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Przewodniczący Głównego Komitetu Wyborczego do Rady Miejskiej m. Wilna przypomina wyborcom miasta Wilna, że w dniach 1, 2 i 3 czerwca r, b. każdemu peinoletniemu 

obywatelowi m. Wilna przysługuje prawo sprawdzania list wyborców we właściwym miejscowym (obwodowym) komitecie wyborczym oraz wnoszenia reklamacji o wpisanie na 
listę siebie lub jakiejkolwiek innej osoby, jak również o wykreślenie z listy. 

Wszystkie miejscowe (obwodowe) Komitety Wybercze W d 

  

Ks. Lubomirski o wyborach 
w Warszawie, 

Były Regent ks. Zdzisław Lubomirski 

udzielił wywiadu  przedstawicielowi Dnia 
Polskiego. Zamieszczamy go poniżej, z za- 
znaczeniem, że redakcja Słowa w sp'awie 
unieważnienia listy komunistycznej zajmuje 

inne stanowisko, aniżeli czcigodny wice- 

prezes Pol. Org. Zach. Pr. Państw. Unie- 

ważnienie tisty komunistów uważamy za słu- 
szne i odważne posunięcie rządu. Owych 25 
komunistów w Radzie Miejskiej mogłoby 
paraliżować jej pracę całkowicie, byłoby 
elementem desirukcyjnym nawewnątrz, a 

zdradzieckim nazewnątrz. 

Na prośbę o wyjaśnienie dlaczego 

wśród 25 list wysuniętych przy wy- 
borach do Rady Miejskiej w stolicy 
nie było listy z nazwiskiem ks. Lu- 

bomirskiego, książe Lubomirski od- 

, powiada: : : 

Ja stałem na tem stanowisku, iż 
nałeży wysunąć listę par excellence 

gospodarczą, pozbawioną aż do naj: 

dalszych granic zabarwienia  politycz- 

nego, listę, do której wesżliby wy- 

łącznie ludzie znani i szanowani w 

mieście, jako wybitni fachowcy, czy 

to w dziedzinie samorządu, czy też 

w innych dziedzinach, które znajdo- 
wać się winny de dyspozycji ciał Sa- 
morządowych, Taka platforma wybor- 
cza umożliwiłaby wszystkim umiarko- 
wanym obywatelom miasta pójść ławą 
do urn wyborczych. : 

Na tem -podložu  podjąlem, nie- 
oficjalne zresztą, rozmowy z przed: 
stawicielami poszczególnych ugrupo- 
wań i grup gospodarczych. Rozmowy 
te przerwały święta Wielkanocne, a 
gdy powróciłem do Warszawy, za- 

stałem prace posunięte tak dajeko, że 
już był utworzony komitet z niezbyt 
szczęśliwie pomyślaną nazwą. W tych 
warunkach dalsza współpraca była 
trudna tembardziej, że ani na chwilę 

nie zamierzałem zrywać ze swą Za- 

sadniczą linją polityczną, która by- 

najmniej nie jest opozycją dla opo- 
zycji, lecz opiera się na rzeczowej 

krytyce pewnych poczynań i pociągnięć 
Rządu i bynajmniej nie wykłucza 
współpracy z tym Rządem. 

Stało się źle, iż nie udało się 

zgrupować pod jednym sztandarem 
do wyborów z ubiegłej niedzieli 

wszystkich ugrupowań  umiarkowa- 
mych, przez co żywioły te zyskałyby 
niewątpliwie. 

istniał również projekt stworzenia 
listy, na której. czele stałoby moje 
nazwisko. Projekt ten stał się tem re- 
alniejszy, że ops, przy tworzeniu 
własnej listy, zmuszony coprawda do 

tego przez destrukcyjną, Gbowiązu- 

jacą u nas ordynację wyborczą, nie 
mógł w dostatecznej mierze uwzględ- 

nić tych warstw, które największą 
odgrywają rolę w życiu miasta i po- 

moszą największe ciężary, a więc 
przedstawicielami właścicieli nierucho- 

mości, przemysłu, handlu i finansów. 

Warstwy te otrzymały w liście Kopsu 

bardzo niewielki stosunkowo cdsetek 

miejsc—no bo trzeba było myśleć o 
miejscach dla reprezentantów t. zw. 

szerokich mas, czyli wyborców. 

Grupy zachowawcze nawiązały na 
terenie pertraktacyj przedwyborczych 
kontakt z kołami, zbliżonemi do rzą: 
du. Koła te oświadczyły gotowość 
porozumienia się z listą, patronowaną 

przeze mnie. Miała więc powstać w 
ten sposób lista gospodarcza, apoli- 

tyczna, któraby skupiła różne elemen- 

ty pod hasłem jedynie gospodarcze- 
go rozwoju stolicy. Nie miałem nie 

„przeciwko umieszczeniu na mojej 

"liście i nazwisk z kół umiarkowano- 
demokratycznych, zastrzegłem się je- 

dynie przeciwko tym, którzy znany mi 
być mogli ze swych przekonan rady- 

nych, co z jednej strony uadawa- 
łóby liście zabarwienie polityczne, Z 
drugiej zaś—sprzeciwiałoby się tej 
zasadzie gospodarczej, o którą zawsze 

opierałem działalność swą na terenie 

samorządu. : 
Pertraktacje z osobami z kół rządo* 

wych trwały dziwnie długo; zdawać 
się mogło, że była to... powiedzmy... 
gra na zwłokę. W chwili, kiedy każ- 
da godzina ma dużą wartość, straci- 
liśmy dni kilka... i  wreszcie-dowie- 

działem się, że cały szereg tych lu- 

dzi, którzy miełi znaleźć się na mojej 
liście, Stanął wśród nazwisk 25ki, 
czyli bloku żywiołów rządowych z 

niach 1, 2 i 8 czerwca r. b. otwarie są dla publiczności codziennie przez 7 godzin od godziny 
3:ej po poł. do godziny I0:ej wieczór. 

Wilno, dnia 27 go maja 1927 r. (—) W. ŁUCZYŃSKI Przewodniczący Głównego Komitetu Wyborczego do Rady Miejskiej m. Wilna 

Likwidacja Arcosu © Lontynie. 
Żądania Rozenholca. 

LONDYN. 30.V. PAT. Sowiecki charges d'affaires Rozenholc wysto- 

sował do Chamberlaina pismo, w którem domaga się, aby rząd angielski 

zezwolił EE oraz członkom personelu Twa Arcos i innych so- 

wieckich organi 
przęprowadzenia likwidacji 
Rozenholc oświadcza, że o ile powyższe 

acyj handlowych, na pozostanie w W. Brytanji celem 

tych instytucji. W dałszym ciągu swego listu 

zezwolenie nie zostanie udziela* 

ne, wydano polecenie natychmiastowej likwidacji wzmiankowanych orga- 

nizacyj, przyczem odpowiedzialność 
powstałe spadną na rząd angielski. 

za wszelkie szkody i straty stąd 

Zastępstwo interesów sowieckich. 

BERLIN, 30—V. PAT. „Berliner Nachtausgabe* dowiaduje się, że 

ambasada sowiecka w Berlinie zwróciła się do rządu Rzeszy z oficjalnym 

wnioskiem o zezwolenie na przyjazd personelu londyńskiego „Arcosu* do 

Niemiec. Ambasada podaje w uzasadnieniu swego stanowiska, że Arcos 

zamierza w Niemczech przeprowadzić likwidację interesów gospodarczych 

z Anglją. Rząd niemiecki, jak twierdzi 
zwolenia i to na czas nieograniczony. 

dziennik, miał udzielić swego ze- 

Norwegja objęła zastępstwo Anglji w Sowietach. 

LONDYN, 30 V PAT. W kołach urzędowych potwierdzają wiado- 

mość, że Norwegja zgodziła się objąć opiekę nad obywatelami i interesa- 

mi angielskimi w Rosji. . 

__ 

Rząd Kowieński nie puści katolików na 
Koronację Ostrobramską. 

Z Kowna donoszą: Ostatecznie wyjaśniło się stanowisko 

rządu kowieńskiego wobec Koronacji Matki Boskiej Ostrobram. 

skiej W odpowiedzi mna przychylne stanowisko Polski, - które 

znalazło swój wyraz w zezwoleniu władz na masowe przekra: 

czanie granicy przez pielgrzymki z Litwy, — rząd  kowieński 

postanowił nikogo z granic Litwy na Koronację nie wypuścić, : 

Jednocześnie ogłoszony został komunikat urzędowej ajencji 

„Eltyś, który głosi, że Koronacja Matki Boskiej zamierzona jest 

z pobudek czysto politycznych i 
korzystaną „Elta* zaznacza, że jest rzeczą oburzającą, iż M. 

Ostrobramska koronowana być 

w tym kierunku ma być wy- 
B- 

ma na Królowę Polski W 

dalszym zaś ciągu stwierdza, iż rzekomo nikt z obywateli repu- 

bliki Utewskiej nie wyraził chęci wzięcia udziału w  uroczy- 

stościach 
Według wiadomości otrzymanych bezpośrednio z pogranicza litew- 

skiego, ostatni ustęp komunikatu „Etty* nie zgodny jest z prawdą. — Na 

teren e Litwy zapanowała konsternacja z powodu stanowiska władz  litew= 

skich. Należy się liczyć, iż znaczna część ludności katolickiej Litwy prze- 

kroczy granicę mimo zakazu władz kowieńskich. Bi 2 

Zupelnie identyczne ze stanowiskiem wladz kowieńskich jest oświet- 
lenie uroczystości koronacyjnych przez wileńskie pisemka litewskie subsy- 

djowane z Kowna Rozwinęły 
ści litewskiej od Koronacji. — „Vilniaus Aidas“ 

one agitację w kierunku odciągnięcia ludno- 
„równocześnie prawie z 

„Eltą“ nazywa Koronację „wędką polską” i „manewrem politycznym". Jak 

dotychczas jednak agitacja ta w Wilnie nie odnosi żadnego skutku. 

(AE TS EITI S IST TIME ЕН К УРА Ид 

grupami ultra-radykalnemi, a nawet 

częściowo wywrotowemil | 

Strata czasu, która wynikła wsku- 

tek pertraktacyj powyższych, u niemo- 

żliwiła podejmowanie jakichkolwiek 

dalszych kroków, tembardziej, że nie 

chciałem powodować rozpraszania 

głosów polskich ze wzgłędu na dob- 

ro publiczne. Oto przyczyny, dla któ- 

rych nie wziąłem czynnego udziału 
w wyborach. 

Skoro mowa o wyborach, nie mo- 
gę nie wspomnieć o tej trosce i nie- 

pokoju, które nasuwa analiza rezul- 

tatów. Е 

Są one wręcz zastraszające. Jak 
to zbyt często niestety u nas bywa, 

obrano linję najmniejszego oporu. 

Miast zdobyć się na odwagę i spoj- 

rzeć prawdzie prosto w oczy, unie- 

ważniono, mojem zdaniem niesłusznie, 

listę komunistyczną—10-kę. ; 

Nie ulega dla mnie * najmniejszej 
wątpliwości, że gdyby komuniści bra- 

li udział w wyborach jawnie, padłaby 

na nich znacznie większa ilość gło- 

sów, niż stało się to 22 bm. Nie bę- 

dzie przesadą, jeżeli powiem, iż ko- 
muniści  zdobyliby - 25 mandatów. 

Wtedy niebezpieczeństwo wobec któ- 
rego stoi kraj, ujawniłoby się w ca- 
łej rozciągłości, wtedy stałoby się ja* 

snem dla wszystkich, do czego pró- 

wadzi nas beztozumny system wy- 

borczy. 25:ciu komunistów w  War- 
szawskiej Radzie Miejskiej—byłby to“, 
argument, wobec którego nie mogły- 
by się-ostać żadne teorje i formułki 
demagogiczne, starające się dowieść, 
że pięcioprzymiotnikowe prawo wy: 

borcze jest jedynym systemem ustroju 

państwa, odpowiadającym naszym 

warunkom społecznym. Spostrzeżono 

się w ostatniej chwili, co się stać 

może, i nie dopuszczono komu- 

nistów do wzięcia udziału w wy- 
borach. 

Ale czy nieobecność wyznawców 
Lenina na Ratuszu Warszawskim to 
to samo, co ich nieobecność w War- 
szawie? Czy wolno się w ten spo- 
sób łudzić, czy welno w ten sposób 
neutralizować szerokie masy, Świado- 
mie czy nieświadomie, w wałce z ko- 
munizmem? 

Rząd nie miał odwagi doprowadzić 
eksperymentu wyborczego do końca 
i tem samem nie dał możności opinji 
publicznej uświadomić sobie, jak wiel- 
kie grozi niebezpieczeństwo, bo tylko 
jednostki, orjentujące się dokładnie w” 
zawikłanej arytmetyce wyborczej, zda- 
ja sobie sprawę ze znaczenia odda- 
nych na 10 kę uniewažnionych glo- 
sów. j 

Około 25-ciu komunistów w sto” 
łecznej Radzie Miejskiej nie mogłoby 
nikogo, nawet najmniej uświadomio- 
nych, łudzić. 

Pyta mnie pan, jak pozytywnie 
należało pokierować temi wyborami. 
Otóż—mojem zdaniem, trzeba było 
skupić całą uwagę ku stworzeniu 
dwuch frontów—jeden, to wzmocnie- 
nie całej lewicy polskiej w walce z 
komunizmem, —drugi, to zblokowanie 
żywiołów umiarkowanych i prawico* 
wych pod hasłem walki z poiityko- 
manją stronnictw. Tak, jak zawsze 
dotychczas, tak i dziś nie przestałem 
wierzyć, że w dalszej walce o ustrój 
państwa, opierać się przedewszyst- 
kiem wypadnie na produkcyjnych si- 
łach narodu, a więc wszystkie za- 
gadnienia ustrojowe przenosić jedy- 
nie i wyłącznie na grunt problemów 
gospodarczych. EE 

Oto—co mogę powiedzieć o wy- 
borach warszawskich. Proszę jeszcze 
dodać, iż to, co oświadczyłem panu, 
jest wyłącznie moją osobistą opinią, 

    

Duchowieństwo a wybory, 
Udział wileńskiego duchowieństwa 

katolickiego w wyborach do Rady 

Miejskiej po stronie jakiegoś jednego 
komitetu wyborczego — jest oczywi- 

ście nie do pomyślenia. Jest to nie- 

możliwe tak ze względów ogólnych, 

jak szczególnych. Taki solidarny 
udział sprawiałby wrażenie, że orga- 
nizacja kościelna jako taka wzięła 
udział w wyborach, innemi słowy 

Kościół, autorytet kościelny, przyjąłby 
na siebie odpowiedzialność za jakiś 

komitet wyborczy, za jego agitację, 
wreszcie za rządy miastem po wybo- 
rach. jest to niemożliwe, byłoby to 
wręcz niezgodne ze wskazówkami 

najwyższej władzy Kościoła. Względy 

szczególne, to instrfikcje ks. arcybis- 
kupa Jałbrzykowskiego, który naogół 

uważa że udział w pracy wyborczej 

utrudnia kapłanom ich pracę duszpa- 
sterską i dlatego powstrzymuje księ- 

ży, a zwłaszcza proboszczów od bar- 
dziej aktywnego udziału w wyborach; 
To też zdaje się, że zgodnie ze wska- 

zówkami jego Ekscelencji udział czyn- 
ny proboszczy naszego miasta w wy* 

borach będzie mniej czynny, aniżeli 
poprzednio. 

Temniemniej kapłani katoliccy na- 

szego miasta, prócz tego, że księżmi 
są także obywatelami państwa pol- 

skiego i jako tacy mają swe przeko- 

nania i nie mają powodu z niemi się 

ukrywać. Intencje ks. Arcybiskupa, 
o ile słusznie je rozumiemy, — idą 
tylko w tym kierunku, aby kapłan w 

swej pracy publicznej nie angażował 

autorytetu Kościoła, i aby nie plamił 

sukni duchownej ściąganiem ua sie- 

bie uzasadnionych zarzutów. Zwła- 

szcza przykry widok przedstawialby 

ksiądz katolicki, któryby na zebraniu 
przedwyborczem mówił 

Doszły nas nawet pogłoski, że jedne- 

mu z księży wiłeńskich ogół bierze 

za złe zbyt aktywny udział w wybo- 

rach, przemawianie w sposób zbyt 

wiecowy, nieco lekkomyślne, choć 

niewątpliwie w najlepszej wierze, pow- 

tarzanie niezawsze należycie Spraw- 

dzonych faktów. Księdzem tym jest 

ks. Ignacy Olszański. Pozatem, jak 

się zdaje, nikt nikomu Zz naszych 

księży wileńskich nie ma nic do za- 

rzucenia. Występują oni z powagą 

i godnością, jaką im daje przeświad- 

czenie o wielkości służb swoich. 
Duchowieństwo katolickiė sympa- 

tyzuje z dwoma komitetami wybor- 

czemi, t. j. z Bezpartyjnym i Central: 
nym, 

Pozwolimy tu sobie omówić róż- 
nice, które tu wynikają i tę pewną: 
styczność, która zachódzi pomiędzy 

charakterem i ideologją pracy katolice 
kiej w Wilnie i charakterem i ideo- 
logją Bezpartyjnego Komitetu. Oto 

Bezpartyjny Komitet nie chce jątrzyć, 
nie chce wprowadzać do przyszłej 
Rady Miejskiej ani zwad partyjnych, 
ani klucza partyjnego, chce wreszcie 

by wybory miały charakter |gospodar- 
czy, anie przeistoczyly się w jednolitą 
demonstrację polityczną, przeciw rządó. 
wi polskiemu zwróconą. Wydaje się 

nam, że to wszystko jest zgodne z 
duchem pracy katolickiej. я 

- Natomiast udział księży w  Cen- 

tralaym Komitecie nosi inny charak- 
ter, już niezgodny z charakterem 
pokój dającej pracy katolickiej, Cen- 
tralny Komitet to jaskrawa manifesta- 
cja antyrządowa, „Prowadzi on  wy- 
bory z celem wyzyskania osiągniętych 

w nich wyników, jake atutu w walce 

z rządem. Ponieważ rządu obecnego 

nieprawdę. - 

dziś nie można ani zastąpić, ani oba- 

lić więc manifestacja ta jest czcza i 
jałowa. Lecz jest to manifestacja par. 
tyjna, manifestacja partyjnej nieustę- 
pliwości, partyjnego nieprzejednania. 

Ośmielimy się więc powiedzieć, że 
jest to manifestacja zżduchem pracy 

katolickiej w najwyższym stopniu 
niezgodna. 

W piątek odbył się w Wilnie wiec 
katolicki. Wiet katolicki jest to bądź 
co bądź wiec, a nie brewe czy bulla 
i rezolucje na nim uchwalone jeszcze 
katolika nie wiążą, przeciwnie każdy 
katolik może je dowoli krytykować. 

Lecz najsłuszniej i najtozumniej była 

tam poruszona sprawa skandalicznego 

okólnika min. Dobruckiego o |тсе, 

Lecz czy ducho wieństwo wileńskie wie, 

że obok takiego min. Dobruckiego 
zasiadają w gabinecie nietylko katoli- 

cy przykładni, lecz ludzie którzy za- 

sługują na tytuł katolickiego męża 

stanu,, jak p. minister Meysztowicz. 
l teraz pytamy tych księży, którzy 
uznali za stosowne przystąpić do 

Centralnego Komitetu czy myślą, że 

katolickim ministrom swego rządu 

pracę ułatwiają, czy też utrudniają? 
Czy ma być jedynie manifestacja” 

antyrządowa głucha i zecięta, a nie 
zajęcie stanowiska patryjotycznego, 

które wobec rządu polega na wytyka* 
niu błędów, lecz i popieraniu dobrych 

zamierzeń i zachęcaniu do rich. Min- 

Dobrucki wydał swój oburzający о- 
kólnik, lecz oto rząd w całości jak- 

najserdeczniej popiera inicjatywę, aby 

uroczystość koronacji Matki Ostro- 
bramskiej miała charakter jaknajbar- 
dziej godny. jest w rządzie p. Dob- 
rucki, łecz jest i p. Meysztowicz i p. 

Niezabytowski. ! 
Nie boimy się odpowiedzi na .ta- 

kie pytanie: Centralny Komitet jest 

to robota partyjna i antyrządowa; 
Komitet Bezpartyjny jest to praca 

gospodarcza, apartyjna, awięc w sto- 
sunku do rządu 7eutralna; która 
praca więcej się swoim charakterem. 
zbliża do charakteru pracy kato- 
lickiej? B. B. Е ; 

AU KU V KTE OPTINIS LLKS 

Minister Meysztowicz w Wilnie 

w niedzielę rano pociągiem po- 
śpiesznym przybył do Wilna Minister 
Sprawiedliwości p. Aleksaner Meysz- 
towicz. Wczoraj w godzinach popo- 
łudniowych pan Minister odwiedził p. 
Wojewodę. 

Korespondent warszawski , 
„The Timesć zwiedza Wilno 

i okolice. 
Bawi w Wilnie korespondent war- 

szawski „The Times* p. N. E. Bar- 
ker. W niedzielę p. Barker jeździł do 
Trok, gdzie by! obecny na uroczy- 
stości poświęcenia i chrztu žaglowca 
Ligi Morskiej i Rzecznej. dniu 
wczorajszym p. Barser przyjęty zo- 
stał przez p. Wojewodę Raczkiewi- 
cza. P. Barker interesuje się żywo 
życiem karaimów. 

Pożyczka zagraniczna, 

WARSZAWA, 30 V. (żel, wł, Słowa) 
Rokowania o pożyczkę weszły już w 
fazę końcową. W. dniu dzisiejszym a 
przybyli dwaj przedstawiciele finan- 
sistów amerykańskich pp. Monnet i 
Close w celu ostatecznego zredago- 
wania kontraktu pożyczkowego. W 
ciągu dnia dzisiejszego obaj ci pano- 
wie odbyli dłuższą konferencję z 
przedstawicielami ministerstwa skarbu. 
W kołach politycznych panuje prze- 
konanie że podpisanie kontrakiu po- 
życzkowego nastąpi lada dzień. Po- 
życzka uzyskana w większej swej 
części ma być użyta na cele stabili- 
zacji złotego. 

a ESR 

Sejm i Rząd. 
Opozycja P. P. S. wobec rzą- 
du Marszałka Piłsudskiego. 
W niedzielę obradowała Rada Na- 

czelna P. P, S. pod przewodnictwem 
posła Daszyńskiego. Po wysłuchaniu 
referatów o sytuacji politycznej i go- 
Spodarczej uchwalono rezolucję, w 
której Rada Naczelna P. P, S. stwier- 
dza, że zarówno pod względem go- 
spodarczym jak i politycznym  dzia- 
łalność Rządu idzie _w kierunku 
uwzględnienia przedewszystkiem inte- 
resów j dążności klas posiadających. 
Ograniczenie akcji zapomogowej dla 
bezrobotnych przy blisko 200 tysią- 
cach bezrobotnych, ogołocenie kraju 
ze zboża i podniesienie drożyzny, 
stronnicze po myśli interesów wielkie- 
go kapitału załatwianie sporów za- 
robkowych, systematyczne naruszanie 
zagwarantowanych ustawami praw 
robotniczych, sabotowanie reformy 
rolnej, represje polityczne, wskrzesza- 
nie reakcyjnej austrjackiej ustawy-wy- 
borczej przy wyborach do samorzą- 
dów Małopolski—to są wyniki polity- 
ki, pogrążającej klasę robotniczą w 

miastach i ma wsi w coraz cięższe 
położenie gospodarcze i polityczne, 
ża którą oppowiedzialność ponosić 
musi cały Rząd solidarnie. Wobec 
takiego stanu rzeczy, jak również 
wobec braku ze strony Rządu sta- 
nowczych kroków dla rozwiązania 
Sprawy mniejszości narodowych, 
wreszcie wobec uporczywego milcze- 
nia, jakiem Rząd odpowiedział na 
postulaty grudniowej Rady Naczelnej, 
przedewszystkiem co do zmiany po- 
lityki gospodarczej Państwa i usu- 
nięcia wpływów reakcyjnych na poli- 
tykę ogólną, Rada Naczelna postana“ 
wia utrzymać w stosunku do całego 
Rządu postawę « opozycji. Opozycja 
staje się zasadą postępowania wszyst- 
kich organów partji i jej poszegól- 
nych członków. 

Rada Naczelna P. P. S. wypowie: 
działa się również przeciwko zamia- 
rowi komercjalizacji kolei i innych 
przedsiębiorstw państwowych. 
Przed zwołaniem nadzwyczaja 

nej sesji sejmu. ' 
WARSZAWA, 30.V. (£el.wł. Słowa) 

W związku ze zwołaniem nadzwy- 
czajnej sesji sejmowej dowiadujemy 
się, że rządjzamierza przecstawić pa- 
nu Prezydentowi wniosek o zwołaniu 
nadzwyczajnej sesji Sejmu i Senatu z 
własnej inicjatywy. Sprawa ta zalat- 
wiona zostanie definitywnie na kon- 
ferencji premjera Marszałka Piłsud- 
skiego z Marszałkiem Ratajem, którą 
zapowiedziano na środę. 
Przedłużenie ceł wywozuwych 

na zboże. 
WARSZAWA, 30.V. (żel.wł Słown) 

Jutro w Dzienniku Ustaw ukaże się 
rozporządzenie trzech | . ministrów 
spraw wewnętrznych, rolnictwa i 
handlu w sprawie przedłużenia roz- 
porządzenia wprowadzającego cła wy: 
wozowe na zboże i artykuły zbożowe 
do nowych zbiorów. 
Międzynarodowy kongres 
medycyny i farmacji. 
WARSZAWA, 30V. (tel,wł Słowa) 

W dniu dzisiejszym otwarte zostały 
obrady międzynarodowego kongresu 
medycyny i farmacji W otwarciu 
wziął udział premjer Marszałek Pił- 
sudski, Obrady zagaił do . francusku 
gen. Konarzewski poczem w imieniu 
36 uczęstników kongresu przedstawi- 
cieli poszczególnych państw odpowia- 
dał gen. Władjsławojowicz. 

W godzinach południowych uczę: 
stnicy kongresu złażyłi wieniec na 
grobie Nieznanego Żołnierza. O go- 
zinie piątej członków kongresu przy- 

jął Pan Prezydent Rzeczypospolitej a 
wieczorem w salonach pałacu Rady 
Ministrów premjer Marszałek Piłsud- 
ski podejmował sympatycznych gości 
bankietem, 
——m— 
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Wojewoda wileń. gościem gminy karaimskiej 
„Poświęcenie żaglowca Ligi M.i R. 

Dnia 29 maja wojewoda wilefisk 
p. Władysław Raczkiewicz w towa: 
rzystwie bawiącego w Wilnie vice-wo- 
jewody wołyńskiego p. K. Dziewałe 
towskiego, starosty Wileńsko - Troc- 
kiego p. L. Witkowskiego i kierowni- 
ka oddziału wyznań p. W. Piotro- 
wicza, udał się na inspekcję do Trok, 
uwzględniając zaproszenie Zarządu 
Gminy Karaimskiej do jej zwiedzenia. 

Po przybyciu do Trok, p. woje” 
woda udał się do Magistratu, gdzie 
zaznajomił się ze stanem prac samo- 
rządu miejskiego i akiualnemi potrze- 
bami miasta, odbył konferencję z 
p. starostą i burmistrzem, poczem 
wręczył p. staroście dekret o rozwią: 
zaniu Rady Miejskiej i zarządził na 
dzień 10 lipca nowe wybory. Następ- 
nie p. wojewoda wysłuchał o godz. 
9 i pół rano mszy Świętej w kościele 
parafjałnym, poczem udał się do Kie- 
n=ssy Karaimskiej, gdzie u wejścia 
powitała go łudność karaimska, — К- 
rej imieniem przemówienie powitalne 
wygłosił p. Eljasz Jutkiewicz, podkre- 
ślając, iż ludność karaimska, zamiesz- 
kała od przeszło pięciuset lat w Tro- 
kach, gorąco wita przedstawiciela rzą- 
du i stwierdza swoje oddanie dla 
Państwa. W odpowiedzi p. wojewoda, 
dziękując za wyrażone uczucia, zazna« 
czył, iż ludność karaimska, której 
obywatelskie stanowisko czynniki pań- 
stwowe umieją zawsze: ocenić, może 
liczyć na poparcie rządu w sprawach 
żywotnych dla jej wyznania i narodo- 
wości. Następnie p. wojewoda został 
wprowadzony przez pełniącego obo- 
wiązki Hachama Hazzana Trockiego 
p. Szymona Firkowicza do Kienessy, 
gdzie po krótkich modłach za po- 
myślność Rzeczypospolitej, Prezydenta 
i Rada p. o. Hachama udzielił ze- 
branym błogosławieństwa. Po cere- 
monji w Kienessie p. Wojewoda udał 
się do archiwum karaimskiego, gdzie 
szczegółowo się zaznajomił z jego. 
bogatemi zbiorami w postaci aktów 
historycznych, sięgających wieku XV, 
a dotyczących przywilejów  królew- 
skich dla karaimów trockich. Na szcze- 
gólną uwagę wśród tych aktów zasłu* 
gują oryginalne przywileje na perga- 
minie z pieczęciami królewskiemi 
i własnoręcznemi podpisami Zygmunta 
Augusta, Stefana Batorego, Jana Š0- 
bieskiego, Jana Kazimierza, Zygmun- 
ta Ill i inaych, akta wojewodów troc- 
kich, dotyczące karaimów miejsco- 
wych i t. p, *Po złożeniu podpisów 
przez p. wojewodę i osoby mu towarzy- 
szące w księdze pamiątkowej, zarząd 
gminy trockiej i wileńskiej oraz wybit- 
niejsi karaimi-obywatele miastaTrok po- 
dejmowali p. wowodę wraz z otocze- 
niem śniadaniem. Podczas przyjęcia 
przemówienie wygłosił p. lzaak Za- 
jaczkowski, prezes Gminy Wileńskiej, 
charakteryzując oblicze duchowe ka- 
raimów polskich, których znamieniem 
naczeinem jest kultura polska i któ- 
rzy we wszelkich okolicznościach sta: 

"da Raczkiewicz, 

TROKI. 
li i stać będą przy sztandarze Rzeń 
czypospolitej, która zapewniła im 
wolność wyznania i narodowego 
rozwoju, poczem wzniósł okrzyk na 
cześć Rzeczypospolitej i Rządu. W 
odpowiedzi p. Wojewoda Raczkiewicz 
zaznączył, iż gości u karaimów troc- 
kich po raz pierwszy aczkolwiek 
czas dłuższy już „administruje Woje- 
wództwem Wileńskiem, a to dlatego, 
iż przedstawiciel władzy powinien 
być zawsze przedewszystkiem "tam, 
gdzie istnieją niedomagania i gdzie 
trzeba usunąć bolączki. | gdy dopiero 
ta praca zostanie dokonana, przycho- 
dzi kolej na inną. Karaimowie troccy 
mają potrzeby i zadania, które po* 
zwalają na realizację w - miarę kształ: 
towania się stosunków państwowych. 
1 teraz właśnie — mówił p. Wojewo- 
da — odwiedzam karaimów trockich, 
znanych z uczuć przyjaznych i oby- 
watelskich dla Państwa, z bogatej 
swej przeszłości i kultury, —których 
czeka w najbliższym czasie zadańie 
bardzo ważne wyboru Hachama i 
uregulowania spraw wewnętrznych 
Ich Związku Religijnego przez ustale- 
nie statulu wewnętrznego, co da 
możność Rządowi, po zapoznaniu 
się z jego formami organizacyjnemi, 
unormowania prawnego położenia 
Związku Religijnego Karaimów w 
Rzeczypospolitej. P. Wojewoda, za- 
pewniając przedstawicieli karaimów o 
stałej opiece Rządu wobec ich po- 
czynań wzaiósł toast za pomyślność 
karaimów polskich. 

Na zakończenie p. Eljasz Jutkie- 
wicz podziękował p. Wojewodzie za 
dotychczasową opiekę nad wyznaniem 
karaimskiem i za poświęcenić kilku 
godzin czasu dla zapoznania się na 
miejscu z potrzebami karaimów i ży- 
ciem ich w Trokach — metropolji 
wyznania. 

Po południu p. Wojewoda był 
obecny na uroczystości poświęcenia 
żaglowca Ligi Morskiej i Rzócznej na 
jeziorze Trockiem. 

W tym samym dniu odbyła się 
też uroczystość poświęcenia żaglowca 
Ligi Morskiej i Rzecznej na jeziorze 
Trockiem. J. E. ks. B'skup Bandurski 
dokonał aktu poświęcenia przystani 
Oraz chrztu mowozbudowanego а- 
glowca Ligi "Morskiej i Rzecznej. 
Żaglowiec ten mogący pomi:ścić w 
sobie 16—20 osób ochrzczony został 
imieniem «Mewa», a rodzicami 
chrzestnymi byli: p. vice-wojewo- 
dzina Malinowska z p. Wojewodą 
Raczkiewiczem, oraz p. kapitanowa 
Borowa z p. dr. Czarnockim. Po 
akcie chrztu przemawiali: p. Wojewo- 

J. E. ks. Biskup 
Bandurski i p. Uziemblo, który 
uprzednio przemawiał też na wiecu, 
zorganizowanym przez Ligę M. i R. 
przy kolumnie miejskiej. 

Wspólnym spacerem na żaglowcu 
zakończone zostały uroczystości. 

jaka? 

WILNIANIE! 
Czy: już slyszeliście, że między 10 a 16 czerwca 

ma być Wystawa? 
gdzie? 
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Słowncki © Ginie, 
Jest to epizod z mającej się nie- 

bawem ukazać'popularnej, przeznaczo- 
nej do najszerszego rozpowszechnie- 
nia broszury ściśle związanej z ma- 
jącą niebawem nastąpić uroczystością 
pogrzebania na Wawelu zwłok Sło- 
wackiego dobytych z ziemi cmentar-- 
nej na obczyźnie i sprowadzonych do 
wskrzeszonej, wolnej Polski. 

‚ Juljusz Słowacki pochodził z nie- 
zamożnej rodziny szlachty wołyń* 
skiej, wszelako nigdy w życiu niedo- 
statku nie zaznał a nawet nie był 
zmuszony pracować na chleb po- 
wszedni. kk 

Ojciec jego, Euzebjusz, był gu- 
wernerem w domu państwa Ponia- 
towskich na Wołyniu, a zdobywszy 
sobie własną pracą rozległe wykształ- 
cenie literackie został w 1807 profe- 
sorem wymowy i poezji w liceum 
Krzemienieckiem. Krzemieniec na Wo- 
łyniu był w owym czasie niemałoważ- 
nem ogniskiem nauki, Krzemień- 
cu pojął Euzebjusz Słowacki za żonę 
Salomeę Januszewską córkę admini- 
stratora dóbr należących do liceum, 
pannę odznaczającą się niepospolitym 
umyslem, wielką uczuciowością i nie- 
zwykłym urokiem. 

W sierpniu — a według nowego 
stylu we wrześniu — urodził się im 
w Krzemieńcu syn, jedynak, który na 
chrzcie świętym „z wody* otrzymał 
imię: Juljusz. Chrzest przyszłego wiel- 
kiego poety „z olejów* odbył się 
dopiero 22 kwietnia 1827 r. w Wil- 
nie, w kościele św, Michała. 

Uniwersytet wileński ogłosił 4kon- 
kurs na rozprawę z zakresu polskie- 
go językoznawstwa. Najlepszą nade- 

Ezebjusz Słowacki z Krzemień 
са — 1 wziął nagrodę. To ssowodo= 
wało powałanie jego do Wilna na 

—- — 

profesora w uniwersytecie. 
Państwo Słowaccy przenieśli się 

do Wilna. Był to rok 1811-ty, Profe- 
sor Słowacki zyskał sobie odrazu 
niemałe poważanie nietylko jako uczo- 
ny lecz jako i poeta; niedługo atoli da- 
nem mu było uświetniać grono wi- 
leńskiego senatu _ akademickiego. 
Umarł już jesienią roku 1814-go i 
pogrzebany leży na wileńskiej Rossie. 

Wdowa po Euzebjuszu Słowac- 
„kim wróciła z pięcioletnim synem, 
Juljuszem, do Krzemieńca i zamiesz- 
kała tam u swoich rodziców. Sądzo- 
mo jej jednak było raz jeszcze osied- 
lić się w Wilnie. 

Znany z szerokiej w Wilnie prak- 
tyki zarazem profesor uniwersytetu 
wileńskiego doktór August Bė.u, 
wdowiec, upatrzywszy sobie panią 
Salomeę na najodpowiedniejszą ma- 
corhę dla swoich dwóch córek, Alek- 
sandry i Hersylfi, pojechał w konku- 
ry do Krzemieńca i poślubiwszy wdo- 
wę po Euzebjuszu Słowackim zabrał 
ją i ośmioletniego Julka do Wilna. 
Tym rzeczy składem chłopak wątły i 
szczupły, przedwcześnie rozwinięty 
duchowo, a uwielbiany i  rozpiesz- 
czany przez matkę tudzież przez o- 
bie przybrane siostry, znalazł się zno- 
wu w Wilnie, dokąd państwo Bėcu 
Przybyli w roku 1818-tym.*) 

„ «Przybywszy do Wilna — napisze 
w kilkanaście lat potem w swoim pa: 
miętniku — zaraz z matką odwiedzi- 
łem grób ojca mojego na Rossie; klę- 
cząc na kamieniu zmówiłem pacierz i 
płakałem...» > 

Julek oddany został do gimnazjum. 
Mieściło się ono w gmachu później- 
szego Instytuiu Szlacheckiego przy 

*) Patrz przypisek na stronicy pierwszej 
1-go tomu «Listów J. Słowackiego» wyda- 
nych przez Leopolda Meyeta. * 

З ОЧО 

INTERWENCJA ARMJI JAPOŃSKIEJ. 
LONDYN, 30—V. PAT. Z Tokio donoszą, że rzą! japoński polecił 

dwum  bataljonom piechoty wzmocnionym przez 
i radjotelegraficzny odjechać -do Tsing-Tao. 

oddziały inżynieryjny 
Nawiązując do sprawy tran- 

sportu tych wojsk premjer japoński baron Tanaka oświadczył w rozmowie 
z przedstawicielami państw obcych w Japonji, że zwiększenie kontynentu 
wojsk japońskich w Chinach jest nakazem chwili, oraz że tylko wskutek 
niedostatecznej ochrony wojskowej zejj strony Japonji, ludność jap ńska 
w Hankou i Nankinie ucierpiała znacz! 
w tych miastach. Wojska japońskie w 
po upewnieniu się, że bezpieczeństwu 
nic nie grozi. 

Ofenzywa w d 

nie podczas niedawnych rozruchów 
ycofane zostaną z Chin natychmiast 
mienia i życia obywateli japońskich 

olinie Honan. 
SZANGHAJ, 30—V. PAT. Reuter. Brak wiadomości z głównej kwa- 

tery o przebiegu ofcnzywy w dolinie Honan zdaje się wskazywać, że 
oienzywa ta nie rozwija się pomyślnie, aczkolwiek z drugiej strony według 
radiotelegramów z Nankinu, posuwanie się wojsk południowych w. pro- 
wincji An-Hwei trwa w dalszym ciągu. 
Szeka, zajęły Min-Kwang o 70 mil 01 

D noszą, że oddziały Czang-Kai- 
Pu Kou, zaś wojska gen. Czanga 

zawładnęły miastem Peng-Pu, o 110 mił od Pu-Kou. 

SZANGHAJ, 30—V. Pat. Według informacji z wiarogodnych źródeł 
dotychczasowe wiadomości o rzekomej klęsce wojsk południowych w 
prowincji Flonan są nieścisłe. Wojska południowe przeciwnie, 
się naprzód przez prowincję Honan w 
operacje te są dokonywane za cenę 
rannych, 

  

posuwają 
kierunku północnym, jakkolwiek 
bardzo wielkich. strat zabitych i 

  

Prześladowanie Kościoła w Meksyku. 
LONDYN, 30—V PAT. „Daily Mail* donosi z Nowego Yorku, że 

według „Katolic Weekły Rewiew* władze meksykańskie w mieści Guana* 
juato kazały rozstrzelać dwóch księży, parę nowożeńców oraz Świadków 
za odprawienie ceremonji ślubu w niezgodzie z przepisami religijnemi rzą- 
du meksykańskiego. 

Demonstracja Angiji w Egipcie. 
LONDYN, 30—V. PAT. „Daly Mai* donosi z Malty, że kilka 

statków wojennych odpłynęło na wody Egiptu, gdyż wysoki komisarz an: 
gielski lord Lloyd uważał za wskazane przeprowadzenie demonstracji mor- 
skiej ze względu na rozwijającą się dz 
listów. ! 

Lindbergh w 

iałalność skrajnych odłamów zaghiu- 

Londynie. 
Wraca aeroplanem do Ameryki. 

LONDYN, 30—V. PAT Lotnik amerykański kap. Lidbergh podejmo- 
wany był dzisiaj śniadaniem w ambasadzie Stanów Zjedn. Lindbergh 
przyjęty będzie jutro na audjencji u k róla Jerzego w pałacu Buckingham- 
skim. Szereg innych przyjęć, jak w królewskiem towarzysiwie aeronautycz- 
nem, w brytyjskim klubie lotniczym, w 
u szeregu innych osobistości 
Londynie, aż do jego odlotu do A 
bież. tygodnia. 

radzie lotniczej, u lady Astor oraz 
wypełni cały czas pobytu Lindbergha w 

meryki wyznaczonego na czwartek 

Premjer Waldemaras « stosunkach z Polską. 
Z Kowna donoszą: Premjer Waldemaras udzielił wywiadu współpra- 

cownikowi żargonowej „Idische Stimme ". W sprawie stanowiska Litwy wobec 
konfliktu angielsko-<owieckiego oświadczył, iż zagran czna polityka Litwy nie 
ulegnie zmianie. Tak sam» nie należy sią liczyć ze zmianą stosunków 
polsko-litewskich. Pa zaanem wystąpieniu mocarstw i odpowiedzi Litwy, = 
głos powinna zabrać Polska. 

+ . Zaburzenia .. radjowe na Litwie. 
: Od dłuższego czasu nadchodzą z Kowna wiadomości, że wśród ludu li- 

tewskiego panuje przekonanie, że chłody i burze Śnieżne i gradowe jakie ostat- 
nio wyrządziły wiele szkód spowodowane są rzez rozpowszechnienie radja, 
gdyż jakoby anteny przyciągają zimno. — Władze usiłowały obalić te fantastycz- 
ne pogłoski za pośrednictwem urzędowych druków, prasy i odczytów. PSA 
lako ta propaganda nie odniosła skatku, 

czoraj biuro informacyjne minist. erstwą spraw wewnętrznych doniosło 
że skutkiem przewlekania się chłodnej pogody w wielu miejscowościach Litwy 
a nawet w Kownie doszło do zaburzeń iekscesów ciłopskich. Tłumy włościan 
źądały zniszczenia anten, a w wielu miejscach niszczyły urządzenia radjowe 
prywatne i rządowe. 

Kompanja żołnierzy w płomieniach. 
Wę wsi Kunowo (pow. Śrem.) w wo- 

jewództwie poznańskiem paała wczorajszej 
nocy cała kompanja karabinów maszyno- 
wych ofiarą strasznej katastrofy. Pogrążona 
w głębokim śnie w stodole wiejskiej, nagle 
źnalazła się w morzu płomieni. 

Do Kunowa przymaszerowały koło g. 
10-wiecz. 2 kompanje karabinów maszyno- 
wych 56 p. p. stacjonowanego w  Kroto- 
szynie. ' 

Po przemarszu 40 klm. w drodze do 
Biedruska, gdzie miały się odbyć ćwiczenia, 
żołnierze byli tak znużeni, że dowodzący 
oficerowie postanowili zakwaterować się na 
noc w Kunowie. ^ 

Grupa, złożona z 60 ludzi, zajęła stodo- 
rza Klupczyńskiego. W parę 

minut po zajęciu stodoły, przemęczeni żoł- 
nierze ułożyli się na słomie i zasnęli głębo- 

łę u gospodarza 

kim, twardym snem. 
Nagle stodołą stanęła w płomieniach. 

{ - 

ul. Dominikańskiej (gdzie dziś gim- 
nazjum im. Mickiewicza) i ukończył 
je otrzymawszy wcale pochlebne ma- 
turalne świadectwo. ; 

Profesor Bezu z rodziną zajmo- 
wał obszerne, jak na ówczesne sto: 
sunki mieszkanie w kamienicy przy 
ulicy Zamkowej, naprzeciw placyku 
przed kościołem Św. Jana, dziś ozna- 
czonej numerem 24-tym. W domu 
państwa Bócu gromadził się cały ów- 
czesny świat iiteracki wileński: Adam 
Mickiewicz, Antoni Górecki, Juljan 
Korsak, Antoni Edward Odyniec, Ka- 
rol Sienkiewicz, Aleksander Chodź. 
ko i wielu innych. Bywał też i wiel- 
kie rokujący nadzieje że z niego uro- 
śnie niepospolity pisarz tudzież wiel- 
ki znawca Wschodu, młodziutki Lud- 
wik Spitznagel. 4 

Gdy w 1824-tym wstąpił Juljusz 
Słowacki do wileńskiego uniwersytetu 
na wydział prawny, niemal jedynym 
kolegą, z którym się od serca zaprzy- 
jaźnił, był Ludwik . Spitznagl. Obaj 
byli marzycielami, bujającymi, jak się 
to mówi, po obłokach. Spitznagi za- 
kończył życie w kwiecie wieku —sa- 
mobójstwem. Juljusz Słowacki pozo* 
stał na całe życie marzycielem, gonią- 
cym za coraz nowemi podnietami dla 
wyobraźni wiecznie spragnionej wra- 
*żeń. Mógł od wczesnej młodości, jak 
się rzekło, do samej Śmierci prowa- 
dzić życie ruchliwe, bogate we wra- 
żenia, pełne jaknajczęstszych zmian 
miejsca pobytu i otoczenia, wołne od 
trosk, od obowiązków zawodowych i 
rodzinnych. W czasie studjów uni- 
wersyteckich w Wilnie odbył podróż 
do Odessy; w domu miał towarzys- 
two ludzi stanowiących wybór inteli- 
gencji; praca uniwersytecka nie [prze- 
szkadzała mu bynajmniej zaprawiać 
pióro do zawodu pisarskiego, który 

rzonymi 

Żołnierze, pogrąteni w głębokim śnie, zo- 
stali formalnie zajani morzem ognia. Trzej - 
żołnierze spłonęli momentalnie na Śmierć. 

Zostały po nich tylke zwęglone szczątki. 
Trzydziestu kilku, okrutnie przebudzo- 

nych, w oszolomieniu wiło się, szukając 
drogi ucieczki—daremnie. Są oni przeważnie 
śmiertelnie popsrzeni. 

Zaledwie 15 z nich może się utrzymać [EJ 
się przy życiu. 4 

Rannych, obandażowanych watą, prze- 
wieziono do szpitala sióstr miłosierdzia w BĄ 
Gostyniu, gdzie czterech zmarło wśród okrut- 
nych mąk a 14 walczy ze śmiercią. 

Na wieść o strasznym wypadku przy- 
była do Kunowa żandarmerja wojskowa z 
Leszna, dowództwo żandarmerji O. K. Poz- 
nań delegowało nadto kpt. Schmidta, celem 
przeprowadzenia śledztwa. 

Przyczyną wybuchu pożaru był zapew” 
ne porzucony niedogiędnie papieros. 

właśnie w Wilnie już się dla Słowac- 
kiego rozpoczął. ; 

Nie nęciło go życie koleżeńskie i 
społeczne. Żył na uboczu. Zresztą 
nie były to już czasy bujnego na uni- 
wersytecie wileńskim życia filareckie- 
go aczkolwiek wśród uniwersyteckich 
kolegów Słowackiego spotykam jesze 
cze nazwiska tak zasłużonych i wy: 
bitny h w następstwie mężów, jak 
Józef Mianowski, Maciej Wołonczew- 
ski, Aleksander Tyszyński, Ignacy 
Holowinski, Antoni Muchliński i wie- 
lu inaych. Niebyły też to bynajmniej 
czasy „upadku* uniwersytetu, acz- 
Kolwiek były to już czasy rektorstwa 
Pelikana, 

Na ławie uniwersyteckiej w Wilnie 
zaczął Juljusz, Słowacki pisać poezje. 
W Wilnie zaczął w jego umyśle kiet- 
kować ideał, który będzie przez całe 
'życie olśniewał wyobraźnię poety. 
Początkowo będzie to Arab, *) Lambro, 
Mindowe, Emir Rzewuski, Bielecki je- 
den z bohaterów pierwszych poema- 
tów Słowackiego, jeden z nad-ludzi 
przeciwstawiających się społeczeństwu 
charakterem i czynami; z czasem ów 
ideał Słowackiego przekształci się w 
Króla-Ducha w całym szeregu jego 
wcieleń. W Wilnie już zaczął Słowd- 
cki odczuwać, żę dane mu jest od 
Boga posłannictwo, aby przodował 
narodowi swojemu jako wieszcz wska- 
zujący mu drogi, po których naród 
ma iść aby niepodległość znów od- 
zyskać. Z czasem zacznie Słowacki 
samego siebie utożsamiać z wyma- 

bohaterami. Wyobraźnia 
uniesie go coraz wyżej, coraz dalej 
  

*) W. pamiętniku Słowackiego mamy 
zanotowane, że tak był zajęty obmyślaniem 
poematu <Arab», że — jak wyraża się — 
często o nim, bywało, przemarzyłem Całą 
lekcję Capellego (profesora prawa cywilne- 
go i kryminalnego). . 

Przygotowanie do wyborów. 
Niedzielne wiece Bezpartyjnego 

Komitetu Obrony Polskošci. 
W ubiegłą niedzielę, przy udziale 

3.000 publiczności, odbyło się na 
przedmieściach Wilna 10 wieców, zor- 
ganizowanych przez Bezpartyjny Ko- 

a 
Oszczędn. Gosp. Miejskiej, na Anto- 
kolu, uł. Raduńskiej, Sołtaniszkach, 
Zwierzyńcu, Popławach, Kolonji Ko- 
lejowej, Żarzeczu i Snipiszkach. Prze* 

pp. Abulewicz, 
Matelkiewicz, 

mitet Obr. Polsk. Wilna. i Fach. 

mówienia wygłosili 
Jakóbczyk, Diszlajtis, 
Jankowski, Poredo, Tymowski, Žar- 
nowiecki. Na wiecach tych zjawili się 
też członkowie endeckiego Komitetu 
wyborczego, którzy, chcąc obalić ar- 
gumenty mówców, rzucali najprze* 
różniejsze pytania. Jednak niezbite i 
jasne zasady Komitetu w zupełności 
ich przekonały, musieli więc przyznać, 
że obrona polskości miasta Wilna, 
fachowość i oszczędność w gospo- 
darce miejskiej to najsłuszniejsze i 
jedynie godne poparcia hasła przy 
wyborach do Rady Miejskiej. Wiece 
kończyły się wszystkie z okrzykiem 
niech żyje Bezpartyjny Komitet Obro- 
ny Polskości. Po zamknięciu wieców 
publiczność tłumnie rejestrowała się. 

Dzień niedzielny był dowodem, 
że ludność Wilna, zniechęcona о- 
tychczasowemi beznadziejaemi rząda- 
mi klik* partyjnych, pragnie takiej Ra- 
dy Miejskiej, któraby potrafiła rządzić 
oszczędnie i fachowo. Żądali tego 
jednogłośnie wszyscy zgromadzeni na 
niedzielnych wiecach, uchwalając od- 
powiednie rezolucje. ° 

Dodać aależy, że w dniu wczo- 
rajszym zarejestrowało się w biurach 
czo daega Komitetu ponad 1000 
osób. ; 

Zmiana w składzie Gł. Komitetu 
"Wyborczego. 

Z powodu zrzeczenia się p. mec. 
Staniława Bagińskiego ze stanowi- 
ska członka Gł. Kom Wybor., powo- 
łano na jego miejsce p. Michała 
Ladowskiego. 

Przekazanie spisu ludności Gl. 
„ Kom. Wyborczemu. 

W ubieglą niedzielę o godz. 
wiecz. w sali Rady Miejskiej v.-prezy- 
dent p. Łokuciewski, oraz kierownik 
biur spisowych ludności m. Wilna p. 
Siewicz przekazali Głównemu komi- 
tetowi Wyborczemu 57 zeszytów z I 
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w Domu 
Sportowym 

udzielamy kredytu 

od rzeczywistości. Zdawać mu się 
wreszcie będzie, że Królem Duchem, 
który Polskę zbawi, będzie on sam. 
Już w Wilnie—jak ktoś się wyraził — 
zaczął Słowacki iść w marzeniach i 
trudzie ku Polsee wolnej. ‚ 

Podczas studjów uniwersyteckich 
w Wilnie Słowacki, gorliwie uczę- 
szczający do teatru zaznał pierwszych 
wrażeń, których owocem była w na- 
stępstwie jego własna, nader obfita 
twórczość jako autora dramatów i 
tragedyj, albo poematów ujętych w 
formę dramatyczną zaliczanych do 
rzeczy najpiękniejszych, jakie literatu- 
ra polska posiada. Dawano wówczas 
przedstawienia teatralne w _ nieistnie- 
jącym już dziś gmachu przy ulicy 
Wileńskiej, prawie nawprost kościoła 
św. Katarzyny, gdzie dziś mieści się 
apteka b. Mikutowicza, й 

Tuž pod Nową Wilejką dzisiejszą 
posiadał prof..Becu ojczym Juliusza, 
nieduży majątęczek Mickuny. Często 
tam zazierał Słowacki i dzień spędził 
niejeden. Ulubionem jego miejscem 
ku któremu skierowywał kroki było 
malownicze urwisko nad Wiłenką 
gdzie też ma być niebawem posta- 
wiona ławka pamiątkowa ze  stoso- 
wńym napisem. Dziś należą Mickuny 
są galias You Piktas, 

Z pobytem Słowackiego w Wilnie 
łączy się na ostatek niezatarte wspo- 
mnienie o jego miłości dla Ludwiki 
Śniadeckiej, którą w Wilnie poznał — 
i pożegnał na zawsze. Była to córka 
słynnego profesora wileńskiego. uni- 
„wersytetu, uczonego i pisa- 
rza Jędrzeja Śniadeckiego. Przyjazne 
stosunki łączące rodzinę Śniadeckich 
z domem doktora Bócu zbliżyły star- 
szą o lat kilka od Juljusza paanę 
Ludwisię (albo Ludkę, jak ją posta 
nazywał) ze Słowackim. Rozkochany 
był i interesujący; pannie Ludwice, 

SB SE 

eNiSOWe | 

duplikatami spisów mieszkańców m. 
Wilna uprawnionych do głosowania 
przy wyborach do Rady Miejskiej, o- 
raz 50 takich zeszytów spisu obco- 
krajowców nieuprawnionych do gło- 
sowania, 

Spisy te przekazane zostały prez 
główny komitet poszczególnym komi- 
tetom obwodowym. 

Według cyfrowych danych upraw- 
nionych do głosowania jest na tere- 

krajowców—nieuprawnionych — .9300 
osób. 

Pozatem 11.000 osób, którzy na 
terenie m. Wilna zamieszkują mniej 
niż 10 miesięcy i w myśl ustawy im 
również nie przysługuje prawo do 
wyhoru' 

Jeśli polskość Wilna. jest ci 
drogą. 

Jeśli chcesz, aby gospodarka 
Wilna nie była szatpana waśnia- 
mi partyjnemi, rejestruj sę na 
członka Bezpartyjnego Komitetu 
Obrony Po'skości Wilna i Fa- 
chowej a Oszczędnej Gospodar- 
ki miejskiej. 

Biuro centralne mieści się na 
ulicy Mickiewicza 15 i czynne jest 
codziennie, od godziny 10—1 i 5—8 
wiecz. 

Biura dzielnicowe: 
Antokol, ul. Antokoiska 34 
Nowy Świat, ul. Raduńska 26 
Nowe Zabudowania, ui. Legjono- 

wa 4 
Popławy ul. Subocz 71 
Snipiszki, ul. Chocimska 16 
Snipiszki, ul. Wiłkomierska 3 
Sołtaniszki, ul. Sołtaniska 36 
Zarzecze, ul. Popowska 8 
Zwierzyniec, ul. Moniuszki 18 

„. Biura dzielnicowe udzielają wszel- 
kich informacyj © wyborach, codzien- 
nie od godziny 7 do 9. wiecz. 

Pracownicy więzień wileńskich o- 
powiedzieli się w dniu wczorajszym 
za Bezpartyjnym Komitetem Obrony 
Polskości, rejestrując się gremjalnie w 
Biurach Komitetu. 

  

Młody, energiczny i inteligentny b. 
ziemianfn poszukuje posady: rządcy, 
ekonoma lub leśniczego w majątku. 
Złoży kaucję od 500 dolarów 
na Referencje pierwszorzędne. 
Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152. 

  

F. Szriro 
przeprowadziła się 

z ul. WILEŃSKIEJ 21 
na Dominikańską 11. 

Lekarz- 
Dentysta 

  
WRZ ŻE WSZELKIE MASZYNY BIUROWE $ 
CZYŚCIMY i REPERUJEMY  $ 
TANIO, szybko i dokładnie ® 

+ 
„BLOC<=BRUN*$; 

Oddział w Wilnie | 
Mickiewicza 31, tel, 375 

UWAGA: W roku 1926 warsztaty 
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| 
* masze zreperował: Ч 

{ maszyn BRO Wych. 358 

aa Ua" 

  

firm anglelskich Slazenger, Spalding, Busse lames nadeszły w 
A wielkim wyborze i po cenach Kaniaga j $ : Wi : 4 Ch. DIN CE S "Vivons В 

UWAGA! Chcąc dać możność nabycia rakiet oraz Sprzętu tenisowego FE p.Pp. oficerom, w. p. urzędnikom państwowym oraz członkom W. Z. L. T. 
na dogodnych 
warunkach spłat. $ . 
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aczkolwiek mającej serce zajęte miło- 
ścią dla korsakowa, syna Ówczęsne-' 
go gubernatora wileńskiego *) po- 
chlebiały hołdy chłopca o rozmarzo- 
nych oczach i twarzy pełnej wyrazu. 

Śniadeccy mieszkali w domu Fran. 
ka przy ulicy Wielkiej, na rogu zauł- 
ka Szwarcowego. Oczywiście, że czę- 
sto u nich bywał Słowacki, jak też 
niemniej często w należących wówczas 
do Jędrzeja Śniadeckiego Jaszunach, 
pięknej majętności na wiorst niespełna 
trzydzieście od Wilna oddalonej. Ja: 
szuńskiego parku aleje pozostały na 
"zawsze w pamięci poety. 

„_ Ostateczne egzaminy uniwersytec- kie Słowackiego zbiegły się z wyja- 
zdem z Wilna Ludwiki opuszczającej 
wraz z wojskiem miasto na czas dłuż: 
Szy. Było to wczesną wiosną 1828-go r. 

Oto jak opisuje w swym pamię- 
tniku Słowacki chwilę pożegnania (jak 
się okazało, na zawsze) tej, co potra- 
fiła obudzić w nim uczucie, które 
wszystkie późniejsze przeżyło: 

„.. Poszedłem ją pożegnać. Dzień : 
to był dla mnie dniem piekielnym; za- 
„pewne w życiu drugiego takiego nie 
będzie. Przyszedłem o trzeciej po po- 
łudniu do Śniadeckich... Zastalem ją 
razem z innemi osobami... powiedzia* 
łem sobie, że na twarzy żadnego 
wzruszenia nie ukażę. Pamiętam jak 
dano lody; z filiżanką w ręku oboje 
staliśmy w oknie; wszyscy byli dale- 
ko... Milcząc oboje patrzyliśmy na 
ulicę... potem kilka. słów obojętnych... 
chciała mi mówić, że się zobaczymy... 
I już zajechały powozy. Pocałowałem 
ją lekko w rękę i powiedziałem: Nie 

*) Włodzimierz Rymskij- akow zgi- 
nął w 1828:ym is pries w 
ska rosyjskie Warny. Niepocieszona po tej 
stracie Ludwika Śniadecka wyjechała do 

Warny aby założyć szpital w miejscu i na 
pamiątkę śmierci ukochanego. 

nie m. Wilna 96.300 osób, zaś obco- + 

 



Kiedy Francji uginającej się pod 
ciężarem odbudowy własnego kraju, 
męski głos Poincarego stawia przed 
„oczy niezmierzone imperjum kolonjalne 
i zadania, które tam ją czekają, — na 
półwyspie Apenińskim inne troski za- 
przątają umysły mężów stanu. 

Włochy, jak my, mają nadmiar 
rąk roboczych, które od dawna roiły 
się i roją po wszystkich kontynentach 
w poszukiwaniu pracy i zarobku, — 
jak my,—oprócz Cyrenaiki—nie mają 
kolonji, ani nadziei uzyskania no- 
wych, czyli stoją przed zagadnieniem 
kolonizacji wewnętrznej, która u nas 
wyrodziła pomysł „reformy rolnej". 

Jak się na te zadania zapatrują 
poucza świeży artykuł Corriere della 
Sera, który jak wiadomo oddał już 
gziś swoją niezmierną poczytność na 
usługi nowego rządu, może przeto 
uchodzić za coś w rodzaju półoficjal- 

ju jego organu. 
Pa ana ai brzmi tytuł 

artykułu wstępnego p. Morescalchi z 
dn. 15 kwietaia b.r. Oto jego przekład: 

Ludność nasza wzrasta Bogu dzię- 
| ki corocznie w znacznej mierze, skora 

zaś głównem jej zatrudnieniem jest u 

mas praca ma roli, ziemi musi dostar 

czyć nowego zajęcia i nowych zwię- 

kszonych środków utrzymania. 

Mussolini wykluczył w  Świeżem 
przemówieniu wszelką kolonizację za- 

borczą, czyli jakąkolwiek ekspansję na 
drodze zdobyczy. : R 

i Na naszej przeto ziemi powinien 
| oprzeć się błogosławiony przyrost 
maszej ludności. 

Ale ziemia nasza, wbrew temu co 
obcym a powierzchownym umysłom 
o niej sądzić się spodobało, nie na- 
leży 'do najłatwiejszych zdobyczy. 
Zdebyć ją można tylko wytężoną pra- 
cą i ofiarami. ; 

Tak zrobiono z temi połaciami 

kraju, które dziś dają najlepsze pro- 

dukta i najbardziej ożywiają handel 
zamienny. A 

+ Tam intensywność gospodarcza, 

mowy kierunek .racjonalny, zastoso: 

wanie nowych upraw wymagających 
wyższego udziału pracy ręcznej, lecz 
zapewniającej wyższą dochodowość, 

| zapewnią korzystne pole działania 
nowym siłom roboczym. Dla pszeni- 

cy uprawianej extensywnie, po daw- 

nemu, starczyły 25 dni roboczych na 
hektar —dziś ona wymaga ich 50—60, 
ale wydajność podniosła się z 14 
kwintali na 20—25 i wyżej. Polą ry- 
żowe dawniej wymagały od 95—100 
dni roboczych na 1 hektar, — dziś 
wymagają 125—130, ale wydajność 
podnosi się z 30 kwintali na 60—70 

| z hektara. Uprawy roślin przemysło- 
wych, nieznane dawniejszemu rolni- 

 <ctwu pochłaniają wielką ilość pracy 
| qęcznej, uprawa buraków od 145—150 

/ dni roboczych na hektar, pomidor od 
| 180—200, tytuń od 250—280.A z po- 

między upraw na które pozwala nam 
| słońce i klimat nasz, a które najwię- 

cej przyczyniają się do naszego ех- 
| portu, winnice wymagają conajmniej 

165 roboczych na hektar, od 280— 
356 produkcja pomarańcz, 350 pro- 
dukcja cytryn, 400 uprawy ogrodowe 

_ i nowalje. ! : 

Do tej strony zagadnienia trzeba 
wszakże dodać drugą: zdobycz rze- 
czywistą nowych ziem uprawnych па 
naszem zbyt szczupłem a bardzo gó- 
Tzystem 'terytorjum. 

* Ziemie nadające się do meljoracji 
i na których przeprowadzenie meljo- 
Tacji przedstawia olbrzymi interes 

zobaczymy się: nigdy może... Czułem 
że zachwiałem się na nogach. Wkrót- 
ce odzyskałem zmysły, rozsądek, du- 
mę i nie podałem jej nawet ręki, kiedy 
wsiadała do kocza, Konie ruszyły. 
Wyszedłem na ulicę i patrzałem za 
odchodzącym powozem. Widziałem 
jeszcze wual od jej kapelusza... potem 

-_ powóz się na chwilę zatrzymał zapewe 
ne dla poprawienia uprzęży... i znów 
Tuszył dalej... zniknął. i wszystko..." 

| « Gdy po zdaniu egzaminów i ukoń« 
%- czeniu uniwersytetu sam Słowacki bę: 

dzie opuszczać Wilno (a los zrządził, 
že na zawsze), umyślne zboczy do 
Jaszun aby po raz ostatni je zo- 
baczyć, aby jaszuńskiego parku po- 
żegnać aleje. 

W Jaszunach nie było Ludki Snia- 
deckiej ani jej ojca. Był tylko jej stryj 
niemniej niż Jędrzej Śniadecki słynny 
Uczony j też profesor uniwersytetu 
wileńskiego sędziwy - Jan  Sniadecki. 

„Cieszyło mnie-pisze|Słowackiw swo- 
_ im pamiętniku-że mnie Śniadecki traktu- 

ie jak dorosłego już człowieka. Mnie 

4   
| miski. Drobiazg to lecz to tak chą- 

rakteryzowało moje wyjście z dzieciń- 
Stwa.,- " 

‚ Тё Jaszunyl Ten sam stot gdzie 
‚ miesiačami trzema wprzód przy niej 
_„ Sledziałem. Teraz przy nim tylko nas 

A. czterech... Było to tak smutne... Oglą- 
) dąłem się mimowoli na ściany—po- 
„ tem wszedłem do pokoju gdzieśmy z 
„ nią tyle razy gadali lub czytali... 
, Usiądłem na tej samej białej sofie... 

Potem wróciłem do  ludzi—pożegna- 
łem się pojechaliśmy. Każdy idzie 
swoją drogą, jak mówi Mickiewicz*. 

„Potem, po wielu, wielu łatach po- 
Święci Słowacki jedno z najpiękniej- 
SZych miejsc w swoim poemacie „B:- 
Aiowski*—Ludce Sniadeckiej. 

    

ga praw ale ani pierwszej aai drugi j 

wszemu podawano u stołu pół- 

SŁ 

 Zdobycz ziemi. 
socjalny i ekonomiczny, stanowią we Włoch. Z tąd też jeżeli oszczędności 
Włoszech 2 miljony 200 tysięcy he- narodowe nie wystarczą na to, trzeba 
ktarów, czyli więcej niż 15-tą część będzie znaleźć potrzebne środki w 
całej przestrzeni państwa. zagranicznej pożyczce. Świeże rozpo: 

Skończono po dziś dzień 'meljo- rządzenie prawodawcze dało może 
rację hydrauliczną na 900 tysięcach ność przedsiębiorstwom produktyw- 
hektarów, zaś projektowane jest jej nym zaciągać pożyczki zagraniczne 
rozpoczęcie na razie na dalszych 700 Oióż czyż może być produktywniej- 
tysięcach ha. Ale meljoracji dzisiaj sze przedsiębiorstwo od tego które 
już dzięki Bogu nie rozumie się tylko zbawia ziemie od malarji i nędzy, a 
jako obronę ziemi i zabudowań przed w ciągu niewielu łat może nas obda- 
zalewem rzek, albo jako osuszenie rzvć nowemi 20 miljonami kwintali 
stojących wód. pszenicy i całym rozkwitem nowych 

Zawiera ona cały zespół prac, a dochód dających kultur i przedsię 
które podnoszą warunki życia na roli biorstw. 
i umożliwiają rozrost intensywnej a Przykładów mnogo. Niech  star- 
życiodajnej pracy rolnika— począwszy czą następujące. Przy meljoracji Izola 
od robót zagradzających i regulują- dį Atriano w Polesinie, w 10 lat pro- 
cych wody wyżej położone i uprzy- dukcja zbóż, paszy i buraków wzros- 
stępnieńia równin dla ewentualnej ją z 4 miljonów lir na 30 mij. ilość 
irygacji, aż do podniesienia możliwo- stałych mieszkańców z 15000 na 
ści uprawy samej ziemi, co— zwłaszcza 25000, inwentarz z 3700 na 8600 

na południu i na wyspach, —jest nie- sztuk. Państwo było wydało 3 miljo- 
zbędne aby umożliwić uprawę, Zaże- ny na zasiłki ale w 10-ciu latach od 
gnać malarję, zapewnić stałą pro- ukończenia robót otrzymało przeszło 
dukcję. , 22 miljony w zwiększonych podat- 

Tak rozmaite k cels z kach. 
rolnych we Włoszech, mogących słu- i 

е га probie enids sė TABY, go oai 
który dał już cudwny widok * meljo- m*ljoracji przez zaledwie lat 10 od 
racji przy ujściy Fo, laguny od Gfa- 1615 do: 1925 r. ilość stałych miesz- 
do do Ferrary i skłonów Apenin w krńrów podniosła się z 4981—na 

POWA Emiija, da nam_pó.zasiosowa- 9609 głów, robotnicy przychodni o 
niu prac do odmiennych warunków 47 „ro, zabudowania o 58 proc. 
meljorację strefy alluwialnej Arna i inetscz żywy z 4861 sztuk na 
Ombrossa, Aoro romano, i błot pon- 
tyńskich, równiny Campanji, doliny 

WTOREK 

  

Sela, płaskowzgórza Apulji i doliny 
Simetu w równinie Catanji. — — 

Prawodawstwo włoskie w spra- 
wach meljoracyjnych wyprzedza ро* 
stępowością wszystkie inne, i znaj- 
duje się jak nałęży w  ustawicznej 

  

przemianie. 2 : / Dab о-# Зча 05 
Zasługą rządu Mussoliniego, któ 31 pz EA 

ra stanowić będzie jeden z najpierw- | Anieli P. Zach. sł. o g. 19 m. 41 

szych tytułów do jego chwały, jest Jutro 
to iż uznał program meljoracji za | Bł. Jakóba. 
jedno z najpierwszych zadań. : 

- Obydwaj ministrowie, —Ekonomiji i B meteorologiczne Zakład 

Robót Publicznych, poświęcają wpro- 
eteorologji U. S. B. 
z dnis 30—V 1927 r. 

wadzeniu w. życie tego programu Orėnieni 
najtroskliwszą i czynną opiekę. A te- średnie - ) 164 
mu zapałowi do inicjatywy i pracy 
przychodzi w poważnej mierze z po- Temperatura ł 1160 
mocą, jak obcy to mogli już zauwa- : 
żyć, działalność związków i kółek tol- Osa: za do- 
niczych włoskich, które współdziałają, "9" M" 
przewidują potrzeby, wyjaśniają, wspo- wiątr 
magają. Wystarczy zacytować utaj: przewsżający 
„Zrzeszenie narodowe m: ljoracyjne*, U wag i: Półpochmurno. Mgła 

któremu tak światłą radą i dzielną Minimum za dobę -l- 60C. Maximum za 

pomocą służą hr. Vałie i kom. Guz- dobę -- 18*C. Tendencja barometryczna 
zon, oraz „Stowarzyszenie narodowe Spadek ciśnienia. 
wojaków”, pod światłem . kierownict- 
wem posła Manaresi. 

| 
) Południowo-Zachodni. 

EU EB 
KOŚCIELNA. 

ме ра М н —»Ве&оіе&%са ga ok 

Włochy stoją dzisiaj w ogniu Towar-ystwa Odrodzenia Kell-. 

pliónkisia zeza i iso gijnego odbędą się w czwartek, pią: 

pracy. 30 czerwca r. z. na 757000ha, tek i sobotę dnia 2 314 С2і""—;ав r. 
I kategorji do zmeljorowania, trzeba b. 0 g. 7:/, ETA, kaplicyBo- 
było jeszcze dodać 948 miljonów lir. żego Ciała przy kościele św. Jana, w 

* Inicjatywy melioracyjne związków niedzielę zaś dnia 5 czerwca o g. 8 
prywatnych, prowincjonalnych i gmin- rano zostanie tamże odprawiona msza 

nych na dalsze 757000 ha. wymaga- Św. ze wspólną komunją św. 
ły 1 miljard 839  miljonów. Całość URZĘDOWA. 
więc wymagała 2 miliardów 787 miljo : — Konferencje p. Wojewody. 

nów. Ale ciężar ten jest najzupełniej Pan Wojewoda Raczkiewicz odbył 
uzasadniony. Koszt przeciętny melio- wczoraj konferencję z Naczelnikiem 
rocjigl ha. który wynosił w 1923 r. wydziału  Spoleczno Politycznego 

1735 lir wynosi dzisiaj 2600 lir i Min. Spraw Wewnętrznych p. Pacior: 
spodziewać się nie nałeży, aby SiĘ kowskim. 

obniżył, zważywszy że na południu i ' — Starostowie Brasławski i 
na wyspach całkowite osiągnięcie celu nowomianowany Mołodeczański 
wymaga większych i trudniejszych u p. Wojewody. W dniu wczoraj- 

prac. į : szym p. Wojewoda Raczkiewicz przy- 

Państwo nie może zwajniać biegu jął Starostę Brasławskiego p. Janusz- 
swej inicyatywy na tem polu, ponie- kiewicza, z którym konferował w 

waż ona jest najżywotniejszą częścią sprawie kredytów dla nowopowstałej 
programu odrodzenia ekonomicznego komunalnej Kasy Powiatowej w Bra- 

у 

Kłębami dymu niechaj słę otoczę; 
Niech 0 młodości Mae oazy. 
Czuję, jak pachną kochanki warkocze, 

Widzę, jaki ma w oczach blask 
i (promienny, 

Czuię znów smutki tęskne i prorocze, 
Wtóruje mi znów szumiąc iść je- 

° „_ [sienny. 
Napróżno serce truciznami poim!.., 
Kochanko pierwszych dni! — znów 

°° [iestem twoim. 

życia. Upłynął mu on w Wilnie. 
„Po wyjściu z uniwersytetu — są 

własne słowa posty—mam dopiero 
rok dziewiętnasty, a jednak zdaje mi 

się, że już tak długo žylem..:“ 
Powiedział jakiś mędrzec: długiem 

jest wówczas życie gdy jest pełne. 
Wileńskie lata nie poskąpiły Słowac- 
kiemu głębokich wrażeń i to €pierw- 
szych które zaznał w życiu. Niejedno 
z tych wileńskich wrażeń było nawet 
bolesne, lecz każde przyczyniło się 

Twój czar nademną trwa. O ileż raży 
Na skąłąch i nad morzami bez końca, 

W oczach twój obraz, w uszach twe 

A miłość twoją zaiałen BS znakomicie do ukształtowania się 
i [słońca  niepospolitej, wyjątkowej, świetnej or: 

W pamięci mojej... 

Ostateczne egzaminy uniwersytec - 
kie przyniosły Słowackiemu bolesny - 
zawód. Na każdym wydziale były 

dwie nagrody dla najwięcej celujących: 
pierwsza pieniężna zwana potocznie 
praemiam i druga zwana accessit. Sło 
wacki zdał wprawdzie egzamin i przy- 
sądzono mu stopień kandydata oboj- 

ganizacji duchowej przyszłego twórcy 
„Króła Ducha”. Pamiętne sm рого* 
stały wrażenia wileńskie — na 
Zawsze. ` 

To też w którymś z listów pisa- 
nych do matki z Genewy lat jeszcze 
pięć po wyjeździe z Wilna, a wiado: 
mo jak był Słowacki bezgranicznie 
szczery w listach do matki, którą ko- 
chał nad życie, pod wpływem tęskno- 
ty do Ojczyzny wymknęło mu się z 
pod pióra gorące westchnienie: „O, 
gdybyście wiedzieli jak mi się nasz 
kraj ieraz pięknym wydajel Szczegól- 
niei Litwa *) Do niej kiedyś świętą 
zrobię pielgrzymkę*. 

Nie przyszło do tego. 

Poeta z Krzemieńca „ powędrował 
do Warszawy aby wstąpiwszy tam do 
nieuciążliwej służby rządowej znaleźć 
się na szerszej widowni @а  działal- 
ności literackiej, której całkowicie po- 
święcić się co rychlej było jego mat 
rzeniem. 

nagrody nie otrzymał. 3 

Ambitny był i dumny do najwyž- 
szego stopnia. Nieotrzymanie nagre* 
dy ubodło go do żywego. Miłość bez 
wzajemności*), rozstanie się z uko 
chaną, rzekoma  «niesprawiedjiwość» 
wyrządzona mu przy egzaminach — 
wszystko to zrządziło, że Juljusz Sło- 
wacki opuścił Wilno bez najmniejsze- 
go żalu, nawet skwapliwie» 

Wrócił z matką do Krzemieńca. 
Uważał lata do ukończenia uni- 

wersytetu za zamknięty pierwszy okres 
  — —- — 

GZ, 
*) O tem, że Śniadecka kocha Korsa- 

kowa wiedział Słowacki aż nadto dobrze, 
W tragedji <Marja Stuart odtworzywszy 
swój stosunek do Ludki w stosunku pazia 
Rizzia do królowej, kładzie mu w usta 
wyrazy: ; 

<jedna tam byla dusza.. zrozumie 
|mnie mogła —.l ta nie zrozumiała., nie ŚW: 
chciała zrozumieć! Odjadę więc samotny...» 

& wego Foka, wileńskiego organist; 
Jana. 

owo 

10124, produkcja zboża o 38 proc., Wilnag gdyż jak wiadomo dotąd wła- 
wina o 48 proc., siana na sztucznych dze miejskie nie posiadają dokładne- 
łąkach o 152 proc., ogrodowizn o 200 go spisu ludności. Obecne zaś wy- 
proc. bory dokonywane są według spisu 

W pustynnym południu wielkię ludności z r. 1919. 
prace meljoracyjne w dziale wód AKADEMICKA 
wprowadzą ponadto zupełnie „Nowe — Wyjaśnienie. Od prezesa no- 

życie. Dość wspomnieć np. opierając woutworzonego koła prawników U. 
się na danych owego cennego urzę- S$, B, otrzymujemy następujące wy* 
du hydrograficznego stojącego pod jąśnienie Wobec notatki zamieszczo- 
światłym kierunkiem inżyniera Rom- nej w „Słowie” (z dn. 29 b. m.) p.t 
pazzi, że uregulowanie dorzecza Bro- Żydowskie Koło Prawników, komu- 

dana, ożywi i zbogaci całą strefę nikuję, że nowo zorganizowane Koło 
nadbrzeżną Basilcaty a w pierwszym Prawników U. S$. B. w Wilnie bynaj- 
rzędzie dolinę Metapontu. ilość wody mniej nie jest „žydowskiem“, jest na- 
ujętej i zmagazynowanej starczyłaby tomiast Kołem ogólno akademickiem, 
na zirygowanie kilkudziesięciu tysięcy skupiającem wszystkich studentów 
ha, równocześnie wytwarzając Siłę W wydziału prawnego bez różnicy na- 
zakładach dla siły popędowej koło 10 rodowości i wyznania. Stwierdza to 
tys. koni. Urządzenie i uregulowanie nie tylko statut Koła, ale i stan fak- 
dorzecza Seła mogłoby użyźnić sze- tyczny, czego dowodem jest skład 
rokie strefy „samego basenu oraz zarządu Koła, w którym obok, Pola- 

równiny alluvialnej Paestum. ków znajdują się Białorusini, Żydzi i 
Dziesiątkiem sztucznych stawów Litwini. Prezesem Koła jest Polak p. 

można by zirygowdć prawie 30,000 Stanisław Brzozowski. 
ha i wzprodukować siłę kilkudziesię- — Zniżki kolejowe dla akade- 
ciu tysięcy koni mechanicznych. Re- mików na pocągi pośpieszne. Na 
zerwuar Ochita na Fortorze może po- skutek licznych starań Ogólnopolskie- 
mieścić przeszło 100 miljonów met- go Związku Bratnich Pomocy Mło- 

rów sześciennych wody, które można dzieży Akademickiej Ministerstwo Ko- 
skierować na pobliską Capitanatę. Re- munikacji postanowiło przyznać mło- 
zerwuar na Mutonie zapewni poważ- dzieży szkolnej i akademickiej. upra- 
ny spław łatem na Crati i ułatwi wnionej do korzystania z 50. proc. 
meljorację doliny oraz wyzyskanie zniżki na przejazd w wagonach kl. 
rolnicze równiny pod Sybaris. Ill-ej pociągami osobowemi, także pra- 

Te prace nowych Włoch dowo+ wo do przejazdu pociągami pošpie- 
dząc ich geniuszu i stwierdzając ich sznemi. Zniżki powyższe będą wyda- 
potęgę, zgotują nowe pola pracy dla wane na podstawie dotychczasowych 
wzrastającej i.h ludności. б zaświadczeń, z tem że opłata za poś- 

«skim p. 

*) We Florencji, w 1837roku wspominał 
Słowacki w liście do matki nawet Pe 

«<0а» 

  

NIKA 
sławiu. W tymże dniu p. Wojewoda 
odbył dłuższą konferencję z nowo- 
mianowanym Starostą Mołodeczań- 

Piekutowskim, dotychczaso- 
wym zastępcą starosty pow. Świę- 
ciańskiego. 

— Współdziałanie urzędników 
skarbowych z Nadzwyczajną Ko 
misją do аК z nadużyciami. 
Ministerstwo Skarbu nadesłało wla- 
dzom skarbowym okólnik polecający 
współdziałanie ścisłe z Nadzwyczajną 
Komisją do walki z nadużyciami, na- 
ruszającemi interesy państwa. 

Okólnik ten zaleca urzędnikom 
skarbowym zapoznać się z postano- 
wieniami rozporządzenia Prezydenta 
R. P. w tej dziedzinie i zwracać u- 
wagę na przepis art. 644 K. K., mo- 
cą którego, urzędnik winny niedonie- 
sienia władzy o dokonanej zbrodni 
występku, lub zatajenia w złożonem 
przez siebie doniesieniu ważnych о- 
koliczności ulegnie karze :aresztu — 
więzienia do lat 6, względnie cięż- 
kiego więzienia do lat 4. ! 

Wł MIEJSKA. 
— Miasto przybiera odświętny 

wygląd. W związku z przybliżający- 
mi się uroczystościami Koronacyjne- 
mi w wielu punktach miasta rozpo- 
częto już odnawianie gmachów oraz 
reperację bruków. Gmach Urzędu 
Wojewódzkiegu * będzie całkowicie 
odrestaurowany zzewnątrz, prócz tego 
rozpoczęto już odświeżanie gmachów 
przy ui. Ostrobramskiei mieszczących 
6 brygadę KOP. (Nr. 7) Inspektora- 
tu Pracy (Nr. 19) oraz fronton gma- 
chów klasztoru prawosławnego. 

Jest nadzieja, że goście przybyli 
ze wszystkich dzielnic Polski znajdą 
Wilno choć jako tako czyste. 

‚ — Posiedzenie Sekcji Pocho- 
dowej Komitetu koronacyjnego Obra- 
zu Matki Boskiej Ostrobramskiej od- 
będzie się we środę dn. 1--VI 1927 

"r. o godz. 7 wieczór w gmachu urz. 
wojęwódzkiego. | 

— Ofiary na przyozdobienie 
koron. Kurja Metropolitalna Wileń- 
ska podaje do wiadomości, że ofiary 
na przyozdobienię koron dla obrazu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej można 
składać w Kurji od g. 9 do 14-ej 
tyłko do 5 czerwca r. b., po tym zaś 
terminie wszelkie ofiary, o ile będą 
napływały, zostaną obrócone na po- 
krycie kosztów, związanych z koro- 
nacją. | 
‘ — (o) Przedłużenie godzin 
handlu w restauracjach i cukier- 
niach. Dziś, dnia 31 maja, odbędzie 
się posiedzenie Magistratu z udziałem 
władz administracyjnych w sprawie 
przedłużenia godzia handlu w restaur 
racjach i cukierniach. i 

9 - SZKOLNA, 
— Kurator Okręgu Szkolne- 

go Wileńskiego pan Ds. Antoni 
yniewicz dnia 30 b. m. wyjechał 

w sprawach służbowych do Warsza- 
wy. Zastępuje pan* Dr. Zygmunt Fe 
/dorowicz, Naczelnik, Wydziału Szkol- 

twa Średniego, 
— (o) Spis dzieci w wieku 

szkolnym. Ź dnia 30 maja Magistrat 
rozpoczął prace przygotowawcze w 
celu przeprowadzenia spisu dzieci/w 
wieku szkolnym, urodzonych w latach 
1915—1922, i 

„— (x) Spis dzieci szkolnych za- 
mieszkałych na terenie m. Wilna. 
W związku z dokonywaniem spisów 
ludności m. Wilna uprawnionej do 
głosowania, Magistrat m. Wilna w 
porozumieniu z Inspektoratem Szkol- 
nym przystąpił ostatnio do Spisu 
dzieć, zamieszkałych na terenie m. 
Wilna, w wieku od 5 do 11 lat, a 
to w celu dokładnego zastosowania 
się dó ustawy o przymusowym obo- 
wiązku szkolnym. AEC 

Niezależnie od powyższego Ma- 

nic 

gistrat m. Wilna zamierza -również ły którego będą prawomocne bez dniu 2 lipca. W pracy 
przystąpić do spisu całej ludności m. 

piech będzie opłacana w całości. Wy- 
nosi ona 25 proc. ceny normalnego 
biletu na<pociąg osobowy. 

— (c) Akademicy a sprowa: 
dzenie zwłok |. Słowackiego. Z 
inicjatywy Koła Polonistów U. S. B. 
organizuje się Miejscowy Komitet 
Akademicki sprowadzenia zwłok ]. Sło- 
wackiego do kraju. 

Zebranie organizacyjne Komitetu 
odbędzie się dn. 2. VI b. r. o. g. 
wiecz. w lokalu Koła Polonistow 
(Zamkowa 11 — 7). 

Do Komitetu wejdą przedstawiciele 
wszystkich zrzeszeń i kół akademic- 
kich. 

POCZTOWA. 
Połączenie  tel:foniczne 

Wilno—Niemcy. Od dnia 1 czerw» 
ca zaprowadzony zostanie ruch tele- 
foniczny pomiędzy Wilnem a Niem- 
„cami. Opłata za 3 minótową ‘тохтс* 
wę z Berlinem wynosić będzie 7 fr. 
20 cent. 

— (o) Poczta nie przyjmuje 
uszkodzonych banknotów. Wła- 
dze pocztowe podają do wiadomości, 
że przy wpłatach banknoty umyślnie 
zniszczone lub uszkodzone, opatrzone 
prywatnemi podpisami i liczbami, ja- 
koteż z pociętemi, nadpalonemi brze- 
gami nie tylko właściwego obrazu 
biletu, lecz również marginesu ze 
znakami wodnemi, nie będą przyjmo- 
wane. Z podobnemi. banknotami na- 
leży zwracać się do oddziału Banku 
Polskiego. ! 
PRACA'i OPIEKA SPOLECZNA 

— (x) Wyplata doražnych za- 
słków bezrobotnym umysłowo 
pracującym. W dniu 28 b. mn. ob- 
wodowe biuro funduszu bezrobocia 
w Wilnie dokonało wypłaty zasiłków 
doraźnych na sumę około 30.000 zł. 
dla bezrobotnych umysłowo pracują- 
cych. Na podstawie nowego rozpo- 
rządzenia ministerstwa pracy i opieki 
społecznej z dnia 14 kwietnia r. b. 
otrzymało powyższe zasiłki 648 osób 

— (o) Strajk na tartakach wi- 
leńskich. Wobec uchylenia się 
właścicieli przedsiębiorstw od zawar: 
cia umowy zbiorowej z robotnikami, 
wczoraj, dnia 30 maja, we wszystkich 
tartakach wileńskich wybuchł strajk. 
Strajkuje około 300 roboiników. Prze- 
bieg strajku spokojny. 

— (x) Stan bezrobocia w Wil: 
nie. Według cyfrowych danych ogól- 
na liczba bezrobotnych na dzień 27 
b. m. wynosiła w m. Wilnie—4636 
bezrobotnych, z której to liczby przy- 
> na mężczyzn 3284 osoby i 1352 
obiet. 

Na poszczególne grupy zawodo* 
we przypada: metalowców—252, bu 
dowlanych robotników—555, 4 zawo- 
du skórnego—255, z zawoau konfe- 
kcyjnego—166, niefachowych robot- 
ników— 1346, służby domowej—373 i 
umysłowo pracujących 1306, W po- 
równaniu z zestawieniem z dn. 1 V. 
27 r. liczba bezrobotnych žmniejszyla 
się w tymże okresie o 329 osób, na 
co wpłynęło uruchomienie poszcze: 
gólnych robót budowlaaych, drogo- 
wych, leśnych МО 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Zarząd Wileński Oddz. 

Powszechnego Związku Emery- 
tów Państwowych Rzeczypospolitej 
Polskiej na mocy $ 19 statutu i na 
żądanie Członków Związku zwołuje 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
w lokalu Stowarzyszenia Urzędników 
Państwowych (ul. Mickiewicza 9 m. 
3) w dniu 3 czerwca r. b. o godz. 17. 

Porządek dzienny: 
1) Zagajenie zgromadzenia, wybór 

przewodniczącego i sekretarza; 

„i 
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Obowiązkiem każdego Polaka 
mieszkającego w Wilnie jest 
sprawdzić, czy jest umieszczony 
= eis wyborcėw do Rady Miej- 
skiej. 

spisy Wyborców można 
sprawdzać w dniach 1, 2i 3czerw- 
ca w Komisjach Obwodowych. 

Zbrodnię popełni ten, kto nie 
. dopilnuje tego obowązku; i ne 
sprawdzi czy jest uprawnionym 
do głosowania. 

NADESŁANE 

Samobójstwo na Nowym 
Swiecie. 

W domu Nr. 15 a na Nowym 
Świecie w Warszawie mieszka u to- 
dziców 19 letni Kazimierz M. chory 
na melancholję i nerwy, do tego 

stopnia, że już wielokrotnie usiłował 
pozbawić się życia, a trzy razy za- 
trzymano go już na parapecie okna, 
gdy chciał wyskoczyć z wysokości 2 
piętra, aby niezawodnie ponieść 
śmierć na miejscu. Wczoraj wieczo- 
rem młodzieniec, korzystając z nieo- 
becności rodziców, napisał krótki list 
pożegnalny i skoczył z okna. Powsta- 
ło olb'zymie zbiegowisxo. Lekarz Po- 
gotowia prywatnego stwierdził jednak 
tylko lekkie obrażenir ciała. Rodzice 
przyznali się potem, że w trosce o 
życie syna, kazali już dawno zaopa- 
trzyć jego obuwie w podeszwy i ze- 
lówki gumowe «Berson», które jako 
idealnie elastyczne i praktyczne; oka- 
zały się nawet zbawcze w  powyż- 
szym tragicznym wypadku. 

ki — Zebranie Koła Miłośników 
Szkoły Twórczej odbędzie się dn. 
31 maja r. b. (we wtorek) o igodz. 
6 ej wiecz. w lokalu szkoły powsz. 

T Nr. 39 (róg Królewskiej i Św. Anny. 
Na porządku dziennym referat prof. 
Massonjusa p. t.: Stosunek Foerstera 
do Szkoły Twórczej. Na zebranie po- 
wyższe zaprasza się nauczycielstwo 
i osoby interesujące się zagadnienia- 
mi pedagogicznemi. у 

‚ — Ziazd absolwent6w b. szkoly Che- 
miczno-lechnicznej w Wilnie. Komitet 

Organizacyjny zjazdu absolwentów byłej 
szkoły Chemiczno-Technicznej w Wilnie, po- 
wiadamia że w dniach 5 i 6 czerwca r. b. 
odbędzie się pierwszy Ogólny Zjazd kole- 
żeński z programem następującym: 

Niedziela 5-g0 czerwca: o godz. 8 m, 30 
rąno—Msza święta w kaplicy św. Kazimie- 
rza w Bazylice, odprawiona przez piewszego 
prefekta szkoły ks. prałata Hannsewicza. O 
godz. 11-ej r.—Uroczyste otwarcie Zjazdu, w 
obecności zaproszonych gości, w głównej 
sali wykładowej instytutu Jężzzja Śniadec- 
kiego (gmach byłej Szkoły Chemiczno-Tech- 
nicznej). O godz. 16.—Wspólny obiąd. 

Poniedziałek 6 go czerwca: o godz. 10 
rano—Zwiedzenie gmachu obecnej Szkoły 
Technicznej w Wilnie, w której i odbędą 
L a zza Zjazdu. O godz. 18— 
amknięcie Zjazdu w sali Stow: jen 

Techników, Wileńska 34, а 
Na Zjezdzie mają być poruszone spra- 

wj: 1) zawiązanie Stowarzyszenia absol. 
wentów byłej Szkoły Chemiczno-Technicznej 
w Wilnie; Z)utworzenie Kasy Samopomocy;3) 
kwestja uprawnień. 

„Wszelkich informacji udziela Bi % 
dn-"Wiino, ziela Biuro Zjaz- 

ul. Bakszta 10. m. 2 p. illinicz" 

RÓŻNE. 
Peswięcenie sztandarów 

Chrz. Zw. Zawodowych. W ubiegłą 
niedzielę 29-go maja, o godzinie 10 
m. 30 rano w kościele po-Domiaikań- 
skim odbyło się uroczyste poświęce- 
nie 3-ch sztandarów Chrześcijańskich 
Związków Zawodowych. 

1. Pracowników hotelowych- m, - 

Uh 6 „ Mechanikėw, šlusarzy ipokrew- 
nych im zawodow w Wilnie. LB 
_.3. Handłarzy mięsnych i wędlie 

niarzy województwa wileńskiego w 
Wilnie. . 

Aktu poświęcenia dokonał |. Е. 
ks. Biskup Wiadysław Bandurski, Po 
Mszy św. w sali przy kościele po- 
Dominikańskim zostały wbite gwoź-. 
dzie do poświęconych sztandarów 
przez szereg organizacji, w liczbie 
których w imieniu Redakcji „Monar. 
chisty Wileńskiego" wbił gwoździe 
pamiątkowe redaktor p. Stanisław 
Hermanowicz.. Wbicie poraz  pierw- 
szy gwoź *zi pamiątkowych o  kształe 
cie „Koron Królewskich* wśród о- 
becnych na sali wywołało wyjątkowo 
podniosły nastrój. 

— Tydzień Czerwonqtgo Krzy- 
ża. Przypominamy, że w dniu jutrzej- 
szym, dn. I czerwca rb. rozpoczyna 
się Tydzień Czerwunego Krzyża, któ- 
ry potrwa do dnia 8 czerwca. Pierw- 
szy dzień Tygodnia poświęcony bę. 
dzie głównie pozyskiwaniu nowych 
członków Czerwonego Krzyża, Dzi- 
siaj pojawią się na murach m. Wil- 
na afisze z programami Tygodnia. 

— Nowy zarząd chóru „Echo*. 
W dniu 5 V. r b. na dorocznem 
Walnem Zebraniu członków chóru 
„Echo* został wybrany nowy Zarząd: 
Prezesem obrany został—prof, Michał 
Joao Vice-prezes—Oiton Pu- 
chalski, Sekretarz— Władysław Cynk, 
Skarbnik — Stanisław Domaszewicz. 
Członkowie: Ryszard Filipowicz, Ed. 
ward Aleksandrowicz, Józef Wojcie- 

2) Zatwierdzenie regulaminu Za- kan, Dyrygentem chóru jest prof. 
rządu, sporządzonego na zlecenie Wł. Kalinowski, 
Walnego Zgromadzenia z dn. 7 lute- 
go r. b. 

3) Zatwierdzenie preliminarza na 
rok 1927. : 

4) Wolne wnioski. 
W razie nieprzybycja dostatecznej 

' 

ilości członków Zebranie odbędzie się prace, 
t. į O godzi- przez godzinę później, 

Życzyć należy zasłużonej już a 
tak niezbędnej dła Wilna placówce, 
pod kierownictwem nowego zarządu, 
dalszego rozwoju w prący nad sze- 
rzeniem miłośnictwa śpiewu. Chór 

'„Echo* prowadzi już intensywne 
ace, wespół z innemi chórami wi* 

leńskiemi, aby godnie wystąpić w 
nie 18 zgodnie z $ 21 Statutu, uchwa- czasie uroczystości koronacyjnych w 

względu na ilość obecnych. 
I tej zarząd 

chóru liczy na gremjalne poparcie
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i zercję uciekł on znów i Cząl „proreder 
NSU, EA złodiiejski Na ten rze ma w Więdcuiu 

Załatwianie interesantów oraz przy- "5 3% płułazy WU — Dwie kradzieże w jedną noc. Ko- 
jęcie nowych członków Zarząd usku- rzystając z nocy, do oe Abcia Nisa 
tecznia w poniedziałki i piątki od (Szopenowska Nr 6 m. 1) znajdującego się 
godz. 7.ej do 0-ej wieczór w lokalu na aido akių „Ri e 
przy ul. Oranżeryjnej Nr. 3. nii, zabrali ubranie, bieliznę, serwety gd 

obrusy. Domownicy spali jak zabici, nie 
TEATR i MUZYKA, Bos szmerów. Ziodzieje wyrzucili SW, 

z łupem przez okno i ostrożnie poczęli wy* 
— «Reduta» na Pohulance. Wieczór cofywać się, bacząc by nikt z obecnych w 

ESR ое aeneus R a an , о . . zi imtędy wywiadowi ui 

pirko is danai sprowadzenia du Zoicoge c, trzegli wącofającye się z 
> RZ RI A płodzi i RA ich; e to: 

o Juljusza Słowackiego. Zespół *Reduty mmunt Urbanowicz, trzykrotnie  karan; 
Pęiie uczcić autora S Króla: Ducha Iprzez E karo sko Wład: Lisiecki, Ignacy Fog. 
odtworzenie iragmertów z Jego dzieł i prze- nowicz i Jan Maciejkiewicz. wszyscy znani 
mówienie prof, Mieczysława Limanowskiego. j karani już złodzieje. W toku dochodzeni 

WAGzywy znak z, ddwowymych składek aleejum fe tłasiię o ainas S G adło z mieszkani. - 
przeznacza się na dochód Wileńskiego Ko- fajn (Stefańska 32) samowar mosiężny. oraz 
mitetu o A do Kraju za J. SB inne naczynia kuchenne, przeważnie miedzia- 

Mi ia ula i d a aa air o rio 4 — zynieckie: 
Reduty w kasie gmachu na Pohulance od Wilji. W nocy na 30 bm. wc pozbawie- 

arabų wr (sala <Lutaia:). Dziś nieckiego do rzeki Wilji 23 lei P. wa Pe. — . etni Paw а- 
M. Malanowicz-Niedzielska po raz ostatni chołek (Witoldowa w. Desperata z wody 
wystąpi w świetnej gkomedji «<Simona*—De- wydobyto. 
vala, cieszącej się na naszej scenie wyjątko- / — Samobójstwó. Dn. 30 bm, otruła 

Р BR krotochwila Hop: i aka 1) ECA = DER ь " „mia! ь i : 
wooda, BOZE anemii Ia s DAY pogotowie odwi. zło do szpi- 

— = św. Ja . 
tek grana będzie po raz pierwszy Świetna, Przyczyna samobójstwa — nieporozu- 
pełna wprost bajecznych sytuacji i rzetelne- mienia rodzinne. 4 
go humoru krotochwila Hennequina i Vebe- — Utrata wzroku powodem samo- 
ra <k'ani prezesowa». bójstwa. We wsi Narocz gm. Wojstom- 

skiej powiesił się Piotr Gorbacz. Przyczyna 
samobójstwa — rozpacz z powodu. utraty 
wzroku. й K 

RADJO: 
— Program stacji warszawskiej, ' 
12,00. Komunikat lotniczo-meteorologi- | zx552352252222222222---555555557555 SR 

czny, * 
150, okazja gospodarczy i mete- GIEŁDA WARSZAWSKA 

orologiczny craz nadprogram. % 

18.30-16.30. En 30 maja 1937 r. 
16.30—17.00. Odczyt pt. «Muzeum Naro- Dewizy i waluty: 

* został do Połocka,- gdzie zapoznano 

SŁO w O: 

SPORT 
Z posiedzenia w sprawie budo- 

wy stadjonu. 

W dniu wczorajszym odb.ło się 
pod przewodnictwem p. wojewody 
Raczkiewicza posiedzenie prezydjum 
komitetu budowy stadjonu reprezenta* 
cyjnego Ziem Wschodnich w Wilnie. 
W obradach wzięli udział p.p. inż. 
Prof. Sokołowski, prezes Staszewski, 
vice-prezydent miasta p. Łokuciew- 
ski, instruktor wychowan.a  fizyczne- 
go p. Czyżewski, naczelnik wydziału 
bezpieczeństwa p. Kirtiklis oraz kpt. 
Kawalec, kierownik ośrodka wychowa- 
nia fizycznego „Wilno*, 

P. prezes Staszewski wskazał w 

Z SĄDÓW. Organizacja Tow. Domów Ludowych. 
pa et consortes przed _ przed kilkoma dniami pisaliśmy, ganizacyj, a mianowicie: trzech sto- 

ądem Okręgowym. że Wojewoda Wileński p. Wł. Racz- warz,  kulturalno-oświatowych  po- 
W dniu 30 lipca 1926 roku do kiewicz wystąpił z wnioskiem do Mi- szczególnych narodowości, organiza- 

kierownika Ekspozytury policji poli- nisterstwa Spraw Wewnętrznych w cję rolniczej spółdzielni handlowej, 
tycznej na m. Wilno zgłosił się sta. Sprawie budowy Domów Ludowych pow. zw. osadników kresowych, przy- 
ły mieszkaniec m. Łyntup Zygmunt na Ziemiach Wschodnich. Dowiadu- sposobienia wojskowego i «Ogniska» 
Szynkałowicz i zamełdował, že w jemy się obecnie, że w sprawie tej urzędniczego. Ponadto lokale prze- 
okresie 1925 roku został zaangażowa- wyjeżdża do Warszawy twórca pro- zn:czone do ogólnego użytku pracy 
ny do organizacji szpiegowskiej przez jektu na szeroką skalę pomyślanej kulturalno oświatowej i wychowania 
nieznanego mu bliżej osobnika wy. akcji budowy Domów Ludowych na fizycznego poświęconej, a więc: bi- 
stępującego pod pseudonimem „Ga. Ziemiach Wschodnich i organizacji bljotekę, czytelnię, dużą salę gimnas- 
jewski* który mu obiecał za pra Towarzystw Domów Ludowych, inży- tyczną (scena przylega do dużej: sali, 
szpiegowską 20 dolarów pensji. Jak nier architekt p. Stanisław Mieczni- która jest jednocześnie salą wykłado- 
się później okazało osobnik ów na- KOWSki, w celu złożenia ministrowi wą), wreszcie lokale dla życia towa- 
zywał się Ginko, stały mieszkaniec Spraw wewnętrznych odnośnego me- rzyskiego, a więc: restaurację lub ka- 
powiatu Dziśnieńskiego. morjału. AE : ... wiarnię z kuchnią, hotel (w podwó- 

Jako pierwsze zadanie otrzymał Pan inż. Miecznikowski udzielił rzu stajnie i wozownie). swem przemówieniu na brak szersze- 

Szynkalowicz nakreślenie planu stacji "am łaskawie garści uwag wtejspra- Typ większy przewiduje ponadto go zainteresowania wśród miejscowe- 
Łvntuby oraz określenie przelotności Wie: Akcię tę dzieli nasz informator specjalną salę teatralną, czytelnię it.p. go społeczeństwa ideą budowy stadjo 
tej stacji. no ! ZE a Koszty budowy gmachu pierwszego nu vi Wilnie, kóżgi czego koniecz- 

W kwietni у w ganizowanie (OWarzyStw typu wyniosłyby około 300 tys. zł., ne jest rozwinięcie odpowiedniej pro- 
SE Ss a Rookie D. L. 1 Žakas Chodzi obecnie o drugiego ponad 500 tys. zł. pagandy za poriocą prasy oraz urząż 

zycję podjęcia się -samodzielnej akcji stworzenie tych towarzystw i budo- Okolo 20 proc. tych sum powsta- dzenie szeregu imprez sportowych. i kiej. W я wę gmachów we wszystkich 34-ch jony drogą składek członkowski Przewodniczący sekcji technicznej 
Edo EU „Nyskny miastach powiatowych czterech wo- woj owyść te, reszię musiałby dag Komitetu prof. Sokołowski zaznaczył, 
go z tamtejszymi kierownikami G. P. dice, o i ua! Rząd, jako długoterminową niskopro- podda de ooo 

U. da o ia SZPIE- niujących na terenie swego powiatu. k Ks i rad z nu. Plan ten wszakże zakrojony na 
so " o e 3 ki porem Towarzystwa D. L. zespalałyby w Gińoców. icon ia e a szeroką skalę musi ulec pawnej zmia- 
p jag bósa i. Inas B palei sobie wszystkie lokalne organizacje czterech lat y Ik 5 gii „s nie, wobec konieczności liczenia się z 
SL kanie. pensji do olarów į towarzystwa bez uwagi na ich kie- będzie jedną z poważniejszych a y > finansowemi możliwościami komitetu. 
ПНЕ : runek polityczny, charakter i cel. W pad BB й "MC Iednakže w najbližszej przyszłości 

: Zarzadzone natychmiast po zezna- tym celu gmachy D. L. budowane *_'. ” szkic sytuacyjny oraz plan budowy 
niu Szyrkałowicza obserwacje ustali- byłyby tak, aby każda z tych orga- _ Działalność Towarzystw D. L.zor- sajjonu zostanie z uwzględnieniem 
ly, że Ginko utrzymuje stały kontakt nizacyj rriała swój, absolutnie oddziel. ganizowanych w Związki Wojewódz- warunków finansowych _ ostatecznie 
z pracownikiem Wydziału Mobiliza ny lokal na biuro czy sekretarjat i kie i dalej w Związek Związków — opracowany, poczem komitet przystą- 
cyjnego Wileńskiej Dyrekcji Kolejo- korzystałaby z łokali przeznaczonych Ulete być musi w drobiazgowo opra: „; go prac niwelacyjnych na Górze 
wej, niejakim Syczewskim. Jak w dal- do ogólnego użytku. cowany Statut, główną zasadą które- Boufałowej. W celu zasilenia fundu- ciągu ustalono Syczewski dzia« Miecznikowskie- go winna być — apartyjność organi- 44 komitetu uchwalono na tem dowe w Warszawie» — z działu <Krajo- szym o 3 Memorja! p. inž. W yes 

Lianos Wake Trójado Waki Holandja aaa” ze rac” łał naopół samodzielnie, stykał się go oi dwa typy gmachów Zacyjli jako cel--podniesienie kultury, 
17.00—17.15. Nad program. Komuni- r ondyn 48,46 _ 43,57 43,35 jednak b. często z głównym makle- D, L, Typ mniejszy mieściłby w so- oświaty i dobrobytu ludności Ziem 

15 Kodi łudniowy. Muzyka NOWY-York 8,93 8,95 891 rem szpiegowskim na Wileńszczyznie bje lokale własne stowarzyszeń i or. Wschodnich, zrozumiane w jaknaj- 
lekka, Wykonawcy: Orkiestra P. R. Paryż 35,05 35,14 — 3496  Ginką. szerszym zakresie, Wszelkie postulaty 
dyr. Jana Dworakowskiego, Witold Elektro- sake Z 1351 ias 30 lutego 26 roku Syczewski miał 1 wymagania poszczególnych „haro- 
wicz (śpiew i for.) i Tadeusz Górzyński wiedeń 125,92 _ 126,23 12561 dostarczyć Gince materjał mobiliza- żował pozatem trzech szeregowych z dowości, zamieszkujących te Ziemie, 

ana Rozmaitości, Włochy - 49,12 49,24 49,— cyjny. Z nieustalonych jednak powa- P. K, U. w Święcianach za opłatą 15 © ile nie stoją w sprzeczności z za- 
dów odroczono przekazywanie Mob-ów dolarów miesięcznie. Szeregowi Pa- Sadą państwowości polskiej—winny 
na 12 września, kiedy to miał przy- weł Putkiewicz, Augustyn Morsiewicz być w tym statucie uwzględnione. 
jechać kurjer bolszewicki, ukrywający i Jacenty Sinica dostarczali książeczki _ Do osiągnięcia tego celu Tow-wa 

* się pod pseudonimem „Mongol*, I wojskowe, wykazy rezerwistów ф ро- О. L. dążyć będą za pomocą organi: 
rzeczywiście wieczorem 12 września wiecie Święciańskim, blankiety przy. zówania wykładów, odczytów, wido- 

19.00—19.15. Komunikat PAT. Papiery Procentowe 
19,15—19.40. Odczyt pt. «Juljnsz Sło- 5 pr.pożyczka konw. 66,75 66,85 

wącki — zarys życia i rozwoju duchowe- Dojarówka 54.75 55,— 
go» — wygłosi dr. Konrad Górski. Poż. dolarowa 85,— '84,75 

19.40—20.05. Odczyt pt. «О pomnik Pożyczka kolejowa 102.80 103— 

stadjonu 

posiedzeniu zorganizować w dniu © 
czerwca rb. turniej piłkarski 
dzień sportowy w 
lipca rb. 

Niezależnie od 

oraz ty- 
dniach od 3—9 

powyższego pre- 
zydjum komitetu zamierza opracować 
i wydać odezwę do społeczeństwa w 
celu spopularyzowania idei 

reprezentacyjnego 
Бидему 

Ziem 
Wschodnich w Wilnie. 

  

AOR Z PECH" oai 90 — , do mieszkania Syczewskiego wszedł działu mobilizacyjnego, rozkazy go- wisk teatralnych («Reduta»), kinema- m Nadszedł 
Szwedzkich towarów 

0008-2015. Komunikat rolniczy. 8 M. aa Go. Kaj 92.00 jakiś osobnik a stamtąd do Szynkało- spodarcze i t. d. tografu, radjo, organizowania zawo- : Aaaa dododów. . 
20.15. Transmisja z Filkarnionj Kb 4 i 5 proc. ziemskie 62,25 63.50 wicza. Tu miała nastąpić tranzakeja. Ponadto mieszkaniec Łyntup Kli- dów sportowych etc. Pozyskanie naj- m | mięsa oryginalne. Rusqvarna * 
K moz: pczestać 8 proc, wars. 82 je Tegoż dnia na stacji «Mongoł» maszewski dostarczał materiały kole- lepszych sił fachowych, koordynowa- E Prymusy R А Bjorth 1 © © 
Medycyny i Parmacji Wojskowej, М/ рго- 4, proc, warazavwūkie Kai w chwili kiedy siadał do pociągu zo- jowe ze stacyj pogranicznych, nie prac na terenie Ziem Wschod- x oryginalne ° ® 
gramie muzyka į poda. EN o uma stał Un się A A om AO się na i Nas so : EA KRAKOWSKI ; 
stra filharmoniczna . а A 2 zywał się on Suleįman eksandro- wokandzie Sądu ręgowego «w э c > go a ilno, Wielka Nr 49, " sigo, chór w Rod GIEŁDA WILEŃSKA, wicz. Znaleziono przy nim kopertę Wilnie. oto będą zadania Wojewódzkich Zwią- = visa-vis Św. Kazimierza. s 

  Wilno, dnia 30 maja 1927 r. 
Złoto. 

Przewodniczy obradom sędzia jo- zków i Centrali w Warszawie. : 
opis ćwiczeń wojskowych na poligo- dzewicz. Ławy obrończe zajęli mece- Powyższy zarys zorganizowania 

nie, oraz 2 pokwitowanla na 10 i 15 nasi: Kulikowski, Bajraszewski, Mu- budowy i Towarzystw Domów Ludo- 
dolarów. Pokwitowanła podpisał «Sa- lerski, Mutkiewicz; Neyman, Roman- wych na Ziemiach Wschodnich, zwłasz- 
rotti». Koperta oznaczona pieczęcią kiewicz, Sopoćko i Zajączkowski. cza I okres tej akcjj dokonywać się 
«H S III 1537» zawierała b. ważne Jako ekspert wojskowy został po- winien z wyraźnem  podkreślaniem 
dokumenty mobilizacyjne jak «zapo- wołany kpt. Krzeciński. inicjatywy w' tej sprawie Rządu Rze- 
trzebowanie parowozów i drużyn pa- Między świadkami figuruje kierow: czypospolitej, co zdecydowanie stawia 
rowozowych na wypadek alarmu po- nik Oddziału ll-go kpt.. Meyer, kpt. ię sprawę poza nawias jakichkolwiek- 

dług planu na rok 1926/27,» «wykaz Burhardt, kierownik Ekspozytury Po- bądź wpływów i tarć partyjnych, z 
zdeponowanego węglajna stacji.» licji Politycznej na m, Wilno kom. drugiej zaś strony wypukla z całą 

Dokumenty te dostarczał Syczew- Nowakowski it. d. plastycznością szczerą dążność obec- 

wiński (for), Ireną zalakowaną z pieczęcią «H S III 1537» 
SEE ; Ь'ешійзп (śpiew) i prof. 

rstein (akomp.). 4 

22,00. Komanikat lotniczo-meteorologi- Ruble 4,60*/* 4,60 
czny. Sygnał czasu. kom. PAT. [i nadprogr. „ Listy zastawne. 
mėlis Muzyka taneczna z restau- Wil.| B. Ziemsk. zł, 100 50,20 49,80 

ji <Rydz>. 3 3 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Ujęcie; dezertera-włamywacza. 

Funkcjonarjusze urzędu śledczego areszto- 
wali w Wilnie oddawna ukrywającego się 
dezertera W. P. Lejbę Abramowicza. Anty- 

Dubiska (škrzypce),. 
Ludwik 

  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjn; prof. 5ekulowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 

mne weż is = ba i OE senogiaių, „nauki handlu, + ski vel „Sarotłi”, Został natychmiast ' Rozprawa odbywa się przy nego Rządu do podniesienia kultural. 
e trudni s radzieżaąm: rawa, kaligrafji, sanią na maszy- ° : * ° I 

A eo aniaiėni ma dė Deo BŚ dowo: 2 RANO PO akodcaccja ać aresztowany. drzwiach zamkniętych i zostanie nego zaniedbanych pod każdym wzglę- 
Prowadzone w dalszym ciągu do- prawdopodobnie zakończona w dniu dem Ziem Wschodnich. 

Sprawa jest ważna i p Ina. 4.200.000 
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dów wobec czego po aresztowaniu odesłano P 
go do pułku. Po odsiedzeniu kary za de. ZDAC ZIM chodzenie ustaliło, iż Ginko zaanga- dzisiejszym. 
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-rybwiadać Hay: „Krw ią zmazane winy* dramat w 7-miu E Łubiny ŻÓŁŁ y Magistrat asi Wilna 

W roli głównej Madge Bellamy. Nad program: <SZESĆIORACZKI» komedją w 2 aktach 
Cena biletów: parter — 60 gr., balkón — 30 gr SE ae LS Enos pa i niebieski sko aaa na Gadówę gh: 

P alniai o, 88 bu 

jówki przy lesie Kuprjaniskim oraz 

oraz seradellę poleca 

Miejski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5) 

00
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PARTER od 80 gr. Dziś Miotająca skry dowcipu wybuchająca rakietami śmiechu zabudowań gospodarczych i studni. 
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się, 

ludzi, zamieszkujących Ziemie Wschod- 
nie powinno jaknajprędzej przekonać 

że Rząd Rzeczypospolitej 
za wołaniem mas, postanowił dopo- 
móc społeczeństwu Ziem Wschod- 
"nich w podniesieniu kultury i oświaty. 

idąc 

Tak w ogólnych zarysach przed- 
stawiałaby się akcja projektowana 
przez p. inż, Miecznikowskiego. Wie- 
my, że p. wójewoda poparł projekt 
ten, co daje podstawę do przypusz- 
czania pomyślnego załatwienia 

ROLNIK, 
długoletni praktyk, 

dokładnie obznajomio- 

sorawY- 
Ww. T. 

  

Pokój 
do wynajęcia 

ny z prowadzeniem Witol dowa 7 m. 1. 
rachunkowości z małą 
rodziną, poszuknje 
posady rządcy. Infor- 

    

  

  

Kino- jar m : macji udzi bi Tatr „e olonja I najnowsza farsowa kreacja Tyzjewcze z kabaretų“ " 3 akt nejkomiczn ej- @ Tetmin. eldadaniai lėti do SB 5 rein a = Uważnie 

Za E Are zak S a 0 binet dentystyczny, jako nocny dom ie с AZ R ZYGMUNT NAGRODZKI czerwca roku 1927 do godz. 12 w rowskiej, „Meklevi- przeczytač 
eństwa.. Gabint Ą 2 К 2 : 2 - ” i = 

PO iwa aa w jedne Zakk. PENSJONAT DLA NOWOCZESNYCH <DZIEWIĆ>Ś sias © i południe w wydziale Ziemi z! = i ik ej po & 
@ 2 aktowa pikanina farsa. : @ Wilno, Zawalna Tl-a ND kaj WA Rui ; в 

2 р 4 m: o na m m mna Do wsz i- 

- Na zakup łubinu Państwowy Bank Boć POKOJ asg: 3 SUMY k ys 
mw „Helios“ | Earter od 80 sr. Balkos S 208 1) „Bitwa pod Skagerak“ e i otrzymać bliższe informacje. pieniężne na opro- | Bl osp ozezim teatr. 3» -| Premjera! Wielki sensacyjny film: э Bohater Morza Rolny udziela pożyczki. 3 p mi ogłoszenia, 

2 "al. Wileńska 38. | W Tali głównej Walter Sezok. 2) Najnowsze «DZIENNIKI GAUMONT*. e ы аИЫ a EEE GA EB ERGA EE EE EEE | <eniovani postę! | | niekrologi i 
э повоочесовисовововы (TIT le M różne rekla- 

- s A ! | DOKTÓR R gwarancje lokuje my  najdo- 

. « Bi Ogłoszenie. KONKURS. о ZELBOWICZ || szk szedza. | B godnie ze 
Otr zymano pianina Zarząd Więzienia «na Łukiszkach» w Ujrząd Wojewódzki w Nowogródku | Je Gdańska 6, 1 piętro pośre d- Wilnie, licy. Więzi: j Nr. 6 aje a „WENERYCZ- tel. Ь E - = do. wiadomości zinieruawanych iż Kina oglasza konkyrs na MZ Prate 2 M е 0„,}:_ te. 9-05, g nictwe 1 

` „VI, roku o godzinie 11.ej w lokalu 1а eterynar SKORNE s Arnolda Fibigera Ej Źędu Więkaa Sigdae as „mmatęł: © от о pów. Wolężyśskim, z se: |od ч «5 «| TN BO AIG 
EB znakomitej polskiej fabryki, nagradzanej medalam szmekkų metalowego, który oglądać a. dzibą w Wołożynie. A DOKTÓR we. DGA do: BIUR "i 
M 1 klasy na wystawach europejskich i krajowych B łudniu —Vadium ŚR0G: od teismai 2) Ę peer : S.Zeldowiczowa al zaakowi 3, m. 3 j 
E 1 ` B sumy.—Szczegółowe informacje na miejscu. ył d 5 w Ki k - | KOBIECE, WENE. Kr do 5 | Reklamowego 
a K. DĄBROWSKA Za išsi siedzibą ecku. poż я t RY E i chor. 2 Stefana 

E Niemiecka 3 m. 6 e A o PE PP sm i oi STT a Wilno, Niemiec „m. R 123402000000020000000000000000003 L gai Ba ei (zależnie od pah ul.Mickiewicza24 p: do dzieci lub Koskų 
c 1. Ё dyni : Н Z powodu likwidacji fabryki 2 nu służbowego kandydata). —р ш_„іе:;%і{?“т%ж telefon 82. 

REUMATYZM 3... WYPRZEDAJEMY  : Podania onadaniepowyłszychpo- | Apasaga — ОЕ Minimi BB = 
ARTRETYZM-ISCHIAS-PODAGRE z Automaty — rozlewaczki, 3 sad należycie udokumentowane należy. w; Smjałowska _Laskotowiczówna.. 

ч в ь Korkownic ° 1& 40 Urzędu Wojewódzkiego. : ow czówna. „DRUSKIENIKI; 
NAWET W STAD.JUM ZASTARZAŁEM LECZĄ SKUTECZNIE u 2. Rezerwoary po 2.500 litrów, ; wnosić do Urzę I Fo przyjmuje od godz. 9 2. Gwint io 

k t l 20 KAPELI Bo Dw % Rury żelazne różnej długości i średnie, © Reflektanci, pozostający na służbie 46 6 Poszukuję centrum, pokoje jedno 
SEE +0 SYTQLUU zzz i © Bac = letne i blachy cynkowe, 2 me, yta oka w we podania W .  wzp. Nr63 — służącej do wszystkie: WB o, a 

į —0502 е = Balje kiepkowe, . ° nei dr: 2 * i 1 Pac neczne. Kucnia wy 
| DEFUZOLIT © Gate” i WYCZERPANIEŃJ : koryta drewniane, zapro Urząd Wojewódzki fanach aa SGa wę: rOwa, ceny. umiarko- 

A as narsos / : dkowe, dolęgii. |] * Lampy nattowo-gazowe Krengla, $ а ia niekšų wane. Adres: Druskie- 7 DQ KOMPRES: burzenia żołą „ dolęg $ Г. (QIISON spodarstwie wiejskim. W KZUZAŁECZ A oraz zabu! k. kamienie żół. || 2 Kuchenki naftowe Gertza, za ŻA RE « Ue Šio Jakóbska 12m. 2. niki, Willa Flora 
SB z оее wości wątroby, nerec, m, cierpie. || 2 Szafy, stoły biurowe i obite blachą & ©3 ы 2 weneryczne, | moczo- 5 Ю /а M ul. Jasna. | 

BÓLE ORAZ ZMEKSZTAŁCENIA STA- ciowe, reumatyzm, artre Z BE s cynkową, s —^ ciowe i skėrne, ul. 
MÓW USTEDUUA VU PO MUKAKROT. nia hemoroldalne są spo e. gi 2 Fłażerki i krzesła. : WRA ' Iefiska 7, tel. 1067 poszukuje sę POSADĄ 

POWYŻSZYCH PREPARATÓN. złą przemianą materji i dziki 2 Piecyki przenośne żelazne, deskii Ż OWU z ‘ oszukuje SIĘ 

niem krwi w organizmi! tę inne przedmioty, z + EN i Każdą sumę | od zaraz lub od 1-g0 Potrzebny uczciwy, 

Ziola : g6r Haro dra Lauora + UI. Wiwulskiego 10-b. 5 za ulokujemy zaraz. m. kopac any, Lo "ao 
spal trawienie, oczyszczsją ktew, || 2 Codziennie od godz. 11—2, s ZsnZzĘ A abezpiecaaiių: tyl- |mieszkania « 2 po-pow. Dziśnieńskiego, 
a przedewszystkiem nasa, żołę +00000000000000000R000400500DR8RG Z 5 w Św Dee sZachę: „OE Gi A anos La aaa aż 

A ia aso gg zanze IE ta» Gdańska 6, |" Fuj, Mickiewicza. miasteczko,  Kościoł. 
sę. sdbekeikde T-wo Przyjaciół Państwowej ; : 2. D pigteo ei, 5. 1 seme Gr mon P pe ‚ Georges, pokėj Nr 33, uposaženie dobre, 

Najlepsze eukry Zioła z gór Harcu ger Labai Szkoły Technicznej w. Wilnie a Lekarz-Dentysta lub id portjera Banku, rekomendacja koniecz- 
) 2 ui użytki oraz ia ir Ariki prosi osoby, ktėre nabylyĮįbilety lote- ы й MAR YVA MIMO nds ууа 

karmelki i dražetki | M się osadów, następstwem których jest M rji, fantowej '0 łaskawe przejrzenie ta- ч = 0ż я k $ | DRUSKIENIKI [5 5 czerwcą będź , : 100 odmiana ch ? reumatyzm i artretyzm. blicy numerów wygranych oraz o od- > YNSKa- mo ska pokoje--2 dobiem.| Wiele, „w. keicia“ 

W > o Zioła z gór Harcu d-ra Lauera JĄ biór wygranych fantów. й , wuwy E Choroby jamy ustne, | utrzymaniem blisko | „Bristol Nr 5. | 

s i 66 usuwają i zapobiegają tworzeniu się Tablica numerów wygranych „znaj: 222 8 > Plombowanie i nsu- | Niemna i Zakładu, LETNISKO 

l [ Į (INS kamieni żółciowych oraz łagodzą IB duje się w lokalu Stacji Miejskiej Ko- wo wanie zębów bez bólu. pc i 5. ;›десще_ 3 i 6 pokoi, 1 klm, od 
79 @ cierpienia OCE lei Państw., Wiwulskiego Nr. 2 (na- , 00% ae 1 aa ah Piaski S = Kolonje wwo: 

Poznań. : Cena pół pudełka Zł. 1.50, rzeciw Dyrekcji Kolejowej) i tamże a p orony. Sztuczne zeby: | Gi arogė Aja W, p. | KOmuuikacja oleją 
udeiko Zt. 2.50 p y | <oIŚ Wojskowym, urzędni- yć dla W.K, | oraz autobusem. Las, 

/ d ё ędzi | aaa i składach |] Wydaje się fanty Za НЕВ УЗОЗ < kom 1 uczącym: się niormacje w Wal. rzeka, Dowiedzieć się: 
Z ą a М 5 zę zie, Sprzedaż w ap tów w godzinach 12—14 codziennie zniżka. Ofiarna 4 m.3.| nie, telef, 13—48 Zygmuntowska Nr 4, 

   
aptecznych.      HNMESUENSNWA Oprócz Świąt i niedziel. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon kawłński, 

Wydz. Zdr, Nr 3 od $. 3—6. 

Drukarnia «Wydawnictwo Wiłeńskie» Kwaszelna 23 | 

m. 5, od 5 do 8 pp.ź 

| 

 


