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ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — al; Stosowa 172 NIEŚWIEŻ — 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — !, Zamkowa 80 
GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ŚWIR — ul 

za tekstem 10 
  

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

listę siebie lub jzkiejkolwiek innej osoby, jak również o wykreślenie z listy. 

NOWOGRÓDEK 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — ul, Rynek 19 
STOŁPCE — ur Piłsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — ul Rynek 9 

„go Maja 5 
WILEJKA POWIATOW : —ul Mickiewicza 24 

« katLszowa I 

ul. Mickiewicza 20 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz miiimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3 
pony: Kronika reklamowa UB = 48 gr. W i 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe I tabelowe о 25 proc, droże 
n—ch witalnych 

sprawdzania list wyborców we właściwym miejscowym (obwodowym) komitecie wyborczym oraz wnoszenia reklamacji o wpisanie na 

niach 1, 2 i 3 czerwca r. b. otwarte są dla publiczności codziennie przez 7 godzin od godziny 
3'ej po poł. do godziny 10:ej wieczór. : 

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

W perspektywie tygodnia 
od 25 maja do 1 czerwca. 

Zerwania anglo - rosyjskiego 

echa we Francji. W dniu 27 maja 

w Izbie Deputowanych we Francji 

`° miała miejsce debata nad stosunkiem 

do bolszewików. Wygłosili przemó- 

wienia bolszewik/ Cachin, min. spr. 

wewn. p. Sarraut a także minister 

Briand. Pan Cachin mówił tonem tak. 

spokojnym i grzecznym, że wywołało 

to powszechne ironiczne okrzyki, U- 

амта się w tem taktyka  bolszewi- 

ków, którzy rozumieją, że ponoszą 

straszną klęskę. Okazało się, że Euro 

pa podtrzymując handlowe stosunki 

z, Bolszewją nie użyskuje z tego żad- 

nych materjalnych korzyści. Okazało 

się jednocześnie, 

może ekonomicznie istnieć bez po- 

mocy Europy. Z tego zestawienia wy- 

nika słabość bolszewików, siła Euro- 

py. Toteż na szereg istotnych anty- 

„ sowieckich demonstracyj jak zamknię- 

* cie Hromady, Pekin, rewizja w Arco- 

sie—Bolszewja odpowiada cichutkim 

głosem, tak niedopasowanym do jej 

dotychczasowej prowokacyjnej takty- 

ki. I teraz p. Cachin mówił nader 

spokojnie. ` 

Franc. minister spr. wewn. nato< 

miast w swej mowie odtworzył stan 

rzeczy, _ podminowywanie podstaw 

społecznych, destrukcyjną robotę bol- | 

szewicką. Pan Sarraut, radykał nie- 

chętnie widziany przez prawicę fran- 

cuską, jest dziś pierwszym we Fran- 

cji bojownikiem z propagandą komu- 

nistyczną. - ; RÓ 

Po tej dyskusji zabrał głos p. 

Briand; francuski minister Spraw 

zagranicznych. 'Na mowę p. Brian- 

da - napada, ostro francuska  pra- 

sa prawicowa. Zupełnie słusznie. 

P. Briand z wysokości trybuny 

francuskiego parlamentu powtórzył 

tezę o rozdziałe 3 Międzynarodówki 

ой władzy SSSR. Słusznie odpowiada 

3. Briandowi znakomity publicysta z 

katolickiego TEcho de Paris, że jeśli 
raz uznamy kłamstwo sowieckie że 

3 Międzynarodówka jest organizacją 

niezaležną od SSSR., to staniemy się 

kompletnie i nazawsze bezsilni wo- 

bec Sowietów. Wtedy bolszewicy bę- 

dą najspokojniej prowadzić swą pro- 

pagandę, zasilać ją olbrzymiemi ilo- 

Ściami złota, a jednocześnie wcho- 

dzić w obrót międzynarodowy, zacią: 

gać pożyczki, będą mogli prowadzić 

walkę z całym Światem, przez Wznie- 

canie rewolucji, robotę destrukcyjną 

i gnilną a jednocześnie korzystać Z 

tych wszystkich przywilei, któremi, 
jest obcowanie z całym cywilizowa- 

nym światem. Pan Briand” akceptując 

i sankcjonując tę ultra-bolszewicką 
tezę o niezależności kominternu od 
SSSR. popełnił błąd, fatalny, straszny 

błąd. ? й A 

Podobno polityka p. Brianda po» 
legała na wykorzystaniu ciężkiego 

łożenia bolszewików, jakie się wy- 

tworzyło po zerwaniu przez Anglję 

stosunków dyplomatycznych, — ce- 

lemt uzyskania od Bolszewji jaknajle- 
psĄego załatwienia francuskich wie- 

rzytelności w Rosji. Słusznie prawico- 

wa część prasy francuskiej potępia 
to stanowisko p. Brianda twierdząc, 

iż na spełnienie obietnic bołszewic- 
kich w sprawach spłaty pożyczek 
rachować nie można i że dla tych 

małowartościowych obietnic nie warto 

poświęcać zasady jednolitości frontu 

państw cywilizowanych wobec Bol- 
szewji. Р 

" Mowa Mussoliniego. Mussolini 

że Bolszewja nie 

jest bardzo wielkim człowiekiem, lecz 

mówi nieznośnie długie mowy. Ostat- 
nie jego przemówienie reprodukowa- 

ne w prasie 'włoskiej zajmuje kilka 

stronic. To ocean wymowy. Zazna« 
czymy z tego kilka momentów. 

* Mussolini nie zgadza się na Ал- 

schluss, na przyłączenie Austrji do 
Niemiec. Z tego też względu ta jego 
mowa z dnia 26 Maja nabrała trochę 

antyniemieckiego charakteru. Jest to 
jednak tylko lokalno - antyniemiecki 
charakter. Oznacza on, że Mussolini 

nie chce Anschlussu, lecz nie oznacza 

nic więcej. 

Sprawa Anschlussz jest o tyle w 

interesach Polski, że odpycha zaintere- 
sowanie, uwagę, energię Niemiec od 
naszej granicy i przenosi na południe, 

Dlatego w danym punkcie interesy 

Polski i interesy Włoch nie są w 

zgodzie. Dla samych Niemiec An. 

schluss ma'znaczenie o wiele większe, 

aniżeli znaczenie korytarza pomor- 

skiego. х 

Mussolini żegnał także parlament 
włoski, jako ostatni parlament oparty 

na wyborach powszechnych. Następny 

parlament we Włoszech, według obie- 
tnic szefa faszyzmu, będzie to już 

pariament korperacyjny. : 

Tutaj dla wstrzyknięcia trochę hu- 
morystyki zacythjemy p. Strońskiego, 

który w swoim artykule,  wielbiącym 

zresztą Mussoliniego, daje upust 

swojej manji prześladowczej, to jest 

semicko-zaciętej nienawiści do' marsz. 
Piłsudskiego, Pisze, że w ten sposób 
Mussolini szuka oparcia w społeczeń- 

stwie, czyli chodzi tu prof, Strońskie- 

mu o aluzję, że Piłsudski lekceważy 
opinję społeczeństwa. Naturalnie wia- 

domo jest, że Mussolini stworzył par- 
tję i przez te partję rządzi, zmono- 
polizował wszystkie urzędy państwo- 
we na rzecz tej partji. Wiadomo jest, 
że skoro powsianie korporacyjny 

parlament, to Mussolini będzie tam 
rządził niepodzielnie i wszechwładnie. 

Stąd p. Strofiskiego przeciwstawienie 

demokraty - Mussoliniego * anty-demo- 

kracie Piłsudskiemu jest šmieszne i 

tylko śmieszne. 

Mussolini podkreślił znaczenie de” 
mograficznego czynnika, znaczenie 

przyrostu ludności. O ile kwestja 
Auschlussę stanowiła anty-niemiecki 
ustęp mowy Mussoliniego, o tyle ta 
„dražliwa kwestja była jej ustępem 
antyfrancuskim. i 

Mussolini zresztą powiedział także 

coś takiego, co przy nieprzychylnej 

interpretacjj można by zrozumieć, iż 

pomiędzy rokiem 1935 a 1940 Wło- 

chy wyruszą na rodzaj podboju świa 

ta. Dotychczas Włochy mogły pod- 

bijać świat kulturalnie i intelektualnie, 

lecz wojskowo nie udawało się, ze 

względu na energję, którą ujawniał 

żołnierz włoski w  inicjowaniu mar- 

szów w kierunku od nieprzyjaciela 

odwrotnym. Kto wie czy Włochy 
Mussoliniego objaw ten zmieniły? 

W każdym razie Mussolini to wielki 

człowiek, to wielka postać we współ- 
czesnej historji „politycznej. 

Reelekcja. Massaryka. Wybory 
nowego Prezydenta Czechosłowacji 
miały miejsce 27 maja. Według kon- 

stytucji Czechosłowackiej z dnia 29 

lutego 1920 r. Prezydent Republiki 

może piastować tylko dwa razy swój 

urząd. Lecz dla Massaryka odrazu 

uczyniono wyjątek, innemi słowy 

przewidziano, iż p. Massaryk zostanie 

dożywotnim  prezydeniem  Czecho- 

słowacji. 
Massaryk obrany został 274 gło+ 

sami przy 434 głosujących, 54 ko- 

munistów oddało swe głosy na Swe- 

go komunistycznego kandydata, a 104 

posłów oddało białe kartki. 

Ciekawe jest, że Niemcy głosowa- 

li za Massarykiem. 

Natomiast wśród tych 104 kartek 

białych znajdujemy głosy niemieckich 

narodowo-socjalistów (hitlerowcy) i 

głosy madjarskie. Daleko większe ma 

znaczenie, że przedstawiciele Słowacji, 

jak katolicy słowaccy również;demon- 

strowali przeciw prezydentowi Massa+ 

rykowi. Czechosłowacja reprezentuje 

mozaikę narodowościową. Interesują- 

co wygląda fakt, że istnienie państwa 

Czechosłowackiego jest żywem za- 

przeczeniem zasady państwa narodo- 

wego, w imię której Czechosłowacja 

została poczęt.. 

Wybory w Bułgarji. Do Sobra- 

nja bułgarskiego odbyły się wybory 

w dniu 29 Maja w niedzielę. Na 273 

mandaty zdobyły partje rządowe 180 

mandatów. Jest to sukces rządu, a jed- 

noczešnie poiwierdzenie objawu, że 

w Bułgarji wybory wypadną ZAWSZE 

tak, jak tego chce rząd. Stambuliński 

pozostawiał 2 mandaty opozycji a 

sam „zwyciężał* w. 271 wypadkach. 

Różnica więc w ilości opozycjonistów 

(około 90 mandatów) jest jeszcze po- 

chlebna dla następców p. Stambu- 

lińskiego. M. i 

=: 

We wczorajszym organie posła 

Zwierzyńskiego Dzienniku Wileńskim Czy- 

tamy: «Słowo które na czas wyborów swe 

masońskie sympatje ukryło pod płaszczy” 

kiem katolicyzmu». 
; 

Wobec tego rodzaju cynicznego о- 

szczerstwa rzuconego ua pismo katolic- 

kie przez organu endecki, należy przy- 

pomnieć i stwierdzić: i 

1) poseł Aleksander Zwierzyński ża- 

dnej odpowiedzialności za wydawane 

przez siebie pismo nie bierze. 

2) że stosowanie metody tego rodza- 

ju cynicznych kłamstw zupoważnia prze- 

ciwników «Dziennika» do wydrukowa- 

mia wiadomości, iż p. poseł Aleksander 

Zwierzy fski jest czeladnikiem loży ma- 

sońskiej i agentem płatnym Grand 

Orient franceskiego, a p. Obst szpie- 

giem wojskowym niemieckim. Będą to 

wiadomości taksamo prawdziwe, jak 

wiadomość o rzekomych <sympatjach 

masońskich» Słowa. 

3) że wykręt jakoby Centralny Komi- 

tet mie reprezentował endecji jest ta- 

kim samym wykrętem, jak znane twier- 
dzenie bolszewickie, że 3 internacjonał, 

a S. S. S. R. to zupełnie co innego. 

REŻ LTD ZK AW OR ZTENIKEWRKE KE BEDE 

Zakupy złota we Francji. 

PARYŻ 1 Vi. PAT. Jak podaje 
„Excelsior" dokonane ostatnio przez 
Bank Francuski znaczne zakupy złota 
mają na celu zwiększenie kruszcowych 

zapasów Banku i zabezpieczenie fran 
ka przed zakusami spekulacji. | 

Król rumuński znów powaž- 
nie chory. й 

PARYŻ, 1 VI. PAT. „Petit Pari- 
sien“ otrzymai wiadomości, według 

których stan zdrowia króla rumuń-, 

skiego budzi znowu poważne zanie- 

pokojenie. 

Międzynarodówka potępia 
Trockiego: х 

MOSKWA 1 Vi PAT. Komitet wyko- 
nawczy  międzynarodówki komunistycznej 
uchwalił rezolucję, zwracającą się niezwykle 
ostró przeciwko Trockiemu. W rezolucji tej 

powiedziane jest po raz pierwszy, że Trocki 
wygłosił w ostatnich dniach w komisji 
kominternu mowę opozycyjną przyczem po- 
pierał go szczególnie Radek. Tekst mowy 
Trockiego nie jest dotychczaa znany. Rezo- 
lucja komitetu wykonawczego powiada mię- 

dzy innemi, że Trocki jest na drodze odłą: 
czenia stę od międzynarodówki komunisty- 
cznej, Komitet wykonawczy otrzymał z tego 
powodu upoważnienie wykluczenia Trockie* 
go ze stronnictwa, wrazie gdyby dalej upra* 
wiał opozycję. 

  

Wojna — nieunikniona! 
Wortszyłow przywołuje do przygotowań. 

i BERLIN, I VI. PAT Korespondent moskiewski „Lokal Anzej- 
ger” donosi, że Woroszyłow wygłosił na zebraniu stowarzyszeń 
zawodowych „artjomowskich” mowę, w której nawiązując do zer- 
wania stosunków między Sowietami, a Anglją oświadczył, iż woj- 
na między Sowietami a mocarstwami imperjalistycznemi jest nie- 
unikniona. Unja sowiecka musi się już dziś przygotować na przy- 
szłe wypadki. 

: МОЗК\Х!А._і.\п. PAT. Nalwalnem zebraniu związków zawodowych 
oświadczył komisarz ludowy spraw wojskowych Woroszyłow, że zer- 
wanie stosunków z Angiją wskazuje na nadchodzącą wojnę. Walka 
z państwem imperjalistycznem jest nieunikniona. Unja sowiecka 
musi sę do niej przygotować. Bitność rosyjskich sił zbrojnych 
nie daje powodu do obaw. Następnie szef armji ukraińskiej wy- 
raził przekonanie, że ukraiicy oddadzą do dyspozycji związku 
Sowieckiego swe siły wojskowe przeciwko Anglji. ы 

Zbrojne demonstracje obydwuch 'flot na 
Bałtyku. 

MOSKWA, 1. VI. PAT. Moskiew-ska radjostacja donosi z Helsingfor; 
su, iż według tamtejszej prasy przy-być ma na morze Bałtyckie w poło- 
wie czerwca wielka eskadra floty angielskiej, Eskadra ta podzieliwszy 
sią na parę grup odwiedzi Melsing-fors, Rygę, Rewel, Stokholm i inne 
porty na morzu Bałtyckiem, 

BERLIN, 1,—VI. Pat. Agencja Telegraohen Union donosi z Rygi 
Według informacyj nadesłanych z Moskwy rząd sowiecki zamierza z oka- 
zji oczekiwanego przybycia okrętów angielskich na Bałtyk wystąpić z pro- 
testem, w którym ma oświadczyć, że odwiedziny floty angielskiej na Bał- 
tyku uważa za demonstrację skierowaną przeciwko Sowietom. Rząd so- 
wiecki zamierza natychmiast po opuszczeniu przęz angielskie okręty morza 
Bałtyckiego—urządzić kontrdemonstrację, wysyłając swą ilotę baltycką na 
wody skandynawskie. 

Echa mowy ambasadora Harricka. 
- BERLIN, 1 VI. PAT. „Lokal Anzeiger* donosi z Moskwy: Wygło- 

szona przez ambasadora amerykańskiego w Paryżu Harricka mowa „prze- 
ciwko Sowietom wywołała w moskiewskich kołach wielkie wzburzenie. 
Rząd sowiecki zamierza zaprotestować oficjalnie przeciwko tej mowie. Po- 
nadto mają złożyć publiczne oświadczenia Litwinow i Stalin, ! 

° * 2 md > ээ 

Podniesienie prestige'u Anglji. | 
LONDYN, 1.VI PAT. W lzble Lordów toczyła się wczoraj dyskusja 

nad Sprawą zerwania stosunków angielsko-sowieckich. Wielu mówców 
krytykowało decyzję rządu, jako mogącą pociągnąć za sobą niepożądane 
skutki w sytuacji międzynarodowej. Na zarzuty te odpowiadał w imieniu 
rządu Balfdur oświadczając, iż zerwanie stosunków z Sowietami nie wy- 
wołało żadnych zgubnych następstw w  pólityce międzynarodowej, zaś 
sekretarz stanu dla Indyj Birkenhtad zaznaczył, iż przeciwnie, zerwanie 
pa» się ogromnie dla podniesienia w całym śwideie  prestigeu 

Angiji. ! 
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Zebranie Organizacji Zacho. 
wawczej Pracy Państwowej. 

Dn. 28 u. m., o g. 8 w, odbyło się, na 
zaproszenie ks. Zdzisława Lubomirskiego, w 
jego pałacu w Frascati, zebranie dyskusyjne 
organizacji Zachowawczej Pracy Państwowej 
z udziałem członków organizacji i proszo* 
nych gości z ugrupowań pokrewnych, pod 
przewodnictwem p. Prezesa Wł. Glinki. 
Świetny referat wygłosił p. minister I. Wie- 
lowieyski na temat obecnego stanu polityki 
zagranicznej i stosunków dyplomatycznych 
Państwa Polskiego, W dyskusji zabierali 
głos hr. A. Romer, p. Wł. Studnicki, P- 

Oksza-Grabowski, p. Lutomski i inni. 
‚ Ро wyjaśnieniach, udzielonych przez 

prelegenta, Zabrał głos p. Stanisław Mackie- 
Wicz i wygłosił przemówienie na temat sto» 
sunku nacjonalizmu do imperjalizmu z szcze- 

gólnem uwzględnieniem tradycji polskiej i 
naszej misji historycznej. Śmiałe tezy refe- 

renta wywołały również ożywioną dyskusję 
i polemikę wśród których ożywione zebra- 

nie przeciągnęło się do późnej nocy. 
Na zebraniu obecnych było przeszło sto 

osób. Obecnością swą zaszczycijł zebranie 
P.P. Ministrowie Niezabytowski i Meyszto- 
„wicz. 
BZBZTROEKA WEFODOTŚWZŃ POK. POZORY ZES оЛЫЕО ОСН 

Sejm i Rząd. 
Obrady NPR. 

„WARSZAWA, 1 VI. (żel,wł. Słowa) 
Dziś odbyły się obrady Narodo- 
wej Partji Robotniczej, które zakoń- 
czyły się przyjęciem rezolucji doma- 
gającej się: 1) zmiany Konstytucji w 
tym duchu aby Sejm miał prawo sam 
się rozwiązać i aby z tego prawa 
niezwłocznie skorzystał, 21 nie przed- 
łużania kadencji obecnego Sejmu. 
Pozatem uchwalono wniosek protestu» 
jacy przeciwko polityce gospodarczej 
rządu, . 

Młodzież akademicka do Mar. 
szałka Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 1 I. PAT. Mio“. 
dziež akademicka zebrana na czwar- 
tym ogólnym zjeździe w Poznaniu 
przesłała na ręce Pana Prezesa Rady 
Ministrów zapewnienie, jak dotąd 
tak i nadał pragnie pracować dla dob- 
ra narodu i państwa. 

; Generał litewski Kleszczyński rozstrzelany. Rokowania handlowe polsko. 
KOWNO, I VI. PAT. Skazany wczoraj przez sąd wojenny na 

karę śmierc gen Kleszczyński wniósł na ręce prezydenta Litwy 
prosbę o ułaskawienie, która zostałą jednak odrzucona. Jak do- 
noši „Ltausche Rundschau“ gen. Kleszczyński został dziś o 
godz, 3 rano rozstrzeiany. 

' Łotwa zawarła traktat z Sowietami 
BERLIN, 1 VI. PAT. „Vossische Zig* donosi z Rygi, że dzisiaj pod- 

pisany został traktat handlowy rosyjsko-łotewski, który ma wprowadzić 
— ułatwienia w obrotach gospodarczych między Łotwą a Związkiem 

Sowietów. : ; 

Wzmożenie prądów antyangielskich w Egipcie 
KAIR, 1. VI. PAT. Donoszą o wzmożeniu się prądów antyangiel- | 

skich w Egipcie. Rząd egipski wzamian za wycofanie wojsk angielskich z 
Egiptu zgadza się na wydzierżawienie Anglji półwyspu Synajskiego, 
względnie na przyłączenie go do Palestvny. Anglja ulepszyła już  fortyfi- 
kacje na palestyńskiej stronie kanału Suezkiego, a zamierza nawet prze- 
BSD rurociągi nie do Aleksandretty, lecz do portu w Palestynie 

aitią, 
ė A я 2 о > Е 

Pogłoski o rewolucji w Grecji. 
ATENY, 1.VI, PAT. United Press. Panuje tu wielkie zaniepokojenie, ponieważ 

ciągle ponawiają się pogłoski, jakoby w najbliższych czasach miało przyjść do rewolu- 
cji wojskowej, która ma na celu przeszkodzenie propagowanemu przez rząd ponowne- 
mu przyjęciu sześciuset rojalistycznych oflcerów. Znamienne jest, że Venizelos, który 
jeszcze niedawno oświadczył, iż wystąpi tylko wtedy politycznie, jeżeli cały naród tego 
zażąda, lub gdy republika będzie w niebezpieczeństwie, obecnie wystąpił z projektem 
plebiscytu, odnoszącego się do konstytucji, celem uniknięcia wojny domowej Parija re- 
publikańska spodziewa się, że uda się jej obalić rząd i że plebiscyt, który odbyłby się 
za rządu republikańskiego, wypadłby na korzyść republiki, poczem  Venizelos zostałby 
prezesem Rady Ministrów. 

Nadzwyczajna Sesja Sejmu 20 czerwca. 
WARSZAWA, 1. VI. (żel. wł, Słowa). Dziś pomiędzy 5на а 6łą po 

południu odbyła się w Belwederze konferencja Marszałka Piłsudskiego z 
marszałkiem Ratajem. Marszałek Senatu Trąmpczyński nie brał' udziału w 
naradzie: Treść rozmowy nie jest znana, ale z oświadczeń marszałka Ra- 
taja wobec posłów i dziennikarzy wynika, że premjer miał poinformować 
przedstawiciela Izby o tem, że rząd nosił się z zamiarem zwołania sesji 
przed 15-tym czerwca, wobec jednak przypadającego w dniu 16-go b. m. 
święta, sesja nadzwyczajna zwołana będzie 20-go b. m. Tematem ' konfe- 
rencji był również program prac Sejmu. Program ten nie został w szcze- 
gółach sprecyzowany i w tej sprawie marszałek Rataj będzie jeszcze kon- 
ferował z premjerem marszałkiem Piłsudskim. 

Sprawa formalności towarzysząca otwarciu Sesji upada ponieważ 
* otwarcie sesji będzie jednocześnie pierwszem posiedzeniem. 

łotewskie. 

RYGA, 1—VI. PAT. Pomiędzy ło- 
tewskim ministrem spraw  zagranicz- 
nych Zeelensem a posłem Rzeczypo- 
spolitej Łukasjewiczem doszło doipo- 

„rozumienia w sprawie terminu rozpo* 
częcia rokowań o zawarcie traktatu 
"handlowego polsko-łotewskiego. Ter- 
min ten ustalonosna czas około 15 | 
czerwca r. b. 

LEZ 
Wyniki wyborów w Bałgariji. 

SOFJA 1 VI PAT. Wyniki ' ostatnich 
wyborów parlamentarnych były — в 
Ё!оюппо ogółem — 1.133.000 wyj be. 
tronnictwa rządowe otrzymały 48 proc. 

ogólnej liczby głosów złożonych. Jak wyni- 
ka z dotychczasowych obliczeń Iziat man- 
datow dokonany bedzie w sp. następu- 
Jący: stronnictwa rządowe uzyskają 170 man- 
datów, niezależna  partja obywateli — 11 
mandatów, opozycja — 92 mandatów. Nie . 
jest wykluczonem, że po dokonaniu osta- 
tecznych obliczeń w podanym wyżej podzia- 
le mandatów zajdą nieznaczne zmiany. 

Cyklon w Portugalji. 

PARYŻ. 1-Vi. PAT. „Chicago Tri- 
bune* donosi z Lizbony, iż panujący 
tam cyklon wyrządził znaczne szkody. 
Zatonęło wiele statków nadbrzeżnych. 
— 

› [. " (Wileńska 33) M j U techników G"5zę, 3 + 
” Czerwca, 0 godzinie 8 wjeczorem 
wygłoszą Odczyt. laż. H. Jensz <o $ 

j siłach wodnych RC Inż. * 

  

    

  

W. Jacewicz  <wykorzyst 
* wodnych rzek waki I Rookie, + 
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NADESŁANE, 
  

Dr. Józef Liebeskind 
MARJENBAD — dom Hungarja. 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
Czerwonego Krzyża. 
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ECHA KRAJOWE 
Rozwiązanie Rad Mejskich w Lidzie i w Trokach. 

SSE О У ° 

Przygotoomia do wyborów do Rady Miejskiej. 
Rada Miejska w Lidzie została 

Od Annasza do Kaifasza. porządkiem rzekomo alfabetycznym. nr. 17, przy ul. Zawalnej 5, zgroma- 

rozwiązana. Wybory do nowej Rady 
dekret p. Ministra Spraw Wewnętrz- Uwzględniono bowiem tylko pierwszą dziło się kilkanaście osób, pragną- 

| 
| 

nych o rozwiązaniu Rady Miejskiej Jeszcze jeden przykład gospodarki CENTRALNEJ Rady Miejskiej. literę nazwiska, a potem już się zwa- cych sprawdzić swe nazwiska na li-4' | 

Miejskiej zostały wyznaczone na dz. 
3 lipca br. R 

P. Wojewoda Wileński dnia 31-go 
bm. przesłał p. Staroście Trockiemu 

w Trokach. Wybory do nowej Rady 
Miejskiej odbędą się w Trokach dnia 
10 lipca br. (15 

  

Zjazd Nowogródzkiego Tow. Rolniczego. 
—, Korespondencja „Słowa”*. — 

Baranowicze, 30 go maja, 
Dwa dni 28 i 29.V. trwał w Ba: ną jest organizacja. P. wojewoda 

ranowiczach bardzo udany, ciekawy i stwierdza rozwój organizacji rolni- 
liczny Zjazd Nowogródzkiego Woje- czych, z czego S S się Basy i 
wódzkiego Towarzystwa Rolniczego. wyraża nadzieję, że będą one coraz 
Krótką karespondencję w jego prze- bjiżej z sobą współdziałać, — Na za- 
biegu już przesłałem, teraz kreślę kończenie p. wojewoda złożył życze- 
szczegółowsze sprawozdanie, gdyż nia Zjazdowi jak , najpomyślniejszych 
byl to jeden z ważniejszych wypad- obrad i ich rezulłatów. 
ków w życiu naszego Województwa. / Następnie dłuższe przemówienie 
Liczebność Zjazdu i duże 'zaintereso- wygłosił prezes Rdultowski. — Prze- 

wanie panujące tak w czasie plenar- dewszystkiem stwierdził, że obecny 
nych obrad, jak i sekcyjnych Świad- zjązd zwołany został na ogólne 
czy o zrozumieniu przez warstwę tol- życzenie ogółu członków wyrażone 
niczą potrzeb i interesów własnych w czasie wrześniowego zjazdu; liczny 
a przez to samo i państwowych, bo udział osób rozrzuconych po szero- 
dobrobyt jednostek jest dobrobytem kim terenie województwa świadczy o 
ogółu. | zę; żywotności Towarzystwa i aktualności 

Podzielają to zdanie nietylko człon- jego prac, — Roinictwo, zwłaszcza 

kowie Towarzystwa, ale i władze, Kresowe dotąd nieodrodzone w zu» 
czego dowodem była obecność na pełności po klęskach wojennych, jest 
Zjeździe p. Wojewody Beczkowicza, tak ściśle związane z państwem, że 
Naczelnika Wydziału Rolnego p. Ba- każda bieda lub powodzenie rolnictwa 
kuna, Starosty miejscowego p. Kul- jęst odrazu minusem lub plusem w 
wiecia, oraz delegata Wileńskiego życiu państwa; to też rozumna praca 
Oddziału Państwowego Banku Rol- na roli jest jednocześnie ofiarną i 
nego p. Miśkiewicz. || godną służby obywatelskiej. 

Zdając chronologicznie sprawo- A pola do tej pracy jest mnó- 

zdanie, należałoby najprzód pisać O stwol Dowodem tega cały szereg 
obradach sekcyj, toczonych pierwsze zestawień cyfrowych i przykładów 
go dnia, a następnie o plenarnem przytoczonych przez prezesa Rduł- 
posiedzeniu dnia drugiego ponieważ towskiego ze stosunków rolnych w 
jednak rezułtaty i uchwały scekcyj Polsce i zagranicą, oraz w naszej 
przyjęte następnie były przez Zjazd, dzielnicy i w innych. Jednym z po- 
przeto specjalnie osobno, podawać ważnych szkopułów jest nasz ostry 
ich nie będę, jedynie wspomnę, ŻE klimat, którego jednak nie zmienimy, 
28-20 obradowały sekcje hodowlana trzeba więc wytężyć wszystkie siły 
pod przewodnictwem p. Świdy, rolna w kierunku podniesienia kultury rol- 
pod przewodnictwem p. Burego, leśna nej. 

pod przewodnictwem p. Kotłubaja, Krótko scharakteryzował przewo- 
Iniana pod przewodnictwem p. Sta- gniczący działalność poszczególnych 

- rosty Kulwiecia, wreszcie Zrzeszenia sekcji, zapowiadając dokładniejsze spra- 
Ziemianek i Kół Gospodyń Wiejskich wozdanie prezesów sekcji. Dotąd 

pod kolejnem przewodnictwem pań działalność sekcji szła dość opornie 
Szalewiczowej,  Wańkowiczowej i z powodu braku środków  matetjal- 
Sławińskiej. nych bezwzględnie potrzebnych przy 

W niedzielę, 29-90 Zjazd rozpo- tak poważnej robocie; obecnie zmie- 
czął się od nabożeństwa w kościele ni się to na lepsze, dzięki przychyl- 
parafjalnym.—O 12 ej z górą dwieś- nemu poparciu sprawy przez p. wo- 
cie osób zebrało się w sali Straży jewodę Beczkowicza i dzięki powa- 
Ogniowej. Gdy nadjechał p. wojewo- żniejszemu poparciu finansowemu 
da Beczkowicz, prezes Towarzystwa, przez Ministerstwo Rolnictwa, W przy- 
p. Konstanty  Rdułtowski otworzył szłości niedalekiej każda sekcja będzie 
Zjazd, witając gości i członków, oraz miała specjalistę instruktora koordy- 
-zapraszając do stołu prezydjalnego nującego działalność na terenie całe- 
pp. wojewoda Beczkowicza, starostę go województwa; wtenczas wszystko 
Kulwiecia, naczelnika Bakuna, posla i naprawdę pójdzie sprawnie. 

profęsora Staniszkisa, delegata Banku Mówiąc o pracach towarzystwa i 
Rolnego Miskiewicza, delegat C. Tw. o stanie rolnictwa, nie mógł mówca 
Rolniczego Kiewlicza, dyrektorów sta* pominąć milczeniem wysoce dodatnie- 
cji doświadcza'nych w Bieniakoniach go objawu, jakim jest coraz powa- 
i Sarnach pp. Łastowskiego i Cham- żniejsze zapotrzebowanie przez war: 
ca, p. Szalęwicza jako sekrelarza sztaty rolne coraz precyzyjniejszych 
Oraz prezesów wszystkich sekcyj narzędzi rolniczych, coraz większej 
WP R Sy ilości nawozów sztucznych, nasion 

Po zagajeniu odrazu zabrał głos na zielone nawozy, reproduktorów 
p. wojewoda Beczkowicz, odrazu wszelkiego rodzaju zwierząt domó- 
podkreślając. siłnie, że tak on sam o- wych i t. d. co świadczy wymownie 
sobiście, jak i jako przedstawiciel rzą- o podniesieniu się ogólnego poziomu. | 
du kładzie ogromny nacisk na roz- P. Rdułłowski zakończył swe prze- 
wój rolnictwa, to też obiecuje jak mówienie wezwaniem skierowanem 

największą życzliwość i poparcie. Jak do członkó by jak najwięcej wy- 

wszędzie w pracy, tak,i tu niezbęd- magali oh swego towarzystwa pomo- 

  

"cy i usług, ale natomiast żeby się 
E ь 7 przyczynili do;,jego największego roz* 
Dentysa F. SZriro kwitu i rozwoju. 

przeprowadziła się 
z ul. WILEŃSKIEJ 21 

na Dominikańską 11. 
- 

  

Następnie prezes przedstawił po- 
rządek dzienny obrad w całości za- 
aprobowany przez Zebranie. ы 

Ža 

DOKOŁA KORONACJI 
Obrazu N. Maryi Panny Ostrobramskiej. 

Ad perpetuam memoriam. 

„.A gdy dokonane zostały z prze- 
dziwną biegłością, z niesłychanym 
pietyzmem i trudem niemałym: odno- 
wienie i zabezpieczenie cudownego 
obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
przewodniczący Komitetu Koronacyj- 
nego |. E. ks. biskup Kazimierz Mi 
chaikiewicz, zaprosił grono osób 
reprezentujących w Wilaie największą 
powagę urzędu, stanowiska społecz- 
nego, talentu lub wpływu na opinię 
publiczną aby przybywszy o godzinie 
1l-tej z południa dnia 1 czerwca 
1927-g0 roku do Wikarjatu paraiji 
Ostrobramskiej w dawnych murac 

klasztoru karmelitów przy kościele 
św. Teresy — mogli oglądać klejnot 
najcenniejszy Wilna obraz cudowny 
Maryi Panny Ostrobramskiej po do- 
konanej renowacji, a dziś śmiało wol- 
no wyrazić się, po uratowaniu go od 
niechybnej zagłady w bardzo już 
bliskiej przyszłości, 

Malunek żarła gruba powłoka ku- 
rzu, pleśni,kopcia; nacisk muru od 

góry spowodował groźne rozluźnie- 
nie się ośmiu desek, na których wi- 
zerunek Madonny Ostrobramskiej jest 
malowany; wpływy atmosferyczne w 
kaplicy wystawionej na chłód i wilgeć 
zrobiły swoje. Sto lat z okładem nikt 
świętego obrazu nie tknął. Istne to 
było zrządzenie Opatrzności, że zo- 
stało zarządzone wyjęcie obrazu z 
framugi w murze, w który był do- 
słownie wiłoczony, oczyszczenie go i 
zabezpieczenie od grożącego mu, jak 

! 
się rzeklo, 
zniszczeniu. 

Prowadził renowację i całą wogó- 
le pracę około obrazu prof, Rutkow- 
ski, specjalista w takiem dziele, jeden 
z najwybitniejszych, co przywrócił do 
świetnego stanu obrazy Matki Boskiej 
Częstochowskiej i Kodeńskiej. W mia- 
rę postępowania roboty, której naj- 
drobniejszy nawet epizod skrupulatnie 
protokutowano, dokonywane były 
przez Bułhaka, zdjęcia fotograficzne. 
Przekażą one pamięci ludzkiej jakim 
był obraz Ostrobramski wiosną. 1927- 
go roku i z jak benedyktyńską pra- 
cowitością i wysoce kompetentną po- 
mysłowością dokonana została kon- 
serwatorska praca + 

W wikarjacie ostrobramskim, w 
dość szczupłej sałce wysoko skłepio- 
nej, stanowiącej jakby anlykamerę 
obszernej jakby celi, gdzie pracował 
z pomocnikami swymi prof. Rutkow- 
ski, zgromadziło się nie więcej nad 
jakich dwadzieścia osób. Wszyscy 
się kolejno na karcie obecności zapi- 
sali — więc 'obaj biskupi, J. E. Mi- 
chalkiewicz i J. E. Bandurski, kilku 
prałatów, senator ks. Maciejewicz, z 
duchowieństwa wyższego osób kilka, 
dalej p. wojewoda Raczkiewicz, pre» 
zes sądu apelacyjnego Sumorok, pp. 
prezesi izby skarbowej, Malecki, wi- 
łeńskiej izby kontroli państwowej 
Pietraszewski, wileńskiej dyrekcji poczt 
i telegrafów Popowicz, delegat pro- 
kuratorji Kopeć, prezydent miasta 
Bańkowski, naczelnik wojewódzkiego 
oddziału wyznań Piotrowicz, prezes 

niechybnego  ulegnięcia 
. 

Na ścianie domu Nr 11 przy ul. 
Bakszta wywieszona jest karta infor- 
macyjna, skierowująca mieszkańców 
tego domu do Komitetu Obwodowe- 
go Nr 25, mieszczącego się przy ul. 
Białostockiej Nr. 8 w szkole pow- 
s>echneį Nr 45. O kilka kroków da- 
lej w korytarzu wewnętrzaym tego 
domu, w miejscu widocznem bo na 
tablicy do ogłoszeń wisi druga karta 

tej treści: mieszkańcy domu Nr 11 
przy ul. Bakszta sprawdzać mogą 
prawidłowość swych nazwisk w  spi- 
sach wyborców w Komitecie Obwo- 
dowym Nr 26 mieszczącym się przy 
ul. Zarzecznej 5, w szkole powszech- 
nej 11-ej. 

Niech teraz mieszkaniec domu 
Nr 11 przy ul. Bakszta odnajdzie 
właściwy Komitet Obwodowy! 

Posiedzenie przewodniczących 
komitetów obwodowych. 

W dniu wczorajszym o godz. S'ej 
wiecz. odbyło się w Magistracie pod 
przewodnictwem mec. p. Łuczyńskie- 
go posiedzenie — przewodniczących 
wszystkich komitetów obwodowych 
m. Wiłna. 

Na posiedzeniu tem  o'nówiono 
cały szereg spraw związanych z tech- 
niczną stroną przeprowadzenia wybo- 
rów ao Rady Miejskiej. (x) 

jakie dokumenty wystarczające 
dla przedstawienia do obwodo- 

wych komisyj wyborczych 

Z głównego komitetu wyborczego 
dowiadujemy się, że przy wnoszeniu 
reklamacyj niezbędne są: 1) dowód 
obywatelstwa i 2) dowód zamieszka- 
nia w Wilnie w ciągu 10 miesięcy. 
Przy głosowaniu zaś do stwierdzenia 
tożsamości wystarczają, oprócz do- 
wodów osobistych, legitymacje służ- 
bowe, wyciągi z ksiąg meldunkowych, 
poświadczone przez komisarjaty poli- 
cyjne, paszporty wystawione przez 
władze okupacyjne i zaborcze, Ksią- 
żeczki wojskowe i t.d. (0) 

Urzędowanie w komitetach ob- 
wodowych w dniu 3 czerwca r. 

b. do godz. 10 wiecz, 

Przewodniczący głównego komite- 
tu wyborczego p. mec. Łuczyński wy: 
dał ostatnio zarządzenie, na mocy 
którego w dniu 3 czerwca r. b. ko- 
mitety obwodowe czynne będą od 
godz. 9 rano do 10 wiecz. Zarządze- 

nie powyższe ma na celu umożliwie- 
nie wszystkim mieszkańcom m. Wil- 
na uprawnionym do glosowania— 
sprawdzenie czy są prawidłowo wciąg- 
nięci na listy wyborców. 

Podkreślić należy, iż wobec tego, 
że zaszły pewne niedokładności przy 
spisie wyborców, przeto koniecznem 
jest, aby każdy uprawniony do gło- 
sowania mieszkaniec m. Wilna bez- 
względnie sprawdził w swoim obwo- 
dzie, czy jest wpisany na listę. W 
innym zaś wypadku ma prawo rekia- 
macji i żądania umieszczenia na liście 
wyborców. (x) 

SEREM 
Ostatnie niedbalstwo Maglstratu 

Już w numerze wczorajszym za- 
miešcilišmy żale naszych czytelników 
na listy wyborców. Według wiado- 
mości które nadchodzą nas z komisji 
obwodowych mamy tu do czynienia 
z niesłychanem niedbalstwem  Magi- 
stratu, który listy te układał. Znamy 
wypadek gdzie 60 proc. ludności 
chrześcijańskiej jednej kamienicy nie 
zostało wpisane na listę. 

Zachodzi absolutna konieczność 
przedłużenia terminu sprawdzania list 
wyborczych. Będzie to pierwsze vo- 
tum nieufności, które udzieli główna 
komisja wyborcza gospodarce ustępu- 
jacej Rady Miejskiej i Magistratu. 

Listy sporządzone przez Magistrat 
mają jeszcze jedną niedogodność. 
Oto nie są one sporządzone według 
„poszczególnych domów lecz w po- 
rządku alfabetycznym. Lecz ten po- 
rządek alfabetyczny nazwać możną 
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Gospodarki 

Dziś, o godz. 7-mej 

ul. Skopówka 8, 

na Belmoncie, 
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Komitet Obrony Polskości Wilna i Fachowej 

Oszczędnej Gospodarki Miejskiej urządza 

wieee przedwyborcze 

na Antokolu, przy ul. Antokolskiej 130, 

w Żelaznej Chatce w domu p. Ogórcowa. 
Ponadto dziś, o godzinie 6 m 30 wieczorem, 

*_ odbędzie się przy ul. Kalwaryjskiej 75 
WIEC DLA KOBIET, 

Wilnianie stawcie się licznie! 

EEBHEFESESEFHESFEGE 

  

° Glece Bezpurtyjnego Komitetu 
Obrony Polskości I Fachowej a Oszczędnej 

Miejskiej. | 
wieczorem,  Bezpartyjny 
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% Humanistyczne GIMN AZJUM Koedukacyjne — @& 

* | M 
+ Ferdynanda Welera * + ® w WILNIE, przy ul. Dąbrowskiego 5, tel. 265. 

ы Z PRAWAMI GIMNAZJOW PANSTWOWYCH + 
Zapisy młodzieży do klas: wstępnej — 7 włącznie na rok szk. 1927/28 <> 

ra: przyjmują się w kancelarji codz. w g. 8—1. i 

syndykatu dziennikarzy Cz. Jankow= 
ski, redaktor J. Obst i inni. 

Gdy obecność wszystkich zapro” 
szonych została stwierdzona, otwo- 
rzyły się podwoje przyłegłej komnaty. 
U ściany w jej głębi stał obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, dosłownie — 
jaśniejący! : 

Na tle ciemno-fijoletowego aksa- 
mitu promieniami biła w słońcu, pa- 
dającem z ukosa przez okno, szata 
odnowiona a przepysznej, jak teraz 
widać było doskonale, roboty. A 
twarz Matki Boskiej! Przywrócona 
iście wspaniale do pierwotnego wy- 
glądu, bynajmniej nie „bielsza*, jak 
chodziły słuchy, tylko o przeczystej 
(pod umiejętnemi laserunkami) karna: 
cji, lekko śniadej, wolno wyrazić się, 
złocisto Śniadej — wywiera potężne 
wiażenie. ; 

Padliśmy wszyscy na kolana. 
Ukląkł na progu ksiądz biskup Mi- 
chalkiewicz i na głos, głęboko wzru- 
szony, modlitwę do Matki Boskiej 
jął mówić. My wszyscy za nim... 

Taką pierwszą adoracją uczczono 
obraz przenajdroższy odrodzony. Oby 
go Bóg Wilnu i Polsce zachował 
przez długie wiekil... i 

„Powstał z kolan ksiądz biskup 
i przemówił do obecnych. W krótkich 
słowach odtworzył przebieg dokona- 
nej renowacji; wielkie znaczenie obra- 
zu właśnie Ostrobramskiego dla całe- 
go narodu polskiego mocno podkre- 
Ślił a potem kolejno, porywająco ser- 
decznemi słowy, hołd złożył pracy 
prof. Rutkowskiego poczętej z ducha 
wielkiej pobożności idącej w parze 

bniej dokonanemu dziełu; podniósł 
pomoc, której nie szczędził p. woje- 

  

la chaotycznie w jedną kupę wszyst« stach wyborców. Niestety, nie mogli 
kie nazwiska na P. czy na M. nie tego uczynić, gdyż komitet jeszcze 
zważając czy po tem P. idzie a, czy nie urzędował Zaznaczyć 

sy. W ten sposób aby znałeźć czyjeś olbrzymie afisze i ogłoszenia w pra- 
nazwisko należy czasami przeczytać sie informowały publiczność od kilku 
kilkaset nazwisk. dni, że komitety obwodowe będą już 

Jednem słowem całe obrzydliwe czynne od godz. 3-ej pp. Dlatego też 
niedbalstwo naszej magistrackiej ge- wilnianie, którzy chcieli spełnić su- 
spodarki zajaśniało raz jeszcze Świat- miennie swój obywatelski obowiązek, 
łem szczęśliwie że gwiazdy wieczor: spieszyli jaknajwcześniej sprawdzić 
nej. Występ pożegnalny. !mieniem czy. nazwiska są wpisane na listy 
tych jednak ludzi Centralny Komitet wyborcze. O godz. 3-ej m. 45 grono 
obiecuje tramwaje, elektryczność gi oczekujących znacznie się powiekszy- 
wogóle budowę w Wilnie ziemskiego ło; zjawił się też przodownik P.P- p. 
raju. Zobaczymy ilu naiwnych się Michał Gałecki. Komitet ciągle był 
znajdziel 

Niedokładne zestawienie spisów mu oczekujących stał też i posterun- 
wyborczych. kowy P.P. nr. 418. Gdy wreszcie o 

Е godz. 4-tej m. 20 komitet nie zaczął 
Donoszą nam, że spisy wyborców urzędowaė, sporządzono _ protokół. 

są niedokładnie zestawiane, do tego Podobne fakta nie powinny mieć 

stopnia, że często brakuje w nich miejsca, gdyż publicznośś w ten spo- 
całych domów zamieszkałych a na- sób zniechęca się do brania udziału 
wet ulic. Tak, naprzykład, ulica Po- w wyborach do Rady Miejskiej. Jak 
pławska zupełnie nie została wcią- nazwać takie postępowanie członków 
gnięta do spisów wyborczych; stało komitetu, którzy, nawiasem mówiąc, 
się to podobno z tego powodu, ŻE swych funkcyj nie pełnią honorowo? 
jeden z urzędników zgubił spisy osób Czy jes; to karygodne _niedbałstwo 
zamieszkałych przy tej ulicy. (r) czy też umyślna zła wola? Tak samo 
Obywate'e wileńscy nie mogą komitety nr 11 i 12 przy ul. Inflanc- 
sprawdzać swych nazwisk, gdyż kiej (na Zwierzyńcu) o godz. 3-ciej 
URZĘDOWANIE ROZPOCZYNA m. 35 też nie były czynne. Mamy 
SIĘ Z KARYGODNEM OPÓŹNIE- nadzieję, żę przewodniczący główne- 

NIEM. | ; go Komitetu wyborczego zainteresuje 

Wczoraj, o godzinie 3-ciej pp. SIĘ tą kwestją i godne napiętnowania 
przed lokalem okręgowego komitetu niedbalstwo radykalnie usunie. 
WERE PETE BL ZEBRY ORA CEER ZCEWO PZZEKODOZZE EAST ОНИ 

Zamach na pociąg pod Bastunami. . 
WARSZAWA. 1—Vi. Pat. Dnią 31 maja b. r. na szlaku Bastuny- 

B'eniakonie na linji Wilno-Lida w dyrekcji wileńskiej bezpośrednio przed 
przejściem pociągu służba kolejowa |zauważyła położone na tory w 

pięciu miejscach podkłady kolejowe. Przeszkody usunięto, tak, że pociąg 

mógł przejść normalnie. O wypadku zawiadomiono władze kolejowe, oraz 

śledcze i polityczne, które prowadzą w tej sprawie dochodzenie. 
ЗБИНЕПЫТЕНЫЕ & 

„Oremus pro Pentifice“. 
RZYM, 1—VI. PAT. W dniu swych urodzin Papież nie udzielał 

żadnych audjencyj. W dniu tym na dziedzińcu: uniwersytetu Gregorjań- 
skiego zebrało się 40 profesorów i około 1400 studentów, którzy po 
krótkiem przemówieniu rektora odśpiewali modlitwę „Oremus pro Pontifice". 

Sukces Polski na międzynarodowym kon+ 
(. gresie rolniczym. 

RZYM, 1. VI. Pat. Na wczorajszem posiedzeniu komisji hodowłanej 
międzynarodowego kongresu rolniczego omawiany był wniosek polski, 
dotyczący zniesienia ukrytej reglame.tacji weterynaryjnej w obrocie arty- 
kułami hodowlanyzni. . 

Przyjęciu tego wniosku sprzeciwiła się gwałtownie delegacja niemiecka. 
Mimo to zawarta we wniosku polskim zasada została przyjęta jednomyślnie. 
Najostrzejszy spór wywołała sprawa na jakiej przestrzeni może być zaka- 
zany wywóz wrazie wybuchu zarazy wśród zwierząt domowych. Niemcy 
domagały się aby w jakimkolwiek wypadku zarazy zamknięta była granica 
całego państwa eksportującego. ‚ ) 

W głosowaniu za wnioskiem polskim wypowiedziały się delegacje 
18 narodów, wniosek zaś niemiecki popary tylko Norwegja i Szwajcarja, 
wobec tego wniosek ten upadł. Zgodnie z wnioskiem polskim zamknięta 
dla wywozu może być tylko strefa dotknięta zarazą. 

Przyjęcie tego wniosku jest poważnym sukcesem, gdyż potępia sto- 
sowanie przez Niemcy w rokowaniach handlowych ukrytej reglamentacji 
pod pretekstem zarządzeń weterynaryjnych. 

Dotkliwa poraźka wojsk północnych. . 
LONDYN,1—VI. PAT. Ostatnie depesze z Chin potwierdzają wiado* 

mości o dotkliwej porażce, którą poniosły wojska północne w prowincji 
Honan w walkach z wojskami Hankou. Wskutek klęski wojska północie 
cofaą się prawdopodobnie za linję rzeki Żółtej, tembardziej, że na prawem 
skrzydle zagrożone są przez Feng-ju Hsianga. Tymczasem gubernator 
Czeczuanu Jang-Szn posuwa się wzdłuż rzeki Yang-Tse i znajduje się w 
tej chwili w odiegłości 100 mil od Hankou, prawdopodobnie w celu prze- 
prowadzenia generalnego ataku. Wschodnie skrzydło armji Czang-Kai- 
Szeka posuwa się w kierunku północnym, nie napotykając na większy opór. 

nieczynny! O godz. 4-tej wśród tłu-; 

Wojska japońskie lądują, Ё 
SZANGHAJ. 1.Vi PAT. Trzy pułki japońskie liczące ogółem 2.000 

żołnierzy przybyły wczoraj do Tsing-Tao. Władze chińskie zaprotestowały 
przeciwko wyłądowaniu Japończyków. 

  

woda Raczkiewicz; dziękował konser- 
watorowi wojewódzkiemu prof. Reme- 
rowi gdyż niczyja tylko jego energi" 
czna inicjatywa i jego niestrudzona 
zapobiegliwość wręcz uratowały obraz 
Ostrobramski; a i nie pominął ks. 
biskup p. Oszurkę, znakomitego maj- 
stra stolarskiego, który w swoim za- 
kładzie i pod osobistem swojem kie- 
rownictwem specjalne prace zaordy- 
помапе przez prof. Rutkowskiego z 
wielką biegłością dokonał. Każdego 
z wymienionych Ściskał pasterz, gło” 
wę brał w dłonie i błogosławił a od 
łez cisnących mu się do oczu z nie- 
dającego się opanować wzruszenia 
głos mu drżał... 

I weszliśmy wszyscy do izby nie- 
dużej i stanęliśmy kołem przed ma- 
jestatycznym wizerunkiem Tej, co w 
Ostrej świeci Bramie... 

Wystąpił prof. Rerner i szczegó 
łowo tłumaczył i pokazywał i demon: 
strował co i jak wszystko uczyniono. 

. Szata była wprost do malowidła 
niezliczoną ilością gwozdzi przytwier- 
dzona, poprostu przybita. Obecnie 
wzięto ją na deskę ciemnofjoletowym 
aksamitem obitą, przytwierdzoną do 
obrazu zawiasami, Na tych zawia- 
sach można teraz obraz jakby oOtwo- 
rzyć, odsłaniając malowidło. Daje to 
możność najdoskonalszego, o każdym 
czasie, weryfikowania w: jakim stanie 
jest malowidło. 

Cały ten zasadniczy pomysł kon- 
sšrwatorski, jest, przyznać trzeba, 
znakomity. Teraz po gruutownem o- 
czyszczeniu malatuty, .po bardza mi- 
sternem spojeniu na nowo desek—. 

z zupełnem oddaniem się jaknajchlu g rzy czem szrama na obliczu Matki 
Boskiej catkiem znikła *>—po zasto- 
sowaniu, opisanego wyżej, przykłada- 

a 

nia szaty do małowidła a nie przy« 
twierdzania—można;śmiało powiedzieć, 
że obraz Najśw. Maryi Panny Ostro- 
bramskiej zabezpieczony jest od znisz- 
czenia i utrwalony—za całe stu-lecia. 

" Niemniej wysoce ciekawą, jak de- 
monstracja i oglądanie z bliska obra- 
zu ze wszech stron, było to, co mó- 
wił prof. Remer o wyniku, który— 
jego zdaniem — dało zbadanie malo- 
widła odnośnie do czasu, kiedy mógł 
być obraz malowany. Okazało się, że 
obraz jest malowany sposobem zwa- 
nym al tempera tj. na podkładzie 
kredy. Już to jedno przenosi czas po- 
wstania malowidła z wieku XVIl-ego, 
o którym mówiono i pisano, w wiek 
XVI-ty. Prof. Remer jest przekonany, 
że obraz Ostrobramski wymalowany 
był przed rokiem 1600-nym; prawdo- 
podobnie wówczas gdy po obwiedze- 
niu Wilna murem i zbudowaniu bra- 
my zwanej wpierw Krewską a obec- 
nie Ostrą, czyli w roku 1522-gim 
(nie w 1505-ym gdyż w tym roku da- 
ne było przez króla Aleksandra Jagiel- 
lończyka tylko pozwolenie na rozpo- 
częcie budowy murów) powzięto myśl 
umieszczenia na bramie, od zewnętrz- 
nej strony, obrazu opiekunki miasta, 
Najświętszej Maryi Panny. : 

Obrazu—brzmi dalej hipoteza prof. 
Remera—bynajmniej znikąd nie spro- 
wadzano, np. z Krakowa, gdzie miał 
być rzekomo malowany. Poprostu 
polecono go wymałować któremuś z 
wileńskich malarzy, / wystarczająco 
„biegłemu w swoim kunszcie. 

Obraz wprawieno. w niszę nad 

*) Jakież o niej, o tej szramie, nie krą- 
żyły legendy! A było to proste <rozejście 
się» dwóch desek tworzące szczelinę, coraz 
się bardziej rozszerzającą. 

bramą i—przetrwał na tem miejscu 
gdzie dziś orła widzimy—z dobrych 
lat sto. Bardzo się podniszczył. Za- 
mierzając przenieść obraz do kaplicy, 
zatroszczyli się tež 0,0. karmelici с 
odrestaurowanie mocno zdezelowane- 
go malowidła. Poruczyli to uczynić— 
już w XVIl-emi stuleciu— dobremu ma- 
larzowi. Ten zabrał się do roboty far- 
bami olejnemi. Prawie nic nie tknął 
twarzy. Najgruntowniej odnowił szaty, 
oczywiście łagodząc ich sztywność i 
kanciastość. A po stu znowu laiach 
nastąpiło trzecie odrestaurowywanie 
obrazu w XVIll-tym już wieku. Wów- 
czas znowu nie tknięto twarzy Matki 
Boskiej, lecz za to restaurator  grun- 
townie przemalował ręce. 

Owóż—zdaniem prof. Remera — 
obraz Osirobramski, malowany _pier- 
wotnie al tempera około roku 1522-go 
nosi na sobie wyraźne ślady, oprócz 
na twarzy Matki Boskiej, dwóch przeę 
malowywań olejnemi farbami, dokona- 
nych w XVil-tem i w XVIIl-tem stuleciu. 

Taka byłaby konkluzja pierwszego 
wyczerpującego zbadania samego ma- 
lowidła z zastosowaniem najnowo- 
cześniejszych metod RK oraz 
ściśle według konserwatorskich naj- 
nowszych przepisów. 

Tyle prof. Remer. 
Czy kwestja — wyczerpana? Czy 

dyskusja zamknięta? Czy pozostaje 
już tylko—idąc po drodze przez prof. 
Remera wytkniętej—dobadać już tyl- 
ko szczegóły, dotrzeć już tylko do 
imienia wileńskiego twórcy. obrazu 
Ostrobramskiego? 

Sądzę, że kwestja jak Stała, tak 
stoi—oiworem. Obecne zbadanie o- 
brazu... dolało tylko oliwy ga ognia. 
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0 partyjnych szansach wyborczych. 
Warszawa a Wilno. 

Wybory w Warszawie miały cha* 
rakter wybitnie  partyjno-polityczny. 

Pomimo straty wpływów przez N.D, 

sądzę, że nie należy stawiać optymi- 

© stycznych horoskopów co do uzdro- 

wienia gospodarki miejskiej w War- 

łszawie przez nowy zespół Rady Miej- 

«skiej: samorząd stanowiący emanację 

walki partyjnej i politycznej nigdy nie 

jest w stanie sprostać zadaniom go- 

spodarczym. Sądzę następnie, že en- 

decja nigdyby nie zdobyła przeszło 

118 tysięcy głosów, gdyby nie szczę- 

śliwe pozyskanie na listę kilku naz- 

wisk poważnych, nasuwających przy: 

4 puszczenie, że interesy miasta będą 

ь 

: 
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jednak miały swych rzeczników w 
przyszłej Radzie. Część iudności sto- 

łecznej głosowała na Kopsa, nie dia- 

tego że podzielała ideologię nacjona- 

listyczną, lecz dla tego, że na innych 

listach nie znajdywała nazwisk go- 

spodarczych. 

W innych warunkach rozpoczyna 

się walka przedwyborcza w Wilnie. 

Skrajna lewica (P.P.S., dr. Brokowski) 

wraz z endecją i chadecją wślad za 

Warszawą idzie do urn wyborczych 
z odezwami politycznerni, niosąc na 

swych transporantach zapowiedź wie- 

cowania, Pozostałe społeczeństwo 

polskie w przeważającej części skupia 
się dokoła Bezpartyjnego Komitetu 

obrony polskości Wilna i fachowej a 

eszczędnej gospodarki miejskiej. A 

więc jednostronne hasła polityczne z 

jednej, hasła gospodarcze z drugiej 

strony. Na tem polega różnica tła i 

podłoża walki przedwyborczej w War- 

szawie a Wilnie, różnica, która nie- 

(wątpliwie wywrze u nas decydujący 

wpływ na wyniki wyborów, w sensie 

dla N.D. i Ch.D. niesprzyjającym.* wynosi 

"to dobrych, szczerych chęci rozwią- N. D., ktėra mad szczątkami gospo- 

zanej Rady. darki miejskiej śpiewać zwykła veni 
Nie będziemy przytaczali tych do- creator zamiast reqniescat im pace. 

  

Wsch, sł. o g. 3 m. 20 

Zach. sł. o g. 19 m. 45 
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zarzut, że tylko nieudolność b. Rady 
Miejskiej była przeszkodą do otrzy: 

mania większych kredytów inwesty- 
cyjnych. . 

Jest to jednak stawka zbyt śmiała 
— obliczona na przewagę w mieście 
łudzi śpiących i łatwowiernych. Jest 
to stawka tembardziej niebezpieczna 

i hazardowa, że nie liczy się z psy- 

chiką przeciętnego mieszkańca miasta ' 
Wilna, nękanego przez podatki a 
wzamian nic nie otrzymującego. 

M-ski, 

Wileński Sąd Apelacyjny na sesji 
wyjazdowej w Równem uniewinnił 
posłów ukraińskich—Kozickiego, Wa- 
sinczuka i Czuczmaja, oskarżonych 
o wygłaszanie publiczne przemówień, 
podburzających do nieposłuszeństwa 
władzy i przeciwko porządkowi pu: 
blicznemu. 

W pierwszej instancji zostali 
powyżsi posłowie w swoim czasie 
skazani na karę więzienia na okres 

wiada minimalnym warunkom okre- „Konećrt zginął 
ślonym przez Magistrat dla oddania W ogrodzie  po-Bernardyńskim 
„pigutków* w dzierżawę, to tego lata prowadzone są roboty około Żwiro- 
tramwaje te zupełnie nie będą uru- wania chodników. 

STANI 
żona kapitana 

Pawła na Antokolu. 

konkurs ma oddane w dzierżawę 
tramwajów na Antokolu, kursujących 
na tem przedmieściu w okresie letnim, 
czyłi t. zw. „pigutków*. 

Ostatni termin dla zgłaszania ofert 
był wyznaczony na d. 1 maja b. r. 
Wobec tego jednak, że do tego ter 
minu Magistrat otrzymał tylko 2 ofer- 
ty, termin ten został przedłużony. 

Obecnie ma Magistrat rozpatrzeć 
złożone oferty. Jeżeli się okaże, że 
żadna ze złożonych ofert nie odpo- 

O czem zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążeni w głębokim żalu 

  

Z WYGONOWSKICH 

SŁAWA CHABOWSKA 
5 p. piech. Leg. 

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Ś. Ś. Sakramentami 
zmarła dnia 31 maja 1927 r. przeżywszy lat 31. 

Eksportacja drogich nam zwłok nastąpi dnia 2 czerwca z Kaplicy 
Sw. Jąsóba do Kościoła Św. Jakóba o g. 18. 

Nabożeństwo żałobne odbędżie się dnia 3-go czerwca w Kościele 
Św. Jakóba o godz. 9 m. 30, poczem pogrzeb na cmentarz „ Ś. Piotra i 

od 1 do 2 lat. Lubelski „Sąd Apela- 
cyjny następnie uniewinnił oskarżo- 
nych. Przeciwko wyrokowi uniewin- 
niającemu wniósł prokurator protest, 
poczem cała sprawa w toku instancji 
przekazana została do Sądu Najwyż- 
szego, który przekazał całą sprawę do 
rozpoznania Wileńskiemu Sądowi Ape- 
Jacyjaemu. ` 

Oskarżonych bronili adw. Liber= 
man i Śmiarowski. (r) 

pod gruzami, 
nim fury gruzów, cegieł i t. p. po- 
trzeonych do umocnienia chodnika. 
Przy wysypywaniu gruzów powstał 

MĄŻ. MATKA i RODZINA. 

  

Posłowie ukraińscy zostali - uniewinnieni. 

chomione i cała sprawa «pigutków» 
przekazana będzie w obsenym stanie 
rzeczy nowemu Magistratowi. 

AKADEMICKA. 
— Przyjazd prof. Kallenbacha 

W związku z przyjazdem prof. J. 
Kalleabacha Koło Polonistów „U.S B, 
podaje do wiadomości ogółu polo- 
nistów, iż Komitet przyjęcia udziela 
wszelkich informacyj codziennie 8—9 
w. w łokalu Koła (Zamkowa 11—7). 

Nie znaczy to bynajmniej, by za- 
truwać chwile odpoczynku i wytchnie- 
nia na świeżem powietrzu spacerują- 
cej publiczności. : 

Innego zdania są niektórzy, bo np. 
dn. 31.V wieczorem o g. 7—8 pod- 
czas koncertu orkiestry zaczęto naraz 
przywozić na plac przed teatrem let- 

Pociągi do Wilna 
w związku z olbrzymim zjazdem 

straszliwy kurz, który wypłoszył z 
ogrodu publiczność, zmusił muzykę 
do przerwania koncertu i wywołał 
Sprzeczkę między publicznością a 
woźnicami, Czy nie racjonalniej by- 
łoby prowadzić podobne roboty rano, 
lub przynajmniej nie podczas kon- 
certów? 

dla pielgrzymów. 
nia w czasie pomiędzy 29 czerwca a 

wodów również dla tego, że dużo Jest nim zapowiedź otrzymania po- 

już miejsca temu wszystkiemu po- życzki zagranicznej, znajdującej się 

święcała prasa miejscowa. Tu chcieli- rzekomo już w drodze... dzięki stara- 
byśmy zwrócić uwagę czytelnika na niom tych, którzy interesy miasta 

Jedną tylko zaniedbaną dziedzinę go- utopili w własnej bezradności i sno- 

spodarki miejskiej, która może w bizmie partyjnym. Posunięcie bar- 

największym stopniu jest dla b. Ra- dzo sprytne. _ Posunięcie  zmie- 
dy miejskiej swiadectwem impotencji rzone ku temu, by zawczasu parować 
gospodarczej, a która dotychczas tyl- 
ko em passąnt wchodziła w zakres 
rozważań Oo gospodarce miejskiej. 
Mamy tu na myśli stan sanitarno- 
weterynaryjny. 

Miotły w robocie. WARTEKI 

Przy 55 zakladach masarskich i Р 
zgórą 450 sklepach ze sprzedażą | Marcelina. 
mięsa i wyrobów mięsnych, dozór ae 3 
sanitarny dokonywany był przez jed- —————! 

nego lekarza wet:rynaryjnego opłaca- URZĘDOWA. 

nego przez skarb państwa. Dozór = ae a, 

nad produktami mlecznego pocho- ski wyjechał dola = w 
dzenia, pomimo uregulowania tej towarzystwie Inspektorów lasów p. p. 
sprawy przeż odnośne przepisy obo- Darjusza Sommersa i Stanisława Bo- 
wiązujące, został przez Mągistrat nie- nasewicza na lustrację urzędów leś- 
mal całkowicie zlekceważony. Rynki, ua > Sing Oszmiańskim, 
niechlujne, niebrukowane, pozbawione = "=. RM SKA 

prymitywnych urządzeń technicznych A al Ss siad Wilna 

są rozsadnikami chorób. Rzeźni nie- wyrę, Po przebrukowaniu Placu Ka- 
ma—zasiępują ją prowizoryczne, 35 tedralnego, zaczęto naprawiać bruk 
łat temu zbudowane pawiljony z de- na ul. Zamkowej. Na Wielkiej i Zam- 
sek. Przy „rzeźni* niema chłodni. _ kowej remontowane są domy z ze: 

Rząd, mejąc'na celu zwiększenie RP LC Pd: 
dochodów miasta dla potrzeb inwE- tego wid A wjlohi. "ul. Šio 
stycyjnych, udzielił zezwolenia na po- Jańskiej na Zamkową jeszcze jedną 
bieranie podwójnie zwiększonych opłat latarnię elektryczną. Jednocześnie przy- 
weterynaryjnych. W wyniku—wzrosły łączono wszystkie latarnie uliczne n 

ceny na produkty mięsae, miasto po- 

zostało przy stanie quo ante. 

A przecież czysty zysk z „rzeźni”, 

stacji kontroli mięsa oraz rynków 
przeszło pół miljona złotych, 

tych ulicach do sieci 
Zakładanie  kablów 
trwało dwa dni. - 

— (c) Biuro Kwaterunkowe 
Komitetu mieszkaniowego uroczys- 
tości Koronacyjnych, już jest czynne. 

podziemnej. 
łącznikowych 

Mieszkańcy Wilna dość już mają nie- Na badania bakterjologiczne Magi. Mieści się biuro przy ul. św. Jańskiej 
szczęśliwego mięszania polityki i par- 

tyjnictwa do spraw s morządowych i, 

przypuszczać należy, nie są znów tak 
naiwni, by uwierzyć w szczerość i wagę 

zapewnień ze strony byłych radnych 

mieįskich, że -odtąd nie. tylko 
wyłącznie o interesy miasta dbać bę- 

dą ale i potrafią te interesy obronić 
i zabezpieczyć, —a to tembardziej, że 

Centralny Komitet Wyborczy nie mos 
że pozyskać na swą listę, oprócz na- 

zwisk ze starą Radą Miejską związa- 

nych lub nikomu nic nie mówiących, 

ani jednego poważniejszego, gospo- 

„darczego. 

Impotencja w przeszłości. 

Centralny Komitet Wyborczy nie 
może zaprzeczyć, że jest ekspozyturą 

endecko-chadeckich działaczy z byłej 
Rady Miejskiej. Czemże ta Rada po- 

szczycić się może. prócz bezczynno- 
ści, braku zmysłu organizacyjnego, 
lekceważenia interesów miasta i pod- 

porządkowania ich potrzebom fiskal- 
mym złej gospodarki? 

Rozwiązana Rada miejska paruje 
zarzuty powołaniem się na brak środ- 

ków dla przeprowadzenia poważniej- 
szych inwestycyj. Słusznie—z puste- 

go i mądry nie naleje. Ale przecież 
pustki w kasie magistrackiej spowo- 

dowane były brakiem zaufania do 
gospodarki miejskiej, odmową kredy- 

tu, o który” magistrat stale ubiegał 
Się, — bo nikt nie miał zamiaru za- 
przepaszczać swych kapitałów. 

Nie będziemy tu powtarzali i przy- 
taczali dowodów, świadczących © 
ujemnym bilansie poczynań b. Rady 

miejskiej względnie o braku tych po- 
czynań. Wystarczy wygląd miasta, 

' jego stan. Wystarczy stwierdzić, że 
wyraz „magistrat" identyfikowany jest 
przez mieszkańców Wilna bądź Z 
czyhaniem na kieszeń obywatela, bądź 

z nieudolnością lub zaprzepaszczaniem 
interesów miasta, Przeważnie bowiem 
w poszczególnych dziedzinach go- 
spodarki miejskiej wykazano więcej 
bezplanowości i bezradności, gdy cho- 
dziło o uzdrowienie stosunków, i 
więcej bezwzględności, gdy chodziło 

wyszukanie źródła dochodów ko- 
$ztem mieszkańca miasta—niż zrozu- 

mienia zasad racjonalnej gospodarki. 

mh chcę bynajmniej negować przez 

Niech każdy Polak dobrze so- 
bie uświadomi, że anarchja, bol- 
szewizmm i antypaństwowość, że- 
rują tylko na organizmach mart- 
wych; że tam gdzie pulsuje zbio- 
rowe życie kulturalne, czynniki 
rozkładu giną same przez się. 
To życie ku'turalne obowiąza- 
nem jest dać kiesowej, wsi i 
miasteczku polskie  spoleczeń- 
stwo za pośrednictwem Rady 
Opiskuńczej Kresowej. Czy jesteś 
już cslonkiem? (R. O. K. zapisy 
przyjmuje od 6 do 8 ul. Zygmun- 

towska 22). 

strat zdobył się asygnować zaledwie 
800 zł. Natomiast pozycja wydatków 

na miotły zawiera łącznie sumę 1,400 
złotych. Miotły te przydałyby się nie- 

chybnie również dla wymiecenia tych 
warunków, powstałych w następstwie 

wyborów politycznych z r. 1919, przy 

których przy pół milj. zł. dochodu z 

13. Biuro przez specjalnych agentów 
zbiera adresy mieszkań, które następ" 
nie zostaną rozdane pielgrzymom na 
dworcu kolejowyrh. 

Kwatery będą w lokałach zam- 
kniętych i częściowo w obozowiskach. 
-— (x) Środki zapobiegawcze 

przeciwko podwyższaniu cen. W 
związku z uroczystością koronacji 
M. B. Ostrobramskiej w najbliższych 

Składki, związane z pokryciem ko- pątników i pielgrzymów, jaki jest spo- 

sztów wycieczki, zbiera Kol. T. Ko- dziewany w Wilnie w dniu 2-go lip- 
ziel-Poklewska d iątku (3.'VI) Cat. b. na uroczystość koronacji 
wk: aka PAY ) Cudownego Obrazu Matki Boskiej 

Ostrobramskiej, ministerjum komuni- 
KRONIKA TOWARZYSKA. kacji wydało dnia 19 maja r. b. o- 

— Zaślubiny. W dniu dzisiejszym o kólnik do wszystkich dyrekcyj kolei 
godz, 10 r. w kościele św. Jakóba pobłogo- państwowych, zawierający instrukcje 
sławiony zostanie związek małżeński p. Wła- tak co do przewozu pielgrzymów, 
ŚR EA rea saa jaki co do ulg, jakie uczestnikom 
Kzizówną, CÓRKĄ. znanego AA cia pielgrzymki będą przy sługiwąły. 
skiego z Mohylewszczyzny. я Według przewidywań władz koś- 

Młodej parze szczęść Boże! OS na Z wileńską 
: zjedzie się z całej Polski przeszło 

ZEBRANIA ! ODCZYTY. 100.000 pielgrzymów, którzy muszą 
— Wileńskie Koło Związku być przewiezieni do Wilna oraz z 

Bibijotekarzy Polsk'ch. Dnia 3.go powrotem do ich miejsc zamieszka- 
czerwca 1927 roku © godz. 8-mej 

4 lipca rb. Aby przewieźć tak. olb- 
rzymią masę ludzi. Dyrekcje koleja- 
we będą zwiększały składy zwykłych 
osobowych oraz będą uruchomiały 
dodatkowe pociągi dla pielgrzymów. 
Na wypadek braku dostatecznej iloś- 
ci wagonów osobowych, Dyrekcja 
kol. mają polecenie formowania po- 
ciągów z krytych wagonów  towaro- 
wych, zaopatrzonych w ławki i 
krzesła. 

Wszyscy pielgrzymi, udający się 
na uroczystość koronacyjią do Wil- 
na, korzystać będą ze zniżki 35 pr. 
do Wilna oraz z takiej samej zniżki 
w drodze powrotnej. 

opłat weterynaryjnych nie potrafiono dniach stworzoną zostanie, pod prze- 
zabezpieczyć miastu elementarnych wa- wodnictwem prezydenta m. Wilna p. 
runków sanitarnych ani ustrzec miesz- PO EZ ana 

+ Я : przedsta wiciela rzędu Komisarza ER: przed mięsem z padliny i Rządu, Magistratu m. Wilna, Kom. 
alsyfikatami. Pol. P. m. Wilna, oraz innych, ko- 

misja flnansowo-gospodarcza w celu 
Zapowiedź omnipotencji w niedopuszczenia do zwyżki cen na ar. 

przyszłości. tykuły pierwszej potrzeby w okresie 
Po rozwiązaniu Rady miejskiej, byli trwania uroczystości. В ; 

radni z obozu endecko-chadeckiego Ё = RE ga aniem ai tej 
; « ;„. komisji opracow zostanie odpo- 

роский swolę boską! „. przypływ nie wiednie zarządzenie w celu utrzyma- 
wyczerpanej energji, zdolność do CZY- mania w tymże okresie normalnych 
nów tytanicznych. Wówczas gdy Ko- cen rynkowych. 
mitet Bezpartyjny, traktujący samorząd — (x) Komisje Kokaci z 

miejski jako instytucję powołaną do Czasie uroczystości Koronacji M. 
podniesienia stanu miasta i zapewnie- P-, Ostrobramskiej. W dniu 28 

X X Ё A maja r. b. odbyło się w Wojewódz- 
nia mieszkańcom zdobyczy miast kul- pa posiedzenie specjalnej komisji, w 

turalnych, program zadań przyszłej w składzie— przedstawicieli władz rzą- 
Rady miejskiej ujął ostrożnie i rze- dowych, samorządowych, wydz. Zdro- 

czowo w kilku tezach zasadniczych, — wia Publicznego i t. wi 
nikt inny jak Centralny Komitet Wy. „ Na posiedzeniu ustalono utworzyć 

ю ** w czasie uroczystości Koronacji M. 
borczy, wygrywający na hasłach anti- B, Ostrobramskiej specjalną komisję 
rządowych i wyzyskujący teren pracy jąk: pogotowia drogowego, technicz- 
samorządowej dla celów partyjno -po. no-sanitarnej, oraz porządku publicz-* 
litycznych, wystąpił ze szczegółowo nego w celu czuwania nad bezpie- 
opracowanym manifestem przyszłych CZeŃstwem i porządkiem podczas u- 
: Ee roczystości. Е ` 
prac Rady, zapewniając: | Komisja  pogotówia drogowego 

" budowę tramwajów elekt- będzie pod kierunkiem policji, zaś 
rycznych; techniczno « sanitarna — naczelnego 

budowę nowoczesnej ga- łekarza m. Wilna, któremu przydzie- 
zowni; lono będzie czterech przodowników 

rozszerzenie budowy wodo- P. P. m. Wina. 
ciągów i kanalizacji na Niezależnie od powyższego Magi- 

* przedmieścia; strat zamierza również urządzić na 
zmniejszenie opłat za wo- terenie m. Wilna cały szereg specjal- 

deciągi i kanalizację; nych kcszów do odpadków i Śtmieci, 
porządkowanie  jeźdni i jak również urządzić na poszczegól- 

chodników w śródmie- nych placach i ulicach większą „ilość 
Ściu i na przedmieściach; ustępów, jak to praktykowane jest w 

budowę nowych gmachów większych miastach w zachodniej 
szkolnych; Polsce. ‘ 

zwiększenie działalności e- — (x) O przedłużenie godzin 
lektrowni i obniżenie ce- handlu w zakładach restauracyj - 
ny za energję; nych i cukierniach. W dniu 31 

budowę rzeźni; - maja r. b. odbyła się Ww Magistracie 
roztoczenie opieki nad konferencja przy udziale przedstawi- 

szkolnictwem  zawodo- cieli Województwa, Magistratu m. 
/ wem; Wilna, Komisarjatu Rządu, oraz In- 

podniesienie stanu sanitar- spektoratu Pracy i przedstawicieli wła- 
nego; ścicieli zakładów resiauracyjnych i cu: 

obronę interesów polskiego kierniczych w Wilnie. Na kenferencji 
handlu, przemysłu i rze- tej omawianą byla sprawa przedłuże- 

miosła; nia godzin handlu w zakładach re- 
udzielanie pomocy. bezro- stauracyjnych i cukierniczych na sku- 

botnym; tek prośby wniesionej do Magistratu 
zabezpieczenie pracowników przez właścicieli tychże zakładów. 

miejskich; : Po dłuższych debatach sprawa ta 
ГЕМЕ. ostatecznie nie została zdecydoweną 

Czego zresztą nie obiecuje mani- i przekazano ją z powodu tego Ma: 
fast. Spij spokojnie obywatelu. Za. SiStratowi, w celu rozstrzygnięcia na 

; : : m. pewnienia endecji są obliczone na ae posiedzeniu Magistratu 

spiących. : 2а‹':Ьо‹і1і jednak PE 
stwo, iż przedłużenie godzin handlu 

Stawka na pac I łatwo- w pomienionych zakładach nastąpi 
wiernych. tylko o jedną godzinę i to w okresie 

jest w wymienionym manifescie letnim. 

jeden punkt, który rzuca Światło na | — (Wilno bez „pigutków”. Jak 
źródło nadspodziewanej omnipotencji wiadomo Magistrat. wileński ogłosił 

wieczorem obędzie się w Bibljotece 
Publicznej i Uniwersyteckiej zebranie 
członków Koła z następującym pro- 
gramem: 1) komunikaty zarządu, 2) 
sprawozdania dyr. dr. Rygła z ostat- 
nich posiedzeń Rady Związku Bibijo- 
tekarzy Polskich, 3) odczyt p. Marji 
Popowskiej p. tyt: „Pierwsze próby 
bibijografjj przedmiotowej w XVII 
wieku“. 

— Zjazd absolwentėw b. Szko- 
ły Chemiczno - Ii sai w 
Wilnie. W niedzielę 5 go czerwca 
rozpocznie się w Wiinie dwudniowy 
Zjazd Absolwentów byłej szkoły;Che- 
miczno-Technicznej. 

Uroczyste otwarcie Zjazdu odbę: 
dzie się w obecności zaproszonych 
gości i przedstawicieli władz w głów- 
nej sali wykładowej instytutu Jędrzeja 
Śniadeckiego (gmach byłej Szkoły 
Chemiczno-Technicznej). 

Wszelkich informacji udziela Biuro | 
Zjazdu— Wilno, ul. Bakszta 10 m. 2 
p. lilinicz. 

— Walne zgromadzenie Wi- 
leńskiego „Towarzystwa Dobro- 
czynności. W dniu 30 maja odbyło 
się walne zgromadzenie Wileńskiego 
Towaryystwa Dobroczynności. Spra- 
wozdanie Zarządu i Komisji Rewizyj- 
nej, za rok 1926, oraz preliminarz 
dochodów i wydatków ma rok 1927 
zostały zaakceptowane. 

Zebrani, zgodnie z wnioskiem Za- 
rządu, wybrali przez aklamację na 
członka honorowego Towarzystwa 
„E. ks. Arcybiskupa - Metropolitę 
ałbrzykowskiego, który złożył liczne 
dowody serdecznogo zainterysowania 
słę sprawami Towarzystwa. 

Towarzystwo _ daje przytułek i 
utrzymanie, częściowo także odzież, 
283 osobom, starcom i staruszkom 
niezdolnym do pracy i pozbawionym 
opieki. Podczas dyskusji jaskrawo 
uwydatnił się ciężki stan materjalny 
Towarzystwa,” którego domy i kapi- 
tały z powodu ustawy o ochronie lo- 
katorów i ciężkich warunków ekono- 
micznych, dają dochód znacznie mniej- 
szy, niż przed wojną, gdy tymczasem 
nędza, której trzeba pomóc, wzrosła 
w porównaniu z przedwojenną, a 
znaczna część dochodów idzie na o- 
płacanie wysokich podatków państwo- 
wych”i municypalnych, oraz świad: 
czeń na rzecz Kasy Chorych. 

ĮROŽNE. 
„, — (1) Odroczenie sesji Syno- 
du Cerkwi Prawosławnej w Pol- 
sce. Miejscowe prawosławne władze 
duchowne otrzymały wiadomość 
tem, że wyznaczona na m. czerwiec 
b. r, sesja Synodu Cerkwi Prawosła* 
wnej w Polsce została odroczona do 
połowy m. lipca b. r. 

Żeńskie obozy przysposo- 
bienia wojskowego. W roku bie- 
żącym, podobnie jak w latach ostat. 
nich, będą organizowane w czasie od 
1 lipca do 20 sierpnia żeńskie obozy 
letnie przysposobienia wojskowego, 
a mianowicie: 

obawie przed reakcję ze strony repre- sobą i w 

! wszełkie układy z przedstawiclelami Žaūskiej, 

zdradę Sprawy narodowej. Obiecali Polek. 
jednak dostarczać informacje o ruchu 

1) na Pomorzu — obóz dla aka: i i 
demiczek, nauczycielek, biuralistek i in. śliska iwa x OM: 

2) w Małopolsce Wschodniej— obóz sprawdzić, czy jest umieszczony 
dla młodzieży szkolnej; 3) na terenie ną liście wyborców do Rady M; 
woj. Nowogródzkiego — obóz dla skiej. y Miej- 
młódzieży szkół powszechnych, za- spisy Wyborców mo оо 

ąvdzač w dniach1,2i 3czerw- woda i węg spr. 
rogram zajęć obozów letnich cą w Komisjach Ob 

uwzględnia w pierwszym rzędzie wy- Zbrodnię BOARDA 
dopilnuje tego obowiązku, i nie 

chowanie fizyczne, — wiedza woj- 
Skowa ograniczona jest do niezbęd- sprawdzi czy jest uprawnionym 

do głosowania. nego minimum, 
Bliższe informacje o żeńskich о- 

bozach tetaich udzielane ILS 
adrze Instrukt. 5 p. p. Leg. (Domi- : 2 . PE 

A 13,) w.godz. od 13 — 14 Zlot Młodzieży Żeńskiej. 
i у 2 
— Filja Instytutu Narodowoś- = W czasie nadchodzących Zielo- 

clowego w Wilnie. Przed ty- nych Świątek odbędzie się w Pozna 
godniem bawił w Wilnie prezes Insty- niu Il Ogólnopolski Zlot Młodzieży 
tutu Narodowościowego poseł Thu. Żeńskiej. 
gutt, który zwołał zebranie tutejszych Serdeczny zew, zapraszający na 
polskich działaczy społecznych zobo- Złot zorganizowaną młodzież żeńską, zu demokratycznego i przedstawicieli dotrze do najodleglejszych zakątków 
ugrupowań litewskich i białoruskich, Rzeczypospolitej, Zjednoczenie Mło- 
celem utworzenia w Wiłnie filji litew- dzieży Polskiej, organizacyjna centra- 
sko-białoruskiej Instytutu  Narodo- 'la z siedzibą w. Poznaniu, dzięki sta- 
wościowego. | łej współpracy z ośrodkami związko- 

Po dwudniowych obradach zało- wemi w Warszawie, Krakowie, Wilnie, 
żono wspomnianą fiłję, która została Lwowie, Przemyślu, Tarnowie, Często- 
podzielona na 5 sekcyj. Pierwszą chowie, Włocławku, Siedlcach, Łomży, 
sekcję litewską objął red. Przeglądu Łodzi, Płocku, Lublinie, Kielcach, 
Wileńskiego p. Ludwik Abramowicz, Radomiu, Pińsku, Kowlu, Wąbrzeźnie, 
białoruską p. Wysłouch, gospodarczą i Mikołowie zasila pracę 2000 Stowa. 
p. Świaniewicz, etnograficzną prof. rzyszeń, rozsianych po całej Polsce. 
Ehrenkreuzowa i historyczną prof. Do Grodu Przemysława 'zjadą „się 
Ehrenkreuz. ! więc dziewczęta, które wśród żmudnej 

Przedstawiciele Białorusinów i pracy na roli, w handlu ' i przemyśle 
Litwinów nie wstąpili do Instytutu w doceniają й й wielkie znaczenie pracy nad 

tym celu skupiają się w 
które Stowarzyszeniach Polskiej „Młodzieży 

znanych w Wielkopolsce 
nazwą Stowarzyszeń Młodych 

zeniowanych _ społeczeństw, 

społeczeństwa polskiego uważają za pod 

Zlot Młodzieży Żeńskiej ma dla 
społeczeństwa doniosłe znaczenie, 
ujrzy ono bowiem swój skarb naje 

stanął cenniejszy, rzesze dziewcząt, które w 
wiośnie życia stanęły ramię przy ra- 
mieniu, budując gmach žmartwych- 
wom aj "<a od własne- 
go odrodzenia w duchu katolickim i — <Reduta> na Pohulance. Pożegnal- 

ny koncert Muszynów. W sobotę A Boa narodowy! R z pożegnalnym koncertem wystąpi po raž Uczestniczki Zlotu złożą hołd drugi światowej sławy para: murzyn p. Fran- prochom”', Mieczysława | i Bolesława 
Chrobrego. U kolebki państwa i na. 

cis Mores, baryton opery w  New-York“u i 

. rodu. zaczerpną otuchy j sił do wy- 

narodowym. й 
Na czele nowoutworzonej  filji 

Instytutu Narodowošciowego 
poseł Chomiński. 

TEATR i MUZYKA, 

mulatka, sopran teatrów londyńskich p. R. 
King-Reavis, którzy dali się poznać w Re- 
dacie, gdzie doznali entuzjastycznego przy: tężonej twórczej pracy dla wzmocnie* 
esa zwy par wyżej A ‚ Mia Polski wskrzeszonej, dla przyspie- 

ilety w cenie . do nabycia i i i : 
wcześniej w biurze pig (Olkiewicz 11) z a dobra i prawości 
iw dzień koncertu w kasie teatru odz. : © 
Se PE. k Związek S. M. P. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»), Dzi- syła na zlot 60 druchen. 
siejsza premje a. Jak, było do przewidze- 224440000500000000000005560REGRH6 
nia, zapowiedź dzisiejszej premjery, kroto- m D RZA 
chwili Hennequina i Vebera <Pani Prezeso- ® „RH. „Blawat Wileriski“ 
wa» wywołała żywe zainteresowanie, dowo- w Wi dT 
dem cz go ruch przy okienku kasowem. в ilno, ul. Wilefiska 31, tel. 382. 

Poleca na sezon letni: 
muśliny,  batysty, łekkie 

* Nic dziwnęgo, gdyż artyści nasi są spe- = 
cjaliści w lekkiej komedji, zaś niezwykle za- -- krepony, 
bawna treść krotochwili daje ogromne pole m jedwabie, wełny na kostjumy damskie 
do popisu całemu zespołowi. £ 1 męskie. Bielizna damska i męska, 

„ Popołudniówka niedzielna. W nie- m gotowa i na zamówienie. Pończochy 
dzielę o g. 4.ej m. 30 pp. po raz ostatni m damskie, skarpetki męskie i dziecinne. 
grana będzie komedja Langera <Łatwiej B Wybór wielki Ceny niskie, 
przejść wielblądowi»... a Dajemy również na raty, 

Ceny najniższe od 15 gr. SEDUDZNNNAZENASNUREENEANAJSH 

w Wilnie wy- 
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ĮBudowle z gliny. 
Przed kilkoma dniami w auli wy- 

działu Sztuk Pięknych USB. inż.-arch. 
p- F. Wojciechowski wygłosił cieka» 
wy odczyt o budownictwie ogniotrwa« 
łem. Odczyt odznaczał się nader bo- 

, gatym materjałem statystycznym oś- 
wietlającym przeżywany przez nas 
moment wzmożonego ruchu budowla- 
nego na wsi. Sprawa te jest ogrom- 
mie ważna, gdyż żabudowania wieį- 
skie powinny być uważane jako war- 
sztaty pracy, a więc z ich odbudową 
ze związana jest Sprawa uprawy 

roli. i 
Na obszarach, szerokim pasem 

wzdłuż b, frontu położonych ruch bu- 
dowlany prowadzony jest z intensyw- 
nością absolutnie niewystarczającą. Na 
terenie samego tylko woj. wileńskie- 
go wzniesione być musi 28 tys. bu- 
dynków (chat i zabudowań gospo- 
darczych). Żywiołowy postęp reformy. 
rolnej, jak komasacja i parcelacja po- 
ciągają za sobą konieczność budowy 
nowych sadyb. 

Wobec ogromnego przetrzebienia 
łasów przez okupantów i trwającego 
obecnie wzmożonego wyrębu drzewa 
na użytek wewnętrzny i eksport, w 
wielu miejscówościach odczuwa się 
już dzisiaj brak budulca, Drzewo sta- 
je się droższe i coraz to trudniej do- 
stępne ludziom mniej zamożnym, 
Ten stan rzeczy aktualizuje kwestję 
wznoszenia budynków z gliny, gdyż 
cegła nie wszędzie jest i nie każdy 
może sobie na nią pozwolić. Budow- 
nictwo glinobitne znane było jeszcze 
w starożytności Egipcjanom i Chiń- 
czykom, gdzie odpowiednia glina by: 
ła pod ręką, a warunki klimatyczne 
sprzyjąły. Czy budowle tego typu 
mogą pawstać u nas, oto pytanie, 
nad rozwiązaniem którego biedzi się 
szereg wybitnych znawców. 

Prelegent wymienił cały szereg 
systemów budowli z gliny wskazując 

ich zalety i wady i podkreślił, że w wo- 
jewództwach południowo-wschodnich, 
gdzie klimat jest cieplejszy i suchszy 
budynki te są od dawna dość roz- 
powszechnione. 

Na naszym terenie propagatorem 
budynków z gliny jest p. Niewiero- 
wicz z Oszmiańskiego. Broszurka 
jego traktująca o jednym z typów 
budownictwa wiejskiego zdaniem 
prelegenta zawiera dużo błędów z , 
punktu widzenia techniki budowlanej, 
M Kończąc swój reterat — p. inż. 
Wojciechowski zaznaczył, że budynki 
wzniesione na trwałym fundamencie 
z cokółem, z dobrze wymieszonej 
gliny z dodaniem słomy, chrustu i t. 
p- w sposób zgodny z wymaganiami 
techniki, a przytem ukończone zosta- 
ły w pierwszej połowie lata, aby 

  

SŁ O 

Antypaństwowe demonstracje komunistów. 
w Warszawie. 

46 osób aresztowanych —10 osób padło ofiarą demonstracji. 
We wtorek o godz. 5-ej popoł. 

komuniści usiłowali zwołać wiece na 
Pl. Kazimierza Wielkiego i Żelaznej 
Bramy. Tam mieli uformować pocho- 
dy, które się zamierzały połączyć i 
przejść ulicami Leszno, Karmelicką i 
Dzielną pod więzienie. 

Władze bezpieczeństwa, natych- 
miast po otrzymaniu wiadomości o 
demonstracji komunistycznej, wydały 
odpowiednie zarządzenia, na podsta- 
wie których policja pochody i wiece 
miała zlikwidować. Komuniści na wia- 
domość o tem, że w sprawę pocho- 
dów i wieców wdała się policja, za- 
niechali chwilowo demonstracyj i ro- 
zeszli się. Zaledwie ich garstka w to- 
warzystwie licznych gapiów odważyła 
się przejść ulicami w kierunku wię- 
zienia na Dzielnej. 

Akurat za godzinę t. į. 0 g. 6-ej 
pppoł. przy Siennej i Sosnowej komu- 
niści zebrali się ponownie w liczbie 
około 250 osób, w tem duży odsetek 
żydów i mętów społecznych i próbo- 
wali powtórnie zgrupować pochód. W 

miały czas dobrze wyschnąć przed 
nastaniem zimy, mogą służyć przęz 
szereg dziesięcioleci w _ zupełności 
odpowiadając swemu przeznaczeniu. 

Z dyskusji, jaka wywiązała się, oka- 
zało się, że ten rodzaj budownictwa ma 
i przeciwników, zgodzono się jednak że 
wobec drożyzny i braku drzewa oraz 
niemożności udostępnienia włościa- 
nom cegły, należy wyłonić fachową 
komisję z pośród architektów i tech- 
ników celem zbadania całokształtu 
sprawy i opracowania typów budyn- 
ków i sposobów ich wznoszenia, któ- 
re ewentualnie -mogłyby być u nas 
stosowane. Komisję taką wybrano; 
ma ona w ciągu najbliższych tygodni 
złożyć odpowiednie wnioski p. Wo- 
jewodzie. й 

     

  

uregulowanie zaległych 

Konto Czekowe 

Nr. 80259 | 
AEK. HG SKIEKIEKIEKIA 

migfzostali przez policję rozproszeni 
Mimo niepowodzenia nie zanie- 

chali dalszych demonstracyj, Około 
150 osób przeszło ulicami Sienną, 
Marszałkowską, Ś-to Krzyską do Jas- 
nej. Przy ul. Jasnej pochód został 
znów zlikwidowany. Z tłumu padło 
kilka strzałów. Na szczęście jednak 
ofiar nie było, Tam odebrano komu- 
nistom transparent z napisami nawo- 
łującemi do antypaństwowych wystą- 
pień W chwilę pn zlikwidowaniu de- 
monstracyj przy Ś-to Krzyskiej i Jas- 
nej, komuniści zebrali się znów w 
okolicach Sosnowej i Siennej w licz- 
bie około 350 osób. Tu jednak zo- 
stali rozproszeni przez publiczność, 
która rzuciła się na demonstrantów z 
okrzykiem „precz z komunistami”, 
„niech żyje Polska!" 

W. czasie demonstracyj zatrzyma- 
no razem 46 osób; 9 osób: zostało 
dotkiwie pobitych; 1 osobę w stanie 
ciężkim po udzieleniu pierwszej po- 
mocy przez pogotowie ratunkowe, 
odwieziono do szpitala św. Rocha. 

RZY PRZEZ WĘPEE REY ZEOY TSZT 

Nowości wydawnicze. 
— Artur Schroeder: <Awantury {е. 

atralne». Dwanaście opowiadań z życia ak- 
torów i teatru. Str, 183. Lwów. ydawn. 
Zakł. im. Ossolińskich. 1927. 

— <Naokoło świata». Tom 37. Między 
innemi; «Osuszanie zatoki Puckiej» (H. Maeu- 
sel), <Wyspa różowych flamingów» (F. 
Gwiżdż), «Mistrzowie reżyserji filmowej» 
1. Strzelecki) etc. Wszystko hojnie i pięknie 
ilu! strowane, 

4% Wędki składane—laski i 
rozm. przyrządy 

  

DO RYBOŁÓWSTWA 
uni teżczó 6 A EKT BA, 

Wilno. ul. Wileńska 32. + 

KIEEIKA FIFKA! 
0d Administracji. 

Prosimy naszych Sz. sz. Abonentów o łaskawe 
prenumerat, tudzież 

„wnoszenie przedpłaty na CZERWIEC. 

Słowa P. K.O. 
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@ Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
e Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5)   

Dziś będzie 
wyświetlany film: 9 „Jędnodniowy Książe” 
W głównej roli Domenico Pambino, znany jako Sacita Z filmu «Maciste Imperator». 
Cena biletów: parter — 60 gr., bałkon — 30 gr. ы 
Ostatni seans o godz. 10, Początek seanš6w: w niedzielę i šwigta od godz. 3-ej, w 
inne dnie od godz. 5-ej. 

dramat Salonowo- 
Sensacyjny w 10 aktach, 

. W. poczekalniach koncerty radjo, 

  

ei „Helios“. 
© ul Wileńska 38. „„Ulica Pokusy 

żanki. Przepych! Wystawa! Frapująca treść! 

Parter — 80 gr., Baikon — 50 g. Premjera! Ostatnia „Sensacja Paryża 1927—28 r. |“ т 
46 Wielki film wystawowy z życia najmodniejszej ulicy Świata «Rue 

de la Paix». W rol. gł, Andreć Lafaette ideał nowoczesnej Pary- 
@ 
@ 

л 
  

  

ul. A. Mickiewicza 22, B 

e NANKAMAZZNEMWEU 

2 Test „ł olonja“ 

3 EaE3E3 
Nadeszty 

ostatnie nowości 
W dziale damskim: 

OBUWIE płócienne 1 skórzane, 

SUKNIE, 
BIELIZNA, 
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ODC 

M najnowsza farsowa kreacja 
OSSI OSWALDA 

potajemnego małżeństwa... Gabinet dentystyczn 
i cnotliwa żona w jednej osobie... 
2 aktowa pika itna f rsa. 

ESL AAB KAB Ea KÓB 4 

na sezon letni 

wszelkie GALANTERJE gąmskie | OBUWIE etc. 
CENY BARDZO NISKIE. 

W. Jankowski i Sia 
Wilno, ul. Wielka 42, telef. 1200. 

  

    
ZGRUBIENIA 

UK 
Ządać mczędzie! 

NUŁAD GŁÓWNY 

PARIER od 80 gr. Dziś Miotająca skry dowcipu "wybichająca rakietami śmiechu 

„Dziewcze z kabaretu 
o nocny dom warjatów.. Cowboy, žonglei 
DLA NOWOCZESNYCH «DZIEWIC>.2 pt: = 

, jak 
PENSJO! AT 

BEBAGEBECEA 

W dziale męskim: 

KAPELUSZE, 
KRAWATY, 

| KOSZULE, 
PALTA, 
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Korkownice, 

Filtry 
Baljė klepkowe, 
Koryta drewniane, 
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: Etažerki i krzesła. 
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Codziennie od 

409684644642420960224546640425422 

£ Z powodu likwidacji fabryki 

WYPRZEDAJEMY 
Automaty — rozlewaczki, 

Rezerwoary po 2.500 litrów, 
Rury żelazne różnej długości i średnie, 

kompletne i blachy cynkowe, 

Lampy naftowo-gazowe Krengla, 
Kuchenki naftowe Gertza, 3 
Szafy, stoły biurowe i obite blachą 

Piecyki przenośne želazne, 
inne przedmioty, 

Ul. Wiwulskiego 10:b. 

“6 w 8 akt. najkomiczn ej- e 
szych sytuacji. Tajemnica 

_ Młody, energiczny i inteligentny b. 
ziemianin poszukuje dany: NAC, 
evońoma lub leśniczego w majątku. 
Złoży kaucję od 500 dolarów 
wzwyż. Referencje pierwszorzędne. 
Wileńskie Biuro Komisowo- Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152, 
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"żółty. 
Łubiny i_ niebieski 

oraz SEFAdEIIĘ „o... 
ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wilno, Zawalna П-а 
Na zakup łubinu Państwowy Bank 

'Rolny udziela pożyczki. 

44005 
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To tež įasny 
dzień 28—V rb. był nietylko mojem 
świętem, — lecz był też 
wszystkich wspomnianych współpra- 
cujących z nami zespołów od 1900 

wo 

Słów kilka podzięki. 
W dniu 28 'czerwca grono nauczyciel- 

stwa obchodziło 25-ietni jubileusz pracy na 
niwie oświatowej zasłużonej działaczki p. 
widowej. Podczas obchodu wygloszono 

szereg przemówień, podnoszących zasługi 
jubilaiki położone na' polu organizacji szkol- 
nictwa polskiego. Opowiedź jubilatki umiesz- 
czamy poniżej: 

padły na mnie wczoraj złote kas- 
kady pochwał i słów uznania z po: 
wodu rzekomych zasług moich na 

polu długoletniej pracy społeczno-o- 
światowej. 

Spełnienie powinności obywatel- 

skich—to nie zasługa—a obowiązek... 
Zwłaszcza praca której się oddałam, 

była i jest umiłowaniem i treścią ży- 
cia mego... na jej zaś drodze przy- 
świecała mi zawsze w oddali promien- 
na gwiazda przewodnia Wolnej i nie- 
podległej Ojczyzny, dla której trzeba 
bvło corychlej—mocny duchem, ra- 
mieniem i myślą—maierjał ludzki szy- 
kować. : 

Te okoliczności właśnie wpłynęły 
na to, że gdy, jak wiadomo ogólnie, 
—-praca nauczycielska i kierownicza 
szybcej niż każda inna wyczerpuje siły 
i nerwy ludzkie — mnie jednak — po 
tylu latach—oszczędżiła łaskawie: do- 
tychczas czuję w sobie zapasy sił i 
energji,sto też śledząc stale za błyska- 
wicznym postępem współczesnej pe- 
dagogiki i przyswajając okiem doświad- 
czonego krytyka to, co jest dobrego, 
— pracuję dalej, bo pracować mogę. 
Dziś mam nieduży warsztat pracy, 
lecz przywiązuje do niego wielką wa: 
gę: uprawiam ugor nietknięty—dzie- 
wiczy, pracuję znów z intensywnym 
zapałem, bo w tem najmłodszem po- 
koleniu, które nie widziało już trage- 
dji krwi i wojny, widzę jedynie odro- 
dzenie nasze—jaśniejszą przyszłość i 
trwalszy byt narodu. 

Dodatnie rezultaty podczas długo- 
letniej pracy, za które tyle owacji 
przyjaciele mi zgotowali są również 
nie moją jedynie zasługą. Mam u- 
czucie człówieka, który nieprawnie 
przywłaszczył sobie jednemu zasługi 
należne w równej mierze jego oto- 
czeniu: współpracownikom, którzy w 
pracy nad młodzieżą hołdowali zawsze 
wspólnym ze mną ideałom, 
"chętny i serdecny udział Rodziców 

a także 

dzieci. Zasada wspólnej zgodnej i 
serdecznej pracy rodziny ze szkołą 
miała u nas zawsze szerokie: zastoso* 
wanie. Naszym Komietom Rodzic t. 
z. opiece szkolnej 
my... Oni to w chwilach najtrudniej- 
szych naszych przeżyć szkolnych by- 

moc zawdzięcza« 

li nam zawsze pomocą i podporą... 
i pamiętny dla mnie 

tryumiem 

UWA 

roku dó dzisiejszej doby—lm więc 
lwią część wczorajszych hołdów na 
ręce składam. Z dodatkiem czci i 
podzięki od siebie... 

A zaś za podniosłe chwile prze- 
żyte przezemnie dn. 28.V r. b. skła- 
dam serdeczną podziękę — przede-' 
wszystkiem: Szanownym Inicjatorom 

„i Organizatorom Obchodu Jubileuszo- 
wego długoletnim członkom Komit. 
Rodzic. dawnej szkoły mojej — z 
p. E. Domańską i inżynierem J. Gu- 
mowskim na czele, przy serdecznym 
udziale p. Z. Jaksztasowej, Z, Gumow- 
skiej i innych pań—przyjaciól szkoły. 

Oraz czcigodnemu D-rowi Węsław* 
skiemu b. prezesowi tajnego  Komit. 
Edukac.—Zacnemu Ratownikowi szkol- 
nictwa naszego w najcięższych latach 
wojny. Sz. Komit. Rodz. obecnej 
szkoły mojej «Dziecko Polskie» da- 
rzącego mię również szczerą życzii- 
wością z p. profesorem W, Jakowic- 
kim na czele. jego Ekscelencji ks. bi- 
skupowi Bandurskiemu za łaskawe 
przybycie. P. kuratorowi (0. S. W. 
ktėry, chociaž sam nieobecny,—przez 
usta zastępcy swego p. naczelnika 
S. Kulesińskiego wyraził miłe nam 
słowa uznania dla pracy naszej. Ks. 
kanonikowi Jesińskiemu długoletniemu 
współpracownikowi w latach niewoli 
dziękuję za Jego piękną i serdeczną 
przemo wę. Sz. przedstawicielkom Stow. 
Naucz. Polsk. pod egidą którego 
długie lata pracowała szkoła moja — 
za życzliwe słowa dzięki składam, A 
także byłym i obecnym: kolegom i 
koleżankom pracy, oraz kochanej 
Młodzieży—b. wychowankom moim 
dziękuję za wyrażone mi ich uczucia. 
Następnie drogiej mojej dziatwie szkol- 
nej za miłą niespodziankę—w zakresie 
wyuczonėgo okolicznościowego špie- 

ZSĄDOW. 
Wyrok w sprawie Syczewskiego, 

Ginki i S-ki. 
Onegdaj przez cały dzień odbywało 

się w dalszym ciągu przesłuchiwanie 
świadków ze strony oskarżonych Swiad- 
kowie ci nic konkretnego nie wuoszą do 
sprawy, Zeznania ich obracają się įprze- 
ważnie dokcła tego co oskarżeni pora- 
biali przed zaangażowaniem się do ro- 
boty szpiegowskiej, 

Jak krążą wersje w kuluarach sądo- 
wych w czasie przewodu wyszły na jaw 
sensacyjne szczegóły. Syczewski, który 
był na Syberji komisarzem bolszewic- 
kim miał zostać specjalnie delegowanym 
do Polski dla zorganizowania tu wy- 
wiadu. Skorzystał ze znajomośc wśród 
wyższych urzędników kolejowych 
<wkręcił się» do jednego z najważniej- 
szych wydziałów Dyrekcji — gdzie kon- 
DŻ się wszystkie tajemnice woj- 
skowo-kolejowe. Od jakiego czasu Sy- 
czewski pozostawał na usługach wywia- 
du bolszewickiego przewód sądowy do- 
kładnie nie ustalił. W każdym razie zda- 
je się ma ulegać żadnej wątpliwości, że 
rozpoczął on robotę z chwilą przekro- 
czenia granicy poiskiej. 

Większą figurą w całej aferze szpie- 
gowskiej był Ginko. On by: głównym 
macherem, w Kiorego rękach łączyły 
się wszystkie nici afery szpiegowskiej 
na Wileńszczyźnie. On angażował no- 
wych ludzi, oz nakreślał plany roboty, 
on finansował wszystkich ajentów Z. 5. 
S. R. operujących na ziemiach Wscho- 
dnich, 

Wczoraj o godzinie 14 m. 20 po po- 
ludniu sąd pod przewodnictwem sędzie. 

go Jodzewicza wydał wyrok — na mo 
którego zostali skazani: za dostarczanie 
ajentom Rosji Sowieckiej w interesie 
tego państwa dokumentów mobilizacyj- 
nych, oplsu ćwiczeń wojskowych i ma- 
terjałów dotyczących objektów kolejo- 
wych Zygmunt Syczewski na 12 lat cię- 
žklego wigzienia, Juijan Ginko na 13 lat 
ciężkiego więzienia, Zygmunt Szynkało: 
wicz na 7 lat ciężkiego więzienia i Pa- 
weł Putkiewicz na 6 lat ciężiiego wię- 
zienią Wszyscy czterej z pozbawieniem 
praw stanu; za dostarczanie a2jentom 

wl, Oraz sz. dyrygentowi i twórcy pperulącym wewnątrz kraju tychże do- 
а > żakuj entów Sulejman Aleksandrowicz na 5 jego p. F. Malinowskiemu. Dziękuję jąt Śsskieg: siwdenik, Anęestja Mot. 

też p. vice prezydentowi Łokuciejew- 
skiemu, oraz ks. prefekt, Rymkiewi- 
czowi za łaskawe przybycie, i—wszyst- 
kim, wszystkim licznie zebranym go- 
ściom— przyjaciołom moim za te nie- 
zapomniane podniosłe chwile serdecz= 
ne „Bóg zapłać" —składa 

. 'Wdzięczna Jubilatka 
Stefanja Świda. 

Zakład sztucznych wód 
mineralnych i napojów 

chłodzących 
pod firmą 

Е. Tromszczyński 
|| w WILNIE pod kierown'ctwem 

. _ wspėlwlašciciela prowizora 

7 W. Wrzešniowskiego 
S poleca: sztuczne po mineral- 

Giri ne (Vichy Ems, Karlsbad i innej 
inapoje chłodzące, przyrządza- 

SU 2 ne wyłącznie na cukrze. 
=“ 2 g ZAKŁAD: Piwna 7. 

MAGAZYN: Wielka 50. 

    

      

   

  

    

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

jedynie niezawodnych środków 

TANATOL przeciw karaluchom i prusakom, 
ORWIN przeciw myszom 
MO GIL przeciw pluskwo 
SIN TIiN przeciw molom, 

a przekonacie się, że 

i szczurom. 
m. 
pchłom i t. p. 
są najskuteczniejsze. 

W użyciu od 1911 roku, 

` LABORATORJUM CHEMICZNE { 

JJ SROCZYŃSKI i S-ka 
Warszawa, Eirktoralna Nr. 21, tel. 65-11 

+ Potrzebne mieszkanie 3 
24 — 3 pokoje z wygodami i kuchnią, 3 

od sierpnia lnb września, dla bez- 
4 dzietnego małżeństwa. Najlepiej — w 6 

| okolicy ul. Kościuszki. NOT 
; półrocznie zgóry. Oterty—w redakcji + 

+ 

  

    

     

   
«Słowa» dla inżyniera H. T. 

KUPIĘ 

„bardzo daleko'od Wilna. Zgłoszenia do 
administracji <Słowa» dla W. K. 

i Foiwańrk 4 ‚    

  

  
  

: ż * Turbiny 

|
-
©
:
 

cynkową, 

deski i 

DO UŻYTKU 
godz. 11—2, 

REPREZENTANT 

St. Stoberski i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 9. 

| KEFIROW 

    

    

  

wodne +|M.Wilenkin 

   

  

gos «Francisa» stojące i leżące ; 2 S-ka i 
‚ Instaluje z gwara na ulgowych ; a z ogr. odp. 

oai ARR Wilno,ul.Tatarska 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

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

Dogodne warunki i 
na raty. 

DOMOWEGO     

  

  

       

  

4 Medaliai OE RA S części l Wielkiej 

| ` Magistrat miasta Wilna PABR. CHEM. FARM Magazyn ‚ 
7 4 M ž a ‚ em wy” 

Gi 400000%004000455000 OZIASZA przetarg nabudowę ga- [R lose aoulechi, ma jęcia od. 1:g0 lipca. 
p i "AA į 66 4 jówki przy lesie Kuprjaniskim oraz 5X,  wAaRsZawa й “Ъ“ЁЁ:“РЁЁМ 

zabudowań gospodarczych i studni. z 

Redakcja „3 owa ė Termin skladania ofert do dnią 8 Szkolna, ul. Wielka 66. 

(Q poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego iš czerwca roku 1927 do godz. 12 w HEMOROIDY + 

Średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, buchalterji K aids žų Y Wilna Dainial ads iną w 5—6 dni. (50 letnie doświad.) Or. 6. Wolison ) 7 R kiego. @ A ч ł i braniem poczt | vas Nok paie vieno I awake Nr 2 pokój Ni. 47. Temte ой | Каа ооа gang 0 | wot amo 

    

     ® Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa w 
otrzymać bliższe informacje. 

  

J. WIERZBOWSKI. Wileńska 7, tei. 1067 

.2000920990 

| Słynna Wróżka Ghiromantka 
> przyjmuje od 10 do 8 wieczór, Prze- 

powiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości i t d. Adres: naprzeciw 
Krzyża (Zarzecze), ul. Młynowa 21, 
m. 6, w bramie schody na prawo,   

  

   
ч . 

Bol głowy 
i WYCZERPANI 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgli- 
wości wątroby, nerek, kamienie 261- 

ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 
nia hemoroidalne są spowodowane 
złą przemianą materji i zanieczyszcze- 

niem krwi w organizmie ludzkim 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 
pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 
a przedewszystkiem uzdrawiają Żołą- 
dek i powodują regularne działanie 

troby | nerek, oraz usuwaj. 
2% obstrukcję. я 

Ziola zg6r Harcu d-ra Lauera 
usuwają z organizmu zbyteczne nie- 
użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu 
się osadów, następstwem których jest 

reumatyzm i artretyzm. : 

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

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

Sprzedaż w aptekach i składach 
aptecznych. 

PRZNERSESKERYCYNAE 

; 

   

giewicz na 4 lata ciężkiego więzienia i 
za dopomaganie w zbieraniu i dostar- 
Czanie materjałów szpiegowskich: Jacenty 
Sinica na 4 lata więzienia OO -- 
go dom poprawy oraz Izydor Sudnik, Bo- 
rys Krućko, Władysław Ginko na 3 lata 
więzienia zamieniającego dom poprawy. 
Jan Klimaszewski dia braku dowodów 
został uniewinniony. Wszyscy Skazani 
przyjęli wyrok zupełnie spokojnie. s. 

ułtava WARSŁAw:KA 
1 czerwca 1927 +, 

Dewizy i waluty: 

124,61 
Tranz. 

Belgja 124,30 
GIEŁDA WILENSKA. 

Wilno, dnia 1 czerwca 1927 r. 
Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,91 8,89 
Papiery państwowe. 

Dolarówka 5 dol. 5560 
Listy zastawne. 

Wil. B, Ziemsk ; zt. 100 50,20 
Е Akcje. 1 

Kupne- A 
123,99 

Sprz. 

  

УРА TTT TTT 

Nowość wydawnicza 

Czesława Jankowskiego 

„WRAŻENIA RUMUŃSKIE” 

Bank Polski zł. 100—153 

CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

Es Ads 
m m a ке 

* DOKTÓR 

D, ZELDOWICZ 
chor, W ENERYCZ- 
NE, Mi OPEC, 

SKORNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RY! E i chor. 

DROG MOCZ, 
rz. 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tej. 277. 
W. Zdr. Nr. 31. 

mne ara - ” 

olecam ofiar- i 
p Móch. naszych czern 

czytelników 
bardzo biedną rodzi. ósmej klasy  poszu- 
nę. Rodzice oboje su- kuje kondycji na lato, 
chotnicy, troje drob- posiada jęz. niemiecki. 
nych dzieci, Ojciec Zgłoszenia od 10— 
w szpitala Matka nie 12 g. Mickiewicza 42, 
ma sił aby pracować. m. 11. 
Przymierają głodem: 
Ofary gotówką i w 

2 POKOJE naturze rzyjmuje 

umeblowane z uży- administracja <Słowa» 

й walnością kuchni do 

2 pokoje --">:--:: można dowiedzieć się 
o wynajęciu ietniska. 

z używalnością kuch: 

ni do wynajęcia przy 

  

    
   

   
   

     

   
        

    

z 12 ilustracjami. 

POSHDA 
Potrzebny uczciwy, 

energiczny gajowy, 
żonaty, do  majątkia 
pow. Dziśnieńskiego, 
poł kilometra od stacji 
kol. Parafjanów, obok: 
miasteczko,  Kościoł. 
Mieszkanie, ogród, 
uposażenie  dobrg, 

rekomendacja konielz 
na. Adres: ta Pa- 
rafjanów  ŠSiemaszko.. 

]5 i 6 czerwca będę w 
Wilnie, w. hotelu 

Bristol Nr 5, 

      

Jagiellońska 5 m, 17. 

  

  

ul. Zawalnej 16 m. 32. a: T 

Porozumieč się lokujemy dogodnie | 

od 3 do 5 po” poł. е IAL, | 
_ zabezpieczenia 
D. H,-K. <Zachęta»   

  

  

OSZUKU a. | Odaūska 6, 1 pietro, 

p. do mi tel. 9—05 

siekiais, RT у 
małej rodzinie, umiem Majątki 

"wa... Wielka 27--14, | ziemskie kupujemy 
Laskotowiczówna. LP s 

i . H.-K, <Zachętg: 
Korespondent - | Gdańska 6, 1 nd 

buchalter ZR 
  

władający kilkoma 
językami. Posiadającyj D O MY 

by 

rachunkowość _rolną| gochodowe  posia- ' 
i skarbową. Dosko. damy do Adas A nały organizator w) ną warunkach 4 tych dziedzinach, po- dogodnych i 

szukuje posady. H.-K, <Zachęta» į Wiadomość: Zawalna 
Nr 3, godz. 2—4. ба     ańska 6 1 pe 

Tel. 9—05, 
  

  
, Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialńy 1a Owłoszenia Zenon Ławiński, 

* 
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