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w poniedziałek, dnia 6 czerwca o godz. 12 min. 30 po poj, w sali kina „Polonja”, Mickiewicza 22, 
Przemawiać będą: prof. dr. Wład. Zawadzki ks. L. Puciata, dr. A. Borowski: Wstęp wolny. 

  

45.ta sęsja Rady Ligi Nam 
rodów. 

  

  

Nowość wydawnieza. Najnowsza książka 

Prof. D-ra Marjana Zdziechowskiego 

Opuściła prasę drukarską i jest do nabycia we wszystkich księgarniach, 

sprzedaży deialicznej cena podyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa niszczjona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówejonych nie zwraca. 
ej 

Nikogo nie powinno zabraknąć 

który odbędzie się 

Konflikt na Bažhanach podiękia sie, 
Rada Ligi zbierze się 13-goczerw- JugoSławia grozi Albanji zerwaniem stosun= 

ca w Genewie, tym razem pod prze- 
wodnictwem p. Chamberlaina, a pra- 
ce jej według przewidywań potrwają 
niespełna tydzień. 

Porządek dzienny obejmuje aż 34 
punkty, lecz pewna ilość spraw wnie- 
sionych ma znaczenie czysto wewnę- 
trzne i administracyjne, inna znowu 
część została wpisana ze względów 
jedynie formalnych, aby sprawy te 
«przeszly» przez Radę i można bylo 
nadal je rozwijać. - 

* Pomijając więc sprawy mniej ob- 
chodzące opinję publiczną, należy 
zwrócić uwagę na kilka spraw. wkoło 
których skupi się ogólna uwaga. 

Senat gdański wniósł petycję w 
celu uzyskania pozwolenia na rozsze- 
rzenie na terenie Gdańska przemysłu 
awiacyjnego. Gdańsk złożył swe po- 
danie, opierając się w znacznej  mie- 
rze na ulgach przyznanych Rzeszy 

j niemieckiej i prosząc dla siebie o na- 
danie ulg analogicznych. Sprawa ta 
zapewne nie będzie zdecydowana przed 
uzyskaniem opinji Doradczego Ko. 
mitetu wojskowego Ligi. Można więc 
przewidywać, że tym razem podanie 
Gdańska zostanie odesłane do  zba- 
dania przez ten Komitet. 

Dotychczas niewiadomo, czy ostat- 
ni zatarg między Polską a Gdańskiem 
wywołany pretensją Gdańska do kon- 
trolowania wyładowywania materjałów 
wojskowych na Westerplatte, będzie 
rozważańy przez Radę. a 

Pozatem ze spraw gdańskich na- 
leży wymienić raport Komisji wojsko- 
wej w sprawie wyładowywania i prze- 
chowywania na terenie Gdańska ma- 
ierjałów wojennych, przeznaczonych 
nie dla Polski, jako też nominację 
przewodniczącego Trybunału rozjem- 
czego dla spraw związanych z mono- 
polem tytoniowym w Gdańsku. 

Pozwolenie na zaciągnięcie poży: 
czki przez Wolne Miasto zapewne 
tym razem zostanie udzielone. 
„Niewątpliwie sprawa Kłajpedy, 

wniesiona przzz Rząd niemiecki, bę- 
dzie jedną z głównych spraw przy» 
szłej sesji. Pan Stresemann oskarżył 
Rząd litewski o cały szereg faktów 
świadczących o niewykonywaniu przez 
Litwę konwencji, Szczególnie art. 
AZ takowej: 

za temi sprawami wysunie się 
zatarg rumuńsko - węgierski, który 
powstał na tle decyzji Przewodniczą- 
cego Mieszanego trybunału rumuńsko- 
węgierskiego, oraz spowodowany wy- 
cofaniem przez rząd rumuński swego 
sędziego z tegoż trybunału. Jak wiado- 
mo, rząd rumuński zakwestjonował 
kompetencję trybunału i odwołał się 
w tej sprawie do Rady. Sprawa ta, 
aczkolwiek pośrednio, zainteresuje 
noe Państwa, gdyż może stać 

ię precedensem na przyszłość, pre 
cedensem o bardzo doniosłem zna- 

czeniu. 5 
Czy Rada Ligi będzie uważała za 

wskazane powziąć w tej sprawie za- 
sadniczą decyzję, czy nie będzie wo 
lała postarać się o doprowadzenie 
zainteresowanych Państw do bezpe- 
średniego porozumienia i do usunię- 
cia w ten sposób samego zatargu? 
W drugim wypadku należy przypu- 

szczać, że w razie niezałatwienia za- 
targu do daty zebrania się Rady, Ra- 
da może znowu odroczyć do następ- 

nej swej sesji całą sprawę, aby wy- 

grać nu czasie i wyzyskać wszelkie 
mężliwości doprowadzenia stron do 
zgody. } 

Na porządku dziennym znajdują 
się jeszcze dwie sprawy, które inte- 
rąsują wszystkich członków Ligi, a 

anowicie propozycja Rządu — - 
landzkiego w sprawie pomocy finan- 
Sowej Państwom zaatakowanym — 
Sprawa niestety dostatecznie jeszcze 
nie opracowana — i raport w spra- 
wie metody i przepisów mających na 
celu przyspieszenie decyzji Rady w 
razie niebezpieczeństwa wojny. Ra- 
port ten, przygotowany przez specjal- 
ny Komitet, prawdopodobnie zostanie 

ków dyplomatycznych, 
BIAŁOGROD. 4—V|. Pat. Druga nota rządu jagosłowiań- 

skiego do rządu albańskiego domaga się ażeby rząd albań. 
ski w razie odmowy wypuszczenia natychmiast na wolność 
Jurkowicza udzielił listów paszportowych wszystkim kon- 
sulom jugosłowiańskim. Począwszy od chwili wyjazdu kon 
sulów stosunki dyplomatyczne między Jugosławją, a Alba: 
nją będą uważane za zerwane. 

Urzędowy komunikat. 
.  BIAŁOGRÓD 4 V. PAT. Biuro prasowe ogłosiło następu: 
jący komunikat: PoSeł albański zakomunikował dzisiaj miniśtrowi 
spraw zagranicznych Marinkowiczowi, 'że rząd albański skłonny 
jest natychmiast zwolnić dragomana poselstwa jugosłowiańskiego 
w Tiranie Jurkowicza pod Warunkiem, że jugosłowiański charge 
d'affaires w Tiranie cofnie niektore wyrażenia zawarte w jego 
nocie protestacyinej Minister spraw zagranicznych odpowiedział 
że poselstwo w Tiranie otrzymało polecenie domagania się 
"natychmiastowego zwolnienia Jurkowicza, wszelkie zaś inne kwestje 
mogą ptdlegać dyskusji dopiero po zwolnieniu go bez żadnych 
warunków przedwstępnych. 
  

Międzynarodówka grozi Anglji strejkiem. 
LONDYN. 4.V:.Pat. Daily Mailnotuje pogłoskę, że CIK, ko: 

munistycznej międzynarodówki miał powziąć decyzję w 
kierunku doprowadzenia do wybuchu strejku powszechnego 
w Angjji. 

Koncentracja wojsk czerwonych na granicy. 
Z Mińska donoszą: Rządy Białorusi i Ukrainy Sowieckiej 

otrzymały od wyższej rewolucyjnej Rady Wojennej rozkaz dato- 
wany 27 maja o postanowionem przegrupowaniu wojsk na 
granicy Polskiej i Rumuńskiej. Niektóre rezerwy wysunięte zo- 
stały na granicę. Korpusy armji granicznych znacznie zwiększone. 
add w kerunku granicy posunięto w.ększe masy kawalerji 

czerwonej. 

Rewizja w poselstwie sowieckiem w Meksyku. 
PARYŻ, 4—VI. PAT. Petit Parisien podaje wiadomość 

z Meksyku, otrzymaną od swego londyńskego korespondenta, 
iż policja dokonała rewizji w poseistwie sowieckim w Meksyku 
ł aresztowała 10 osób, które jednakże zostały niebawem wypu- 
szczone na wolność, przyczem policja stwierdziła, że zarządzenie 
w sprawie dokonania rewizji wydane zostało przez omyłkę. 

Spotkanie Czyczerina z Stresemannem. 
BERLIN, 4—Vi. PAT. Dzienniki dzsiejsze donoszą, że komi- 

sarz ludowy Czyczerin jeszcze przed wyjazdem do Berlina uda 
się do Baden-Baden, gdzie ma nastąpić spotkanie między nim, 
a bawiącym tam na urlopie świątecznym ministrem Spraw zagra- 
nicznych Rzeszy Stresemannem. 

Niezałatwiona kwestja kontroli fortyfikacyj. 
BERLIN, 4 VI PAT. Biuro Wolifa podaje dłuższą depeszę 

agencji Hawasa z Londynu, według której gen. Pawels w roz- 
"mowie z attache wojskowymi w Berlinie zgodzić się miał na 
oficjalne powierzenie majorowi Durandowi i pułk. Gessetowi 
zadania przeprowadzenia Kontroli burzenia niemieckich fortyfika- 
cyj na wschodzie. Propozycja ta jak stwierdza agencja Hawasa 
spotkała się ze stanowczym sprzeciwem ze strony ministra Stre' 
semanna Biuro Wolffa zaprzecza informacji jakoby między gen: 
Pawelsem, występującym w charakterze rzeczoznawcy z ramienia 
rządu Rzeszy, a ekspertami wojskowymi sojuszniczej misji w Ber- 
linie wogóle doszło w tej sprawie do wymiany opinii, przyczem 
wskazuje na to, że kwestja kontroli burzenia niemieckich forty- 
fikacyj ma być załatwiona w drodze dyplomatycznej. ' 

Lotnik Chamerloin wyleciał do Europy. 
NOWY YORK, 4V. PAT. Lotnik Chamberlain odleciał 

dzisiaj o godz. 6 m. 40 rano według czasu nowojorskiego 
do Europy. 
Riau LLS i L ŽŽ 

przekazany Zgromadzeniu Ligi, gdyż ekonomicznej (decyzja Rady w spra- 
Sprawa ta interesuje zbyt żywo wszy- wie organizacji ekonomicznej zapad- 

stkie państwa” nie zapewne na następne posiedzenie 
Z innych spraw należy wymienić Rady), projekt zredukowania zebrań 

raport w sprawie opracowywania Rady do trzech gocznie (decyzja za- 
technicznego planu dla -osiedlenia pewne zapadnie po wyborze nowej 
uchodźców armeńskich, raport Komi- Rady we ;wrześniu), raport Komisji 
sarza w sprawie uchodźców , bułgar- zajmującej się kodyfikacją prawa mię- 
skich i greckich, sprawozdanie z prac dzynarodowego i wreszcie projekt 
przygotowawczej Komisji rozbroje- Komitetu rzeczoznawców protokółu 
niowej, raport Komitefu dla spraw w sprawie wykonywania orzeczeń 
prywatnej fabrykacji broni i amunicji, rozjemczych wydanych zagranicą, 
raport komitetu Hygjeny, Komitetu Delegat Polski będzie  referował 
finansowego, Komitetu dla ochrony sprawy tyczące kodyfikacji prawa 
dziecka, raport z prac Konferencji międzynarodowego. St. N. 

CENA OGŁOSZEN; wiersz miiimetrowy jeanoszpaliowy na strocie 2—ej I 3—e 30, 
roszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. h za tekstem 10 W n—ch świąiecznyci 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc, droże 

Na podwórku wileńsxiem, 
Historja wyborów do Rady Miej- 

skiej w Wilnie obficie obfituje w mo* 

mienty nader przykre, nader niesympa- 

tyczne, zresztą z reguły związane Z 

wyborami powszechnemi. 
Oto są niektóre dokumenty: 
W dniu 8 maja zamieściłiśmy ode- 

zwę Stowarzyszenia Urzędników Pań- 

stwowych (t. zw. Sup.) która brzmia- 
ła jak następuje: 

Zarząd Stowarzyszenia Urzędników Pań. 

stwowych, .reprezentujący tak znączny od: 

łam inteligencji pracującej m. Wilna, stojąc 

ściśle na gruncie apolitycznym, na __posie- 

dzeniu swem w dniu 6 maja 1927 roku 

jednomyślnie postanowił zwrócić się z we- 

zwaniem do wszystkich Kół S, U.P. o przy- 

jęcie jaknajczynniejszego udziału w wybo- 

rach do Rady Miejskiej m. Wiina i solidar- 

nego głosowania na -istę, która wystawi 

kandydatów, dających rękojmię fachowej, 

sprężystej i uczciwej pracy nad podniesie- 

niem stanu ekonomicznego i kultury pol- 

skiej polskiego Wilna. 
Jednocześnie Zarząd S.U. rata za 

konieczne wprowadzenie do Rady Miejskiej 

m. Wilna odpowiedniej ilości członków swe« 

go Stowarzyszenia. : е 

Do prowadzenia odnošnych pertraktacji 

wstępnych z Komiietami Wyborczemi Zarząd 

upoważnia członków Prezydjam w osobach 

kol.: .W. Bymonta, .S. Kulesińskiego, 1 L. 

Chociłowskiego. Zarząd 

* Zdaje się, że wyraźnie: 

Sup chce popierać listę dającą 

gwarancję sprężystej i uczciwej, fa- 

chewej pracy nad podniesieniem etc. 

Sup chce prowadzić pertraktacje 

z komitetami (liczba mnoga) zape: 

wne aby wybadać te komitety kogo 

chcą postawić na listę i lista którego 

z komitetów będzie lepsza, bardziej fa- 

chowa. BUSA, 

Jeśli mylimy się co do intencji 

autorów odezwy, to proszę nas w 

tem miejscu sprostować, Lecz zdaje 

się, że w tem co powtarzamy za ode- 

zwą a odezwą samą niema żadnej 

różnicy w treści. 
Otóż upoważnieni do pertraktacyj 

z komitetami koledzy — urzędnicy nie 

pofatygowali się do żadnego Z ko- 

P. uważa za 

mitetów wyborczych, nie rozmawiali 

z nikim, za jednym zresztą wyjątkiem. 

Gdy kilka dni później zawiązał się 

Centralny Komitet to koledzy—urzę- 

dnicy upoważnieni do pertraktacyj 

pomaszerowali na jego zebranie, tam 

jedynie szukając sprężystości i facho- 

wości. 
Nie podejmowaliśmy dotychczas 

tego incydentu ze względu na małe 

jego znaczenie dla wyniku wyborów, 

jak również, że nie uważaliśmy: za 

stosowne rozciągač kontrolę publicz 

ną nad tem, czy delegaci jakiegoś 
stowarzyszenia lojalnie czy nielojalnie 

wobec swoich członków wywiązują 
się z mandatu. Ale dziś zmuszeni 
jesteśmy do podniesienia kwestji Supu, 
skoro ci panowie uznali za stosowne 
ogłosić deklarację nieprawdziwie 

przedstawiającą stan rzeczy w Wilnie. 
Zważywszy że akcja przedwyborcza i 

wzajemna walka 5-ciu powstałych  Komite- 
tów Polskich zatacza coraz bardziej chara- 
kter polityczny, że wszelkie próby podejmo- 
'wane przez czynniki gospodarćze, apolitycz- 
ne doprowadzenia do porozumienia i stwo- 
rzenia jednej polskiej listy w Wilnie nie do- 
prowadziły do skutku, Zarząd Okręgowy 

„uznaje, że w tych warunkach S.U.P, jako 
Stowarzyszenie wybitnie apolityczne akcesu 
do żadnego z istniejących Komitetów zgłosić 
nie może, 

Wobec powyższego, BOA 
członkom wolną rękę, co do stosunku do 
poszczególnych |ist—Zarząd Okręgowy wzy- 
wa i td. 

Holal wielmožni panowie Z Zzarzą- 
du Stow. urzedn. panstw. Wolno Sza- 
nownym Panom układać się wyłącz- 
nie z partyjnym antyrządowym Komi- 
tetem. Wolno z nim wyłącznie sym- 
patyzować. Ale nie wolno ogłaszać 
deklaracji, przedstawiającej stan rze- 
czy w Wilnie, w sensie wręcz prze- 
ciwnym do rzeczywistości. 

Prawdą jest, że akcja Komitetu 
Centralnego od samego początku po- 
siada charakter  partyjno-polityczny, 
Pos. Zwierzyński w swoich  partrak« 
tacjach wysuwał zasadę klucza par- 
tyjnego. Natomiast prawdą jest także, 
że Komitet Bezpartyjny swą bezpar- 
tyjność podkreśla na każdym kroku, 

a i charakter prasowego oparcia te- 
go komitetu (dwa pisma 0 rozbież- 
nych całkowicie kierunkach  politycz- 
nych) na taką bezpartyjność wskazu- 
je. Toteż kłam zadać bezpartyjności 
naszego komitetu, powiedzieć nam 
<panowie kłamiecie tak jak inni» ma- 
ją prawo pp. członkowie zarządu do- 
piero po odczytaniu listy, którą za- 
proponujemy w myśl wczoraj w Sło- 
wie ogłoszonych zasad. Dopóki jed- 
nak ta lista ogłoszona nie została 
pp. członkowie zarządu St. Urz, Pań- 
stwowych nie mają prawa przema- 
wisć tym językiem, którym uznali za 
stosowne deklarację swą wystylizo- 
wać, albowiem nieprawdą jest, aby 
akcja wszystkich komitetów nabięrała 
coraz bardziej charakterem politycz 
nym. 

Niektóre pisma i niektóre sfery 
polityczne podjęły kampanię przeciw- 
ko rzekomo demagozicznym meto- 
dom Bezpartyjnego Komitetu, Dużo 
w tem jest momentów zabawnych. 
Ludzie z endecji i łewicy uprawiają- 
cy demagogję zawodowo, pławiący się 
w niej po uszy, raptem są strasznie 
zgorszeni iż ludzie ze Słową zasia- 
dają w Komitecie, który idzie na po” 
wszechne wybory. Wołają ze zgore 
szeniem, które graniczy z prawdziwą 
humorystyką: „Dlaczego ci uczciwi 
ludzie robią to samo co dotychczas 
robiliśmy tylko my“. Jednym słowem, 
w przekonaniach p.p. Kodziów i soc- 
jalistów ludzie ze Słowa jeśli idą do 
walki z przeciwnikiem walczącym tru- 
jącemi gazami, podstępami, dynami- 
tem, piroksyliną i asefetydą to winni 
na tę walkę uzbroić się jedynie w 
„Szpadę ojców swoich* a ubrać się 
w hełm papierowy 2 białym pióro- 
puszem. " 

Niema tax dobrzel — jak się to 
mówi w djalekcie nadwiślańskim. 

Nie panowie! Bezpartyjuy Komi. 
tet wie co to są wybory powszechne 
i chce w nich zwyciężyć. й 

W demagogji zresztą przešcigač 
przeciwników swoich _ Bezpartyjny 
Komitet nie zamierza i nie potrafi. 
Gdy Dziennik wileński napisał, że 
Słowo ma masońskie sympatje, Słowo 
ledwo że wykrztusiło odpowiedź, że p. 
Zwierzyński zasiada jako czeladnik wlo- 
ży masońskiej i zaraz z całą niepotrzeb- 
ną i zgubną w czasach głosowania'pow- 
szechnego dżentelmenerją objaśniło, že | 
oczywiście jest to nieprawda i że ta- 
kich rzeczy pisać się nie powinno. : 
Gdyby chodziło nam jedynie o rezul- * 
tat wyborów, gdybyśmy się nie ra- 
chowałi z regułami moralności, to- , 
byśmy rozplakatowali na ulicach „naj- ; 
autentyczniejsze” wiadomości o przy- 
należności p. Zwierzyńskiego do io- 
ży i setki innych kłamstw, w rodzaju 
tych, któremi posługiwał się Dzien. 
nik stale i zawsze, nie zważając na 
to czy to czas przedwyborczy, czy 4 
nie przedwyborczy. A teraz proszę 
zamówić stenografistę na wiece ks. © 
Olszańskiego i zanotować ściśle co 
tam mówi przywódca chadecji. 

Pan Stużewski «zaństwowy» 50- 
cjalista z P,P.S. na jednym z wieców 
powiedział nie mniej ni więtej, tylko, 
że Bezpartyjny Komitet chce przy- 
wróc'ć w Polsce ius primae noctis, 
Podziwiam pomysłowość i 
tego kandydata na posła i trybuna 
ludu i zalecam posłowi Miecz. Nie- 
działkowskiemu, aby ten właśnie 
szczegół obrał sobie za punkt wyj- 
ścia, gdy będzie pisał o «niesłycha- 
nej demagogji» Bezpartyjnego Ko- 
mitetu. 

Wybory są czasem ciężkim i nie 
przyjemnym. Nie myśmy  zarządzili 
wybory, nie myśmy obmyślili wszyste 
kie doskonałości głosowania PA 
szechnego. Ale myśmy  przekreśl 
w sprawie wyborów nasze orjentacje 
polityczne, oddaliśmy pismo na usłu- 
gi Bezpartyjnego Komitetu. 1 Ю jest 
rzecz wielkal Bo oto chcemy ludzi 
którzyby w pracy nad gospodarką 
miejską walczyli z demagogją. A na 
wszystkie zarzuty mamy jedną ma- 

e 

erudycję * 

  

  

na wielkim wiecu przedwyborczym 
zorganizowanym przez Bezpartyjny Komitet Obrony Polskośei Wilna i Faćhowej a Oszezędnej Gospodarki Miejskiej     

    Wstęp wolny: 
    

sejm : Rząd. 
Zielone Świątki Prezydenta 

Rzeczypospolitej. 
WARSZAWA, 4 VI, (żel, wł. Sżowa). 

Prezydent Rzeczypospolilej. w przecią- 
gu Zielonych świąt pozostaje w War- 
szawie. W daiu dzisiejszym rano pan 
prezydent dokona aktu otwarcia zjaz- 
du geografów i geologów, którego 
jest protektorem. Wieczorem o godz. 
6 odbędzie się na Zamku przyjęcie 
dla uczestników zjazdu. 

Po południu Pan Prezydent bę- 
dzie obecnym na torze wyścigowym 
przy rozegrywaniu Derby. W. ponie- 
działek Pan Prezydent będzie na kon- 
kursach hippicznych, podczas których 
rozegrany będzie konkurs o puhar 
Narodów. 

Ekspertyza warunków požy. 
czki; 

WARSZAWA, 4 VI. (żel. wł, Słowa). 
W dniu wczorajszym odbyła się 

konferencja w sprawie ostatecznego 
załatwienia sprawy pożyczki. Warunki 
pożyczki poddane zostały ekspertyzie 
fachowców. Jak się dowiadujemy wy- 
sokość pożyczki ustalona została 
ostatecznie na sumę 60 miljonów do- 
larów. 

SARE 
NADESŁANE: 

Mydło ogórkowe 

IANATO QICZ — Loów. 
0.0. :©:€*4 -©:-:4 
Posiadacze przedwojennych 

niemieckich banknotów w 1000, 
500, 100, 50, 20 1 10 mk., wypusz= 
czonych do 19 lutego 1919 r. winni 
we własnych interesach rejestrować 
e u p. Seweryna Silberstejna w loka- 
u biura „Rachuba, W. Pchulanka 

1-a, tel. 367. ; 
         

     

p óocina pasta, (0 2eh60 
| KREM DERŁÓWY 
HNATOGICZ, Lubw, 
0099909900 

     leżaki i t. p. 

POLECAJĄ: 

į Bra JabłKOGWSCY, | 
Wilno, Mickiewicza 18. 
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Podziękowanie. 
Wszystkim P P. lekarzom 

Polikliniki  Litevskiejj a w 

szczególności dr Michniewiczo- 
wi i dr. Załuskiej oraz całemu 

     

personelowi Kliniki składam 
serdeczne podziękowanie za 
troskliwą opiekę i życzliwość, 
jakiej doznałem podcz.s mei 
jedenasto-miesięcznej choroby 

EDMUND OSKIERKA 

giczną odpowiedź: — Lista, — Tak 
jest, lista, na której postawimy ludzi 
naprawdę* uczciwych, naprawdę god- 
nych i nie wprowadzimy żadnego 
klucza politycznego. To obiecujemy 
uroczyście. M. 

 



SLO Wo 

Przygotowania do wyborów do Rady Miejshiej. 
Odezwa Związków kulturalno=artystycznych 

do ludności Wileńskiej. 

W przededniu wyborów do Rady Miejskiej niżej podpisane organi- 

zacje kulturalne czują się w obowiązku zwrócenia powszechnej uwagi na 

sprawy dotyczące charakteru i przyszłości Wilna, W gorączce agitacyjnej 

łatwo bowiem mogłyby być przeoczone te zasadnicze cechy miasta, które 

od wieków ustaliły jego powołanie i historyczną drogę. 

Stwierdzamy zatem: ‚ : 

Wilno jest od wieków ostoją nauki i sztuki. Te dwie potężne dźwig- 

nie ducha nadały miastu piękno swoiste, rozsławiły imię Wilna w świecie, 

utrwaliły w historji rolę i znaczenie naszego miasta. 

Wilno jest kolebką największych naszych wieszczów, zasługującą 

w ćałej pełni na dumną nazwę „Miasta Poetów*. Tu spędzili młodość 

dwaj najwięksi mocarze poszji polskiej, którzy stoją w pierwszym szeregu 

poetów wszystkich czasów i wszystkich narodów: Adam Mickiewicz i Jul- 

jusz Słowacki. ; B 

Wilno było od wieków potężnym ośrodkiem ducha religijnego, twór- 

czej myśli społecznej i wspaniałą pochodnią nauki. Uniwersytet „Wileński, 

założony przez Stefana Batorego, jaśniał na tutejszych ziemiach jak świat- 

łodajna latarnia morska. W Wilnie pracowali wielcy mężowie nauki, Jan 

i Jędrzej Śniadeccy, Joachim Lelewel i inni. p Ja 
Wilno jest miastem relikwij kultury. Niezliczone pomniki najpiękniej- 

szych wzorów budownictwa, kilkadziesiąt cudownych kościołów, prastare 

mury, jedyna wreszcie i na świat cały słynna Ostra Brama—wszystko to 

złożyło się na majestatyczny obraz Wilna, głęboko ukochany przez cały 

naród opiewany w sztuce i poezji, podziwiany przez Obte narody. 

Wilno jest miastem artystów. Tu mieszkał i tworzył znakomity muzyk 

Stanisław Moniuszko, tu młodość spędził Józef Ignacy Kraszewski, poetą 

wileńskim jest Władysław Syrokomla, z Wilnem związały się zaszczytne 

nazwiska: architekta Wawrzyńca Gucewicza, malarzy Szymona Czechowi-. 

cza, Franciszka Smuglewicza, Jana Rustema, St. Boliusza-Siestrzenčewicza, 

rzeźbiarza. Antoniego Wiwulskiego i wiełu innych. ' ' 

Te nazwiska i te fakty, ktore nadaly Wilnu niezmienny i jasny cha- 

rakter jako miasta sztuki, nakładają na mieszkańców obowiązek pamięci - 

o znaczeniu i misji miasta, obowiązek dbania o uratowanie i twórczy 

ozwój tradyčyj- 
2 ren By obowiązek mając na oku, w chwili kiedy decydować 

się będzie skład przyszłych rządców miasta Wilna, poddajemy pod roz- 

wagę Obywateli zasadnicze wytyczne, któremi kierować się winna przyszła 

Rada Miejska w imię dobra Miasta i jego rozwoju duchowego i mater- 

alnego. : 

! 8Каіо:]у Obywatel Miasta Wilna oddając swój głos do urny w dniu 

wyborów, każdy agitator wyborczy wreszcie każdy kandydat na przyszłe: 

go Radnego Miejskiego pamiętać powinien, że: : 3 

1) Przyszła Rada Miejska musi dbać o estetykę miasta i jego zdro- 

wotność, łożąc w miarę środków na konserwację budowli zabytkowych, 

remont budynków, podniesienie wyglądu zewnętrznego miasta. 

2) Przyszła Rada Miejska musi jak najwydatniej ujawniać własną i. 

wspierać cudzą (zbiorową i prywatną) inicjatywę w celu rozwoju ruchu 

kulturalnego we wszystkich jego przejawach: i 

a) Popięrać winna usilnie Teatr spełniający misję kulturalną dając mu. 

warunki pracy i rozwoju. i 8 4 

b) Popierać winna ruch muzyczny przez organizowanie włąsnych 

i ułatwienie cudzych imprez, m. in. przez umożliwienie bytu or: 

kiestrze symfonicznej i uczelniom muzycznym. 

Popierać winna twórczość literacką i artystyczną przez wspoma- 

ganie odnośnych instytucyj, przez uchwalenie miejskich nagród 
za prace, które szczególnie podniosą poziom duchowy Wilna w 

dziedzinie nauki, literatury i sztuki; nagrody takie uchwalone 20- 

stały już w wielu większych i mniejszych miastach Rzeczy- 
pospolitej. ‚ ; GE 

Propagować winna czytelnictwo przez organizowanie i wspoma- 

ganie czytelń i bibljotek, bezpłatnie dostępnych dla najszerszych 
sfer. Zająć się winna akcją na szeroką skalę w celu stworzenia 

Muzeum Miejskiego oraz zbiorów związanych z miejscową trady- 

cią wielkich mężów i wydarzeń. ! : 

Popierać winna uczelnie artystyczne, oraz w miarę sił zakładać 

własne. į ; 

Organizować i pobudzać winna tutejszy przemysł ludowy i jego 
eksport mający przed sobą wielką przyszłość. 

3) Przyszła Rada Miejska musi zapoczątkować na wielką skalę regu- 
lację miasta, wyzyskującą jego odrębne piękno, dokonywarią stopniowo 

na podstawie fachowego i celowego planu. Do zadań tych należy m. in- 
uporządkowanie istniejących i zakładanie nowych parków, plantacyj 

i skwerów, połączenie ogrodów dokoła Góry Zamkowej w jeden Park 
Miejski, regulacja Góry Trzykrzyskiej i jej okolic, zakładanie podmiejskich 
letnisk i t. p. 

Nie Arias dk Wilno dzięki bogactwu swych zabytków i pięk- 
nu przyrody jest stworzone na wspaniałe centrum ruchu turystycznego, 
już dzisiaj mimo niesprzyjających w niejednym względzie warunków roz- 
wijającego się z roku na rok. i 

A wzmożenie ruchu przyjezdnych — to rozkwit jedynego w swej 
oryginalności ośrodka kuliury regjonalnej, to wzbogacenie Miasta i jego 

mieszkańców. 
A zatem: wśród haseł wyborczych o charakterze społecznym, gospo- 

darczym i technicznym niech na jednem w miejsc naczelnych padnie ha- 
sło rozwoju Wilna jako miasta sztuki i miasta turystów. Tą drogą idąc, 
przyszła Rada Miejska w krótkim czasie podniesie dobrobyt mieszkańców 
miasta i poza zdobyczami duchowemi i spełnieniem tradycyjnej misji za- 

pewni Wilnu wszechstronny, wspaniały rozkwit gospodarczy i materjalny. 
Wilno, dnia 5 czerwca 1927 r. 
Związek Zawodowy Literatów 

Zdziechowski, Rektor Stanisław Pigoń, 
Szeligowski, Stanistaw Węstawski. 0 

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Oddział Wileński: Prof, Kazimierz 
Sławiński, у 

Towarzystwo Miłośników Wilna: Prof. Ferdynand Ruszczyc, Prof. 
Juljusz Kłos : : ' 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk: Dr. Władysław Zahorski, — 
Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków: Ludomir oleńdziński. 
Redakcja czasopisma regjonalnego „Żzódła Mocy”: Wiktor Charkie- 

wicz, Piotr Hniedziewicz, Tadeusz Łopalewski, Wiktor Piotrowicz. ` 
Stowarzyszenie Architektów w Wilnie: Tadeusz Rostworawski, 

Ludwik Sokołowski. й ; : 
Towarzystwo popierania przemysiu ludowego:  Wžadystaw Lichtaro- 

wicz, Stanisław Matusiak. 
wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne: Prof. Michał Józefowicz. 

Zawodowe Kursy Rysunkowe w Wilnie: 7ymon Niesiołowski, Plotr 
Hermanowicz. į ' 

Towarzystwo Bilioilėw Poiskich w Wilnie Wileńskie Koło Związku 
Bibljotekarzy Polskich: Dr. Stefan Rygiel. ; : : 

Syndykat Dziennikarzy Wilefskich: Czeslaw Jankowski. — 
Wileńskie Konserwatorjum Muzyczne: Dyr. Adam Wyležyriski. 
Zespół Reduty: Juljusz Osterwa, Prof. Mieczystaw Limanowski, 

‘ьр За i L ЛМЕО РЧЯ аКЕЫЕ 

Boltupie i Nowo-Siolki 
w szeregach bezpartyjnych, 

W piątek wieczorem, odbyło (się 

w szkole powszechnej na przedmie- 

©) 

d) 

e) 

5 

Polskich w Wilnie: Prof. Marjan 
Witold Hulewicz, Dr. Tadeusz 

  

się w duchu, że podstęp Się udał. 

Nadomiar złego oświadczyła dzieciom, 

że nie pozwoli by jakieś „bolszewic- 

kie*. posiedzenia odbywały się w 
szkole. Lecz rozumna ludność Boł- 

„ pacji 

ściu Bołtupie zebranie przedwyborcze, 
zorganizowane przez Bezpartyjny Ko- 
mitet Obrony Polskości Wilna i Fa- 
chowej a Oszczędnej Gospodarki 
Miejskiej. Pomimo bezsilnych wystą- 
pień miejscowej nauczycielki, Gabrieli 
Korzeniowskiej (zaufanej endeckiego 
Centralnego Kom. Wyb.) zebranie 
odbyło się nadspodziewanie dobrze. 
G. Korzeniowska chcąc pądstępnie 
udaremoić zebranie narazie udzieliła 
sali szkolnej, potem jednak pozrywa- 
ła ogłoszenia, kazała zamknąć szkołę, 
sama zaś poszła na Spacer, ciesząc 

tupia nie dała się wźiąć ma endecki 

kawał; tłumnie przybyła na zebranie, 
Sukces akcji Bezpartyjnego Komitetu 
był nadspodziewany—po przemówie- 

niach delegatów  zarejestrowało się 
natychmiast około 150 osób, zgła* 
szając w ten sposób udział w  pra- 
cach Bezpartyjnego Komitetu. | 

„, Nietaktowne i niesmaczne i bez- 
sensowne pogróżki bołiupskiej par- 
tyjniczki endeckiej G. Korzeniowskiej 

wywołały ze stroay zebranych oby” 
wateli protest i potępienie. 

Zadania przyszłej Rady 
Miejskiej. 

Wywiad u p. Miśkiewicza. 

Krytyka poprzedniej Rady Miej- 
skiej jest już dziś nieaktualną. Należy 
raczej zastanowić się mad pozytyw- 
nym planem, wedle którego przysz- 
ła Rada Miejska miałaby postępować. 
Ale przedtem cofnijmy się nieco 
wstecz i przypomnijmy sobie w ja- 
kich warunkach powstała Rada, któ- 
ra ostatnio żywot swój zakończyła, 

Powołana ona została w dobie 
powojennej, gdy na pierwszy plan 
wysuwało się zadanie zachowania te- 
go, co z zawieruchy wojennej, oku- 

niemieckiej i dwukrotnej in- 
wazji bolszewickiej pozostało. Nie 
myślano o pozytywnym planie na 
przyszłość, a jeśli myślano, to w zbyt 
szczupłym zakresie. 

Co innego dzisiaj. 
Zadaniem chwili obecnej jest pła- 

nowa akcja gospodarcza i finansowa. 
Życie dziś niejako ustabilizowalo 

się i daje szerokie pole do twórczej 
pracy gospodarczej, tak w życiu pań- 
stwa, jak samorządu i jednostki. Na 
dalsze mety zakrojone plany mogą 
być realizowane z całkowitem uwzględ- 
nieniem interesów chwili obecnej. 

Jeżeli mowa o Samorządzie wileń: 
skim, to plan pozytywny przyszłych 
prac jego skrystalizować można mniej- 
więcej w sposób następujący; 

Na planie pierwszym postawić na- 
leży doprowadzenie wyglądu  ze- 
wnętrznego Wilna do stanu możliwie 
kulturalnego. 

Nie znaczy to, by zatuszowywać 
specyficzny charakter Wilna, lecz o- 
prawić należy miasto, jak szacowny 
zabytek w estetyczną ramę. 

A więc, powtarzając po raz nie- 
wiadomo który: bruki, chodniki, kana* 
lizacja, wodociągi, oświetlenie etc. etc. 

Wszelkie roboty z tem związane i 
ciągnące się od niepamiętnych cza- 
sów muszą być już nareszcie ukoń- 
czone. 

Potrzebne na to kredyty i pożycz- 
ki, sądzić należy, będą podczas ka- 
dencji przyszłej Rady zrealizowane. 

Łączy się ze sprawą wyglądu 
miasta urządzenie w śródmieściu 
wielkiego parku, któryby. powstał z 
połączenia ogrodu Bernardyńskiego, 
Cielętniku, parku sportowego i góry 
Zamkowej, Doda to miastu dużo 
wdzięku, bo dziś, przyznać trzeba, ros= 
ną w śródmieściu drzewa, lecz ogro- 
du ani śladu. 

Podobnież należałoby uporządko- 
wać bulwary nadbrzeźne przez usta- 
wienie cementowej balustrady. Ce- 
ment, jako produkt krajowy i ekspor- 
towany, jest dziś najtańszym budul- 
cem. Tanim więc kosztem można du- 
żo zrobić. 

Uporządkowane i na miarę zacho- 
dnio europejską urządzone Wilno 
ściągnie rzesze turystów. Wszystkie 
wycieczki zagraniczne i krajowe przy 
bywające do nas, zachwycając się U- 
rokiem Wilna, narzekają na brak mi- 
nimalnych chociażby wygód, do któ: 
rych człowiek zachodu jest przyzwy: 
czajony. 

Miasta zachodnie, takie jak Praga, 
Drezno it. p. nie mówiąc już o 
miastach włoskich, czerpią: olbrzymie 
dochody z ruchu turystycznego. Wilno 
ma na to wszelkie dane i nie należy 
względu tego niedoceniać, į 

Jeśli się dalej weźmie plan działal- 
ności przyszłej Rady Miejskiej, to 
wiele pracy czeka nas w dziedzinie 
szkolnictwa początkowego i szpital- 
nictwa, Przedewszystkiem najważniej- = 
szą jest tu sprawą wybudowanie gma- 
chów na szkoły i szpitale. Budowa 
prócz korzyści istotnych, czyli samych 
gmachów, da pracę robotnikom j rze- 
mieślnikóm i zmniejszy niezdrowy 
objaw bezrobocia. 

Jeżeli chodzi o samą metodę pracy, 
to należałoby tu zastosować metodę 
amerykańska. Prowadzić w śmiałych 
rzutach cały szereg prac. jednocze: 
suość prac wpłynie dodatnio na 
wyniki i będzie mniej kosztowna 
ze względów administracyjnych. 

Skoro mowa © administracji, to 
nałeży podkreślić nieumiejętność czy 
też nieświadomość szkodliwości obec- 
nego stanu rzeczy. 3 

_ Nie ilość pracowników jest rzeczą 
istotną. Nie da oszczędności redukcja 
personelu, bo każdą siłę zredukowa- 
ną zastąpić trzeba większym nakła- 
dem energji, co prowadzi do obniże- 
nia w krótkim czasie wydajności po- 
zostałych pracowników. Rzeczą za- 
sadniczą jest stworzenie odpowiednich 
warunków pracy. Obecny gmach Rady 
Miejskiej, to ironja i naigrywanie się 
z wymagań współczesnej techniki. | 
Ciasnota, fatalne rozmieszczenie, brak 
powietrza, wszystko to powoduje stratę 
energji i czasu pracowników, a więc 
wychodzi na szkodę mista. 

Dzisiejsza technika pracy wymaga 
odpowiednich urządzeń, w postaci 
dużych, światłych, planowo ułożo- 
nych lokalów, dających możność spo- 
kojnej i wydatnej pracy. 

Uwadze więc przyszłej Rady Miej-- 
skiej polecić należy wyszukanie odpo- 
wiedniego lokalu, ewentualnie w związ- 
ku z akcją rozbudowy wystawienie 
swego własnego gmachu. 

Jeżeli choć w części spełni przyszła 
Rada Miejska zadania gospodarcze, 
na niej ciążące i wykaże planowość 
tej pracy, to zawsze znajdzie całko- 
wite poparcie u czynników rządowych 

  

i zrozumienie w społeczeństwie. 
Bowiem pozytywny program go- 

spodarczy zrozumiały będzie dla stron 
obu i Rząd najchętniej udzieli kredy- 
tu i pożyczki, gdyż w interesie pań- 
stwa jest zapewnić Wilnu normalne 
warunki rozwoju. 

Istnienie w Wilnie Uniwersytetu i 
rozwój kulturalny miasta pozwała ro- 
kować najśmielsze nadzieje na przy- 
szłość, Na świetnych przesłankach 
tradycjj zbudować można równie 
świetny gmach przyszłości. 

TAG 
EJ 

Fatalna biurowość w księgach 
meldunkowych. 

W związku z ukończeniem SIĘ 
terminu reklamacyjnego, co do u- 
prawnionych wyborców  niewciągnię- 
tych na listy wyborcze, dowiądujemy 
się, iż na 47 obwodów złożono przez 
poszczególne osoby 6.862 reklamacje. 

Wobec powyższego należy przy- 
puszczać, iż na 57 obwodów liczba 
teklamacji osób nie wpisanych może 
wynieść od 8000 do 9 000. 

Niedokładności te należy jedynie 
przypisać Magistratowi, który w nie- 
udolny sposób prowadził sobie pod: 
ległe biura meldunkowe, książki któ: 
rych sporządzane są w chaotyczny 
sposób. 

. Również okazuje się, iż główne 
biuro meldunkowe nie posiada na- 
wet konkretnego spisu, ca do istnie- 
jacych. ulic na terenie m. Wilna, gdyż 
zachodziły przy sprawdzaniu list wy- 
padki, gdzie spisywano mieszkańców 
ulic, które nie istnieją, lub też nie 
wpisano takich ulic, które w ostatnim 
czasie powstały na terenie m. Wilna. 
W płynie to oczywiście ujemnie na 
wybory do Rady Miejskiej. (x) 

Blok wyborczy niezależnych soc- 
jalistów lewicy PPS. i Związków 

Zawodowych. 
Po nieudaniu się usiłowań mają- 

cych na celu stworzenie bloku Wy- 
borczego wszystkich istniejących w 
Wilnie ugrupowań socjalistycznych, 
został ostatecznie utworzony blok wy- 
borczy między niezależnymi socjali- 
stami, lewicą PPS., oraz Radą Okrę- 
gową Klasowych Związków Zawodo- 
wych pozostającą pod wpływem wy- 
mienionych partji socjalistycznych. (r) 
Staroobrzędowscy zgłosiii przy- 
stąpienie do rosyjsko b ałoruskie- 

go komitetu. 
Po długich wahaniach staroobrzę- 

dowcy zgłosili przystąpienie do _ ro. 
syjsko - białoruskiego zjednoczonego 
komitetu. Na mocy porozumienia obo- 
„pólnego staroobrzędowcy nie wysta- 
wiają swego kandydata, otrzymując 
gwarancję, że radni z listy komitetu 
rosyjsko białoruskiego bronić będą 
ich interesów. Tea sam stosunek łą- 
czy i Niemców z wspomnianym  ko- 
mitetem. 

Nowości wydawnicze. 
— Stanisław Grabski: «Ek 

PZ (w trzech częściach) So 
Lwów. Wydawnictwa ki. N 
im. A ak 1927. " m 

— <Muzyka». Miesięcznik. Zeszyt 
maj. Oprócz obitego Aiaka Idris 
czego i kronikarskiego oraz całego szeregu artykułów, przynosi b, interesujące <Cienie 
i blaski mego Życia» skreślone przez.. Mas- 
cagni'ego tudzież siluą argumentację Cezare- 
go Jellenty za przyobleczeniem w ksztalty 
muzyczne Zeromskiego Wajgierza Udałego». 

— F.D.A.C.a zeszyt majowy już jest 
w sprzedaży w naszych księgarniach. 
завлованосиинаелирсчойн ас сссовение 

Uwadze Pszczelarzy 
ULE  DADANT'A, węza sztuczna 
własnego wyrobu oraz wszelkie przy” 
bory psżczelarskie Są do nabycia w 
T-wie PSZCZELNICZEM z. Wilef- 
skiej (ul: Mickiewicza 33) lub w skle- 
pie kwiatowym Moczulaka 

aż (uł. Wileńska 3), m 

Polski Przemysł Zagranicą 
+ 
+ 
®  _ Z Paryżą donoszą, że między ‹ 4 polskiemi firmami, EG wysłały dh * 4 Paryża swoje eksponaty na Między: ©. $ narodową Wystawę Handlowo-Prze- 
4 mysłową otrzymała Lwowska 

ramaeny Ch. Perlmuttera, 2 Ultramaryny ‚ 
+ Zniesienie, największą nagrodę a to: + 
ė duży złoty medal i <'GRAND PRIX» ® 

© za swoje nieprzešcignione wyroby, & „— ——— ——— 

E Nowość wydawnicza 
Czesława Jankowskiego 

„WRAŻENIA RUMUŃSKIE" 
z 12 ilustracjami. СЕМА 4 а. 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 
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FOBZzZTITO. 
przeprowadziła się 

z ul, WILEŃSKIEJ 21 
na Dominikańską 11.   je
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Niedoszła rewolucja na Binłorusi SOG. 
Dlaczego ustąpił Adamowicz. 

Według wiadomości otrzymanych z najbardziej kom etentnego źródł. Mińska, usiąpienie przewodniczącego Rady Komisarzy ms Biał. dg em AE A sytuację wewnętrzną Białorusi, któ- ra groziła w każdej chwili wybuchem. związku z t. d. ; 
ciekawe szczegóły. Okazuje się, że system и Sanda Akai a 
wołał pace Na a włościańskich i robotniczych. 

3 nktem kulminacyjnym było zarządzenie władz, rekwirowani 
inwentarza u chłopów za zaległe podatki. Wiele ZOGDOGACACIE somstsłć zek snę bez możności uprawiania roli. W kilku miejscach Białorusi wybuchły roz- ruchy chłopskie, tłumione energicznie przez G P,U. W samym Mińsku podob- ne wrzenie powstało wśród bezrobotnych niezadowolonych z rządów Adamowi- cza. W początku maja doszło do groźnych Użęda Połódnicnwi Bacy # ych rozruchów i zdemolowania lokalu 

Katastrofalną sytuację dostrzegł prezes C. K. Wykonawczego Czer który doniósł Moskwie o aa rewolucji. WYŚRŃY małych asics RM 
sowiecki specjalny <obserwator> Krynicki, który zwołał pienarne posiedzenie Centralnego Kom. Komunistycznej Partji, na którem udało mu Się zmusić Ada- mowicza do dymisji. Zarządzono liczne aresztowania, a z drrgiej strony cofnięto represyjne rozkazy Adamowicza. W ten sposób udało się uniknąć katastrofy. 

Grecja w przededniu ważnych wypadków. 
BIAŁOGRÓD, 4—V|. PAT. Do dzienników tutejszych donoszą: 

że Grecja jest znów w przededniu ważnych ea wa Nieządąć 
wolenie z obecnego rządu wzmaga się coraz bardziej. W szero- 
kich kołach poiitycznych utrzymują, że powrót Venizelosa do 

Grecji Ożywił nadzieje przeciwników rządu i ma być wdrożona 
axcja celem jego obalenia. Demonstracje robotnicze w Salonikach 
i Cavalii uważają za początek akcji. ' 

Wypadek samochodowy z min. Chamberlainem. 
LONDYN, 4—VI. PAT. Minister spraw zagranicznych Cha: r : wypadkowi samochodowemu na placu antiEośkć w Waltaiastas batue ad. nistra pragnąc wyminąć przechodnia, który usiłował przebiec przed samocho- dem, skręcił i wpadł na wysepkę na jezdni, służącą dla przechodniów. Wskutek tego raptownego ruchu m nister uderzył głową o ramę wewnątrz powozu. W następs wie rana okazała się lekkiem zadraśnięciem. Minister wstąpił do ambu- latorjum szpitala westminsterskiego gdzie udzielono mu pomocy. 

Lindbergh odjechał do Ameryki. 
CHERBOURG, 4—VI. PAT, Lotnik Lindbergh, który dzi 4 wzniósł się na samolocie w Paryżu wylądował po drodze ie wież ta przez prefekta i przedstawicieli miejscowych władz zaś o godz. 14 przyleciał do Cherbourga. Tutaj odbyło się na cześć lotnika przyjęcie w ratuszu oraz odsło- nięcie tablicy ku upamiętnieniu dokonanego przezeń przelotu nad Atlantykiem. k 15 Lindbergh wsiadł na olręt udając się w podróż powrotną do 

Po nowy rekord. 
LE BOURGET, 4—VI. PAT, Lotnicy Costes i Rignot wylecieli dziś rano z zamiarem pobicia światowego rekordu długości iota Ba Wyiąowiwiać > 

BACZNOŚĆ! 

KONSUMENCI CZEKOLADY! 
Prawdziwi znawcy czekolady, mają 
obecnie sposobność otrzymać pożądaną tł AJIEpSZĄ czekoladę, 

Powszechnie 

znana fabryka 

czekoladų „Plutos“ 
OTWORZYLA w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 10 

specjalny sklep detaliczny 
zaopatrzony w wielki wybór wszystkich wyrobów. 

Godziennie świeży towar 
$ bezpośrednio z fabryki. 
L i] 

    

SC EG A Н 1 Р Н 1 O a . а 
DO SZANOWNYCH P.P. PALĄCYCH! 

tufki „Luksusowe“ 
fabryki „Ottoman* : 

wyrabiane są ze specjalnie przez nas sprowadzonej wszechświatowej 
sławy zagranicznej bibułki „ABADIE%. Paris, która wyróżnia się 
nadzwyczajną cienkością i nie zawiera żadnych, szkodliwych dla 
zdrowia, składników, nie zmienia smaku tytoniu i pali się bardzo 
przyjemnie. 

2 tej właśnie bibułki wyrabiane są sciśle higjeniczne tutki „Luksu- 
sowe' i są także zabezpieczone spiecjalnym filtrem watnym, oczysz- 
czającym dym od nikotyny, ! A 

Prosimy zwrócić uwagę na litery wodne „Abadie*, napis „Luksu- 
sowe" na każdej tutce. Żądajcie wszędzie. 

Z poważaniem Fabryka „OTTOMAN'', 

EOG CEE TT O TJ KK R CE CI A OSB AD A DA MKA 

Nowo- 
wypuszczone 

    

pmistorja Cudownego Obrazu - 
Najśw. Mary Panny Matki Miłosierdzia 

Na Ostrej Bramie w Wilnie. 
Pod powyższym tylułem wyszła Świeżo z druku broszura ks. 

ADAMA KULESZY, zawierająca następ. treść: Historja Cudownego 
Obrazu Najśw. M. P. Ostrobramskiej zebrana z najprawdziwszych 
źródeł, Obecny wygląd kaplicy, Łaski i Cuda wyciągnięte z notowań 
O.O. Karmelitów z księgi „Relacja o Cudownym obrazie“, Koronacja 
Obrazu, Godzinki o M. B. Ostrobramskiej i pieśni. 

Broszurę zdobią ilustracje, kolorowa okładka przedstawiająca 
widok Ostrej Bramy z obydwu stron. 

Cena w detalu 50 gr. 
Do nabycia we wszystkich księgarniach. 

Skład główny w księgarni Ostrobramskiej i w księgarni Św. Wojcie- 
cha, Dominikańska 4, 

BO ARTS AS DOS 

  

Otwarcie plaży w Tuskulanach Gris, 
nastapi dziš w niedzielę 5-g0 czerwca, 

Bufet, glmnastyka, kąpiele steneczne i t. p. 
: 7 W dnie świąteczne przygrywa muzyka. 

Wejście tylko 20 groszy. Dojazd statkami. 
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Wileńskie Towarzystwo Handl.-Zastawowe 

„Lombard“ Biskupia 12. 
Plac Katedralny. 

WYDAJE POŻYCZKI bez ograniczenia na zastaw biżuterji, odzieży, 
: materjałów i t. p. ruchomości. 

PRZYJMUJE NA PRZECHOWANIE biżuterję, futra, kufry i t, p. 

  

& ` 

ZAWIADOMIENIE 
W najbliższych dniach zostanie otwarta 

Sebasfjana Rudnickiego 
w Wilnie, przy ul. Mickiewicza Nr 1, (róg Placu Katedralnego). (Dawniej Switezianka)- 

I PIERWSZORZĘDNA CUKIERNIA 
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gospodarczy rządu Adamowicza, wy- i 
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Niedole przedmieść. 
Od Burbiszek pe Markucie. 

Przechodząc z kolei do oceny 
zainteresowania się Magistratu przed 
mmieściami położonemi wzdłuż linji 

MAGISTRACKĄ <SOMOSIERRA>. 

  

Ulica Dunajka. 

kolejowej, da się na początek powtó- 
rzyć wszystko to, co w odniesieniu 
do innych przedmieść jużeśmy pisali: 
nie zrobiono fu nic albo wcale nic, 
albo też gorzej—bo stan przedmieść 
cofnięto wstecz pod wielu względami 
Ża te kiłka lat rządów Magistrackich. 

Mijając  olejarnię i państwowe 
składy tytoniowe na bocznicy kołejo- 
wej przy ulicy Kurlandzkiej, odrazu 
wpadamy w krainę malowniczą, zielo- 
ną i piasczystą, piękną z przyrodze- 
nia, która wszelako opiekę Magistratu 
czuje jedynie w momeńcie zgłaszania 
się sekwestratorów po załegłe podat- 
ki i należności. O oświetleniu chodni- 
kach i brukach, bodaj w najprymi- 
tywniejszej formie mowy tu niema. 
Gdyby nie światło (zresztę b. skąpe) 
linji kolejowej trudno byłoby dopraw- 
dę poruszać po zachodzie słońca. 

Brak chodników wyrówn.ła sama 

rządku 
przeszkadza, 

«dzenie remontu domu, 

-celarjach Magistratu tyle czasu, 
miejscowych, «wielu obywateli 

jak może, 

stanem rzeczy zrażonych, 
Niełatwą jest 

sskich. - 

jest z tacji częstego 
przeważnie zamknięta. 

"muszą mieszkańcy płacić. 

  

nosząc znaczne straty. 
'Dla nikogo niezrozumiałe 

tym nad torami kolejowymi, 
rezygnuje. 

rzeczą dla kolejarza Szkaplerna od rynku aż do 
mizyskać zezwolenie na przeprowadze- 'Lidzkiego przedstawia istną pustyni 
nie linji i włączenie się do stacji elek- piaszczystą w odróżnienie do trakt 
trycznej kołejowej. Trudności i tu wy- wspomnianego i «uliczek» 
pływają z biurokratyzmu władz miej- te dzielnicę z Frybiszkami 

Ten, kto nie widział jak wygląda taka 
Kwestja wody jest tu też kwestją <uliczka» n. p. Dunajka lub Środko- 

„otwartą. jedna jedyna studnia miejska wa, nie jest w stanie pojąć ogromu 
psucia się zmartwienia obywatela, 

Brak studzien zdecydować się przebrnąć przez nie. 
«dotkliwie daje się odczuć, a za wodę Nie mówiąc już o tem, że z ładowną 

furą nie można tego nigdy dokazać, 
Wydział odbudowy magistratu nie lae o mijaniu się fur nie może być 

tylko, że nic nie robi, ałe nawet nie mowy. Wąski wąwóz gliniasty, kręty 
„zadaje sobie trudu zwrócić uwagę па i pełny głazów.Regulacja uł. Dunajki 
"domy opuszczone, Znamy wypadek, i 
'kiśdy opuszczony -0а szelegu 

. agrożący zawaleniem się (ze starości) nic o tem nie słychać, 
dom, zająja prawem kaduka uboga 

lat 

Wybrukowana do połowy 

i .dzona już dawno, gdy 

RASA 

ULICA SZKAPLERNA. 
natura, dając jako podłoże lotny pia- staruszka. Pominąwszy to, że może kucie przedstawiają się jeszcze gorzej. rozbudzeniem w niej ducha filareckie- 

skaso- 
ma :ptzedm'ešciu Kominy. Licznie za- wanie rynku przy uł. Szkaplernej jest 
mieszkali tu «olejarze usiłują wszeł- dalszym kwiatkiem rzeczowej gospo: 
kiemi sposobari doprowadzić do po- 'darki miejskiej. Rymek ten cieszący 

tę dlzielnicę czemu niestety się dawniej powodzeni: m, 
Magistrat. służy jako teren do zabawy dziatwy, 

Każde bowiem podanie'o przeprowa- gdy tymczasem matki ich po kilka 
wywiercenie pęczków warzywa lub dziesiątek 

studni i t. p. musi wyleżeć się w kan- muszą iść aż pod (Fale Miejskie, 
że przechodząc przez most prowadzący 

obecnie 

jaj 

sul, 
traktu 

który musi 

rodkowej musidła być przeprowa- 
tymczasem 

Dzielnice Żelazna Chatka i Mar- 

Profesor Kallenbach 
w Wilnie. 

Dnia 4 czerwca przybył do Wilna 
prof, Józef Kallenbach na uroczysty 
akt promocji doktora  filozofji kono: 
mis causa uniwersytetu Wileńskiego. 

Na dworcu czcigodnego gościa 
powitał rektor Pigoń w otoczeniu 
profesorów i dziekana ]. Oki oraz 
liczni słuchacze uniwersytetu z dawny- 
mi uczniami Kalłenbacha na czele. 

Tegoż dnia o godzinie 2 po po 
łudniu odbyło się w auli Kolumno- 
wej, rzęsiście oświetlonej, uroczyste 
wręczenie dyplomu doktora filozofji 
honoris causa prot. Kallenbachowi. 

Wielka aula kolumnowa wypeł- 
a niona została po brzegi przez spo- 

łączących 
i Rossą. 

eczność akademicką i licznie przy- 
byłych gości, wśród których zauwa- 
żyliśmy Wojewodę Wł. Raczkiewicza, 
J. E. Biskupa Bandurskiego, Kuratora 
Okręgu Szkolnego Dr. Ryniewicza, 
prezesa Izby Skarbowej p. |. Malec- 
kiego i innych. 

Dostojnego gościa wprowadził do 
auli senat Akademicki, przybrany w 
uroczyste togi z Rektorem Pigoniem 
na czele, który rozpoczął akt promo: 
cji dłuższem przemówieniem, charak- 
teryzując zasługi prof. Kallenbacha 
na polu społecznem, obywatelskiem i 
naukowem. Podnosząc wysoko pracę 
Kallenbacha, działającego przez książ- 
ki swe dla społeczeństwa i państwa, 
złożył mu Rektor Pigoń hołd za to, 
że w pracowitym żywocie swoim tyle 
zdziałać potrafił dla literatury i naro- 
du. | wysuwając monografję o Mic 
kiewiczu na czoło prac profesora, 
stwierdził Rektor Pigoń, że Mickiewi- 
cza poznaliśmy dzięki Kallenbachowi 
i znamy dotąd takiego, jakiego przed- 
stawił nam monografista jego, który 
dumny może być z tego, iż praca je- 
go o wieszczu w czwartem już wy- 
daniu obiega społeczeństwo, szerząc 
„kult poety: t 

Dziekan Wydziału Fiumanistycz- 
mego prof. Oko przemówienie swoje 
poświęcił charakterystyce prof. Ka- 

« dlenbacha, jako prerwszego Dziekana 
tego wydziału i pierwszego profesora 
historji literatury polskiej w odrodzo- 
nej wszechnicy wiłeńskiej. Podniósł 
dziekan Oko wielkie zasługi Kallen- 
bacha nad wdrożeniem naukowem 
młodzieży do'pracy badawczej, nad 

Przygotowania do koronacji 
Obrazu Matki Bosh 

Opozowisko na gėrze Trzykrzyskiej. 
Wobec braku mieszkań dla pielgrzymów, zwiększona będzie ilość o: 

bozowisk. Prócz podmiejskich, przeznaczonych dla pielgrzymek z Wileń 
szczyzny, urządzone będzie wielkie obozowisko na górze Trzykrzyskiej, 
którem rozlokują się pielgrzymi z zagranicy. We wszystkich obozowiskaci 
czynne będą kuchnie polowe, które ma dostarczyć wojsko w ilości 
Magistrct w ilości 3. (c) 

Odznaki dla członków komitetu koronacyjnego. 
Członkowie komitetu koronacyjnego, a w szczególności członkowi 

sekcji pochodowej i kwaterunkowej posiadać będą specjalne odznaki, 
dla orjentacji pubiiczności jak również wojska i władz bezpieczeństwa, któ: 
re będą przychodzić im w każdej potrzebie z pomocą. (c) 

Boskiej 
Bazyliki. 

Według najświeższej, otrzymanej z kurji biskupiej wiadomości 
Matki Boskiej Ostrobramskiej przeniesiony będzie w przeddzień uroczystoś: 
ci t. į. dn. 1 lipca do kaplicy im. Marji w Bazylice o godz. 5-ej 

Kiedy obraz Matki 

Znaczki pocztowe 
Uchwalone przez komitet koronacyjny wydanie znaczków pocztówyc. 

posuwa się naprzód. P. prof. Ruszcz 
tet wejdzie o porozumienie z ministerstwem Poczt 
dochodu z tych znaczków przypad 
nego. (c) 

- Slązacy i Górale na uroczystościach koronacyjnych. 
Dowiadujemy się, iż Slązacy i Górale zgłosili swój udział w uroczy. 

stościach koronacyjnych. Delegacje mają występować w strojach narodo 
wych, co niewątpliwie wpłynie na podniesienie nastroju uroczystego. Spo- 

jest również przybycie delegacji dziewane 
wych. (c) 

Remont kaplicy 
Ponieważ obraz Matki Boskiej przechowywany będzie do czasu ki 

ronacji w wikarjacie ostrobramskim, 
przyozdobiona artystycznie wewnątrz 
zająć się p: prof. Remer. (c) 

W sprawie udziału w procesji Bożego Ciała i o uroczy: 
stości koronacji obrazu M. B. Ostrobramskiej. 

Wszelkie organizacje, instytucje, związki, korporacje i szkoły, które 
pragną wziąć udział w powyzszych uroczystościach, zechcą złożyć przed 
8-mym czerwca na ręce ks. kan. Cichońskiego (Mostowa 12—2) pisemne 
informacje: ile przypuszczalnie osób weźmie udział i czy w obu uroczys- 
tościach, czy organizacja posiada sztandar, czy przybędzie z orkiestrą. 

Bliższe wskazówki zostaną udzielone odnośnym organizacjom po 
ustaleniu szczegółów owych uroczystości. 

AZURE R RĘKE DRA ZAOTAZEB OMEN SNES EEST DIN 

dla uniwersytetu wileńskiego, że za- 
sługi, które mu przypisano, chciałby 
w znacznej mierze zapisać na dobro 
swoich mistrzów, wśród których naj- 
droższa matka, wpajająca mu od za- 

sek. To ratuje, pod względem zdro- on lada dzień runąć, groźniejsze jesz- Gliniaste uliczki, stanowią tereny nie go i nad zorganizowaniem pierwsze- rania lat młodości kult Mickiewicza, 
'wotnym sytuację © tyle, że nawet cze niebezpieczeństo przedstawia o- do przebycia, Ciemności sprzyjają go Seminarjum naukowego, skąd wy- następnie nauczycie! gimnazjalny zna- 
zupełnie zaniedbany i zasziamiony rówbawa pożaru. Napoły zniszczone ko- rozwijaniu się przestępczości. Wpraw» chodzili później pracownicy sumienni komity Kubala, który nauczył go 

dzie Markucie są w początkach za. i poważni, dziś już doktorowie о- sztuki pisarskiej i wreszcie Kazimierz 

brukowane, ale poczynając od końca ZCfji naszego uniwersytetu, zapowia- 
ul. Betlejemskiej i Jerozolimskiej nie dalący się dobrze w nauce polskiej. 

  

Typowy obrazek z Markuć 

przecigający ul. Tunelową przestaje miny sorawią zapalenie się sadz, a 
być groźny. wtedy sąsiednie zabudowania,n.b.drew- 

Podobnie przedstawia się sprawa niane spłoną w oka mgnieniu przy. 
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Redde guod debes! 
„„Przyniešcie mi grosz, 

abym oglądał. ZM 
A ceni mu przynieśli. I 

rzekł im: „Czyj to jest „obraz 

| A ow, Aleja HALS, 
Od ośmiu lat wlecze się. sprawa 

przeniesienia archiwum państwowego 
z b. kościoła po-Franciszkańskiego, 
ongi епа Piaskach» a obecnie przy 
ulicy Trockiej, i oddania kościoła 
oraz murów po-klasztornych 0.0. 
Franciszkanom. 

Trzykroć im kościół, zawalony 
owem archiwum, «przyznano». Uczy- 

nił to pierwszy komisarz generalny 
Ziem Wschodnich Osmołowski, ipo- 
twierdził jego decyzję. suweren Litwy 
Środkowej gen. Żeligowski, wreszcie 
p. wojewoda Raczkiewicz święte pra- 

wo 0.0. Franciszkanów do odwiecz- 
nego ich kościoła uznał i zatwierdził — 
na papierze. 

Przenieść archiwum nie bieda! Setki 
parafjan na rękach je przeniosą byle 
sygnał dać. Tylko—dokąd2? 

Jest „pomieszczenie*, jak u nas 
mówią i — zdaniem mnóstwa osób — 
dobre a przynajmniej zupełnie wy- 
starczające. Jeden tylko najzacniejszy 

nasz dyrektor-archiwarjusz p. Wacław 
Gizbert-Studnicki kręci nostm. „Za 
ciasny lokal—powiada — za ciasny!* 
Odpowiemy: dyr. Studnicki jest rozko- 
chany. w byle szpargaliku. Archiwum 
zawalające kościół po-Franciszkański 
jest pełne najrzetelniejszej...  makula+ 
tury na nic nikomu nie potrzebnej, 
butwiejącej w pełnym wilgoci gma- 

  

Ku uczczeniu 90-cioletniego jubileuszu istnienia browaru 

„CZERWONY DWÓR* : 
wypuszczony został nowy gatunek piwa, najprzedniejszej jakości 

p» „Piwo jubileuszowe 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

2 

3 
chu, a której nawet nie warto prze- 
wozić do jakiegokolwiek wogóle no- 
wego lokalu. Trzeba się wyzbyć nad- 
pietyzmu; akuratnie archiwum przetrze- 
bić i wówczas to, co istotnie jest 
> zmieści się aż nadto w murach 

po-Bazyljańskich. ; 
Ale tego jajka Kolumba nikt jakoś 

postawić na stole—nie ma edwagi. 
Przeciwnie miał sam p. minister 

oświecenia publicznego zjechać do 
Wilna dla zbadania na miejscu całej 
sprawy. Panu ministrowi jakoś nie 

Jagiellońska 5, telef, 3—37. ) 

  

„złożyło się przyjechać do Wilna. Te- 
dy delegował ad hoc—komisję. Bez 
„komisji* u nas wógóle w Polsce 
ami rusz! Gdy zaś przybyli do Wilna: 
dyrektor departamantu wyznań p. Ka- 
zimierz Okulicz i dyrektor naczelny 
archiwów państwowych p. St. Pia- 
szycki odbyła się pod przewodnictwem 
p. Wojewody — jak z gazet wiado- 
mo — w dnu onegdajszym, konfe- 
rencja. 

_ Wynik jej też wiadomy. Postano- 
wiono... nie szukeć wogóle pomiesz- 
czenia dla archiwum przeznaczonego 
na usunięcie z kościoła po-Francisz- 
kańskiego lecz — „wystąpić z wnio- 
skiem do rządu o asygnowanie od- 
powiednich kredytów na budowę no- 
wocześnie urządzonego lokalu"... dla 
owego nieszczęsnego archiwum, 

Wiemy wszyscy doskonale ile u 
nas czasz zabiera samo już tylko 
„wystąpieniem z wnieskiem*! A dopie- 
rož jak długo czekać trzeba ma—de- 
cyzję rządu. Potem :na asygnowanie 
„odpowiednich kredytów"... Potem 
może być ogłoszony konkurs. Potem 

znać tam powiewu kuliury, Tak na ielka w tem zasługa prof. Kallen- 
ogół przedstawia się stan wspomnia- bacha. Na zakończenie nie bez Wzru- 
nych przedmieść, mieszkańcy których Szenia podkreślił dziekan Oko, iż 
zawiedzeni obietnicami podczas wy- Szczęśliwy jest, że przypadł mu w 
borów do rozwiązanej Rady Miejskiej Udziale zaszczyt podniesienia zasług 
obecnie oczekują poprawy swego łosu. Kallenbacha w imieniu wydziału, je- 

W. T. mu który przed dwudziestu laty skła- 
dał egzamin doktorski u prof. Kallen- 

Li RZY POKE YORK a bacha. 

Krakowskie uroczystości. 

Sprowadzenia zwłok Słowackiego 

Krakow. komitet informuje nas o 

Przemówił z kolei promotor prof. 
Kaz. Kolbuszewski, określając i cha- 
rakteryzując pracę naukową  Kallen- 
bacha od pierwszej pracy doktorskiej 
po przez Kochanowskiego i Бита- 

przygotowaniach czynionych w Kra- nistów do Mickiewicza, Krasińskiego, 
kowie do sprowadzenia zwłok Słówac- Norwida i literatury współczesnej, pod- 
kiego. nosząc olbrzymi zakres zainteresowań 

Zerganizowany Obywetelski Ko- Kalienbacha i znakomite owoce jego 
mitet sprowadzenia zwłok skupia badań. Ze wzruszeniem prcf. Kolbu- 
koło 2 tvsięcy osób 0 sześciu sek- szewski wręczył prof. Kallenbachowi 
cjach. 

Dotychczas w ogólnych zarysach ra honoris causa, przypominając, 
przedstawia się program uroczystości jako dawny uczeń  Kallenbacha, 
następująco: 

po odczyłaniu tekstu dyplom dokto- 
iż 
о- 

rzymał przed osiemnastu laty z rąk 
Dn. 27 VI). b.r. przeniesienie zwłok jego w uniwersytecie Lwowskim dy» 

Słowackiego do Barbakanu. 
Następnego dnia, czyli 28 b. m. 

plom doktora filozofji. ; 
Na przemówienia powyższe odpo 

odbędzie się pochód na Wawel, gdzie wiedział głęboko wzruszony, serdecz- 
w krypcie koło grobowca Mickiewi- nie a pięknie, improwizacją okoliczno- 
cza, zwłoki zostaną złożone na wiecz- ściową prof. Kallenbach. Zaznaczył 
ny spoczynek. Tu wygłoszone będą na wstępie, po słowach podzięki za 
przemówienia p. prezydenta Mościc- dokonany akt promocji, iż głębokie zaś akademicki odśpiewał na zakoń- 
kiego, prof.. Kallenbacha i inn. 

obalony, Potem nastąpi zmiana gabi- 
netu. Potem cała sprawa wycofana 
zostanie z obiegu i „przediožona“ 
opinji nowego ministra wyżnań reli- 
gijnych i oświecenia publicznego (pre- 
cedensów istnieje 'dość!); potem na- 
stąpi «uzgodnianie» opinji p. ministra 
wyznań i oświecenia z opinją mini- 
sterstwa robót publicznych tudzież 
ministecstwa skarbu. Potem wynikną 
interpelacje w sejmie. Na tych inter- 
pelacjach kark skręci jeden z trzech 
ministrów; może dwaj. Nastąpi rekon- 
strukcja gabinetu... A po rekonstrukcji 
gabinetu nowy minister skarbu zainau- 
guruje «erę oszczędnościową». P. mi» 
nister oświecenia i wyznań wyszle do 
Wilna delegację aby przekonała sie 
czy w samej rzeczy trzeba budować 
specjalny gmach dla * państwowego 
archiwum wileńskiego. Odbędzie się 
konferencja... i—da capo al fine. 

Oto obraz, który wynik onegdaj- 
szej konferencji maluje przed oczami... 
nietylko, ręczę, mojemi. 

Mowa, na domiar wyłącznie o 
kościele, A mury po-klasztorne, sta- 
nowiące też najrzetelniejszą własność 
o. o. Franciszkanów? 

Z temi inna sprawa. W chwili 
obecnej poczytuje takowe za swoją 
własność—miasto. Owóż o. o. Fran- 
ciszkanie prowadzą  rewindykacyjną 
kampanię na dwa fronty, Nieszczęścia, 
jak wiadomo, chodzą zawsze w parze. 

* 

Gdy się wchodzi na prześliczny 
skwer gdzie wśród kasztanów wznosi 
się b. kościół Franciszkanów, dawny 

wzruszenie nakazywałoby w tej chwili 
milczenie, jako korny i głęboki hołd 

kościół N. Maryi Panny «na Piaskach» 
tudzież kapliczka Suzinów, ma się 
przed sobą w głębi skweru front 
b. klasztoru. Front imponujący swoją 
stylowością. Było to wejście do daw- 
nego refektarza. Dzięki niezmordowa- 
nym staraniom p. Ludwika Ostrejki 
odcięto w 1905-tym murem część ku- 
rytarza klasztornego, wybito z frontu 
nowedrzwi a dawniejsze na ozdobne 
okno zamieniono i urządzono do 
dziś dnia istniejącą kaplicę Najśw. 
Maryi Panny, *) którą w 1906-tym ks. 
bskup Ropp uroczyście poświęcił, 
i która ma swoją kartę w dziejach 
prześladowania religji - rzymsko-kato- 
łickiej w Wilnie, tedy jest zabytkiem 
i pamiątką, 

A cóż się dzieje za kaplicą w ob- 
szernych klssztornych murach? Daw: 
niej był tam lombard, mieściły się 
jakieś ochrony. Obecnie skład tam 
jest miejski różnych rupieci.. Tej ru- 
pieciarni trzyma się miasto oburącz, 
nie chcąc jej za nic z rąk puścić. 

Pomyślmy tylko, co za—dziwoląg, 
aby nieżwyrazić się dobitniejl Kaplica 
na froncie... składu miejskiego. A na 
dobitkę na szczycie kościelnego fron- 
tu kaplicy krzyż fundacji, jeśli się nie 
mylę, hrabianki  Marji Tyszkiewi- 
czówny z Landwarowa. Tego tylko 
brakowało, aby miejska rupieciarnia 
stała pod Krzyżem Pańskim. Powie- 
dzieć komu,—nie uwierzy. My tylko, 

*) Opis wzruszającej uroczystości, w któ- 
rej wzięły udział całe tłumy pobożnych, 
skreśliła Emilja Węsławska w jednym z 
październikowych numerów z roku 1906-go 
wileńskiego tygodnika <Przyjaciel Ludu». 

Morawski na uniwersytecie, wprowa- 
dzając w świat klasycznej kultury— 
najwięcej mu dali i największy wpływ 
wywarli. Dalej lata pobytu zagranicą, 
— poznanie uczestników powstania 
31 r. czcigodnych starców, uczących 
wymownie przeszłości, znajomość z 
Mickiewiczem Wiadysławem, piastu- 
jecym żywe tradycje epoki wielkiego 
ojca — wszystko to uczyło go wiel. 
kiej przeszłości, a jednocześnie wpro- 
wadzało w nurt życia o ciągłej trady- 
cji do czesów Polski przedrozbioro- 
wej po przez tnartyrelogję powstań i 
niewoli do czasów odrodzenia ojczyz- 
ny, w której doczekał tego szczęścia 
iż powracają do kraju zwłoki Sła- 
wackiego. 

Wzruszająca była chwila kiedy 
czcigodny jubilat, mający za sobą 
czterdzieści z okładem lat pracy nau- 
kowej i długi szereg znakomitych 
dzieł, oznajmił zebranym, iż w roku 
nasiępnym wyda dalszy ciąg swej 
monografji o Krasiūskim, opartej na 
zródłowym materjale i że do ostat- 
niego tchu życia nie porzuci umiło- 
wanej pracy naukowej. 

Po długotrwałej serdecznej mani- 
"festacji zebranych na cześć Kallenba- 
chu, Rektorowa Pigoniowa i szereg 
dawnych słuchaczek profesora obda- 
rzyły go wspaniałemi kwiatami, chór 

czenie uroczystości pieśni okoliczno- 
ściowe. Р 

Щ— 

wiadomo... „przywykszy“. 
* 

Ojcowie Franciszkanie—to starzy, 
odwieczni wilnianie. 

Mordowali ich i wymordowali w 
Wilnie jeszcze poganie tutejsi. Lecz 
Piotr Gasztold sprowadził znowużdo 
Wilna, w 1335-tym roku zakonników 
św. Franciszka. Umieścił ich we dwor- 
cu swoim] co go miał „na Piaskach”. 
Franciszkanie zbudowali sobie klasz- 
tor i kościół. tjeszcze z tego czasu 
przetrwał prawdopodobnie doiny zrąb 
murów kościelnych. Z pożaru w 1553 
odrodził się jak Feniks z popiołów 
jeszcze okazalszy kościół i piękniej. 
Szy ze swojemi sklepieniami, co je zo- 

„kryształowemi*, które do dziś 
dnia możemy oglądać... w zatęchłej 
atmosferze najfatalniej zalokowanego 
archiwum. W postaci  teraźniejszej 
odbudowany był po raz trzeci bez 
mała 200 lat temu. Portał gotycki na 
szczęście pozostał nietknięty, Francu- 
zi w 1812-tym furaże swoje i zboże 
w profanowanej świątyni trzymali 
wszelako Franciszkanów _wypłoszył 
z prastarego ich gniazda dopiero 
Murawjew. 

Od tej daty zalega kościół wśród 
ciemności, wilgoci i zimna archiwum... 
Niezliczone masy szczurów tną bez 
pamięci zarówno cenne akty jak i 
wszelaki chłam. Przewlekanie tego 
stanu rzeczy jest, doprawdy, (znowu 
wyrażając się najoględniej)—niezrozu- 
miałe. 

Jeżeli zaś odsunąć na stronę: dob- 
ro aktów, które zabezpieczyć co rych- 

iej Ostrobramskiej. 
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ta 

będzie przeniesiony do 

obra 

pp. (© 
z okazji koronacji. 

yc opracowuje projekt, poczem komi 
i Telegrafów. -Częś 

ać ma na rzecz komitetu koronacyj 

łowickiej w strojach ludo- 

Ostrobramskiej. 

kaplica zostanie odrestaurowana i 
i zewnątrz. Sprawą tą ma podobno 

(c) 

Jubileusz 
Ęks. arcybiskupa  Roppa. 

Dnia 9 bm. ks. arcybiskup Edwari 
Ropp obchodzi jubileusz swoj. 
służby kapłańskiej. Program uroczy: 
stości jest następujący: Dnia 7 bm 
o godz. 10 i pół jubilat odprawi 
kościele św. Aleksandra pontyfikaln. 
mszę św. w otoczeniu prałatów kapi 
tuły mohilewskiej, wileńskiej, pińskie 
i saratowskiej, którzy zjadą się ne 
ten dzień, aby uczcić swego arcybi 
skupa względnie dawnego swego bi 
skupa. W czasie celebry okolicznościo 
wą mowę wygłosi ks. dr. Cz. Fał 
kowski, b. profesor akademji duchow. 
nej petersburskiej, obecnie profeso 
uniwersytetu wileńskiego. Wejście do 
kościoła wolne, za wyjątkiem pewnej| 
ilości zarezerwowanych miejsc dla 
rządu i osób zaproszonych, które 
wejdą za biletami przez zakrystję. 

„ „Między godz. 1—3, ks. metropo- 
lita Ropp przyjmować będzie życze- 
nia urzędowe, komitetu kapituły, du- 
chowieństwa, delegacji i osób prywat- 
nych. O godz. 22 komit t z człon- 
kami kapituły metropol. mohylow- 
skiej wydadzą raut w salach resursy 
kupieckiej, Uoział w aucie wezmą 
osoby, którym komitet wyśle zapro« 
szenia, ze względu jednak na możliwe 
niedokładności w adresach it d. komitet 
prosi osoby, które łączy z arcypaste- 
rzem dawna znajomość, aby zechcia+ 
ły zgłosić się do biura komitetu 
osobiście w dniach 7 i 8 czerwca w 
godzinach od 10 do 3 bopoł. ulica 
Mazowiecka Nr. 11 m. 31, tel. 124-42 
Również delegacje instytucji społecz- 
nych, szkół i td., życzące złożyć ks. 
metropolicie powinszowania, proszo- | 
ne są zawiadomić o tem komitet dn. 
T-g0 czerwca. 

lej od zagłady jest obowiązkizm 
sechndo nakaz elementarnej etyki i 
sprawiedliwości aby nie przywlasz- 
czać sobie własności cudzej a na o- 
statek jeżeli nie brać pod uwagę gło- 
su  konserwatorskiego, który, nie 
wątpimy, że musiał podczas onegdaj. 
szej konferencji domagać się moż- 
ności uratowania wspaniałego zabyt- 
ku architektonicznego i szacownej 
pamiątki historycznej — pozostanie 
mieć nadzieję, że może do  „czynni- 
ków  miarodajnych* przemówi wy« 
starczająco silnie wzgląd na tak @- 
gromnie miły obowiązek przysporze- 
o. ozdoby, jednej z przed. 
nich. e 

Skwer u kościoła i u murów po- 
Franciszkańskich przy ulicy Trockiej, 
jest już dziś cudnym zakątkiem. Jak- 
że łatwo podnieść jego piękność Oraz 
zabezpieczyć od wszelkiej przygody, i - 
stworzyć tam, w samem śródmieściu, 
przedziwną atmosferę skupienia i 
ciszy/ | 

Przenajzacniejszy o. Melchjor For- 
don, franciszkanin, co zdarł sandały 
tupcząc bez wytchnienia około spra- 
wy wrócenia zakonowi kościoła i 
klasztoru, a którego" zwłoki nieśli 
żydzi „przez całe Grodno na cmentarz 
z czcią największą, taki święty i wiel- 
kiej duszy był to człowiek—nie do- 
czekał... nawet onegdajszej konferencji 
Niech odpoczywa w pokoju! Zosta- 
wił po sobie na gruncie tu wileńskim: 
ideę, której, zanim zwycięży, obroń- 
ców nie zabraknie. 

Cz. J.  



   

    
    

   
    

  

   
   

   

  

   
   
    

   

   
   

   

  

   

  

    

   

    

  

   
   

  

   

    

   
   

    

   

     

     
   

        

    

   

   

      

   
    

   
   
    

    

   

   

    

   
    

   
   
   
   
    

   

    

   

    

    
   

   

    

   
    

   

Szkoła Twórcza. 
Henryk Rowid „Szkoła. Twórcza” 

pdstawy teoretyczne i drogi urze- 
wistnienia „Szkoły Pracy') Kra- 
jv—1920— Gebethner i Wolff, 

Koncepcja Szkoły Twórczej po- 
ała i kształtuje się na tle ogólnie 
serwowanej zmiany i pewnych prze- 

pczeń form życia społecznego. Na 
ogólnego dążenia do wyższych i 
skonalszych form tego życia, po- 

aje nowa cywilizacja, oparta na 

wWdziwej etyce, głosząca idee 

półpracy i solidarności, uważająca 

се za jedyne źródło wszelkich war- 

ci materjalnych i duchowych. Szko- 
jako jedna z najważniejszych ko- 

prek organizmu - społecznego, musi 

nowe idee poznać i w swej pracy 

chowawczej zastosować. Nowa 

oła, szkoła twórcza, która ma z 

intu przebudować obteną szkołę 

dycyjną, oparta jest właśnie na 

ach kooperacji, solidarności, pra- 
swobodnej i twórczej. Zbiorowa 

hca, zbiorowy wysiłek jest naczel- 

m hasłem w zorganizowanej gru: 
! szkoły twórczej, gdzie nauczy- 
| kieruje tylko samodzielną pracą 

leci, budząc energję potencjonalną 
emiącą w ich duszach. Ośrodkiem 

hcy w szkole twórczej jest nie pro- 

hm i podręcznik, ale życie dziec: 

i potrzeby. Szkoła Twórcza jest 
iecznością i konsekwencją two- 

cego się świata pracy, i ona to 

chowa nowego człowieka, rozu: 
jącego potrzebę spokoju po- 

zechnego, współpracy narodów w 
edzinie kultury gospodarczej i du- 
wej. To teź typ nowej szkoły, 

ystosowanej do nowej epoki kultu- 
nej, powstaje na terenie całego 

lata i różnie się nazywa Arbeitschu- 
-L'ćcole activs—Ecole de la vie— 

oła twórcza — szkoła pracy. Na 

jjęcie szkoły twórczej składa się bo- 

la treść. Jest tu samorzułny rozwój 
fizycznych, samodzielna praca 

ecka, współpraca dzieci i nauczy 

li, przynaležnošė do zžyteį gminy 

olnej, materjai naukowy wzięty z 

ia i otaczającej przyrody, pozna- 

właściwości fizycznych i psychi- 
ych dziecka z uwzględnieniem je- 
zainteresowań i uzdolnień. 

Poszczególne zasady i idee, które 
sumie stworzyły pojęcie szkoły 

órczej nie są nowe — głosili je 
bitni teoretycy wychowania stuleci 
egłych, jaki Komeński, Locke, Rous- 
hu, Rabelais, Montaigne, a w czyn 

rowadzali Francke,  Kindermann, 

stalozzi, Froebel. W Polsce, której 

brczość pedagogiczna złączona by- 
z kulturą wychowawczą Zachodu, 

wWijają myśli znakomitych  teorety- 
wychowania ks. Popławski, Pi- 

mowicz, Śniadecki, Komisja Eduk. 
r, Po dłuższej przerwie podejmują 
ów pracę na tem polu Estkowski, 

pelt, „Trentowski. 

Początków reformy szkoły  trady- 

nej doszukać się można w drugiej 
łowie XIX w., a połega ona na 
rowadzeniu do szkół przedmiotów 
'hniczno-estetycznych. Nowe prądy 

owawcze idą przedewszystkiem 

inlandji, skąd przenikają do Szwe* 

i Dauji. Reforma polega na wpro- 
dzeniu robót ręcznych — slojdu. 

Į 

)URYCY RENARD. 

Czy on? 
Przechodzeń nocny, 

Druga godziaa po północy wybi- 
Ina wieży kościelnej. | 
[Ulica była pusta i cicha — otu- 
la zimną nocą spała. 

| Na zakręcie ukazała się nagle syl- 
tka eleganckiego gentłemana, wysoki 
Jinder biały fular, lakierki, śwadczy- 
iż był to człowiek „z towarzystwa”, 
edł szybko, Śpiesząc się widocznie 
domu. | у 
Bez wahania przekroczył granicę 
niu, na której kończył się krąg 
iatła latarni. jego papieros skrył 
jeszcze na chwilę, wśród  ciem- 

i, lecz rysów nie można było 
zróżnić. 
| — Proszę o zapałeczkę, mój 
iążę! 
| Gentleman stanął jak wryty. Przed 
m wyrósł nagle, jak z pod ziemi 
asz, zagradzając mu drogę. 

| — Na bok! — rozkazał twardo i 
okojnie zaczepiony. 
|l znów rozległ się przepity głos, 
| — Nie rób no błazna, wyciągaj z 
szeni, co tam masz. 

| Lecz, nie posiadając rewolweru, 
jzwiednie prawie gentleman ošwie- 
twarz włóczęgi naglym blaskiem 

tarki elektrycznej. 

Reformatorzy posunięcia swe moty- 
wują koniecznością wyrobienia sza- 
cunku i miłości dla pracy fizycznej, 
przyzwyczajenia do dokładności, wy* 

trwałości, cierpliwości, zaufania we 

własne siły. x 
Nieco później zaczynają się inte- 

resować temi sprawami Niemcy i 
Francja. W Ameryce Płn. biorącej 

żywy udział w. dyskusji ogólnej nad 

zagadnieniem nowej szkoły, przedsta- 

wicielem nowych /prądów jest Devey, 

twórca szkoły eksperymentalnej w 

Chicago. 
W Niemczech szkoła twórcza za- 

początkowuje się w Hamburgu. Niemcy 

też wydają Kerschensteinera i Gandi- 

ga. U nas, w owym czasie pisze na 

temat szkoły twórczej J. Wł. Dawid. 
Dziś ścierają się trzy systemy szkoły 

twórczej: zawodowy, utylitarny i wy- 

chowawczy, który ma najwięcej zwo- 

lenników, jako system zdolny przy- 

gotować człowieka do samodzielnej 
pracy produktywnej, na polu kultury 

materjainej, czy duchowej, Istotę szko-: 
ły twórczej stanowi więc samodzielna 

praca dziecka zarówno fizyczna 

jak i umysłowa. pociągająca za sobą 

wysiłek duchowy, wyzwalający z du- 

szy dziecka cżynniki emocjonaine i 

zainteresowanie. Belgijski pedagog 

Decroly opiera zagadnienie szkoły 
twórczej na psychologli zabaw i gier 
wychowawczych, oraz na psychologji 

zainteresowań. System szkoły twór- 
czej w Auglji—system  daltofiski, ©. 
party jest na zasadach swobody, sa- 

modzielnošci pracy i szacunku dla 0- 
sobowości ucznia. 

Wysiłki wszystkich pedagogów 
ameryk. i europ. skoncentrowały się 

w „Międzynarodowej Lidze Nowego 
Wychowania”, która 'to instytucja dą- 
ży zbiorowym wysiłkiem najznako* 

mitszych pedagogów świata, do prze- 

budowy szkolnictwa, do stworzenia 

nowego typu człowieka, nowej spo- 

łeczności, opartej na idei braterskiej 
miłości. Dziś w epoce zmagania się 
starych form wychowawczych z nową 
szkołą, w której to walce biorą udział 

najszlachetniejsze jednostki o sercu 
kochającem dziecko, zarysowuje się 

przed nami coraz wyraźniej szkoła, 

w której wychowywać się będzie iep- 

sza ludzkość, w której życie tętnić 

będzie radością i pracą, w której dziec- 

ko znajdzie atmosferę Piękna i Dob- 

ra. Szkoła związana musi być silnie 

z życiem i społeczeństwem, to też 

i szkoła twórcza jest wynikiem ko- 
nieczności socjalnych, wynikiem prze- 

budowy stosunków społecznych, a 

nietylko teoretycznym pomysłem pe- 

dagogiczaym. Wychowanie  wszak= 
że polega na metodycznem, 

uspołecznianiu młodego pokolenia 

stąd związek zagadnień społecznych i 

szkolnych. Szkoła współczesna musi 
sobie stworzyć pewne środki i formy 

uspołeczniania młodzieży, a jedną z 
takich form jest samorząd czyli gimi- 
na szkolna, gdzie dzieci nietylko 
przygotowują się do życia, ale żyją 
życiem bardzo intensywnem, odpo- 

wiadającem ich naturze. 
Jeżeli chodzi o moment zrealizo- 

wania zasad szkoły twórczej u nas, 
to w obecnym stanie szkolnictwa są 
one jeszcze niemal nie do pomyśle- 
nia, nie znaczy to jednak, aby kon- 
tynuować istnienie szkoly tradycyjnej, 

Rozległ się okrzyk zdumienia, 
Jednak nie stracił przytomności 

umysłu i szybko skoczył w bok, uni- 
kając w ten sposób wytrącenia z ręki 
latarki przez napastnika, a jednocześ- 
nie zawołał: 

— Chwilę! Nie rób głupstw IScho- 
waj nóż, do djabła! 

I odwracając ku sobie latarkę, 
oświetlił własną twarz. 

Na ten widok, apasz zaklął głośno. 
— A! mój przyjacielu, poznajesz 

tę twarz! t 
Lecz miast odpowiedzi, włóczęga 

odwrócił się i uciekać zaczął szybko 
i cicho. 

© Natychmiast gentleman rzucił się 
za nim, biegł lekko po bruku, woła- 
jąc półgłosem, : 

— Zatrzymaj się! Stój] Nie zdra- 
dzę cię, przysięgam! Stój, do stu 
piorunówl... Pomówimy... Muszę z 
tobą rozmówić się. 

Apasz zmykał w milczeniu, głu- 
na wołania. Widocznie jedna 

myśl go zajmowała: nie wpaść w rę- 
ce goniącego. 

Udało mu się to. Goniący zosta- 
wał coraz dalej i w końcu musiał za» 
przestać tego bezcelowego polowania. 

— To strasznel—mruczał do sie- 
bie, wycierając pot z czoła. Muszę 
fo odnaleźć, nie będzie to trudnel... 

uszę tę sprawę jakoś załatwić! Mu- 
szę wyleczyć tego biedakal... 

Szedł znów w kierunku swego 

ЭЕО 

RODZINA I SZKOLA. 
ale należy całym wysiłkiem dążyć do 

zbliżenia możliwie najszybszego tego 
momentu. 

Próby szkoły twórczej zagranicą 
poszły już bardzośdaleko, właściwie to 

już nie próby, a praca normalna, u 

nas zaś szkoła powsz. w Łodzi, Se- 

min. nacz. w Chełmie, liceum w Krze- 

miefcu, szkoła techniczna w Wielu- 
niu, oto punkty eksperymentowania 

szkoły twórczej. Nad zagadnieniem 

szkoły twórczej nie wolno nam 

przejść, nic nie postanowiwszy, bo 
życie coraz natarczywiej od nas tej 
szkały wymaga, a jeśli dziś jeszcze 

nie umiemy tego zupełnie dobrze, to 

potrafimy w czasie najbliższym. 
Jadwiga Muzyczkowa. 

Pedagogika indywidualna 
i socjalna. 

Badania nad indywidualnością dziec- 
ka, oraz nad czynnikami społecznemi 
w wychowaniu wysunęły na pierwszy 
plan dwa różne kierunki w pedagogi- 
ce współczesnej, t. j. kierunek indywi- 
dualistyczny i kierunek socjalny. Kie-, 
runki te zaznaczały się niewątpliwie 
już od bardzo dawnych czasów—wy- 
starczy przypomnieć zdanie Platona, 
że „ogólne prawa kształcenia społe- 
czeństwa są identyczne z ogólnemi 
prawami kształcenia jednostki*. Całe 
średniowiecze, to długi okres czasu, 
w którym mie zwracano uwagi” na 
właściwości dziecka, lecz naginano je 
do potrzeb i interesów przedewszyst- 
kiem Kościoła. Natomiast później ca- 
ły szereg myślicieli i pedagogów jak 
Montaigne, Lock i Rousstau, to wy- 
znawcy i propagatorowie zdecydowa- 
nego indywidualizmu w wychowaniu. 
W ostatnich czasach, a więc w wie 
ku XIX pojawia się znów dwóch wy: 
bitnych przeciwników, niejako ojców 
duchowych tych dwóch, zwalczających 
się z coraz większą siłą, kierunków 
w nowoczesnej pedagogice: Pestaloz- 
zi twórca nowej pedagogiki socjalnej 
i Herbart zwolennik kierunku bardziej 
indywidualistycznego. | 

Jesteśmy obecnie Świadkami na- 
miętnej walki tych dwóch kierunków, 
koło których widzimy zgrupowanych 
niemal wszystkich teoretyków i prakty- - 
ków pedagogiki. O ile w literaturze 
naukowej antagonizm ten jest dość 
umiarkowany, o tyle w literaturze po- 
pularno-naukowej i agitacyjnej wystę- 
puje bardzo radykalnie. Dość przy- 
pomnieć głośne ongiś dzieło szwedz- 
kiej pisarki, Ellen Ksy, p. t. „Stułecie 
dziecka* (1901 r.). Autorka z ognistą 
namiętnością woła: „zawsze jeszcze 
powtarza się zbrodnia pedagogiczna, 
polegająca na gnębieniu własnej isto- 
ty dziecka a napełnianiu go cudzą... 
Jeszcze nie osiągnięto przekonania, 
że egoizm dziecka jest uprawniony... 
Wychowanie dziecka oprzyjmy na 
pewności, że błędów nie można zgła- 
dzić ani odpokutować, lecz że one 
zawsze wydać muszą właściwe sobie P 
następstwa, ale zarazem i na tej pew- 
ności, że mogą one -w dalszej ewolu- 
cji przeobrazić się przez przystoso- 
wanie do otaczających warunków... 
Nie dawać dziecku chwili spokoju jest 
to największa zbrodnia, jaką dzisiej- 
sze wychowanie grzeszy względem 
dziecka... * х 

Skrajni przedstawiciele kierunku 
socjalnego dążą do zniwelowania 
wszelkich różnic uzdolnień dzieci; 
starają się więc tak zorganizować 
nauczanie i wychowanie, aby nikt nie 
był bardziej rozwinięty, bardziej wy- 
kształcony od szarej masy. Najdalej 
tutaj posunęli się bolszewicy, którzy 
rzucali takie hasła jak: „precz z inte: 
ligencją* i dążyli do „upaństwowienia 
dzieci*. „Mniej jaskrawymi, ale kto 
wie, czy nie bardziej niebezpiecznymi 
wrogami indywidualizowania w nau- 
czaniu i wychowaniu — powiada B. 
Nawroczyński — są również przed- 

  

mieszkania. Lekki uśmiech zdumienia 
błądził po jego twarzy, wzburzenie 
swe wyrażał półgłosem. ( 

— Któż mógłby wyobrazić sobie 
coś podobnie niezwykłego, — wprost 
potwornego! Znaleźć nagle w obliczu... 
apaszal Nie, doprawdy, jest to zbyt 
smutne, muszę z tem skończyć. Mo- 
że zarzuci mi kto głupotę, lecz na: 
zbyt mię to. dotknęło... Od jutra, 
mój chłopcze... i z т 

Przyśpieszył kroku, gdyż noc sta- 
wała. się coraz ciemniejsza. 

I * į 
Zaręczyny, które wszystkim nie 

dogadzają. 

Elžbieta, hrabina de Prase, byla 
zajęta przeglądaniem rachunków, gdy 
uwagę jej odwróciło od pracy ciche 
dzwonienie. Pani de Prase chwyciła 
sluchawkę prywatnego telefonu. Była 
to chwila stanowcza w jej życiu. 

Czy to ciocia? —brzmiał młod 
i świeży głosik w telefonie, : 

— Tak, drogie dziecko. 
Zegar wydzwonil 6smą rano, 
— Czy dobrze spałaś, cioteczko? 

Już pracujesz? Czy mogę z tobą po- 
mówić? 

Młoda dziewczyna mówiła tak gło: 
$по, # do uszu pani de Prase dola- 
tywał dźwięk jej głosu z górnego 
piętra domu, у ' 

— Chcesz mi coš powiedzieč? 

wo 

stawiciele starej rutyny szkolnej, prze- 
jawiającej się zarówno w  szablono- 
wych formach nauczania, jak papie- 
rowym  biurokratyzmie organizacji 
szkolnej. Gdy bowiem doktrynerzy 
komunistyczni działają w krótko 
trwających paroksyzmach szału rewo- 
lucyjnego, to pedant i biurokrata 
szkolny jest typem odwiecznym, przy- 
stosowującym się z łatwością do 
wszelkich regime'óÓm i prądów, ale 
zawsze jednakowo usiłujący jednych 
rozciągnąć, innych skrócić do miary 
Prokrustowego łoża swoich bezdusz- 
nych szablonów *. 

Stoimy obecnie zaledwie u progu 
poznania duszy dziecka, jednostki, a 
życie, nawet już życie szkolne zmu- 
sza nas do łączenia jednostek w gro- 
mady, w klasy, w których znów inny 
duch i inne prawa psychologiczne 
rządzą. Nasuwa się troska, jak uch- 
ronić jednostkę przed utonięciem w 
tłumie, oraz jak utrzymać ją w po- 
szanowaniu autorytetu społecznego, — 
bo twarda konieczność nakazuje nam 
zajmować się całością, klasą, nie jed- 
nostkami, a z drugiej strony wystę- 
puje świadomość, że musimy rów- 
nież rozwijać indywidualności powie- 
rzonych nam dzieci, 

Dlatego też najwybitniejsi teorety- 
cy pedagogiczni XX wieku, jak: F.W. 
Foerster, G. Kerschensteiner, Wilson 
Gill, Stanley Hall, J. Dewey, Durk- 
heim, Nartop, Barth, a u nas, Dawid, 
Kot, Znaniecki i w. innych, stanęli na 
tem stanowisku, że w  dążnościach 
do indywidualizowania i uspołecznia- 
nia należy wiedzieć nie dwie wykiu- 
czające się, ale uzupełniające się na: 
wzajem tendencje, bo ani skrajnie in- 
dywidualistyczna, ani skrajnie spo- 
łeczna nie dadzą pełnego wychowa- 
та — każda z nich jest tylko frag- 
mentem, a nie całością. 

Z natury swej pedagogika musi 
mieć charakter socjologiczny, bo wy- 
chowanie i szkoła są wytworem dzia- 
łających sił społecznych. „Bez istnie - 
nia zorganizowanego społeczeństwa— 
mówi Rowid—bez istnienia wspólnych 
dóbr materjalnych i duchowych nie 
istniałoby wogóle wychowanie, któ- 
rego zadaniem właśnie jest przygo- 
towanie jednostki do uczestniczenia 
w tych dobrach, do ich zachowania, 
przeobrażenia i dalszego doskonale- 
nia w związku ze zmianami stosun- 
ków społecznych*. 

Andrzej Jasiński, 

Mniej teorji, więcej praktyki. 

Hasło to powtarzają coraz szersze koła, 
które w dotkliwy sposób odczuwają skutki 
dysproporcji między teoretycznemi naukami, 
a praktycznem wyszkoleniem jakie dają Czę: 
sto nawet zawodowe szkoły, brak w nich 
niezbędnego doświadczenia, które daje jedy- 
nie dłuższa i samodzielna praktyka. 

Będąc tej wiosny w Chyliczkach p. Pia- 
seczno (pod Warszawą) i odbywając tam 
praktykę gospodarczą w okresie zakończenia 
roku, stwierdziłam ż prawdziwą radością, 
że szkoła ta w części zaradzić może wspo* 
mnianemu wyżej brakowi. 

Szkoła, od początku na wielką skalę pro- 
jektowana, mieści się w ubikacjach, specjal- 
mie па ten cel budowanych, a więc odpo- 
wiadają one wymaganiom poszczególnych 
gałęzi gospodarczych pod każdym względem 
i są wyjątkowo obszerne. Samych piecy ku- 
chennycu istnieje 5 w oddzielnych izbach. 
Praktykantki gotują samodzieinie najpierw 
w małych kuchenkach na małe ilości osób; 
óźniej dostają uczenice, które pod nadzo- 

rem kierowniczki działu wdrażają się w sztu- 
kę kulinarną, a na koniec gotują w wielkiej 
kuchni zakładowej, która wydaje codziennie 
klikadziesiąt obiadów. Podobnie przedstawia 
się praktyka w mleczarni, gdzie praktykant- 
ka prowadzi kolejno roboty w izbie centry- 
fug, w maśjarni i serowni samodzielnie, 
potem z uczennicami, do których miewa od- 
powiednie wykłady objaśniające. Jak .w 
działach gospodarstwa domowego t.j. prócz 
wymienionych już kuchni i mleczarni w 

piekarni, przetworach 1 pralni, tak samo 
przyjmuje szkoła chyliczkowska praktykantki 
do działów gospodarstwa wiejskiego. 

Ze szczególnem zadowoleniem  przeko- 
nałam się Że tamtejsza bodowla, bardzo 
staranna i celowa, uwzględniając wszelkie 
nowe wynalazki, posługuje się przeważnie 
urządzeniami odpowiadającemi w zupełności 
potrzebom, a na ogół tak prostemi, že mo- 
gą znaleźć zastosowanie nawet w najskrom. 
niejszem gospodarstwie. Wspomnę tu tylko 
niezbędne dla kontroli niesności gniazda 
samotrząaskowe, które podług wzoru każdy 
stelmach zbudować potrafi, jak też i wylęgar- 
ki bez opalania, regulowane jedynie przez do- 
lewanie wrzątku. 

H dowla drobiu ma wielką przyszłość. 
Pole dła gruntowej praktyki przedstawia 

Czy mam przyjść do ciebie Gilberto? 
— Aież nie, ciociu, nie byłoby to 

'z mej strony uprzejmie, przyjdę na 
dół, za chwilę! ‚ 

„nauczycielski. 

ECHA KRAJOWE 
WOŁOŻYN. 

— Otwarcie Mleczarni Spół- 
dzielczej ,„„Puszcza* w Wierzcho- 
lisie. Otwarcie i poświęcenie Spół- 
dzielni „Puszcza“ w  Wierzcholisie 
gm. Trabskiej pow. Wołożyńskiego 
odbyło się nader uroczyście w dniu 
26 maja r. b. w obecności p. Jana 
Emeryka Starosty Wołożyńskiego, 
przedstawicieli Samorządu, Kółek Rol- 
niczych i Mleczarni Spółdzielczych i 
licznie zebranej miejscowej ludności. 

Po dokonaniu poświęcenia ks. 
proboszcz kościoła Trabskiego Piotr 
Błażejewicz w krótkiem przemówieniu 
przedstawił zebranym znaczenie ruchu 
spółdzielczego i korzyści które ten 
ruch może przynieść w dziedzinie 
mleczarstwa zrzeszonym. Członek Za- 
rządu A. Czos w imieniu Zarządu 
podziękował p.. Staroście za opiekę i 
przybycie na otwarcie witając jedno- 
cześnie p. Starostę jako delegata p. 
Wojewody. 

Pan Jan Emeryk, starosta woło- 
żyński w imieniu p. Wojewody i swo* 
im życzył Spółdziełni rozwoju i przy» 
puszcza, że takowa posłuży za wzór 
dia innych mających się organizować 
mleczarni. Następnie kolejno zabierają 
głos instruktor w imieniu Kółek Rol- 
niczych p. Władysław Sokołowski, w 
imieniu Samorządu Powiatowego p. 
Dunin-Marcinkiewicz, w imieniu Związ- 
ku Mleczarskiego ziemi 4Wileńskiej, 
delegat tegoż Związku, który na za- 
kończenie swego przemówienia zapro- 
ponował obecnym, którzy jeszcze nie 
przystąpili do Spółdzielni by uczynili 
to zaraz. W ten sposób Spółdzielnia 
na poczekaniu zwerbowała kilku no- 
wych członków. 

Młeczarnia została zainstalowaną 
w lokalu użyczonym na ten cel przez 

też obszerny ogród warzywno - owocowy» 
przy którym jest handlowo prowadzone szpa- 
arnia i truskawkarnia Oraz kwiaciarstwo. 
asieka z roku na rok się powiększa. Pszczo- 

ły umieszczone są w ulach Warszawskich, 
których budowa ułatwia wgląd w życie roji 
i umożliwia racjonalną gospodarkę w pa- 
siece. 

Za bardzo korzystny dla 'praktykantek 
specjalizacyjnych uważam także „fakt, że 
szkoła ma dostateczny i dobrany personel 

Dlatego praktykantki nie są 
wyzyskiwane jako siły pomocnicze przy 
kształceniu uczenic lecz |przeciwnie kierow- 
niczka działu, poświęcając cały swój czas 
jednej gałęzi gospodarczej ma nieustanny 
nadzór nad czynnościami fpraktykantki, za< 

równo samodzielnemi jak w stosunku do 
uczenic.  Kierowniczki działów posiadają 
obok wyższego wykształcenia ogólnego 1 
gruntownego wyszkolenia zawodowego prze- 
ważnie także 'długoletnie doświadczenie w 
zajęciach, któremi dyrygują. Każda kiełow- 
niczka prowadzi jeden dział, poświęcając mu 
całą swoją uwagę. Z wykładami zaś dojeż* 
dżają profesorowie z Warszawy i uzupełnia- 
ią wiadomości, zdobyte przez uczenice w 
praktyce. di: 

F. Gółkowska — Poznań. ' 

Do Matek. 
Za parę tygodni kilkanaście mło- 

dych wykwalifikowanych wychowaw- %: 
czyń ukończy Seminarjum Ochroniar- 
skie. Matki, które chcą znaleźć w wy- 
chowawczyni pomocnicę, umiejącą za” 
jąć dzieci i zaopiekować się nietmi, 
przedszkola, poszukujące wychowaw- 
czyń do grupy dzieci, mogą się zgłe- 
szać do- Państwowego Seminarjum 
Ochroniarskiego na Zwierzyńcu (Mo. 4 
niuszki 36) w godzinach od 1—2-ej 
dla porozumienia się z kończącemi 
seminarzystkami w sprawie objęcia 
przez nie posad. 

Z radością dowiadujemy się, iż 
dzięki staraniom Kuratorium Wileń- 
skiego Seminarjum Ochroniarskie nie 
zostanie zlikwidowane i nadal będzie * 
funkcjonowało. Mamy nadzieję, że 
coraz to nowe zastępy wychowaw= 
czyń, które znajdą fachowe wykształ- i 
cenie w tej nader pożytecznej szkole, 
pracą swą będą szerzyć ideę koniecz- 
ności wychowania przedszkolnego i 
tak bardzo zaniedbane dotąd pod 
tym względem dzieci nasze, będą od : 
najmłodszych już lat mogły rozwijać 
się normalnie w przedszkolach, jak 
ich rowieśnicy na zachodzie. — @@. 

ce hrabina de Prase. R 
— Dzieńdobry cioteczko! — za 

dzwonił głosik dziewczyny. 
I nie namyślając się dłużej, sio- 

P. de Prasz powiesila słuchawkę strzenica skoczyła ku ciotce zarzuciła 
zaniepokojona. Była to mała sucha 
Staruszka, czarno ubrana. Oczy jej 
zgaszone, zdawały się świadczyć o 
tem iż Stwórca chciał oszczędzić barw. 
Zbliżający się piąty krzyżyk posre- 
„brzał jasne jej włosy o matowym od- 
cieniu, zaczesane do góry, według 
mody z czasów jej młodości. Niere- 
gularne rysy robiły wrażenie zatartych 
i niepewnych, twarz nie miała cha- 
rakteru, przysłonięfa był melancho« 
ljną słodyczą. 

Oparła się 0 sekretarzyk i zato- 
nęła w myślach, niepokój ściskał 
jej serce, a blade usta stały się je- 
szcze bielsze. 

Wreszcie rozległy się na schodach 
szybkie kroki, stłumione nieco przez 
dywany. Drzwi się otwarły, niby 
pchnięte wichrem przed młodą cud: 
ną i pełną życia dziewczyną. 

Małe jej nóżki kryły się w satyno- 
wych pantofelkach. Otulona była lek- 
kim szlafroczkiem, powiewnym otacza- 
jącym ją jak obłok różowy. Ślicznie 
jej było w tym stroju porannym tro« 
chę zbyt kobiecym dla tego roze- 
śmianego dziecka, zaledwie, wchodzą- 
cego w okres pierwszej młodości. 

— Dzieńdobry moja mała Gilber- 
to — uśmiechnęła się do wchodzą 

ręce na szyję, ucałowała kilkakrotnie 
głośno jej policzki pożółkłe i ściskać 
zaczęła gwałtownie drobną staruszkę. 

— Rozrzucisz mi włosy, -- napo: 
minała napadnięta. 

— Nic nie szkodzi, 
niema żadnego znaczenial 

Z zaróżowionemi policzkami, 

ciociu! To 

z 

radosnym uśmiechem na ustach Gil- 
berta Laval tuliła swą główkę okrytą 
ciemno-kasztanowemi lokami do zmar- 
szczonej twarzy, która starała się u* 
wolnić z tego uścisku. Lecz piękne 
Oczy dziewczyny nie widziały tego 
wpatrzone w dal, pełne szczęścia i 
światła. 

Pani de Prase była jednak 
smutną. i 

— Ciociu! — powtarzała (panna 
Laval, Ciociu! Droga ciociu! 

— Cóż masz mi powiedzieć?,. 
Nie ściskaj mnie takl Co ci się stało, 
że jesteś taka szalona? 

— Jestem szczęśliwa ciociu! Taka 
pe: o 

— No, dobrze, al i - Gai я , , e puść mnie dja: 

— Nic, proszę na mnie ni е 
trzeć! Peak ARR 

Malinowe usteczka zbliżyły się do 
cha ciotki, jakby dla zwierzenia ta- 

skarbnika Spółdzielni p. Lisowskiego. 
Urządzono tmleczarnię w wygodnym 
i czystym lokalu. 

Prawdziwą niespodzianką dla za- 
proszonych gości był chór zorgani- 
zowany w przeważnej części z córek 
i synów członków spółdzielni, który 
powitał przybyłego p. Starostę hym- 
nem „Boże coś Polskę", a następnie 
w czasie przyjęcia gościnnie urządze* 
nego przez p. Lisowskiego kilka lu- 
dowych pieśni. 

SŁONIM. 
— Pogrzeb ś.p. Józefa Ordy. 

Dnia 31 maja, w majątku Derewiań- 
czycach pod Słonimem, odbył się po* 
grzeb ś.p. Józefa Ordy, czcigodńego 
starca — ziemianina powiatu słonim- 
skiego, zmarłego w Białymstoku d. 
27 b.m. Był to człowiek niepospolicie 
duchowo zasobny: gruntowny w swo- 
ich wierzeniach katolickich, znawca 
naszych dziejów _porozbiorowych, 
przezacnie uczynny i wspaniałomyśl- 
ny—czyniąc prawdę w miłości i spra- 
wiedliwości—cieszył się wielką powa- 
ga i przywiązaniem rodziny, ziemian, 
włościan i żydów. W czasie pochodu 
pogrzebowego przez Słonim tłumy 
Izraelitów towarzyszyły orszakowi; w 
miarę zaś zbliżania się do Derewian- 
czyc, rosły gromadki sąsiadów z chat 
wiejskich. 

Po mszy św. odprawionej w ka- 
plicy, przemawiał ks. kanonik Ro- 
sołowski, podkreślając zacność i u- 
czciwość nieboszczyka; drugi mówca 
z ludzi, hr. Władysław Pusłowski, w 
serdecznych wyrazach izwrotach, wy» 
jaśnił, jako ś. p. Józef Orda, będąc « 
dostojnym łącznikiem między pokole- 
niem starem i współczesnym, przykła- 
dem życia i czynów, wskazywał dro- 
gę do pracy dla Boga i Ojczyzny. 
Po odmówieniu modlitw liturgicznych, . 
zwłoki zmariego, przy licznym i ser- 
decznym udziale krewnych, powino- 
watych, przyjaciół i obdarzanych opie- 
ką i dobrodziejstwami, wstawiono do 
grobów rodzinnych w podziemiu ka- 
plicy derewiańczyckiej. 

„Napisz: Błogosławieni umarli, któ. 
rzy w panu umierają. Odtąd już mó- 
wi Duch, aby odpoczęli od prac 
swoich, albowiem uczynki ich za ni- 
mi idą*. (Objaw. XIV, 13). 

X Michał Rutkowski, 

GRODNO. 
— Oświetlenie elektryczne na 

przedmieściach m. Grodna. Dzięki 
temu, że Magistrat m. Grodna otrzy- 
mał pożyczkę na rozbudowę elektrow- 
ni miejskieį od początku r. 1928 
do sieci elektrycznej będą dołączone 
i przedmieścia, 

Celem opracowania odpowiednie- 
go pianu rozszerzenia działalności 
elektrowni miejskiej na przedmieścia, 
Magistrat rozpoczął rejestrację tych 
mieszkańców przedmieść, którzy ży 
czą sobie zaprowadzić w swych 
mieszkaniach oświetlenie elektryczne. 
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.PRAGDĘ” 
Tygodnik <PRAWDA>, jest najwięk- 
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jemnicy, lecz Gilberta wołała głosem 
stentorowym: i 

— Wychodzę zamą2! Ciocia się 
cieszy, prawda? 

Hrabina drgnęła i przytuliła twarz 
siostrzenicy do swojej. 

-— Wychodzisz zamąż? — powtó- 
rzyla. Za kogo? : 
"Tym razem rozległ się drżący 

szept: 
— Za Jana Marenil. 
— Któż to jest? Nie znam go. 
— Ależ tak ciociu, znasz go. Po: 

znałaś go u Pani Clacier. — Ach cio- 
ciu, co ci jest? 3 : 

Dwie kobiety rozeszły sią nagle 
Twarz pani do Prase wyrażała roze 
pacz. Gilberta przyglądała się jej 
zdumiona, skonsternowana. 

— Nic. mi nie jest, moje dziecko. 
Jestem wzruszona, to zupełnie natu- 
ralne. 

A jednak Gilberta poczuła nagle 
pomiędzy sobą a ciotką jakiś chłód 
niezrozumiały, Ciotka odczuła to rów= 
nież zbliżyła się więc do siostrzenicy 
i uścisnęła jej rękę. 

Widzisz Gilberto, kocham cię 
jakbym była twoją biedną mamą. O- 
bawiam się czy nie zdecydowałaś się 
s" pośpiesznie. Dopiero skończy” 
łaś osiemnaście lat, moja droga, nie 
znasz życia. Czy pewną jesteś, że ów 
p. Marenil da ci szczęście?



KRONIKA 
  

NIEDZIELA Wsch, sł. o g. 3 m, 19 

| 5 Das Zach. sL o g. 19 m. 49 
* Izostanie DŠ.     
  

SAMORZĄDO VA 

— Pow. Wileńsko-Trocki uz- 
many jako zagrożony epidemią 
wśgieklizny. Wobeć tego, że w sze 

regu punktach pow. Wilensko-Trac- 

kiego zdarzyły się wypadki zachoro- 

wania na wściekliznę, a walka Z SZEe” 

rzącą się epidemją, pomimo wielokrot- 

nie notowanych wypadkow pokąsania 
ludzi (Go w dwóch wypadkach spo- 

wodowałó śmierć) nie może być pro- 

wadzona racjonalnie z powodu nie 

przestrzegania przez ludność przepi- 

sów w tym względzie wydanych, sta- 
rosta p. L. Witkowski ogłosił cały 

powiat jako zagrożony epidemią 
wścieklizny. ы 

Ten <stan wyjątkowy» pociąga za 
sobą obowiązek trzymania psów na 

uwięzi względnie zaopatrywanie ich 

w kagańce, zawiadamianie w przecią« 
gu 24 godzin o nowozauważonym 

wypadku wścieklizny i t. p. 

Nieprzestrzeganie przepisów  ka- 

rane jest grzywną w wysokości 1000 
zł. lub aresztem do 3 mies. względ- 
nie w wypadkach ważhych łącznie o- 
*bydwoma karami. 

5 MIEJSKA. 
— (x) Uroczyste otwarcie bo- 

iska sportowego na placu Bo- 

saczkowym. W dniu wczorajszym 

© godz, 1 po poł. odbyło się uro- 

«czyste otwarcie nowourządzonego 

przez Magistrat boiska sportowego 

dla dzieci szkół powszechnych przy 

| placu Bosaczkowym. ; 

W uroczystości tej wzięli udział: 

wojewoda p. Raczkiewicz, prezydent 

p. Bańkowski, w. prezydent p. Łoku- 

ciewski, wizytator szkół powszech- 
nych p. Elmont, inspektor szkół po- 

wszechnych p. Chłopicki, naczelny le- 

karz p. Dr. Brokowski, szef bezpie- 

czeństwa Województwa Wileńskiego 

niony zostaną wystawione na terenie 
wystawy szkół zawodowych w b. pa 
łacu Tyszkiewicza, 

— Kurs cywilnej szkoły me- niem zwłok J. Słowackiego. Prof. kowski wrócił z wizytacji południowo-zachodnich dekanatów archidjecezji 

chaników lotniczych. Zarząd ko- Kallenbach, jako prezes komitetu głów- w przeciągu maja JE. 
mitetu Wojew. Wiłeńskiego LO.P.P. 
podaje do wiadomości, że od dnia 
dzisiejszego przyjmuje podania kan 
dydatów na drugi kurs osiemnasta- 
miesięczny w Cywilnej Szkole Mecha- 

ników Lotniczych w Bydgoszczy, 
który się rozpoczyna 1 września b. r. 

Warunki przyjęcia są do przejrze- 
nia w Sekretarjacie K-tu Wojew. L. 
O,P.P. w Wilnie ul. Wielka Nr. 
codziennie od godz. 10—12 za wy- 
jątkiem niedziel i świąt, oraz we 
wszystkich Komitetach Powiatowych 
i działających na prawach Komitetów 
Powiatowych na terenie Województwa 
Wileńskiego. 

Termin składania podań wraz z 
potrzebnemi załącznikami upływa dn. 
15 lipca 1927 r. 

Państwowe Seminarjum 
Ochroniarskie na Zwierzyńcu (Mo- 
niuszki 36) przyjmuje od dn. 16-go 
do 25-go czerwca podania o przyję- 
cie do seminarjum. Wszelkie infor- 
macje udzielane będą w Kancelarii 
seminarjum codziennie od 11-ej do 
1-gj. 

Baki) wstępne odbędą się dn. 
27 i 28:go czerwca. 

— Średnia Szkoła handlowa 
Stow. Kupców i Przemysłow- 
ców Chrześć. m. Wilna rozpoczęła 
z dniem 1-go czerwca r.b. przyjmo- 
wanie podań od nowowstępujących 
kandydatów. 

Zapisy przyjmuje Kancelarja Szko- 
ły (Biskupia 12), od godz. 8-ej do 
1-€j. я 

2 UNIWERSYTECKA 
— (c) Odezwa Rektora i Se- 

natu do studentów w sprawie 
pojedynków. Wobec zachodzących 
taktów krwawych i śmiertelnych po- 
jedynków między studentami, Rektor 
i Senat U.S.B. stojąc ma straży do- 
brej sławy uniwersytetu i chcąc za- 
pobiec ewentualnemu powtarzaniu się 

st 

czcić przez wręczenie mu dyplomu 
członka honorowego. Początek pun- 
ktualnie o godz. 8-ej wieczorem w 
bibljotece wydziału Sztuk Pięknych, 
ul. św. Anny 4. „Środa* poświęcona 
będzie pozatem referatom mna temat 
obchodów związanych ze sprowadze- 

nego, poinformuje zebranych o przy- 
gotowaniach do uroczystości krakow- 
skich. 

Wstęp dia członków ZZLP. i wpro- 
wadzonych przez nich gości. 
KĘ — Konkurs modeli latających. 
Zarząd Komitetu Wojewódzkiego Wi- 
leńskiego L.O.P.P. podaje do wiado- 
mości, że dnia 5 VI. b. r. w niedzie. 

34 lę o godz. 9 rano na lotnisku na Po- brajsku - przemówienia. : 
„rubanku odbędzie się konkurs mode- 
li latających, wykonanych przez uczni 
Okręgowej Modelarni K-tu Wojew. 
Wileńskiego L.O.P.P, 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia») <Pani 
prezesowa» — mimo upałów nie przestaje 
być widowiskiem atrakcyjnem w Teatrze 
Polskim, w którym codziennie jest gwarno 
i hucznie od okiesków, . 

Dziś i jutro — <Pani prezesowa>. 
— Pożegnalne popołudniowe wy- 

stępy p. M. Małanowicz-Niedzielskiej. 
W niedzielę o g. 4 m. 30 pp, M. Malano* 
wicz-Niedzielska wystąpi po raz ostatni w 
Wilnie w komedji Langera <Łatwiej przejść 
przejść wielbłądowi»; w poniedziałek zai 
również o g. 4 m. 30 pp. — w komedji De- 
wala <Simona». Ceny najniższe od 15 gr. 

— Najbliższa premjera w Teatrze 
Polskim. Teatr Polski pracuje obecnie nad 
wystawieniem jednej z najlepszych komedji 
A. Krzyżanowskiego <Głuszec, w której 
główną rolę kobiecą odtworzy gościnnie na 
naszej scenie Zofja Jaroszewska, artystka 
Teatru Narodowego w Warseawie. 

P. Zofję Jaroszewską Teatr Polski zy- 
skał na krótką gościnę. 

— Teatr Letni (ogród po-Bernardyń- 
ski Operetka Warszawska. W środę 8 bm. 
nastąpi otwarcie sezonu operetkowego w 
Wilnie, w Teatrze Letnim (ogród po-Ber- 
nardyński). 

Na inaugurację sezonu odegraną zosta- 
nie ostatnia nowość repertuaru Warszaw- 
skiego, wyborna operetka Kalmana <Księzna 
Cyrkówka». 

W roli Mister lksa wystąpi p. Zygmunt 
Malinowski, Księżnę  Hrawatową kreuje 
Marja Czerniawska, przemiłą Mis Gibson 
będzie utalentowana Janina Sokołowska, 
najmłodsza gwiazda operetki warszawskiej. 

ох о 

Wizytacja J. E. ks. Arcybiskupa 
poładniowo-zachodnich dekanatów. 

W dniu 2 bm. JE. Arcybiskup Metropolita Wileński Romuald Jałbrzy- 

5 

Otwarcie wystawy Pla= 
styków. 

Dziś, o 1-szej z południa otwierają na- 
si. wileńscy artyści-plastycy, malarze i rzeź. 
biarze wystawę swoją w sali pałacu przy pl. 

Napoleona. ё 
Wystawa tą musi zainteresować społe- 

czefńistwo wileńskie, ma do tego prawo i — 
wszelkie tytuły. Wileńskie Towarzystwo Pla- 
styków powoli, bez szumnych reklam—na- 
wet, wstyd powiedzieć, tak dobrze jak pra- 
wie ignorowane przez Wilno—wyrobiło s0- 
bie na szerokiem forum artystycznem Polski 
nietylko dobrą, nietylko solidną, glecz chlub- 
ną markę. : 

Trzeba pójść na wystawę — własnie w 
pierwszym dniu jej otwarcia — i serdecznie 
pokłonić się dzielnym, młodym naszym ar- 
tystom-majarzom. Ą przedewszystkiem; Lu- 
domirowi Śleńdzińskiemu. . 

On to jakby targnął ledwie dającem 
znak życia malarstwem  wileńskiem; obudził 
je i pchnął ..na własne tory. Nikt takiego 
wpływu nie wywarł na malarstwo w Wil- 
nie, na tworzących tu malarzy, na cały wy- 
dział sztuk piękaych przy uniwersytecie 
słowem zarówno na uczących jak uczonych — 
jak Siedziński. „On znalazł syntezę wszyst 
kich w ostatnich czasach kierunków i ekspe- 

zwizytował pięćdziesiąt parafji t. j. dekanaty: Sokól- 

ski, Dabrowski, Grodzienski, Raduński i Troćki. Podczas tych wizytacji 

46.851 wiernym udzielony został Sakrament Bierzmowania. We wszyst- 

kich miejscowościach JE. ks. Arcybiskupa spotykały liczne rzesze wier- 

nych z władzami Państwowemi i Komunalnemi na czele. Na granicy każ- 
dego powiału witali JE. ks. Arcybiskupa starostowie. Według starego, 
czasy dawnej Rzeczypospolitej pamiętającego zwyczaju, wszędzie witali 

uroczyście dostojnego gościa Rabini, wynosząc «Torę» i wygłaszając po he- 

Dalszy ciąg wizytacji, tym razem skierowanej na półnoć przez Świę- 

ciany ku pow. brasławskiemu rozpocznie się we wtorek 6 bm. 

Przeważna część odwiedzonych przez JE. ks. Arcybiskupa parafji by- 
ła wizytowana ostatni raz przed 20 z górą lat temu, przez ks. Biskupa 

Roppa, a są i także wśród mich, które nie widziały u siebie biskupa. 
Podkreślić należy, że wszędzie gdzie tylko był JE. ks. Arcybiskup 

władze administracyjne umiały zapewnić ład i porządek. 

Wycieczka studentów łotewskich w Wilnie. 
Bawiła wczoraj w Wilnie przejaz- T-wa Uniwers. Robotniczego. mentowań i iz- 

dem do Warszawy wycieczka studen: _ Pobyt w Wilnie studentów łotew- si maka M e e, 
tów łotewskich, należących do' socjal- skich prócz możnoście zwiedzenia z szy ją przez zakk łudywidualności włas- 
demokratycznego stowarzyszenia aka- miasta miał na celu zetknięci się nej, podał | ukazał jako: jnowoczesne majar- 
demików na Łotwie. Goście witani radykalnem środowiskiem akadetmic- stwo (aie jako Ladies „pożu WINIE BIE 
byli na dworcu przez przedstawicieli kiem. żadne macania, tyl.o iso Rowi fakt). 

Szkielet z przed 100 laty. Zobaczą państwo na wystawię monu- : KS : mentalną Śleńdziński i - 
Przed kilku dniami, podczas ko- człowieka. у zem ind dis ass й O pania w ogrodzie przy ul. Wiosen-. ‚ Ро dokonanej ekspertyzie okazało „Straż,. Wojskowi jacyk = A ы ;':‚с 

nej 1. właściciel posiadlošci niespo- się, že szkielet Iežal w ziemi przesz- по bronionych murów jakiegoś miasta, [Czy s 2 i t s ъ dziewanie wykopał całkowity szkielet ło 100 lat, to przypadkiem nie Wilno? Proszę dobrze "————————— a, E ITTINNS wpairzyć się w dajsze plany... A i w tego 

KĄCIK PANI. 7 CAŁEJ POLSKI. wojaka, (w centralną postać grupy) trzyma- 
Jącego przy oczach lornetkę polową. Kto to 

— Uchwały zjazdu nauczy- może być taki? Potem śproszę dobrze zau- 
Słomka czy filic? cieli muzyki ER Zjazd my że ta właśnie lornetka jest zarazem 

Е kris Е # centralnym punktem całej barwnej kompo- Od paru lat już modystki toczą Nauczycieli muzyki w seminarjach ““** 2 komp 
żareźiętą. walkę 2 panującym wszech. Mauczycielskich, który się odbył му 239 Ogromnie ciekawy obraz. I nieznier- władnie i we wszystkich czterech jse- Warszawie, zakończył dnia 26 maja nie dla malarskiego kunsztu Śleńdzińsk,ego 

zonach filcem. Nie pomagają nawet SW£ czterodniowe obrady powzięciem ze Obraz to zamówiony. Będzie zdobił 
najbardziej wymyślne modele z jed- licznych rezolucyj w sprawach: cianę jednej z sal ministerstwa spraw woj- 
wabiu, wstążek i płaskich, stylizowa* 
nych kwiatów. Owszem, ta i owa 

p: mjr, Kirtiklis, Dr. Węsławski i in- 

ni, oraz dzieci poszczególnych szkół 

powszechnych z orkiestrą i sztane 
darami ! 

Uroczystość rozpoczęto krótkiem 

i doniosłem przemówieniem v,-prezy- 

denta p. Łokuciewskiego, oraz wizy- 

tatora p. Ejmonta, poczem p. woje: 

woda Raczkiewicz przemówił do 

zgromadzonej dziatwy,  streszczając 

cele i zadania tworzenia boisk spor: 

towych dla dziatwy szkolnej, dzięku- 
jąc jednocześnie v. prezydentowi i in- 
nym za poczynione zabiegi przy U- 

rządzaniu tego boiska. ; 

Następnie przy dźwiękach orkie- 

stry szkolnej odbyły się popisowe 
gry dzieci. 

(x) Niewolno wyrzucać 

śmieci na brzegi Wilji. Magistrat 
m. Wilna zwrócił się w dniu wczo- 
rajszym do Komendy Pol. Państw. 
m: Wilna z prośbą o wydanie orga- 

mom podwładnym zarządzenia wzbra- 

niającego wywożenie na brzegi Wilji 

jak dotąd bywało wszelkiego rodzaju 

gruzów i ziemi, Odtąd wywóz ten ma 
się odbywać na Rówfe-Pole, lub do 

parowów na Antokolu. 
r— (x) Delegaci na wszechpoi- 

ski zjazd strażacki do Warszawy. 
W związku z wszechpolskim zjazdem 

oraz wystawą narzędzi technicznych 
związków straży pożarnych  Rzpiitej 
mającym się oabyć w Warszawie, w 
czasie od 21 bm. do 29 włącznie, 
Magistrat m. Wilna na ostatniem 
swem posiedzeniu uchwalił wydelego: 
wać na ten zjazd dwuch strażaków, 
a mianowicie: Józefa Jurkowicza i Le- 
ona Zawistowskiego. W zjeździe tym 
wezmą również udział przedstawiciele 
związków straży pożarnych państw 
zagranicznych, jak Anglji, Francji, 
Beigji, Włoch, Węgier, Czechosło- 
wacji, Łotwy i td. : 

Mając na względzie doniosłość 
tego zjazdu Ministerstwo Kolei udzie- 
liło wszystkim delegatom na pomie 
niony zjazd tak z kraju, jak i z za- 

granicy 50 proc. zniżki taryfy kole- 

iowej. 
Wizy zaś zagraniczne udzielane 

będą. bezplatnie. 
Z ramienia wileńskiej polskiej dy* 

kcji ubezpieczeń wzajemnych, wy- 

Dalszą obsadę stanowią: Stefan Laskowski, 
tego rodzaju przykrych i bołesnych Ryszard Misiewicz, Bronisław Romaniszyn, 
faktów, wydał odezwę do ogółu stu- Józef Winiaszkiewicz i iuni. 

dentów i wolnych słuchaczy, pre- nag zjóse Wataszyin 4. "Olstewsie, 
strzegając przed pojedynkami. у я St. Rybaczewskiej i M. Gabrielli, wystąpi w 

jeśliby kiedy miał taki fakt zajść, nowych malowniczych kostjumach i nowych 

to wszystkich uczestników jego, bez gfekiownych tańcach, Kapelmistrz — Wiktor 
: B Sirota, 

względu na przebieg, pociągnie Se- OW dalszym repertuarze przewidziane 
nat przed Sąd Uniwersytecki i NIE są operetki <Dziewczę z Holandji», <Ko- 

cofnie się przed saab wymia- chanka promieas, Ciocia i ian. | 5) 
linarnych, dety już są do nabycia w kasie Tea- 

NODE tru Polskiego 11—9 w. bez przerwy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. RADJO. 

— Zjazd absolwentów b, Szkoły | Niedziela. 10.15—11.45. Transmisja na” 
Chemiczno-Technicznej w Wilnie. Komi Doltstwa > katedry Sieiańskief: ! 
tet organizacyjny Zjazdu Absolwentów byłej 12.00. Komunikat lotniczo-meteorologicz- 
Szkoły Chemiczno- Lechnicznej w Wilnie po- ny z komunikat <P. A. T.>.' 
wiadamia że dziś 5 i jutro 6 czerwca odbę. * 1215_1330. Transmisja otwarcia VI 
dzie się pierwszy Ogólny Zjazd koleżeński puj.kiego Raiiu Międzynarodowego, organi- 
z programem następującym: zowanego przez Automobil Klub Polski, a 

Dziś 5-go czerwca: o godz. 8 m. 30 Ta- mianowicie: a) przemówienie komandora 
no — Mszą święta w kaplicy św. Kazimie- Rajqu p. dyr. Janusza Regulskiego, b) tusz 
rza, O godz. ż1-ej r. — Uroczyste otwarcie Ssreq samochodowych, c) „start. W między- 
Zjazdu, w obecności zaproszonych gości W czasie grać będzie Orkiestra wojskowa. | 
głównej sali wykładowej instytutu Jędrzeja 13.45. Odczyt p. t. <Zielone poplony» z 
Śniadęckiego (gmach byłej Szkoły Chemi- gziąłu <Rolnictwo> wygł. prof, Stefan Jan- 
czno-Technicznej). O godz. 16 — Wspólny kowski. ! 

obiad. 1410. Odczyt p. t. <Wychów cieląt i 
Jutro 6-go czerwca: o g. 10 rano—Zwie. zrepjat» z działu «Rolnictwo» wygł. p. Ed- 

dzenie gmachu obecnej Szkoły Technicznej ward Baird. 
w Wilnie, w której odbędą się dalsze posie- 14.35. Odczyt p. t. «Najważniejsze wia- 
dzenia Zjazdu. z domości i wskazania rolnicze, z działu <Rol- 

‚ © godz. 18 — Zamknięcie Zjazdu w nictwo» wygł. p. Sz. Mędrzecki. 
sali stowarzyszenia Techników, Wileńska 33. Komunikat |otniczo-meteorologiczny. 
Na Zjeździe mają być poruszone sprawy: 15.30. Transmisja z Doliny Szwajcarskiej 
1) zawiązanie Stowarzyszenia absolwentów konceriu ludowego w wykonaniu orkiestry 
byłej Szkoły Chemiczno-Technicznej w Wil- Aleksandra Sielskiego oraz M. Przemieniec- 
nie; 2) utworzenie Kasy Samopomocy; 3) kiej ($piew). : 
kwestja uprawnień” . 11.05—17.35. Program dla dzieci p. Hen- 

— Zjazd Słowiańskich geogra- ryk Ładoch o <Zielonych Świątkache.; 
fów i etnografów w Wilnie. e Uwa Pun RE 

Dnia 7 CSR przybywają do Wie kowskiego, Helena Lipowska „(špiew) i He- 
na uczestnicy Il Zjazdu Słowiańskich lena Zalewska (akomp.). 
geografów i etnogrefów w Polsce. Część I. 1) a) Brzeziński: Polonez z 
Program pobytu gości zagranicznych dawnyca czasów, b. Moniuszko: Fantazja na 

ieście przedstawia się tematy z op. <Halka», wykona orkiestra; 2) 
w naszem Mie p Moniuszko: Arja <Jako od wichrów» i «Gdy- 
następująco: godz. 9.15—przyjazd, 10 by rannem słonkiem» z op. «Halka», odśp. 
—powitanie w auli piw mai p. = jc wa, 

nie zwiedzanie mias- zęść li. szmański: Wiązanka me- 
wersy “ E na dworcu, od- lodyj polskich, wykona orkiestra; 4) a) Mo- 
ta, 14.17—šniada з В ".„,:_ fiuszko: Pieśń ;Żołnierska, b) Niewiedom- 
poczynek, 18.21—posiedzenia sekcyj- sii: Maki, odśpiewa p. H. Lipowska; 5) E. 
ne w uniwersytecie, 2224—raut wy- Pianowszi: a) <Polska Sans Gene», b. Ma- ) я ficer- zur «Dziedzic», c) Marsz. <Nemrod», wyko- id przez miasto w Kasynie Oficer- zu ES Ы 

18 40—19.00. Rozmaitości. 
Uczestnicy Zjązdu odjeżdżają z / 19.00—1915. Komunikat <P A. To. 

Wilna we środę 8 o godz. 1. m. 40. 19.15—19.40 Odczyt p. t. <Kościół w 
inne Poe. o oi z działu 

х <Historja Polski» wygł. prof. H. Mościcki. 
Z BRUKU. *"q540—2005. Odczyt p.t. „Ze wackod- 

— Ogłoszenie. Podobno w jednem z niej Boliwji* z działu „Podróże i przygody* 
pism wileńskich ma się ukazać ogłoszenie wygł. Kapitan M. Fularski. : 
treś i następującej: > 20.05—20.30. Przerwa, przypuszczalnie 

<«Siarszy pan, właściciel [ecznicy, upra- komunikaty. 

1) położenia większego miż dotąd Stowych. 
nacisku na umuzykałnienie młodzieży Zaraz potem proszę pószukać Michała 

skusi się na taki fantazyjny kapelusz, 
zwłaszcza, jeśli może sobie pozwolić 
na sprawienie sobie kilku, kobieta 
jednak pragnąca ubierać się tanio i 
elegancko, nosi przedewszystkem fil- 
ce. Czasem malowane, czasem wy- 
szywane (te ostatnie zwłaszcza bar- 
dzo ładne), ale zawsze filce. Wysoka 
wygięta główka, opasana wstążką, 
małe sterczące rondko, na główce 
wokoło wyszycie zygzakowate, lub 
aplikacje ze skórki. Deseń powinien 
być ornamentacyjny, spokojny i powta- 
rzający się, nie kolidujący z umiarem 
skromnego spacerowego  kapelusika. 
Na popielatym i beige'ówym filcu 
ładnie wyglądają desenie czerwone i 
niebieskie. Może być też opasanie z 
zoo rzemyczka, zamiast wstąż- 

Lb 
Pomimo panująceį mody kapelu- 

szy małych, istotnie, bardzo wygod- 
nej, dopuszczalne są kapelusze filco- 
we o dużych rondach, W 
boye, które odpowiednie są zwłaszcza 
dla młodych panienek. Wobec dźdżyse 
tej wiosny i ogólnej zmiany klimatu 
na zimniejszy, filce są materjałem naj- 
bardziej odpowiednim, Ponieważ jed- 
nak można przewidywać, że obecnie 
nastąpią dni gorętsze, należy pomyśleć 
1 о przybraniu głowy, odpowiedniem 
nietylko do płaszcza, ale i do letnich 
sukienek, Otóż najmodniejsze będą w 
tym roku panamy. Teraz już widuje 
się po wystawach sklepowych duże 
kapelusze słomkowe, przypominające 
panamy, a różniące się od nich 
sztywnością i żółtym kolorem, kolo- 
rem świeżej słomy. Kapelusze te przy- 
brane są zwykle pękiem kwiatów, lub 
aksamitek. Ostatnim krzykiem mody 
jednak jest panama prawdziwa, jasna 
o dużych, miękkich rondach, opasa- 
na kolorową wstążką i niczem wię- 
cej. Panująca w dziedzinie mody pro- 
stota (burdzo nieraz kosztowna) z 
konsekwencją zabiera wszystkie pla- 
cówki. Do płaszcza nosi się filce — 
do sukienek w upały, panamy. 

Słomka i filc więc zajmują stano- 
wisko równorzędne. 

„w seminarjach bezpośrednio 

t. zw. cow: . 

za pemocą ulepszenia metod naucza- 
Dia i rozszerzenia Środków wykształ- 
cenia muzycznego; 

2) działania nauczycielstwa muzyki 
i przez 

swych wychowanków na pogłębienie 
kultury muzycznej w całem spole- 
czeństwie; 

3) odbywania częstych zjazdów, z 
których najbliższy wyznaczono na rok 
1929 na Ślązku Górnym. 

Wreszcie uchwalił Zjazd rezolucję 
treści następującej: 

Zebrani na zjeździe . nauczyciele 
muzyku z seminarjów całej Polski 
stwierdzają, że broszura p. E Gołę- 
biowskiego, nauczyciela szkoły pow- 
szechnej we Lwowie, będąca przedru- 
kiem artykułów, jakie ukazywały się 
pod jego redakcją w „Lwowskich 
Wiadomościach Muzycznych i Lite- 
rackich*,mieści sądy i oceny niezgod- 
ne z prawdą. 

Zjazd z oburzeniem piętnuje to 
sumaryczne, pełne nietaktu, gołosłow- 
ne i zjadliwe obniżanie autorytetu 
pracującego nauczycielstwai jego kie- 
rownictwa, t. j. ministerstwa i insttu- 
ktorki. 

Fakt ten tem więcej godny potę- 
pienia, iż czyni to p. Gołębiowski z 
pobudek czysto osobistych (osobiście 
też rozdaje broszurę), wznieca nieuf- 
ność w szeregach nauczycielskich i 
daje gorszący przykład nieodpowied- 
niego stosunku do władz szkolnych. 

Zjazd stwierdza, że stan nauki 
śpiewu w szkołach powszechnych i 
seminarjach nauczycielskich pomyślnie 
się rozwija dzięki dobremu | kierow- 
nictwu i wysiłkom  nauczycielstwa, 
stosującego racjonalne metody nau- 
czania. 

Niech każdy Polak dobrze so- 
bie uświadomi, że anarchja, bol- 
szewizm i antypaństwowość, że- 
rują tylko na organizmach mart- 
wych; że tam gdzie pulsuje zbio- 
rowe życie kuliuraine, czynniki 
rozkładu giną same przez się. 

Rouby najświeższą pejzażową kompozycję, 
malowaną gdzieś «w naszych stronach». Bę- 
dzie zatytułowana najprawdopodobniej <Wie- 
czór nad wodą». Obraz ten był na wysta- 
wie w Warszawie, gdzie taki tryumf Świę- 
Cili «malarze wlleńscy: (tak się mówi dziś 
i pisze o całej grupie naszych piastyków). 
Najlepszy, najwyżej stojący obraz Rouby. 

Prześliczny. Forma, Ścisły rysunek, nieska- 
zitelna współczesność w sztuce — a jakie 
przesubtelne życie przyrody w tym  przed- 
wieczornym momencie! 

Mnóstwo motywów z Wilna i z pod 
Wilna, Całą ich np. serję wystawił Między- | 
błocki zbliżając się do naturalistycznego 
traktowania. Ba! Jak działa pejzaż wileński 
przekonają się państwo oglądając motywy 
z Antokolu malowane przez Tymona Nie- 
Siołowskiego, co bardzo niedawno przeniós 
się z Zakopanego do Wilna. Jasność... słoń- 
ce.. Formizm — opanowany! Jest w wileń- 
skiej atmosferze coś, co... dobrze działa na 
malarza. Ożywia go. Tegoż Niesiołowskiego 
bardzo, bardzo ładny chłopiec grający na 
harmonji, a kobiecy pół-akt jakby sangwi- 
ną robiony, znajdzie z pewnością rychło... 
admiratora? Nie—naby wcę. 

Jamontta stylizowane krajobrazy malo- 
wane altempera z ogromnem wirtuozow- 
stwem i wielkim smakiem, lepsze niż kiedy. 
Przed dużym, w pełnej postaci księciem 
Adamem Czartoryskim pędzia Kwiatkowskie- 
go dużo będzie gawęd i dyskusyj, a od 
portretu mec. Jamontta (z psem jednym, nie 
obydwoma rozkosznymi ciućkami!) od og- 
romnego portretu <ze szkoły Šlefidziūskie- 
go», o nieco, o odrobinę za małej głowie, 
lepszy o wiele, wręcz piękny wizerunek san- 
winą robiony, dyrektora Bibljoteki Uniwer- 
syteckiej dra Rygla... Szczególną niech zwró- 
cę uwagę na bardzo oryginalne -płaskorzeźby 
p. Adamskiej-Roubiny. Znakomite” A_ jej 
nieduże obrazki «święte» w starošwieckich 
ramkach, niemal <żywe» prymitywy, są 
prawdziwą atrakcją wystawy. Wśród rzeźb: 
Szczepanowiczowej rzeźby w drzewie bardzo 
śmiałe... 

Ale — państwo sami to wszystko nie- 
wątpliwie lepiej odemnie wypatrzycie. 

Byle pójść na wystawę  jaknaj większą 
kupą Bo już nadeszła taka chwiła, że nie- 
znać malarstwa wileńskiego współczesnego — ‚ № To życie kuturalne obowiąza- : | U. N. ud go dać kresowej sh į dalibėg, nie wypada! : J. 

ALBA AAS miasteczku a. POR RA 
stwo za pośrędnictwem Rad 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM Opiekuśczej Kresowej: Czy jesieś Ze świata. delegowani zostaną na ten zjazd: dy- 
tektor p. Rackiewicz Oktawjusz i ko- 
mendant wileńskiej straży ogniowej 
p. Marjan Waligóra. v= 

SZKOLNA 

— Wynik konkursu na plaka. 
ty. W związku z wystawą szkół za: 

wodowych, mająca się odbyć w cza- 
sie od 10—VI do 16—VI rb, zrze- 
szenie polskiego _ Nauczycielstwa 
Szkół zawodowych ogłosiło pomiędzy 
„uczniami  (uczenicami) wszystkich 
Szkół zawodowych Wileńszczyzny 
konkurs na plakaty. : 

+ Sąd konkursowy, skladający się Z 
p. H. Schramówny, p. Jamontta, p. 
Wierusz-Kowalskiego przyznał nagro- 
dy następującym uczniom: 4 
1.25% 1. Alfonsowi Sadowskiemu, 

. zaw. dokszt. kursów rysunko- 

" wych—godło—Wilja i zamek. х 
Nagr. Il Walentynie Cywińskiej, 

ucz działu tkackiego państwowej 'szk. 
przem. handl. im. E. Dmochowstiej 
—godio Pchalla, 

Prócz tych prac wyróżniony zo- 
Stał plakat Janiny Matukówny ucz. 
żeńskiej szkoły zaw. im. św. [ózefa. 

Plakaty nagrodzone oraz wyróż 

‚ 1 

sza o odniesienie do domu jego własnych 
przekonań politycznych, które gdzieś mu się 
zagubiły w drodze z Ratusza». 

— Przed odezwą literatów o piękno- 
ści. Wilna i Radzie Miejskiej. Rozmawiają 
dwie osoby: у 

— Ale ten Szeligowski to si na zna- 

komitego literata wyrobił w tem Wilnie. 

RÓŻNE, 
— Wielką zabawę urządza dzi- 

siał, w niedzielę, Poiski Czerwony 
Krzyż w godzinach wieczornych od 
6 począwszy, w ogrodzie Bernardyń- 
skim. W programie: występ znanego 
humorysty Zawadzkiego, otwarcie 
cyklu walk francuskich przy współu: 
dziale mistrza m. Wilna  Michałow- 
skiego, który zademonstruje rozwój 
muskulatury i siły ludzkiej, wreszcie 
ewolucje znanego ekwilibrysty cyrko* 
wego „człowieka bez nerwów” Mar- 
szewskiego i wiele innych niespodzia- 
nek. Przygrywać będzie orkiestra 
wojskowa. Ceny wstępu b, przy» 
stępnie. i 

XV-ta środa literacka od- 
będzie się wyjątkowo jutro w ponie- 
działek, dnia 8 bm. ze względu па 
obecność prof. J. Kallenbacha, które- 
go Związek Lileratów ma zamiar u- 

20.30. Koncert wieczorny, w przerwach 
Kay „Messager Polonais* w języku tran- 
cuskim. 

20.30. Transmisja z Krakowa. 
22.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 

czny. Sygnał Czasu. kom. PAT. i nadpro- 
ram, 

# 22.30. Transmisja z „Rydza“. 
Poniedziałek. 12.00. Komunikat lofni- 

czo-meteorologiczny. я 
13.45. Odczyt p. t. <O chwastach» z dzia- 

łu „Rolnictwo* wygł. p. Sz. Mędrzecki. 
14.10 Odczyt p. t. «Walka z chwastami» 

z działu «Rolnictwo» wygł. p. Szczęsny Mi- 
kłaszewski. 3 

14.35. Odczyt p. t« „Ubezpieczenie kre* 
stencji od ognia* z działu „Rolnictwo* wygł. 

ysław Bodzianowski. Komunikat lotni- 
czo-meteologiczny. 

15.30. Transmisja z Doliny Szwajcarskiej 
koncertu ludowego, w wykonaniu orkiestry 
Aleksandra Slelskiego oraz p. M. Robako- 
wej (akomp.), Miecz, Sieleckiego (Śpiew). 

17.60—17,25. Odczyt p. t. «Drogi 'kształ: 
cenia zawodowego, wskazówki dla młodzie. 
ży i rodziców» z działu „Pedagogika i wy- 
chowanie* wygł. wizytator Zygmunt Pio- 
trowski. 

17.30—17.55. 3-cia lekcja kursu elemen- 
tarnego języka francuskiego lektor p. Lucjan 
Roquigny podług odnośnego podręcznika 
tęgoż autora. p 

17.55—18.19. Nad program, komunikaty. 
18.00—18.30. Transmisja *'z powitania 

członków 1V Kongresu Międzynarodowego 
Medycyny Wojskowej i Farmacji na Kopcu 
Kościuszki w Krasowie. Przemawiać będzie 

już członkiem? (R. O. K. zapisy 
przyjmuje od 6 do 8 ul. Zygmun- L Czertdonogo Rrzyżt. towska 22). 

i Wileńskie Biuro komisowo -Handlowe (Kauejonowane) 
' Mickiewicza 21, tel. 152, 

: Zalatwia: aš 
Lokaty kapitałów na najpewniejsze gwarancje. 
Kupno i sprzedaż domów, majątków ziemskich, 

folwarków i ośrodków. 
Dzierżawy majątków ziemskich i młynów, 
Ogłoszenia i rekiamy do wszystkich pism. 
Fachowe pisanie podań do wszystkich urzędów 

i instytucji. 
Przepisywanie na maszynie. ‚ 
Szcowanie domów i majątk *w wsdług'obecnych cen rynkowych. 
B.uro nasze nie pobiera żadnych kosztów za zgłoszenia 

ii LP TK pg p SO O KOK O AL DD p 
dowóoca Ok. Kraków p. generał Wróblewski, 

19,00—19.15. Komunikaty „PAT,“. 
19.15—19.35. Rozmaitości, 
19.35—20.30. Przerwa, przypuszczalnie 

komunikaty. 
20.30. Transmisja z Krakowa. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Uderzenie pioruna powoduje po: 

ża . W noc na 3 b. m. podczas burzy prze- 
Chodzącej nad gminą rudziską uderzyt pio- 
run w dom mieszwainy Stani<ława Worono- 

— Ekspertka herbaciana, Taki 
tytuł przyznano Miss Małgorzacie 
Irving, która jest w stanie rozróżnić 
500 gatunków herbaty, zbieranej we 

№ wszystkich częściach Świata. Niezwy- 
kle wyczulonem podniebieniem swo- 
jem popisywała się przed paru dnia- 
mi miss Irving z okazji otwarcia w 
Londynie bardzo modnej herbaciarni. 
Jury, ad hoc ukonstytuowane, tak 
było zdumione jej subtelnym sma- 
kiem, że jednogłośnie uznało ją god- 
ną tax w Anglji zaszczytnego tytułu. 

— Najstarszy zegar w świecie. 
Aczkolwiek pochodzący aż z 1515-go 
roku zegar ten, umieszczony na wie- 
ży kościoła parafjalnego w Ruy (Sus- 
sex, Anglja), chodzi doskonale, zwła- 

X szcza obecnie po dokonaniu drob- 
wicza we wsi Dołkipany. Pożar umiejsco- mych zresztą, maprawek. Zapłacono 
wiono, jednak dom spłonął 'doszczętnie zań w swoim czasje niewiele, gdyż wraz Z NOA rzeczami, й w przeliczen'u na obecną walutę oko- — Napad, Dn. 3 b. m. na ul. Wojsko- i ® 
wo-Cmentarnej Kazimierz Rusak i Włady. 10 półtora funtów  sterlingów. Oczy- 
sław Majewski (Wojskowo-Gmentarna 3) wiście, wyrób jest bardzo prymityw- dokonali ae T ūdysūų a ny—wskazówki są z żelaza kutego, Cza, ri W la K 5 EO areas PT Ag 4 wahadło zaś ma 7 metrów długości, 
b. m, zairzymano dezertera 1 3 p. uł. Piotra i Nakręcać trzeba zegar dwa razy 
Mianinsowa, którego przekazano władzom dziennie, ale za to godziny wskazuje 
wojskowym. on od tylu wieków dokładnie.
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e Miejski Kinematograf 

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

Cen 

    

Dziś będzie 
wise film: 9. „Jednodniowy Książe” dramat Salonowo- 

Sensacyjny w 10 aktach, 
głównej roli Domenico Pambino, znany jako Sactta z filmu <Maciste Imperator». 
la biletów: parter — 60 gr., balk 

Ostatni seans o godz. 10. Pocz: 
inne dnie od godz. 5ej. 

оп — 30 gr. W. poczekalniach koncerty radjo, 
ątek seansów: w niedzielę i święta od godz. 3-ej, w 

  
  

Kino- ка „Helios“ 
ul, Wileńska 38, 

„Ulica Pokusy 
żanki. Przepych! Wystawa! Frapu jąca treść! 

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

jedynie niezawodnych środków 

TANATOL przeciw karaluchom i prusakom, 
ORWIN przeciw myszom i szczurom. 

MOGIL przeciw pluskwom. 
SINTiN przeciw molom, pchłom i t. p. 

a przekonacie się, że są najskuteczniejsze. 
W użyciu od 1 

LABORATORJUM CHEMICZNE 

J SROCZYŃSKI i S-ka 
Warszawa, Elektoralna Nr. 21, tel. 65-11. 

911 roku. 

  

Rejestr Handlo 
Do Rejestru Handlowego Działu A—1 Są 

nie wciągnięto pod Nr, Nr. 

Dnia 19 maja 1927 rokn. 

6457 | A. <SPLENDOR Bak Adolf» w Wilnie, ul. 

WY. 
jdu Okr. w Wil- 

Wi- 
leńska 46, laboratorjum wyrobów kosmetycznych. Firma istnie- 
je 1927 roku. Właść, Bak Adolf, zam. przy ul. Wileńskiej 46. 

  

6456 A I.Fabryka cegieł i wapna Milejkowscy S-ka» Wi|- 
no, ul. Piwna 7. Firma rozpoczęła działalność 10'maja 1927 r.Wła- 
ściciele żam, we wsi Popiszki pow. Wileńsko-Trockim: Hirsz 
Milejkowski i Szmujło Milejkowski. Prokurentem generalnym 
firmy jest Mojżesz Milejkowski zam. w Wilnie ul. 
Spółka 

Piwna 7. 
firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 10 maja 1927 

roku na czas nieokreślony. Wszelkie umowy, akty, zobowiąza- 
mia, weksle, czeki, plenipotencje i inne dokumenty charakteru 
rzeczowego i pieniężnego podpisują w imieni 
wspólnicy łącznie. 

m spółki obaj 
58 3—VI1 

6455 A |. «Kagan Mowsza» w Rakowie, pow. Moło- 
deczańskim, sklep mąki i zboża: Firma istnieje oa 1927 roku. 
Właśc. Kagan Mowsza, zam. tamże 584—VI 

Działu B—II dodatkowy. 
131. B II. <I-wo HURT POLSKI tę w z ograniczo- 

ną odpowiedziainošcią>. Na mocy decyz, 
w Wilnie spółka z ograniczoną odpowiedzialno: 

i Sądu Okręgowego 
ścią Hurt Pol- 

ski uznana za upadłą w handlu i kuratorem masy upadłościo: 
wej wyznaczony został adwokat Lucjan Hrehorowicz., 585— VI 

Dnia 20-V. 1927 roku. 
48 B VI. <T-wo dla Przemysłu i Handlu Przetworami 

naftowemi i drzewnemi SIŁA spółka akcyjna». 
zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

Dział A—1 

6458 A L. <SŁOMIĄNKA w Werkach W: 
stanty», w Werkach, piwiarnia. Firma istnieje 
ściciel-—Wardomski Konstanty zam. w Wilnie 
kiewicza 9. 

Dnia 24 maja 1927 roku. 

Spółka została 
6—VI 

ardomski Kon- 
od 1927 i Wła- 

rzy ul. Mic- 
B VI 

6463 A |, <Zall Wigdor> w Wilnie, ul. Szopena 5, sklep 
materjałów piśmiennych i galanterji. Firma istnieje od 1917 r. 
Właściciel--Zali Wigdor, zam. tamże 588—VI 

6462 A |. <Zając Mowsza» w Wilnie ul. Zawalnia 52, 
sklep torebek skórzanych. Firma istnieje od 1897 roku. Właśc. 
Zając Mowsza zam. przy ul. Nowoświeckiej 4. 589—VI 

"6461 A |. <Podbrez Natan> w Wilnie, ul. Popowska 1, sklep 
spożywczy. Firma istnieje od 1922 roku, Właściciel 

5 atan, zam. tamże. 
Podbrez 

6460 A I. <Magat Rocha» w Wilnie, ul. Kijowska 17, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1912 r. WŁ 
Rocha, zam. tamże : 

6459 A I, <PLAŽ Jutan Zacharjasz> w 
skupia 11, pokoje umeblowane. Firma istnieje 
Właściciel Jutan Zacharjasz, zam. tamże. 

Dodatkowy Il. dnia 27 mają 1927 

aściciel—Magat 
591—VI ы 

Wilnie, ul. Bi- 
od 1922 roku. 
592—VI 

r. 

3149 Il A Firma: <Abelowicz Mina OPTYK RUBIN» 
zmienia się na OPTYK RUBIN M.i M. Abel Jowiczowie S:ka, 
Właściciele zam. w Wilnie przy ul. Dominikańskiej 17 Mina 
Abelowiczowa i Mejer Abelowicz. Spółka firmowa, zawarta na 
mocy umowy z dnia 31 marca 1927 r. na czas nieokreślony. 
Zarząd spółki należy do obu wspólników i każden z nich sa- 
modzielnie jest uprawniony do podpisywania w KREW spół- 
ki pod stemplem firmowym. 193—VI 

174 jl A. Firma +J. Koszyrski i L. Majzel S-ka> zmienia się 
nas «Lipman Majzel». Właścicielem przedsiębiorstwa AE 
Lipman Majzel Na mocy aktu zeznanego przed Józe em Sie- 
wiorkiem Notarjuszem przy Kancelarji Hipotecznej Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie w da 29 kwietnia 1927 r. Nr. 1983 
sukcesorowie zmarłego Jakuba Koryskiego zbyli 
do przedsiębiorstwa na rzecz Lipmana Majzela. 

rawa swoje 
4—VI 

  

705 li A. <Ginstling Szloma», Przedsiębiorswo zostało 
595—VI zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

  

0464 A |. <Alperowicz Chawa» w Rakowie, 
łodeczańskim, sklep spożywczy, Firma istnieje 
Właściciel Alperowicz Chawa zam. tamże. 

ow. Mo 
od 1927 roku 
596—V1 

  

6465 A |. <Alperowicz Leja» w Rakowie, pow. Moło- 
deczańskim, sklep bakalji. Firma istnieje od 1927 roku. Wła« 
ściciel Alperowicz Leja, zam. tamże. 597. 
  

6466 A I. <Agencja filmowa ZNICZFILM Stanisław 
Hłakowicz» pośrednictwo w dostarczaniu filmów. Firma ist 
nieje od 1927 roku. Właściciel — Stanisław ES zam. 
tamże. 

6467 A 1. <Fejgin Gita+ w Radoszkowiczach pow. Wi- 

jejskim* sklep drobnych i żelaznych towarów. Firma istnieje 

od 1890 roku. Właściciel Fejgin Wita. zam. tamże. 599—VI 

6468 A | <Jankowska Anna» w Wilnie, ul. Saska kępa 6 
edsiębiorstwo metalurgiczne. Firma istnieje 

łeścicieika Jankowska Anna, zam. tamże. 

6469 A |. <Rubin Maks» w Radoszkowi 
lejskim, sprzedaż artykułów aptecznych. Fi 

od 1927 roku 
600—VI 

cząch, pow. Wi- 
rma istnieje od 

1896 roku. Właściciel Rubin Maks, zam. tamże. 601—V1 

Dział B Dodatkowy 

63 IV B. «Towarzystwo Akcyjne Kurlandzkiej Olejar: 
ni» Do Zarządu na miejsce 

no Paulinę Makower, jako kandydatkę. 

Anny Papirno po 

Szabada jako członka i na miejsce Anny Wygod: 
'wołano Józefa 
zkiej powa: 
602—VI 

171 B VI. <Huty Szklane J. Stolie NIEMEN spółka 

akcyjna», Zwaloryzowany kapitał zakładowy został na may 

zezwolenia Monitorów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 

28 lutego 1927 r. 

20 zł. każda. 

powiększony do 500,000 zł. dr. 
wania wartości majątku spółki i podzielony na 

przeszaco- 
„000 akcji po 

603—VI 

Do Rejestru Handlowego Dzłału B — VI Sądu Okr. w 

Wilnie wciąnięto pod Nr. Nr. ; 

wpis dodatkowy VI dnia 17-V 1927 r. 

25 B. VI <Wilefiskle Składy Towarowe PACIFIC spółka 

akcyjna>. Na członków Rady z prawami podpisu za spółkę na 

rawach członka dyrekcji wybrano zam. w Wilnie: Hipolita 

iemiradzkiego. przy ul. Mickiewicza 17 i Stanistawaį Kogno- 

ickego—przy ul. Mickiewicza 8. Władysław Milkiewicz prze: 
zał r diem Rady, Stanisław Kiernowicz przestał być 

prokurentem firmy i wykreśla się z rejestru. 

Działu A—|1 dnia 18-V 1927 r. 

6454 A 1. <Pirocki Gerszon> w Wilnie, 
wyroby papierowe fabryki +CHARTA>. Firma 
roku. Właściciel— Pirocki Gerszon zam. tamże. 

576—VI 

uj, Rudnicka 5, 
istnieje ód 1927 
577—VI 
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  OSTATNIE WYDARZENIA W CHINACH i nowiny Świata ukaże <GAUMONT", 
Parter — 80 gr., Balkon — 50 g. Ostatnia Sensacja Paryża 1927—28 r. 

«6 Wielki film wystawowy z życia najmodniejszej ulicy Świata 
de la Paix». W 

      

  

   В    
   DO NACIERANIA 4) OEFUZOLIT AE 

ZII 
Ś6LE ORAZ ZNIEKSZTAŁCENIA STA+ 
WÓW USTĘPUJĄ VUŻ PO KILKAKRGT- 

  

   
   

    
   

SPOSÓB UŻYCIA ZAŁĄCZONY PRZY FLAKONACH 

  

w POLSCE, ZAREJESTROWA! 
MINISTERSTWO ZDROWIA, 

Sueno stów siwy. EKSTRALIT. LPAJERSK 
wan Caen Fam. BEROGULECKI, WAŻ3ZAwA. 

  

   

  

   

  

REUMATYZM. 
ARTRETYZM-ISCHIAS-PODAGRE . 
NAWET W STADJUM ZASTARZAŁEM LECZĄ SKUTECZNIE 

 „Chstralił zzz 
    

  

NYM UŻYCIU POWYŻSZYCH PREPARATÓW, 

DOWASYCIA WE WSZYSTKICH APTEKACH i SKŁADACH APTECZNYCH. 

| LATWIERDZONE 

IEGO "1400 
8000wA 593 TEL20-21, 45-08. 

® 
+Rue ė 

rol. gł. Andreć Lafaette ideał nowoczesnej Pary- $ 

22+2992PPPPPOOPOPOPG 

$ HUPIĘ foiwark : 
® (30—50 ha) z zabudowaniami, 

„ 4 bardzo daleko od Wilna. Zgłoszenia do (, 
4 administracji <Słowa» dla W. K. 

  

, 
ше ® 

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, 
m. 6, w bramie schody na prawo. 

  

Do wiadomości wyjeżdżających na letniska! 

Naturalne wody mineralne 
ŚWIEŻEGO CZERPANIA. 

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

SRODKI OD MOLI, PAPIER NA MUCHY, 
Mydła i proszek do prania bielizny, rozm. przedmioty Ę 

, użytku domowego, przedmioty do kąpania. 

— WIELKI WYBÓR TOWARÓW. — 
KOSMETYCZNYCH, PERFUMERYJNYCH 

i GALANTERYJNYCH. 

T-wo |. B. SEGALL 
Sklepy detaliczne: 

1) ul Trocka 7, tel. 542. 2) Zamkowa 26 (vis-a-vis 
kośc. Św. Jana), tel. 1023. 3) ul. Mickiewicza 5, tel. 873. 

4) Rudnicka (róg Zawalnej) Nr. 20/52, tel. 612. 
  

+:wxonó £ falce0b 

  

   
Rzymską 
afalcemi 

   
flolenderk$ 

2 falcami 

Dachówki palone naturalno czerwonego koloru, odporne 
06 wszelkie wpływy atmosferyczne, wiekowej trmetośce 

  

  

    

    

   
   

  

ZGRUBIENIA 
" SKÓRY 

ODCISKI 
Ządać mrzędzie! 
WYRÓB I/WŁAD CŁÓWNY 

uregulowanie 

EN
GI
EJ
AG
IE
AJ
IA
 

<ABLE7xg, 
KEFIROWE 
DO UŻYTKU DOMOWEGO 

SPOSÓB UŻYCIA DOŁĄCZONY DO 
KAŻDE60 PUDEŁKA 

PABR. CHEM. FARM 

| wARSZawA 

  

* Pończochy, skarpetki, 4 

rękawiczki ; jnne trykotaże 2 
poleca w wielkim wyborze 

W. MOLODECKI 

Wileńska 8. 

Ceny konkurencyjne. 

2
-
2
 

  

$ Handlowy „Murpol“ 4 

| M. Jedrzejkowski 
Wilno, Mickiewicza 34, tel. 370. 

Poleca wszelkie artykuły budowlane: 
j Wapno. Cement. Papę dachową i 
smołę. Okucia okienne, drzwiowe i 
piecowe. Węgiel kamienny, kowalski, 
drzewny i koks z dostawą do domów, Ф 

  

     

  

Bol głowy 
i WYCZERPANIE 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgli- 
wości wątroby, nerek, kamienie żół- 
ciowe, reumatyzm, 'artretyzm, cierpie- 
nia hemoroldalne są spowodowane E 
złą przemianą materji i zanieczyszcze- 

niem krwi w organizmie |udzkim 

"Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 
pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 
a przedewszystkierm uzdrawiają żołą- 
dek i powodują regularne działanie 
wątroby | nerek, oraz usuwają 

obstrukcję. 

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

reumatyzm i artretyzm. 

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

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

Sprzedaż w aptekach i składach 
aptecznych. 

m CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? I 

  

  

BRIT ее ЕЕЕ ЕЕ 
0d Administracji. 

Prosimy naszych Sz. sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych prenumerat, 
wnoszenie przedpłaty na CZERWIEC. 

Konto Czekowe Słowa P. K.O. 

Nr. 80259 

BIAKIEAIGIGAk AE SBAEKAGGGAEHA 

tudzież 

m Nadszedł 
* transport SZWĘdzkich towarów 
: Ма Go 1046w. Rušgvarna 
3 orygnakne B R, Bjorth i © 
= STANISLAW KRAKOWSKI 
a 

= Wilno, Wielka Nr 49, 
= s 
= vis-a vis Šw. Kazimierza. 

..22200003200000090000000800000400 

: D.-H. „Blawat Wileński" 
Wilno, ul. Wileńska 31, tel. 382. 
Poleca na sezon letni: 

krepony,  muśliny.  batysty, lekkie 
jedwabie, wełny na kostjumy damskie 
i męskie. Bielizna damską i męska, 
gotowa i na zamówienie. Pończochy 
damskie, skarpetki męskie i dziecinne. 
Wybór wielki Ceny niskie, 

Dajemy również na raty, 
ZRARUNENNANZNNKNURANNRENNU 

w uroczej miejsco: B 

‚ 

Letnisko wości koło Wilna, 
w pobliżu Zielonych Jezior z cało- 
dziennem utrzymaniem do wynajęcia 
(1, 2, lub 3 pokoje). Blisko las sosno- 
wy, ogród owocowy, park, oraz do- 
godna komunikacjs. O _ warunkach 

Ś inni się można podług adresu: b 
Lubelska 3 m. 2 od 9—11 r. i 5—7w. 

SZKOŁA 

AM
AI

AA
GA

GH
A 

ORTEPIAN firmy 
| szsóer:: prawie 

nowy okazyjnie 
do sprzedania. 

Bonifraterska 6, m. 2. 

|  DOKTÓR | 
D, ZELDOWICZ 
chor. W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE : chor. 
DRÓG MOCZ, 

rz 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 

"—W. Zdr. Nr. Ji. 

Dr. 6.. Wolfson 
weneryczne, _ MOCzO- 
płciowe i skórne. ul. 
Wileńska 7, tei. 1067 

  
    

* Lekarz- Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustne. 
Piombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porceianowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3. 

Wydz. Zdr. Nr 3 
    

Dr. Blumowicz 
choroby weneryczne 

syfilis 1 skórne. 
Ul. Wielka 21, tel, 921. 

0d 9—1 i 3—8. 

    

Technik zębów 
sztuczuych 

  

  

° 9 L. Minkier 
© „DZIECKO POLSKIE“ 6 Wileńska 21. 
Q w Wilnie — Jagiellofska 3—2 8 
2 _ Stefanji Świda O rio РОКОХОМЕ o o mieszkanie w 
© PRZEDSZKOLE — 2 grupy o śródmieściu, naj- OSZKOŁA —3 klasy © iepiej w rejonie ul. Q Wiek dzieci 4 — 11 lat, O Mickiewicza lub W. O Opłata od 15 do 25 zł. mies. Q. Pohulanki z wygoda- 
O Gruntowne rzygotowanie do šredn. O mi potrzebne. Oferty 
O zakt. nauk. Przyjmują się zapisy na O, uprasza się składać w 
Q nowy rok szk. g. 1 — 2 m. 30 p p. O, administr. <Słowa»> 
o (prėcz piątków). O pod C. M. 

4 wędki składane—laski i Gotówkę 
$ rozm. przyrządy w. każdej sumie 
+ DO RYBOŁOWSTWA an 

leca sklep i i 
2 artyk. pismiennych SADZIE 
+ 

| Arkinas 
Wilno ul Wileńska 32. 

HEMOROIDY 
giną w 5—6 dni. (50 letnie doświad.) 
Wysyłam przepis za pobraniem poczt» 

5 zł Nowe Pomorze, 
J. WIERZBOWSKI. 

  

    

Najskuteczniefszy 
= ZNANY OD WIELU LAT 

ъ " Japońsfi śroceń 
na в— 
> & | 
Sa. ŻE 
ча 8 
r 
PZE 

EE 
ož 
a s | _00 nadycra « apłebach 1 4 apleCznyCh 

vo 

— 
o . е O 
o Jan Stanisław Lechowicz © 
8 inżynier i mierniczy przysięgły 6 
© Wilno, ul. Ciasna 3, m. 3, Q 
© (Boczna Mickiewicza). s 

© Wykonuje wszelkie pomiary, parce- © 
O rację, likwidację serwitutów, likwi. © 
о dację majątków žiemskich i meljo- o 
E 5 racje rolne. o 

  

    

  

  

  

    
  

Otrzymano PIANINA Arnolda Fibigera 
znakomitej polskiej fabryki, 

ŻRÓDŁO PIEKNOŚCI 

MYDŁO 

METAMORPHOSA 

nagradzanej medalami 

1 klasy na wystawach europejskich i krajowych | 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

  

      

  

   
      

  

  

  

      

  

—н 
m Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 3 ® Jubiler Ch, Glezer ias ans + 
m spondencyjne _ prof.  Sekułowicza, 5 $ kiej 26, NA WIELKĄ Nr 27, m. 6. ® 
z Warszawa, Zórawia 42. Kursa wyu* ® © Pracownia jubilerska, KUPNÓ ZEO- ® 
+ czają listownie: buchalterji, rachunko- 5 ф ТА, SREBNA i różnych kamieni do 
s wości kupieckiej korespondencji 2 i$ własnego wyrobu; płacę najwyższe 
= handlowej, stenografji, nauki handlu, » ceny. ykonuję najlepsze roboty $ 
+ prawa, kaligratji, pisania na maszy- m 4 pryjantowe według rysunków pary- $ 3 nach, Po ukończeniu świadectwo. = skich. Szacunek bezpłatny. — ф 
+ ŻĄDAJCIE PROSPEKTOW! ® - 

a. = 2 :  JAREMCZE | NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
a Wschodnia Małopolska " ŻADAĆ BEZPŁ PROSPOKTÓW. WARSZ KREDYTOWA 1 
m Pierwszorzędny pensjonat «DWÓR», 5 
5 tylko dla chrześcijan, poleea pokoje m $ 
я słoneczne z o c wrak = 

niem — przez czerwiec wrzesie: i 
s po 10 zł., lipiec i sierpień po 12 zł: « M.Wilenkin O D 

L4++044414—-4+4.- 09 a vai Uważnie 
% a z ogr. odp. 

' Wilno,ul.Tataraka, przeczytać 
% п 0- n n "jų 20, dom własny i 

Fabryka | skład ® : о абгу а Ri S 
m z dłuższą praktyką w krajui za- polan ac "a Baki 
® granicą poszukuje  Spółnika- ОНУ Gabinety, š ogloszenia, ; 
4 przemysłowca celem założenia m | łóżka ni' owane i | E kóżnerckia- | 
jw Wilnie przedsiębiorstwa ra: ża, kreden- | jg my najdo- B 

й ki uty,. Bzaly, godniej za- djowego i fabryki aparatów. „rurka, krzesła | M jatyjć — га № 
Łaskawe zgłoszenia do admini- = POS MI x P : šred- 

stracji sub. „Racjowytwornia“. ф Sa raty. go WC 

qFotmariietnisko | 
z Ba" dobremi sk BIURA 

i | | dynkami, w ładnej Institut de Beautć Kėva | | śpaami, w, ladacj w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, komunikacją w po- p 
m. 1, tel. 657. Leozenie wad cery 1 ' bliżu Wilna tanio Reklamowego 
ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów, do sprzedania Stefana 
pryszczy, plam na  twarzy.. Spe- Wlieūskie Biuro Grabowskiego 
cjalnie dla balów i wieczorów Komisowo. Handlo- w Wilnie 
<Masque en Marie> ostatni wynala- we kauojonowane ul. Garbarska 1 
zek dla natychmiast. odświeżania | | s Mickiewicza 21, | telefon 82. 
koloru cery. Leczenie włos, od wyp. KTÓR KT 22 В 
1 łupieżu. „Z.P. 58, tan       

      

      

   

    

D. HK. <Zachęta» 
Gdańska 6, 1 piętro, 

9—05 1. 

STUDENT 
IV roku studjów > 

udziela _ korepetycji. 
' Spec. niemiecki (jezyk 

n. i literatura) 8-letnia 
praktyka. oszukuje 
też ew. kondycji na la: 
to. Ludwisarka 8 m.12 

  

DOMY 
dochodowe  posia- 
damy do sprzedaży 

na warunkach 
dogodnych 

D. H.-K. <Zachęta» 
Gdańska 6 1 piętro 

Tel. 9—05. 

PIANINA 
i fortepjany kupuje i 

odnajmuje. 
W. Pohulanka 9 m, 23 

Perfumy 
na waze 48 zapa- 
chów. Mydła tusle- 
towe tanio. Polski 
skład apteczny 

Władysława Tru- 
biłły, Ludwisar- 

ska 12, róg Tatar: 
skiej. 

hcę umieścić syn- 
Cc ka ucz. III kl. 

w majątku na 
czas wakacji wzamian 
za lekcje jęz. franc. w 
przyszłym roku szkol: 
nym, Tatarska 11, m. 3 

Kościałkowska. 

  

  

Leśniczy 
poznaūczyk lat 21 z 
średnim wyksztalce- 
niem, wolny op 
wojska, dokładnie obe- 
znany w swym za- 
wodzie, zna również 
tartacznictwo i rybo- 
łówstwo, — poszukuje 
=> od 1 lipca b. r. 
ask, zgłosz. zwracać 

proszę do administr. 

    

| Korespondent- 
buchalter 

władający kilkoma 
( językami. Posiadający 
rachunkowość _ rolną 
i skarbową.  Dosko.- 
nały organizator w 
tych dziedzinach, po- 

szukuje posady. 
Wiadomość: Zawalna 

Nr 3, godz. 2—4. 

    

LETNISKO 
w pobliżu Jaszun, 

umebi. Zdrowa, ładna 
miejsc., sosnowy las. 
rzeka, prod. na m, 
Inf. Śto Jakóbska 16, 

m, 7, Wi. K. 

POKOJE do 
3 wynajęcia. na 

dogodnych wa* 
runkach, teleton, gaz 
wanna na miejscu, 

Mickiewicza 7—4 

ннн 

Роктвщш krzy- 
żowy w dobrym 
stanie, okazxyjni 
sprzedania 2a | 
1.000 złot , 

ul. Sawicz 16 m. 4. | 

KEFIR 
leczniczy wyrabia“ się 
w  Jerozolimce pod 
dozorem magistra far- 
macji B. Santyra i J. 
Hejbera, Żądać w 
Wilnie w  mleczar- | 

niach Hejbera — 
Mickiewicza 9, Ludwi- 
sarska 1, Ostrobram- 

ska 5 (pasaż). 

—
 

  

do 

  

  

  
  

Sklerozę 
astmę, kilę—w szelkie 
choroby radykalure 
wylecza tylko przyro- 
dolecznictwo! | Natu- 
ralista. Szopienice — 
Górny Śląsk. Skrytka 
pocztową 8. Załączyć 

porto 40 gr. 

Kierownik tartaku 
рогпайстуК lat 28, žo- 
naty, obeznany do: 
kładnie z  wykorzy- 
staniem i  hurtowną * 
sprzedażą drzewa, jak 
również wszelką repa- 
racją maszyn, szuka 
posady od zaraz lub 
1 lipca r. b, może 
złożyć kaucję 1500 zł. 
Łaskawe  — zgłoszenia 
skierować proszę do 
adm. „Slowa“ pod 
Kierownik Tartaku, 

Francuzka 
spędzi lato na wsi za 

lekcje. Tatarska 11—3 

olecamy ofiar: 
ności naszych 

czytelników 
bardzo biedną rodzi. 
nę. Rodzice oboje su- 
chotnicy, troje drob- 
nych dzieci, Ojciec 
w Szpitalu Matka nie' 
ma sił aby pracować. 
Przymierają głodem: 
Ofary gotówką i w 
naturze przyjmuje q 

  

      
administracja <Słowa> 

2 pokoje 
z używalnością kuch- 

ni do wynajęcia przy 

ul. Zawalnej 16 m. 32. 

Porozumieć się 

od 3 do 5 po poł. 

Uczeń 
ósmej klasy  poszu- 
kuje kondycji na lato, 
posiada ięz niemiecki. 
Zgłoszenia od 10— 
12 g. Mickiewicza 42, 

m. 11 

  
  

Do wynajecia 
2—3 pokoje nadające 
się na przyjęcie dla 
doktora — adwokata, 

osobne wejście, 
Zarzecze 16, m. 15. 

    

Poszukuje siĘ 
do wspólnego miesz- 
kania w Warszawie 
na bardzo dogodnych 
warunkach studentkę 
lub nauczycielkę z 

wyższego kursu. Do- 
wiedzieć się w Re... 
dakcji <Słowa> C. M 
— 

КОМЕ 
do wynajęcia 

wierzch I na wycieczki | 
wozem na 20 osób. 

Królewska 1. —> 

DRUSKIENIKI. 
Pensjonat w samym 
centrum, pokoje jedno 
dwu osobowe, sło- 
neczne. Kucnia wybo- 
rowa, ceny urmuark 
wane, Adres: Druskie- 

niki, Willa Fiora, 
ul. Jasna. 

Pożyczki 
udzielamy na bar- 
dzo dogodnych 
warunkach pod 
odpowiednie za- 
bezpieczenie 

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

tel. 152. е 

  

  

  

Dwa domy 
drewniane w po- 
bliżn centrum z 
ładnym ogrodem 
owocowym za 1000 
dolarów na spłaty | 
Wileńskie Biuro |, 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

Maturzystaj 
udziela lekcji, moźe 

na wyjazd, 
Witoldowa 10—4. 

    
  

Wydawca Staulsiew daskiewicz Redaktor w/z Czesiaw Karwowski. -- Odpowiedzialny za *Słoszenia Zenon Ławiński, Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23


