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Redakcja rękopisów tiezamówionych nie zwraca. 

"LISTA NUMER 12-sty. 
Ogłaszamy dziś listę Nr. 12 za- 

znaczając, iż Bezpartyjny Komitet Obro- 

ny Polskości Wilna i Fachowej a 

Oszczędnej Gospodarki Miejskiej wy- 
pełnił wszystkie obietnice, które uprzed- 

nio poczynił w swoich enuncjacjach, 

odezwach i plakatach, przemówieniach 

na wiecach i artykułach w prasie. 

Bezpartyjność listy. Ta obietni- 
wypowiedziana ze specjalnym 'na- 

kiem została dotrzymana całkowi- 

Na pierwszem miejscu naszej li» 
krzyczanej za listę monarchistów 

mokrata wileński prof. Zyg- 

undziłł, na miejscu drugiem 
ny narodowiec inż. Niewod- 
, ma miejscu trzeciem bez- 

lewicowiec dr. Borowski, na 

czwartem dopiero konserwa* 

. Wańkowicz. Żaden klucz po- 
y nie był tu przewidziany ani 

eprowadzany, jeśli cytujemy przy- 

ależność polityczną riaszych kandy- 

datów, to nie dlątego by wskazywać 

na wzajemny stosunek orjentacyj po- 

litycznych, lecz dlatego by podkreślić 

że pewne zarzuty stawiane Bezpartyj- 
nemu Komitetowi okazały się abso- 

lutnie niesłuszne. 

Na 10-em miejscu jest znowu kon- 

serwatysta p. Michał Obiezierski, a 
na piętnastem prof, Zawadzki. Ale 
każdy przecież uzna, że ci panowie 

znaleźli się tutaj nie jako politycy, 

lecz jako fachowcy. Pan Obiezierski 

jest doskonałym znawcą spraw  do- 

tyczących aprowizacji miasta, a prof. 

Zawadzki znakomitym ekonomistą, 

Przedmieścia. Rzuciliśmy przed- 
mieściom obietnicę, że wprowadzimy 
ich obrońców, ich naturalnych przed- 

stawicieli do Rady Miejskiej i obiet- 

nicę tę spełniamy. Inne komitety spe- 

kulowały na popularność wśród przed- 

mieść, obiecywały im dużo, nie do- 

trzymały nic. Nasza jedynie lista 
wzięła swe obietnice na serio i wy- 
pełniła je lojalnie. Około 20 przed- 
stawicieli przedmieść znalazlojsię na 

liście, czego przykładu nie znajdzie- 
my na listach naszych współzawod- 
ników. 

W Wilnie wychodzi pismo, które 

cierpi chronicznie na brak koncepcji 

dziennikarskich i które nie wstydzi 
się popełniać tego, co nazwać można 

* -śospolitym plagjatem inwčncji praso- 

|wej. Pismo to zaczęło Słowo naślado- 
wać w naszej akcji ilustrowania po- 

trzeb przedmieść. Tego rodzaju plag- 

jaty zniechęcają do pracy i wzbudza- 

ją niesmak zrozumiały, —lecz pozosta- 

ja w dziedzinie prasy. Natomiast w 

dziedzinie rzeczywistości jedynie Bez- 

partyjny Komitet zdobył się na szero- 
ki gest wprowadzenia przedstawicieli 

przedmieść 'w tak dużej ilości. 

Fachowość Ta trzecia obietnica 
dana Wilnu przez Bezpartyjny Komi- 

tet dotrzymana została także, Kto na 

naszej liście nie jest przedstawicielem 

przedmieść, ten stanowczo jest fa: 

chowcem w jednej z dziedzin, w któ- 

rych wikła się praca samorządowa. 
Wilno ma liczne niezałatwione spo” 

ry — na pierwszem miejscu stoi pro- 
fesor cywilista Zygmunt  Jundziłł, 

Wilno ma, źle _ prowadzone 
przedsiębiorstwa miejskie, na dru- 

giem miejscu mamy fachowca w tej 

dziedzinie, a na trzeciem miejscu hy- 

gjenistę, na, czwartem miejscu dzia- 
łacza, który jedynie potrafi skierować 

nasze miejskie interesy ku uzyskaniu 
/ pożyczki zagranicznej itd. itd, Oczy- 

4 wiście rozumieliśmy, że pole  działal- 
ności samorządu miejskiego powinno 
być znakomicie rozszerzone i dlatego 

prócz gospodarzy i finansistów wpro- 

wadzamy pionerów pięknej kultury w 

piękaem Wilnie. Do takich należy 
przedewszystkiem prezes Czesław 

Jankowski, a miejsce w Radzie należy 
się jego Światłej inicjatywie, jego en- 
tuzjazmowł dla starego Wiłna i jego 

wielkiej kulturze. 

Wyliczamy krótko nie zalety listy 

którą ogłaszamy, lecz dane przeko- 

nywujące, że obietnice lojalnie speł- 

1: Jundziłł Zygmunt, adwokat Portowa 
2. Niewodniczański Wiktor inżynier Jagiellońska 8. 

3 Borowski Antoni lekarz Lwowska 7—7. 

4. Wańkowicz Stanisław właśc. domu M ckiewicza 15. 
5. Jakubczyk Michał właśc. domu Legionowa 41. 
6. Mokrzecki Stefan dymis. jenerał Zamkowa 18. 
7. Sokołowski Wincenty buchalter Mostowa 5. 
8. Łapinówna Helena nauczycielka Montwiłłowska 21. 

9. Szostakowski Stefan inżynier M. Pohulanka 14, 
10. Obiezierski Michał dyr. spółdzielni Kalwaryjska 11. 
11. Hermanowicz Stanisław buchalter Wiłkomierska 3. 
12. Łastowski Józef inżynier leśnik Mickiewicza 42. 
13. Uroda Antoni buchalter Kurlandzka 9. 
14. Packiewicz Zygmunt naucz. szkołyplast, Moniuszki 18, 

15. Zawadzki Władysław Prof. U.S. B, Zamkowa 24. 
16 Ksiądz Żo ngolłowicz Bronisław Prof. U. 5. В. Uniwersytecka 7, 
17. Okószko Justyn mechanik Sw. Wincentego 
18 Krauz Roman urzędnik Soltaniska 50, 
19. Pożaryski Kazimierz oficer rezerwy 3 

20. Rekieć Konstanty stolarz Borowa 3. 
21. Maciejewiczowa Julja nauczycielka Ofiarna 2—11, 
22. Slendziński Ludomir artysta malarz Wiłkomierska 1. 

23 Diszlajtis Tadeusz monter Popowska 38, 

24. Jankowski Czesław literat Zygmuntowska 4, 
25, Marszałkowicz Jan Prof. U. S. B, Cicha 2. 
26. Wasilewski Ignacy introligator Wierzbowa 17. 

27. Sierocinski J. hodowca drobiu 
28. Rutski Kazimierz „księgarz Zawalna 7. 
29. Rokicki Norbert elektromechanik Letnia 20. : 
30. Kiežun Witold lekarz Garbarska 5—3, 
31. Wołochowicz Władysław właśc. domu Sosnowa 9. 
32. Kloit Jan. notarjusz ь Zygmuntowska 2. 

33. Siemiradzki Konstanty urzędnik Zwirowa Góra 7. 
34. Krzyżanowski Jan urzędnik banku Wileńska 36. 
35. Sawicki Edward zdun Bołtupie. 

36. Rutkowski Antoni rołnik Garbarska 11. 
37, Piłsudski Edmund właść: ziemski Św. Jakóbska 6. 
38 Drewnik Jan piekarz 
39. Karaźniewicz. Franciszek kował Subocz 67-d, 
40 Proszynski Konstanty insp. ogr. botan. folwark Zakret. 

41. Bochwic Stanisław | dyr. Banku Mickiewicza 22. 
42. Sarnecki Franciszek fryzjer 
43, Krajewski Stanisław architekt 

44, Sławiński Kazimierz prof. USB. Nowogródzka 22, 
45. Bocianowski Jan urzędnik Majowa 3. 

46. Staniewicz Wiktor | prof. USB, Uniwersytecka 7, 
47. Popławski Władysław monter Równe Pole 19. 
48. Wojciechowski L. kupiec Cedrowa 18, 
49. Mroczkowski Wincenty ślusarz 

50. Zdziechowski Marjan prof. USB. Antokol 54. 
5ł. Mohl Wacław urzędnik bankowy Mickiewicza 19. 

52. Dogil Konstanty handlowiec 
53. Seheń Stanisław urzędnik Majowa 24. , 
54. Sieradzki Czesław inżynier leśnik Wileńska 11 
55, Gieczewicz Hipolit właść. ziemski Mickiewicza 28 
56. Wierzyński Józef nauczyciel Zarzeczna 40 
57. Dunowski Juljan ftryzjer 4 

58. Adamowicz S. szewc Raduńska 40 m. 2 
59. Jabłonowski Władysław — lekarz Portowa 12, 
60. Bohuszewicz Seweryn notarjusz Kasztanowa 7 

61. Jaworski Iwo zast. prof. USB. Uniwersytecka 7 
62. Nowicki Kazimierz. technik Konarskiego 25 
63. Pietraszewski Maksym budowniczy Tuskulańska 6 

64. Mackiewiczowa Marja _ przełoż. Sem. Naucz, Zamkowa 24 
65, Sawicki Apolinary ogrodnik Solianski 4 

66. Lunkiewicz Piotr technik Rossa 19-а 
67, Mazaraki Adrjan bankowiec Mickiewicza 15 
68 Zawadzka Halina literatka 
69. Želaniec Antoni kupiec 
70. Wołejkowa Zotja handlowiec 
71. Stanówna Helena nauczycielka 
72. Terajewicz Bronisław „ nauczyciel 

nione zostały, O to nam chodziło prze- 

dewszystkiem, o dotrzymanie tej lo- 

jalnošci, o (dźwignięcie wyborów sa* 

mych ma poziom możliwie nieco 
wyższy przez spełnienie tego wszyst- 

kiego co się mówiło, Chcemy by lista 
mówiła sama za siebie, chcemy by 

lista sama 'oczyszezala nas z wszelkich 
zarzutów, które padają na wiecach, 

wśród przedwyborczych namiętności, 

» Idziemy do wyborów z wiarą w 

Wilno, w inteligericję naszą, w lud wi- 
leński. Dotrzymaliśmy obietnic przed- 
mieściom niechże one dotrzymają nam 
wiary, niech okażą ten patrjotyzm, 
który wykazały podczas okupacyj nie- 
mieckiej, bolszewickiej, kowieńskiej. 
Inteligencja wileńska niech pojmie, że 
w szarej pracy samorządowo - wybor- 
czej przebłyskuje wielka idea, Idea 
zwalenia partyjnictwa” a  wprowa- 
dzenia ludzi rzetelnych, ludzi uczci- 
wych i ludzi uczciwej pracy, Cat, 

Kolejne listy kandydatów do 
Rady Miejskiej. | 

Lista Nr. 7 Bezpartyjnego komitetu 
robotniczego z p.Bielińskim, obejmu- 
jąca 10 kandydatów. ` 

Lista Nr. 8 — žydowskiego bloku 
narodowego: Dr: Wygodzki Jakob, 
Dr, Szabad Cemach i Gordon Adolf; 
lista obejmuje 32 kandydatów. 

Lista Nr..10—Polskiego Zjedno- 
czonego komiteiu zw. i przedmieść 
dla uzdrowienia gospodarki miejskiej, 
jako kandydaci figurują: sędzia Pił- 
sudski Jan, Dr. Maliszewski i p. 
Młodkowski, wizytator szkół pow- 
szechnych. ) į 

Lista Nr. 11 b. wojskowych z jed 
nym kandydatem p. Łunkiewiczemi 
Piotrem, pełnomocnik p. Józef Ma- 
telkiewicz, Г 

Lista Nr. 14 Centralnego Komi- 
tetu Wyborczego obejmująca 72 kan- 
dydatów z prof. Komarnickim, inž. 
Rozwadowskim, mec. Englem i wizy- 
tatorem szkół średnich p. Fiedorowi- 
czem Zygmuntem, . pelnomocnik listy 
p. Kownacki. 

Lista Nr. 15 Bloku robotniczego 
niezależnych socjalistów, lewicy P.P.S. 
i klasowych zw. zawodowych, 

za tekstem 10 | 
CENA OGŁOSZEN; Wiersz miilmetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej | 3—e 30g 

roszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drože 

W n—ch świątecznych 

  

Dulszy teror_ i okurzenie Europy 
Nowe areszty masowe. 4 

BERLIN, 11. Vi. PAT- Do agencji teleeraficznej Unjon dono- 
szą z Moskwy, że władze sowieckie powzęły liczne dalsze artsz- 
towania w Charkowie, Mikołajewie i Odesie. Między innemi are- 
sztowano wielu cudzoziemców. 

Przywódcy opozycji podnoszą protest przeciwko terorowi. 
Jak donosi ta sama agencja najwyższy trybunał wojenny i rewo- 
lucyjny w Moskwie zażądał przedłożenia mu aktów, dotyczących 
rozstrzelania 20 kontrrewolucjonistów. 

Wydalenie obywateli angielskich: 
BERLIN, 11. Vi, PAT. Do Telegraphea Uaion donoszą z Rygi, że 

rzdąd sowiecki zamierza wydalić wszystkich obywateli angielskich z ob- 
szaru 'unji sowieckiej, jako odpowiedź na rzekomą koncentrację wojsk an- 
giełskich w Indjąch. Rząd sowiecki wydał polecenie koncentracji poszcze« 
gólnych oddziałów wojskowych w Turkiestanie i Bucharze. 

Zaprzeczenie o mobilizacji. 
PARYŻ, 11—VI. PAT. Tutejszy ambasador sowiecki zaprzecza po" 

głosce o mobilizacji lnb przygotowaniach do mobilizacji czerwonej armji. 

Zdenerwowanie w Moskwie. 
BERLIN, 11—Vl. Pat, „Deutsche Tągeszig* podaje depeszę korespon- 

denta swego z Moskwy, który twierdzi, że do zdenerwowania, jakie pa: 
nuje w Moskwie przyczynił się także spór, istniejący w łonie kierownice 
twa partji komunistycznej. Korespodent w dałszym ciągu donosi, że Bu. 
charin, który dotychczas był jednym z naczelnych współpracowników Sta- 
lina przechyla się coraz więcej na stronę opozycji. O możliwości wojny z 
jakiemkolwiek obcem mocarstwem nikt w Moskwie nie myśli. Panuje na- 
tomiast przekonanie, że może w Rosji dojsć do powrotu stosunków z 
czasów wojny domowej. 

Specjalny korespondent „8-Uhr. Abendblatt* z Moskwy dowiaduje 
się od jednego z miarodajnych sowieckich polityków, że jest rzeczą wy- 
kluczoną, ażeby Rosja miała skierowywać do Polski jakieś ultimatum w 
sprawie morderstwa Wojkowa. Polityka ultimatum, która musiałaby pro- 
wadzić do wojny nie leży w interesie ani Rosji, ani Polski. Ze wszystkich 
krajów na Wschodzie głównie Polska i Rosja najbardziej potrzebują po- 
koju. Wie o tem, zarówno rząd połski, jak rząd sowiecki. . 

Prasa europejska o krwawym terorze, 
‚ PARYŻ, 11—VI. PAT. Wiadomość o straceniu w Rosji na rozkaz 

G.P.U. 20 byłych oficerów i funkcjonarjuszów carskich wywołała w tutej- 
szej prasie powszechne oburzenie. Prasa podkreśla, że bolszewicy. tracąc 
zimną krew powrócili do systemu teroru. Jak donoszą tu z Londynu 
większość dzienników angielskich komeniuje wiadomość o wzmiankowa- 
nych egzekucjach w tym samym sensie. 

LONDYN, 11—Vl. PAT. Wszystkie dzienniki zamieszczają obszerne 
sprawozdania o straceniu 20 arystokratów i byłych oficerów w Rosji, na- 
zywając to morderstwem i czerwonym. terorem. Dzienniki, wskazują na to, 
że coraz bardziej się okazuje, jak było uzasadnionem zerwanie stosunków 
politycznych z Rosją Sowiecką. «Times» nazywa stracenie morderstwęm i 
pisze, że jest ono dowodem, iż rząd sowiecki 
niepowodzeniami popadł w panikę i wszędzie widzi spiski i rewolucję. 
«Daily Telegraph» sądzi, że zamordowanie oficerów jest rozpaczliwym 
aktem samoobrony. : ` 

W kołach emigracji rosyjskiej panuje wielkie wzburzenie. B. dyplo- 
mata rosyjski. z czasów carskich Sablinj oświadczył: Smierć księcia. Dołgo- 
rukowa jest nieszczęciem, dwa razy chodził on przebrany za chłopa do 
Rosji, ażeby studjować tamiejsze stosunki, Twierdzenie, że straceni byli 
na żołdzie angielskim jest nonsensem i niecnem kłamstwem. Jedyną zbrod- 
nią tych ludzi był patrjotyzm. 

„Nie przebierać w środkach'. 
Z Mińska donoszą: C. K. Białorusi opublikował odezwę do członków G. 

P. U., w której nawołuje ich do niewzruszonego wytrwania na stanowisku w 

walce z kontrrewolucją. Członkowie G.P.U. — głosi odezwa — nie powinni 
przebierać w środkach w walce z kontrrewolucjonistami. 

Jednocześnie donoszą, że na obszarze gub. Astrachańskiej ogłoszony zo- 
stał stan wojenny. В 

w Błagow ieszczepeki rozstrzelano jeszcze 5 b. uczęstników powstania 
antybolszewickiego atamana Arestoułowa. 

Prymas Polski do min. Meysztowicza. | 
' WARSZAWA, 11. Vi. PAT. Minister sprawiedliwości Meyszto- 

wicz otrzymał od | E. Arcybiskupa gnieźn eńsko-poznańskiego ks. 

Prymasa Hionda następujące pismo: „Jaśnie Wielmożny Panie 
Ministrze, Serdecznie Panu Ministrowi dziękuję za łaskawe Życzenia, 
które sobie wysoko cenię i które są mi tem droższe, że cdnoszą 

się do aktu łaski Ojca Św., pomyślnego nietyle dia mojej osoby 
ile dla Stolicy Św. Wojciecha. Z wyrazami najgłębszego poważania 
1 oddania ks. Augustyn Hlond". Ą 

Rozmowa Brianda z Zaleskim. 
PARYŻ, 11 VI. PAT. Dzienniki donoszą, że rozmowa Brianda z Za- 

łeskim dotyczyła zamachu na posła sowieckiego Wojkowa oraz sprawy 
fortyfikacyj niemieckich na wschodzie. ; 

Co do pierwszej sprawy „Petit įParisien" podkrešla, iż pełne zimnej 

krwi stanowisko rządu polskiego spotkało się z uznaniem w Paryżu, tak 
samo usiłowania rządu polskiego, mające na celu uniknięcie incydentu 

z Moskwą przy całkowitem uwydatnieniu słuszności swych poglądów. 

Dziennik dodaje, że jest rzeczą prawdopodobną, iż przed samym wyjazdem 
do Genewy Zaleski odbędzie naradę z Poincarem. 

Prezydent Hindenburg ustępuje? 
| WIEDEŃ, 11 VI. PAT. Do «Neue freie Presse» donoszą 
z Berlina, iż według krążących w kołach parlamentarnych 

pogłosek prezydent Rzeszy Hindenburg zamierza w dnia 

20-go października, tj. w 80 rocznicę swych urodzin ustą- 
pić ze stanowiska prezydenta. : : 

Prześladowanie Polaków w Kownie. 
Masowe areszty. 

Z Kowna donoszą: W Kownie, Sejnach i Kiejdanach dokona- 
no licznych aresztów Polaków, pod zarzutem rzekomego upra: 
włania szpiegostwa: Represje wobec Polaków przybrały charak- 
ter masowy. — Urzędowa „Elta* cgłosiła, że aresztowano tylko 
7 w tej liczbie jedną kobietę. 
"W Wyłkowyszkach, w chwili gdy policja wkroczyła do jedne- 

go z Folaków celem sresztowania go, ów nie chcąc przenosić! ka- 
tuszy w więzieniach litewskich popełnił samobójstwo strzelając 

® do siebe z rewolweru. 

Porwanie oficera polskiego. 
Interwencje władz polskich spotkały się z wymijającemi 

odpowiedziami. ы 
„Przed kilkoma dniami oficer 3 brygady KOP. por. Janik jadąc konno w 

pobliżu granicy przez omyłkę, nie znając dobrze terenu wjechał na terytorium 
sowieckie. Zatrzymany przez straże sowieckie por. Janik odesłany został do 
Mińska. Władze polskie poczyniły natychmiast kroki aby oswobodzić go, lecz 
jak dotąd starania te nie dały pozytywnego rezultatu. 

Władze sowieckie dają wymijające odpowiedzi. 

osłabiony  zewnętrznęmi 

Sejm i Rzad. 

Przyczyna opóźnienia podpi. 
Sania umowy pożyczkowej. 

WARSZA WA, 11-VI. (żel. wł. Słowa) 
Nieznaczne opóźnienie chwili pode 
pisania umowy pożyczkowej spowo- 
dowane zostało z jednej strony 
względami technicznemi, z drugiej 
zaś przyczyną wypływającą z tego, że 
szereg banków zagranicznych ofjaro- 
wało Bankowi Polskiemu kredyt. Sta- 
ło się to z inicjatywy dyrektora ame- 
rykańskich finansów Stronga, który 
wobec uzgodnienia spraw pożyczko: ' 
wych zaofiarował Bankowi Polskiemu 
kredytu udzielając jednocześnie pel 
nomocnictwa gubernatorowi Banku 
Fraacuskiego aby ten starał siż o ta- 
ki sam kredyt w kiiku europejskich 
bankach emisyjnych. W sprawie tej 
wyjechali do Paryża pp. Młynarski, 
Fiszer i Monnet, a dziś wyjeżdża dy- 
rektor Banku Polskiego p. Karpiński. 
Po powrocie ich z Paryża, /przypu- 
szczainie w połowie przyszłego ty- 
godnia oczekiwane jest podpisanie 
Umowy pożyczkowej. 

Zwolnienie aresztowanych 
Rosjan. 

WARSZAWA, 10.VI.(żel, wł, Słowa) 
Dowiadujemy się, że w dniu wczoraj- 
szym wypuszczono na wolność pra- 
wie wszystkich: emigrantów rosyjskich 
aresztowanych w związku z zabójst- 
wem posła Wojkowa. 

Kongres „Wyzwoleniać, 

WARSZAWA, 11.VI (£el. wł, Słowa) 
Dziś rozpoczął obradować kongres 
„Wyzwolenia*, przy udziale 800 de- 
legatów reprezentujących 130 powia- 
tów. Na ręce prezydjum nadeszły de- 
pesze gratulacyjne z kraju i zagrani- 
cy, m. i. od jugoslowiaūskiego stron- 
nictwa ludowego. 

W obradach biorą 'udział wyłącz- 
nie delegaci Wyzwolenia. 

Nominacja. 

WARSZAWA, 11.VI (żel. wł, Słowa) - 
Prezydent , Rzeczypospolitej podpisał 
nominację b. vice dyrektora Banku 
Rolnego p. Teofila Narbutta na sta- 
nowisko nacz. wydz. polityki kredyto- 
wej. w Ministerstwie Skarbu. 

Walki w uniwersytecie wie. 
deńskim. 

WIEDEŃ, 11—VI, Pat. Wczoraj 
przyszła na. tutejszym uniwersytecie 
do gwałtownego starcia między stu- 
dentami nacjonalistycznymi a studen- 
tami socjalno-demokratycznymi, przy- 
czem szereg studentów doznało cięż- 

"kich kontuzji. Uniwersytet zostal na 
dzień dzisiejszy zamkalęty. Bezpoś- 
rednim powodem zajść był zapowie-. 
dziany na wczoraj wieczorem odczyt, 
urządzony przez studentów socjalno- 
demokratycznych na temat „Socjalny 
numerus clausus*, 

KALENOARZ 
„Tygodnia Ucznia* 

Sobota 11-go czerwca, 
‚ Dalszy ciąg Loterji  Fantowej, 

"Pierwszy _ dzień kwesty — ulicznej, 
KONCERTY LOTNE w cukierniach i 
restauracjach. O godz. 10 wiecz. 
CZARNA KAWA z TANCAMI (Ho- 
tel St. Georgesa, Mickiewicza Nr 20). 
Wystawa szkół zawodowych w gma- 
chu EU uż. Sz" 2), 

  

od godz. 11 rano р. р. 

Niedziela 12-go. 
Zrana kwesta = O goda. 

lej pochód Szzół Średnich, 0 godz. 
5-ej p. p., początek zabawy w og'o- 
dzie Bernardyńskim. Zwiedzanie wy- 
stawy szkół zawodowych. Ё 

Poniedziałek 13-go. 

Dalszy, ciąg Loterji Fantowej. 
Wieczorem Mae ч Si 

Wtorek 14 go. 
Koncert w ogrodzie Bernar- 

dyńskim. 

Środa 15-go. 
Zabawa młodzieży szkolnej w 

lokalu gimn. im. Lelewela (Micklewi- 
cza 38). 

KOMITET. 

9 - Czy już jedliście 
9 znane czekolady, 

    
  

9 
POMARAŃCZOWE, ? 
SMIETANKOWE 
GORZKA LUX 2 

Sklep 
detaliczny „PLUTOS* : 

Mickiewicza Nr 10. 

t) NAJLEPSZE KSIĄŻKI: 
  

ŻADAĆ BEZ PROSPEKTÓW. ROABSZ- KREDYTOWA LE |     
 



Święto 
Dziś odbędzie się w Wilnie uro- 

czyste przekazanie sztandaru Komite- 

tu Obrony Kresów Wschodnich 

Związkowi Zakordonowych Polaków. 
Hasłem, które na swym sztanda= 

rze wypisał Komitet Obrony Kresów 
są słowa odezwy wydanej w 1918 r. 

przy wezwaniu ochotników do dywi- 

zji _ Litewsko - Białoruskiej które 

brzmiały: 

„Ludu Polski! Zali to czego nie 

zdołali zgnębić Murawjew  Wiesza- 

tiel i inni słudzy carscy, to oco wal- 
czyły całe pokolenia we wszystkich 

powstaniach naszego narodu — ma 

zginąć dziś bezpowrotnie jako ofiara 

naszej obojętności lub partyjnych 

sporów?... Przenigdy! 

Kto żyw, kto w Boga wierzy kto 

serce polskie w piersiach nosi — do 
bronil W obronie Ostrobramskiej, w 

obronie braci Polaków, Litwinów i 
Białorusinów, w obronie życia ich i 

wolności — pod sztandar Orta i Po- 

goni“| . 
: Zaś hasłem Polaków zakordono- 

wych są słowa odezwy, którą rok 

temu. po przewrocie majowym ogło- 

sili: * 
„Gdy państwo polskie stało się' 

rzeczywistością, ziemie nasze pozosta- 

ły niestety poza jego granicami. Utra- 
ciliśmy nasze naturalne warsztaty, 
ale zarazem utraciliśmy też i wszel: 

kie więzy materjalne, kwalifikujące 

każdego normalnego obywatela do | 
jakiejś warstwy społecznej. 

My dziś nie jesteśmy żadną kla: 
są. Jesteśmy obywatelami naszej oj- 

czyzny bez żadnych zastrzeżeń. 
Z krwi i tradycji jesteśmy stron- 

nictwem zachowawczem, ale do za- 

chowania nie pozostało nam dziś 

nic materjalnego, ani ziemi, ani ka: 

pitałów, ani przywilejów, tylko to, 
co się zowie honor, cńota, męstwo i 

wogóle siły wewnętrzne*! 
Do tego, ażebyśmy żyć i praco- 

wać mogli, potrzeba mam jednego 

tylko: Wielkości naszej Ojczyzny!” 
W 1918 r. K. O. K. pod swoim 

sztandarem łączył wszystkich kresow- 

ców. Traktat Ryski rozpoławiając Ja- 
giellonowie dziedzictwo — wytworzył 

nowy typ Polaka zakordonowego, 
który nie przestając snuć tradycji na- 

kazu K. O. ,K. ponad wszystko 
związkowym swym _ stawia hasło: 

Wielkości Ojczyzny, przeciwstawia- 
jac je małości wewnętrznej, z którą 
od chwili wskrzeszenia boryka się 

„Polska. Gdyż jak słusżnie mówi ta 

sama odezwa: „najdemokratyczniejsza 

z Koustytucyj, jaką przyjęliśmy, do- 

puszczając do głosu, pośrednio lub 

bezpośrednio, absolutnie wszystkich, 
siłą rzeczy dała przewagę liczebną, a 

. więc i faktyczną właśnie ludziom ma- 
łym, a z nimi doszły (do rządu stron- 
niczość, prywata, miernota i nikczen- 

ność. Wyzwolenie ojczyzny osiągre- 
xROOGRNROOORONSABDEAZURACEOOOCOREE 

Uwadze Pszczelarzy 
UŁE DADANT'A, węza sztuczna 
własnego wyrobu oraz wszelkie przy: 
bory psżczelarskie są do nabycia w 
T-wie PSZCZELNICZEM z. Wilen- 
skiej (ul; Mickiewicza 38) lub w skle- 
pie kwiatowym Moczulaka 

> (ul. Wileńska 3). 

so00QoOaONNALOTANRUECOBPAŁUORONNO 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
Czerwonego Kizyżi. 

    

O ANGLIKACH. 
Wielka Brytanja jest już całkiem 

„na bakier" z naszą od wschodu są- 
siadką Republiką Sowietów. ' Czy to 
wpłynęło na stopień serdeczności tu- 
dzież ostentacyjność, z jaką podejmo- 
waliśmy goszczącego w Polsce Che- 
stertona? Chciałoby się wierzyć. . . 
Zresztą,—trudno! Dziś nad wszelkim 
naszym stosunkiem do narodu an- 
gielskiego będzie unosił się jakby za- 
paszek polityczny. To takie ludzkie, 
arcyludzkie... 

A czy my Anglików znamy?, 
Bo to grunt. Druha i wroga trze- 

ba gi A od obu—uczyć się, uczyć, 
uczyć... : 
Na Chestertona patrzyliśmy nie jak 

na okaz rasy. Był on dla nas prze« 
dewszystkiem rozgłośnym |pisarzem, 
o którym z pewnością więcej, ogrom- 
nie więcej dziś łudzi wie na ziemskim 
globie niż o... Mickiewiczu lub Sło- 
wackim, a nawet Sienkiewiczu i Rey- 

moncie. ; 
Popatrywaliśmy na Chestertona z 

ogromnym, niemal bojaźliwym res- 
pektem—dla Wielkiej Brytanji, której 
oto mieliśmy przed sobą, o dwa kro- 
ki od siebie, zaprawdę, okazałego 
przedstawiciela. 

Nie łatwo było z nim się rozmó- 
wić, nie władając językiem angielskim. 
Tego, c mu się mówiło po francus" 
ku, jeże nie w połowie to w. dobrej 

® 

honoru. Przed wyborami 
„ Zadania przyszłej Rady Miejskiej. 

liśmy dzięki pomyślnemu ukladow 

polityki europejskiej i dzięki heroicz- 

nemu poświęceniu się bojowników 

Polski—jednostek, , dziesiątków, setek 

i tysięcy, ale całe masy, całe miljony 

bierny tylko w niem wzięły udział, 

wielka idea Ojczyzny nie stała się 

jeszcze krwią ich żył i chlebem ich 

ust—więc zapanował w Polsce głód— 

głód wielkiej myśli i idei". 
Do wałki z tą miernotą, prywatą, 

z pustką ideową wezwany jest stanąć 

każdy Polak, każdy człowiek dobrej 

woli, każdy który poczuje w sobie 

głęboką, instynktownie największą z 

prawd "narodowych, .rzuconą wbrew 

materjałłzmowi Europy „przez Słowac- 

kiego, że «wszystko z ducha i dla 

ducha, nie dla ciałas zostało stwio- 

rzonem. | tę diugą prawdę przez 

pierwszego Polski wieszcza głoszoną, 

że „prawa nasze i granice nasze od 

wewnętrznego jedynie wzrostu ducha 

naszego zależą”. | tę trzecią prawdę 
twardo i bezwzględnie przez bolesną 
szkołę lat popowstaniowych ugrunto- 

waną, że ten wzrost ducha prawdzi- 

wy znajduje swój wyraz w żelaznej 

pracy daia codziennego, ćwiczącej 

mięśnie i charakter do gigantycznych 
wysiłków dziejowej godziny. Taki 

jest program, takie hasła, które wraz 

z zasłażonym sztandarem : Komitetu 

Obrony Kesów przejmuje dziś Zwią- 
zek Polaków Zakordonowych. 

W tym pięknym dniu ich święta 

życzyć im należy, aby hasłom tym 
w pełni sprostać zdołali, aby znaleźli 
w sobie śiły do przętrwania, dając 

zarazem przykład, jak dła dobra Pań. 
stwa poświęcać należy własny interes; 

jak po złożeniu aa ołtarzu Ojczyz- 

ny ofiary z rzeczy na tym Šwie- 

cie człowiekowi najdroższej — jego 

gniazda rodzinnego i grobów ojcow- 
skich—wkroczyć można na wyżyny 

najczystszej, 

służby wielkiej idei. 

I H. M O. 
DNS TTTASSITS SS AITSAIASS 

. Myviad z min. Zaleskim, 
PARVZ, 11-VI. PAT. Minister spraw za- 

granicznych Zaleski przyjął przedstawicieli 
prasy i udzielił im wywiadu, w którym 
mniej więcej powiedział, iż boleje szczerze 
z powodu zabójstwa posła Wojkowa, rząd 
polski nie może jednak wziąć na się odpo- 
wiedzialności za ten czyn, popełniony przez 
nie-Polaka i należący do zakresu wewnętrz- 
nych spraw rosyjskich. Fakt że czynu doko- 
nai na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej, 
nadażywając gościnności, udzielonej przez 
rząd polski, emigrant rosyjski, tem więcej 
zmusza władze polskie do wystąpienia z ca- 
łą bezwzęlędnością wobec sprawcy zbrodni. 

Przechodząc do sprawy fortec niemiec- 
kich na wschodzie powiedział Minister, że 
tem państwem, które w stwierdzemiu stanu 
zniszczenia umocnień jest przedewszystkiem 
zainteresowane, są Niemcy. Gdyby Rzesza 
niemiecka nie zgodziła się na przeprowadze- 
w tej mierze kontroli, to-opinja publiczna 
miałaby podstawę do przypuszczenia, że są 
rzeczy, które Niemcy pragną zataić. Gdyby 
Niemcy jednak odmówiły żądaniu przepro- 
wadzenia kontroli, wówczas żądanie inwe- 
stygacji zostałoby skierowane do Ligi Naro- 
dów, któraby kontrolę dokonała za pośred- 
nictwem już istniejącej komisji mieszanej. 

Co się tyczy rozmów polsko-niemieckich 
na temat traktatu handjowego, to Polska nie 
zgodzi się nigdy na układ, któryby pozwa- 
lał przemysłowi niemieckiemu wwozić do 
niej niemieckie produkty, nie zapewniając 
jednocześnie wywozu polskich produktów 
rolnych do Niemiec. Sprawa ta wówczas bę- 
dzie mogła dopiero być rozstrzygnięta, gdy 
polscy agrarjusze porozumieją się w 1е] 
kwestji z niemieckimi przemysłowcami, 

., Co się tyczy stosunków  polsko-litews- 
kich, odnośne rozmowy nie doprowadziły 
dotychczas do widocznego wyniku. Polska 
pragnie przedewszystkiem to osiągnąć, aże- 
by Litwa przestała się uważać za pozostają- 
cą w stanie wojennyń z nami, albowiem 
my (dawno nie jesteśmy w stanie wojny 
2 nią, 

części nie rozumiał, a tego, co sam 
mówił w języku Kornełów i Duma- 
sów, tego się w dobrych */* częściach 
nie rozumiało. Chesterton doskonale 
to spostrzegał i nadrabiał i masko- 
wał — najuprzejmiejszym uśmiechem 
nietylko mięsistych warg lecz i niee 
słychanie żywych, wesołych, iskrzą- 
tych się oczu. 

I wówczas każdy patrząc na tego 
brżuchacza, na tę fasę wtopioną wy* 
godnie w fotel i spożywającą z „od- 
nośnym* apetytem dary Boże, oparł- 
szy się łokciami o stół, na tego ol- 
'brzyma, któremu, zdawałoby się, wy- 
starczy gruchnąć pięścią w stół aby 
się na kawałki rozleciał, uśmiecha- 
jącego się tak dobrotliwie, tak dobro” 
dusznie bałboczącego pod wąsem... 
wówczas każdy, czująć przedziwne 
jakieś ciepło ogarniające mu duszę, 
dziwił się: : 

— Jaki bom enfant! Jaki łaskawy! 
Jaki poufały... Jaki serdeczny i sans 
faconl ' 

Mnie się atoli widzi, że trzeba by- 
ło nieco uważniej i głębiej — obser- 
wowač. 

Dostrzegtoby się pod calą tą do- 
brodusznošcią i kamraderją dužo, du- 
žo wewnętrznego patrzenia z góry 
na wszystkie te nasze reweransy I 
nadskakiwania, na wszystkie nasze 
«zastaw się o postaw Się», na ię całą 
naszą, z pokręcaniem wąsa i zarzuca- 
niem wylotów za ramię, prezentację 

najbezinteresowniejszej , 

ę- je komitet bezpartyjny». 

Lo mówi p. Maciejewiczowa. 

Dziś, gdy wszechstronnie oświetlo- 
no działalność przyszłej Rady Miejskiej 
i zgóry ustawiono niejako drogowska- 
zy, słuszną rzeczą jest zwrócić uwagę 
na drobniejsze z pozoru szczegóły 
życia miejskiego, które jednak mają 
ważkie znaczenie jako składnik orga: 
niczny miasta. 

Chodzi mianowicie o opiekę mia« 
sta nad internatami dla młodzieży 
szkół średnich. Istotnie miejskiego 
internatu da możność ulokowania się 
młodzieży zamiejscowej i uchroni ją 
od nieodpowiednich z różnych wzglę- 
dów stancyj prywatnych. 

Istniejący dziś miejski internat nie 
odpowiada potrzebom chwili. Jest 
przedewszystkiem zamały i zbyt drogo 
kosztuje. Wynajmuje się bowiem mie- 
szkanie prywatne, podczas gdy są 
gmachy miejskie, bardziej na ten cel 
odpowiednie. 

Jeśli chodzi © konkretny projekt, 
to przedstawiałby się on następująco: 
Magistrat przeznacza jeden z gma*- 
chów miejskich na internat, który 
musi być powiększony. W gospo- 
darstwie podmiejskiem składa się fol- 
wark deświadczalny dla żeńskiej za- 
wodowej szkoły gospodarstwa domo- 
wego. Z folwarku tego otrzymuje 
internat produkty, co łącznie z opła- 
tami korzystającej z internatu mło- 
dzieży wystarczy na samodzielną i sa- 
mowystarczalną gospodarką laternatu. 
To jest strona materjalna. 

A teraz korzyści jakie odniesie 
społeczeństwo z tego rodzaju instytucji, 

Młodzież zamiejscowa pozostająca 
częstokroć bez należytej opieki mieć 
będzie zdrowe i czyste mieszkania, 
dobre odżywianie i moralną opieką. 

Isniejące iaternaty dla szkół po- 
wszechnych „Caritas“ i „Labor“ do: 
bitnie świadczą o potrzebie takiegoż 
internatu dla młodzieży szkół średnich, 

Poprzednia Rada Miejska, aczkol- 
wiekuznawałacałą słuszność powyższej 
akcji, to jednak przez chroniczne nie- 
dbałstwo odsuwała tę sprawę z dnia 
na dzień, aż do dziśl : 

Tymczasem jest to kwestja o wiel- 
kiej doniosłości społecznej, gdyż przez 
umożliwienie nauki młodzieży i rozto- 
czenie opieki nad nią spełnia się obo- 
wiązek obywatelski, tworząc niejako 
przyszłe cegiełki do gmachu państwo- 
wego. 

Nie mówiąc już o tem, że prowa- 
dzenie internatu nic miastu kosztować 
nie będzieja przy pomyślnym rozwoju 
przynosić może zyski. 

Z pozoru kwestja ta jest mniej- 
Szej wagi niż żywotne postulaty go- 
spodarcze. Ale stosująć najracjonal- 
niejszą metodę pracy— jednoczesność 
kilku akcyj, bez uszczerbku dla żadnej, 
—podkreślić należy tego rodzaju poczy 
nania. jeśli się przyszła Rada Miejska 
ustosunkuje pozytywnie do zagadnień 
gospodarki miejskiej, to napewno 
wykaże zrozumienie i dla strony dru- 
giej tej gospodarki—zużytkowania po- 
siądanych wartości w sposób wlašci- 
wy i racjonalny. 1.6. 

Nieudany wiec Centrokomu. 

W dniu wczorajszym miał odbyć 
się w lokalu internatu «Przyszłość» 
Zarzecze Nr. 5 wiec zwołany przez 
Polski Centrałny Komitet Wyborczy. 

W momencie, kiedy przewodni- 
czący wiecu p. Perkowski rozpoczął 
przemówienie, na saii znajdowało się 4 
aż siedemnaście osób. Ostatecznie % 
okazało się, że z ilości tej zaledwie 
pięć osób było zwolennikami Centro- 
komu. Pozostali wywody p. Perkow- 
skiego spotkali okrzykiem «niech ży: 

Wiec po 
kilkunastu minutach został rozwiąża- 
ny. Zamykając wiec p. Perkowski 
Wyraził obawę, że trafił mimo swej 
chęci na wiec bezpartyjny. 

Podkreślić należy, że wiec ten był 

  

Polski «Od Pucka do Kołomyi»... 
Anglik nawet wobec piramid egip- 

skich faraonów nie przestaje być An- 
glikiem: panem nowoczesnego świata. 
Polska to' najniechybniej „wielka 
rzecz”... dla Polaków. Wielka Bryta- 
nja to wielka rzecz — dla calutkiego 
świata, 

Francuski kogut nie zawaha się— 
każdy wiel—skoczyć do oczu angiel- 
skiemu łwu. A jednak... nawet w ta- 
kiem Pau, na południu Francji, co 
nie jest i nie było nigdy międzynaro- 
dową stacją klimatyczną wszędzie na 
poczcie można... podziwiać: napisy w 
języku angielskim. Funty sterlingow 
tudzież nieustępliwość angielska na- 
wet wobec takiej mowy jak francus- 
ka, dotarły aż do tego podpirenejskie- 
go zakątkal... 

* 
"Broń mię. Panie Boże, abym miał 

podawać w 
szczerość  Cherstertońskiej przyjaźni 
i sympatji dla Polaków, dla naszej 
historycznej doli i niedoli, dła naszej 
obecnej roli międzynarodowej. Rzuci- 
ła Chestertona w ramiona Polski i 
Polaków, niewątpliwie jego wrodzo- 
na—przekorność. W chwaleniu właś- 
nie wobec Anglików i na przekór im 
Polaków i Polski znalazł Chesterton 
istną kopalnię... paradoksów, za któ- 
remi, jak wiadomo, przepada, Lecz — 
zdaje się nie ulegać wątpliwości, że 

  

najlżejszą wątpliwość: 

SŁ O W O 

do Rady Miejskiej. 
usiłnie reklamowany, co zwiększa 
jeszcze fiasko Centrokomu. 

Humorystyczny incydent. 

Ze względów taktycznych dwum 
Komitetom t. j. Bezpartyjnemu i 
Centralnemu chodziło o pozyskanie 
dla siebie dwunastki, jako numeru na 
listę. 

Centralny Komitet sprowadził na- 
wet z Warszawy cały wagon z ma- 
kulaturą zawierającą afisze z 12-stką, 
numerki z 12-stką, obrazki z 12-stką. 

Toteż pełnomocnik Centrkomu p. 
Kownacki zajął już od wczesnego 
ranka miejsce przed drzwiami Preze- 
Sa Głównej Komisji Wyborczej i cze- 
kał i czekał, jak niegdyś p. Wiścicki 
czekał na rozpoczęcie endeckiego wie- 
cu na Śnipiszkach, na który ostatecz- 
nie stawiły się trzy osoby: <prezes», 
p. Kownacki i tenże czekający p. 
Wiścicki. 

O godz. 1-ej pp. p. Kownacki miał 
dosyć czekania i wydał głośne pole- 
cenia, aby z Komitetu przysłano mu 
fikcyjną listę, którą on złoży jako 
numer jedynasty, a potem otrzyma 
upragnioną dwunastkę. 

Polecenie to wydane było tak 
głośno, iż słyszeli je wszyscy i obec- 
ny przy tem p. Matelkiewicz... zde” 
cydował się wnieść sweją listę. ` 

Lista została wniesiona, a po niej 
bezpośrednio wniesiona została lista 
Bezpartyjnego Komitetu. 

Pan Kownacki wpada do gabine- 
tu kis Głównej Komisji Wybor- 
czej. 

— «Panie Prezesie, ja tak długo 
czekam na korytarzu». : 

— Panie Prezesie, może odczyta 
Pan artykuły ustawy, 
czekaniu na korytarzu. 

, Artykułów takich ustawa nie za- 
wiera. : | 

Pan Kownacki opowiada, že mu- 
siał przed wejściem do gabinetu sto- 
czyć walkę z woźnym, który zacho- 
wał się wobec niego gorzej, aniżeli 
lew wobec Daniela. : 

Pan: Kownacki wnosi skargę. 
Skarga zostaje odrzucona. 
Ale los dla endeków jest łaskawy. 
Oto z prawa należał się im nu- 

mer trzynasty. Na mocy usilnych 
błagań komisja zgadza się ominąć 
feralną trzynastkę i nadać Centralnemu 
Komitetowi neutralną 14 stkę. 

Jeśli decyzja taka nie jest nawet 
przewidziana w ustawie o wyborach 
do samorządu imiejskiego, to jest ona 
z drugiej strony: bardzo humanitarna. 

W w. XX liczymy się z «feral- 
nością», bo to przecież wybory pow- 
szechne. | = 

które mówią o 

GOI EATER PATA 

ZARZĄD ZWIĄZKU ZAWOD. 
Pracowników Handlowych i Biurowych 

ZIEM! WILEŃSKIEJ 

zwołuje na dzień 12 b. m. o godz. 12 
poł. t. j. dziś w niedzielę w sali kina 

„Stella“ przy ul, Wielkiej Nr. 30 
ogólne zebranie przedwyborcze człon: - 

ków i sympatyków związku. 

W interesie własnym uprasza się o 
liczne przybycie. 

Zarząd. 

  

Dochód przeznaczony na 

W niedzielę 12 czerwca. Początek o 

Kowerda ma stanąć przed Sądem doraźnym 
WARSZAWA, 11. Vi. PAT. W dniu dzisiejszym powrócili z 

Wilna delegowani do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie za- 
bójstwa Wojkowa prokurator Sądu Okręgowego w Warszawie 
Swiątkowski i sędzia śledczy dia spraw szczególnej wagi Skórzyński. 

Po wyczerpaniu materjału 
dzenia, 
reźnego. 

sprawa została skierowana 
śledczego i ukończeniu docho- 

na drogę postępowania dor 

„Od Redakcji. Nie wierzymy w przesądzenie tej sprawy. <Słowo» zamieści w 
najbliższych dniach artykuł fachowy, wykazujący uiemożliwość zastosowania względem 
Kowerdy trybu postępowania doraźnego. 

Echa wojny 
Wydobycie 

europejskiej. 
«Moltkego», 

x 

LONDYN, 11—Vi, PAT. Wczoraj koło Scapaflow ukończono wydo- 
bywanie z dna morskiego zatopionego tam przed 8 laty w głębokości 70 
stóp niemieckiego. krążownika „Moltkego* 
Po zupełnem ukończeniu prac około 

o pojemności 23 tys. tonn. 
wydobycia statku na powierzchnię 

wody krążownik niemiecki przyholowany będzie do wyspy Cava, odległej 
o ćwierć mili od miejsca zatonięcia. 

Spotkanie Lindbergha w New-Yorku. 
NOWY YORK 11 Vi PAT. Cztery kontrtorpedowce eskortowały parowiec <Mem- 

phis» na którego pokładzie wraca Lindenberg do Ameryki, — do zatoki, w której na 
powitanie rozległy się syreny i gwizdki całej flotylli stojących tam na kotwicy okrętów 
handlowych i yachtów. Parowiec <Memphis> skierował się w górę rzeki, a Lindberg , 
Śledził z żywem zainteresowaniem ewolucje 200 aeroplanów, które przybyły dla eskor- 
towania go. Ze specjalną uwagą przypatrywał się Lindbergh olbrzymiemu  sterowcowi 

<Los Angelos<, który również przybył na jego powitanie. 

Eskadra angielska w Gdyni. 
GDYNIA, 11—Vi. PAT. Dziś rano przybyła tu eskadra angielskiej 

floty złożona z 4 łodzi podwodnych 
Na powitanie angielskiej eskadry wyjechał okręt Rzeczypospolitej Polski 

Przedstawicie! dowództwa floty polskiej powitał gości angi „Jaskółka”. 
skich w imieniu dowódcy floty. 

Dowództwo floty polskiej podejmować będzie dzisiaj gości angiels 
na okręcie Rzeczypospolitej „Admirał 
wyjedzie nasiępnie do Warszawy, pozostali zaś w Gdyni oficerowi 
dzać będą miasto i najbliższe okolice. 

Katastrofa lotnicza 
Aparat uszkodzony, lotnik lekko ranny. 

Przed trzema dniami w godzinach rannych na pola wsi Rumulowicze 
molot 11 pułku myśliwskiego prowadzony przez pilota porucznika Honows 
szczęście por. Honowski odniósł tylko lekkie obrażenia ciała. Samolot ucierpiał 
gdyż śmigło i kadłub strzaskane zupełnie. 

Na miejsce katastrofy natychmiast udała się specjalna komisja i przed 
żandarmerji ceiem zbadania przyczyn powodujących katastrofę. Dotychczas - wy! 
chodzenia nie są jeszcze znane, 

Katastrofa kolejowa koło Baranowicz. 
W dniu 11 b>m.o godz. 8 rano na stacji Błudeń — linji Brześć-Barano- 

wicze w okręgu Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej wskutek rozszerzenia się toru 
wykoleił się parowóz pociągu towarowego, powodując rozbicie się siedmiu ła- 

ozbite wagony zatarasowały obydwa tory, Kierownik 
pociągu został ciężko ranny, zaś dwaj konduktorowie lekko pokaleczeni. 
miejsce wypadku wyruszył pociąg ratunkowy. Dyrekcja Wileńska wysłała ko- 
misję, która zajmie się wyświetleniem przyczyn wykolejenia. ; 

downych wozów i tendra. 

Zamach na pociąg. 
WARSZAWA, 11 VI. PAT. Pomiędzy Janowem a Kamieniem  Koszyrskim 

linji kolei wąskotorowej zauważyła służba kolejowa bezpośrednio przed nadej- 
ciem pociągu mieszanego. ułożony w poprzek toru i umocniony specjalnemi 
klinami gruby kłoc, zaopatrzony specjalnemi wycięciami, przystosowanemi do 
szyn. Wdrożono siedztwo celem wykrycia sprawców zamach o. 

SG ELI KE AL A ŁK R A A A A Я 1 Я BORA TI ; I EA E KAA | 

Nowo: 
wypuszczone 

nadzwyczajną cienkością 

przyjemnie. 

czającym dym od nikotyny. 

sowe" na każdej tutce. Żądajcie 

Dziś „Majówkać 

Wielka zabawa 
w Zakrecie, 

  

Żłobek imienia Maryi 
g.3po poł. Orkiestra od 12 tej 

% LOTERJA FANTOWA. Kosze szczęścia. Zabawa dla dzieci. 
TAŃCE 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 

wciągnął się do coraz intensywniej- 
szego zajmowania się Polakami i Pol- 
ską, do odkrywania rzeczy ciekawych 
w maszym Kraju i w jego przeszłości 
a w nas samych coraz więcej przy< 
miotów dodatnich. 

Po miesiącu pobytu w Polsce, о. 
puszczając ją w dniu ostatnim ubieg- 
łego miesiąca podczas uczty pożeg- 
naluej w Warszawie, rzekł między in- 
nemi: 

„Wczoraj właśnie posłałem do 
Londynu pierwszy z dłuższej serji za- 
mierzonych artykułów, w których bę- 
dę chciał przekonać swoich rodaków, 
że o ile niema sensu nazywać bol- 
szewizmem wszelkich niemiłych dla 
nas idei społecznych, a bolszewikami 
wszystkich tych, których nie lubimy, 
albo którzy nas nie lubią, o tyle po» 
trzebną rzeczą jest pamiętać, że istnie- 
ja na świecie bolszewicy prawdziwi i 
istnieje taki niezmiernie ważny poste- 
runek cywilizacji zachodniej, który 
oszczędził nam z tymi prawdziwymi 
bolszewikami bezpośredniej znajomo- 
ści, a któremu na imię Polska*. 

- Najniewątpliwiej w tym właśnie 
duchu będzie pisał Chestertoń o Pol. 
sce. Niema najmniejszej podstawy te- 
mu nie wierzyć. Lecz — będzie i to 
gest wielkopański. ! 

Prawy Anglik inaczej nie wyobra- 
ża sobie stosunku swojego do obcej 
nacji, choćby nawet niewiedzieć jaki 
dla niej żywił respekt, jaką żywił sym- 

    

  

DZISIAJ WYŚCIGI KONNE W POŚPIESZCE Z TOTALIZATOREM. Początek o godz, 2-ejp.p. | 

  

patję: albo druzgocze siawiającą mu 
opór, albo, gdy nie widzi w tem uj- 
my dla własnego interesu, pozwala 
jej łaskawie... żyć. ; 

* 

Raz jeszcze: jakie są majznamien- 
niejsze cechy narodu angielskiego? > 

Poszukajmy odpowiedzi tam gdzie 
ma szanse być i kompetentaą i bez- 
stronną. Wielka wiedeńska gazeta 
„Neue Freie Presse” pozwoliła sobie 
na Boże Narodzenie roku ubiegłego 
na zbytek dania specjalnego dodatku 
zawierającego umyślnie napisane dla 
„N. Fr. Presse* charakterystyki kilku 
narodów skrešlone przez najwybit- 
niejszych ich przedstawicieli Więc 
np. o stosunku Chin do... reszty šwia- 
ta pisał delegat Chin w Lidze Naro- 
dów ekscel. Chao-Hsin-Chu, o Danji 
wielki pisarz duński Jensen, o Fran- 
cji znakomity belletrysta Pierre Be- 
noit, o Norwegach marszałek  пог- 
weskiego sejmu etc. a { 

O scharakteryzowanie Anglików 
proszony był jeden х najznakomit- 
szych publicystów aagielskich, Robert 
Dell, filar arcypoważnego „Manches: 
ter Guardian“, a przedewszystkiem 
najbardziej nieubłagany krytyk wlaš- 
nie przymiotów i wad własnego na- 
rodu. Świadectwo tedy mamy przed 
oczami budzące sporo zaufania. 

Nie wąski pasek La Manche'u od- 
dziela Anglję od kontynentu — Jecz 

DO SZANOWNYCH P.P. PALĄCYCH! 

fufki „Luksusowe“ 
fabryki „Ottoman* 

wyrabiane są ze Specjalnie przez nas sprowadzonej wszechświatowej 
sławy zagranicznej bibułki „ABADIE%- Paris, 

i nie zawiera żadnych, 
zdrowia, składników, nie zmienia smaku tytoniu i pali się bardzo 

Z tej właśnie bibułki wyrabiane są sciśle higjeniczne tutki „Luksu- 
sowe' i są także zabezpieczone spiecjalnym filtrem watnym, oczysz- 

Prosimy zwrócić uwagę na litery wodne „Abadie“, napis „Luksu- 

Z poważaniem Fabryka „OTTOMAN:, 

/ panować nad obcym ludem. Umiejęte © 

    

    

    
     

   

     

   

i jednego transportowca wojennego 

Sierpiński”. Kilku oficerów angiel 

w okolicy Grodq 

Na 

która wyróżnia się 
szkodliwych dla 

wszędzie. 
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a artysta 

Jan Bułhax: '-'» 
= graf. 

Jagiellońska 8, tel. 968. Przyjmuje 9—6.   
      

Przy otyłości, 
pobudza naturalna woda gorzka «Franciszka- 
Józefa. przemianę materji w organizmie, 
Zaleca się picie wody Franciszka- Józefa 
i przy otłuszczeniu serca, stosując rano, w 

obiąd i wieczór po 1/3 szklanki,   
cała przepaść. Anglix jest przede- | 
wszystkiem wyśpiarzem. Życie jego | 
prawie niczem nie jest związane z ży- | 
tiem ogólnaeuropejskiem. Problematy , | 
i interesy Europy nie dotyczą go. 
Dotąd przynajmniej tak było. Ludy 
Europy, choć je nacjonalizmy roz- 
dzielają, mają jednak jakąś wspólność 
zasadniczą idej i interesów—nieznaną 
Anglikom. 

Może teraz będzie inaczej... 
Aoglja to nie tylko wyspa; to też 

i wszechświatowe mocarstwo, zosta- 
jące w kontakcie ze wszystkiemi, po 
za Europą, częściami świata. To też 
będąc zakutymi wyśpiarzami są też 
Aaglicy jednocześnie: obywatelami ca-” 
łego šwiata— Weltbžrger. Cały okrą- 
żają świat, a biorą Augiję z sobą do- 
cierając nawet w najbardziej zapadły 
kąt świata. Nie potrafią dostosować 
się do obcego Judu—jak np. Hiszpa- 
nie lub Portugalczycy w Ameryce 
Południowej—ale nikt tak nie potrafi 

  
ność taką 'posiadali jedni tylko we, 
dziejach: Rzymianie starożytni, Wsze- 
lako starej cywilizacji Anglicy rady 
dać nie potrafią i wyjść z walki zwy» 
cięsko. Przykład mamy w Indjach. 

Pasją Anglika jest: sport i gra, 
Niech no tylko słońce błyśnie! „Pięk- 
na pogoda! — woła Anglik. Možeby 
wyjść and kill something!* Tacy też 
i byli starożytni Rzymianie. Gzy i 
sport zajmują w augielskich szkałaci:  



RODZINA I SZKOLA. 
Problemy wychowania 

współczesnego. 

Dr. Mieczysław  Ziemnowicz. 

„Problemy wychowania współczesne- 
go*. Wydawnictwo J. Mortkowicza 

Warszawa—1927 r. 

^ FIRMA 
Zajmowanie się problemami z 

dziedziny wyćhowania może mieć cel 
podwójny, jeden wynika z zamiłowa- 

nia do badań i zadowala się stroną 
poznawczą problemu, chęcią pogłę- 

bienia teoretycznej znajomości peda- 

gogiki i ustosunkowania jej do in- 

mych gałęzi nauk; drugi odnosi się 

' raczej do praktycznej strony probie- 

   

  

   

    

   
   

    

    

  

    
   
   

    

   

tnu, pragnie jego wszechstronnego 
oświetłenia, by dojść do wyzyskania 

osiągniętych wyników w życiu. Pierw- 

szy cel bezinteresowny wkracza w 

dziedzinę czystej nauki, drugi w 

ziedzinę praktycznej pedagogiki. 
rtość pierwszego nie jest bezpoś- 
io widoczna, wartość drugiego 

ię sprawdzić przy realizacji za- 

mawianie istoty wychowania 

ry mu przyświeca, nasuwa- 

aaie, ile z tego korzyści 

ktyka życia, co należy 

dotychczasowej organiza- 
o nowego wprowadzić. 

wać braki wychowania 

ie łatwiej, aniżeli poda- 

tywne lekarstwa. Wszelkie 
ania reformatorów miały cha- 
eksperymentalny, problematycz- 

co do wartości uogólnienia, pod- 
zas gdy tylko możność powszechne- 

go zastosowania wyników jest pro- 

bierzem ich wartości.  Rozmaitość 
Form nowej pracy w szkole, šwiad- 

czy o wielkiej żywotności tego pro- 

blemu, ale i o tem, że jesteśmy w 

zaraniu krystalizowania się nowych 
metod. Wszelkie apostołowanie jed- 

mej metody, jako jedynie uzasadnio- 

" mej, prowadziłoby do jednostronnoś- 

ci równie szkodliwej jak niewzruszo- 

me zasady szkoły tradycyjnej. Pietrzą- 

ce się trudności zmuszają do ро- 

wolnego tempa pracy, zaś nie cier- 
piące próżni życie, każe przyśpieszać 

budowę własnej szkoły, aby z niej 

" wyszło pokolenie lepiej przystosowa*. 

ne do zmienionych warunków życia 

ekonomicznego i społecznego- Osta- 

teczną decyzję, jakakolwiek ona bę- 

dzie, musi poprzedzić poważna dy- 

skusja, mająca na oku najważniejszy 
cel wychowania, jakim jest dobro na- 
rodu i państwa polskiego. Z koniecz- 
mości przebudowy szkoły zdajemy so- 

bie dokładnie sprawę, chodzi o for- 

śmę nowej szkoły: i treść, która ją 

wypełni. Dotychczasowa organizacja 

Szkoły popełniała zasadniczy błąd 

nieliczenia się z odrębnemi właściwoś- 

čiami matury  dziecięciej, przyjmując 

dziecko, jako miniaturę człowieka 

dorosłego, błąd który dziś naprawia- 

"m przez wprowadzenie eksperymen= 
* tu do psychologji, badanie inteligen- 

cji przy pomocy testów, egzaminy 

psychoteciniczne. 

Wraz z psychologią eksperymental 
ną poczyna zajmować się problemem 

wychowania i socjologja, otwierająca 
mowe horyzonty w pojmowaniu czło- 

wieka jako jednostki i jako członka 

społeczeństwa. Szkoła nie może stać 

poza nawiasem życia, ale musi być 

z 

„publicznych** (dla dzieci zamożnych 
rodziców) ogromne miejsce; większy 
się na nie nacisk kładzie niż na 
naukę, 

Żaden naród nie jest jak angielski 
wdrożony do solidarności. Solidar- 
ność up. partyjna? Nikt nie nawołuje 
do niej Anglików. Rozumie się sama 

, przez się. A propos jednak owych 
gier sportowych! Zwłaszcza klasy 
wyższe i średnie za wiele im czasu 
poświęcają, zaniedbując się przez to 
w robocie. ; 

Co do konserwatyzmu angielskie- 
, do respektu dla iradycyj, to p. o 

14 Bai wyraža się tak: Francuskie przy- 
Asłowie powiada plus cela change, 
plus c'est la móme chose... a w An- 
8lji — plus cela dure, plus c'est autre 
<hose. lnnemi słowy: Francuzi zmie- 

ają formę zachowując  nietkniętą 
treść, a Anglicy zmieniają nieustannie 
a powoli treść zachowując formę. 

Anglik idzie bardzo chętnie na 
kompromis. Niedowierza fanatykom, 
tak zwanym „fachowcom* oraz  filo- 
zofom. Logikę ścisłą oraz teorję — 
lekceważy. Najwyższym dla Anglika 
autorytetem jest t. zw. chłopski ro 
zum. 

Anglicy nieznoszą uzewnętrzniania 
Uczuć; nieznoszą patetycznych słów 
i gestów, wyłewów wzruszeń, unie- 
sień wszelkiego bombastu, wszelkiej 
dek'lamacji. To daje im pozory chłodu i 

wypadkową tych potrzeb, które spo- 

łeczeństwo w danym czasie odczuwa 

Wychowanie musi podlegać kontroli 
społeczeństwa, a kontrola ta odbywa 

się przez szkoły. Spoglądając na mi- 

sione epoki, widzimy jak bardzo 

zmieniały się ideały wychowawcze i 

jak się nie powtarzały, z czego wy- 
nika, że ideał ten musi być przy- 

stosowany do czasu i _ potrzeb 
chwili. Celem wychowaaia musi być 
„uspołecznienie" młodege pokolenia, 

przygotowanie go nietylko do  prze- 

chowywania nagromadzonej wiedzy, 

ale i do dalszego zdobywania do- 
świadczeń. Każdy człowiek musi stać 

się czynnikiem społecznym, albo bsz- 

pośrednio produkującym dobra spo- 

łeczne, albo pośrednio przez — ог- 
ganizację, kierowanie, inicjatywę. 

Stanisław Szczepanowski w „aforyz- 

mach o wychowaniu*, wychodząc z 

definicji, że „wychowanie jest przysto* 

sowaniem człowieka do swojego oto- 

czenia i do wypełnienia tych obowiąz = 

ków jakie Opatrzność na niego włoży- 

ła” ,mówi dalej,że «wychowanie narodo- 

we jest przystosowaniem całego na- 

rodu do misji, jaką mu Opatrzność 
powierzyła dla dobra ludzkości”. la- 

stytucją więc kontrolującą wychowa- 

nie i kierującą je na tory społeczne 
jest szkoła, której zaaczenie wzrosło 

wraz z rozwojem społeczeństwa; a 

państwo zagarnęło szkoły w swe po- 

siadanie, aby mieć Środek urabiania 
społeczeństwa. Normy i przepisy uj- 

mują życie szkolne w pewne formy, 

ułatwiające pracę nauczyciela i nadają- 

ce pracy szkolnej pewien określony 
kierunek. Programy naukowe podają 

fmaterjał, podręczniki ujmują go w 

pewną formę, kontrola władz szkol- 

nych przestrzega wykonania przepi- 

sów, dyscypliny i porządku, Jest jed- 

nak pozatem wszystkiem pewien pier- 

wiastek irracjonalny, nie ujęty w żad- 

ne formy, a jednak docydujący, czy 

szkoła jest tylko budynkiem, zebra» 

niem nauczycieli i uczniów, czy też 

życiem pełnem i twórczem. Do szko 

ły przynosi uczeń swoją indywidual- 

ność cenną jako materjał dła całego 

społeczeństwa, ale stanie się ona 

wartością realną dopiero wtedy, gdy 
uczeń zastanie w szkole atmosferę 
w której rozwijać się może. To sta- 
nowi wartość szkoly i to nazywamy 

jej życiem. . Cschą wspólną @а 

wszystkich mowych metod pracy 
szkolnej jest to co mówi. J. Devey, 
że „dziecko jest punktem wyjścia, 

środkiem i celem. Ideałem jego roz- 
wój, jego wzrost. Tylko on  dostar= 
czy metody wychowawczej, Przed- 

mioty nauki powinny być sługami 
wzrostu dziecka i mają wartość tylko 

jako narzędzia jego rozwoju. Osobo- 
wość, charakter są wyższe ponad 

programy. Posiąść wiedzę całego 

świata, a stracić duszę, jest losem 

równie przerażającym w wychowaniu, 
jak i w religii. Prawdziwa nauka jest 
aktywna i rozwija umysł; jest asymi- 

lacją organiczną, której źródło leży 
wewnątrz. My musimy dosłownie 

wyjść od dziecka, wziąść je za prze- 
wodnika. Dlaczęgoż w naszych szko*' 
łach tyle jest przedmiotów martwych, 

formalnych, mechanicznych, jeśli nie 
przez to, żeśmy życie i doświaczenie 
dziecka podporządkowali  progra- 

mowi?...* 

gielski właśnie ma ogromny tempera- 
ment; nie jego posądzać o brak mo- 
cnych uczuć! Ałe — chłopak angiel- 
ski, choćby matkę jaknajbardziej ko- 
chal nie pocalujć jej na ulicy... Nie- 
znosi zaś Anglik przedewszystkiem 
wszelkich <szopek» _ patrjotycznych. 
Anglicy nie potrzebują błyszczeć i 
paradować. Wszak ich wyższość i 
Świetność jest po nad... wszelką 
wątpliwość! Nie ma racji najmniejszej 
puszyć się i imponować. Angielska 
pozorna skromność jest w gruncie 
rzeczy pychą bezgraniczną. 

Ale znowuż o ile Anglik w życiu 
prywatnem jest wrogiem wszelkich 
ceremonij i konwencjonalizmów (stąd 
go cudzoziemcy posądzają o brak... 
grzeczności, nawet o gburowatość) o 
tyle publiczne uroczystości chce aby 
z jaknajwiększą były odświęcane pom- 
pą i świetnością. Doszło już do tego, 
że dziś w Anglji przy spotkaniu co- 
raz rzadziej podaje się rękę; dwóch 
Anglików, spotkawszy się, tylko kiwną 
do siebie głowami.. Nigdzie też jak 
w Anglji nie porusza się w towa- 
rzystwie z taką swobodą tematy 
choćby najdrażliwsze. Wyjąwszy: te- 
maty religijne! Niema np. w Anglji 
gazety, która by się odważyła wyra- 
zić się z brakiem respertu np. o bis- 
kupie. Może dłatego, że biskup to 
osoba nosząca tytuł. A respekt Angli- 
ków dla tytułu... przechodzi wszeikie 

bezwražliwošci — a przecie naród an- oczekiwanie. Ztąd wśród burżuazji tak 

SEGB>OC WEZ 

trudności ekonomiczne i finansowe. 
. Dowodem potrzeby życiowej szkół 

zawodowych jest ich rozwój w Wi- 
leńszczyźnie i na kresach. 

Cechy powyższej deklaracji mamy ы Daleko coprawda od stanu, że 
: - Я wiem „nasycenia“, ale jestešm 
1 м pragmatycznej metodzie Devey'a у ać ero slaw, m 

i laboratoryjnej metodzie planu Dal- ry pozwala rokować najbardziej opty- 
tońskiego, u Decroly'ego i Kerschen- mistyczne nadzieje na przyszłość. 
steinera, u Montessori i Błońskiego, W zrozumieniu znaczenia szkolnictwa 

a wreszcie w polskiej szkole Wad 
w л, 

„czej. Problemy wychowania współ " nodniówkę szkół zawodowych”, którą 
czesnego przemyśleć dziś muszą i jak najgoręciej polecamy. 
przedyskutować publicznie, nietylko Zachęcamy również do wzięcia u- 
ludzie związani zawodowo ze szkołą, 1 M Aa R. o 

: : ‚„ dzież szkolna winna tem się zaintere- 
= AC którzy społecznie sować, jak to słusznie podkreślił p. 
czują i myślą, którzy zatem nie mo- : : kurator Ryniewicz.j 
ga zostać obojętni, gdy się buduje Wystawa otworzona została pod 
gmach polskiego wychowania паго- hasłem twórczej pracy, a do pracy 
dowego i państwowego. ; tej powclanem jest przedewszystkiem 

Jadwiga Muzyczkowa.  łode pokolenie. 
- DRENETSAIS НЕЛИПООЛЕНВ 

Wystawa szkół zawodowych. Teatr Letni. 
Słaraniem Polskiego Zrzeszem a : > „Księżna cyrkówka". 

Nauczycielstwa szkół zawodowych Opereika w 3ch aktach J. Bro- 

zorganizowana została w pałacu po- jnęra, tłum. Kaz. Wroczyńskiego, mu- 
Tyszkiewiczowskim wystawa _ prac * Е ) ае zyka E. Kalmana. 

R ch Wilna i Wileń- Obowiązki uczestnika komisji egza* 
ы 5 minacyjnej Konserwatorjum muzycz- 

10 pów Sa A? dn. nego przeszkodziły mi w odwiedzeniu 
Pe 2 5 a * wp. dy. premiery operetkowej w Teatrze Letnim. 

rektora Wil 5 Teduiedhėį inż si WE IS s 
ZADRA z : „е° фпа cyrkowka“, na dalszych jej przed- 

Sriego, „Nepsinka padzilų stavienneh, dėwodnie przekonlo, ż 
Е > “ kompozytor Kalman juž zupelaie Wy- 

skiepo, Trentas, kra wd czerai swój tie I iko 2 wprawę Žiu aeoG = Bas: dal rutynowanego rzemieślnika „wyrabia 

ł otwarci t Całość swe nowości, do znudzenia przenico- 
konał otwarcia wystawy. . Całość wy* wując Alepdyć śrejeke własne Panysdy, 

stawy na tle monumentalnego pałacu 
po-Tyszkiewiczowskiego czyni bardzo 
dodatnie wrażenie. 

czycielstwa szkół zawodowych 

zaprzeczonemi pożyczkami ze z 
е : obcych. Wciąż te same zwroty melo- 

„W nall'u pw R ze dyjne najczęściej węgiersko-cygańskie, 
70 L “ 7 PRO sk I lub nieudolne naśladownictwo ludowej 

n "1 Szkolnej”. W pokojach bo- muzyki rosyjskiej (w tej operetce), te 
cznych parteru mieszczą się ekspo” s-mę szablony instrumentacyjne i t. p. 
naty Kursów Rysunkowych Wil. Tow. Nię lepsze i libretto bez dowcipu 
Art. Plastyków i szkół zawodowych (o ile różnych trywjalności nie utoż- 

dokształcających. sam ać z dowcipem), całe złożone z 
Na piętrze zwracały ogólną Uwagę gąwnych efektów i postaci nprzi: 

eksponaty Państwowej Szkoly Ogrod- wiejki książę (oczywiście zupełny idjo- 
ei [aa Szkoły Technicz- tą. czy może być inaczej?), stary kel- 
nej 4 eńskiej szkoły zawod. „im. Św. ner błaznujący i wcale niezabawny 
Józefa. i tp. Słowem—banalność bez wartości. 

Prócz tego obszerny pokój zajęły | Szkoda nawet artystów, zmuszo- 
CZY, Pr y a przeć Państw. Han- nvch tracić czas i siły na wykonywa» 

dlowo-Przemysłową szkołę żeńskĄ nie takich ramot, bez żadnej cechy 
im. E. Dmochowskiej. Szczególnie oryginalnej. 
godne uwagi były barwne kilimy wy« Rolę tylułową objęła znana już 
konane całkowicie w pracowniach nam pochiebnie p. M. Czerniawska. 

szkoły. sei 3 
Poza. szkołami wileńskiemi udział Ba WA 2 Zyg ia 

w wysławie wzięły szkoły zawodowe Wyybomną parą wodewilistów byli p.p. 
i dokształcające z Now.Wilejki i Jan. Sokołowska i Sief. Laskowski. 
Święcian. SH ZZ 

Nie spośóń. 2 powodki bia śnie Starannie grał p. Józ. Winiaszkie 

sca omówić poszczególnych wystaw= 
ców. Ogólnie należy wszakże pod: 
kreślić znaczny dorobek w pracy 
twórczej szkół zawodowych Wileń- 
szczyzny. Na wyróżnienie zasługiwać 
mogą eksponaty Państw. Szkały Oz- 
rodniczej i Państw. Szkoły. Technicz- 
nej w Wilnie. ‚ Dziś 

Całość wystawy odznacza się do- | Tzójcy Św. 
brym smakiem i starannością w roz- Jutro 
mieszczeniu przedmiotów. Antoniego P. 

Jeżeli się przenieść na 
wstecz o lat pięć — sześć, 
renie Wileńszczyzny mieliśmy  załede 
wie kilka szkół zawodowych. W cią- 
gu tych kilku lat dokonało się olbrzy- Cisnienie 
mie przeobratenie. Dziś mamy cały Śnie 
szereg szkół zawodowych męskich i Temperatura | 1546 
żeńskich, szkół dokształcających i średnia / 
kursów, dających rocznie do 300 wy- Opad za do: 
kwalifikowanych techników, przemys- bę w mm. ) JE 
łowców i rzemieślników. | 1 : 

W. życiu Polski szkoły zawodowe Mat „ący j Południowo-Zachodni, 
mają doniosłe znaczenie. W dobie — p аНУ ! 
„wyścigu pracy* tylkó ten naród zaj- pę 

NIEDZIELA     

    

Wsch, sł. o g. 3 m. 16 

Zach. sł. o g.19 m. 56 

  chwilę 
, Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

ZE Meteorologii U. S. В. 
z dnis 11—V1 1927 r. 

| 164 

wagi: Pogodnie, Minimum za do- 

twór. Zawodowego wydało Zrzeszenie nau. 

nie gardząc,—przy sposobności—i nie- - 

  

KRONIKA 

Przygotowania do Koronacji 
- Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Prace Komitetu Koronacyjnego, 

Komitet koronacji Obrazu M. B. Ostrobramskiej prowadzi jednocześ- 
nie prace przygotowawcze w następujących sekcjach: 

Pochodowej, Kwaterunkowej, Dekoracyjno-technicznej, Sanitarnej, 
Finansowej i Wydawniczej. praso wo—propagandowej. 

Poszczególne sekcje odbywają niezależnie od siebie posiedzenia 
i konferencje. Wyniki prac zestawiane są na plenarnych posiedzeniach .ko- 
mitetu. Najbliższe posiedzenie komitetu koronacyjnego odbędzie się w pią- 
tek dn. 17 bm. o godz. 7-ej w gmachu Urzędu Wojewódzkiego." (c) 

Udział zrzeszeń i stowarzyszeń w uroczystościach korona. 
„cyjnych. , . 

Nie sposėb wyliczyė poszczegėlnych związkow, cechów, stowarzy- 
szeń i zrzeszeń, które zgłosiły swój udział w uroczystościach koronacyj- 
nych. Ciągle napływają do przewodniczącego sekcji pochodowej ks. kan. 
Cichońskiego nowe zgłoszenia. - 

Ogółem z samego Wilna zgłosiło się dotychczas 90 typów organi- 
zacyj, przyczem poszczególne typy jąk np. cechy lub związki zawodowe 
liczą po 15—20 organizacyj, każda ze sztandarem i częstokroć z orkiestrą. 
Pokrewne organizacje z poza Wilna ulokowane będą w pochodzie obok 
wileńskich. Tak np.: sodalicje z całej Polski będą tworzyły jedną grupę, 
cechy drugą i t. d. (c) 

Kwestja bezpieczeństwa i organizacji pochodu, 
W sprawie zachowania bezpieczeństwa pochodu i związanych z tem 

czynności odbył się cały szereg konferencji przedstawicieli sekcji pocho- 
dowej i policji. Ostateczne ustalenie miejsc w pochodzie nastąpi wkrótce. 
Narazie ustalono, iż na placu Katedralnym, który może pomieścić koło 
2—3 tycięcy osób znajdować się będą jedynie przedstawiciele rządu, państw 
obcych i duchowieństwa Właściwy pochód i pielgrzymki ustawione będą 
wzdłuż ulicy Mickiewicza w kierunku Zwierzyńca i Karolinek. W celu 
sprężystego porozumienia się podzielony będzie puchód na szereg odcin- 
ków podległych wyznaczonym przodownikom, którzy komunikować się 
będą w razie ewentualnej potrzeby z prowadzącym pochód. Jak już wspo- 
minaliśmy, główne ulice będą zamknięte dla ruchu i publiczności od rana. 

(c) 
Pogotowie sanitarne i ratunkowe. 

Wzmiankowaliśmy we wczorajszym numerze Słowa, iż sprawą orga- 
nizacji pogotowia ratunkowego zajął się miejscowy oddział Czerwonego 
Krzyża z prezesem p. Uniechowskim na czele. Utworzyła się z ramienia 
sekcji sanitarnej komitetu koronacyjnego komisja sanitarna, w skład której 
wchodzą pp. prezes Uniechowski, płk. Zajączkowski i zas. kom. pol. 
m. Wilna p. Suzański. Komisja zorganizuje w różnych ' częściach miasta, 
a przedewszystkiem w  obozowiskach, 28 punktów sanitarnych. 
Prócz tego czuwać będą w mieście patrole sanitarne. W szpitalach zare- 
zerwowane będą miejsca wobec mogących się zdarzyć ewentualnych cięż- 
szych wypadków. (c) 3 

Reduta dnia 2-go lipca. 
Prócz przewidzianych już i podanych przez nas do wiadomości 

imprez zostanie przez zespół Reduty wystawiony „Książe Niezłomny* 
Kalderona—Słowackiego, na dziedzińcu Piotra Skargi USB, Grupa objaz- 
dowa Reduty specjalnie w tym celu wróci dnia tego do Wilna. 

  

wicz rolę księcia, p. Rysz. Misiewicz proszeni goście z pośród miejscowego 
nie zawsze zachowywał miarę w dąż- Społeczeństwa, przedstawiciele władz, 
ności do komizmu. prasy, kultury i sztuki. O godz. 1-ej 

Znane już tulaj siostry Watra- przybył pan wojewoda z małżonką i 
sówny, Olszewska i Rybaczewska z dokonał .uroczystego otwarcia. Wysta- 
_wielkiem powodzeniem wykonały swe Wa mieści się w sali pałacu reprezen- 
tańce. Dyrygował pewną ręką p. Wi- tacyjnego (wejście z podwórka). 
ktor Sirota. _ Michał Józefowicz. Poziom ogólny wystawy znacznie 

przewyższa poziomy poprzednich wy- 
staw 1 daje możność podziwiać pu- 
bliczności coraz mocniejszy rozrost 
talentów z których się składa W.T.A.P, 
_ Frekwencja na wystawie jest duża 
i coraz to się wzmacnia, co świadczy 
o dużym zainteresowaniu i poruszeniu 
Wilnian. 10 prac zostało odrazu za- 
kupionych. Liczne wycieczki szkół 
zwiedzają wystawę. Wystawa otwarta 
jest codziennie od godz. 10—7 wie: 
<czór, przez cały czerwiec i początek 
lipca. ' 

— (x) Kasa oszczęd -pożyczko- 
wa zw. pracowników miejskich. 
Związek praćowników miejskich w 
Wilnie uruchomił w dniu wczorajszym 
własną kasę oszczędnościowo-pożycz- 

  

Posiedzenie to zostaje zwolane z 
powodu nie odbycia się ostatniego 
posiedzenia. . 

AKADEMICKA.$ 
— (c) Akademicy a sprowadze- 

nie zwłok Słowackiego. Dn. 14 b. 
m. 0. g. 6 bo poł. w lokalu Koła 
Polonistów (Zamkowa 11—7) odbę- 
dzie się kolejne zebranie Akademic- 
kiego Komitetu sprowadzenia zwłok 
J. Słowackiego do kraju. 

Na porządku oe potas 
rzebiegu uroczystości, przydział po- ю Ё 

:::::Е‹Эвіпусп огЁапіиасу]рак);‹іет. %о Jak wiadomo Magistrat wyasygno- 
b. 5 bór władz Wał w drodze w swoim czasie temuż 

p NY a = związkowi pewną kwotę w celu uru- 
chomienia tej kasy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. — — Ogród po Bernardyński. 
— Uwadze Polaków Zakordo W niedzisię 12.VI. r. b. od godz. 11 

Dnia 12-go czerwca r. b. do 3 po poł. м / ] --60C, Maximum za dobę -- 179C- nowyci. „Poranek muzyczny“ 
mie należne miejsce, który skonsoli- Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia. (niedzieia) © godz. 4 i pół. w lokalu łącznie z zabawą dla dzieci—z nie- 
duje się wewnętrznie i potrafi inten- SCE Związku Polaków: z Kresów Białoru- spodziankami, zorganizowaną przez 
sywnie „pchać pracę" ;naprzód, nie URZĘDOWA. skich (Zakordonowych) przy ul. Za- szkołę „Dziecko Polskie". | starsi i 
usiając ani na chwilę. Zbytecznem / — Powrót p. Wojewody Ra- walnej 1, odbędzie. się uroczystość mali znajdą tam miłą rozrywkę. Bilety 
jest wykazywać potrzebę szkolnictwa 
zawodowego w tym względzie. lm 
więcej posiadamy fachowych i zara- 
zem inteligentnych pracowników, tem 
większą pewność mieć będziemy mo* 
gli, że się przebijemy przez wszelkie 

czkiewicza. % dniu wczorajszym po" 
wrócił z Warszawy wojewoda wileń* 
Ski p. Wł. Raczkiewicz. Podczas po- 
bytu w Warszawie p. Wojewoda 
konferował w sprawie wyborów do 
Rady Miejskiej oraz w sprawach zwią* 
zanych z uroczystościami Koronacyj: 
nemi. 

SAMORZĄDOWA. 
— (o) Posiedzenie wydziału 

powiatowego sejmiku Wileńsko- 
Trockiego. Jutro, dnia 13 czerwca, 
odbędzie się posiedzenie wydziału 
powiatowego sejmiku Wilefisko-Troc- 
kiego. Porządek dzienny obejmuje 
sprawy bieżąće. 

— Gdzie ulokowane zostaną 
dzieci polskie przybyłe na wyw- 
czasy z Niemiec. |ak już podawa- 
liśmy władze sejmikowe pow. Wi- 
leńsko-Trockiego wyraziły zgodę na 
udzielenie gościnności czterdziestu 
dzieciom polskim, przybyłym z Nie 

miec na wywczasy wakacyjne. . Obec- 
nie dowiadujemy się, że dzieci te po- 

dzielone zostana na trzy grupy, które 

rozmieszczone zostaną w Bezdanach, 
Landwarowie, trzecia partja w Micku- 

nach lub Szumsku. -Przyjazd dzieci 
tych spodziewany jest w pierwszych 
dniach lipca. Jak słyszeliśmy Starosta 
Wil.-Trocki p. L. Witkowski zwrócił 
się z apelem do obywatelstwa, aby 
to przyszło  sejmikowi z pomocą 
nadsyłając produkta spożywcze po- 
trzebne do przekarmienia malutkich 
gości, rzuconych zrządzeniem losu 
po za granice ojczyzny. 

MIEJSKA. 
— (x) Posiedzenie Komitetu 

Rozbudowy Wilna. We wtorek, dn. 
14 b. m. odbędzie się w Magistracie 
m. Wilna posiedzenie Komitetu Roz- 
budowy m. Wilna. 

gorące interesowanie się wszystkiem, 
co dotyczy utytułowanej arystokracji, 
a już co do księcia Walji, to płeć 
piękna w Anglji wprost go adoruje. 
Wszystko, co uczyni książę Walji jest 
bez zarzutu, ba, jest doskonałe, po- 
cząwszy od sposobu noszenia laski a 
kończąc na najbłahszem  przemó- 
wieniu. 

Jeżeliby jednak spytać na ostatek, 
jakiż jest rys najbardziej wydatny i 
charakterystyczny w naturze Anglika, 
należałoby odpowiedzieć: namiętne u- 
miłowanie wolności i swobody 050- 
bistej. Wszelako Anglik doskonale 
rozumie, że tylko ten osobnik 
wart jest posiadać pełną wolność i 
swobodę osobistą, który sam siebie 
trzyma w karbach żelaznej dyscypli- 
ny. Wobec autorytetu niema Anglik 
najmniejszego respektu; nie imponu- 
ją mu władze państwowe, jak innym 
narodom. Ale to, co Anglicy nazy- 
wają public spirit a Francuzi civisme 
to się w Angiji spotyka na każdym. 
kroku. Anglik sam potrafi być wzo- 
rowym obywatelem kraju; nie potrze- 
buje aby mu ktokolwiek o tem przy- 
pominał, lub tembardziej w kark go 
tiuki, 

Anglicy to naród, który sam sie- 
bie umie w garści trzymać i przeto 
jego pięść jest tak mocna. 

„Ca J. 
== 

przekazania sztandaru Komitetu Obro- wejściowe—40 gr. i 25 gr. 2 
ny Kresów Wschodnich, Związkowi _ — Wyjaśnienie. Redakcja nasza otrzy: 
Polaków z Kresów Białoruskich gm fi 08 P, Maurycego Jegiera, który w 

Šš e 1 ztonkami kolo- 

wiać będą "Pp. nesenas Miosiau T na Es asta era, 2 wolność. ©. м 

Obiezierski z Warszawy i prof. USB. gier prosi nas o zaznaczenie, że nie jest i 
Władysław Zawadzki. sjaninem, do żadnej partji nie należy i are- 

Po zakończeniu uroczystości wy- z m wiać aokskt 2 
głoszony będzie przez p. Mirosława у 7 źródła miarodajńego. 
Obiezierskiego referat na temat «Stan _ UROCZYSTOŚCI I OBCHODY 
cywilno-prawny mienia polskiego w 

у " — Posiedzenie Miejscowego 
Rosji Sowieckiej». : : Komitetu sprowadzenia wę Po referacie dyskusja prawnicza, Słowackiego. Oaegdaj odb 

Na zebranie powyższe proszeni są pod oaokiciweme Aha W s uzda RÓŻ i sympatycy, Wej- p. pr. gi posiedzenie Komitetu 

— Nadzwyczajne walne zebra: a a NORACUCZO R 
nie Stowarzyszenia Lekarzy Polat czystości wileńskiela Vas NSRO. 
ków odbędzie się w poniedziałek dn. koniec roku szkclgcoc, 0 oj Le80, ŻE 3 Koni Szkołaego został prze- 27 czerwca b. r. © godz. 19 m. 30 niesiony na2i b dział > 
(siódmej i' pół wieczorem) w Lokalu ads) We dod, s ał młodzieży 
Wileńskiego Towarzystwa Lekarskie: wo planow. bę "RÓ ki, jak prana 
go, Zamkowa 24. ce", roeki 4 wniež uległ A 

Na porządku dziennym uchwała w ro R: jc, O Bas PRZEW 
sprawie przystąpienia do Związku „, ode k si Oka POWO: 
Lekarzy Państwa Polskiego. swiat osa A, 

SRS RÓŻNE. Ponieważ uroczystościom Słowac- 
— (x)'Poświęcenie nowej pla- kiego należy nadać piętno «Święta 

cówki polskiej. W dniu wczoraj. młodzieży» —Akademicki Komitet po- 
szym o godz, 12 w poł. proboszcz łoży szczególny nacisk na urządzenie 
Kościoła św. Ducha ks. Kulesza do- „Wieczoru poezji Słowackiego* w sa- 
konał uroczystego aktu poświęcenia li Sniadeckich U. S. B. Co się tyczy 
nowootwartego lokalu filji cukierni przedstawień teatralnych, to projektu - 
p. S. Rudnickiego przy ul. Ad. Mi- je się wystawienie w Teatrze Pol- 
ckiewicza nr. 1. Е skim «Balladyny» i «Lilli Wenedy». 

W uroczystem poświęceniu wzięło Jak informowaliśmy ma być prze- 
udział szereg osób z warstw społecz. wieziona do Krakowa ziemia z gro- 
nych. bu Euzebjusza Słowackiego, ojca po- 

— V Doroczna wystawa obra- ety, Otóż włożenie ziemi do puszki 
zów i rzeźb Wileńskiego . T-wa odbędzie się du, 14 b. m. po mszy 
Artystów Plastyków. W ubiegłą św. w kaplicy cmentarnej na Rossie 
niedzielę została otwarta 5 doroczaa o g. 10. Właążona zostanie do ozdob - 
wystawa obrazów W.T.A.P. Na uro- nej kasety, Która będzie przez dele 
czystość otwarcia przybyli licznie za- gację przewieziona w dniu uro-



4 

czystości pogrzebowych do Krako- 
wa. W końcu poruszono sprawę fi- 
nansową Komitetu " 'sprowadzenia 
zwłok. Przewidywane są dochody z 
kin, referatów i „Wieczoru Poezji”. 
Przyjmowane również będą ofiary 
prywatne. 

Pozostałe _— projekty, dotyczące 
imprez publicznych . pozostają bez 
zmiany, 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (Lutnia) po- 

szerza swój lokal. jak się dowiadu- 
jemy, dyrekcja "Teatru Polskiego: w 
Wilnie zwróciła się do zarządu Ban- 
ku Ziemskiego, którego własnością 
jest gmach teatru i przyległe budyn- 
ki z prośbą o rozszerzenie budynku 
teatralnego. A 

Okazuje się, że w sezonie zimo- 
wym 1927/28, „Reduta* grywać będzie 
zaledwie kilka razy na miesiąc, prze- 
istaczając w zupełności na 4jeatr ob- 
jazdowy. Stałym teatrem pozostanie 
zatem zespół grający w gmachu 
„Luini“, 

W. pismie wystosowanem do za* 
rządu Banku, dyrekcja wykłada mo- 
tywy swej prośby: Mimo, iż teatr wi- 
leński cieszy się wiełką frekwencją, w 

. koficu sezonu wykaże jednak: delicyt. 
Jest to teatr dostępny wszystkim, bo 
najtańszy w Polste, wszakże dla po- 
krycia deficytu dyr. Rychłowski nie 
chce podnosić ceny miejsc, gdyż 
wyłynie te ujemnie na frekwencje. 

— Jakież zatem znaleść wyjście? 
—Oto okazało się, że budżet teatral- 

ny układa się przedewszystkiem na 

podstawie wyników . kasowych sobót 
i niedziel i że te dwa dni w tygodniu 
dają rezultat kasowy wyższy nż 

wszystkie pozostałe dni. powszednie. 
Tymczasem praktyka wykazała, że w 

soboty i niedziele stałe braknie miejsc. 
Jako jedyny zatem radykalny śro- 

dek widzi dyrekcja. w rozszerzeniu 
achu teatralnego, przez zniesienie 

Śreitstegi budynku z tyłu teatru i 

dobudowanie widowni, któraby zosta- 

ła przez to powiększoną o kilkaset 
miejsc. : ' > p 

Na przyszłość zatem publiczność 
teatralna uniknie nieprzyjemnego tłoku. 

Jednocześnie nosi się dyrekcja 
Teatru Polskiego podobno z A 
tem zwiększenia swego zespołu przy- 
spOŁÓWIEACEW ZH wm ZAGRA re“ 
pertuaru wielkiego. 

— Z T-wa muzycznego <Lut- 
nia». W/niedzielę 12-bm. o godz. 6 

wiecz, chór T-wa «Lutnia» pod  kie- 
rown. j. Leśniewskiego bierze udział 
w dziale koncertowym, urządzanym 

przez organizatorów «Tygodnia Ucz- 
nia» w ogrodzie -po-Bernardyńskim. 

We czwartek 16 b.m. zwyczajem 
lat ubiegłych chór „Lutni Wileńskiej” | 
weźmie udział w uroczystej proceSji 
Bożego: Ciała i wykona pienia religij- 
ne przy każdym ołtarzu, Próba odbę- 
dzie się we wtorek 14 b.m. o godz. 
7 wiecz, w lokalu prób T-wa. 

Śpiewacy, życzący wziąć udział w 
powyższej uroczystości proszeni są o 

zgłoszenie swego udziału zawczasu 
tj. w poniedziałek 13-go lub najpóź- 
niej we wtorek 14 b.m. o godz. 7 
wiecz. do lokalu prób T-wa „Lutnia*. 

gpi WANE 
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: MAURYCY RENARD. 

6) : 

Czy on? 
IV 

Chorobliwy strach Gilberty 

— Ależ nie, moja mała Gilberto— 
mówiła p. de Prase. Ody się weźmie 
pod uwagę zwyczaje czasów  dzisiej- 
szych, nie można uważać zaproszenia | 

‘ р. Jana „Marenila za niestosowne. 
Wydaje się rzeczą zupelnie naturalną 
że pragnie. przyjąć cię teraz już w 
domu, który będzie może z czasem 
twoim. Uważam jednak, iż powinnam 
ci towarzyszyć. Nie sprawi ci to przy- 
krości, mam nadzieję? 

Gilberta próbowała ukryć niezado- 
wolenie i zmusić usta do uśmiechu. 

— Oczywiście ciociu, nie sprawi 
mi to przykrości. Jednak uważam, 
że jesteś bardzo zacofanal - 

| nie mogła powstrzymać się od 
nechętnego gestu, w godpowiedzi na 
dobrotliwe klapsy, niby zagniewanej 
ciotki, | ы 

— Ach, Gilberto, jakże cię źle 
wychowałami 

z 

W. małym sałonie, gdzie Jan Ma- 
renil przyjmował hrabinę de Prase z 
siostrzenicą, częstując je wyszukane- 
mi smakołykami, Gilberta niezdolna 
do ukrycia swego złego humoru, ma- 
nifestowała to zbyt halašliwem i de- 
spotycznem zachowaniem. Chodziła 
po pokoju, gapiąc się na obrazy, tań* 

SŁOW U 

  

  

  

  

"SPRZEDANO WiĘCEJ NIŻ DWA MILIONY stoików. 

USUWA RADYKALNIE PIEGI, WĄGRY, —^ 
8ZMARSZCZKI OGORZAŁOŚĆ |INNE DEFEKTY CERY. 

      

    
      

  

    

   

  

     

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). <Głu- | Od ik 1] czerwca do dnia 16 1927 r. wł: : * ; ® — ы i ч й 221 r. włącznie DOKTÓR METR Memiiny © wes Koestacat ||wt mim „brzez miość do sawy* gizóz Šln, zeowczj MUR) Н poli Na vaika Pyetsoemi Zotji ulturalno-Oświatowy dramat historyczny z epoki Ludwika XV-go w 10 aktach, W poczekalni kóncerty radjo.! | 
РНОа ааа Moliziaki © 5": Miejska (ui, Ostrobramska 5) | | Orkiestra pod dyrekcja kapelmistrza Wł, Szczepańskiego. „Oslaini seans o godz. 106] | cho VEENCRYCS: |mahonle, ats | etenas Ši k owej BZASKA- Kasa czynńia w niedzielę i dnie Świąteczne od g. 3 m 30, w soboty od g. 4 m. 30 i NE, MOCZOPŁC. » tara porce- 
ru», krotočhwila St. AEO: „cie- inne dnie od g. 5 m. 30. Początek seansów w niedzielę i święta o g. 4-ej, w soboty SKÓRNE lana, obrazy, grawiu- 
ena CC SRO Pelėkių" od g. 5ej, w inne dnie od g. 6. Ceny bitetów: parter — 60 gr., balkon —_30 gr. od 10-1, od 5-8 w. | ry, drobiazvi do sprze- 

w wci roli Korynny wystąpi Zofja Jaro- KE so Pur 5 DOKTOR dania. Jegielloisk439 
szewska. Reżyser K. wyrwłez-Wichrowski ® ай, Helios“ BOA gr., Balkon — 50-g. ; ORSARZ“ : @ m. 1, wejscie z ogro- я e. p PREMJERA! Cado film pozostający na długo w pamięci »9 oceanów i serc. К 

Gd tiowe 'tańce i piosenki. „Prem B ul. Wileńska 38, Imponujący Szlagier na tle walki o Wadi | o kobietę. W roli tytułowej Sleżfoióty „Zygfryd $ SZeldowiszowa du. Handlarze wyklu- 
от Popołudniówka аак Dos o z_Nibelungów'" PAWEŁ RICHTER. Film ten trzyma widza przez Cały czas w nieustającym napięciu. = Rh e ćzeni, Od 10 — 6 w. 

godz. 4 m. 30 pp. Teatr Polski wystawia — — > : sine DROG MOCZ, | 1ES SĘ 
i в @ Kino: % m PARTER od 50 ar. : CA mADAME SANS GBNE). ; wilczej 

Sa msjajżdze a 15 mu w oh O Tatr „Polonja M Największa sensacja sezonu! 9 Księżna Gdańska" Połężny dramat z tajemnic kasi $ = ki RE a: rasy do sprzeda- 
— Teatr Letni (ogród po-Bernardyń- ul_A. Mickiewicza 22, © Najsliczn. kobiety świata w 10 akt. W roli tytułowej prześliczna GLORJA SWANSON. e Н żal. m = Ч щ "Ё"ю З;':'к‘едд‚‘ее 

ski), Zapowiedziane występy operetki war- = : — TNS l a 

szawskiej w ogrodzie  po-bernardyfiskim, usooroną £ fafredk Boyrówka, = VW WARSZAWIE wama Pożyczki „ Zdr. Nr. 31, = 

wzbudziły zrozumiałe zainteresowanie. Ze- { и 3 
spół w większości swej złożony z wybitnych , Kaucjonowany i Koncesjonowany P szybko || 4-6 0 son U | 

artystów operetkowych zyskał sobie wstęp: p" ' DOM KOMISOWY ZLECEN Reus A weneryczne,  mMOCZO- wažnie | 
nym bojem całkowitą sympatję i uznanie ч | BERGERA do kilku lat płciowe i skórne. u. Przeczytać e 
publiczności. Przemiła Janina Sokołowska, E gnacego к Wileūskie Biur ilefiska 7, tel. 1067 : 
jako miss Gibson, oraz Marja Czerniawska CER ul. JASNA Nr. 22. Komisowo- bal, ESS 
w roli Cyrkówki osiągnęły należny tej mia- 
ry artystkom, sukces. Zespół męski w oso* 
bach Z. Malinowskiegó, J. 'Winiaszkiewicza, 
S. Laskowskiego, R. Misiewicza i innych, 
godnie sekunduje w całości. Ogólny aplauz 
zyskuje balet i orkiestra pod batutą Wiktora 
Siroty. | z 

Dziś i jutro «Księżna cyrkówka». W. 
próbach <Fiolenderka»—E. Kalmana. Począ- 
tek o g. 8 m. 30 PP: 

Bilety do nabycia: od g. 11 do 4-€j pp. 
w kasie Teatru Polskiego, od g. zaś 5-ef pp. 
w kasie Teatru Letniego. 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej. 

12.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
czny. Komunikaty «PAT» nad program, 

13.45. Odczyt p. t. Organizacja Spółek 
wodnych z dzi.łu <Rolnictwó> wygł. J. Gu- 

rhiński. O 
14.10. Pogadanka pszczelnicza z działu 

«Rolnictwo». : 
14.35. Odczyt p. t. Najważniejsze wia- 

domości i wskazania z działu <Rolnictwo» 
wygł. Sz. Mędrzecki. 

1500. Odczyt z racji obchodu dnia spół- 
dzielczości wygł. p. Marjan Rapacki, Dyr. 
Zach. Zw. Spółdz. Spożywc, Rz. P. 

15.30. Transmisja z Doliny  Szwajcar- 
skiej. Koncert ludowy w wykonaniu orkiestry 
Aleksandra Sielskiego, oraz D. Gutowskiej 
(śpiew) i M, Robakowej (akomp.). W pro- 
ramie muzyka operowa. 

16.40—17.00. Przerwa. 
1700—17.30. Program dla dzieci. 
17.35. Koncert popołudniowy. Wyko- 

nawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. Jana Dwo- 
rakowskiego. Anna Seidier-Peche (śpiew), 
Aleksander Junowicz (flet solo) i prof. Lud- 
wik Urstein (akomp.). 

18.35—18.55. Rozmaitości. 
18.55—19.10. Komumikaty «PAT». у 
19.10—19.35. Odczyt p. t, <Skarb polski 

w czasach Jagiellońskich» z działu «Historja 
Polski» wygł. prof. H. Mościcki. ы 

т 119.35=Ё0.09_'‚0‹ісяу! З t, <Paragwaj> z 
działu «Podróże i przygody» wygł. Kapitan 
M. Pularski. ) 

20.00—20.30. Przerwa. т 
22.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 

Czny, sygnał czasu, nad program, Komuniką- 
ty <PAT>. i : 

22.00—23.30. Transmisja muzyki tanecz: 
nej z restauracji <Rydz>. 

„Słynna, Wróżka Ghiromantka 
przy rzyjmuje od 10 do 8 wieczór, Prze- 
powisda przyszłość. sprawy sądowe, 
o miłości i t d. Adres: naprzeciw 

Krzvža (Zarzecze), ul, Młynowa 21, 
m. 6 w bramie schody na prawo. 

  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne _ prof,  Sekułowicza, 

arszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
Czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wości . kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 0
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LEWNĘTRZ, 

  
M, S. W. (S. P, ZD, Nr. 316 

cząc i nucąc chwilami, niby rozkosz- 
ny lecz rozkapryszony małec. 

P. de Prase, jak zwykle chłodna, 
była widocznie zgorszona zachowa- 
niem pupilki, starała się to zamasko- 
wać, zajadając ciastka i wodząc zim- 
nemi oczyma po otaczających ją przede 
miotach. 

— Czy mogę poprosić pana o 
„papierosa?—zapytala Gilberta. 

— Proszę bardzo, —odrzekł uprzej- 
mie Marenil, zwracając się ku przy- 
legającej do sałonu palarni, Gilberta 
podążyła za nim, posyłając oburzonej 
ciotce jeden z najrozkoszniejszych 
swych uśmiechów, | ; 

— Co pani jest?—zapytał serdecz- 
nie Jan Marenil, gdy się znaleźli sami. 

— Ciotka drażni mnie. Jestem zła. 
— Jednak... zaczął pojednawczo- 
— Dražni mnie, rozumie pan. Zło- 

ści mnie to, że nie przyszła tu bynaj- 
mniej, by towarzyszyć mi... przyszła, 
bo chciała się przyjrzeć, zobaczyć. 
Śledzi mnie, mam tego dosyćl 

" — Ale, Gilberto, ona ma rację. 
Postaw siebie w jej sytuacji... Droga 
maleńka, bądź znów taką, jak zawsze, 
dobrze? Kocham cię o wiele więcej 
bez tej przybranej pozyl 

Spojrzała nań, a oćzy jej przybra- 
ły nagle wyraz rozpaczy i łzy zaszkli- 
ły- się wśród rzęs. Ręce ich uścisnęły 
się. ‘ ® 

— O,—szepnęła dziewczyna—ko- 
chaj mię silnie Jankul Nie będę wię- 
cej nigdy w takim humorze, jeśli ci 
się to nie-podoba. Ale kochaj mnie. 
Czy zawsze kochasz mię tak silnie 
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Fw sądach, 

    

INFORMUJE we wszystkich sprawach 
urzędach pafńsiwowych, 

komunalnych oraz hipotekach, przy- 
czem przyjazd zainteresowanych do 

arszawy zbyteczny. 
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we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152.   

  

  

Ramzy SE оан gt mikóm "ajka ima || godajej ze 
15000 000 SZPAK (b o Jan Stanisław Lechowicz © gr "sody, k — pole t Rzymską "Holenderks GODNA SOSA о, wiedzieć się:  Lekarz-Dentysta pl nictwem 

afalcami s falcami '©© inżynier i mierniczy przysięgły © Zygmuntowska 20—5. MARYA ) 
Dachówki palone naturalna czerwonego kotoru, odporne 5 Wilno, ul. Ciasna 3, m. 3, 5 w godz. 11—2, 7—8. „, , 
0a nozełkie wpływy atatesferycenę wiekowej trogłaści 9 _ (Boczna. Mickiewicza). $ 5OMY Ożyńska-Smolska BIURA 

S Ža niai i aibė aa 
Firma zagraniczna poszukuje i gas prana Ra kosi o Place Kakas us 

: f o o © | У ‘і‘;’й'" WIPO korony. Sztuczne zęby. reprezentantów нна ©° орт нар 
<AB LETĄ, 

KEFIROWE 
że stalą pensją i prowizją do sprzedaży artykułu za” 
granicznego. gdzie znajomość branż jest niekonieczna. 
Osoby tylko inteligentne i energiczne zechcą swoje 
oferty z życiorysem składać do «Słowa», Mickiewicza 

4 pod „Siła pierwszorzędna*. 
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BÓLE ORAZ. ZMIEKSZTAŁCENIA STA» 
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w sprzedaży nie- 
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kuchn. są do wynaję- 

m, 8, od g. 8 do 11 r. 

Pośredniczymy 

Ś-to Jakóbska 16 m. 3. 

Dr Cz. KONECZNY. 
Choroby zębów, 

chirurgja jamy ustnej, 
Sztuczne zęby. Porce- 

lanowe korony. 
ckiewicza 11 — 8. 
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niekrologi i 
różne rekla- 

  

    

   
   

  

    
    
    

  

    

            

     

  

kom i uczącym się 
zniżką. Ofiarna 4 m. 3. 
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Technik zębów 
POL DZE sztuczuych | 

2 pokoje L: Minkier | 
Wileńska 21. 

M.Wilenkin 
i S-ka ' 

Spółka z ogr. odp. 
ilno,ul.Tatarska 

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

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 

  

     

  

   
    

    

    

        

samotny, odpowied 
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zawsze, powiedz Janku? н 
Oczy jego wyrażały tyle poważnej 

i głębokiej miłości, że serce jej stop- 
niało pod  prómieniami wielkiego 
szczęścia. Niepokój i bunt, który ją 
"przed chwiłą opanował rozwiał się w 
jednej chwili. 

— Przedewszystkiem, proszę nie 
myśleć, że nie kocham cioci. Jestem 
do niej bardzo przywiązana. : 

— Czyż bardzo? 
— Ależ tak, naprawdę... 
= Choóźmy, nie należy zostawiać 

jej samej, nie powinienem tego robić... 
Ale proszę wybrać papierosa. 

— Dziękuję, nie chcę już... Pan 
woli żebym nie paliła, prawda? O, 
proszę powiedzieć, że tak! Byłabym 
tak szczęśliwa, gdybym mogła panu 

zrobić przyjemność teml. ||| | 
Roześmiał się dziwnie radośnie, a 

Gilberta uczuła się bardzo szczęśliwa, 
gdy potwierdził: i 

— To prawda, wolę żeby pani nie 
paliła. ю 

— Ach, jaki pan mily, jaki strasz- 
nie miły! A ' 

— Kocham panią,—rzekł, nagle 
powaźniejąc, lecz z głęboką radością. 
w głosie. 

Chciała powiedzieć mu to samo, 
lecz Ściśnięte gardłoi drżące usta nie 
zdołały wymówić tych słów. 

— Chodźmy maleńka—rzekł pie- 
szczotliwie. 

Znaleźli p. de Prase, oglądającą 
wspaniałe obrazy, zdobiące salon. 

— Czy zechciałaby pani obejrzeć 
inne obrazy? —zapytał uprzejmy go- 

spodarz, Z przyjemnością pokażę pa- 
Biok mój ostatni nabytek, 

Otwarły się przed niemi drzwi do 
dużej sali, ozdobionej bezcennemi 0- 
brazami. Marenił oprowadzał panie, 
wskazując i tłomacząc, był to erudyta 
i prawdziwy artysta. P. de Prase do- 
wiedziała się przy tej okazji wielu 
rzeczy, dotyczących sztuki, o których 
nie miała najmniejszego pojęcia; Gil- 
berta zaś upojona wiedzą i subtelno- 
ścią ukochanego człowieka, pieściła 
się słodko dźwiękiem jego muzykal- 
nego głosu. ' 

— A cóż jest w tych oszklonych 
szatach? zapytała. . 

— Ach, jest to moje muzeum pry- 
watne. Wszyscy mamy jakieś kaprysy 
i manie. ` 

— Klucze, stare kluczel skonsta- 
towała hrabina. : 

— A tutaj lampy starošwieckie..— 
dodała Gilberta. : 

— Tak, potwierdził Jan  Marenil, 
tonem przeprosin. Klucze i lampy. Są 
to kolekcje, które zacząłem zbierać w 
dzieciństwie jeszcze. Przedmioty te za- 
wsze pociągały mnie. To dziwne, nie- 
prawdaż? b : 

— Jest to symboliczńe,—zauważy- 
ła p. de Prase. Pan lubi otwierać, 
oświecać? 

— Być możel—odrzekł obojętnie. 
— Zdaje mi się, że od tego czasu 

powinienby pan mieć o wiele więcej 
tych przedmiotów. —Czy teraz już ich 
pan nie zbiera? 

— Owszem, Lecz, proszę sobie 
wyobrazić, że pomiędzy mną i temi 

Wydawca Staulsław kiackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski: Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński, 
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dwoma szafami istnieje pewne tajne 
porozumienie... ? ; 

— Proszę nam je wyjawič! 
P. d. Prase sluchala z wyrazem 

wyniosłej grzeczności, właściwej da- 
mie z wyższego towarzystwa. | 

— Otóż: kupuję, lampkę, lub 
klucz, jedynie z wyjątkowych okolicz- 
nościach. W formie nagrody, lub za- 
chęty. Lampki dodawać mają mi otu- 
chy, klucze stanowią nagrodę. | 

— Nie bardzo rozumiem. Czy 
mogę prosić o wyjaśnienie? — zapy* 
tała Gilberta, śmiejąc się. | : 

: Do czego potrzebuję zachęty i 
otuchy, za co siebie wynagradzam? 
Ależ, mój Boże, nie trudno się о» 
myśleć. Pomiędzy każdą z tych lam- 
pek, a każdym kluczem, musiałem 
coś zbadać, coś przestudjować.,, Jest 
to dziecinada! Proszę nie, opowiadać 
o tem nikomu, żartowanoby potem ze 

— zawołała Gilberta. — 
mnie. 

— O tu... 
Ten mały lampionik zielony z żółtą 
obwódką, jakie to śliczne! 

= jest to roboty fromańskiej z 
bronzu i złota, — rzekł bez namysłu. 
Czy bardzo się pani podoba? Oto 
jest, proszę mi zrobić tę przyjemność 
i przyjąć ją odemnie. ! 

Zmieszana Gilberta wzięła śliczny 
lampion i oglądać zaczęła pod Świat- 
ło, nagle odstawiła go na : miejsce. 

poczta, Initorm. Toma- 
sza Zana 5 m. 1. 1 

L ——"—: | 

nej łazienki i pralni, 
Oglądać można co. Mieszkanie 
dziennie, Warunki wy- (osobniak) 4 pok. z 
najmu ul.  Ofiarnakuchnią, nadaje się 

"— Nr-2 m. 15, na letnisko, do wy* 
godz. 56—6 p. p.  najęcia, Antokolska 

dwóch 
piwnic, strychu, ogól 
waterklozetu, 

oczy. Tymczasem hrabina przyglądała 
się lampionowi mówiąc: 
. — Założę się, że jest tu wąż!... 
Ależ tak, naturalnie, złota obwódka 
„jest wyrzeźbiona w kształcie wężal 

— Czyż być może... 
Lecz Gilberta przerwała, siląc się 

na blady. uśmiech: 
‚  — Tak. Przepraszam pana. To 
niema najmniejszego sensu. 

— Jest to jej manja od czasu 
erci mojej biednej siostry, — rzekła 

ciotkaa—Pan wie zapewne. 
Jan Marenil skinął głową i ujął 

dłonie Gilberty, na której twarzyczkę. 
powracał zwołna rumieniec. 

— To niemądre z mojej strony! 
— Nie, to nie jest niemądre. By- 

„najmniej,—uspakajał narzeczony za 
myślając się.—Ale pani musiała wów” 
czas przerazić się bardzo silnie! 
"— Tak, —  potwićrdziła p. d 

Prase.—Był to strach | bezgraniczny- 
Ale doprawdy, było się czego prze” 
straszyć! Lecz pięć lat już miiięło od 
tragicznej chwili i mara nadzieję, 26 
Gilberta wyleczy się ze swych obaw: 

śmi 

„Mówmy lepiej o czem innem, to pra 
dzeį się uspokoi. Ja sama nie mogė; 
bez dreszczu zgrozy, przypomtiieć so” 
bie tego straszliwego dramatu. 

— A jednak, ciociu, chciałabym, 
żeby pan wiedział Nie będziemy wię 
cej nigdy o tem mówili. Ale chciała” 

  
— Co się stało? — zdziwił się Jan. bym, żeby pan,... ciocia: rozumief 

—co pani jest? : в Żeby wiedział  wszystko 0 tem) 
Gilberta blada była i niezdolna do zajściu... i | 

opanowania swych  merwów, stała 
kilka chwił milcząc i rękę zasłaniając 
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