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Nowość wydawnieza. Najnowsza książka 

Prof. D-ra Marjana Zdziechowskiego 

Walka o dusze młodzieży” 
Opuściła prasę drukarską i jest do nabycia we wszystkich księgarniach, 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz mitimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—e 30g 
za tekstem 10 froszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe I tabelowe o 25 proc, droże” oraz z 

ZCZENIE. 
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Przewodniczący Głównego Komitetu Wyborczego do Rady Miejskiej m. Wilna podaje do wiadomości publicznej, że w ostatnim dniu przeznaczonym do sprawdzania list wyborców 

i wnoszenia reklamacji t. j. dziś 3 czerwca r. b. w p ątek wszystkie miejscowe (obwodowe) Komitety Wyborcze będą czynne bez przerwy przez 13 godzin — 

od godziny 9 rano do godziny 10:ej wieczór. 
Wilno, dnia 2 czerwca 1927 r. (—) W. ŁUCZYŃSKI Przewodniczący Głównego Komitetu Wyborczego do Rady Miejskiej m. Wilna. 

  

SĄD SALOMONOWY. 
Rząd polski otwiera granice dia piel- 

grzymów z tamtej strony kordonu, z republi: 

ki kowieńskiej aby mogli przybyć na uro- 
czystość koronacji Matki Boskiej Osirobram- 
skiej królowej korony polskiej i wielkiej 
księżnej litewskiej. Niewiadomo jeszcze jak 
rząd kowieński zareaguje na ten piękny gest 

naszego rządu. Ale gest ten stać się musi punk- 
tem wyjścia głębszych rozważań co do wza- 
Jemnego stosunku Warszawy, Wilna i Kowna. 

Pan Ludwik Abramowicz, który w swoim 
Przeglądzie Wileńskim jest tem „dla rządu 
kowieńskiego co Temps dia rządu francus= 
kiego, to jest prawie eficjalnym interpretato- 
rem jego posunięćji przysięgłym;obrońcą ca- 
łej jego polityki, w ten sposób ironizuje na 
temat intencji naszego rządu. 

Wyznać musimy, że nie rozumiemy do- 
brze tych pobudek, któremi się kierują stery 
miarodajne w; Warszawie tak usilnie za- 
biegając o przybycie tłumów litewskich na 
uroczystość koronacyjną. Chybaż nie chodzi 
im o to. by wobec olbrzymiego napływu 
wiernych z całej Polski Żywioł litewski z 
terenu Wileńszczyzny nie był zbytnio już 
zmajozryzowany i aby mogły go wzmocnić 
zastępy rodaków z za kordonu? A więc gra- 
ją tu rolę względy polityczne, Ale jakie? 
Olšnienie ludności przybyłej z Kowieńszczyz- 
ny przepychem i okazałością aparatu pań- 
stwowego polskiego? Popisanie się wobec 

ranicy tolerancją i ustępliwością rządu 
a> w zestawieniu z uporem i nie- 
przejednanem stanowiskiem Kowna? Oddzia- 
łanie bezpośrednio na nastrój mas litew- 
skich względem polskości? 1 

Aby edpowiedziećg na tę ironię p. A! 
ramowiczą drukujemy ten artykuł o <Sądzie 
Salomonowym». Artykuł ten napisany zo- 
stał w sierpniu 1921 r. a więc bardzo daw- 
no, bo już blisko sześć lat temu. Tem nie- 
mniej dla pogłębienia sprawy zaproszenia 

pielgrzymów kowieńskich przez rząd polski 
jest on nam potrzebny. Należy przypomnieć, 

że w sporze o Wilno Polska była zawsze 
tą matką rodzoną, która dziecko swej tra- 
dycji historycznej, dziecko unji polsko-litew- 
skiej kochała naprawdę, republika kowień- 
ska była „tą matką udaną, obcą i cudzą, któ- 
ra żywiła zazdrość nie znała miłości. 

Zachowała się po dzień dzisiejszy 
piękna tradycja wyroku, wydanego 
przez króla Salomona, gdy sianęły 
'przed nim dwie niewiasty; i każda 
twierdziła, że niemowlę do niej należy. 
Obydwie przytoczyły mnóstwo argu- 
mentów i dowodów wzajem sobie 
przeczących, ałe król wcjrzał jeno na 
stosunek każdej z nich do dziecka, 
poznał istotną matkę i zwrócił jej 
dziecko, 

Był to sąd sprawiedliwości i prawdy. 
Pozostawiając konferencjąm argu- 

menty historyczne i ekonomiczne, a 
politykom Europy ważenie sił i inte- 
resów politycznych stron i potęg 
trzecich, spójrzmy na kwestję wzro- 
kiem króla Salomona, pomnąc, że 
niegdyś wyrok jego był nieomylny, 
gdyż na nieomylnej prawdzie się o- 
parł, Chociaż polityka tak wielkie je- 
szcze w życiu ludzkości posiada zna- 
czenie, że się do niej prawa moralne 
nakłaniać muszą, choć w długiej hi- 
storji dziejów cywilizacji spełniła ona 
więcej gwałtów, niż aktów sprawied- 
liwości—sumienie ludzkie wszechcza- 
sów znają sądy od wyroków  polie 
tycznych zgoła odmienne i tradycja 
sądu  Salomonowego niewątpliwie 
przetrwa w pamięci ludzkiej dłużej, 
niżeli decyzja Kongresu Wiedenskie- 
do z roku 1815, lub Traktatu Mo- 
skiewskiego z 1920 r. 

Toczą spór dwa państwa: Polska 
i Litwa Kowieńska; wyczerpały się ar- 
gumenty polityczne, historyczne i eko- 
nomiczūe, czas zapytać: któraż ze 
stron ma moralną słuszność? 

Próba, jakiej poddał Salomon dwie 
niewiasty, zgłaszające się, jako matki 
niemowięcia, przynosła mu w jednem 
mgnieniu oka ujawnienie prawdy, po 
odruchu obydwóch poznał istotną 
miatkę, Dwa i pół lata, ubiegłe od 
chwili rozbicia potęgi najeźdczej zale- 
wającej wszystkie ziemie dawnej Rze- 

czypospolitej, dały aż nadto wyraźne 
dowody nieomylnej odpowiedzi na 
pytanie: która z dwóch stron spór 
wiodących, ma wobec Wilna więk- 

sze prawo do miana—Ojczyzny? 
Jeszcze jęczały pod butem najeźdz- 

ców ziemie dawnej Rzeczypospolitej, 
gdy pod adresem Wileńszczyzny Lit 
wini wypowiedzieli już swe uczucia .i 
zamiary. Memorjał litewski z 10 lipca 
1917 roku oświadczył: 

„Spolszczonych mieszkańców na- 
Szej ojczyzny nie możemy uznać za 
odrębną narodowość, uważamy ich 
jedynie za szkodliwy produkt nie- 

+ 

szczęśliwego historycznego rozwoju 
naszego kraju". „Tylko narodowi li- 
tewskiemu przyznajemy prawo  decy- 
dowania o łosach tego kraju*. 

Te same poglądy rozwijał jeszcze 
w 1904 r. słynny ideolog dzisiejszy 
Litwy Kowieńskiej ks. Dąbrowski i 
odtąd już Litwini wierni swemu hasłu 
nazywali 65 proc. ludzi. Wileńszczyzny 
nie Polakamiałe „Litwinami mówiącymi 
po polsku”; użył nawet tego określe- 
nia w 1921 roku przewodniczący de- 
legacji litewskiej ma konferencji w 
Biukseli Gałwanowski. 

Z końcem 1918 roku runął kolos 
teutoński pod uderzeniem  sprzymie- 
rzonych armji, jeszcze! ociągały się 
zastępy niemieckie z opuszczeniem 
ziem zagarniętych, a już skradał sę 
ku nim czujny szakal, węszący bliski 
żer—bolszewicka Krasnaja Armja. 

Polacy, ledwo uporawszy się z 
najeźdzcą w sercu swego kraju, zwró- 
cili wnet swój krok ku Wilnu, szu- 
kając sposobu, by mu udzielić ratun- 
ku. Już 29 grudnia 1918 roku Naczel- 
nik tylko co wyzwolonej Polski |. Pił- 
sudski, szle do przezesa ministrów 
A p. Clemenceau depeszę pro- 

sząc Państwa Sprzymierzone o inter- 
wencję, dla przepuszczenia wojsk pol- 
skich na obronę zagrożonego od bol- 
szewików Wilna, bądź o zmuszenie 
Niemców, by wydali ludności miejsco- 
wej w Wileńszczyźnie dostateczną 
ilość broni dła podjęcia samoobrony. 
Podobnaż depesza posżła przez -Spa, 
a jednocześnie wysłany przez polskie 
władze wojskowe rotmistrz Górka do* 
tarł do Wilaa, gdzie rezydował pod 
opieką Niemców rząd litewski i za- 
proponował Litwinom wspóine zorga- 
nizowanie obrony miasta. Taką samą 
propozycję uczynił wreszcie Litwinc m 
samorzutnie Komitet Wykonawczy 
Tymczasowej Rady Narodowej Ро!- 
skiej na Litwie. A czas był naejwyż- 
szy, gdyż siły bolszewickie, aczkol- 
wiek narazie nieliczne, zbliżały się już 
do miasta, zajmując bez oporu  tery- 
totja opuszczane przez Niemców. 

„31 grudnia 1918 roku rząd litew- 
ski zbiegł z zagrożonego Wilna do 
Kowna, pozostawiając Komitelowi Wy- 
konawczemu oschłą odpowiedź, że: 
1) Polący powinni uznać bez żadnych 
zastrzeżeń niepodłedłość Państwa Li- 
tewskiego w granicach obecnych ze 
stolicą w Wilnie, 2) bez tego uznania 
porozumienie się jest wykluczone. 

Wtedy garstka Polaków, miesz- 
kańców Wilna i okolic, porwała za 
broń w obronie kraju, a'e po pięciu 
dniach nierównego zmagania się z 
najeźdzcą, ulegając przeważającej sile 
bolszewickiej, obrońcy opuścili mia- 
sto i ruszyli ku wolnym od najazdu 
ziemiom Polski, by w niej zacząć 
tworzyć siłę zbrojną dostateczną dia 
wyzwolenia Wileńszczyzny. Powstała 
dywizja Litewsko-Białoruska, nieustan - 
nie wzmacniena przez zastępy ocho- 
tników z Litwy, a jednocześnie z za- 
lewem Wileższczyzny przez bolszewi- 
ków Rząd Litewski odpowiadał Rzą- 
dowi Polskiemu, że warunkiem sine 
qua non współdziałania w . obronie 
Wileńszczyzny jest uznanie przez 
Polskę Wilna za stołicę Litwy. 

To, co Polsce nie dawało spoko” 
ju, fakt, że Wileńszczyzna jęczy pod 

jarzmem bolszewickiem, nie mogło 
jednak skłonić Litwy do zajęcia in- 
nego stanowiska wobec propozycji 
współdziałania w obronie Wilna, jak 
żądanie przyznania jej Wilna, będą- 
cego podówczas w ręku obcego na- 

jeźdzcy. и 

Polska oglosila wiedy (12. II. 1919) 
swe stanowisko zasadnicze, znane 
już zresztą wówczas z licznych de- 
klaracyj partyj politycznych. 

„Rząd Polski, uznając prawo na- 
rodów rozstrzygania o swych losach, 
jest zdania, że kwestja granic między 
Państwem Litewskiem i Państwem 
Polskiem winna być  uregulowaną 
zgodnie z swobodnie wypowiedzianą 
wolą ludności terytorjów spornych", 
i nawet zaproponowała Polska wspól- 
"ne przeprowadzenie tego zagadnienia. 

Mijały miesiące, wreszcie lata, a 
stanowiska obu Państw nie uległy 
zmianie. jeno czas przyniósł dalsze 
objaśnienie wartości obu stanowisk. 
22 kwietnia 1919 roku wojska pol- 
skie wyzwalając Wilno, składając mu 
w darze hojną daninę krwi i wcho- 
dzą do miasta zwycięzko. I oto Pol- 

ska jednaka w dniach klęski i tryum- 
fu przez usta swego Wodza Naczel- 
nego zapowiada ludności wyzwolo- 
nego kraju: „Daję wam możność 
wypowiedzenia się swobodnie co do 
waszej przyszłości. Wojska te niosą 
wam wolność”. A gdy w dni kilka 
po odzyskaniu miasta zagroziło mu 
od ześrodkowanych sił wroga nowe 
niebezpieczeństwo, wyszli z miasta 
młodzież, robotnicy i kobiety, poszło 
wszystko co było zdolne władać bro- 
nią i niedopuszczono wroga do mia- 
sta, aż nadeszły posiłki i utrwaliły 
owoce zwycięstwa. 

Uroczysty sprzeciw Mocarstw (6 
marca 1919 roku) sprawił, że nie od- 
były się wówczas wybory do Sejmu, 
przygotowane już na całym obszarze 
Ziem Wschodnich. Niezłomny opór 
Litwinów  zrządził, że żadna z pięciu, 
czy sześciu następnych prób porozumie 
nia z Litwą, co do pokojowego ukoń- 
czenia sporu, nie dała rezuliatu, bo 
podczas, gdy Polska proponowała wy- 
słuchać głosu ludności i do niego się 
zastosować— Litwa żądała Wilna bez 
zastrzeżeń, odmawiając jego ludności 
prawa głosu w sprawie uważanej 
przez nią za przesądzoną, iż Wilno 
powinno należeć do Kowna. 

Tysiące adresów i uchwał zgro- 
madzeń ludowych zaniosło Połsce żą- 
danie włączenia do polskiej Ojczyzny. 
A wówczas Litwa uświadomiła już 
sobie ostatecznie, że gwałtu nad wo- 
łą ludności może dokonać tylko z 
pomocą siły obcej, wrogiej Polsce. 

Nadszedł właśnie czas, gdy zda- 
wało się Litwie, iż dzięki powodze- 
niom obcego oręża jest bliską osiąg- 
mięcia swych celów. Pod naporem 
hord wschodnich cofały się wówczas 
wojska polskie ku zachodowi. Za- 
miast pomóc Polsce i wspólnie z nią 
esłonić Wilno, do którego zbliżała 
się nowa chwila okropnej okupacji 
czerwonych watah, Litwini mając 
zawsze na względzie nie dobro lud: 
ności, lecz swe cele zaborcze, WSzczę* 
li rokowania z Sowietami o formalne 
przyznanie im terytorjum  Wileńskie- 
go, wbrew zgodzie ludnoś.i i wbrew 
rolsce, która tej ludności zapewniła 
prawo głosu rozstrzygającego. 

12 lipca 1920 roku stanął w Mo- 
skwie haniebny, gdyż dspczący przy- 
rodzone prawo ludu stanowienia o 

swym losie, układ litewsko-bolsze- 
wicki, a 15 lipca sprawozdanie z ope- 
racyj Armji Czerwonej (od 1 grudnia 
1919 r. do 25 listopada 1920 ;. str. 
16) głosiło: 

„Dziś wkroczyła do Wilna jedna 
z dywizyj Rzeczypospolitej Litewskiej, 
i razem z naszemi oddziałami rozbiła 
drugą Litewsko-Białoruską Dywizję 
białej armji polskiej” (to znaczy— 
wojsko krajowe z synów tego kraju 
złożone); i dodaje jeszcze raport 
Krasnej Armii: „Pomiędzy ' wojskami 
Rzeczypospolitej Litewskiej a Armją 
Czerwoną odbyło się zbratanie*. 

Nie dziw, boć przecie aneks do & 
Traktatu Moskiewskiego, wbrew za- 
pewnieniom ministra Purickisa z. 28 
sierpnia 1920 roku o zachowaniu 
neutralności przez Litwę w wojnie 
polsko-rosyjskiej, głosi wyraźnie że: 

„Okupacja przez wojska czerwone 
części terytorjum litewskiego nie bę- 
dzie uważana przez rząd litewski, ja- 
ko pogwałcenie traktatu moskiewskie- 

ani jako akt wrogi względem 
itwy“. ; 

Rozpoczęły się tedy znowu dla 
Wileńszczyzny straszne dni udręki, 
bolszewik rozstrzeliwał mieszkańców, 
Litwin pastwił się nad młodzieżą za 
wszelki objaw polskości; zbiegali do 
Polski wysłańcy ludności błagając o 
ratunek, zasilając szeregi dywizji Li- 
tewsko-Białoruskiej. 

Litwini nie zaniedbali niczego, 
by niedopušciė do oswobodzenia 
ludności, z jednej strony (jak to 
stwierdzają dokumenty, będące w 
posiadaniu polskiego Sztabu Ge- 
neralnego),  współdziałając „z cie- 

miężcą ludności — bolszewikami, z 
drugiej zaś korzystając z czynnego 

współdziałania drugiego znienawidzo- 

nego przez ludność tyrana — Niem- 
ców (rozkazy ministra Obrony Rze- 
szy z września 1920 roku). Stawiała 
Litwa czynny opór Polsce w jej akcji, 
która zbawiła od najazdu dziczy 
wsćhodniej cywilizację Europy, wre- 
szcie osiągnięto od obałamuconych 

    

Czang-Tso-Lin rozbity na głowe. 
LONDYN. 2 V. PAT. Wedle doniesień z Szanghaju, 

klęska marszałka Czang-Tso-Lina przybiera coraz większe 
rozmiary. Podczas gdy lewe skrzydło odrzucone zostało 
przez Czang.Kai Szeka, to prawe skrzydło zostało pobite 
na głowę przez gen. Fenga. 

Możliwość interwencji Japonji. 
PARVŹ, 2—Vi. PAT. W tutejszych kołach politycznych liczą * 

sę z możliwoścą interwencji Japonji w Chinach. Wobec dotych- 
czasowego stanowiska Japonji nie: podobna przypuszczać, aby 
dopuściła ona do tego, żeby Mandżurja wpadła w ręce nacjona- 
listów. Obawiają się więc powikłań międzynarodow;ch ponieważ 
interwencja Japonji zmusi Stany Zjedn. i Rosję do wyjścia ze 
swej dotychczasowej neutrainości. 

Francja zachowa neutralność. 
BERLIN, 2 VI. PAT. Agencja Telegraphen Union donosi, że fran. 

cuski charge d affaires w Moskwie odwiedził Litwinowa 
imieniem rządu francuskiego, że Francja w sporze między Anglją a So- 

wietami zachowa neutralność, Ambasador turecki w Moskwie odwiedzi; 

również Litwinowa, zawiadamiając go o zawarciu traktatu między Turcją a 
Włochami. . 

Sowiety przygutowują się do wojny. 
BERLIN, 2.VI. PAT. jak donosi Telegraphen Union rząd sowiecki prowa- 

dzi obecnie z rządami zagranicznemi rokowania w sprawie dostaw wojskowych 
dlałarmji sowieckiej. Dostawy te dochodzić mają do sumy 10.000.000 rb. Rząd so- 
wiecki prowadzi równocześnie rokowania z przedstawicielami zagranicznych 
przedsiębiorstw budowy okrętów w sprawie zamówienia ośmiu łodzi podwod- 
nych dla marynarki sowieckiej: Wedle tych samych doniesień komisarz ludowy 
Woroszyłow zwołał na najbliższe dni do Moskwy wszystkich głównodowodzą- 
cych armji sowieckich na konferencję. 

Wydalenie wszystkich Anglików z Rosji. 
BERLIN, 2.VI. PAT. Agencja Telegraphen Union donosi, że w moskiew- 

skich kołach politycznych liczą się w związku z odwiedzinami tloty aagielskiej 
na morzu Bałtyckiem z zaostrzeniem się obecnego zatargu między Anglją a So- 
wietami. Rząd sowiecki ma powziąć uchwałę w sprawie wydalenią wszystkich 
obywateli angielskich z granic Rosji. W związku z tem poselstwo norweskie 
w Moskwie miało już rozpocząć rejestrację obywateli Wielkiej Brytanji zamiesz 
kałych na obszarze Związku Sowietów. 

_Cziczerin w Kownie i Rydze, 
Według wiadomości otrzymanych z Kowna, oczekiwane jest 

tu przyb;cie Cziczerina, który zapowiedział, że w powrotnej dro: 
dze do Moskwy zatrzyma sę w Kownie i Rydze Ma on odbyć 
konferencje z Waldemarasem i min. Zeelensem. Konferencje te 
trzymane są w tajemnicy, dotyczyć mają spraw pierwszorzędnej 

„wagi, a manowicie stosunku Litwy i Łotwy do konfliktu anglo- 
sowieckiego. 

ЛНЕр 

Podpisanie pożyczki zagragicznej po świętach: 
WARSZAWA, 2..VI, (£el, wł. Słowa). Kwestja pożyczki zagranicznej 

jest w dalszym ciągu tematem rozważań zarówno w łonie rządu jak i mię- 
dzy najwyższymi dostojnikami państwa. Według obiegających pogłosek 
warunki pożyczki zostały już całkowicie uzgodnione z przedstawicielami: 
finansistów amerykańskich, obecnie pozostaje jedynie ustalenie tekstu kon- 
traktu pożyczkowego Prace te zostaną ukończone niebawem i podpisania 
pożyczki należy oczekiwać w następnym tygodniu. 

Włamanie na stacji Skalmierzyce. 
WARSZAWA 2 VI PAT. W nocy z dnia 1 na 2 bm. na stacji Skalmierzyce 

dokonano włamania do kasy stacyjnej. Włamywacze wypaliwszy tlenem otwór 
w kasie ogniotrwałej wykradli przeszło 100.000 złotych, przeznaczonych na 
wypłaty dla urzędników i robotników kolejowych. Jednego ze sprawców włama- 
nja udało się schwytać, przyczem znaleziono przy nim 11.800 złotych, ze skra- 
dzionych pieniędzy. Śledztwo prowadzi policja państwowa, która jest na tropie 
szajki włamywaczy. 
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nieszczęśliwą miłością do Gai 
nej „przyszłej Rosji" 'Mocarstw i Li 

i Narodów interwencję w celu za* 
trzymania wojsk polskich na linji na- 
kreślonej dowolnie w Suwałkach. 

Ale stała u progu swego : domu 
dywizja Litewsko-Białoruska z synów 
Wileńszczyzny złożona, których nie 
mógł obowiązywać traktat wymożony 
na Polsce; ruszyli naprzód, wracając 
do swego domu, jako istotni jego 
gospodarze; 9 października 1920 roku 
dywizja Litewsko-Białoruska pod wo- 
dzą generała Żeligowskiego wkroczy" 
ła do Wilna. 

Generał Żeligowski wydał wnet 
odezwę do ludności oznajmiając jej 
wyzwolenie i zapowiadając rychłe 
swobodne wypowiedzenie się co do 
swych losów w Sejmie Wileńskim. 
Nota Tymczasowej Komisji Rządzą- 
cej dy Litwinów oświadczyła im, że 
cel czynu wyzwołeńczego — to danie 
ludności możności swobodnego zde- 
cydowania o swym losie, a nota 
Rządu Polskiego do Mocarstw z 13 
października 1920 roku, oraz dekla 
racja Rządu, ogłoszona w Sejmie 14 
października tegoż roku ponowiły za- 
pewnienie, że choć czyn generała 
Żeligowskiego był z formalnego 
punktu widzenia buntowniczym, jed- 
nak odbył się on pod hasłem swo- 
body rozstrzygnięcia o swym losie 
przez ludność kraju, więc Polska nie 
dopuści, by ktokolwiek obcy mógł 
naruszyć zdobycz wolności, osiągnię: Litwy Kowieńskiej, Polska 
tą przez samą ludność. 

| zaczęły się odtąd na skutek za- 
biegów pośredniczych Ligi Narodów 
długie, żmudne, a bezowocne | próby 
pokojowego rozstrzygnięcia losów 
Wileńszczyzny w drodże  narzuca- 
nych uchwał i konferencyj. Wierny 
swej obietnicy generał Żeligowski 
rozpisał na nowo wybory powszech- 
ne, popłąnęły nowe żądania ludności 
złączenia z Polską, nadeszło wreszcie 
"nowe żądanie Ligi Narodów zawie» 
szenia wyborów, a przez ten czas 
Polska nie ustawała w nawoływaniu, 
by wysłuchaną została sama ludność 
co do przyszłych losów kraju. 

Zaświtała na chwilę w Genewie 
28 października 1920 roku nadzieja, 
że hasło sprawiedliwości weźm'e gó- 
rę nad innymi względami — Liga 
Narodów postanowiła przeprowadzić 
w Wileńszczyźnie plebiscyt, ałe wnet 
rozpoczęli Litwini robotę wrogą prze- 
ciw przeprowadzeniu piebiscyu i już 
3 marca 1921 roku nowa zapadła w 
Lidze uchwała, niosąca zejście z po- 
przednio zajętego stanowiska, i za: 
rządzająca próbę bezpośrednich roko- 
wań  polsko-litewskich w Brukseli 
pod opieką Ligi Narodów. 

Znany jest ich przebieg, znany 
wynik ostateczny: zjawił się projekt 
Hymansa, szukający pośredniej drogi 
porozumienia, narzucający kompromis. 
Odpowiedziały nań: Litwa — kontr 
projektem (30 maja 1921 r.) przewi= 
dującym zwykłe włączenie a do 

ZaŚ -— 
oświadczeniem, że wobec uznania 

i oświadczył mu 

  

Komunikat 

Zarządu Okręgowego War_ 
szawskiego Polskiej Organi. 
zacjj Zachowawczej Pracy 

Państwowej, е 

W dniu 21 maja br. odbyło się w Ra- 
domiu zebranie naszej Organizacji, na któ- 
rem zostało ukonstytuowane Kolo Ra- 

2 SE 
ramienia Zarządu Glównego przybył 

do Radomia prezes ks Busłachy Szpłeba. 
jako a Zarządu Okręgowego p. Ale- 
ksander Olexiński. Do zgromadzonych—oko- 
ło 100 osób, przeważnie ze sfer miejskich — 
przemówił p. Jerzy Gombrowicz, poczem na 
przewodniczącego zaprosił ks. dziekana Ro- 
kosznego, który udzielił głosu ks. Sapieże. 

Prele, niw jasny i treściwy sposób przed- 
stawił program, cele, zadania i plany kon- 
serwatystów, a w szczególności naszej Or- 
ganizacji, poczem, na zapytania obecnych 
udzielał wyczerpujących wyjaśnień. 

Po dyskusji szereg obecnych zgłosiło 
akces do Polskiej Organizacji Żachowawczej 
Pracy Państwowej, zaś po przerwie odbyło 
się zebranie członków, którzy dokonali wy- 
boru tymcz. Zarządu Koła, na którego cze- 
le stanął p. Jerzy Gombrowicz. 

równorzędności  Kowieńszczyzny i 
Wileńszczyzny ludność ziemi Wileń- 
skiej sama przez swych przedstawi: 
cieli o losie swym wypowiedzieć się 
musi. 

Stanęli jeszcze raz naprzeciw sie- 
bie delegaci: polski i litewski wobec 
Rady Ligi Naródów 28 czerwca 1921 
roku w Genewie, Litwa zażądała wy- 
konania umowy suwalskiej i oddania 
Wilna Litwie Kowieńskiej, Polska 
zaś uzyskała od Rady Ligi nową 
zdobycz dła ludności Wileńszczyzny— 
stwierdzenie, że wszelki układ decy- 
dujący o losach kraju będzie prze- 
dłożony jego sejmowi w Wilnie, i 
dopiero po uzyskaniu jego zgody 
nabierze mocy prawa. 

Dalsze przewidywania co do о- 
sów sprawy. Wileńskiej nie należą 
do tematu niniejszej: pracy, ale to 
pewna, że długo jeszcze nic się nie 
zmieni w taktyce obu Państw, jest 
ona bowiem wyrazem — istotnego 
stosunku każdego z nich do Wi- 
leńszczyzny, a co do niego wszel- 
ka wątpliwość winna już być wyklu- 
czona. Wszak podczas; gdy 
Polska, będąc sama w trudnych wa- 
runkach ekonomicznych i aprowiza- 
cyjnych, posyła Wileńszczyźnie znacz- 
ne zapasy produktów i obfite środki 
finansowe, w celu podźwignięcia zu- 
bożałej,  wyniszczonej przez na 
jazdy ludności, Litwa oddaje na- 
dmiar swego zboża Niemcom 
i Rosji, Litwa sprzeciwia się wzno- 
wieniu komunikacji z Grodna do 
Wilna, choćby nawet pod kontrolą 
i gwarancją Ligi Narodów, że słu- 
żyć będzie wyłącznie tylko aprowiza- 
cji ludności Wilna; Litwa podjudza 
do wojny Sowiety i zbroi z pomocą 
Niemców coraz większe zastępy wojsk, 

ileńsz- 
czyzny, by nie dopuścić do przejścia 

„kraju w stan pokoju, by utrzymać 
ludność w trwodze przed nowemi 
klęskami i przeżyciami wojennemi, 

Litwa podsyca swemi środkami 
ferment, nękający ludność, podtrzy- muje z czerwonemi watahami, orga- 
nizowanemi R Mickiewicza Kapsu- 
kasa na wschodniej granicy  Wileń- 
szczyzny, gromadzi i popiera hordy 
watażków partyzanckich, pastwiących 
się nad ludnością w pasie neutral- 
nym i w jego pograniczu, Litwa wię- 
zi każdego mieszkańca Wileńszczyzny, 
gdy się na jej terytorium pojawi a 
obrońców Wilna od bołszewików, 
wziętych do niewoli, nie traktuje na- 
wet jako jeńców wojennych, ale jako 
zdrajców swego kowieńskiego kraju 
za to, że mundur polski na Sobie 
Mają. Do ciefinic więziennych wrzu- 
ca się ludzi nawet za to, że ktoś z 
ich rodziny krew przelewał w obro- 
mie Wilna od bolszewików podczas, 
gdy Litwa Kowieńska miała dla Wil- 
na jeno konszachty ze znienawidzo- 
nymi przez ludność tyranami, 

I po tem wszystkiem, gdyby nawet 
przekreślić całą historję stuleci Unji 
i akty prawie, znoszące gwałt rozbio- 
ru dawnej Rzeczypospolitej Polskiej i 
spytać Salomona — sprawiedliwości 
dziejowej, czy Wileńszczyzna jest 
dziecięciem Polski, czy Litwy kowień* 
skiej, czy możliwem byłoby wahanie, 
czy możliwą pomyłka? 

RA
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« Zjazd Nowogródzkiego T=wa Rolniczego. 
— Korespondencja Słowa. — 

Pierwszym *) punktem R 
dziennego był wniosek Rady Woje- 
wódzkiej wybrania p. Edwarda Wcy- 
niłłowicza, prezesa Mińskiego T-wa 
Rolniczego na członka honorowego 
Nowogródzkiego T-wa Rolniczego.— 
Wniosek ten wypłynął na jesiennym 
Zjezdzie i był jednomyślnie zaapro- 
bowany ze względów jednak statuto- 
wych nie mógł być odrazu uchwało-- 
By stalo się to dopiero teraz, gdy 

jazd jednogłośnie powziął tę uchwa- 
lę. Prezes Rdułtowski, motywując 
wniosek Rady, przypomniał historję 
Mińskiego T-wa Rolniczego, založo- 
nego i prowadzonego przez czło- 
wieka olbrzymich zasług obywatel- 
skich, jakim jest p. Edward Woynil- 
łowicz. Przez dlugie łata niewoli Miń- 
skie Towarzystwo Rolnicze było je- 
dyną placówką, na której choć w 
minimalnej dozie można było służyć 
sprawie ojczystej, śmiało można po- 
wiedzieć, że dziś zupełnie inaczej 
wyglądałyby nasze skrawki Mińszczy* 
zny pozostałe przy Polsce, gdyby 
nie praca długoletnia T-wa Rolni- 
czego. Uratowanie polskiego stanu 
posiadania jest olbrzymią zasługą 
ówczesnych działaczy i ich leadera 
p. Woyniłłowicza. Głębokie uznanie 
i cześć, jaką się cieszy wśród spo: 
łeczeństwa kresowego niech będą mu 
choć małem wynagrodzeniem! 

Nastąpiły sprawozdania składane 
przez przewodniczących poszczegól- 
nych sekcji Obrady prowadzone 
przedtem w sekcjach, a potem na 
plenum były nadzwyczaj ciekawe, 
jednakże stanowiły materjał + tak ob- 
szerny, że tu musimy poprzestać je- 
dynie na najważniejszych sprawach 
i to jedynie naszkicowanych. 

Pierwszy zabrał głos p. Świda, 
prezes sekcji hodowlanej, przedsta- 
wiając wnioski opracowane przez 
sekcję wraz z motywami, Hodowcy 
przy odbudowywaniu po wojnie 
swych warsztatów stanęli wobec pro- 
blemu konieczności zdecydowania się 
na jakąś rasę. Niektórzy postanewili 
pracować na własną rękę, utrzymując 
obory holenderskie, simenthałerskie, 
ogół jednak musi zdecydować się na 
pewien ściśle określony kierunek. Po- 
nieważ i Ministerstwo Rolnictwa sta- 
nęło na tem stanowisku, popierając 
finansowo jedynie hodówię bydła 
rasy czerwonej, przeto i Towarzystwo 
na nią się zdecydowało, zwłaszcza że 
bydło czerwone zyskuje coraz więcej 
zwolenników. Ważnym też czynikiem 
w hodowli jest utrzymanie tejsamej 
rasy w całej okolicy, jeżeli nie w ca* 
łym kraju, żeby większe i mniejsze 
gospodarstwa, oraz rząd i samorząd 
wzajemnie się wspierały. Dla mniej- 
szych gospodarstw bezwarunkowo 
najodpowiedniejszą jest rasa czer- 
wona, choćby z powodu już posia- 
danego materjału i dlatego organi- 
zacja społeczna, jaką jest T-wo Rol- 
nicze musi iść w tym kierunku. 

W dyskusji niektórzy mówcy 'o- 
powiedzieli się przeciw wyłączności 
rasy czerwonej, ostatecznie jednak 
powzięte zostały uchwały treści na- 
stępującej: 

Wobec tego, że Związek Hodow- 
ców Czerwonego Bydła Ziemi No- 
wogródzkiej wszedł organizacyjnie w 
skład Sekcji Hodowlanej, należy sto- 
sować zasadę, by do Związku nale 
żały tylko obory posiadające bydło 
rasy czerwonej, zakwalifikowane jako 
odpowiednie pod względem budowy, 
mleczności i zawartości tłuszczu. Po- 
zostałe obory korzystają z ogólnej 
opieki sekcji. Powinny z tego powo- 

*) Patrz „Siowo“ Nr. 124, 
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Baranowicze. 
du być ustalone oddzielne oplaty za 
należenie do Związku i do Sekcji. ' 

Sekcja hodowlana winna w naj: 
bliższym czasie zebrać choć przybli- 
żoną statystykę, dotycząca ilości po- 
głowia i rozmieszczenia ras inwenta- 
rza żywego, koni, bydła, nierogacizny 
i owiec na terenie wojew. Nowo- 
gródzkiego. Ponieważ racjonalna ho- 
dowla czerwonego bydła w drobnych 
gospodarstwach tylko wtenczas może 
mieć miejsce, gdy będzie prowadzo- 
na równocześnie, a nawet wcześniej 
w większych gospodarstwach, przeto 
Bank Rolny powinien udzielać kredy- 
tów hodowlanych i większej własno- 
ści, Należy zorganizować dogodny 
zbyt nabiału za pośrednictwem spół- 
dzielni mleczarskich; przy  mleczar- 
niach Towarzystwa należy w roku bie- 
żącym zorganizować kursy hodowla- 
пе Oraz pokazy racjonalnego żywienia 
bydła. Towarzystwo wzywa odpowied: 
nie organizacje handlowo=-rolnicze, by 
przed sezonem zimowym zaopatrzyly 
Się w potrzebną iłość soli bydłęcej i 
pasz treściwych, Wreszcie wobec co- 
raz większego zapotrzebowania na 
specjalistów mleczarzy, Towarzystwo 
zwraca się do Dyrekcji Szkoły Rolni- 
czej w Żywicach z przedstawieniem, 
by tamiejsi uczniowie byli bardziej 
specjalizowani zwłaszcza w dziedzinie 
mleczarstwa. 

Z dziedziny hodowli konia Zebra- 
nie powzięło następującą uchwałę: 
Dla podniesienia hodowli koni na te- 
renie wojew. Nowogródzkiego ko: 
nieczne jest zwiększenie ilości pań- 
stwowych punktów  kopulacyjnych. 
Wobec typu klaczy miejscowych 
upodobań rolników, z któremi nara- 
zie liczyć się należy, na punkty ko: 
pulacyjne wiany być stawiane prócz 
ogierów pół-krwi angielskiej mocne- 
go typu również ogiery rasy cięższej 
dla danych warunków najodpowie- 
dniejszych. Za taką „należy uważać 
rasę skandynawską. Trzeba domagać 
się od Zarządu Stadnin Państwo- 
wych sprowadzenia odpowiedniej ilo- 
ści ogierów i planowego ich rozmie« 
szczenia dla uniknięcia chaosu w ho- 
dowli, 

W śprawie hodowli świń Zebranie 
stwierdziło, że najlepsze rezultaty pod 
względem opłacalności daje krzyżów- 
ka rasy miejscowej z dużą rasą an- 
gielską, potrzebna więc jest hodowla 
obu tych ras; należy domagać się od 
czynników rządowych, by popierały 
oba kierunki, a nietylko rasy krajo- 
wej, jak to jest obecnie; rząd musi 
udzielać kredytów na zakup repro- 
duktorów rasy ańgielskiej. 

Po uchwaleniu wszystkich powyż- 
szych wniosków / przedstawionych 
przez sekcję hodowlaną, Zebranie 
wysłuchało referatu p. Burego, prze- 
wodniczącego sekcji rolnej, Po spra- 
wozdaniu z działalności sekcji Zebra- 
nie przyjęło szereg wniosków, z któ- 
rych najważniejszymi było stwierdzenie 
dużego rozwoju hodowli koniczyn i 
traw, dzięki czemu koniecznie jest 
założenie stacji doświadczalnej spe- 
ėjalnie pracującej w tym kierunku 
przy równoczesnem uwzględnianiu i 
doświadczalnictwa innego, oraz wy- 
rażanie opinji o putrzebie zwrócenia 
specjalnej uwagi na grunta torfowe, 
zajmujące bardzo duże obszary. Przy 
tej okazji dyrektor Stacji Doświad- 
czalnej w Sarnach, p. Chamiec podał 
bardzo dużo ciekawych i pouczają- 
cych wiadomości, tyczących się dó- 
świadczeń na gruatach torfiastych. — 

Z kolei krótkie sprawozdania z 
działalności dwóch sekcii dopiero się 
formujących złożyli p. Kotłubaj z le- 
śnej i p. Rdułtowski z lnianej. 

ORONACJI 
Obrazu N. Maryi Panny Ostrobramskiej. 

Przed obrazem. 

Na zawsze, póki życia, pamiętne 
chwile spędziliśmy przed obrazem 
Matki Boskiej Ostrobramskiej w pra: 
cowni po-klasztornej prof. Rutkow- 
skiego... 

Opisałem je wczoraj, jakem po- 
trafił, w dziennikarskim pośpiechu dla- 
tego aby ślad tych chwil pozostał ad 
memoriam perpełuam... dla prżysz- 
łych, po niewiedzieć wielu latach dzie- 
jopisów, co kiedyś mozolnie odtwa- 
rzać będą ze skąpych, być może, do- 
kumentów i „materjałów*, to, na co 
my dziś żywemi oczami patrzymy — 
mamy szczęście patrzeć. 

Gdy się z powrotem obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej nad ołtarzem 
umieści czy będą go znów kiedy lu- 
dzie oglądali źak, jak myśmy go w 
niezapomnianym dniu 1 czerwca oglą- 
dali? Czy nadejdzie znów kiedy 
latach—po iluż latach — chwila taka? 

" Owóż niech też będzie na tem 
miejscu, na szpalcie gazety—tej kro- 
niki bieżących wydarzeńl—dana od- 
powiedź na pytanie, co się niejedne- 
mu z pewnością nasunęło. Czy takie, 
jak przy oględzinach czwartkowych— 
przepraszam za użycie dobitnego wy* 
razu—spoufalenie się z cudownym 
obrazem, z istną arką tylu wieków 
pobożności ludzkiej, nie wywołało mi: 
mowolnego uszczerbku ogromnej 
atencji żywionej dła relikwji... dla świę- 
tości., dla źakiego, jednem słowem 
obrazu jak ten właśnie, cośmy go 

bezpośrednio w minimalnem  oddałe- 
niu mieli przed sobą? © 

Odpowiem z całą szczerością: 
Początkowo, zbliżając się do obra: 

zu, ku któremu ledwie człowiek śmiał 
oczy podnieść klęcząc u ołtarza w ka* 
plicy, czuje się pewne—niema co ukry- 
wać—zażenowanie. Jest jakiś lęk... coś, 
co powstrzymuje kroki... Mimowoli 
mówi się cicho—jak np. wobec kata- 
falku ze zwłokami, Mowy niema o 
podniesieniu głosu. Trzeba być po- 
tężnie gruboskórym aby się pod tym 
względem—zapomnieć! Lecz powoli 
następuje oswojenie się. Bierze zresz- 
tą górę szalone zaciekawienie miłoś- 
nictwa—sztuki i historji. Chciałoby 
się wchłonąć przez oczy do duszy 
wszystko... wszystko... 'Napatrzyć się 
na życie całe; nie oddycha się, a pa- 
trzy—patrzy. Dość napatrzyć się nie- 

po ma sposobu. 

Aż na ostatek, odczuwana po- 
czątkowo „rieswojskość”, to, co Fran- 
cuzi zowią malaise, całkowicie ustę« 
puje. Dominuje już teraz uczucie, któ- 
re się odczuwa np. przytulając się w 
modlitwie serdecznej, do Krzyża. I— 
przeciwnie! Ostrobramska Matka Bo: 
ska, którą się ma jakby żywą przed 
sobą, z którą się oto obcuje, jakby z 
z ołtarza zstąpiła między ludzi, nie- 
tylko nie maleje, lecz przeciwnie 
rośnie. 

Przyczynia się do tego,—co niech 
mocno podkreślę—niesłychana, iście 
cudowna piękność wyrazu twarzy 

EO wa 

Sowiety o możliwosci wojny. 
Wielka mowa Rykowa, 

MOSKWA, 2—VI. Pat. Tass podaje: W swem przemówieniu wygło- 
szonem na plenum moskiewskiego sowietu Rykow między innemi oświad- 
czył, że zerwanie stosunków angielsko-sowieckich, za które odpowiedzial- 
ność spada całkowicie na rząd angielski jest pierwszym krokiem ku 
wojnie i bedzie dalszem pogłębieniem ogólnie znanego gospodarczego 
kryzysu w Europie. Rząd angielski zerwaniem tem chce naprawić swą sy- 
tuację, mając nadzieję sprowokowania wojny, 

Wszystkie oskarżenia wysuwane przeciwko Sowietom, poczynając od 
roku 1921 opierały się na fałszywych dokumentach co niejednokrotnie 
rząd sowiecki wykrył i ujawnił. Należy podkreślić, że napad na tow., Ar- 
cos* i zerwanie wypadły jednocześnie z ekonomiczną międzynarodową 
konferencją i zaznaczającą się możliwością rozwoju anglo-sowieckich  kan- 
dlowych stosunków. ; 

Ustalono, że misja angielska w Moskwie w ciągu ostatnich dni przez 
cały czas paliła dokumenty pomimo, że w Sowietach niema najść na eks- 
terytorjalne tereny i najść takich nie będzie. Wogóle rząd angielski nie 
mógł przytoczyć ani jednego wypadku przyłapania na terytorjum  wielko- 
brytańskiem obywatela sowieckiego, któryby na skutek zlecenia organów 
sowieckiego rządu wykonywał funkcje szpiegowskie i któryby za czyn ta- 
ki skazany był przez sądy angielskie zgodnie z prawodawstwem  angiel- 
skiem. W Sowietach zaś przypadki takie były. Rykow cytuje takie nazwis- 
ka szpiegów, którzy pracowali na skutek zleceń angielskiej misji w Mos- 
kwie, z których jeden Filin został rozstrzelany, a inni znajdują się pod 
aresztem. Pozatem Rykow odczyiuje wyjątki z listu angielskiego konsula 
w Leningradzie Prestona. List ten adresowany jest do angielskiej misji w 
Moskwie i dotyczy szpiegostwa na terenie Sowietów. Nie bacząc na to, że 
rząd sowiecki jest w posiadaniu zupełnie Ścisłych danych o kontrrewolucyj- 
nej szpiegowskiej akcji Angiji, szczególnie na terytorjum Ukrainy i Zakau- 
kazu, nie bacząc na wielokrotne wypadki aresztowania angielskich szpie- 
gów, nie bacząc na dane co do wykorzystywania przez Anglję krajów 
bałtyckich dla celów organizacji wywiadów i oddziałów bandvckich, prze- 
znaczonych do napadania na terytorjum Sowietów, rząd sowiecki dotych- 
czas nie czynił alarmu z tych powodów, nie widząc w nich dostatecznej 
podstawy nietylko do zerwania stosunków, lecz nawet do konfliktu. 

Omawiając ałarm wszczęty z powodu depeszy Rozenholca Rykow о- 
świadczył, że jeżeli nawet uznać autentyczność takiej depeszy z prośbą © 
nadesłanie wyczerpujących materjałów dla przeciwstawienia się antyso- 
wieckim intrygom koaserwatystów, to nawet i w tym wypadku jest to jed- 
na ze zwykłych czynności zwykłej dyplomacji całego świata 4 

W stosunku do Sowietów możliwe są dwie polityki: albo polityka in- 
terwencji, albo polityka pokojowej współpracy. Polityka interwencji, która 
kosztowała Anglję koło miljarda rubli i zakończyła się bankructwem No- 
we próby zniszczenia Sowietów skazane są na łos podobny. Niebezpic- 

j czeństwo interwencji wojennej jeszcze bardziej skupi wokół Sowietów 
wszystkich przyjaciół pokoju. " 

Zerwanie stosunków jest przedewszystkiem ciosem w Anglję a nie 
w Sowiety 

MOSKWA, 2 VI PAT. Tass donosi: Pienum moskiewskiego Sowletu 
po wysłuchaniu sprawozdania Rykowa powzięło uchwałę, w której całko” 
wicie aprobuje działalność rządu skierowaną ku zachowaniu spokoju i 
wyraża gotowość współdziałania ze wszelkiemi poczynaniami rządu, mają- 
cemii na celu obronę ZSSR. Uchwała wzywa ludność i wszystkie organi- 
zacje do potężnej finansowej samoobrony na drodze zapewnienia powo- 
dzenia realizacji rosyjskich pożyczsk. Pozatem rezolucja zawiera życzenia 
ażeby rząd rosyjski nie rozważał żadnych propozycyj co do uregulowania 
materjalnych pretensyj obywateti angielskich do czasu wznowienia normal- 
nych stosunsów dyplomatycznych między ZSSR a Anglją oraz do czasu 
otrzymania od rządu R całkowitego zadośćwczyńienia za obrazę 

j materjalne straty wyrządzone ZSSR. . 

EPT KE 

Prolongata terminu likwidacji 
Wice-premjer Bartel. resztówek na Łotwie. 

WARSZAWA, 2 VI. (fel.wł, Słowa) WARSZAWA, 2VI. PAT. W po- 
Vice-premjer Bartel przyjęty został w łowie czerwca r. b. na Łotwie upły- 
dniu dzisiejszym na dłuższej audjencji wał termin zlikwidowania resztowek, 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospoli- pozostałych w następstwie reformy 
tej. Po południu p. Bartel odbył kon- rolnej, a pozostających w posiadaniu 
ferencję z ministrami Zaleskim, Kwiat- obywateli polskich. Obecnie sejm ło- 
kowskim i Składkowskim, poczem u- tewski uchwalił przedłużyć termin 
dał się do Belwederu gdzie zrefero- likwidacji o półtora roku. 
wał p. premjerowi Marszałkowi Pił-. : 2 

sudskiemu o przebiegu rokowań po- Uczczenie sa” serb 
życzkowych oraz omówił szereg spraw 

związanych z jutrzejszą Radą Mini: = BIAŁOGRÓD. 2.V. PAT. Król 
strów. udał się wczoraj do Niszu, gdzie 

Rada Ministrów. wziął udział w uroczystościach zwiąż 

WARSZAWA, 2 VI. (żel. wł. Słowa) zanych z odsłonięcierm pomnika Ste- 
W dniu jutrzejszym odbędzie się ko- fana Lindjelicha, wojewody  serbskie- 

lejne posiedzenie Rady Ministrów. go, który w roku 1809 na czele 300 

Na porządku dziennym sprawy roz- ochotników zorganizował bohaterską 

porządzeń w Sprawie inspekcji pracy ekspedycję przeciwko Turkom. Na 

organizacji handlowo-przemysłowych, uroczystościach byli obecni ponadto 

ochrony wynałazków i inne. Na tem- Prezes Rady Ministrów, przewodnie 

że posiedzeniu ma być załatwiona czący Skupszczyny, minister wojny, 

również sprawa nominacji dyrektora poseł czechosłowacki w Białogrodzie 
państwowego monopolu tytuniowego. i inni. 

Dłuższe sprawozdanie o 4pracach 
Zrzeszenia Ziemianek i Kół Gospodyń 
Wiejskich, zlożyła sekretarka Zrzesze- 
nia p. A. Wańkowiczowa —Mówczyni 
zaczęła od przedstawienia ideologji 
Zrzeszenia, które w jędrnóm ujęciu 
przedstawia się tak: warty domowe 
swych matek i babek dzisiejsze 
ziemianki chcą zachować i roz- 
szerzyć, uważając dziś Ojczyznę 
za swój dom rodzinny. — P. Wańko- 
wiczowa przedstawiła sprawozdania z 
poszczegółnaych powiatowych Kół, z 
których najczynniejszem jest lidzkie. 
Robota to nie na efekt, a cicha i 
spokojna, ałe przyczyniająca się znacz- 
nie do podniesienia życia społecz- 
nego. 

Na specjalne podkreślenie zasłu- 
guje oświadczenie mówczyni, że zie- 
mianki prawie zawsze ściśle i przy- 
jaźaie współpracują z nauczycielstwem 
szkół powszechnych. — Wniosków 
Zrzeszenie nie przedstawiło żadnych, 
gdyż ich nie opracowało na kilka- 
krotnie toczących się naradach, Wy-- 
nikiem to było braku pewnego tre- 
ningu w pracy publicznej, jeszcze 
obrady są trochę zanadło mgławico- 
we, co iitrudnia konkretną skądinąd 
pracę.—Przy sporej dozie dobrych 
chęci w niedalekiej przyszłości za- 
pewne działalność Ziemianek rozwi- 
nie się należycie, przy niezbędnym 

Madonny wileńskiej. Im się bardziej 
w tę twarz wpatrywać, tem się ona 
coraz bardziej, coraz wyraziściej — 
przebóstwia, I: jest jakiś niewysłowio* 
ny zachwyt, który ciągnie do tego 
niebywałego wizerunku i który zacie- 
ra przestrzeń między Bóstwem a Stwo- 
rzeniem, że się—że się—całkiem już 
"nie czuje popełnianego jakby sacrile- 
gium zbliżając sięza bardzo, zdawało* 
by się, poufaie do—Świętości. 

A człowiek nie wierzący? Jakże to 
powiedział, jeśli mnie pamięć nie myli, 
Góthe: ` 

Wer Wissenschaft und Kunst besitzt 
Der hat auch Religion;| 

Wer diese beider nich besitat, 
Der habe Religion. 

Obraz taki, jak Ostrobramski, jest 
jakby przepojony pełną niesamowitej 
siły atmosferą tych wszystkich uczuć, 
łez, ekstaz, modlit w, obłędnych prośb, 
mąk serdecznych, zachwytów, które 
się w ciągu całych stuleci z dusz 
ludzkich ku niemu wzbijały. 

Nie malarz ten lub Ów jest twór- 
cą takiego wizerunku. Stworzyły go: 
modlitwy, łzy, uniesienia, błagania... 
Stworzyły go wiara i pobożność 
ludzka. I przez nie ten obraz jest 
świętym dla każdego czlowieka o 
duszy skrojonej na miarę Bóstwa. Pa- 
miętam noc jedną całą spędzoną u 
groty w Lourdes... W . kilka osób 
opuszczaliśmy jarzący się wiecznem 
światłem przybytek o brzasku kwiete 
niowego dnia. Niewiem jacy to byli 
ludzie, Z angielskich kilku słów wno- 
sić wolno, że nie żadna pobożność 
ich do Lourdes przywiodła. 

A jednak... wszyscy odchodziliśmy 

jednak warunku otrzzmunia p otrzeb- 
nej pomocy fiaansowej od rządu. 

Po _ sprawozdaniach sekcyjnych 
prezes Rdułtowski przedstawił kilka 
wniosków Rady w sprawach biežą. 
cych. A więc uchwalono poprzeć 
wielkiemi silami wystawę wrześniową, ŻĄ 
domagać się od cządu bezwzględne- 
go pozostawienia wydziału rołnego 
na Uniwersytecie Wileńskim, dalej 
wysłanie telegramu kondolencyjnego 
do Ameryki z powodu klęsk żywioło- 
wych, wzięcie udziału w zjeździe ju: 
bileuszowym C.T. R. w czerwcu z 
powodu dwudziesto lecia i t. d. 

Termin następnego Zjazdu usta- 
lony został na wrzesień, w czasie 
wystawy. : 

Po zalatwieniu spraw organizacyj 
nych Zjazd wysłuchał doskonałego 
jak zawsze wykładu prof. Łastowskie- 
go o zielonych nawozach i prof. 
Staniszkisa o uprawie roślin. Długa 
następna dyskusja wykazała z jak 
dużem — zainteresowaniem — zebrani 
wysłuchali wykłady. ” 

Późnym wieczorem prezes Rdul- 
towski zamknął zjazd a zadowoleni 
uczestnicy rozjechali się do domów 
pełni wdzięczności dla swego prezesa 
dzięki niestrudzonej pracy którego 
Towarzystwo działa i rozwija się co" 
raz lepiej. 

z przed groty w Lourdes jednakowo 
a do głębi przejęci. Tak zupełnie — 
w co nie wątpię — jak my wszyscy, 
opuszczając celę po-karmelicką gdzie 
oparty o mur w głębi stał w pełnej 
jasności swej i chwały obraz cudami 
od trzech wieków słynący Najświętszej 
Maryi Panny Ostrobramskiej. 

A kaplica? 

Kaplica nad Ostrą bramą pod 
względem swego wewnętrznego wy: 
glądu jest daleka, bardzo daleka od 
tego, faką być powinna. į 

Takiemu obrazowi jak obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej mależy się 
oprawa zaprawdę godna takiego klej- 
notu. : 

Tymczasem... pożai się Boże, jak 
też ona, kaplica Ostrobramska wyglą- 
da, przedewszystkiem pod względem 
estetycznym! Można i trzeba gruntow- 
nie ją odczyścić—czem powinna, przy 
współudziale duchownego gospodarza, 
zająć się specjalna komisja pod prze- 
wodnictwem naszego wojewódzkiego 
konserwatora. Wszak w dostatecznej 
chyba mierze przekonano się już, że 
dotychczasowa samowładna gospo- 
darka w kaplicy Ostrobramskiej nie 
stoi bynajmniej na wysokości dostoj- 
nego swego zadania—i obowiązku. 

A nawet, korzystając z tego, że 
obraz Matki Boskiei może prawie z 
miesiąc jeszcze pozostawać w wikarja- 
cie ostrobramskim (strzeżony, oczy- 

wiście, jak źrenica ©ka) należałoby, o 
ile się tylko da, teraz już uczynić 
wnętrze kaplicy artystycznie ozdob- 
niejszem. ,. 

Rzecz to byłaby kosztowna!l—Tak, 

   
   

Na stanowisko to wysuwany jest p. 
Kreutz, dotychczasowy vice-dyrektor 
tego monopolu. 

Depesza Marszałka Piłsudskie- 
go do J.E. Prymasa Hlunda, 
** WARSZAWA, 2 Vi. PAT. Mar- 

szałek Piłsudski wysłał do JE. ks. 
Prymasa Hlonda następującą depeszę: 
„JE. ks. kardynał Augustyn Hlond, 
Prymas Polski. Poznań. Mam zaszczyt 
przesłać Waszej Eminencji w imieniu 
własnem i wojska polskiego wyrazy 
prawdziwej i wielkiej radości z racji 
wysokiego i tak zasłużonego wyróż- 
nienia Waszej Eminencji przez Ojca 
Św.,fjakie go spotyka. Zaszczyt spły- 
wający w ten sposób na prastarą 
katedrę biskupią w Gnieźnie napełnia 
zrozumiałą dumą każde serce polskie. 
(—) Józef Piłsudski, „Marszałek Pol- 3 
ski“. 
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Powszechnie 

znana fabryka | 

czekolndy 33 

BACZNOŚĆ! 

KONSUMENCI CZEKOLADY! 

A Kadru a otraymać pożądaną  AJlEpszą czekoladę. 

Plutos“ 
OTWORZYLA w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 10 

specjalny sklep detaliczny 
zaopatrzony w wielki wybór wszystkich wyrobów. 

Codziennie Świeży tOWar pezpośrednio = fabryki. 

    

  

Ku uczczeniu 90-cioletniego į 

  

ubileuszu istnienia browaru 

„CZERWONY DWÓR* 
wypuszczeny został nowy gatunek piwa, najprzedniejszej jakości 

   

  

niezawodnie. Lecz czyliż paratja Ostro- 
bramska nie jest najbardziej w Wil- 
nie dochodową? Czyliż nie najbogatszą, 
jak się to mówi? 

Może mylą się ludzie? Może za- 
możność parafji ;Ostrobramskiej jest 
legendą? Niech się w tej materji o* 
dezwie publicznie najkompetentniejszy 
głos! Sprawa jest publiczna. Nie 
przestaniemy powtarzać, że kaplica 
Ostrobramska z jej obrazem jest 
przedewszystkiem: ag narodo- 
wym i państwowym Rzeczypospolitej 
Polskiej, nie wyłącznie tylko djecezji 
wileńskiej a tem bardziej jednej pa- 

rafji. 

Owóż, jeżeli środków braknie pa+ 
rafjj — powinne się znaleść pienią- 
dze z innych źródeł, Już przecie Ko- 
mitet . _ Koronacyjny — wstrzymał 
nadsyłanie złota i drogich kamieni 
na korony, co je w chwili obecnej 
odlewa p. jubiler Gorzuchowski, Czy 
nie możnaby tę nieustającą ofiarność 
skierować ku — gruntownemu odre- 
staurowaniu kaplicy Ostrobramskiej 
a może nawet, choć:w pewnej tylko 
mierze jej ozdobieniu? Ai 

Ze wszystkich stron Polski zjadą 
się ludzie do Wilna. Czyż dopuścimy 
aby dziwowali się: 

— Ależ to wy dla takiego  klej- 
notu jak wasz obraz Ostrobramski 
nie zdobyliście się na jaknajpiękniej- 
szą szkatułkę! 

1 co my odpowiemy? 
Taka Ostrabrama zagranicą by- 

łaby — arcydziełem kunsztu architek- 
tonicznego i zdobnictwa. : 

p „PIWO Jubileuszowe” 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

Biuro browaru; Wilno, ul. Jagiellońska 5, telef 3—37. 

в SEE SEEBSIENNEM: 
в Rakiety, — 5 
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[ firm angielskich Slazenger, Spalding, Bussey, James nadeszły w E3 
B wielkim wyborze i po cenach konkurencyjnych | ży kz 

Wilno, Wielki я 
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W sprawie pochodu. 

Pochód w dniu koronacji obrazu 
Matki Boskiej ma się rozpocząć na* 
tychmiast po dokonaniu ceremonji 
przed portykiem Bazyliki, czyli mniej 
więcej o południu. 

Taki jest przynajmniej obeczy pro- 
jekt Komitetu. в 

Oczywiście pochód, odprowadza- 
jący obraz z pod Bazyliki do kaplicy 
Ostrobramskiej, byłby wręcz olbrzy* 
mi. Po umieszczeniu ukoronowanego 
obrazu nad ołtarzem w kaplicy i po 
otwarciu na oścież okien wychodzą- 
cych na ulicę, projektowane jest 
przepus”czenie niezliczonego tłumu, 
rozdzieliwszy go na części, j kby na 
sekcje, przez ulicę Ostrobramską pod 
łukiem kaplicy aby płynął, płynął i 
rozpraszał się wydostawszy się.z pod 
kaplicznej bramy. Tłum by defilował 
— powiadają zwolennicy tego projek- 
tu — niejako pod stopami Matki 
Boskiej i, zwróciwszy twarze w górę, 
doskonale by obraz rzęsiście oświet- 
lony mógł oglądać. \ 

Powiem bez ogródek. Mnie tąkie 
przetłaczanie tłumu przez niesłychanie 
wąską ulicę Ostrobramską i wąską bra- 
mę Ostrobramską wydaje się: prze- 
ciąganiem — ле аба przez ucho 
igielne. Daj, Panie Boże, bez ka'= 
strofy! 

Istnieje inny projekt. 
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Sformułował go, na ostatniem po- | 
siedzeniu Komitetu p. prezes Popo- 
wicz, przemawiając nie wyłącznie tyl- 
ko we własnem imieniu. 

Oto mianowicie chodzi w owym 
projekcie przedewszystkiem o to aby



SŁ O w O 

Przygotowmia do Wyborów do Rady Miejskiej. 
Zadania przyszłej Rady Miejskiej. 

Co mówi p. K Rutski, 

Nie będę mówił o ustępującej 
Radzie Miejskiej, bo to nie jest celo- 

we — łatwiej bowiem cudzą robotę 

krytykować, niż samemu podobną 

wykonać; dodam jednak, że o wiele 
lepsze wspomnienie zoztawiłaby po 

sobie, żeby kadencja jej trwała krócej. 

+ Na przyszłą Radę Miejską czekają 
bardzo poważne zadania, ma bowiem, 
przed sobą ogrom pracy, zwłaszcza 
jeżeli zechce spełnić sumiennie wysu- 
wane przez ogół postulaty -gospodar- 
czo-kuliuralne. 

Najpierwszym warunkiem wykona- 

mia wszystkich zadan jest, aby przy 
szli radni naprawdę przejęli się obo- 

wiązkami troskliwych „ojców* wzglę- 
dem wszystkich obywateli miasta i, 
rzecz prosta, posiadali potemu odpo- 
wiednie kwalifikacje. 

Dotąd, przeciętny obywatel, od- 

gosił przykre wrażenia, że praca Sa: 

| morządowych organów wykonawczych 
* mie jest należycie skoordynowana. 
' Przytoczę  chociažby = парохбг 
, drobne przykłady lecz niemniej dy- 

skredytujące odnośne władze kierowni- 
| cze, jak układanie chodników etc. 
, "Na Wileńskiej ul.tak ważnej arterji ko- 

‚ mu nikacyjnej, trwała robota czas dłuż- 
' szy. Publiczność cierpliwie znosiła 
niewygodę, pocieszając się myślą, : iž 
niebawem ekwilibrystyka nóg ustanie. 
Naraz, gdy wszystkie roboty « zostały 
ukończone, burzy się nowiuteńki 
chodnik doszczętnie, — niema rady, 
— inny bowiem wydział magistratu 
zakłada kable elektryczne. Po tej 
czynności układa się zaów chodnik 
przypominający jednak już wygląd 
łatanego nowego ubrania. Na inny: 
ulicach powtarza się to samo! Dalej 
proszę "sobie przypomnieć kanalizo- 
wanie ul. Niemieckiej. Tu uwydatniło 
się karygodne lekceważenie żywot- 

nych interesów nietylko publiczności 
lecz masy płatników podatków komu- 

„ nalnych i rządowych, — właścicieli 
sklepów i przedsiębiorstw handlo- 
wych tak licznych w tej dzielnicy. 

Omówmy jeszcze remonty budyn- 
ków, jak naprzykład szkoły powsze- 
chnej Nr.23 w Kołonji Kolejowej, który 
ponoć sporo kosztował. W zdumienie 
wprowadza fakt, dlaczego został przy” 
jąty z rąk przedsiębiorcy ze zrujno- 
wanym gankiem wejściowym, z dziu- 
rawą opadłą, zaledwo trzymającą się 
podłogą, zagrażającą dziatwie kałec- 

twem, i osypującemi się tynkami. Do 
dziś dnia jest to do oglądania i na- 
prawdę człek ze wstydu oczy Spusz- 
cza, bo takie rzecze obcy mam pal- 
cem wytykają, 

Otóż z tych może nawet i drob- 
nych usterek, w stosunku do całości 
gospodarki miejskiej, obywatel Wilna, 

„ Qdrtosl wrażenie, że nie „ojcowie” 
lecz prędzej ojczymowie miastem 
rządzą. 

Jak wyżej powiedziałem przyszłą 
'Radę Miejską czeka ogrom pracy. 

o niezbędnych inwestycjj zaliczam 
udowę tramwajów, czy wprowadze- 
ie innych środków lokomocij dla 

'należytego połączenia przedmieść z 
| centrum; zapewnienie tym przedmieś- 

ciom kulturalnych warunków byto- 
wania — wprowadzenie elektrycznoś- 
ci, urządzenie kanalizacji i wodocią- 
gów, doprowadzenie do należytego 
stanu jeźdni i chodników. 

Następnie Rada Miejska winna 
ułatwić właścicielom nieruchomości 
ma przedmieściach zdobycie pożyczek 
«ga remont walących się domków lub 
na budowę nowych. 

« Niemniejszą przywiązuję wagę do 

uruchomienia własnej gazowni miej 
skiej, któraby zapewniła dochód 

miastu, a ogółowi mieszkańców urzą- 

  

rozbič tłumy wielotysięczne, które się 
zmasują dokoła głównej widowni u: 
roczystości, „mianowicie placyku przed 
Bazyliką. Należałoby tedy wyjed- 
nać od ks. arcybiskupa pozwolenie 
na odprawienie równocześnie z cere- 
monją koronacji, w trzech punktach 
niasta (np. na placu Łukiskim, przed 

Kazimierzem i na Zarzeczu) 
ech, możliwie najuroczystszych, 

szy polowych zwanych koronacyj- 
nemi, z przywiązanemi do nich odpu- 
stami, Te nabożeństwa odciągnęłyby 
miewątpliwie znaczną część tłumów 
©d Bazyliki. 4 

Powtóre. Po dokonaniu obrzędu 
koronacji należałoby podnieść wyżej 
©braz ukoronowany, tak aby na tle 
portyku Bazyliki widoczny był w 
możliwie najszerszym promieniu. Oto- 
czyć obraz jaknajšwietniejszą jakby 

asystą i strażą: potężna grupa klery- 
ków w bieli, pikiety wojska, chorąg- 
wie nieprzeliczone — i, pełniący Straż 
honorową u obrazu Maryi jeden z 
biskupów w infule, z pastorałem. Na 
ten—ołtarz improwizowany, tak, ołtarz, 
jakiego Polska i za sto lat nie zoba” 
czy, wyobraźmy sobie padające sloń: 
ce... zapalające całą jego Zlocistošė, 

į jasność, barwność! \ 
I, począwszy od południa, przed 

ukoronowanym obrazem Matki Bo: 
skiej Ostrobramskiej wystawionym 
pontificaliter dla adoracji ludu, niech 
przepływa ogromnym pochodem tłum 
i niech płynie, płynie, płynie—choćby 
„przez godzin pięć, sześć. 

Zorganizować taki pochód nie 
trudno. Wystarczy odnośne obwiesz- 
czenie, wydrukowarie możliwie duże- 

księgarz i wydawca, 

dzenia kuchni gazowych, zastępują- 
cych z powodzeniem używanie droż- 
szego nawet węgla czy drzewa. 

Uważam za wskazane przenieść 
Magistrat do bardziej nowoczesnego 
lokału, któryby mógł zapewnić pra- 
cownikom lepsze warunki pracy i za- 
oszczędzić niezadowolenia załatwiają- 
cym swoje sprawy obywatelom. 

Urzeczywistniając powyższe zada- 
nia w swej właściwej kolejności 
przyszła Rada Miejska spełni swój 
święty obowiązek wzgłędem licznych 
rzesz bezrobotnych przez dostarcze- 
nie im pracy, aby w ten sposób a 
nie przez demoralizujące zapomogi 
zapewnić im dobrobyt. Miasto ożyje, 
bo od dobrobytu szerokich warstw 

społeczeństwa zależny jest rozwój 
handlu, przemysłu, kultury i sztuki 
Ale tak wygląda ze słów moich, żem 
zapomniał © drobnostce, o środkach 
materjalnych? Oczywista bez pienię" 
dzy nic się niezrobi ale niewątpię, że 

przyszła Rada Miejska będzie się 

składała z ludzi godnych zaufania a 
tacy zawsze kredyt znajdą. E 

-Sprawdzanie list. 
Obowiązk'em každego Polaka 

mieszkającego w Wilnie jest 

sprawdzić, czy jest umieszczony 

na liście wyborców do Rady Miej- 
skiej. 

A Wyborców można 

sprawdzać jeszcze dziś 3 czerw- 

ca w Komisjach Obwodowych. 

Zbrodnię popełni ten, kto nie 

ch dopilnuje tego obowązku, i ne 
sprawdzi czy jest uprawnionym 

do głosowania. 

' * 

Ostatni dzień sprawdzania spi- 
sów. wyborczych. 

Dzień dzisiejszy jest ostatnim 

dniem sprawdzania spisów wybor- 

czych. Wobec niesłychanie niedbale- 

go wykonania spisów przez Magi- 

strat nazwiska znacznej części wy- 

borców albo zostały pominięte albo 

poprzekręcane w niemożliwy sposób. 

Obowiązkiem każdego jest znaleźć 
wolną chwilkę czasu i zajść do biura 
obwodowego w celu sprawdzenia czy 

figuruje w Spisie. Sprawdzający może 

jednocześnie wnieść reklamacje nie 

tylko we własnem imieniu ale i w 

imieniu swej rodziny, krewnych i zna: 

jomych. 
Biura obwodowe czynne są cały 

dzień od godziny 9 rano do 10 
wieczór. | 

Zła: wola czy niedołęstwo? 

Coraz liczniej napływają skargi na 
bardzo poważne niedokładności w 

listach wyborców. Mnóstwo wybor- 

ców nie wciągnięto do list, ogromuą 

ilość nazwisk przekręcono. W 5-tym 

obwodzie wyborczym nie wciągnięto 

na listę wyborców o. Aleksandrowi- 

cza, właściciela Pośpieszki, chociaż 

Pośpieszka zajmuje znaczny obszar 

na terenie Wielkiego Wilna, wskutek 

czego p. Aleksandrowicz musiał zło- 

żyć do komisji obwodowej rekla- 
mację. r 

Niektórzy z wyborców zastana- 

wiają się, czy niema w tem celowej 

roboty i pragną aby wejrzały w to 

władze Odnośne, drudzy wszystko 

składają na karb zwykłego pąrtactwa 

Magistratu, inni zaś znowu składają 

winę na Główny Komitet wyborczy. 
Otóż, jak wiadomo, spisy wybor: 

ców sporządzone zostały pod kie- 
runkiem prezydenta miasta (właściwie 
wice-prezydenta). Główny Komitet 
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mi literami, rozplakatowač i zapowie- 
dzieć, że taki pochód rozpocznie s'ę 

natychmiast po - koronacji. Płynąłby, 

powiedzmy, pochód taki od ulicy 
Nadbrzeżnej i Arsenalskiej, przepły- 
wałby przed Matką Przenajświętszą, i 
rozpraszałby się tuż zaraz na placu 
Katedralnym, wsiąkając w ulice Bisku- 
pią, Zamkową i Królewską. 

Zważyć proszę, że każda z grup 
defilujących przed obrazem, o kilka 
kroków od niego, mogłaby swobod- 
nie zatrzymać się, uklęknąć, nawet 
pomodlić się... Nikt nie  przynagla: 
„naprzód, naprzód!*, miejsca na pla- 

cyku aż nadto; czasu do szóstej aż 

nadto dosyć. Każdy z przybyłych do 

Wilna pątników mógłby z bliska na- 
pattzyć slę do woli ukoronowanej 
Matce Boskiej Ostrobramskiej uno- 
sząc obraz jej fudzież niebywały na- 
strój chwili w pamięci swej na życie 

całe. Naprawdę będzie mógł mówić 
wróciwszy do domu: Tak! Widziałem 
Ją — jak was oto widzę. 

A co za widok, co za moment 
dla zdjęć filmowych, które, jak Sły- 
szę, mają być dokonane! . 

Dopiero po wyczerpaniu się defi- 
lady tłumu i jego „rozproszeniu się 

o mieście, wróciłoby przed Bazylikę 
duchowieństwo, które ją o południu 
opuściło, i procesjonalnie, z najwięk- 
szą uroczystością do kaplicy by O: 
strobramskiej—odniosło. 

Byłaby godzina między 5-tą a 6-tą 
popołudniu. į 

Na tem by się uroczystość kościel- 
na zakończyła. 

Cz, Ja 

‘ 

wyborczy nie może więc być utrzyma się on w tej formie już do 
odpowiedzialny za nienależyte wyko- wyborów, chociaż pewnem to jeszcze 
nanie spisów. Zareklamowane w dn. nie jest. 
1,2 i 3 czerwca nazwiska brakujące Z socjalistycznych ugrupowań na- | 
w spisach będą wniesione do list. (0) der energiczną agitację przedwybor- 

Wielkie niedokładności w spi- 
sach wyborczych., 

Przy sprawdzaniu spisów wybor- 

czych przez zainteresowanych wybor- 

ców, niejednokrotnie wykazuje się,Ąże 

spisy te są ogromnie niedokładnie 

zestawione, ь 
Caie domy a nawet ulice nie są 

wpisane do spisow wyborczych. I tak, 

naprzykład, nie zostały wpisane do 

spisów wyborczych domy przy ul 

Mickiewicza Nr, 22. 30 i inne, parę 

domów na ulicy Siefańskiej, cała ulica 

Dominikańska i t. d. 
Często są też w spisach wybor- 

czych zmieniane imiona lub nazwiska. 
1 tak, naprzykład, imię przewodniczą: 

cego 1-ej obwodowej komisji wybor- 

czej zostało nieprawidłowo zapisane. 

Często też wyborcy z jednego ob- 

wodu wyborczego zapisani są do 

spisów wyborczych innego obwodu. 

Wyżej podane niedosładności, da- 

leko nie obejmują całości niedokład- 

ności w spisach wyborczych. 
Wobec tego należy przypomnieć 

wyborcom, którzy nie chcą wskutek 

błędnego wpisania ich do spisów wy» 

borczych stracić swych praw wybor- 

czych, aby w dniu dzisiejszym, jako 

ostatnim dniu sprawdzania spisów 

wyborczych nie zaniedbali sprawdzić 

we właściwych komisjach wyborczych, 

czy zostali oni prawidłowo do tych 

spisów zapisani. (r) 

BESTIE: 

Wiec Bezpartyjnego Komitetu 

Obrony Poiskości Wiina na Anto- 
koiu. 

W dniu 1 b. m. odbył się na 

Antokolu wiec, który zgromadził oko- 

ło 200 kobiet. Po wysłuchanych prze- 

mówieniach na temat byłej gospodar 

ki miejskiej oraz wyborów zebrane 

jednogłośnie uchwaliły następującą 
rezolucję: 

My kobiety, z dzielnicy Antokol, 

zebrane na wiecu w dniu 1 czerwca 
1927 r. w sali przy ul. Antokolskiej 

Nr. 54 postanowilyšmy. połączyć się 

z Komitetem Bezpartyjnym i Facho* 

wej, a Oszczędnej Gospodarki Miej- 

skiej oraz poprzeć takowy całym na: 

szym wysiłkiem pracy duchowej i 

czynnej w wyborach do Rady Miej- 

skiej. 
Przejęci ideą tego Komitetu ape- 

lujemy do wszystkich Kobiet-Polek 

w Wilnie by stanęły razem z nami 

na straży ideałów polskich i chrześci- 

jańskich, które nam w całej pełni 

gwarantuje tylko Komitet Bezpartyjny 

Fachowej a Oszczędnej Gospodarki 

Miejskiej. 

Nieudane zabiegi Centralnego 
Komitetu Wyborczego. 

Centralny Komitet Wyborczy, bę: 

dący jak wiadomo ekspozylurą par- 

tyjną endecji wystosował kilka listów 

do Związku Pracowników Miejskich, 

prosząc Związek o poparcie podczas wy: 

borów. Zabiegi te jednak spełzły na 

niczem. Związek pracowników miej- 

skich w dniu wczorajszym wystosował 

odpowiedź treści następującej: ‚ 

W odpowiedzi na pismo z dnia 

23 maja r. b. zarząd związku pra- 

cowników miejskich m. Wilna niniej- 

szem komunikuje, że związek nasz, 

będąc organizacją apolityczną, nie 

może wchodzić w kontakt z żadnem 
stronnictwem politycznem w akcji 

wyborczej do Rady Miejskiej i pozo- 

stawia swym członkom wolną rękę 

w głosowaniu. 

Stan przygotowań przedwybor- 

ych wśród Żydów. 

Dotychczas jeszcze, aczkolwiek 
termin składania list wyborczych jest 

już bardzo bliski, trudno jest ściśle 
określić ilość żydowskich list wybor- 
czych, które przyjmą udział w nad- 

chodzących wyborach do wileńskiej 
Rady Miejskiej oraz charakter każiej 
z tych list. 

Poszczególne ugrupowania żydow- 
skie wciąż prowadzą rozmowy poro- 
zumiewawcze jedne z drugiemi, roz- 
mowy te są często przerywane wsku- 
tek tarć powstających podczas per- 
traktacji, wobec czego nic zupełnie 
pewnego nie da się jeszcze w tej 
dziedzinie powiedzieć. W ególnych 
zarysach niżej opiszemy obecny s'an 

przygotowań przedwyborczych wśród | 

ugrugowań żydowskich. 
Sfery religijne żydowskie, orto- 

doksja prowadzi samodzielną akcję 
przedwyborczą i wystawi własną listę 

wyborczą. й 
C:ntrowe mieszczańskie ugrupo- 

wania żydowskie utworzyły blok wy* 
borczy nazywając go „Żydowską listą 
narodową”. W bloku tym zachodzi 
ciągła zmiana uczestników, gdyż po- 
szczególne ugrupowania na tle spo- 
rów o podział mandatów do przyszłej 
Rady Miejskiej pomiędzy te ugrupo- 
wania, występują z bloku, a niektóre. 

z nich po pewnym czasie do niego 

wracają. W chwili obecnej do. uczest- 
ników bloku zaliczyć można . nastę 
pujące ugrupowania: t ZW. federację 
sjonistyczną, stronnictwo ludowo»de- 

mokratyczne, związek żydowskich 

kupców, związek rzemieślników ży: 
dowskich i związek _ drobnych 
kupców żydowskich.  Przypuszczać 

licznych rozlamach, 
miejsce w tym bloku, 

należy, 
jakie miały 

że po 

czą rozwija «Bund», który wystawi 
własną listę wyborczą. Lista «Bundu» 
będzie też najgroźniejszym  przeciw- 
nikiem «żyd. listy narodowej». 

Socjalistyczna „Poalej-Sjon* rów- 
nież wystawi własną listę wyborczą. 

Ostatnio rozpoczęły się rozmowy, 
mające na celu utworzenie bloku wy- 
borczego między młodzieżą ortodo- 
ksyjną a organizacją religijną młodzie- 
ży sjonistycznej «Cejrej-Mizrachi», 

Samodzielną listę wyborczą wy- 
stawi też zapewne związek kobiet ży- 
dowskich. 

Należy jednak podkreślić, że ilość 
żydowskich list wyborczych oraz ich 
charakter może ulec niejednej jeszcze 
zmianie. (r) 

Podział mandatów pomiędzy u- 
grupowania wchodzące w skład 
„Żydowskiej listy narodowej". 

Po licznych zatargach ugrupowa- 
nia wchodzące w skład t. zw. „Ży- 
dowskiej listy narodowej" ostatecznie 
doszły do zgody co do kolejności 
kandytatur poszczególnych ugrupo- 
wań na blokowej liście wyborczej.. 

Kolejność ta została oznaczona 
w następujący sposób: na pierwszych 
pięciu miejscach listy błokowej wy- 
mienieni będą kolejno sjonista, de- 
mokrata - iudowiec, kupiec, rzemie- 
ślnik i drobny kupiec; na miejscach 
od szóstego do dziewiątego wymie: 
nione będą kolejno kandydatury sjo- 
nisty, ludowcy-demokrata, kupca oraz 
rzemieślnika; dziesiąte miejsce mieli 
według poprzedniej ugody otrzymać 
rzemieślnicy, ale po ostatnio zawar- 
tym kompromisie miejsce to otrzymu- 
je reprezentant sjonistów, natomiast 
reprezentant związku drobnych . kup- 
ców wymieniony będzie na jedena- 
stem miejscu, trzynaste miejsce otrzy- 
ma „Mizrachi”, miejsca dwunaste i 
czternaste zostaną w kolejności okre- 
ślonej drogą losowania przydzielone 
kandydaturom związku kupców i 
związku rzemieślników; poczynając 
od miejsca piętnastego na liście zblo- 
kowanej powtórzona będzie kolejność 
początkowa listy. 

Należy jednak zaznaczyć, że po- 
dział powyższy ma tylko teoretyczny 
charakter, gdyż „Żydowska lista na- 
rodowa" wobec nastrojów wybor- 
ców żydowskich, może liczyć powa- 
żnie na przeprowadzenie z wyborów 
najwyżej 8 — 10 swoich kandydatów 
do przyszłej Rady Miejskiej. (r) 

Blok wyborczy bezpartyjnych 
Żydów religijnych. 

Prżywódcy ortodoksji zdecydowali 
nie prowadzić akcji wyborczej pod 
własną nazwą i przystąpili do stormo- 
wania t. zw. bloku wyborczego bez- 
partyjnych Żydów religijnych. | (r) 

Związek kobiet żydowskich wy- 
stawia własną listę wyborczą. 

Związek kobiet żydowskich po 
wystąpieniu z powodu sporów o po- 
dział mandatów z t. zw. „Żydowskiej 
listy narodowej" postaaowił, po krót- 
kiej i nieudanej próbie zawarcia bloku 
wyborczego ze związkiem lokatorów, 
wystawić przy zbliżających się wybo= 
rach do wileńskiej Rady Miejskiej 
własną listę wyborczą. 

W skład związku kobiet żydow- 
skich wchodzą zarówno sjonistki jak 
i ludowe-demokratki oraz bezpartyjne 
kobiety żydowskie ze sfer mieszczań- 

skich. t 

Lista ta będzie powažnym konku- 
rentem t. zw. <Żydowskiej listy na- 
rodowej», gdyż związek kobiet ży- 
dowskich ma wielkie wpływy wśród 
kobiet żydowskich ze sfary miesz- 
czańskiej. (r) * ; 

Z CAŁEJ POLSKI, 
— Subwencje Polskiej Akade- 

  

Z KIERSNOWSKICH 

KATARZYNA KIERSNOWSKA 
po ciężkich cierpieniach opatrzona Ś. Ś. Sakramentami zasnęła w 

Bogu w d. 2 czerwca 1927 roku przeżywszy lat 76. 
Bksportacja zwłok z domu przy ul. Św. Ignacego 3, do Kościoła 

Sw. Ducha (po Dominikańskiego) odbędzie się w piątek d. 3 czerwca 1927 r. 
o godz. 6rej po południu. 

Nabożeństwo żałobne w tymże Kościele odbędzie ' się w sobot 
d. 4 czerwca o godz. 8-ej rano, poczem nastąpi SAGE. zwłok = 
cmentarz po-Bernardyński. 

BRACIA, SIOSTRY i RODZINA. 

  

O czem zawiadamia pozostała 

ŻONA. 

Bolesław Sawicki 
Kurator Synodu Wileńskiego Kościoła Ew. Reformowanego, kawaler orderu 

b SĄ A EO „zasnął w Bogu dnia 29 
Ь raslawiu, Pogrzeb oi zie się dnia 3 czerwca o godz. 11 

w Wilnie na cmentarzu Ewicódickiat e Pohulancė; # ŠA 
O smutnym obrzędzt iadami. pow ędzłe powiadamia współwyznawców, krewnych, 

$ 

Abelard Zyndram-Košcialkowski 
i BYŁY ZEMIANIN 

po długich cierpieniach opatrzony Ś. Ś, Sakramentami zmarł d. 28 maja 
1927 r. Pochowany na cmentarzu Ś. Ś. Piotra i Pawła w Wilnie. 

      

Konsystorz Ew. Reformowany. 

KRONIKA 
  

  

PIĄTEK cyjnym. Sekcja pochodowa uroczy- З ом Wschź sł. о g. 3 m. 21. 8 ap koonacyknych anais zwró- 
ić się do organizacyj i stowarz: ń 

* lo org yszeń į mn Zach. sł. o g. 19 m. 47 ma terenie Wilną, z wezwaniem do 
wzięcia udziału w pochodzie przez u- 
stawienie szpaleru ze sztandarów sto- 
warzyszeń i delegacyj wzdłuż ulic, 
któremi iść będzie pochód, Do po- 
mocy dodane będą oddziały policji. 

cja, stowarzyszenia powołane 
ą do pomocy w prac - 

czej i "oe dad za 
— (x) Otwarcie boiska na pila- 

— Zebranie komitetu organi” 

zacyjnego uroczystości koronacji 

Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Przypominamy, że dziś o godzinie 7- 

ej w sali konferencyjnej Wojewódz- 

twa odbędzie się posiedzenie wszyst- > cu B Rota 
kich sekcyj Komitetu organizacyjnego” 4 Šinano pi = z. = 

uroczystości koronacji Matki Boskiej odbędzie się uroczyste Z в poł L 

Ostrobramskiej. | wo urządzonego boiska sportowe 
sė KOŚCIELNA. dja szkół powszechnych a A Wilna = 

! Bosaczkow: Ww i 
— Adoracja Przenajświętszego Pu; owym. W uroczystości 

Sakramentu. Zarząd Katolickiego (Fi Wezmą udział p. wojewada Racz- 
: : „kiewicz, prezydent i v.-į 

Związku Polek przypomina, że 3-go wyj, Prezydent i v.-prezydent m. 
czerwca jako w pierwszy piątek mie- Wilna, przedstawicieli szkół powsze- 

я Й M h1ych, stowarzyszeń t siąca odbędzie się w kaplicy Serca К У sportowych o- 
Eucharystycznego (Mickiewicza 19,2) "47 warstw społecznych. 
Adoracja. Przenajświętszego Sakra- — — (x) "Stróż bezpieczeństwa 
mentu, która się rozpocznie o godz. publicznego w ogrodzie Bernar- 
4i pół a zakończy o 7 i pół w. dyńskim. Jak dało się zauważyć 
nabożeństwem czerwcowem. ORG e yi Bernardyńskim 

nostw i nie- 
SAMORZĄDOWA. pożądanych” elementów, którzy umie ‚ s entów, którzy unie- 

— (x) Z posiedzenia Wydziału możliwiają swoim zachowaniem się 
Powiatowego. W dniu 1 b. m. szerszemu ogółowi społeczeństwa spę- 
odbyło się pod przewodnictwem sta- dzić czas wolny na świeżem powietrzu 
rosty p. Witkowskiego posiedzenie To też Magistrat, mając powyższe 
Wydziału pow. Wiłeńsko-Trockiego. na względzie:zwrócił się w dniu wczo- 
Na posiedzeniu uchwalono przystą- rajszym do Komendy Pol. P. m. Wil. 
pienie do stowarzyszenia Polskich na z prośbą o wystawienie w” ogro- 
Kongresów drogowych, cel:m którego dzie Bernardyńskim stałego posterun- 
e Por me ZK o de policyjnego, w celu czuwania nad 
należytym stanie dróg państwowych. należytem zachowaniem i В 
Podkreślić należy, iż stowarzyszenie Pla в porzadkić pa 
to urządza wystawy drogowe, oraz — (x) Czas otwierania wejścia 

rozrostu. 2. Wpływ hormonów, s0- Mejszagolskiej, 

wotworowej lub witaminów wzrosto- niawskiej. 
wych na powstawanie i rozwój no" 
wotworów w różnych stanach ustro- 
ju, w szczególności u zwierząt cię- 
žarnych. 3. Wpływ wzajemny  morfos 
logicznych skladników tkankowych 
na powstawanie, rozwój i cofanie się 
nowotworów. 4. Praca doświadczalna 
z zakresu biologii i morfołogji krętka 
bladego. 5. Sprawa odporności w ki- 
le. 6. Wskazanie nowych dróg w le- 
czeniu kiły. 

poczęła się już z dniem 30 maja. « 

na 19 czerwca. 
MIEJSKA. 

Udział stowarzyszeń 
związków w pochodzie korona 

e Prze- skiego rozwi. i 
miana materji tkanki rakowej lub też Rady Miejskie w m. Trokach NOWY 
innej pobudzonej do nadmiernego łejce, jak również rady gminne gm. 

‘ ` ‚ Rzeszańskiej, Turgiel- 
ków z tkanki płodowej, z tkanki no- skiej, Solecznickiej, Olkieniekiej i Ko- 

W myśl zarządzenia akcja przed- 
wyborcza do Rady Miejskiej w Tro- 
kach rozpoczyna się z dniem 10 
czerwca r. b, zaś w N.-Wilejce roz- 

Wybory do zebrań gminnych wy* 
żej wymienionych gmin ustalono na 
6 czerwca r.b., zaś do rad gminnych 

! i c wydaje odpowiednie czasopismo. Na- 
mji umiejętności na badanie ra: ada na. wniosek Ranka Wydzia: na Zórę Zamkową uległ zmianie. 
ka i chorób wenerycznych. Pol- łu p. Węckowicza uchwalouo wysłać 
ska Akademja Umiejętności „udzieli na ręce posła pełaomocnego Stanów 
kilku subwencyj z funduszu im. Pa- Zjednoczonych  Półn.  Ameryki—w 
wła Tyszkowskiego dla pracowników Polsce telegram kondolencyjny z po- 
zajmujących się badaniami nad ra- wodu klęski powodzi, jaka dotknęła 
kiem i chorobami wenerycznemi W Amerykę. W zwiążku z powyższem 
podaniach naieży dokładnie określić upoważniono również p. Węckowicza 
zakres pracy, uzasadnić potrzebę sub- do zbierania składek, jako ofiary dla 
wencji i jej wysokość. Uwzględnione rodzin dotkniętych tą klęską. Na tem 
będą mogły być tylko podania osób, posiedzenie zakończono. Następne 
które wykażą się poprzednią poważ- posiedzenie odbędzie się w dniu 
m Ariainiasėsių naukową w tej AE 13 b. m. 
zinie lub dziedzinie pokrewnei. Po-  — (x) Termin 

dania należy wnosić do Polskiej rad miejskich i my a EŃ! 
A OEI RZ A. Jak już donosiliśmy 

| czerwca roku. w myśl zarz i ileńe Tówiię.. kodkmesięć 1. w my: ądzenia p. Wojewody wileń: 

Magistrat m. Wilna, chcąc udogodnić 
publiczaości wiłeńskiej korzystanie z 
Góry Zamkowej w okresie letnim wys 
dał ostatnio zarządzenie, aby wejście 
na górę było dozwolone już od godz. 
7.ej ramo, a nie jak dotąi o godz. 
9.:j rano. 
„.  — Delegacja Kom'sji Ankie- 
Sz przybywa do Wina. Do 

ina przyoywa delegacja Komis 
Ankietowej dla sea d 
produkcji mięsą, Delega:ja ta będzie 
konf:rować z przedstawicielami Ma- 
gistratu, rzeźników. oraz robotników 
przemysłu spożywczego. (0. 

— Roboty przy budowie por- 
tu na Wilji rozpoczną się nieba. 

„wem. Wobec przyznania przez wła- 
dze centralne odnośnych kredytów 
na kontynuowanie prac przy budo- 
wie portu i stoczni na Wilji, przezna- 
czonych dla taboru żeglugi oraz ła- 
dunków idących drogą wodną, prace 
te rozpoczęt: zostaną w tym jeszcze 
tygodniu. Kierownictwo robót przy- 
puszcza, że w sezonie obecnym bę- | 
dzie mogło zatrudnić 250—300 bezro- 

botnych, co w znacznej mierze przy- 
czyni się do polepszenia stanu bezro- 
bocia w Wilnie. Przy robotach tych 
zatrudnieni będą głównie niewykwali- 
fikowani pracownicy stanowiący naj- 
ważniejszą pozycję w rubryce poszcze- 

I gólnych bezrobotnych.



SZKOLNA. 

— Odroczenie zjazdu prasy 
prowincjonalnej. Zjazd prasy pro- 
wincjonalnej, organizowany w  War- 
szawie przez polski związek prasy 
prowincjonalnej przy  "wspoldziale 
sekcji powszechnych uniwersytetów 
regjonalnych związku polskiego na- 
uczycielstwa szkół powszechnych, a 
zapowiadany na 5 j 6 czerwca r. b., 
został odwołany i odbędzie się w 
dniach 2 i 3 lipca rb. Zawiadomienia 
będą rozesłane. 

—(r) Nowy typ ławek szkolnych. 
Na Zachodzie oddawna już istnieje 
określony typ ławek szkolnych, przy- 
stosowanych do każdego ucznia od- 
powiednio do jego wzrostu i nie po- 
zwalający uczniowi na różne niehyg- 
jeniczne sposoby siedzenia przy czy- 
taniu lub pisaniu. Podobne ławki 
mają być również zaprowadzone w 
szkolnictwie polskiem. : 

Min. WR. i OP. zaakceptowało 
już model specjalnego typu ławki 
szkolnej i w bliskim czasie ma Mini- 
sterstwo wydać okólnik nakladający 
na wszystkie szkoły obowiązek za- 
Opatrzenia się w takie ławki. 

SĄDOA 
— (x) Wynik egzaminów apli- 

kanckich przy Sądzie Apelacyj- 
nym w Wilnie. We środę, dnia 1 
czerwca rb. odbyły się w Sądzie Ape- 
lacyjnym w Wilnie przed komisją eg- 
zaminacyjną w składzie: v-prezesa Są- 
du Apelącyjnego p. ,Bochwica, jako 
przewodniczącego, oraz członków: 
prezesa S$. O. p. Szczepkowskiego, 
prokuratora p. Sztejnmana, sędziego 
S. O. Jana Piłsudskiego i mec. prof. 
Pietrusiewicza, egzamina aplikanckie. 
Do egzaminów przystąpiło 12 apli 
kantów. z których z bardzo dobrym 
wynikiem złożyli: pp. Kazimierz Abra- 
mowicz, Juljusz  Pines, Zygmunt 
Chrzanowski, Czesław Polubienski, 

“ Izydor Suszko, Stanisław Wielsiołob- 
ski i Zygmunt Lubkowski. Z wyni- 
kiem dobrym pp. Wiktorja Zawadz- 
ka, Tadeusz Wirszyłło, Szczepan Wil- 
lewski i Stefan Święciński, 

WOJSKOWA.. 
— Nowomianowany szef szta- 

bu D. O. K. III. Nowomianowany 
przez Min sterstwo Spraw Wewnętrze 
nych Szef Sztabu D. O. K. Ill ppłk. 
Sztabu Gener. Kryski przyjęty został 

„w dniu wczorajszym przez Wojewodę 
Wileńskiego p. Wł. Raczkiewicza. 

AKADEMICKA. 

— (c) Akademicy a sprowa- 
dzenie zwłok Słowackiego Dn. 2 
VI b. r. odbyło się z inicjatywy 
Koła Polonistów USB. w losalu Koła 
(Zamkowa 11—37) zebranie organiza- 
cyjne Komitetu akademickiego spro* 
wadzenia zwłok Słowackiego do kra- 
ju z udziałem przedstawicieli Zrze- 
szenia Kół naukowych, Bratniej Po- 
mocy, Koła dramatycznego i in. 

Uchwalono regulamin komitetu. 
W dniu 27 VI. b.r. urządzony bę: 

dzie w Sali Śniadeckich Wieczór Po: 
ezji Słowackiego urozmaicony recy- 
tacjami utworów Słowackiego przez 
członków koła dramatycznego, wy- 
stępami chóru akad. i t. p. 

Komitet wydeleguje swego przed- 

  

ne jest urządzenie odczytów ©  Sło- 
wackim w domach ludowych i ki- 

nach. Ч 
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA; 
Be — Strejk w Nowo-Werkach 
trwa. Powstały onegdaj w papierni 
nowowerkowskiej strejk 200 z górą 
robotników trwa nadal. Strejk ten 
podtrzymuje sztucznie Okręgowy 
Klasowy Zw. Zawodowy, który dąży 
do wywalczenia swoich postulatów 
aby następnie stworzyć na podatnym 
już gruncie zw. papierniczy i che- 

SŁ O W O 

Widać raz po raz ciągnące ulica- 
mi miasta platformy naładowane 
sprzętami gospodarskiemi. 

— Jeszcze o masowej rzezi 
na Zwierzyńcu. Pisaliśmy niedawno 
o bezmyślnem i zbrodniczem niszcze- 
niu gawronów na Zwierzyńcu, wsze- 
łako uważamy za stosowne sprawę 
tę jeszcze raz poruszyć, ponieważ 
objawy tego swoistego barbarzyństwa 
powtarzają się nadał. 

Przed kilku dniami byliśmy świad- 
kami okropnej sceny. Jakiś człowiek 

miczny. Obecnie wysuwane jest 24-712Zi! po drzewach ogrodzonej parka- 
danie 50 proc. podwyżki płac, 

R ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie Lekarzy Polaków. 
Zebranie zwyczajne Stow. Lekarzy 
Polaków w Wilnie odbędzie się w 
piątek 3-go/ czerwca r. b. o godz. 7 
m. 30 w lokalu , Wileńskiego Tow. 
Lekarskiego, Zamkowa 24 z udzia. 
łem prof. Adama Karwowskiego z 
Poznania, który wygłosi odczyt w 
sprawie organizacyi zawodowej leka- 
rzy w Polsce. 

— Zebranie Drobnych Kupeów. 
Do wszystkich Drobnych Kupców, 
Handlarzy i Przemysłowców Chrześ- 
cijan w Wilnie. W dniu 6 czerwca, 
o godz. 5-tej po poł. w domu Nr. 1 
przy ulicy Zawalnej, wejście od ulicy, 
odbędzie się ogólne madzwyczajne 
zebranie Związku z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1) Zadanie Związku, 2) Sprawy 
organizacyjne, 3) Wolne wnioski. 

Zapisy członków odbywać się 
będą przy wejściu na zebranie. 

— Walny zjazd delegatów 
związku oficerów rezerwy odbę- 
dzie się w Krakowie. Zarząd okrę- 
ggowy związku oficerów rezerwy w 
Wilnie podaje do wiadomości, iż te- 
go roczny walny zjazd delegatów Z. 
O. R. odbędzie się w Krakowie w 
dn. 18 i 19 bm. Oprócz delegatów 
mogą wziąć udział w zjezdzie wszys- 
ey oficerowie rezerwy. 

Zainteresowani proszeni są zgło- 
sić się do sekretarjatu (Mickiewicza 13) 
w godzinach 17—30 19—30 do dnia 
10 czerwca rb. 

Zniżki kolejowe, oraz mieszkania 
w Krakowie będą zapewnione. 

RÓŻNE. 
— Kursy dla kontrolerów 

Izby Skarbowej. Poczynając od dn. 
17 b.m. rozpoczyna się w warszawie 
dziesięciodniowy kurs przeszkalający 
dla kontrolerów urzędów skarbowych. 
Z wileńskiego urzędu skarbowego 
"wyjeżdza na tei kurs dziesięciu kon- 
trolerów. 

— (x) Puszczenie w obieg 
znaczków stow. artystów iilmo- 
wych w Wilnie. Pan Wojewoda wi- 
leński zezwolił ostatnio związkow: 
artystów sztuki kinemałtograficznej w 
Wilnie na pusżczenie w obieg swoich 
znaczków, w cenie 10 i 20 groszy na 
terenie Województwa Wileńskiego. 

Dochód z tych znaczków przezna 
czony został na kupno aparatu kine- 
matograficznego, oraz założenie włas- 
nej doświadczałni zdjęć filmowych. 

— (c) Wyjazdy na letniska 
Ustalająca się powoli pogoda i zapo- 
wiadające się upały rokują letniscom 
pormyślny rozwój. Dziś 

  

nem posesji przy ul. Witoldowej 6 
zrzuczając gniazda gawronie wraz z 
małemi pisklętami, mordując je nie- 
miłosiernie, tlukąc o ziemię i t. d. 
Krzyk „ptaków zabijanych i żałośne 
krakanie starych gawronów mieszały 
się ze złorzeczeniami, pod adresem 
tego kata ptasiego, zebranej oburzo- 
nej publiczności. 

Bezwzględnie należy raz z tem 
skończyć, W sprawę tę wglądrąć 
winien Komisarjat Rządu i władze 
policyjne. Gawrony uznane są przez 
najwybitniejszych ornitołogów i rol- 
ników za ptaki bezwzględnie poży- 
teczne. Jako takie też ochraniane są 
wszędzie, a w tym względzie mini- 
sterstwo Rolnictwa i D. P. roztacza 
nad niemi swą opiekę. Powinny więc 
czynniki kompetentne pouczyć nasze 
władze administracyjne w jaki sposób 
mają ukrócić tępienie tych pożytecz- 
nych ptaków. 

TEATR i MUZYKA, 

— «Reduta» na Pohulance. Pożegnal- 
ny koncert Murzynów. W sobotę 4 b. m. 
z pożegnalnym koncertem wystąpi po raz 
drugi światowej sławy para: murzyn p. Fran- 
cis Mores, baryton opery w New-York'u i 
mulaika, sopran teatrów londyńskich p. R; 
King-Reavis, którzy dali się poznać w Redu- 
cie, gdzie doznali entuzjastycznego przyjęcia 
ze strony publ czności wileńskiej. 

Bilety w cenie od 1 zł. do nabycia 
wcześniej w biurze «Orbis» (Mickiewicza 11) 
= w dzień koncertu w kasie teatru od godz. 

ej pp. 
° — Teatr Polski (sala <Lutnias). Wczo- 

rajsza premjera krotochwili <Pani Prezeso- 
wa» zgromadziła w Teatrze Polskim liczny 
zastęp widzów, którzy gromkiemi oklaskami 
stwierdzili że dowcip tej krotochwili śmie- 
szy do łez i nic nie stracił ze swej aktual- 
ności. 

Dziś i jutro <Pani Prezesowa», 
, Popołudniówki świąteczne, W  nie- 

dzielę o g. 40 m. 30 pp. i w poniedziałek 
również o g. 4 m. 30 pp. odbędą się dwa 
pożegnalne występy p. M. Malanowicz-Nie- 
dzielskiej. 

W niedzielę grana będzie Świetna ko- 
medja <Łatwiej przejść wielblądowi», w po- 
niedzialek zaś «Simona» —Devala. 

Ceny miejsc najniższe od 15 groszy. 
Otwarcie sezonu w Teat ze Letnim 

nastąpi w środę 8 czerwca. Zjeżdża do nas 
zespół operetki warszawskiej pod kier. art. 
W. Winłaszkiewicza. 

Na otwarcie sezonu grana będzie naj. 
nowsza operetka K. Kalmana «Księżniczka 
cyrkówka», ciesząca się w sezonie bieżącym 
w Warszawie i zagranicą olbrzymiem po- 
wodzeniem. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Niefortunna symulacja kie- 

rownika hurtowni tytoniowej. 
Kierownik hurtowni tytoniowej Banku 
Spółdzielczego sejmiku pow. Wileń- 
sko-Trockiego Władysław Bezuszko 
(Mostowa 16) od roku przeszło 
wszedł ma śliską drogę wydając na 
własne potrzeby znaczne sumy  hur- 
towni. Sprawki te długo nie wyszły” 

  

  

  

  

  

  

  

Listy do Redakcji. 
Szanowna Redakcjo! 
W imię prawdy i faktów rzeczywistych 

uprzejmie upraszam o umieszczenie w naj- 
bliższych NrNrach «Słowa» niniejszego spro- 
stowania, podanego zbyt łatwowiernie i zło- 
śliwie przez <Kurjer Wileński» w Nr 120 
(869) artykuliku <o dach kościelny». Pisze 
ów prygodny korespondent: „«Dach ten (w 
Wilejce na kościele) pokryty jest dachówką 
i wymaga pewnej naprawy>... jest to nie 
tylko nieścisłość dziennikarska, lecz gruba 
nieznajomość rzeczy. Dach bowiem na całej 
przestrzeni swej jest zniszczony bompletnie, 
formują się na sklepieniu zacieki. Że tak jest 
można łatwo sprawdzić po wejściu do 
wnętrza świątyni. 

Protokuł zaś policyjno-budowlany, spo: 
rządzony przez Inżyniera — w obecności 
posterunkowego policji państ. wyraźnie to 
opiewa: <punkt I. protokułu z, dn. 27 Xl-26r. 
«Dach Kościoła na całej przestrzeni pokry- 
Cią dachówkami znajduje się w stanie złym, 
ponieważ dachówki w ilości około 90 proc. 
są pobite i popękane», a w końcu komisja 
stwierdza; że w razie niewykonania (pokry- 
cia uowego dachu) <trwałość całej budowli 
znacnie się zmniejszy», 

Stąd widzimy, że jest to nagła potrze- 
ba i bolączka parafjalna, a bynajmniej ma: 
ła — drobna naprawa tylko. 

Uznając trwałość większą i praktycz- 
ność «blachy ocynkowanej» na pokrycie ko- 
mitet kościelny, zatwierdzony przez Władzę 
Metropolitalną, miał to urzeczywistnić. lecz 
ponieważ koszt dachu takowego według 
kosztorysu sporządzonego przez Inżyniera 
(z d. 3-XII — 26 r.) wynosi 14000 zł. — a 
obecnie o 20—25 proc. drożej, Komitet na 
czele ze mną, nie widząc możności z tego 
tysiąca parafjan zebrać taką kwotę — zmie- 
nił swój początkowy projekt i zwrócił się 
6 zapomogę w budulcu do Starostwa na 
kościół (ponieważ dach zniszczony został 
na skutek działań wojennych), — ponadto 
chcąc otrzymać najbardziej miarodajną i 
obowiązującą opinię pod tym wz>lędem, 
udano się przez Urząd Inżyniera do Urzędu 
Wojewódzkiego — (Wydział Prezydjalny) 
skąd dnia 1 ll 27 za Nr 817, otrzymane 
odpowiedź treści następującej: <ponieważ 
kościół w Wilejce nie jest żadnym  zabyt- 
kiem sztuki — z braku przeto funduszu 

zuszko tłómaczył się tem, że towar 
wydawał na kredyt i należność otrzy- 
ma zaraz po pierwszym, najpóźniej 
do 3 b. m. 

Nie mogąc wyjść z tej zawiłej 
sytuacji Bezuszko podniósł z Banku 
sume 2400 zł. rzekomo na wykubie- 
nie tytoniu z Państwowego składu 
tytoniowego i z nieniędzmi temi udał 
się na pocztę, Tu Bezuszko symulo- 
wał kradzież licząc na to, że tym 
sposobem uda mu się pokryć zde- 
fraudowaną sumę, Suma wystawiona 

na przekazie opiewała 5 834 zł. 40 gr. 
Meldunek Brzuszko przyjęty został 
przez Urząd Śledczy z pewnem nie- 
dowierzaniem i w rezultacie Bezusz- 
ko został aresztowany. Podczas ba* 
dania przyznał się on do symulacji 
pomyślanej w celu pokrycia niedobo- 
ru. Przy rewizji znaleziono przy nim 
1500 złotych. Jednocześnie zeznał on 
że na własne potrzeby wydał on dwa 
tysiące złotych należących do kiero- 
wanej przez niego hurtowni. 

— Fatalna huśtawka. W Hermanowi- 
cząch upadła z huśtawki Wiera Strełkowa, 
która przez pół godziny zmarła. ; 

— Wygodna chatka. We wsi Pierelegi 
gm. Duniłowickiej aresztowano Zofję Szczęs- 
ną, która zamordowała swe nowonarodzone 
dziecię. 

25 Pożar. W nocy na 2 b. m. wybuchł 
pożar w odlewni żelaza br. Bekker (Węglo- 
wa 9). Spaliły się schody oraz ganek. Straż 
ogniowa pożar stłumiła. Straty 'wynoszą 600 
zał. Przyczyny pożaru nie ustalono, 

— Kradzież manufaktury. Ze sklepu 

          
   

       
  

      

          

zezwala się na pokrycie gontem - dachu 
kościoła w Wilejce». 

Sprawa ostatecznie zadecydowaną zosta- 
= przez miarodajne władze  Metropoli- 
alne. 

Wcale przeto nie potrzebuję prowadzić 
żadnego sporu — lub ostrej opozycji z pa- 
rafjanami — którzy są odmiennego 
zdania, — stanowczo tylko protestuję — 
przeciwko kłamiiwym wiadomościom rozsie- 
wanym w prasie — jako to, że żądam zło- 
żenia w przeciągu określonego czasu (2-ch 
tygodni) osmiu tysięcy zł, — kiedy 
wiadomą jest rzeczą — że niektórym 0s0- 
bom zaproponowano w przecią 2ch ty- 
godni zebrać deklaracje — (nie żaś pięnią- 
dze) dla orjentacji, ile właściwie zdolna 
jest złożyć na ten cel (pokrycie dachu <bla- 
chą cynkowaną» nie gontem) parafja? 

Wobec nieścisłości i złej woli autora 
artykułu w Kurjerze Wileńskim Nr 120 (869) 
szkodzić mogącej samej sprawie remontu 
kościoła w dodatku podrywającej autorytet 
duchowieństwa kat,, osobiście mój jako dłu- 
goletniego tu proboszcza i dziekana, zmuszo- 
ny jestem reagować publicznie w prasie— 
prosząc o umieszczenie mego pisma na 1а- 
mach «Słowa» w Wilnie, możliwie rychło, 

Ks. Adolf Sniežko | 
Proboszcz i Dziekan Wilejski. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy o łaskawe umiesz- 
czenie na łamach swego poczytnego pisma 
oświadczenia treści następującej: 

Wobec notatki p. t. <Rozłam w Związ- 
ku Pracowników Miejskich» (Słowo Nr. 119) 
i wyjaśnienia Zarządu Związku Pracowników 
Miejskich (Słowo Nr. 121), niżej podpisani 
w imieniu własnem i z upoważnienia osób, 

ie wycofały się ze Związku stwierdza- 
iż: 

й 1. Nikogo nie upoważnialiśmy do per- 
trakiowania z Zarządem w sprawie przyję- 
Cia z naszego groną kandydatów do Ża- 
rządu. 

2. Powodem naszego wystąpienia są 
stosunki panujące w Związku, których do- 
skonałą ilustracją były ostatnie walne ze- 
brania Związku z lat ubiegłych, na których 
wbrew statutowi nie była przestrzegana taj- 
ność wyborów Zarządu wbrew żądaniu więk. 
szości Oraz że członkowie Związku byli pod 
presją dotychczasowych członków įZarządu, 
którzy zajmując kierownicze stanowiska w 
Magistracie «rępowali wolność wyborów. 

Poza tem stanowisko Zarządu, któremu 
na walnem zebraniu w 1926 r. stawiane by- 
ły zarzuty zniesławiające go, a który w od- 
powiedzi na to nie starał się oczyścić przed 
sądem, pociągając do odpowiedzialnošci 
tych, co te zarzuty wysunęli „uchybia w na- 
szem pojęciu powadze zrzeszenia, w którem 
wobęc tego znajdować się nie możemy. 

e nasze stanowisko nie jest odosobnio- 
ne świadczy fakt coraz liczniejszego wyco- 
fywania się pracowników miejskich ze związ: 
ku, których utrzymuje w ramach starej orga- 
nizacji jedynie obawa przed porachunkiem 
ze strony obecnych Członków Zarządu, zaj- 
zajmujących kierownicze stanowiska w Ma- 
gistracie. | 

Dla obrony swych praw i dążenia do 
rozwoju życia ekonomicznego i kuituralne- 
go postanowiliśmy założyć nową korporację 
prawną. 

Na tem chcemy zakończyć polemikę, 
gdyż uważamy, że sprawa, o której mowa, 
jest jasną dla każdego członka Związku, do- 
statecznie bowiem była poruszaną ną wal- 
nych zebraniach. 

(—) S. Renard, St. Zienkiewicz, 
P. Siedlecki, Michał Tyman. 

i TS) 

Holandja 35825 359,15 357,35 
Londyn 43,55 43,56 43,34 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryž 35,05 35,14 34,96 
Praga 26,50 26,56 26,44 * 
Szwajcarja 172,10 172,53 171,67 

Wiedeń 125,85 126,16 125,54 
Wiochy 49,85 49,97 49,73 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 54.— 
5 pr. pożyczka konw. 66— 65,50 
Pożyczka kolejowa 102.80 
8.pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92,— 

  

szym klimacie łatwiej jest oby! 

U 

KĄCIK PANI. 
Płaszcz letni. 

Kobieta oszczędna, zastanawiająca się 
nad tem, co sobie sprawić tego ioku — 
płaszcz czy kostjum (o ile nie może sobie 
pozwolić na jedno i na drugie, oczywiście)— 
powinna zdecydować się na płaszcz. 

Nie dlatego bynajmniej, żeby "A 
nie był potrzebny, ale diatego, że w na- į 

się bez nie- } 
go, niż bez płaszcza, który jest wprost nie- af 
zbędny. 

Od zimy przechodzimy ku latu prawie :R 
bez wiosny. Lato może być równie pełne °_ 
niespodzianek, jak krótkotrwała wiosna ina | 
wet w pozornie piękny, słoneczny dzie: R 
Czerwcowy nie będzie zupełnie bezpieczni, * 
wyjść na ulicę tylko w sukience. + 

Modele płaszczyków tegorocznych” Są ; 
tak piękne, że jest w czem wypierać. Ogrom- 
nie modne są płaszcze w poprzeczne zakład. F 
ki cieniowane, najczęściej, ściemniające się, 
od góry ku dołowi. Przy umiejętne stop: - 
niowaniu ich szerokości może to nawet dc £ 
pewnego stopnia uszczuplać figurę. Ładn з 
są takie płaszcze w odcieniach niebieskich- 
od jasnego błękitu do ciemnego chatru, * 
albo beige, dochodzący prawie do bronzu, 
lub jasno malinowy, przechodzący w kolor KO 
malwy. Niebieski kolor zresztą opatrzył 4 „+ 
już na wiosnę i zaryzykować sprawienie s y; 
bie nowego płaszcza w tym kolorze możeńg 
ktoś, komu jest wnim wyjątkowo do twarz | 

inny model—zupełnie gładki ma zlek£ x. | 
wyrzucane plecy, a jako jedyną ozdobę ky с й 
lorowe aplikacje z sukna ałbo różnobar у 
nych skórek (może być jaszczurka) u dołu: y 
na kołnierzu. Ładne są takie płaszcze z je в 
nego sukna. ' я 

Jeśli się jedzie nad morze, to wan 1У 
sprawić sobie płaszcz z białego sukna, albdzi< 
wełnianego trykotu, który wygląda zawszeył 
ładnie i elegancko, a tam tylko zedynie niec; 
prudzi się szybko. Ale to tylko w tym wy- 
padku, jeśli prócz tego ma się w swojej 
garderobie skromny płaszcz angielski nay 
deszcz i niepogodę. 1е 

Płaszcze te, jak zwykle 2 CoverCoatu,ng 
lub nieprzemakalnej gabardiny, są jaknaje g. 
Par zawsze mają swoisty szyk. | * 
ewną nowością w klasycznym ich fascnie. | 

są cięte odstające kieszenie, przery wające 7» 
trochę równą [inję boków. Paseczek i man- p 
kiety spinają się klamerką. Jest to fason nie- 

  

  

  

     

    
  

śmiertelny, bo stworzony dla istotnej potize- g 
by i wygody. ik b 

Nadszedł л  tansporr SZMEdZKIGh toWarów 
Maszynki do lodów, 7 

: я mięsa oryginalne Rusqvarn 
rymusy „bi он В A, -Bjorth i © : 

a STANISŁAW KRAKOWSKI! ке 
е Wilno, Wielka Nr 49, nar 
= vis-a vis Św. Kazimierza. "Ds 

+ žy 

Słynna Wróżka Ghiromantka 
przyjmuje od 10 do 8 wieczór. Prze- 
powiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości i td. Adres: naprzeciw 
Krzyża (Zarzecze), ul. Młynowa 21, jeja 
tn. 6, w bramie schody na prawo. ać 

= CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? w 
m Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 2 ie 
m spondencyjn, prof, Sekulowicza, Маг 
+ Warszawa, Zórawia 42. Kursa wyu- ogr 
+ czają listownie: buchalterji, rachunko- zed) 
+ wości kupieckiej, korespondencji ' » 
e handlowej, stenografji, nauki handlu, 270: 
2 prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 4002 
+ nach, Po ukończeniu šwiadectwo. : yk. 
. ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 

22220003000040000004, 

$ KUPIĘ folwark £* 
$ 000 ha) z zabudowaniami, ni 14 

bardzo daleko od Wilna. Zgłoszenia du: 

  

  

  

  

   
   

  

    

   
          

      
  

   

  

  

OT м już dużo by na jaw gdyby nie nagły rozkaz = a : : 4 h 
stawiciela na uroczystošci „pogrzebo- mieszkańców opuszcza miasto i wy- starosty p. Witkowskiego przeprowa- aaa zka ała © > rh SK me Lai a LA) « : 5 administracji z dia W. K. : 

we do Krakowa, jak również do Ko- [gždža na letniska podmiejskie do dzenia rewizji, Ujawniono podczas przez pół godziny znaleziono w Zakrecie i 4,5 ziemskie 61,75 60— 60,25 >502000099209990 | 
mitetu Obywatelskiego. Projektowa- Žakretu lub na Pośpieszkę. niej brak znacznej sumy, jednak Be- zwrócono poszkodowanemu. 8 proc. warsz. 8225 . „az! 

ы Ы r "m 18 
* 3 ; 

Тг 
4 Dziś będzie е > Р 66 dramat Salonowo- " я 47 

2 Miejski Kinematograf wyśrieliny um: sy) ednodniowy Książe” Sensacyjny w 10 ME: > £ONK = JAREMCZE : aaa Poszukuje giegin łównej roli Domenico Pambino, znany jako Sactta z filmu aciste Imperator». " p u re a П 
i Kulturalno-Oświatowy Genk biletów: ĖS — 60 gr., balkon — 30 gr W pdczekalniath koncerty radijo, 205 > IG> : „Wschodnia Małopolska x |bliżn centrum z |do wspólnego mie: :0N 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów: w niedzielę i święta od godz. 3-ej, w =405š „ Pierwszorzędny pensjonat <DWÓR», a | ładnym ogrodem |kania w Warsaw twe 
' inne dnie od godz. 5-ej. mos0= m tylko dla chrześcijan, poleea pokoje w | owocowym za1000 |na bardzo dogodny 20% 

: 20097 Ein ia zaa ana utrzyma 4 a warunkach studen!“ Ap 
Kino- AE Parter — 80 gr., Balkon — 50 g. Ostatnia Sensacja Paryża 1927—28 r. оо m NMem — przez czerwiec wrzesień u luro | lub nauczycielkę 
teatr. „Helios Ulic Pok Ё 46 Wielki fiim rinos a ad najmodniejszej ulicy Świata «Rue $ SES m 9010 zł. piec 1 sierpień po 12 zł 4 A Pakino wyższego kursu. › П. ‹ 

ul, Witeūska 38, p a a ы ЦЗ)' i de la Paix». W rol. gł. Andreć Lafaette ideał nowoczesnej Pary- pa — O — т Ш:Ё);?с‹;:вйе ЁЗЁ'ЁЁКЁЫ„ЁЪ “AB 
-żanki, Przepyc ystawa! Frapująca treść! = r DOKTOR i "tel i52 + | . ' : — — — ias kininis ii Ezar 

Kino- jar № PARTER od 80 gr. Dziś Miotająca skry dowcipu wybuchająca rakietami Smiechu O . Uważnie D ZELDOWIGZ — le 
© Teatr э olonja Iš najnowsza farsowa kreacja * В 2 й “ a 8 akt. najkomiczniej- N rzeczytač + Folwark-Ietnisko Mat; E 
©u.. A. Mickiewicza 22, gg OSSI OSWALDA „Dziewcze z kabaretu szych syfiacji. Tajemnica # < В chor,.WENERYCZ. || z b. dobremi bu- RAS pzy. cja 

Ę UNUNKANENNEB potajemnego małżeństwa... Gabinet dentystyczny, jako nocny dom warjatów... Cowboy, žonglerka ° & EE | NE, MOCZOPŁE: dynkami, w ładnej na Ak omg) T cnotliwa żona w jednej osobie... PENSJONAT DLA NOWOCZESNYCH. +DZIEWIC»... oraz 4ZNZE zę okolicy = dogodną |-- wótdowa. 16-24.P5P] 
e 2 aktowa, pika tna f-rsa.. e m < o Ė Do wszyst g od 10-1, od 5-8 w. RA k po- parade 3 | 

а Rae, na tan zz 
ы БЁЩЁ: Ё Н‹:'Ь Г і.ш . DOKTOR sił „sprzedania | pod 

Е m ogłoszen. lių Bi; 7) 

U WAGA!! z*830 Ė alekrotogii B [ ŠZBIdONIGZOMA || komisows sandų | „KONIE Vie 
Žądajcie we wszystkich ADAC zocdach it. p. Šias E my, nejdo RYCZNE” NC ul. Miekidwnow ZĘ. | wierzch I na wgcie / "8 

1 jedynie nieżawodnyc rodków P godniej za- D MOCZ, tel. 152. wozem na 2008: dz 
KEFIROWE TANATOL przeciw karaluchom i prusakom, Е date IS a 7 „AKidlewaka 175 

е о _ й pośred ul.Mickiewicza 24 maja r, b, PE BOB 

DO UŻYTKU DOMOWEGO M DRE Przźciw Ida R 200600000300000000000005R00005HN2 nictwem 1, 277. ' 5 R” == 
ь . Haab! . Zdr. Nr, 31. в niku \ 

т-ш:\;щ DOLACZONYOO | | SINTiN przeciw Ela, pchłom i t. p. : : D.-H. „Blawat Wilenski“ : " plan foiw. Podjelniaki z RYZ 
SPAM a przekonacie się, że są najskuteczniejsze, = | Wilno, ul. Wileńska 31, tel. 32. $ © BIURA Dr. 6. Wolfson 16 į As U. Wilno, ua da 

W użyciu od 1911 roku, m  _ Poleca na sezon letni: : { “Ё‚пну оЦ6 „„D9“Z0- sza sie o zwrot pod a an as skr 
LABORATORJUM CHEMICZNE = Krepong; uukiky: ak aimako : sieka 4. ul LOST mai ak Franciszkańskim 4. | 
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Warszawa, Elektoralna Nr. 21, tel. 65-11. u damskie, skarpetki męskie i dziecinne. * Grabowskiego ię === it 
= Ч i > dochodowe posia- D jeci/któ m Wybór wielki = Ceny niskle, » w Wilnie | gąmy do sprzedaży olecamy ofiar. zDO wynajecił o! 

222 - > 2 i Dajemy również na raty / | ul. Garbarska1 na warunkach D ności naszych 2-3 pokoje nadają(IUk 

; ' анвннннанинининннионювянонии telefon 82. dogodnych i "czytelników się na przyjęcie dbin 

     

  

      

    
     

zakupy można 

W wielkim wyborze towary 

HURT. 
UWAGA: Przy zakupach do dnia 4 czer 

rabat 10 proc., kompoty francu 

WAŹNE DLA LETNIKÓW! 
Najtaniej i najdogodniej poczynić 

tylko w 

D.-H. S.i M. BANEL 
MICKIEWiCZA Nr 23. TEL 849, 

Wina Iecznioze: Weglerskie i Tokajskie stare, Wermouth, 
Chianti, Francuskie czerwone i Saint Raphael origin. 

spożywczo-gastrono:niczne. 
Kawa Brazylja jana Arnolda co 3.ci dzień świeżo palona, 

' Herbata niedoścignionej jakości firmy Mount Ewerest Tea, 
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| Potrzebne 

DETAL. 
wcą dodajemy, jako 
skie 

Redakcja „Słowa 
Е й 

12 poszukuje pracy dla cztowieka lat šrednich posiadającego /Ф 
średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, 

oraz języków: 
Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa 

4 — 3 pokoje z wygodami i kuchnią, 

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

) okolicy ul. Kościuszki. 
5 półrocznie zgóry. Oferty—w redakcji ©. 

  

    

  

buchalterji & 
polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 
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P040+4444444049444044446 Lekarz-Dentysta 
MARYA 

mieszkanie $ Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustne, 

+ РіошЬочапіеУі USU- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony, Sztuczne Z 
Wojskowym, urzędni- 

Komorne — $ 
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g Z powodu likwidacji fabryki 

  

WYPRZEDAJEMY Rotyčeki 

ПН a oj 
warunkach pod 
odpowiednie za- 
bezpieczenie 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo: 
we kauojonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152, 

gubioną książkę 
wojskową wyd. 
na imię Jana 

m Kosobuckiego zam. w 

Rezerwoary po 2.500 litrów, e 
Rury żejazne różnej długości i średnie, 
Filtry kompletne i blachy cynkowe, 
Balje klepkowe, ; 
Koryta drewniane, 
„Lampy naftowo-gazowe Krengla, 
Kuchenki naftowe Gertza, | 
Szaty, stoły biurowe i obite blachą 

cynkową, 
  

Etażerki i krzesła. — 
Piecyki przenośne żelazne, 

inne przedmioty, 

UL Wiwuiskiego 10-b. 

deski i 
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bardzo biedną rodzi- 
nę. Rodzice oboje su- 

Tel. 9—05, |chotnicy, troje drob- 
—nych dzieci,  Ojelec 

w Szpitalu Matka nie 
ma sił aby pracować. 
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