcony twórczości Edwarda Griega. 
W przerwie kom. Messager Polonais w 

języku francuskim. 
2200. Komunikat lotniczo-meteorologi- 

czny, sygnał czasu, komunikaty PAT i nad- 
program. 

puszczalnie 

NADESŁANE. 

Protest. |. 
Wobec rozsyłania przez p. Win- 

centego Moczulskiego, kier. szkoły 
powsz. Nr. 38, odbitek p. t. „Odwo: 
łanie i przeproszenie“ podpisanych 
mojem nazwiskiem, w sprawie pry- 
watnego nieporozumienia między Nim 
a mną—do władz szkolnych, zarządów 
szkół powszechnych i wielu innych 
osób, które wcale nie słyszały o tym 
zatargu, niniejszym protestuję katego- 
rycznie przeciwko takiemu  postępo- 
waniu p. Wincentego Moczulskiego, 
gdyż upoważniłem Go do wysłania 
na mój koszt powyższych odbitek do 
tych tylko osób, które mniej lub wię- 
cej dokładnie sprawę tę znaly. 

G. Malawko. 

SŁOWO 

Budowa radjostacji nadawczej w Wilnie. 
W dniach 24 i 25 b. m. przeby- 

wał w Wilnie dyrektor techniczny 
Sp. Polskiej Radjo — inż. Heller ce- 
lem wyszukania miejsca dla przyszłej 
stacji radjofonicznej. 

Podczas wizyty u P. Wojewody 
oraz Nacz. Wydz. Bezp. Publ. jnż, 
Heller skrystalizował pogląd reprezen- 
towanego przez niego towarzystwa. 
Zarząd Główny Polskiego Radja uzna- 
je w zupełności konieczność budo- 
wy w Wilnie radjostacji silnej, o mo- 
cy do 10 kilowatów w antenie. Je- 
dnakowoż na wykonanie takiej stacji 
potrzebne są czas i pieniądże. 

"Wykonanie zamówienia na fabry- 
ce, transport oraz montaż na miejscu, 
wymagają conajmniej 12 miesięcy 
czasu. Koszta budowy 10 kw. stacji 
wynoszą około 800,000 zł. Towarzy- 
stwo obecnie pieniędzy tych nie po- 
siada, 

Biorąc pod uwagę, że stacja Wi- 
leńska ma znaczenie: wybitnie polity- 
czne i kulturalne trzeba się spodzie- 
wać od zainteresowanych ministerstw 
pomocy finansowej. 

Ze względu na powyższe trudno- 
ści, budowa  radjostacji silnej jest 
sprawą przyszłości, załeżną ód zro- 
zumienia i interwencji Rządu i 
społeczeństwa. 

Polskie Radjo natomiast pragnąc 
już teraz zapoznać Wilnian z odbio- 

  

  

e 

$ 
Miejski Kinematograf 

Kulturaino-Oświatowy 

Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5) 

wyświetlane filmy: 99 
Dziś będą 6 , Krwią zmazane WiNY“ Granma w Tiu skino, 23 

W roli głównej Madge Bellamy. Nad program: <SZESĆIORACZKI» komedją w 2 aktach 
Cena biletów: parter — 60 gr., balkon — 30 gr Ostatni seans o godz. 10. 

W poczekalniach koncerty radjo, 38 

  

Kino- Ko „Helios“ 
ul. Wileńska 38 

Polonja“ 
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@ Кто- 

Tea tr »9 
ul. A. Mickiewicza 22, g 
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| ŻRÓDŁO PIĘKNOŚCI 

MYDŁO 

„CA ZIMIE | 
METAMORPHOSA 

karmelki i 

Poznań. 

Do wiadomości wyjeżdżających 

Naturalne wody mineralne 
ŚWIEŻEGO CZERPANIA. 

Mineralne so'e i opłatki dla użytku wewnętrz- 
nego, ekstrakty i sole do wanien. 

ŚRODKI OD MOLI, PAPIER NA MUCHY, 
Mydła i proszek do prania bielizny, rozm. przedmioty £ 

        

Paiter od 80 gr, Balkon — 50 
Premjera! Wielki sensacyjny fili 

M najnowsza farsowa kreacja 
OSSI OSWALDA 

potajemnego małżeństwa... 
1 cnotliwa żona w jednej 
2 aktowa pikantna farsa. 

Najlepsze eukry, 
i drażetki 

w 100 odmianach 

Fabryki „E. T. Litoiūshi“ 
Żądać wszędzie, 

użytku domowego, przedmioty do kąpania. 

— WIELKI WYBÓR TOWARÓW. — 
KOSMETYCZNYCH, PERFUMERYJNYCH 

| i GALANTERYJNYCH 

T-wo |. B. SEGALL 

m PARTER od 80 gr. Dziś Premjeral Miotająca skry dowcipu wybuchająca 

„Dziewcze z kabaretu* 
Gabinet dentystyczny, jak. 
osobie... PENSJONAT 

s. 1) „Bitwa pod Skagerak*  ponster Morza 
W roli głównej Walter Slezek. 2) Najnowsze «DZIENNIKI GAUMONT». 

o nocny dom werjatėw... 
DLA NOWOCZESNYCH <DZIEWIC»., oraz 

e 
e 

rakietami śmiechu 
w 8 akt. najkomiczniej- 
szych As Tajemnica 

iwWboy, żonglerka 
© 

  

znakomitej polskiej fabryki, 

1 klasy na wystawach europejskich i krajowych 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

e 
e 
E 
   Otczymano Pianina Ę; 

Arnolda Fibigera 
nagradzanej medalamį 
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i WYCZERPANI 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgii- 

wości wątroby, nerek, kamienie żół- 

łą przemianą materji i zanieczyszcze- 

Se krwi 2 organizmie ludzkim 

iiance, SOl nawozową 

«CHORZOW», poleca Hodowla 

Wielka 15 (Szwarcowy 13), 
Sklep rolniczy. 
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    SPOSÓB UŻYCIA 

KAŻDEGO 
artretyzm, cierpie- у 
są spowodowane 
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„UWADZE GOSPODYŃ. 
Najlepiej zabezpiecza na lato fvtra i 

ubrania od Moli 

japoński „Katol“ 
naftalina woni. Kufry lub szafy 
chowywań. ubraniem należy s 
zamykać dla uniknienia 
powietrza. <KATOL» radykalnie tępi: 
MOLE, pchły, wszy, pluskwy, prusa« 
ki, karaluchy, komary, muchy, musz- 
ki na kwiątach, mrówki i wszelkle 

Żądać we wszystkich apte- 
składach aptecznych. 

406EE00NCHEGRESŁŁOROCC 

<AB LETĄ, 

KEFIROWE 
DO UŻYTKU DOMOWEGO 

PABR.CHEM. FARM 

  

rem na najprostszych i najtańszych 
odbiornikach kryształowych postano- 
wiło uruchomić prowizoryczną stację 
amerykańską o mocy m/w odpowia- 
dającej stacjom poznańskiej i krakow- 
skiej. Zasięg tej stacji ma być na kry- 
ształ do 30 klm., na jedno lampowy 
odbiornik do 300 kim. 

Wymieniona stacja jako expery- 
mentalna i łatwo przenośna zostanie 
następnie zainstalowaną w jednem z 
mniejszych miast kresowych. 

Na salę koncertową t. zw. studjo 
oraz salę maszyn wybrano ll-gie pię- 
tro gmachu Br. Jabłkowskich. 

Antena będzie umieszczoną na 
dwóch masztach, z których jeden, 
na dachu wymienionego budynku, 
drugi zaś, dzięki uprzejmości p. Sztral- 
ła ustawiony zostanie w ogrodzie 
kawiarni przy zbiegu ulic Wileńskiej 
i Miekiewicza. 

Jeżeli pertraktacje o lokal wypa- 
dną pomyślnie należy się spodziewać 

a: radjostacjj w sierpniu 
r. D. 

Czuwanie nad programem audycji 
i dostosowanie ich do potrzeb miej- 
scowych Polskie Radjo zamierza po- 
wierzyć Kuratorjum jak to doko- 
nano w Krakowie i Poznaniu. Na 
prezesa  Kuratorjum P. R. zapro- 
sio P. Wojewodę poczem — па- 

Żądajcie we wszystkich aptekach, drogerjach i t, p. 
jedynie niezawo 

TANATOL przeciw karaluchom i prusakom, 
ORWIN przeciw myszom 
MO GIL przeciw pluskwom. 
SINTiN przeciw molom, pchłom i t. p. 

a przekonacie się, że Są najskuteczniejsze. 
W ażyciu od 

LABORATORJUM CHEMICZNE 

J SROCZYŃSKI i S-ka 
Warszawa, Elektoralna 

  

  

  

  

Mieszkanie 
4-0 pokojowe do wynajęcia od zaraz, * 

odremontowane, ze wszelkiemi wy- 

godami, na 1-m piętrze, przy ul © 

Dąbrowskiego dom 10 m. 1: ф - 
Au Lia + 66%: 

  

POPP * 

вФ » dawolnych ilościach poleca 

ja Zygmunt Nogrodzki $ 

NADESŁANE. 
Z SĄDÓW. 

6. IV. b. r. Sąd Pokoju skazał za 
nieprawne zgłoszenie do ubezpiecze- 
czenia i korzystania ze Świadczeń 
Kasy Chorych: Skupskiego Chaima— 
na miesiąc więzienia, Gelfarba Е. — 
na miesiąc więzienia, Bakszta Szewe- 
la — na 2 tygodnie więzienia. 

15 IV b. r. Sąd Okręgowy skazał 
Rabuchina Naftoleja za nieprawne 
zgłoszenie do ubezpieczenia i korzy- 
stania ze świadczeń K. Ch., na 40 
zł. grzywny, ; 

4. V. b. r. Sąd Pokoju skazal Jo- 
sela Budgera za nieprawne zgłosze- 
nie samego siebie do ubezpieczenia 
w Kasie Chorych i korzystanie z jej 
świadczeń, na jeden miesiąc więzienia. 

oraz obsada naczelnych stanowisk 
radjostacji. Prawdopodobnie w skład 
Kuratorium wejdą _ przedstawiciele: 
województwa, dyr. Poczt i Telegrafów, 
wojskowości, U. S. B., władz miejskich. 

Od siebie dodać należy, że uru- 
chomienie stacji prowizorycznej nie 
powinno powstrzymać dalszych kro- 
ków ku zrealizowaniu dużej nadaw- 
czej stacji, która jedynie może skute- 
cznie przeciwdziałać zalewającej nas 
propagandzie radjowej państw ościen- 
nych. 

W tem zainteresowany powinien 
być Rząd jak również całe społeczeń* 

  

stąpi ustalenie składu  Kuratorjum stwo kresowe. towska 22). 

Miki RUS OB 

SRO KELIAI TEST DEI ST STREET 

UWAGA!! ‚ ELEFoN Korespondent- 
12-29 buchalter 

dnych šrodkėw 

i szczurom, 

   
1911 roku, 

4 

Nr. 21. tel. 65-11. 

  

= Nadsze jy | SNEP ETO мана SZWedzkich towarów : 7288 
u p am ap Rusgvarna s „ Konieczny dodatek do paszy 
B ęsa oryginajn = х й 

ооп ,В A, Rjorthi CO i $ Sól bydlęcą drobną 
= STANISŁAW KRAKOWSKI : €» i 
# Wilno, Wielka Nr 49, й % Kredę szlamowaną 

и vis'a vis Św. Kazimierza. " ©® 
Mączkę kostną 

Wilno. Zawalna П-а 

" Skład maszyn i narzędzi rolniczych. —- 
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1 łupieżu. 

4 brylantowe według rysunków pary- 
Szacunek bezpłatny. 

DAMA Z DYPLOMEM 

Institut de Beautė Kčva 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, tel. 657. Leczenie wad cery i 
ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
pryszczy, plam na 
cjalnie ulą balów i wieczorów 
<Masque en Marie» ostatni wynala- 
zek dla natychmiast. odświeżania 
koloru cery. Leczenie włos, od wyp. 

wodzie, zna również 
„tartacznictwo i rybo- 
łówstwo, poszukuje 

sady od 1 lipca b. r. 
ask, zgłosz. zwraczć 

proszę do adrministr. 
<Słowa> 

  

twarzy. Spe- 

  

DOŁĄCZONY 00 
PUDEŁKA ion 

    
) Polskie Zakłady 

  

‚ "POLECAJĄ 

  

   

     
     
    

  

| PLANOW. 
) SwiA A 

Jnz.KRUPOWIE 
Wilno 

SPORT 
Makkabi—Cresovia (Grodno) 4:0. 

Spotkanie te przyniosło zupełnie rozcza- 
rowanie, Nikt nie przypuszczał, aby kil- 
ku ładnych zwycięstwach drużyna gości (n-b. 
zasilona Szajlerem) mogła kazać się tak 
słabą. Makkabi pomimo, że grała niżej swo” 
jej normalcej klasy górowała wyraźnie. Cały 
mecz z tej racji wypadł nieciekawie i jedy- 
nie w pierwszym kwadransie gra otwąrta 
i prowadzona w szybkim tempie zapowiadała 
się ciekawie. 

Z drużyny Makabi jedynie prawdziwie 
dobrym był Szwarcberg, nie licząc zawsze 
dobrego Birnbacha. gości tylko Kaszpar, 
grający na zmianę we wsystkich linjach ro- 
bił sympatyczne wrażenie. 

Mecz odbył się pod znakiem ėna | 
całą» ze strony gości i słabej formy gospo- 
darzy, których skrzydła nie umiały wyko- 
rzystać szeregu dogodnych pozycji, a Szwarc 
denerwował powolnością. Sędzia, p. Wróbel, 
taki jak i mecz — blady. о 
DRODZE IAA L ii S S As is от 

Niech każdy Polak dobrze so- 
bie uświadomi, że anarchja, bol- 
szewizm i antypaństwowość, że- 
rują tylko na organizmach mart- 
wych; że tam gdzie pulsuje zbio: 

| 

rowe życie kuliuralne, czynniki | 
rozkładu giną same przez się. 
To życie kuturalne obowiąza- | 
nem jest dać kresowej wsi i 
miasteczku  po'skie  społeczeń- 
stwo za pośrednictwem Rady . 
Opi<kuńczej Kresowej. Czy jesteś 
już członkiem? (R. O. K. zapisy 
przyjmuje od 6 do 8 ul. Zygmun- 

     

   
Urica DOBRA 6. KOPIOWANIE władający kilkoma 

językami. Posiadający 
rachunkowość _rojną 
i skarbową.  Dosko- 
nały organizator w 
tych dziedzinach, po- 

szukuje posady. 
Wiadomość: Zawalna | 

Nr 3, godz. 2—4. 
  

| M.Wilenkin 

s e odp. Poszukuje się 5 
Жо‚пі.т-ипп od zaraz lub od 1-go 

  

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

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, Stoły, szafy, 
biurka, krzesła 
dębowe i t, d. 

Dogodne warunki i 
na raty: 

gitymację Sprzedamį: 
2 domy z ogrodem przez Uniwersytet Ste- 
owocowym w OżOlicy fana batorego oraz 
„Zakret", oraz odstąpię dowód obywatelstwa 
KAWIARNIĘ z mie-pojskiego z listopada 
szkaniem i z człem 1923 roku wydany 
urządzeniem w Śród: przez Komisarjat Rzą- 
mieściu.Dowiedziećsię: du na m. Wilno. Oba 

kojów z kuchnią. z 
wygodami w okołicy 

ul. Mickiewicza. 
Zgłoszenia: Hotel 

Georzes, pokój Nr 33, 
lub u portjera Banku, 

Mickiewicza 17, 

        
22-go b. m. łe- 

urzędniczą 

lipca pokoju wygodne- | 
go niekiępującego lub | 
mieszkania k 2 po- 

NIEWAŽNIA sig | 
zgubieną dnia 

1556/14 wydaną | 

к   ul Wijeńska 35—3. dokumeniy wydane 
na imię Marji Nar- 

woyszówny CH 
  

° przeprowadził = D MY 
г 6ZA się z u. wier $ Leśniczy |, z, K 

KT kiej 26, NA WIELKĄ Nr 27, m 6. © ochodowe, Kamle- | Na prowincję. 
wypróbowany e Pracównia jubilerska, KUPNO ZEO- poznaficzyk lat 21 z] nice i Wille posia. ё Zastepcó! 

orygin. proszek 3 ф TĄ, SREBRA i różnych kamieni do $ Śjedni  wykształce-| damy okazyjnie do | Podróż. oss zo 
O * 3 własnego wyrobu; AB najwyższe ® Benai E B sprzedažy т`га E ieinoo ariykuła 
Pk ceny. Wykonuję najiepsze 1050% ® 2 Šiuša IA D. H. K: <Zacuęca> |" 7 jątctwie poszu- 

Gdańska 6. 1 piętro 
tel. kujemy Od zaraz za 

enea wysokim  wynagro- 

k o dzeniem. Paaom dziel-- 
LETNISKO nym. wymownym 

rz. 0 owi 

Ne aa e zad Hdolnościach zapew- 
O w jadać niamy zarobek i zdrowej miejsco” OR 
wości z całodziennem a 

p DA 30 reklamowe. Oferty pod. 

9—05. 

ŁADNE pokoje nowy, park, rzeka,, w 
9 frontowe, Poriei fei0te, tenis, radjo, I do „Admin. 

blowane, razem wycieczki i t. p. го- „Siowa 
lub oddzielnie są do zrywki wiejskie. Infor- 

W.Z.P. 58, | wynajęcia dla solidnej macje w adm. <Słowo» OKÓJ da 
osoby na E EPIC wynajęcia z 

iado- 222-200 warunkach. 
mość: ul. Ostrobram- 

budowlane 4 ska Nr 25 m. 14. 
i rolnicze 
mielone 
  

+ 

$ LETNISKO 
w majątku <Tuskula- 

, ny» blisko Wilna, nad 
Wilją, mieszkania 2, 3, 
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    ‚ €lektrycznoścją i 

IESZKANIE do z niekrępującem wej- 
(wynajęcia 6 po-Ściem, ul. Sierakow- 
koi z werandą,Skiego 25 m. 4. 

ogródkiem, elektrycz- deo pażć, 
az RE 
omu koto ul. Witol- 

dowej. Dowiedzieč się: LETNIS KO 
Montwiłłowska 14 odw majątku = Poberže, 
g. 9—12 i od 3—5 pp. Dowiedzieć się: Wilno, 

  

    

  

    

    

   

    

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera Biel” 4,5,6 pokojowe, 'b.. Ciasna 22—2 

Sklepy Gel 2 Zamkowa26 Wo raze A | / : Vapieme 99 PA CRA pm 1) ul. Trocka 7, tel. 542. amkowa 26 (vis-a-yis @_ @ Р° iki drawiają żołą” о ' 4% jechać przez Zielony| DRUSKIENIKI 
koše. Św. Jana), tel. 1023. 3) ul. Mickiewicza 5, tel, 873 SET ootodcja = rezalane działanie Słynna Wróżka Ghiromantka * w Opocznie (Woj. Kieleckie) $ Mosi, Boa S ay Ф оаиа Иа :‘515‚11553 A 

4) Rudnicka (róg Zawałnej) Nr. 20/52, tel. 612. wątroby | nerek, Oraz usuwają Górnej 103408 wać. PAŁ lm Tuskulan. Šia GG: blisko al cale Kolejowe. 
obstrukcję. | powiada przyszłość, sprawy sądowe, Niemna i Zakładu, | Komunikacja koleją 

8 Zioła z gór Harcu dra Lauera o miłości i t. d. Adres: naprzeciw DOKTÓR | SUM М. 'sucho i słonecznie [oras autobusem. Las, 
„о usuwają z organizmu zbyteczne nie- Krzyża (Zarzecze), ul. Młynowa 21, WIGZ pieniężne na opro- LODA INT.l i tanlo. Zgłoszenia: | rzeka, Dowiedzieć ir 

ж użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu m. 6, w bramie schody na prawo, D, ZELDO centowanie рой PANNA, posiad | uj. Piaski 12 S. |Zygmuntowska Nr 4, 
к а ш 07“ się osadów, następstwem których jest — hor.WENERYCZ. mocne i pewne język franc. z| Giedrogė dia W. K. Im, 5, od 5 do 8 pp. 

, ‚ reumatyzm i artretyzm. + © 1 NE, Mi OPEC, gważancje aż Ginpolciuja praktyką, Ipformačjo 5 

Ziołazgór Harcu d-ra Lauera | $ Turbiny wodne |“ skoRyE || Yi zeta, |poswciaki dodzciw| оее З. LAS ės 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się |] $ sostoma «Francisa» stojące i leżące ® | od 10-1, od 5-8 w. || Gdańska 6,1 piętro |mieście lub na wy- —— — a zona Lona ę 
kamieni żółciowych oraz łagodzą @ Ф instaluje z warancją na ulgowych ; EE tel. 905 jazd. Zgłaszać «510- — ТОНЕ у S 

cierpienia hemoroidalne. Ф * x Wwanmiąch, V ' DOKTOR ——ZL wo da 0. = idę ii OE 

Cera fot Pudciko ZŁ256 | 8 | REPREZENTANT 4 | SZeldowiczowa Pok 6j ROLNIK, Žati imis 
г , 21 ° : . ' : i rzemysło e. 

ZGRUBIENIA Sprzedał w aptekach i składach ] * St. Stoberski i Ska  $ | KOBIECE WEN. 0 D WYNA eciū dokładną» praktyk, orzez Izbę Skarb. w 
/KÓRY [95 I į Wilno, Mickiewicza 9. DRÓG MOCZ, . | r aidowz ECA 0 dY ny z, prowadzeniem lnie na imię iegoż, WEBDESIGN rz. 12- iod 4.6 | Witoldowa 7 m. 1. jeden lub 2 _ pokoje, rachunkowości z małą unieważnia się, 

„ODCISKI © Э: ALMA ^ mogą być pod bluro. posądył rządey. Iatot- D уа ь OTRZYMAĆ POSĄD aa ó „bo SLS 
-Łądać mizędzie! = Sis uuonczyė kursa fachowe kore- Н %іЁЁ; w.Zór Nar Samochód Skopówka 11—11 róg macji udzielą biuro p 3 z a 
stačia 3 spondencjnć „pot, Aekolovias, $ ЗОЕ Акивень | <Mefteder w dOWYM piącu Мароеоа, — онн О ое Эаар 4 raw! JĄ м _ stanie sprze . > 2 

‚ 2. czają listownie: buchalterji, rachunko- $ mMozOz Wi Smiałowska tiny, Kajwatyjska 55, cza 8, od 12-34) po žonaty, do. majątka 
A 2 wości kupieckiej, korespondencji 40007 przyjmuje od godz, 9 skiep wėdek południu, Rd; kibniea od kk 

! 2. handlowej, stenografji, nauki handlu, > NPoŹŹ do 19. Mickiewicza w godz 2-41 5-1. Sklerozę, PAKCPWARE Z a +.prawa, kaligrafji, pisania na maszy- m xXXmm 46 m, 6 | esi арт GE ie Makelis kościoł. | 8 nach. Po ukończeniu świadectwo. m WZP. Nr 63 2 li b 3 ę,. kiłę—wszel ki ГО ik tartaku Miesskinić 6а 
KOMITET N ADZORCZY TOWARZYSTWA + ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! m iu pokoje choroby radykalnie Ie Wn leszkanie, ogród, 

STA WILNA - w m Dr. 6. Wolf słoneczne w centrum wylecza tylko prZYFO- poznańczyk, lat 28, UPosażenie dobie, KREDYTOWEGO MIA zaprasza pp. ю я [. b. WOJISOM wiasta, nadające się dolecznictwo! / Natu- żonaty, obeznany do: rekomendacja koniecz- 

KA wa BY wiki onie ` аст AS Rais ei Aja ši Ka k e Uin 
ma się odbyć w czwartek czerwca roku Zarząd Więzienia «na Łukiszkach> w płciowe i skėrne, ul. biorstwa handlowego . niem i hurtowną IA! s 

. i ю j Wilefi 7, tel. 1067 ub ł ocztowa—8. Zatączyč „jak5 1 6 czerwca będę w 
o godz. 6 pp. w lokalu Towarzystwa przy ul. Portowej Wilnie, przy ulicy iewej 2 IK ž — Meńska TJ u 06 wade porto 40 KE я ЁЁ.ЁЁ“«ЁЁЩЪЁЁ- Wilnie, — м hotelu 
4, z nasiepujacyin porządkiem dziennym: TAI IŠ roku o godzicje: 112) w lokalu оо Dr_Cz, KONECZNY. Wiadomość: Jagielloń: 1acją maszyn, szuka Bristol Nr 5, _. 

1. Zagajenie i wybór Przewodniczącego. sw du Więzienia odbędzie się sprzedaż z M>msZ Choroby zębów, ska 10, m. 3, Každą sumę posady od zaraz lub Ф 
2. Sprawa konwersji požyczek i listów zastawnych Seas przeszło 20000“ klg. rozmaitego Jzusz chimirgja Jamy ma ulokujemy "zaraz. ||, HEC r. = „joks O oje 

pz sios cale ia A e bo i z<ZZĄ lanowe torony. ° Zabezpieczenie tyl- DA Romek 2 lub 3 z wyyod. i 
3. Sprawa zmian Statutu Towarzystwa codziennie w godzinach od 16 do 3 po po- 1222 Mickiewicza 11 8 2 pokoje ko najsolidniejszė |sverować prosze do kuchn, odstąpię aras“ 

Wolne' Saióski łudniu.—Vadium 5 proc. od zaoferowanej Z NA Wolskowach 1--ursedz z ktonii zastkie- | Dom H.-K. cZachę. |5ki row szpak zę 3 ; n. o es s 
r Op cca : : „| sumy.—Szczegółowe informacje na miejscu. NZOMmO Da REA bać ła Go Rai ta /Gdshska (0, | . *ołowa» pod zakretowa wa, Ta. 

UWAGA! Zgromadzenie będzie prawomocne bez wzglę nikom zniżka ina mi wygodami, |, tel. 9-05, |»kierownik tartakuc. od g,10—12i od 4-— 
du na ilość ebecnych Pełnomocników ($ 74 Statutu). | Zarząd Więzienia. raty, Pańska 4, m. 6, LD pigro S, = 

Drusarnia «<Wydawnictwo Wileaskies Kwaszelna 23   

Wydawca Staalsław Biasklewicz Redaktor w/z Czeslaw Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

s 

 


