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h nie ZwYACA. : 

. 40 zwalczaniu bezrobocia. | Zmnonioii 3-0] noty Sowietów. 
Bezrobocie jest zjawishiem socjal- 

nem, miezależnem w warunkach obec» 
nego przeludnienia od ustroju Spo 
łeczno-państwowego. _ Wprowadzenie 
ustroju socjalistycznego w Rosji. mia- 
ło w następstwie wzrost bezrobocia. 
Żaden ustrój nie gwarantuje. przed 
istnieniem tych, którzy pracy znaleźć 
nie mogą. 

Z trzech zasadniczych sposobów 
„ walki z bezrobociem: zwalczania przy+ 

czyn bezrobocia, dostarczania pracy i 
udzielania pomocy materjalnej bezro- 
botnym,—ustawodawstwo polskie naj- 
więcej nacisk kładło dotychczas . na 
ostatni sposób, zabezpieczając .pomac 
materjalną w dwojakiej formie: « 
ustawowego zabezpieczenia na wyp. 
dek bezrobocia robotników i pracow- Ad 
ników umysłowych (co finansowo : 
obciąża Państwo, pracodawców i pra 
cowników) oraz b) państwowej po 
mocy doraźnej dla bezrobotnych, któ 
rzy wyczerpali już ustawowy zasiłek. 
Stosunek między obu temi działa! 
pomocy dla bezrobotnych przedsta. 
wia się tak: w 1926 r. świadczefłić 
meme zabezpieczenia” na wyp. 
ek bezrobocia robotników: wynosi 

około 19 miljonów złotych, : pracow. 
" ników umysłowych—około 600° 

cy zł, zaś doreźnej akcji pan! 
na rzecz robotników — przes; 
milj. zł. i na rzecz pracoWhi 
umysłowych —przeszło 4.3 milj, 

Nie można twierdzić, že'spr 
dostarczania pracy była ti . 

   

   

Dostarczanie jednak 
' wszyscy wiemy, odbywało (Si 
sposób, że przemysł i handeł 
wie na tem nie zyskiwał, “ 
życia gospodarczego nie n 
a po wyczerpaniu kredytów ni 
celowe lub mie rentujące się rob 
robotnik wracał do stanu bezroboci; 
zdemoralizowany bezsensowna: 
pracy przezeń wykonywanej. + 

Q zwalczaniu przyczyn bezrobo 
cia przez poprzednie rządy nie. mogł 

o 

  

   

być mowy chociażby z tej przyczyny, 
że przecież nasze ustawodawstw 
wyległe w ciemnych chlewikach kom= P. 

* promisów partyjnych, krępując życie ; s 
gospodarcze — w imię zasad : demo* 
kratycznych — biurokratyczno -. poli: 
cyjnemi rygorami, wręcz  przeciwnić 
stale i wytrwale poglębiało przyczyny 
bezrobocia i wytwarzało Sytuację 
wobec której hasła walki 2'przyć: 
nami bezrobocia zakrawały ma ji 

Walka z bezrobociem Wyłąc 
przez udzielanie pomocy m 

y mogła nadal pozostawać „uni 
wersalnym środkiem przeciwko nędzy prze 
toczącej organizm społeczny. Walka 
z bezrobociem przez zwalczanie przy: 
czyn bezrobocia sukcesu pożądanego: „+ 
jeszcze długo nie będzie mogła d 
bowiem bezrobocie jest wypadko 
całego szeregu zjawisk nie / tylk 
nansowych, ekonomicznych i .socj 
nych lecz rownież populacyjny. 
zycznych i inn., których zbadanie pod 
względem wpływu i zależności dopie- 
ro jest w zaczątku. Eksperymenty w 
tej dziedzinie byłyby niedopuszczał- 
ne,—mogłyby przecież zaważyć ma 
losie Państwa. LH 

ać, 

  

  

Pozostaje inna droga, najbardziej. z zró! 
racjonalnie i szybko prowadząca: dó 
celu: dostarczenie pracy. Na tę drogę 3% 

"Rząd obecny wszedł, ogłaszając za: 
rządzenie z dnia 1 kwietnia br, usta- nu M ASA y 08 3 

nić polegających na udzielaniu nie. 
subwencyj lecz pożyczek) — terinie- 

lające zasady udzielania pożyczek dia 
zatrudnienia bezcobotnych  pobierają-. 
cych zapomogi z funduszów „pań* 
stwowych („Alonitor Polski“. Nr. 81 
poz. 190). : i 

Wymienione zarządzenie oddaje 
fundusze zasiłkowe na rzecz: 1) 
Związków Komunalnych, -organizacyj 
społecznych, spółdzielni mieszkania- 
wych i budowlanych  — na budewę 
domów oraz na roboty drogowe, 
Meljoracyjne wodne i związane z wy- 
dobyciem surowców i 2), czynnych 
zakładów pracy, zatrudniających w 
dniu 1.go kwietnia br. co. najmniej 
15 pracowników — na powiększenie 
stanu zatrudnienia przynajmniej © 25: 
proc. Pożyczka gnieczynnym jeszcze 
zakładom może być udzielona li tylko 
w wyjątkowych wypadkach. Zarząt 
dzenie ustanawia soli 
trolny celem żb. 
zakresu pracy 
gającego Się 0 
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Sytuację, 

  

         

   

h, pf" 

"tem zarządzeniu zdrowego, co nal 

zarządzenia wspólne cechy z planem 
walkigbezrobocia wysuniętym przez 
angielskiego stanu męża p. Monda, 
planem, który wywołał pewne zastrze* 
żenia ze strony przedstawicieli życia 
gospodarczego a wyraźay sprzeciw 
ze strony demagogów, «dla. których 
zmniejszenie bezrobocia oznaczałoby 
zmniejszenie, jeżeli nie _ utratę, 
wpływów. Mianowicie plan Monda 
przewiduje, że: 

przedsiębiorcy, indywidualni i zbiorowi, 
zgłaszają na giełdzie pracy liczbę robotni- 
ków, których mogliby zatrudnić dodatkowo 
w określonym przeciągu czasu na pełną 

płacę ustaloną w porozumieniu ze związka- 
mi zawodowymi — ponad liczbę przeciętną 
robotników, zatrudnionych u nich w prze- 

JE BOA a byłb, 
_d0 otrzymania od giełdy - 

otników dotąd bezrobc      

  

    

    

„tem 

Klina jostańka 
nietby wogóle zasto- 
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Moda wyczajają od prady? 
codaw ; `‹Ёштгр dziel 
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szyłoby eżrobo 
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Šia kis 
rožno ; Za: 

      

        

  

emysły, czające surowca, - półfabr 
'xatów "łabrykatów prze page objęte 
'planem,. poza tem te ły 
ftóre , skorzystałyby 

    

wą, nych    
         

   
   

: Хю; "subwencjonowanego 

rzemysłu | obejtnują znacznie ob 
dh edsiny Życia „gospodarczego.         

   ższe informacje Przytaczając | żs 
zaa deze у AA po- w. dosłowńem pra         

    

   

  

- sksperymentu 
' zasadach do pla- 

«p. Monda (abstrahujemy od róż- 

mniej jest to „eksperyment" bardzo 
na czasie. Walimy by Polska rywali- 
zowała na tle szukania najwłaściw- 
szych dróg do rozwiązania . skompii- 
kowanego probiemaju, niż zyskiwała 
laurowe wieńce za. dojście do metyw. 

wyścigu haseł schiebiających i demo-, 

ralizujących. Nie wchodzimy więc w 

krytykę rozważanego zarządzenia, wy* 

czekując dęcydującego głosu życia, 

które miebawem. wykaże ca i) 5 

uzdrowić a co odciąć i wyrzucić: jako 
szkodliwe. sh 4 A 

TA aa jA * 

) | Przechodzimy do spraw lokalnych. 

     

  

    
    

  

W Wilnie, gdzie. według. oficjalnej. 

ki iezba bezrobotnych (robo, 2 

„ciągu sześciu miesięcy wstecz ód daty wpro- 

   
   

   

  

    
    
        
    

     

  wo. tkwi, że nasi 
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bociżny ; 
5lne koszty produkcji, nonsensy. 

Sko: w 

» nia kredytów z zasiłków. dla bezro- , 
imi dla | 
byłoby. -, 

zasił. chodowych, 
>ezr6 na roboty inwestycyjne przez plano- 

      

     

   

  

szerniej- jutro o godzinie 10-tej rano od, 
©. Warszawy do Gdańska 

   
cowników umysłowych). cowników zadana 

czulający objaw ' jednomyślności: nie- 
"Moskwy, wiadomość podana przez szereg pism o rzekomem“ ma listy wyborczej, któraby sobie tę 

sprawę przynajaikiej na słowach lekce 
ważyła. Należy jednak rozróżniać 
mydlenie oczu wyborcom od otwie- 
rania im oczu ma rzeczywisty stan 
rzeczy i możliwąści jego zmiany. | 

Komuniści, drobnerowcy i Socja* 
liści zapowiadają bezwzględną; a Zda+ 
niem ich skuteczną ze  wszechmiar, 
walkę z bezrobociem przez Zzniszcze- 
nie prywatnych kapitałów, £ przez 
zniszczenie  :ustroju.  «burżuazyj- 
nego». Przejdźmy nad tem do po- 
rządku dziennego: przykład Rosji so- 
wieckiej jest * zbyt odstraszający, by 

móc przypuszcząć, Że nie zdoła on 
wyrwać umysłów robotników z tego 
stanu prostracji, w Którym pogrążyły 
ich poprzednie rządy socjalistyczne, 
endeckie i piastowskie w Polsce. 

Tragicznie brzmi zapowiedź zwy- 

   

      

ciężkiego pochodu przec wko bezro- 
, bociu głoszona przez naszych demo- 

ie kratów. Toż oni właśnie torowali tak 
wytrwale drogę dła ustawodawstwa 

;uniemożliwiającego walkę z przyczy: 
oe: nami bezrobocia.Przeniesione na grunt 

zgóry: polski hasła szerzone przez rosyjskich 

lag  <bezgruntowców» wydały swój plon 
w postaci kąkoii, zagłuszających rost 

roślin pożytecznych. Tragizm w tem 
demokraci w dobrej 

wierze zbyt często oddają przysługi 
według terminologji Krylow'a—niedž- 
ś wiedzie... 
` A całkiem komicznie brzmią Za- 
pewnienia Centrokom'u, tego sztabu 

ł generalnego byłych radnych. Ci co P. 
bierana żwalczałi bezrobocie przez budowę 

a=. ośmieszających nas «piegutków», przez 
bzzprzykładne pod względem bzzpla- 

oty,—dziś mają czelność twierdzić: i różnych tąk nie: O Z 
olniczej następstw. wprowadzać w błąd rzesze robotnicze, 

Quda— że oni właśnie znaleźli panaceum 
„SK przeciwko bezrobociu. Zaiste uszy 

L wilnian znoszą cierpliwie majwiększe 

Zabiegi przyszłej Rady Miejskiej 
w sprawie zwałczania bezrobocia win- 

iść w trzech kierunkach: uzyska- 

botnych celem zwiększenia liczby ro- 
botników w zakładach miejskich de 

zwiększenia funduszów 

ма а oszczędną gospodarkę i trzecie, 
co najważniejsza, otrzymania pożycz* 
ai na celowe roboty inwestycyjne. 

a I eCz | л 

a- nik tylko wówczas, gdy Rada: Miej- 
Te zabiegi dadzą pożądany wy- 

ka składać się będzie z ludzi posia- 

śdających kredyt moralny, którzy za* 
ówdzięczając fachowej gospodarce po: 
"trafią zdobyć i kredyt materjalny. | 

© Dla tego też w interesie szerokich 
M warstw robotniczych leży popieranie 

kandydatów z listy 12-tej. 

ET ET TENISAS 
Po prochy Słowackiego. 

/ WARSZAWA, 17 VI. (żel.wł,Słowa) 
płynie 
statek 

Adam Mickiewicz“ na pokładzie 
którego przywiezione zostaną prochy 
Juljusza Słowackiego. jA 
| Statek przybrany został kirem ii 

"zielenią. Na pokładzie umieszczony. 
został katafalk, a na maszcie będą 
powiewały dwa sztandary żałobnę 
flagi morskie. 4 
Zamordowanie4 ch inżyni 

! włoskich. 
PARYŹ, 17Vi, PAT. „Ect 

"Paris" donosi z Genewy, žė 
otrzymanych tam wiadom 
włoski w Tiranie potwie! 
posła francuskiego pogłoskę o za! 
dowaniu w północnej Alb: 
inżynierów włoskich. 6 

LONDYN, 17.VI, Р 
"dent Reutera w Otta 
nie otrzymano tam 
wiadomości o wyni 

Nungessera i Coli. 
należących do straży 

jeszcze dalsze poszu 

25 tysięcy dolar 
2 bergė 
NOWY YORK, 1 

dor 8] Lidbergio 
y dolarów, jako da ku Ike    

nowości-i niecelowości uorywcze го- 

  

   

  

   
     

    

> GDAŃSK. 17. Vi. Pat. Według doniesień prasy tutejszej z 

wystosowaniu przez rząd Sowietów, ultimatum do Polski w spra- 
wie zamordowania Wojkowa nie odpowiada rzeczywistości. Rząd 
sowiecki zamierza wprawdzie po otrzymaniu wiadomości O wy- 
roku na zabójcę Wojkowa wysłać do rządu polskiego trzecią notę, 
w nocie tej jednak, utrzymanej w ostrym tonie ma domagać Się 
tylko ochrony obywateli sowieckich w Polsce. | e 

Bezczelne insynuacje sowieckie, | 
MOSKWA, 17. Vi. Pat. Radjostacja moskiewska komunikuje: Prasa 

zaznacza, że wyrok na zabójcę Wojkowa wywołał w 'opinji publicznej . 
ZSSR uzasadnione oburzenie. Izwiestja podkreślają, że przekazanie sprawy 
sądowi doraźnemu było postawione przez rząd polski dlatego tylko, aby. 
lepiej i szybciej ukryć wszystkie nici zbrodni. Postawione przez rząd So- 
wiecki żądania udziału w śledztwie oraz surowego ukarania. mordere 

    

   

  

zostały faktycznie przez rząd polski odrzucone, ( 
Rząd sowiecki oczekuje obecnie zajęcia , Polskę | iska 

w: sprawie trzeciego żądania — likwidacji białogwardyjskich  terorystycz- 
nych organizacyj w Polsce, aby wyprowadzić ostateczne wnioski co. do 
tego, czy zapewnienia rządu polskiego o dążeniu do nani i 
śnienia dobrych sąsiedzkich stosunków zę  Związkie 
wiadają rzeczywistości. ZAMKI A LE 

Zamaskowane zerwanie stosunkėw 
tycznych przez Sowiety? | 

MOSKWA, 17. Vi, (żel. wł, Słowa), Rada Komisarzy Ludowych o 
była wczoraj nadzwyczajne posiedzenie, na którem zajmowano Się \ 
kiem procesu Kowerdy. Według pogłosek zapadło postanowienie . wstrz 
mania się przed wysłaniem 3.ciej noty aż do powrotu Rożenholca, „kt 
złoży sprawozdanię z przebiegu procesu w Warszawie, jako jedyny. ofic- 
jalny uczęstnik ze strony Sowiętó y | : 
powzięła decyzję zawiadamiającą Rząd Polsk 

    

     

  

  

    

       

| Ponadto Rada Komisarzy Ludowych 
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iety nie będą mogły 
(RY 

  
     

    

    

    

   

  

      

      

LIN AT, | Dziś. ro; 
rząd rosyjski postanowił nie wysyła 
miejsce zabitego posła Wojk ' 

& a 

  

     

  

     
    

     

BERLIN, 17.VI: 
ga, że Trocki na || 

lityki zagraniczne 
dalszym ciągu swę 
Stalina udzieli rządo Wi: 
wewnetrznemu i ZĖWi 

ityk 
  

PY о80 
   

    

  

       
    

         
   

  

   

          
e we Środę 

    

Mitt nosi, 
   

   

  

       

  

          

BERLIN. er Zł. am Mittag* done 
aresztowanych fi wrz z. GPU 3 Niemców, wśród których 
znajdują Się 'Nazwiska pozos cl nieznane, Areszto- 

wani podejr: E NN Wa an 

   
   

  

   

     
    

„ procesie Ko 
z Warszawy, w 

ówieniu prokuratora i 
li. całkowicie swoje 

orządku. prawnego. 
ni na. rozprawie 
iaczej, to jednak 
edliwości polskiej 

aniach w wy- 

werdy i zelnem mi 
której wyraża sięz wiel 
oświadcza, że sędziow 
obowiązki, wynikające, 
Choćby т 
mogli pi 
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wypadły, ARE prawi Pa     

  

     
       

    

  

    

    

   

      

   
     

     
   

  

    

  

   
   

  

arzuca Litwię złamanie kom- 
emarasem a _ Stressemanem. 

miecki, który brał udział. w dele- 
usunięty ze stanowiska przez  dyre- 

no! ostał przewodniczący 

ł sensacyjnej formie 
gala dRady Ligi 

josiedzeniu. ly Ligi. 
A , przywrócenie 

ч , 
  

i 
Spraw zagrańicz- ' 

' obecnie  kontrprojekt. › 
wiaduje się, : 

ogły być 

konferencja między 
odowi | parti chłop: - 

NOWOGRÓDEK - 
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 

          

    

     

   

    

    

   
   

  

   

   

  

   
   

     

   

              

„Iš Klas: fortepianu, skrzypiec, śpiewu 

w 

gl Ratuszowa I 

ul. Mickiewicza 20 

ul, Rynek 19 

STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — ul Rynek 9 

go Maja 5 

WIATOW :—-ul Mickiewicza 24 

metrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—e 30g_ 
za tekstem 10 groszy, Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch šwiątecznyc 

| oraz, z, prowincji 0 25 proc. sdróżej, Ogłoszenia cyfrowe i iabeiowe 0 25 proc, droże 

Wszyscy Katolicy Polacy głosują na 12. 

  

Jak się zapowiada nadzwy- ' 
czajna Sesja 'Sejmu. 

WARSZAWA, 14.V].(żel. wł. słowa) 
W. dniu 20-go b. m, nastąpi inaugu- 
racja sesji sejmowej. Długi jej żywot 
będzie uzałeżniony od rezultatów i 
sposobu prac oraz od programu. 
Program ten w szczegółach ma być 
opracowany na konferencji pomiędzy 
premjerem marszałkiem Piłsudskim i 
marszałkiem Ratajem, O ile jednak 
sądzić można z dotychczasowych za- 
powiedzi, nadzwyczajna sesja sejmowa 
pod względem programu prac przed- 
stawiać się będzie dość ubogo. Na 
porządku dzienriym pierwszego po- 
siedzenia Sejmu znajduje się jedynie 
wniosek P. P. S. w sprawie zmiany 
art. 26 Konstytucji w tym kierunku, 
aby Sejm mógł rozwiązać własną u- 
chwałą. Wniosek ten był debatowany 
w komisji konstyfucyjnej i zatem na- 

. leży się spodziewać, że na plenum 
nie będzie zbyt długo dyskutowany. 
|lPoza powyższym wnioskiem nie 
więcej na porządku dziennym niema. 
Sprawa ustaw. samorządowych ma 
być rozpatrywana na poniedziałkowem 
posiedzeniu komisji administracyjnej 
i na posiedzeniu plenarnem znajdzie 
znacznie później. 

"Senat zostanie zwołany. 

WARSZAWA, 17.VI (żel. wł, Słowa) 
Ww. ciągu dnia dzisiejszego ku uary 
sejmowe zńacznie się ożywiły. Zainte- 

j resowanie skupiło się szczególnie do- 
` ч:{;}{Оіа' marszałka Trąmpczyńskiego, 

erował z marszałkiem ' Ra- 
jej „W bwązku z zwołaniem nad- 

zwyczajnej sesji sejmowej. Według 
A ji niektórych posłów dekret zwo- 

  

"nadzwyczajną sesję sejmu obej- 
оу jednocześnie i Senat. Pogląd 
taki jest jednak sprzeczny z art, 2 

anstytucji. 
, Konferencje marszałka Trąmpczyń- 

sKićgo:'z marszałkiem Ratajem i vice- 
premjerem  Bartlem - dotyczyły tej 
właśnie sprawy. Wywody marszałka 
Trąmpczyńskiego na konieczność 

' jednoczesnego zwołania Senatu zo- 
stały w całości podzielone przez Rząd 
i jak się dowiadujemy Senat zostanie 

„ zwołany w dniach najbliższych. 

Konferencja Marszałka Piłsuda 
skiego z Marsz. Ratajem. 

przeciwko. _ WARSZA WA, 17.VI (fel. tył, Słowa) 
Dziś o 6-tej po poł. marszałek - Pił: * 
sudski odbył w gmachu Sejmu kon- 
ferencję z marszałkiem Ratajem w je- 
go prywatnych apartamentach. Konfe- 
rencja trwała z górą 1 i pół godziny. 
Marszałek Rataj zapytany o treść na« 
rady odpowiedział krótko: 

— Konferencja dotyczyła 
politycznych. 

LOG00060 0000000000 
6D Czy już jedliście 
+ nasze znane czekolady 

Pomarańczowe 
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* detaliczny 39 

Mickiewicza Nr 10. 
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W Niedzielę, dnia 19 czerwca 

DOROCZNY 

sDopis publiczny 
HI uczniów i uczenic Konserwatorjum 
E Muzycznego w Wilnie. 

m Sol. instrum. dętych i orkiestrowej: 

Początek o g. 12 w'poł, 
Kasa czynna od g. 11 r. do 9 w. 
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Wilja wyborów do Rady Miejskiej. 
Zadania przyszłej Rady Miejskiej. 

Rozmowa z prof. Józefowiczem, 

Z licznych głosów, wypowiadają- 
cych się w prasie o zadaniach przy- 
szłej Rady Miejskiej, żaden nie poru- 
szył sprawy, nie mniej ważnej od 
innych poczynań kulturalnych, a mia- 

nowicie — wileńskiego życia muzy- 
cznego. 

Dotychczasowa Rada Miejska 
zdradzala najzupełniejszą obojętność i 

całkowite niedocenianie tak donio- 
słego czynnika w życiu społecznem. 
Nie mówiąc o Niemczech, gdzie w 

każdem miasteczku, nawet, zarządy 

miejskie obficie łożą na utrwalenie 
podstawy materjalnej i podniesienie 
miejscowej kułtury muzycznej, lecz i 
w Polsce, zdaję się, jedynem  więk- 
szem miastem, gdzie zarząd miejski 
wcale się o rozwój muzyki nie frasu- 
je, jest nasze Wilno. 

Mamy tu od lat kilkunastu orkie- 
strę symfoniczną, złożoną częściowo 
nawet z bardzo wybitnych fachow- 
ców i których kwalifikacje bardzo po- 
chlebnie ocenili tacy znawcy, jak: 
Bierdiajew, Dołżycki, Massini i t. p., 
stale borykającą się z najcięższemi 

warunkami materjalnemi i nie mogą- 
cą osiągnąć wyższego stopnia gry 
zespołowej, skutkiem braku stałej 
pracy planowej. Zespół, gromadzony 
sporadycznie z muzyków, którzy: dla 
kawałka chleba codziennego zmusze- 
ni są rozpraszać siły śwe na grę w 

kinach, w restauracjach i kawiarniach 
it. d. powinien znaleźć wystarczają- 
cą opiekę ze strony Zarządu miej: 
skiego. Oprócz podniesienia wartości 
artystycznej pracy orkiestry, automa- 

tycznie byłaby ustalona egzystencja 
setek ludzi, bszpośrednio lub pośred- 
nio z tem związanych, co też nie po- 
winno być lekceważone. Sprawa jest 
bardzo pilna i powinna być możli- 
wie rychło załatwiona. Czy orkiestra 
miałaby otrzymywać stałą i dostatecz- 
ną subwencję, czy być oplacaną 
przez Magistrat, który by admini- 

strował jej działalnością koncertową, 
jak to się praktykuje w bardzo wielu 

miastach — dałoby się ustalić przez 

dyskusje os0b kompetentnych. Strona 
techniczna łatwo byłaby się uregulo- 

wała. Chodzi głównie o postanowie- 
nie zasadnicze. + 

Nie mniejszej ważności jest kwe- 

stja egzystencji naszego Konserwa- 
torjum muzycznego, także walczące- 

go z bardzo ciężkiemi warunkami 
materjalnemi. Tutaj też powinno mia- 

PARTYJNE KOMITETY WYBORCZE. 

W dawnej Moskwie. 
W . galerji postaci  niewieścich, 

związanych ściśle jz dziejami życia 
Adama Mickiewicza, miejsce wcale 
wybitne zajmuje księżna Zeneida Woł- 
końska. Z dziejami życia... nie 
wiedzieliśmy: z dziejami twórczości 
poety. Księżna Zeneida niebyła nigdy 
„muzą“ dla twórcy „Dziadów* i „Pa- 
na Tadeusza", podobnie jak Maryla 
Wereszczakówna, Karolina Sobańska 
lub Ankwiczówna. Salon jej w Mos- 
kwie i willa jej w Rzymie pozostały 
do końca życia we wspomnieniach 
Mickiewicza, jako dwie przystanie, 
gdzie znalazł serdeczną a zachwyca- 
łaco miłą gościnę, zgotowaną dłań 
przez szczerą przyjaciółkę i zdolną 
wszechstronnie odczuć go i zrozu- 
mieć wielbicielkę. Wielkoświatowa da- 
ma, o szerokiej skali lotnego umyslu 
z sercem wrażliwem i ciepłem, umie- 
jąca, jak mało kto, dogadzać artys- 
tycznym upodobaniom i własnym i 
gości swoich, otoczona kwiatem inteli- 
gencji, rosyjskiej w Moskwie, a 
kosmopolitycznej w Rzymie, na dwór 
swój wykwintay przyjęła autora „ Wal- 
lenroda*, „Dziadów* i „Sonetów* nie 
w charakterze jednego jeszcze hoł- 
downika i pochlebcy, lecz jako przed- 
nia ozdobę, stworzonej przez się, 
czarownej „krainy za Lety potokiem*. 
Szacowny, świetny gość stał się rych- 
ło bliskim, z ducha pokrewnym, przy- 
jacielem. Wdzięczność za zgotowane 
mu na obczyzaie przyjęcie, : podziw 
dla wysokich przymiotów duszy i 
serca, odczucie niekłamanej ku niemu 

sto przyjść z pomocą bardzo sku- 
teczną, ażeby zapewnić należyty roz- 
wój instytucjj żywotnej, niezmiernie 
pożytecznej i stale się wznoszącej w 
swym poziomie muzyczno-kultural- 
nym. 

Niezbędne też jest większe popie- 
ranie ze strony Magistratu stowarzy- 
szeń chóralnych, jak:  „Lutnia”, 
„Echo“, i t. p. ze względu na ich 
wielce pożądaną działalność kultural- 
ną i społecz ą. 

Przy należytem zrozumieniu do- 
niosłości powyższych postulatów Ra- 
da Miejska powinna znaleźć sposoby 
zrealizowania koniecznych w życiu 
współczesnym czynników. Oby się 
więcej nie. powtórzyła wiekopomna 
kompromitacja dawaej Rady Miejskiej 
z odmową udzielenia Sali Miejskiej 
na obchód uroczysty stulecia zgonu 
Beethovenal 

Niech nikt nie wyježdža w nie- 
dzielę z Wilna. 

W niedzielę 19-go b. m. wszyscy 
pośpieszą do urn wyborczych aby 
spełnić swój obowiązek obywatelski. 
Niech nikt w niedzielę nie wyjeżdża 
z miasta przed złożeniem głosu. 

Niech żaden głos polski nie zo: 
stanie zmarnowany. 

Wszyscy, którzy pragną aby przy- 
szła Rada miejska była prawdziwym 
gospodarzem, kto pragnie aby Wilno 
zachowało swój polski charakter, ten 
głosuje na 12-tkę. 

Uwadze wyborców. 

Dziś w sobotę 18 b. m. ostatni 
dzień sprawdzenia swego nazwiska. na 
liście wyborczej w odnośnej komisji 
ebwodowej. Komisję swoją może każ- 
dy wyborca znaleść według rozplaka- 
towanych przez główny komitet wy- 
borczy zestawień. Biura" komisyj [ob- 
wodowych czynne dziś będą od g. 
4-ej do g. 8-ej. 

Wyborcy winni wynotować swój 
numer naliście, by jutro w dniu gło- 
sowania ułatwić szukanie nazwiska 
'podczas oddawania głosu. Wszelkie 
zaniedbanie lub-niezgodność. nazwis- 
ka dziś nie sprostowana spowoduje 
unieważnienie głosu. (c) 

  

sympatji kobiety niezmiernie dobrej i 
szlachetnej, a zarazem niepospolitej— 
oto elementy, z których powstał sto- 
sunek Mickiewicza do księżnej Zene- 
idy. Dopatrzyć się nie możemy w 
tym stosunku odcienia uczuć goręt- 
szych. Ojciec księżnej Zeneidy, książę 
Aleksańder Biełosielski, z Tatiszcze- 
'wówną ożeniony, dyplomata podszy- 
ty marzycielem i poetą, zajmował sta- 
nowisko posła rosyjskiego w Turynie 
i tam w r. 1792 ks. Zeneida naświat 
przyszła. Mając łat ośmnaście poślu: 
biła księcia Nikitę Wołkońskiego i 
zaczęła <brylowač> na dworze cesa- 
rza Aleksandra I, ba, w najbliższem 
otoczeniu pogromcy Napoleona. Pod- 
czas gdy działa grzmiały pod Lip- 
skiem, księżna, schroniwszy się do 
Pragi wraz z wielu innemi dworskie- 
mi paniami, z własnych listów cesa- 
rza Aleksandra dowiadywała się nie- 
mal dzień po dniu o przebiegu 10- 
sów—Europy; widzimy ją niebawem 
w Wiedniu, biorącą udział w kon- 
gresowych festynach, a po powtór- 
nem obaleniu Bonapartego—w Pary- 
żu, odbierającą za Śpiew uroczy, o- 
raz występy na dworskiej scenie w 
Tuillerjich hołdy od stołecznego, 
artystycznego świata. Sam wielki Ros- 
sini zachwycał się artyzmem utalento- 
wanej dyletantki, 

Bawi następnie księżna w Londy- 
nie, wraca do Paryża, prawie dwa la- 
ta mieszka nad Sekwaną, wreszcie 
udaje się do Petersburga, a lato 1819 
r. spędza, kąpiąc się w morzu, w 
Odesie. Wir i gwar towarzyskiego 
życia wielkoświatowego zaczyna ją 

Napad komunistów i 

S ŁO SKO 

  

wiec bezrobotnych. 
Z inicjatywy bezrobotnych zwołano wczoraj wiec do kina 

Polonji. Zebrani bezrobotni w ilości około dwóch tysięcy po wy- 
słuchaniu przeróżnych przemówień pom mo opozycji komunistów, 
i socjalistów, uchwalili głosować na 12 

W odpowiedzi na to komun 'ści urządzili napad na jeden z 
dzielnicowych Komitetów Be.partyjnych, mianowicie na komitet 
12 stki położony na ul. 2-ej Raduńskiej. 

Wobec nieobecności kierowniką komitetu, komuniści ograni- 
czyli się do całkowitego zniszczenia lokalu. 

Wezwanie Związku 
W dniu 19 czerwca rb. odbędą 

się wybory do Rady Miejskiej w Wil- 
nie. Wilnianie mając możność wybo- 
ru gospodarzy miasta, winni ze swych 
praw w całej pełni skorzystać. pomni 
że ód nich zaležy, by na Radnych 
trafili ludzie najlepsi, dbali o interesa 
gospodarcze Wilna, o jego rozrost 
kulturalny, oto wreszcie by stwierdza 
Polskości na północno-wschodniej ru- 
bieży Rzeczypospolitej promieniowa- 
ła w szerokim zakresie, szerząc kul- 
turę polską. 

Związek Oficerów Rezerwy Rze- 
czypospolitej Polskiej udziału w wy- 
borach nie bierze, będąc organizacją 
o specjalnych celach i zadaniach. 

Jsdnakże w zrozumieniu donios- 
łości chwili—wagi którą mają wybory 

Zarząd 

Oficerów Rezerwy. 
dla miasta, Zarząd Okręgu Wileńskie- 
go Z. O. R wzywa zarówno czton- 
ków Związku, jak wogóle wszystkich 
byłych wojskowych zamieszkałych w 
Wilnie, by wzięli udział w wyborach, 
by żaden głos polski nie zginął, by 
wreszcie byli wojskowi spełnili ciążą- 
cy na nich obowiązek obywatelski tak 
sumiennie i ochoczo, jak to czynili, 
gdy w mundurze i z bronią na ra- 
mieniu szli zdobywać wolność Ор 
czyź ie. 

Niech więc w dniu 19 czerwca 
nikogo z nas przy urnach wybor- 
czych nie zbraknie. 

Niech każdy z nas odda swój 
głos zgodnie zsumieniem i głębokiem 
przekonaniem. i 

Okręgowy Związku Of.cerów 
Rezerwy w Wilnie. 

PARTYJNE KOMITETY WYBORCZE. 
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Wewnętrzne uzdrowiające posiedzenie komitetu (Zjednoczony). 

„Zbrojna” interwencja komunistów na wiecuPPS 
Policja aresztowała przywódców. 

W ubiegłą środę na ul. Rozbrat 
odbył się przedwyborczy wiec zorga- 
nizowany przez komitet PPS. Pomt- 
mo silnej kontroli na wiec ten udało 
się przybyć bojówce komunistycznej 
ze znanemi działaczami Bujką i Matin- 
nikowym na czele. Podczas przemó- 
wień bojówka zachowywała się nad- 
wyraz wyzywająco krzycząc i robiąc 
zamieszanie. Wdała się w to policja, 
lecz skutek tego był taki, że komu: 
niści przyjęli wrogą postawę. Zawez- 
wano silniejszy oddział policji, lecz i 
wobec przeważającej siły bojówka 
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nużyć. Wróciwszy do Petersburga; 
księżna odosabnia się i poświęca 
swój czas pracom literackim. Pisze 
po francusku nowele. Nisdługo atoli 
trwał Ów kres przelotny ciszy i spo- 
koju. W 1821 r. już jest księżna we 
Wloszech, otwiera salon w Rzymie, 
kładąc niejako fundament przyszłej 
swojej popularności nad Tybrem. 
Zasłynęły szeroko zebrania u ks. 
Wołkońskich; świat arystokratyczny, 
dyplomatyczny i artystyczny (Vernet, 
Canova. Thorwaldsen) tworzyły na 
nich zachwycającą mozajkę. Ton i 
charakter tych zebrań posłuży księż- 
nej za model dla przyszłych ognisk 
towarzyskich w Moskwie, a następnie 
w tym samym Rzymie. Utrwaliwszy 
imię swoje w -pamiąci wiecznego mias- 
ta, wraca księżna przez Weronę (do- 
kąd zaproszona przez cesarza Ale- 
ksandra zachwyca zjazd monarchów 
śpiewem swoim w operze „La moli- 
nara* Peissiella) do Petersburga. 

Nowa faza wypoczynku i zajęć 
literackich. Księżna porzuca dwór i 
stosunki towarzyskie; wychowuje sy- 
na, studjuje archeologję skandynaw- 
ską, historję, pisze po francusku po- 
emat epiczny: «Olga», oraz w tymże 
języku romańs  historyczny—wydany, 
mówiąc nawiase.n, w polskiej przerób- 
ce p. t. <Ludowid i Miliada» (War- 
szawa, 1826). 

Zimą 1824 r. przyjeżdża księżna 
do Moskwy, zamieszkuje w Magnac- 
kim pałacu ks. Biełosielskich i otwie- 
ra salon, nie mający równego sobie 
w Rosji ani przedtem, ani bodaj po- 
tem. W komnatach, przepelnionych 

komunistyczna nie ustąpiła, a nawet 
wystąpiła do walki KóbtjOna w kije 
i kamienie. Energiczna postawa po- 
licji zrobiła swoje i komuniści uciekli 
chowając się w tłum. 

Przywódców tego zamieszania 
Bujkoi Matinnikowa aresztowano i 
osadzono w więzieniu. 

Zaznaczyć należy, że aresztowany 
Bujko znany jest w Wilnie jako b. 
czynny komunista wywołujący strejki 
i korzystający z każdej okazji aby 
zorganizować antypaństwowe wystą- 
pienie, O zamknięciu tego niebezpiecz- 
nego ptaszka ludność Wilna dowie- 
działa się z prawdziwą ulgą. 

EEIEEFIEIEFI EE 
a m | | Każde dziecko, 

które z matką odwiedzi Redakcję «Słowa» między 

godziną 12 tą a 3-cią po poł. ` 

otrzyma ładny kolorowy 
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dziełami sztuki, oraz niewidzialnym 
p'zepychem, pod okiem pani domu, 
słynącej z rozumu, bogactwa, talen* 
tów, zestosunkowanej z monarchami 
i genjuszami, zgromadza się cała 
inteligencja stolicy na wspaniałe kon: 
certy, widowiska sceniczne, bale, Ze- 
brania literacko-artystyczne. Wśród: 
tłumu dygnitarzów, pięknych: kobiet, 
profesorów, pisarzów, redaktorów, 
wyróżniają się: Żukowskj, Dawydow, 
Dmitrjew, ks. Wiaziemskij, Wenewi- 
tinow, Dalwig, ks. Baratyńskij, Pole- 
woj..' Jesienią 1826 przybył na salo- 
ny ks. Zeneidy — Puszkin; w kilka 
miesięcy potem ukazał się tam — 
Mickiewicz. 

Mamy wszyscy w pamięci wiersz: 
„Na pokój grecki* *) Przytaczano 
jego ustępy, komentowano go raz 
niejeden. Dopatrzono się w nim—wy- 
znania niedwuznacznie tkliwych uczuć. 
Sądzimy, że zbytek to—bystrości. W 
zakończeniu wiersza: widzimy jedynie 
dworskość poety, dwudziestokilkolet- 
niego młodzieńca, wobec kobiety 
młodej jeszcze, pięknej, pędzącej ży- 
cie wśród wykwintu sfer uprzywilejó- 
wanych, oraz hałdów, kursujących 

*) Wspomina Ów <pokój» Malewski w 
liście do Mickiewicza: <Nie wiem, czy pisa- 
łem, że pokoje (ks. Wołkońska) przerobiła, 
przemajowała zupełnie. Gdzie były czerwo» 
ne aksamity, tam dziś zielone, gdzie zielone, 
tam błękitne; tak wszędzie nowości. Do te- 
go przybyła une chambre grecque oświeco- 
na etruską lampą, napełniona statuarni, po- 
sążkami i różnemi gratami starożytnemi. Za 
tą chambre jest druga moderne, udrapowana 
dr PR wymalowana przecudow= 
le»... etc. 

8 Pamiętajcie że Endecy to ci, co zrzekają się Ziemi Polskiej, to obrońcy traktatu Ryskiego, to ludzie którzy nienawidzą tradycji polskiej, i to są ludzie, 

© którzy w celach partyjnych skonstruowali w Wilnie Centralny Komitet Wyborczy. Odrzucajcie Centrkom, głosujcie na bezpartyjnych| 
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WOLNA TRYBUNA 

W odpowiedzi na rozpaczliwy krzyk z to” 
nącego 

List otwarty do Redakcji 
Panowiel 
Wobec zamieszczenia przez Was w 

„Dzienniku Wileńskim* artykułu, za- 
tytułowauego „Niebywały skandal", 
tyczącego się powstania „Robotnicze- 
go Bezp. Kom. Wyb. Obrony Praw 
Robotnika”, niżej podpisany Komitet 
oświadcza wam publicznie, iż celem 
tego komitetu jest rzeczywiście zro- 
bienie skandalu wszystkim partjom 
politycznym, a w pierwszym rzędzie 
wam z 14-ki. 3 

Wam w pierwszym rzędzie, gdyż 
jesteście rodzicami obecnego Magi- 
stratu, który przez swoją nieudolną 
gospodarkę ośmioletnią popełnił wo- 
bec miasta nietylko skandal, ale na- 
wet i coś więcej. 

Rozumiemy dobrze, iż w obecnej 
akcji przedwyborczej jesteście okrę- 
tem tonącym i wydajecie krzyk roż- 
paczy, ale w takich chwilach trzeba 
szukać ratunku, nie zaś chwytać się 
oszczerstw i insynuacyj, jakim jest 
wasz artykuł. 

Aby wam przyjść z ratunkiem, a 
to jest przecie obowiązkiem humani- 
tarnym, niesiemy wam kubeł wody, 
po wylaniu którego na wasze rozpa- 
lane głowy, zrozumiecie jedną prawdę: 

iż «Robotniczy Bezpartyjny Komi- 
tet Wyborczy Obrony Praw Robotni- 
ka» lista ur. 7 reprezentuje tę masę 
robotniczą, która nie odda swego 
głosu na żadne partje polityczne, a 
w tej liczbie są robotnicy różnych 
poglądów i <kołorów», którzy: chcą 
mieć Radę Miejską nie endecką i nie 
komunistyczną. a pragrią widzieć po: 
tężną instytucję gospodarczą, i 

| że skor» ludzie wchodzący w 
skład tego komitetu nie są wam zna- 
ni, to dowodzi, iż „oni są ani „ende- 
kujący*, ani „komunizujący*, nato- 
miast znani w szerszych masach ro- 
botniczych jako bezpartyjni. 

Prawdą jest, iż żądamy zniesienia 
podatku od ludu pracującego, ewen- 
tualnie zmniejszenia go, gdyż lud 
pracujący jest zubożały i wyprzedaje 
ostatnie łachmany, a nasze żądanie 
to jest głos ludu. : 

Prawdą jest, iż: stworzyliśmy zwią: 

zek list z 12-ką, gdyż do partyj ma- 
my uprzedzenia, zresztą każdy, prócz 

partyjnika, rozumie, że związek list 

nie łączy ideowo żadną stronę, a 

wychodzi z założenia formalnego ry- 
zyka. 

okrętu, 
„Dziennika Wileńskiego". 

+ 

Jesteśmy samodzielną jednostką i 
idziemy do Rady Miejskiej o bój za 
słuszne prawa obywateli, o obronę 
ludu niezamożnego, idziemy w jego 
imieniu i praw jego bronić — nie 
partii. 

Wierzymy mocno, iż _ wszelkie 
ataki na-nas ze strony endekująceį 
czy komunizującej, bezpartyjny lud 
robotniczy odeprze w postaci 
wego oddania głosu na Nr. 7, 

Robotniczy Bezpartyjny Komitet 
Wyborczy Obrony Praw Robotnika 

Lista Nr. 7. 
| joe] 

Rozwiązany wiec komunistów 
„Towarzysz" Kruk atakował Rząd. 

W czwartek grupka działaczy ko: 
munistycznych zorganizowała w sali 
Krengła (na ul. Ludwisarskiej) wiec 
przedwyborczy, W momencie kiedy 
jeden z kolejnych mówców, niejakiś 
Kruk, począł atakować Rząd, a zwła- 
szcza osobę Ministra Mevsztowicza 
przedstawiciel Komisarjatu Rządu na 
m. Wilno wiec rozwiązał. Wywołało 
to «święte» oburzenie hołotki przy- 
słuchuiącej się mówcy. Powstał krzyk. 
To poddopingowało  <towarzysza» 
Kruka do dalszych wrogich wystą- 
pień. Ostatecznie policja zmuszona 
była audytorjum składające się z ró- 
żnego rodzaju szumowin i. nieletnich 
żydziaków rozpędzić siłą. Aresztowa- 
no Dawida Babicza, znanego komu- 
nistę, który korzystając z ogólnego 
zamięszania rozrzucał proklamacje i 
odezwy antypaństwowe. : 

Sprostowanie. M 
Zarząd okręgowy Związku Koleja* 

rzy Zj. Zaw. Pol. nadsyła nam następu- 
jącej treści sprostowanie: „W Ко!рог- 
towanej w dniu 14 b. m. odezwie 
Polskiego Zjednoczonego Komitetu 
Związków i przedmieść dia uzdrowie- 
nia gospodarki miejskiej, adresowanej 
do członków organizacji zawodowych 
i pracowników umysłowych, jest wy- 
mieniony figurujący na liście kandy- 
datów na 18 miejscu, jako przedsta- 
wiciel Zjednoczenia Zawodowego Pol- 
skiego, «p. Slinko Włodzimierz, co 
wobec pisma naszego z dnia 14 bm., 
złożonego na ręce przewodniczącego 
Komitetu wego pana Sędziego Jana 
Piłsudskiego, nie jest zgodne z rze- 
czywistošcią“. 

PARTYJNE KOMITETY WYBORCZE. 

  

Faust w zalotach (centrokom)- 

wkoło niej, jak zdawkowa, obowiązu- 
jąca niemal moneta. Mickiewicz, nie 
biorąc już w rachubę Szczerego za 
chwytu dla księżnej, wprost pieszczo* 
ny w jej domu, obracający się, dzięki 
tej wróżce tak dla niego przyjaznej 
w atmosferze wszelakiej elegancji i 
artystycznych zabaw, uważał za sto- 
sowne odwdzięczyć się niztylko pięk- 
nie zbudowanemi frazesami, ale też 
i odcieniem w nich pewnej poufal- 
szej serdeczności. Powiedzmy bez 
obsłonek: czemżą ująć kobietę młodą, 
piękną, z artystyczną duszą? Zako- 
chać się w niej. Mickiewiczowi nie 
wypadało wprost nia być choć trochę 
zakochanym w uroczej góspodyni do- 
mu, w „północnej Korynnie“. Nie 
wypadało również runąć jej do nóg; 
pozostawała droga pośrednia: Sub ro- 
sa dać jej to poznać, a zarazem nic 
nie powiedzieć wyraźnego. 

Możnaby zapytać, kto wiersz pi- 
sal; Mickiewicz czy Trembecki? 

Bowiem w lirze polskiej mamy 
też ton galanterji w najłepszym stylu, 
a wyćwiczyliśmy go w cieniu łazien- 
kowskich szpalerów za czasów króla 
Stanislawa-Augusta. Przypomniał so- 
bie o tem Mickiewicz i, aczkolwiek 
romantyk, nie zawahał się w klasycz- 
ny ton uderzyć. ; 

A księżna Zeneida? Ks. Żeneida, 
przedziwnie znająca całą skałę uczuć 
ale też i artystycznego ich wyrażania 
z pewnością nie szperała po wierszu 
ocząmi potomnego krytyka-biografa, 
tylko, oceniwszy z rozkoszą piękne 
zwroty opisu, po przeczytaniu końco- 
wego ustępu, z uśmiechem pogroziła 

  

poecie koronkowym wachlarzem. 
Na wiosnę 1828 r., przed powtór- 

nym i ostatnim wyjazdem  Miekiewi- 
cza z Moskwy, żegnano poetę  uro- 
czyście na salonach księżnej. Na 
wiersz pożegnalny Kirejewskiego od- 
powiedział Mickiewicz improwizacją 

po francusku. Młody, rozentuzjazmo: 
wany ks. Baratyńskij ukląkł przed 
nim wołając: „Ah, mon Dieu! pourqoi 
nest il pas russe*, Przyjaciele Rosja- 
riie ofiarowali poecie puhar pamiątko- 
wy. Paszport "na ' wyjazd zagranicę 
wyjsdnała dla Mickiewicza księżna 
Wolkońska. Rychło potem odczyty- 
wano w jej salenie na „wieczorze а- 
kademickim” przekład rosyjski Ko- 
złowa „Sonetów krymskich*. 

Nastał rok 1830. Ks. Zeneida, 0- 
toczona uwielbieniem, sława i chlubą> 

Moskwy, opuściła stolicę, udając się 
przez Wejmar, gdzie złożyła wizytę 

Goethemu, do Rzymu. Tam spotkała 
się po raz wtóry z Mickiewiczem, 
który częstym bywał gościem | jej 
przy via Monte di Orianzo. Drugi a- 
toli 6w okres Stosunków pocty z 
księżną nie był 'już podobny do 
pierwszego. Łączyły ich już teraz 
przyjaźń i zażyłość, ale rozdzielaly 
co chwila nowe a liczne towarzyskie 
zobowiązania poety, mającego w wie- 
cznem mieście mnóstwo znajomych 
bliższych i dalszych. A wśród tych 
znajomych byli przecież Ankwiczo= 
wie... Ewunia... Chętnie i skwarpliwie 
brał udział Mickiewicz w zebraniach 
i wycieczkach, organizowanych przez 
księżnę, ale myśli jego nie były już, 
jak w Moskwie, tak często i tak nie- 

maso- 

  

ы 

  
|
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н Ci z pośród was, którzy chcą fachowcėw w Radzie  Miejskiej, j : a 
W I L N I A N I E! którzy chcą by Wilno miasto pigknych kościołów, było piękne, głosu Ą na i2. 

A FDA X > z 3 s s Sai Map BS roku „rujnować”, : panie pośle, sprawy” których wy po- 
* 0 IMSYMIKCJE ŻĘ tech. Ja osobičcie, panie  pošle  Wier- slowie ze Zw, Lud. Narodowego, ob- 

4 ale | 8 czak, hołduję zasadzie angielskich racającego się w. świece drobno- 
«Gazeta Warszawska Polauna» w Większy wypiek chleba, sięgający konserwatystów: „Zapobiegania: złu mieszczańskim nie jesteście zdolni do- 

163 numerze umieściła wywiad p. Ja- dziennie około 1 klg. i sprzeda- zawczasu”, Po „za tem jako ziemianin ceniać, wymagają one bowiem szerszej 
na Cichego z posłem Karolem Wier: jąc go w 5-ciu sklepach detalicznych. Z „dziada pradziada pamiętam, iż. de- perspektywy państwowej, której wam 
-czakiem pod tytułem: «Przed wybo: Nie są to odległe czasy i ludność Wiza szlachecka: „Bene matus et pos- brak. | и е С rami do Rady miejskiej w Wilnie», w Wilna doskonale pamięta ogonki S<SSlonalus» zawięrała myśl trafaą i | № koncu jedno  z/pylanie: Czy 
*którym pomiędzy innemi znajduję przy sklepach K. O. K. głęboką. Nie do samiego bowiem u- nie byłoby korzystniej poruszenie m 
następującą wzmiankę o sobłe: «Na O wypieku chleba tak w swojem TOdzenia, ale zarówno do posiadania łej. sprawy na łamach <Dzienni a 
liście tej (chodzi o listę Nr. 12) znaj< pišmie za Nr. 377 7 d. 15—1i—1023 Ziemi przywiązywala warunek- - Dewi- Wilefskiegos? Wszak «sensacje> a. 
dujemy takie kwiatki jak nazwisko p. r. pisał prezydent m, Wilna p. Bań: za ta do dzisiejszych okoliczności i stały przez p. posła zebrane w. Wil- 
"Obiezierskiego, który na całej Wileń- kowski: «Magistrat m. Wilna zaświad- wymogów czasu zastosowana, dopo- nie. Na co to strzelanie EE 
szczyźnie «zasłynął ze swej «wspa+ cza niniefszem © wielce pożytecznej Tina się i zarazem żąda, aby owa za wegł warszawskiego? Uniknę į 
niałej» gospodarki, doprowadzajacej działalności Spółdzielni Rolnej Kresu- „possessja“ polączona była Z wypel- byšmy niešcistėgo ujęcia, pisząc o 
do ruiny Wileński Związek Koope- wego Związku Ziemian w wyżej wy- nieniem społecznych i krajowych obo- jakimś Związku 'Kooperatyw—gdy tu 
ratyw», łożonym zakresie, jako o tem, że Wiązków, a w pierwszym rzędzie do w Wilnie działalność KOK i Ssół: 

Ponieważ nigdy żadnego Związku utrwalenie i rozszerzenie tej działalno. Nich zaliczam „w obecnych czasach dziełai nieomal dziecku jest znaną? 
Kooperatyw nie prowadziłem — a je- ści w zakresie zaopatrywania Wilna aprowizację miast, gdyż inaczej grozi Michał Obieżierski. 
stem od_pięciu laty Dyrektorem Spól- w tani chleb byłoby bardzo pożąda- Zagłada i rolnikom i państwu. To są Nb 
dzielni Rolnej Kresowego Związku ne, zarówno ze względów aprowiza- ‚ 
Ziemian i sądzę, iž autorowi: chodzi cyjnych, as też istotnie skutecznej 
o Spółdzielnię Rolną Kresowego walki z rożyzną». ` S 
Związku Ziemian i stosunek jego do Delegat Rządu p. Roman w pismie г PER AI : : 
aprowizacji Wilna. za Nr. 1020 z d. 7 ll. 1923 r. pisze:: | Juž we šrodę 15-g0 b. m. miasto | Dalef dlugie sznury związków, sto “Wilno po wojnie światowej, wy- „Stwierdzam niniejszem, że przy oso- przybrało odówiętnj SOB di |), Warzyszeń, cechów, bractw i kół reli- męczone najcięższą okupacją niemie: bistem zwiedzaniu uruchomionej przez Domy umajono zielenią i przyozdo- gijnych: Wreszcie poprzedzany przez 
<ką, mające okolice zrujnowase woj- Spółdzielnię Rolną Kresowego Zwią”- biono girlandami. Ulice, którenii prze- procesje parafjalne, chór katedralny 
ną, odcięte od swego Śpichrza Ko: ku Ziemian piekarni jak również szła procesja wyglądały jak ałeje ogro- i duchowieństwo, Celebrant ks. biskup wieńszczyzny i od naturalnych por- sklepów odniosłem wysoce dodatnie dowe. : AS Michalkiewicz pod złocistym balda- 
tów Libawy i Rygi, połączone z za- wrażenie. Rozszerzenie pracy Ssół- _ We czwartek 16-go (luty od sa- Chimem. 2. 
chodem Polski jednym tylko torėm džielni w kierunku dostarezenia chle- mego rana zaległy ulice. Pogoda do- = 7а шт przedstawiciele wladz, cy- kolejowym wobec braku mostu pad ba. szerokim warstwom mieszkańców pisała znakomicie. W słońcu błyszcza- wilnych Grodnem, znalazło się w fatalnej sy- po jaknajniższej cenie uważam za na- ły srebrne i mosiężne ożdoby sztan- i miasta. : 
tuacji aprowizacyjnej. Drożyzna i brak der pożądane*. ki darów. Wiatr lekko kołysał chorą. _ Zamykała procesję kompanja ho- 
artykułów pierwszej potrzeby były Pozatem « Spółdzielnia zaopafrywa: gwiami. norowa 6 p. p. Leg. 
wprost zastraszające! Sytuacja była tem ła szpitale, ochronki i instytucje dob- Powoli schodziły się grupy stowa- Napierający tłum powstrzymywała 
bardziej uciążliwą, a wobec możliwo- roczynne w artykuły spożywcze, a rzyszeń, cechów, bractw i Szkół na Z wielkim wysiłkiem policja. 
ści wykorzystania przez elementy wro- przez ostatnie dwa lata bezrobotnych plac Katedralny. MW różnych miejscach pochodu gie Polsce braków aprowizacyjnych w ziemniaki. Sądzę że i o powyższej _ W Bazylice ks. biskup Michalkie. Orkiestry stowarzyszeń i szkół wyko- przy wyborach do Szjmu Wiłeńskie- działalności: Spółdzielni pamiętają oso- wicz celebrował uroczystą sumę. nywały pieśni religijne na przemianę 
go i niębezpieczną, iż Magistrat m, by zainteresowańe, a w pierwszym Organizacje i szkoły oczekiwały Z chórami. RS? 
Wilna wyłoniony przez świeżówy- rzędzie zakony  Wileńskie, które w na placu Katedralnym, zamkniętym _ Całość procesji czyniła bardzo pod« 
braną Radę Miejską zupełnie Sprawą pierwsze lata budowy Polski tu u przez kordony wojskowe. niosłe wrażenie, 
aprowizacji się nie interesował i my- nas w Wilnie nie opływały w nadmiar Ulice, któremi miała 
śleć o niej nie chciał. “>. gotówki, a stałe korzystały z kredytu w zamknięte były dla ruchu kołowego. 

W. owym to czasie Kresowy Zwią- Spółdzielni, który jako kredyt w stale __ Oltarze urządzone były: przy Ba- 
zek Ziemian podjął się aprówizacji spadającej marce nie mógł być *ko- zylice, przy kościele Św. Jana, przy 
Wilna za pośrednictwem Spółdzielni rzystnym interesem dla Spółdzielni. kościele św. Katarzyny i na_ placu 

śRolńej jako hurtowni i 5-ciu sklepów Urządzaliśmy przez: kilka lat z rzędu: Orzeszkowej przy kościele św. Jerzego. K. O. K. jako punktów sprzedaży w Głębokiem kolonje letnie dla wi- _ Około g. li-ej procesja ruszyła 
detalicznej. Ziemianie kresowi, którzy <leńskiej młodzieży szkolnej, dając od. Bazyliki. е 
w swoim czasie stworzyli samorzutnie mieszkanie i całe utrzymanie bezplat« == Dziwnie uroczyście i majestatycz+ 
dywizję Litewsko Białoruską i W da- nie dla 12 osób=no i na tem też nie posuwał się pochód pod łukami mym wypadku zupełnie samorzutnie tylko tracimy, arcybiskupa na 
podjęli się bardzo niewdzięcznego. © Oto. jest—o, " 
zadania zaopatrzenia Wilna arty- się akcja S 
kuły spożywcze pierwszej potrzeby— . -* Teraz prz 
z góry traktując całą akcję nie jako zarzuu „ruiny*.. : 

, interes dochodowy lecz ciężki. obo. Ziemian, ARA 1500 członków. Za szkołami barwne korporacje 
wiązek społeczny. “ W. przeciągu czterech lat „zrónował akademickie. Akademików przy sztan-. 101 ) 

O ideowości tej akcjj możę za: się* w stosunku 100 zł.'na człowieka darze Kosmitetu akademickiego ilość wiązania procesji przy Bazylice Me: 
świadczyć «Apel do mieszkańców. co wyniesii rocznie. Stawiany znikoma. Gdyby nie korporacje, nie tropolitalnej, osz 
Wilna» umieszczony w trzech. wileń-. nii jest Zarzut przez nieznanego „mi zauważonoby ich: wcale. FĘZSA skich gazetach codziennych, który. osobiście posła Wierczaka, iż jestem: mam 
dosłownie głosił co następuje: «Po: k 3 3 
dając poniżej ceny na artykuły spo 
żywcze, które Spółdzielnia sprzedaję 3 
ze sklepow swoich K. O. K., zglasza+ Systemie apro) 
my apel do mieszkańców Wilna: sięściśle. 

„Aby mie robili niepotrzebnyci Pre tem: iż leoiej "| 
zapasów, gdyż napewno na tęm stra: siądającym stracić 25 z 
cą, ponieważ następnie transporty bę- nim czasie, niż dt 

Uroczystość Bożego Ciała, 
  

iść procesja 
wstępować w Serca i otucha w opiekę 
Panienki Ostrobramskiej, tej, która 
dała. światu Odkupiciela. Jego wielbiąc. 

tem, wkładając na skronie 
szczerozłotą. ; ' 

. W: każdem sercu w dniu Bożego: 
Ciała ufaość w opiekę Syna Bożego 
i Matki Jego, Królowej Naszej. roz-- 
kwitłaa A słońce radosne w promie- 
niach kąpało prastare mury „grodu 
Ostrobramskiego. Ufność łę wzmoc- 
niło uroczyste błogosławieństwo udzie- 
lone przez . celebranta w ;chwili. roz- 

Jej; koronę. 

  

r za - girland przy pałacu 
„to ną którem ul. Zamkowej. 

dzielni Ralnej rozwijała, Najpierw długie szeregi młodzieży 
ejdę do postawionego mi szkolnej. Pięknie wyglądały biało u- 
Dy“. Kresowy Związek brane Nazaretanki. 
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icmza, M. Engla, LA 
nego miasta B. U 
ży, prałała kapituły 
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dą tańsze. Aby pamiętali, žė. dolar nizmiu, który będzie: ich: drożej kosz- | Marka Zach. sł. o g.19 m.58  probosza parafi św. Ducha 
Sianów Zjednoczonych w przeciągu tować. Pamiętam jak rewolueja.w Pe- | Jutro. prezeskę Nar. Org. K< w 
tylko pięciu > (od 5 grudnia do 10 da A BI W „się ód braku | Gerwazego p. J Z A "szert W 

udnia) stracił na kursie 315, pun chleba... eželi Warszawa omal nie B d Cieli. Z ramienią idz. sądowych do 
Etów (3515 — 3200), a artykały: cad otrzymała 25 komunistów do . Rady Tess keiis s jo 1% ma komisji tej delegowan ii jędzio- 
dziennego użytku jak mąka, tłuszcze Miejskiej, to wina w, tem „panującej ‹ z dnia 17—VI 1927 r. wie pp. W. Łuczyński! i L. Łukasze- 
iinne pochodzenia amerykańskiego drożyzny. Naturalnie pp. z . „Gazety inienie wicz, a na ich zastępców pp. A. Jo 
są najlepszemi regulatorami cen we- Warszawskiej" odpowiedzą mi: „a któż: srednie | 165 dziewicz i W. FH R 
wnetrznego naszego rynku, Aby pa- tę drożyznę wywołał jeżeli nię rząd 
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i wojskowych, uniwersytetu Macyjne. -  - ; 

hołd składaliśmy Matce Boskiej. | 
Uczcimy ją wkrótce i do stóp Jej | 

upadniemy wraz z Pojską całą i ŚWia- 

‚ (Statki udeko 

  

    

Przygotoddnia do Koronacji 
Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Posiedzenie Komitetu Koronacyjnego. 
Wczoraj dnia 17 b.m. o g. 7:ej wiecz. odbyło się w gmachu woje- 

wództwa plenarne posiedzenie Komitetu Koronacyinzgo pod przewodnic- 
twem ks. biskupa Michalkiewicza. Poruszane cały szęreg spraw związa- 
nych z całokształtem działalności Komitetu. Poszczególne sekcje zdały 
Sprawę z przeprowadzonych przez siebie prac. Ogólnie krystalizuje się -już 
ostatecznie program uroczystości. Prace w stkcjąch poczynają się uzgad- 
niać. Przedstawiciele sekcyj zreferowali stan oożcny przygotowań i przed- 
stawili nowe projekty do zatwierdzenia, Pozostaje jeszcze cały szereg drob- 
nych spraw do rozsirzygnięcia i załatwienia. о) ; 

Definitywnie ustalono już, że w przededniu uroczystości l-go lipca 
Obraz zostanie przeniesiony o g. 5 pp. z Osttej bramy na-Plac Katedral- 
ny. Następnego dnia o g. 10-ej rano rozpocznie się uroczystość, zostanie 
odprawiona suma. Poczem po kazaniu i odśpiewaniu Te Deum pochód 
ruszy ku Ostrej Bramie. Na placąch Orzeszkowej i Łukiskim rozpoczęte 
będą nabożeństwa o godzinę później, by iłumy pielgrzymów nie napierały 
na czoło pochodu. Organizację samego pochodu opracowuje: w drobnych 
szczegółach sekcja pochodowa. (e) z a 

Z sekcji pochodowej. 
Sekcja pochoduwa powierzyła Stowarzyszeniu młodzieży polskiej opie- 

kę nad pielgrzymami, którą sprawować będą: członkowie: tej organizacji 
od chwili przybycia pielgrzymek aż do chwili wyjazdu 2. Wil a. Stan licze- 
bny przybywających pieigrzymek ustalony zostanie do dnia: 22-go b. m. 
do dnia tego bowiem nadesłane będą kwestionarjusze z posterunków po- 
licyjaych z wskazaniem ilości osób przybywających na uroczystości koro- 

З     

    

   
   

Ustalono ostatecznie, iż wzdłuż ul. -Mickiewieza/ ustawią się piel- 
grzymki na przemiany z organizacjami wileńsKiemi. Strach na tem strona 
artystyczna pochodu lecz umocni się karność i spoistość pochodu. W 
przeciwnym bowiem razie może powstać zamęt, który sbowodują napie- 
rające nięzorganizowane rzesze pielgrzymów. Na placu Katedralnym, jak 
już było poprzednio ustalone zarszerwowane będą miejsca jedynie dla 
duchowieństwa i przedstawicieli władz wyższych. Prócz. „łego uchwalono 
ostatnio umieścić na placu Katedralnym po. 2-ch przedstawicieli od każdej 
pielgtzymki: BS ARP ROR 

Wogóle czynione są Wszełkie możliwe udogodnienia pielgrzymom, 
by umożliwić im bliższy kontakt z uroczystością. Ks. biskup  Michalkie- 

Jakaś moc niespożyta zdawała się wicz kładzie, bardzo slušzaie zresztą, na to wielki nacisk. Musimy ludziom 
jej, Tem bardziej wię: 

"będą pielgrzymom zagranicznym, tak w obo- 
z c 

  

      

  

    
   

    

   

z poza Wilna PRAC Uroczystość jaknajbar 
ksze przyw leje przysługiwać będą pielgrz i 
zach lub kwaterach, jak. 

  

Is ® 

  

stycžnej, zakomunikowal, iž 
racji Koronacji został 

wd zatwierdzenia. Odpowiedź 
A ŻE PORZE 

j jų skcja dekoracyjna wzywa wła- 
am, giriandami i możliwie długiemi 
Loci przy tem uwagę właści- 

„Prof. Ruszcżyc, przewodni 
projekt znaczków pocztowych m 
przesłany do ministerstwa po 
nądejść ma w niach najbliższyc 
"4 Zaznacza również ptof: RUs: 

ścicieli domów do udekort 
chorągwiami o narodowych: kolo! 

   
    

     

   

  

      
   

  

   
   

'cieli domów, że kolorami Mmi.są biały i czerwony, a nie biały i 
„amarantowy lub buraczkowy. „pożądage są chorągwie nie kwa- 
dratowe lecz dłuższe prostokąt Mg 

Podczas pochodu na ulicach, ai przejdzie pochód właściciele 
mieszkań proszeni są. o wystawi /każdem oknie po dwie zapalone 
świece, Sekcja dekoracyjna 'ze swej stro 
monją ozdób. Specjałnie uiluminowana.. 
Zamhowa i gmach Dyrekcji Kolejowej. || w 

|| Podczas uroczystości robiane będą zdjęcia filmowe do specjalnego 
„obrazu o Wilnie. Z tego względu sekcja artystyczna postara się o możli- 
w a ORK w taa żale o: jak i ulic. ken „oj 
styczna opracowała tekże projekt sztemplów dła poszczególnych  sekcyj, 

ale p rojekty oce den js urządzenie widowisk na Wilji 
*korowane) i inne pozostają w mocy. — (c) 

owanie pielgrzymów. 
strowała za pośrednictwem swego biura 

„kilka tysięcy miejsc w mieszkaniach przy 
sób. Prócz tego jest 6 obozów. Sekcja wejdzie 

ŚĆ . nikacyjną. Spotkane na dworcu pielgrzymki 
odprowadzone będą: przez przewodników do wskazanych mieszkań i obo" 
zów. Na póronie dyżu уа ędą harcerze i członkowie S.M.P. (0) ( zwykle nic nie robi. 

"brak współdziałania Magistratu z akcją przed- 
Jaję się zauważyć utrudnianie pracy i niezro- 

j czuwać będzie nad ogólną har- 
dzie Kaplica Ostrobramska, góra 

rowane) i in 
    

  

         

    
   

      

   

  

        

nętrz + 22 Bi dop Temperatura 8 АВа g, „O Zumieniė idei-uroczystos . Bańkowski nazwał vroczystości korona- 
Warszawski m we dzie koza dr a w. Wilnie pania | = — Wczorćj vyrtiszyla z Wilna cyjne: „widów. chciał na nie podatek. Zaiste, wyjątkowa 
na dalszą zwyżkę marki polskiej, 'a w roku bieżącym właśnie rząd Mar Opad za do. | _ WI: Tor ar Metai dbalošė (c) 

zz. to na obniżenie u 1 Ró н o PA г EL. 7 rolniczą, * ski się A ‘ОБр A : ‚ iętali, że panika żywno: ciowa e 1.700,U00 zł—a pomimo | re i p. # p @ + 34 sA ZZO ara, W е аа SE , a . 1 ° * ra zmuszała do robienia zapasów już Wojewódy sRaczhiwiczł ua Ojców przewsżający i a" PZ a ro a M ą „Miljon czterysta tysięcy na akcję odbudowy. przeszła, a Polska ze spokojem i Wiina», aby o zapasie żyta pomyśle- — U wa gi: Minimum za dobę -L60C, *T. R. poczem zwicdzi wieś | Na skutek przedstawień p. Woje- _ Pan Wojewoda dokonał repartycji ufnością idzie po drodze ekonomicz- li na jesień, kiedy żyto o. 70 proc. Maximum za dobę —-20:C.  Tendencja W `°  Raczkiewicza*. poczynionych tej sumy pornięd iat i nego odrodzenial» Był to rodzaj pro: było tańsze — panowie ci tego nie Parometryczna spadek ciśnienia. sis daj a cdi KE konieczności Z Wto sad o 

ni" PA ycia URZĘDOWA.- ty ešas: Arap p, rownie, sj góbych, "gni | Premuatłkem    

     

  

aźby zwiększoną ilość lewicy — to 
wina spada na obecną Radę Miejską. 
Spółdzielnia nie chciała się w tym 

ogłosiliśmy. Era 
Po spaleniu się młynu hr. Tyszkie- 

wiczowej Spółdzielnia prowadziła: ży 

  

' ti SET = 5 Al, 

oderwanie przy dawnej przewodnicz- Mickiewicza, tłómaczenie francuski 
ce po pokóju. greckim... Po, roku. „Farysa”, wiersz Odyńca, portret lite- 
przebywania w Rzymie nabyła k$iężaa racki . Mickiewicza, ̀ skteślony . ręką 

Zeneida własną siedzibę. „Kupiłam księznej, ogloszony pa jej śmierci w 
/_ winnicę—pisała do  przyjacięla, już. „Ozuores cholsies de (E 

, bawiącego w Paryżu—która jest Cza Wolkoński*, wreszcie awa Jisty |. Mie- 
rująca. Będziesz pan miał w, hiej ale kiewicza do księżnej z c 
tane, sam ją sobie narysujesz. Przy pisane z Drezna ||| 
wejściu stoją pańskie dwa dow po- Zaciszne ać kome tz 
marańczowe*, RZA „„glądalo już żadnych 

Wśród jednej tedy z winnice, W.wych zebrań ani zabay 
które Rzym Ówczesny obfitował, w dziła 'w niem życie  « 
prześliczaem położeniu, z charakte- Oddała się nabożeństwu i m 
tem rzymskim, z rozległym widokiem: nyra ticzynkom, Nieszczęśliwi i 
na Kampanję, Z ruinami akwaduktu, d; 

   

     
     

       

ubo- 

й k azywali ją ki esy 
bliższem sąsiedztwie brąmy Św. na czas krótki zawitała do Moskwy i won k 

Jana; w oddaleniu cd gwaru i ruchu Petersburga, aby cały swój majątek wie Prezydjum Woj. Komitetu 
,asgjmiasta stanął ładny pałacyk onarty a przekazać synowi, W tym też czasie W. F. i P. 

(wee mddeiigi rzymskiego. Winnica wyszedł z: alk utwór, jej, prze- Państwowego Urzędu w. F. i P. W. 
zamieniła się w pottyczny ogród, pe- PE man p. t: «Czterej 
łen cyprysów, wawrzynów,  pinij i Aniołowie», ga pot 
wiecznie zielonych dębow. Taką byla iu: „Olga.“ W r. 1840 widziano księż- 
„Willa ks. Wolkoūskiej“, do której nę, również na krótko, w Warszawie, 
zdpraszała Mickiewicza zacna i szla- przybylą dla odwiedzenia syna, mar 
chetna przyjac 20 posadę: ! 
było og a owy papa le namiestnikowskiej  kancelarji  Króles- 
wrócił nad Tyber, aż dopieró „W. r. stwa polskiego. o śmierci męża, za- 

1848, Dziś jest ta willa własnością Szłej w. Tok potem, nie opuściła już 
markizy Rem _spadkobierczyni Rzymu do końca życia. Duch księż- 
syna ks. Zeneidy. yk (res Isi 

: argrabina Campanari troskliwie: w- kółku rozmyślań 1 praktyk religi|- 
przechowuje tam wszystko, co łącz- nych, unoszących go niemal w cksta* 

"mość ma z ks. Zeneidą i  Mickiewi- tyczne zachwyły... 
czem, z latami ich stosunku w Mo- Umarła ks. Zeneida Wołkońska w 
skwie, z obu zimami 1830 i 1831 r., Rzymie w r. 1862, Prochy jej spo- 
spędzonemi razem w Rzymie. Jest czywają obok męża w kaplicy przy 
tam w „willi ks. Woałkońskiej* auto: kościele św. Anastazji, w której od 
graf przekładu francuskiego wiersza: czasów Sykstusa V przechowują się 
„Na pokój grecki”, dokonanego przez serca papieżów. J. 

    

     

s de lą pr. Zeneide cerzy i oddziału strzelca prowadzi 
iwa Ji przez pułkownika 

'Na uroczystości obecni 

| tor Okręgu B 
"mecenas Abramowicz i ini. | 

   
1 

Wojewoda przyjął defiladę Od 

ka, a której nie dano jącego posadę przy dyplomatycznnej ge 

mej w Ca ok zamknął się. | 

— Pan Wojewoda na otvarcu 
święta sportowego. W dniu wczo- 
rajszym p. Wojewoda Raczkiewicz w, bełskietn.. 

Naczelnika Wydział. |nicz › 'towarzystwie 
Bezpieczeństwa p. Kirtiklisa obecį    był w Porarach na otwarciu  Świę p Grodna. sportowego, które 
19 b. m. włącznie. 
Wojewody odbyły się ćwiczeni, 
łowe hufców szkolnych, oddzi 

trwać będzi 

Kochu 

zkolnego 

RZ 
i 
ziałów 

przysposobienia wojstewig "na ul. 
Mickiewicza. Bi ej 

— Nowomiano 

nia o godzinie 5ej popo 41 

  łan" członko: 

W. Na mocy zarządzenia 
* 

praw . Wojsko- przy. Ministerstwie 

gat część druga poemi” wych Prezydium Wojewódzkiego Ko- mitetu W. F. i P. ® 
jak wiadomo 1 ` 
„Raczkiewicz, Kurator | p. Ryniewicz | 
za Popowicz, ainas dakai 
4-ch członków Komitetu w osobach: 
Prezesa Staszewskiego, prof. Patkow* 

skiego, Dra Brokowskiego i mec, 
Abramowicza. 

° — Okręgowa Komisja Dyscy* 
plinarna dla nauczycieli Wil. 
Okr. Szkolnego. Z rozporządzenia 
pana Ministra W. R. i O. P. zorga- 
nizowana została Okręgowa Komisja 
Dyscyplinarną dla nauczycieli wileń- 
skiego Okręgu Szkolnego. Da komisji 
tej powołano trzydzieści cztery osoby 
a pośród nich p. p. dr. Witolda Wę- 
sławskiego, adwokatów: W. Abramo- 

„do którego, 
p. Wojewoda. 

    

„dz 

byli człon 
gt I nie na U.S.B/ W 

       

wych. Wczoraj 17-go w piąt 

yniewicz i. 

   

   
   

   
          

     
      
      

  

   

   

skim ) tację dalszej. 
iadc 

i A pasa zniszczeń 
Lu- wojennych, a przedewszystkiem przyj- 

Ral- ścia z OBIE ludności zamieszkałej 
sŻy- A. barakach i prowizo- rznie sk 
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canych mieszkaniach, Mi- 

nsterstwo Robót. Publicznych otwa- 
yło. dla: Województwa Wileńskiego 
kredytywę tia rok 1927 w wysokości 
400.000. złotych na udzielanie po- 

|dowańym pożyczek w myśl usta: 
wie. | 

   
' Wycieczka ‹ 

na. Bąwi w Wilnie od 
do, 16 gó bm, wycięczka uczenie. ej państwowego gimn, im, E. Pla 
su w Grodnie. Wycięczka zwie” 
ila miasto i bliższe okolice, Opi 

wądzają po mieści 

5 

  

   
        
     

  

: 

Чепису г Отойпа, : E 
tzAS się nie zapisali, prosze- 
"zgłaszanie się w zakrystji 

niedzigię po Mszy akademickiej. 

|— (c) Prace ikon isyj | ! у 
4 ai ek 0 ok! 

kończone zostały prace komisyj : im. 
borowych rocznika 1906-go i'st iego 13, , zawiadamia, 
szych. Liss sau Stępne. odbędą się w | & + "Wędigś: Ggotkij Bistysi MIWIEAORNZSWI © gii” 
1906 wykazał względnie dobrą spraw- 4. 
ność fizyczną w porównaniu z rocz- 
nikami poprzėdniemi, > | 

, Wszysci ci, którzy z jakiehkol- | 
wiek bądź powodów na komisję Się 
nie A boclignieti zostaną do od- 

OWE OŚCI |. /pa.ia., prywatnych Wil. Okręgu. Szkolnego 
` — Pożegnanie plk. Paslaw- | san oda) Kal ein, IBO, ) skiego. W dniu wczorajszym wyje: ja>ujtów i żeńskiemu Zgromadzenia 
„chał z Wil S.S. Najświętszej Rodziny 

, įesiennym=—dn. 27.VIII 0. 

-— Pełne prawa szkół średnich 
trzymały następujące gimnazją. 

Ministerstwo W.R ! ! 
'wa publiczności dla szkėl  šrednich 

  

=
 

  

   

  zał z. Wilna, żegnany na dworcu j 
kolejowym przez oficerów sztabu i Na rok szkolny 1927—28—gimn. ko: 
delegatów całej brygady, dowódca edukacyjnemu Chaima Epsztejna | 
6 brygady KOP. płk. S. Pasławski. polskim językiem nauczania, 
Jak wiadomo. płk. Pasławski otrzymał: ' (2 Wystawa szkól 
już nominację w Warszawie. wych. Wobec znacznego zaintereso- 

Т AKADEMICKA: wania się Wystawą szkół zawodo: 
—Akademicka adoracja Najśw. wych (dotychczas zwiedziło wystawę 

Sakramentu. W niedzielę dnia 19 7256 osób) Komitet Wystawowy od- 
b. m: w kościele św. Jana odbędzie łożył zamknięcie wystawy do niedzie- 
się doroczaa akademicka adoracja li, 19 czerwca r. b. : 
Najśw. >akramentu. tAkademicy(czki), W niedzielę zniżka opłaty wej- 
którzyby chcieli wziąć w niej udział, ściowej o 50 proc. czyli dla doros* 

®   

r, SZKOLANA. „aikiestra-Paūs 
lasowe Gimn. Koe- cznej. 

` : tylko dwa dai 
        

„Rolniczego. 
‚ 1 О.Р. пабаю pras | 

  
Nazaretu. „B 

  

i 
ZOB. OU inż, 5 fickoiwiko 

do- « 

uwzględnione zostały powiaty, przez 
które przechodzą okopy niemieckie. 
Wymieniona akredytywa będzie zre- 
alizowana przez. Państwowy. Bank 
Rolny w przeciągu najbliższych 6 
miesięcy. Niezależnie od pomocy 'go- 
tówkowej w powiatach, gdzie isinie- 
ją zapasy drewnianego budulca po- 
życzki będą udzielane w naturze przez 
wydawanie materjału budowlanego. 

\ 

lych 20 gr., dia młodzieży A gr. 
W sobotę 18 b. m. pižygiywač 

będzie orkiestra Męskiej Szkoły Hand- 

       

    

lowej, w niedzielę „zaś 19 b. m. — 
ństwowej Szkoły  Techni- 

Spieszcie zwiedzić — jes 

     

go i hodowianego Wit. Twa Rol- 
niczego. W dniach 14 i15bm, odby- 
ły się posiedzenia wydziałów roinego 
i hodowlanego Wileńskiego T-wa 

  

4 WZ pierwszym dniu na posiedzeniu 
wydz. rolnego, któremu przewodni- 
czył p. Z. Ruszczyc wysluchano pro- 
okułu z poprzedniego zebrania po- 
czem Dyr. stacji doświadczalnej w „Bieniakoniach _ Łastowski | wy- 
głosił referat _n. 1. „Wyniki doświad- 
'czeń z aawozami zjelonemi ch dal- 

„Je Jurkowski mówi 
kołach porad sąsiedzkich». Ko: 

munikat ten wywołał żywe zaintereso- 
wanie, czego dowodem jest zorgani* 
zowanie się ad hoc kilku takich kół 
porad sąsiedzkich. 

W drugim dniu” zebrania wydz. 
hodowlanego przewodniczył p. ]. Śli- 
zień. Po wysłuchaniu protokułu ż2 
doprzedniego zebrania wydziału p. 
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Przedmiesšcia Wilna. 
  

przewodniczący złoży! sprawozdanie umysłowego i kulturalnego szerokich 
z wyników konferencji hodowlanej w mas społeczeństwa kresowego sto- 
Warszawie. Szanowny mówca wyjaś- warzyszenie naucz. postanowiło przyjść 
mił, że Ministerstwo Rolnictwa coraz z pomocą Polskiej Macierzy Szkol- 
więcej interesuje się Kresami. Ostat- nej przez zorganizowanie w przyszłym 
nio uchwalono, że stajnia Janowska roku szkolnym szeregu kursów, dla 
po gruntownem  zreorganizowaniu dorosłych, analfabetów i półanalfa- 
jej oddana zostanie wyłącznie na usłu» betów na całym terenie województwa 
gi województw Wileńskiego i Nowo- wileńskiego. 
gródzkiego. "e Jezu e zamie- ROŽNE. 
rza sprowadzić sto ogierów rasy ||| bit ge 
pólnocno-szwedzkich, którzy zostaną „gz; Ai G 9 AŻ 
umieszczeni w Janowskiej stajni, dla 
wspomnianych województw. 

Prócz tego Ministerstwo postano- 
wiło, że w okresie kopulacyjnym ro- 
ku 1928 zorganizowane będą stacje 
kopulacyjne, rozmieszczenie których 
odbędzie się w porozumieniu z. or- 
ganizacjami rolniczemi. Sprawą tą ma 
zająć się Wileńskie T-wo Rolnicze. 
Następnie p. insp. Opacki złożył po- 
parte wykresami sprawozdanie zdzia: , .„, Zosta kiolówejsMadR>wEkiELY: 
łalności zw. Kółek Koniroli obór za НЕ Ъ‚і:‚';&. грооп“і':ь‚і:дгё::„_“ёу’ ро- 
rok 1926. Ze sprawozdania tego wy- niedziatek premjera «Czerwony fotel» (<Pre- 
nika, że udojność obór zarejestrowa- mie»). Pajeikiuikuka niesikóica w Te : Ss = z 2 
nych w Zw. Kółek powiększyła 8 o atrze Polskim. W niedzielę o g. 4 m. 30 
50 proc. przy jednoczesnem zmniej pp. komedja Hennequina i Vebera <Pani 
szeniu się kosztów żywienia. prezesowa>. | 

o Namiezebranie stow. chrz. kui Ay ód hoBernódch 
narodow. nauczycielstwa. : Dn. 12 ski). «Dziewczę z Holandji». Dziś powtó- 
bm. odbyło się walne zebranie Człon- rzenie wczorajszej premiery, świetnej ope- 
ków stowarzyszenia chrz.-narod. fia- retki E. Kalmana «Dziewczę z Holandji», 
ucz. szk. powszechnych w Wilnie, Eiira Geria ages przychylnego przyjęcia 

UDIICZNOŚCI. 

e którem plono eprawy SADZE F Wykonawcy ról głównych: ]. Sokołow- 
ważnie natury organizacyjnej, ponad- ską, M, Czerniawsta, Z. Malinowski, R. Mi- 
to wysłuchano dwu referatów w związ= siewicz, St. Laskowski i inn. Kapelmistrz 
ku z któremi przyjęte zostały nastę- Wiktor Sirota. 

> Początek o g. 8 m 30 pp. Bilety od g, 
pujące rezolucje: 11—4-е w kasie Teatru Polskiego, od 

1) Stowarzyszenie chrz.-narod. na- zaś żel w kasie Teatru uo : Е 
ucz. szkół powsz. będzie dążyło do — Popis publiczny uczniów i ucze- 
podniesienia szkolnictwa powszech- o o P E Wi as 

niego przez zmianĘ programow szkol- dzie si = sali Teatru Polskie o «Lutnia> 
nych w kierunku zmniejszenia nad- doroczny popis publiczny uczniów i uczenie 
miernego przeciążenia ich zasobem Konserwatorjum Wileńskiego. 
naukowym na korzyść wychowania, Popisywać słę będą klasy fortepianu, 
na które w dotychczasowym progra: Ki date we, instrumentów 

mie nie ma miejsca, „Początek 0 g. 12 w poł. Bilety do na- 
2) Zważywszy, iż najlepszym czyn- bycia w kasie Teatru Polskiego od g. 11 do 

nikiem wychowawczym w szkole jest 9 W: bez przerwy. Das 
dobra organizacja uczniowska i 

konnych w Pośpieszce. Konkurs bip- 
piczny. Totalizaior, bufet, orkiestra 
wojskowa. 

Początek konkursu hippicznego o 
godz. l-ej pp. wyścigów konnych o 
godz. 3-ej pp. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia») Dziś 

— Ogród po-Bernardyński. 18 
SA- czerwca r b. o godz. 8 wiecz. z udziałem 

merząd szkolny, stowarzyszenie na- Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej wystąpi 
ucz. nawołuje čale nauczycielstwo do skiej T Dal pars Anas, New-York: 
organizowania na terenie szkół WZO- si a 1 ai erme w eūjo lanie: murzyn p. 

rowych samorządów szkolnych i or- kip iles a) ice: 
ganizacyj uczniowskich, z których na- | uc Wejście zł. 1, dla uczni 50 gr. 
czelne miejsce powinno zająć harce. Popis uczenici uczniów szkoły 

stwo, jako najbardziej odpowiadające spiewu solowego p. Z. Kozubow- 
potrzebom naszej młodzieży. skiej odbędzie się w dniu 18 czerwca 

3) Wobec tego, iż dotychczaso: 1927 r. o godz. 8-ej wieczorem. w 
wy stan uposażenia nauczycielstwa sali „Związku Ziemian Kresowych” 
ujemnie odbija sią na szkolnictwie, przy ul. Zawalnej N:. 1. Wstęp tyiko 
walne zebranie członków stowarzysze- та zaproszeniami. 
nia będzie domagać się od czynni: _ Zaproszenia otrzymać można dziś 
ków rządowych podniesienia Uposa- w sobotę w godz. od 3 do 5 po po- 
żenia materjalnego minimum 50 proc. łudniu przy ul. Sierakowskiego 25, 
dótychczasowych poborów. 

4) Celem podniesienia poziomu 

a 9 ZO ÓW DO i o i i i i i i I i i i ra ii 

m Dziš premjera! PARTER od 50 gr. COLLEN MOORE, która łączy w sobie dziecięc naiwność 

mz wywólmi kokieterią i MILTON SIIS — niezapomniany z «Wyspy Zatopionych Okręt w> й e $ 

„Małżeństwo grobem miłości” 
Nad program <Tajemnica kawalerskiego pokoju» arcywesoła farsa w 2 aktach. с 

, Kino ia 
Teatr „Polonja 
ul. A. Mickiewicza 22, в ; 

macie ze wszystkich czasów w 9 aktach 
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Drugi dzień wyścigów konnych. 

W dniu Bożego Ciała na torze wyści- 
gowym Pośpieszka odbył się drugi dzień 
wyścigów konnych, zorganizowanych przez 
Wileńskie Towarzystwo Hodowii Koni i Po- 
pierania Sportu Konnego. 

Pierwsza zaraz gonitwa z płotkami na 
dystansie 2100 mtr. przyniosła sensacię, 
Klacz «Rea», dosiadana przez por. Ważyń- 
skiego 3 DAK. bijąc o trzy długości pozo- 
stałe pięć koni przyniosła amatorom totaliza- 
tora 186 za 10. Drugą nagrodę zdobył <Ex- 
centryk», jeździec por. Mittas 26 p. uł., trze- 
cią klacz «Renata», jeździec p. Tatarowski, 
Czas «Rea> 3 minuty. 

Zachęcona tem publiczność tłumnie ru- 
szyła do kas totalizatora, by w gonitwie z 
przeszkodami (dystans 3000 mtr.), sprobo- 
wać szczęścia. Z sześciu koni pierwszym był 
<Eros», pod płk. Łodzińskim DOW, Wilno. 
Drugim <Energiczny» pod płk. Kozierowskim 
4 p.uł. Trzecią «Panna» dosiadana przez 
por. Sucheckiego 21 p. uł. Czas <Rrosa» 
4.15. Totalizator 36 za 10. W biegu tym je- 
den z jeźdźców, n. b. prowadzący bieg, 
dzięki potknięciu się konia spadł, mimo to 
bleg skończył. Trzecia z rzędu gonitwa z 
płotkami na dystansie 3000 rozegrana zosta- 
ła pomiędzy irzema końmi. Zwyciężył bez- 
apelacyjnie o pięć długości «Cezar» pod por. 
Mittasem, drugie miejsce zajęła «Reve d'or» 
por. Ważyńskiego. Czas 4.50. Totalizator 18. 

Do biegu myśliwskiego na dystansie 
około 8 klm:. zapisało się 12 jeźdźców, przy- 
czem dopuszczone do niego zostały jedynie 
konie nie nagrodzone dotąd w biegach z 
przeszkodami i płotamii oraz konie, które 
uorzednio wygrały już bieg myśliwski. Fi: 
nish biegu rozegrał się na torze. Pierwsze 
cztery miejsca zajęli w kolejnym porządku: 
rtm. Obidziński 4 p. uł.—«Łatwy», por. Cho- 
roszewski 4 p. uł.—«Oleńka», ppor. Smolski 
23 p. uł. — «Maszt» i por. Prosiński 13 p. 
uł. — «Mazur». Por. Kosiński 23 uł. uł. po- 
mimo brawurowego zwycięstwa na finishu 
nie otrzymał pierwszej nagrody z racji po- 
pełnienia uprzednio błędu, za co został 
zdyskwalfikowany. Zdobywcy tych czterech 
miejsc otrzymali nagrody honorowe. 

Czwarta gonitwa z przeszkodami, na 
dystansie 3000 mtr. zawiodła o tyle publi- 
Czność, że z siedmiu zgłoszonych początko- 
wo koni stanęło do startu zaledwie trzy. 
Wygrała <Alba» por. Miitasa przychodząc w 
Czasie 3.50 o dwie długości przed <Wetsche- 
та» pod por. Donnerem. Trzecim był «Bra- 
wo» pod por. AWA 21 p. uł. 

Bieg ten przyniósł nader ucieszny epi- 
zod. Jakiś bardzo nerwowy i zapewne tro- 
chę zawiany (nie przez wiątr) jegomość tak 
wymownie i głośno zachęcał p. por. Donne- 
ra do popędzania klaczy, że publiczność sie- 
dząca w pobliżu niespokojnego totalizatoro- 
wicza uśmiała się do łez nie mając czasu na 
obserwowanie biegu. Totalizator wypłacał 30. 

Ostatnia gonitwa, płaska, na dystansie 
2400 mtr. przyniesła zasłużone zwycięstwo 
ogierowi «Darius», przed <Bajeczną» i «Ме- 
wą» — Totalizator 18, 

Pomimo niepewnej pogody i dość zim- 
nego wiatru publiczności zebrało się dużo. 
Na ogół trzeba przyznać, że nadmiernie dłu- 
gie przerwy pomiędzy biegami są zoyt ucią- 
żliwe, zwłaszcza w zimny dzień i to spra- 
wiło, że wiele osób nie doczekawszy się 
ostatniego biegu odjechało do miasta. 

Jutro zawody kolarskie o Mi- 
strzostwo Woj. Wileńskiego. 

. Zarząd Wileńskiego T—wa Cyklistow- 
skiego zawiadamia swych członków, że w 
dniu jutrzejszym odbędą się zawody kolar- 
skie o Mistrzostwo Województwa Wileń- 
skiego. Start o gas 1-ej na 3 klm. przy 
szosie Mejszagolskiej. 

Klub sportowy 3 p.sap. mistrzem 
Wil. O.Z LA. 

W dniach 11, 12i 13 bm. odbyły się 
zawody lekkoatletyczne o mistrzostwo Oktę- 
gu Wileńskiego. 

W ogólnej liczbie 18 konkurencji za- 
wodnicy 3 p. sap. uzyskali 10 pierwszych, 
6 drugich i 7 trzecich miejsc, zdobywających 
mistrzostwo Okręgu sumą punktów 55, 

Saperzy górowali w biegach krótkich, 
rzutach, skokach, oraz zdobyli dwie sztafe- 
ty 4x100 i 4x400. 

W zawodach brał udział znany wielo- 
bojowiec sierż* Wieczorek z 3 p. sap., który 
przechodzi obecnie kurs w Poznańskiej Szko- 
le Gimnastyki i Sportu. 

Wybitnymi zawodnikami na boisku byli 
st. saper Gniech, pp. Halicki, Wituch i Kta- 
put z Pogoni, oraz świetny średnio dystanso- 
wiec p. Sidorowicz z AZS. 

Poprawiono 7 rekordów Wil. O. Z. L. A. 

Obóz instruktorski wychowania 
fizycznego. 

Z dniem 1-VII b. r. w miejscowości So« 
ły w powiecie Oszmiańskim rozpoczyna się 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 
— Nieszczęśliwy wypadek. W 

dniu wczorajszym przechodzący ulicą 
św. Anny byli świadkami strasznego 
wypadku. Uczenica IV oddziału szko- 
ły powszechnej Nr. 39 mieszczącej 
się w domu p. Perkowskiego Irena 
Piworowicz (Mostowa 25—7) podczas 
przerwy w szkole bawiła się na bał- 
konie I! piiętra i w pewnym momen- 
cie wzchyłając się straciła równowa- 
gę i upadła na bruk ponosząć śmierć 

w dra- $ 
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zaj Paiter od 80 gr., Balkon — 50 g. 
Wielka sensacja! Film, o ktorym mówić będzie Wilno! 99 
p/g słynnej operetki Kalmana. W rol. gł. 
Niebywały przepych wystawy! 

Kino- z" „RElIOS” 
ul, Wileńska 38, 

Hrabina MARTCA“ 
HARRY LIEDTKE “i przepiękna VIVIAN GIBSON. 

e 
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Gi Es 
i Miejski Kinematograf wyświetlane tilmy: 

A ŁACH» kom. w 2:ch 
<Swiatfilm» w Wilnie w 1-ym akcie. W Kulturalno-Oświatowy 
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Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5) 

od g. 5:ej, w inne dnie od g. 0. Ceny biletów: 

į 6 iała tragi- „Jak zostač primadonną“ pożedja w s akt. 
W rolach głównych Colleen Moore i Lloyd Hughes, Nad program: «KRÓL w OPA- 

ŃSKA REWJA MÓD» wytwórni 

@ 

aktach i «PIERWSZA WILE) 
poczekalni koncerty radjo. 

Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Wł. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz, 10-ej. 
Kasa ną w uiedzielę i dnie Świąteczne od g. 3 m. 30, w soboty od g. 4 m. 30 
inne dnie od g. 5 m. 30. Początek seansów w niedzielę i święta o g. 4-ej, w sebeb BR 

parter — 60 gr., balkon — 30 or. 
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NIŹDWA MILIONY stoików. > 
gp KANE TEWNETĘ2; 

| SpRzenaNO WigcEj 

MLODOSC 7 
i PIĘKNOŚĆ | 
nadaje 

kążnej TWARZY | 
KOBIECEJ 
krem | 
СВ 

° | М ЕТАРХОВРНОЗД, 
USUWA RADYKALNIE PiEGI/WĄGRY, 

4 3ZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚĆ i INNE DEFEKTY CERY. 

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

      

  

   
   

   

  

  
wydawca Stanisław Biackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski 
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z 10100 marki | 
«Jndian» tanio sprze- 
dam, oraz żyrandole 
elektryczne. Mickiewi- 
cza 37. Zakład Mie- 
chaniczny Piórewicz. 

Student 
wydz. filozoficznego 
poszukuje  kondycyj 
na wsi na Czas ferji 

letnich. Adres; 
Bakszta 11—50. 

  

  

biono Zgu 
BRANSOLETKĘ 
ZŁOTĄ 

idąc ul. Mickiewicza, 
Tatarską i  Jezuicką. 
Drogą mi jest jako 
pamiątka, roszę O 
zwrot za wynagrodze- 
niem.  Nowogródz- 
ka 107. Widuch,     

Tania wyprzedaż wianków 
w pracowni wianków metalowych 

Immorte « Wielka ul. d. 3, m. 1, 
wejście z bramy, 
    

   
   

    

  

Słynna Wróżka Ghiromantka 
przyjmuje od 10 do 8 wieczór. Prze- 

powiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości i td. Adress naprzeciw 

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

.0000000000000030000603656 INNNUNM 

Niech każdy komu potrzebna żniwiarka 
zanim ją nabędzie, wpierw zapozna się ze 
szwedzkiemi żniwiarkami «Viking» nowego 
modelu. Znajdzie je w składzie Zygmunta 
Nagrodzkiego w Wilnie. 
NNENUNANAUNNNANARNNNANANNANNM” 

Odpowiedcialny za 

na miejscu. Rodzice zmarłej tragicz- 
nie są ludźmi Średnio zamożnymi i 
mają na ul. Wiłeńskiej Nr. 48 prałnię. 

: Kradzieże. Doktorowi Witoldowi 
Kieżunowi (Garbarska 5) za pomocą otwar- 
E M POD kluczem skradziono 

rb. w złocie oraz złotą obrączk - 
nej masa 2500 zł. AK AK. 

„. — M. Mańkowskiemu (Piwna 2) skra- 
dziono 850 zł., 100 rb. w JM 220 dot. 
oraz 2 R zegarki. 

—. Andrzejowi Borowko (Anto 
skradziono 105 rb. w złocie Mr wa 2) 

‚ — 8. Chajkinowej (Miłosierna 6) skra- 
dziono z balkonu futro wartości 850 zł. 
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KOSMETYCZNYCH, 

Sklepy detaliczne: 
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Mineralne sole i opłatki dla użytku wewnętrz- 
nego, ekstrakty I sole do wanien. 

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

użytku domowego, przedmioty do kąpieli. 

WIELKI WYBÓR TOWARÓW 

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

04 +++4000440- 

"Redakcja „Siowa“ 
| poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 4 
; średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji $ 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 
) Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa $ 

Tylko lista 12 postawiła waszych kandydatów na miejsca czołowe. 

Tylko ludzie z 12 dbać będą o wasze interesy. Głosujcie na 12, 
  

6-tygodniowy obóz instruktorski wychowa- 
nia fizycznego, organizowany przez D, O. K. 
Ill. w myśl dyrektyw Państwowego Urzędu 
Wychowania Fizycznego i przysposobienia 
wojskowego. 

Do obozu tego mogą być przyjęci kan- 
dydaci na instruktorów i stowarzyszeń p. w. 
organizacji i klubów w. f. i sportowych, na- 
uczyciele szkół powszechnych, słuchacze 
wyższych zakładów naukowych oraz niesto* 
warzyszeni. 

Kandydaci na ten obóz ze stowarzyszeń 
"p. w. mogą się zgłaszać przez swoją organi- 
zację u oficerów przysposobienia wojskowe- 
go, wszyscy inni u kierownika Ośrodka wych, 
fiz. „Wilno* (ul. Dominikańska Nr 13). 

Kandydaci mają złożyć deklaracje, że 
po ukończeniu obozu będą pracowali jako 
instruktorzy w stow., lub pod kierunkiem 
oficerów p. w., lub kier. ośrodków p. f. 

Pozatem kandydaci powinni 
się świadectwem lekarskim, stwierdzającem 
doskonały stan zdrowia, oraz następującemi 
wynikami próby sprawności fizycznej, którą 
przeprowadzą stowarzyszenia (dla niestowa- 

Budowa Stadjonu reprezentacyjnego. 
W środę o godz. 10 rano w małej sali 

konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego od- 
było się, pod przewodnictwem p. Wojewody 
Raczkiewiczažposiedzenie Prezydjum Komite- 
tu budowy Stadjonu reprezentacyjnego z. 
Wschodnich. 

W obradach wzięli udział pp.: gen. Po: 
powicz, ;zprezydent Bańkowski, vice-prezy- 
dent Łokuciewski. prezes dyrekcji Kolejowej 
inż. Staszewski, nacz. wydziału bezpieczeń- 
stwa Kirtiklis, Kurator Okręgu Szkolnego 
dr. Ryniewicz, kpt. Kawalec, prof. Sokołow- 
ski, inż. miejski p. Wolicki oraz inż. Markie- 
wicz. 

Początkowo  wysłuchano sprawozdań 
przewodniczących poszczególnych sekcji Ko- 
mitetu. Sprawozdanie z prac sekcji sportowo- 
imprezowej złożył Prezes Dyrekcji Kolejo* 
wej inż. Staszewski. Ze słów p. inż. Sta- 
szewskiego słyszeliśmy, że w okresie od 2— 
10 lipca t.j. w przeciągu <Tygodnia sporto- 
wego» odbędzie się szereg imprez sporto- 
wych, a więc: spotkanie drużyn piłkarskich, 
specjalnie na ten dzień przybyłej. jedenastki 
mistrza amatorskiego Czecho-Slowacji K. S, 
Żidenice i W. K. Pogoń Wilno. Tygodniowy 
turniej wałki francuskiej z udziałem Mistrza 
Pytlasińskiego oraz. całego szeregu atletów 
wszystkich części świata, Turniej ten odbę- 
dzie się w ujeżdżalni przy ul. Wileńskiej. 
Zawody hippiczne w dniach 9 i 10: lipca. 
Wyścigi kolarskie organizowane przez Wi- 
ae T-wo Cyklistowskie na boisku 6 p.p. 

eg. 
E Niezależnie od tych imprez wybitnie 

sportowych w dn. 3 lipca odbędzie się sze- 
reg imprez artystycznych, jak: sztuka Kościu- 
szko pod Racławicami, wystawiona na boisku 
sportowem Pióromont staraniem zespołu 
operetkowego przy udziale wojska pieszego 
i kawalerji oraz szereg koncertów zorganizo- 
wanych w różnych punktach miasta (Cielęt- 
nik, plac Łukiski, Śnipiszki, Dworzec i in- 
RYC. т S 

rzewodniczący sekcji technicznej prof. 
Sokołowski zreterował techniczną stronę za- 
mierzonych prac, przyczem demonstrując 
obecnym, łaskawie przez p. inż. Markiewicza 
sporządzony plan projektowanego stadjonu 
objaśnił szczegóły związane z realizacją tych 
robót. Wyjaśniło.się, że Komitet budowy 
stadjonu stanął wobec konieczności zajęcia 
pewnej przestrzeni terenu należącego do 
osób prywatnych. Jakim trybem będzie to 
uskutecznione, na razie nie zostało ustalo- 
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Do wiadomości wyjeżdżających na Ietniska! 

Naturalne Oody mineralne o 
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CZERPANIA. 

PERFUMERYJN x CH 
i GALANTERYJNYCH 

1-00 J. B. SEGA Sp. 
Akc. 

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

©0900000000090000000000006800 | 
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DOKTÓR \ 

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

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR 
S.Zeldowiezowa 
KOBIECE, WENE« 
RY! Е 1 chor, 
DRÓG MOCZ, 

    

   

  

  

     

    

$. oraz ogr 

So Kiasowe Roedukacyjne Gimnazjum 
im. T, Czackiego 

typu humanistycznego (z łaciną) z oddziałem OE 
przyrodn. we własnym nowocześnie urządzonym gmachu 
szkolnym przy ul. Wiwulskiego 13. Plac do gier i zabaw, 

szkolny. Podania wraz z doknmentami prżyj- 
|) muje Kancelarja (tymczasem przy ul. Wiwulskiego 11) 

rz 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24. 

tei. 277. 
W. Źdr. Nr. 31. 

Dr. 6. Wolfspn 
weneryczne, — тосго- 
łcjowe i skėrne, ul. 
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codzlennie odz. 9—12 rano i od 4—6 po pot. 
EGZAMINY WSTĘPNE ODBĘDĄ SIĘ оОЬ SUCRE: 1 JOGI, 

w terminie wiosennym: dnia 25 VI o godz. 4 po poł. 
>» _ jesiennym; dna 27 VII o godz. 10 rano. PROFESOR 

(ESS o ty posz e 
kondycji w. majątku. 
Pińsk, - gimnazjum   

$ TOMASÓWKA i SUPERFOSFAT staniały. $ 

$ Superfosfat, 
Tomasówkę, 
Sole potasowe, Kainit 

Azoiniak 

Wilno, Zawalna 9. 

  
łoszenia Zenon Ławiński. 

Wszystkie nawozy sztuczne: 

*dostarcza na kredyt wekslowy 

długoterminowy i niskooprocentowany 

Wileński Syndykat Rolniczy 

Adres tel. <Rolnicze>, tel. 

państw. profesor R O. 

Student 
sk lekcyj w 

*Wilnie lub ha wyjazd. 
Zgłoszenia: 

Bakszta 11—50. 

Mieszkanie 
4 pokoje, kuchnia 
DO WYNAJĘCIA 
Zarzecze 20, pod - 

Apteką. 

   
323. 

wykazać. nastyczne. 

rzyszonych oficerowie instrukcyjni). 
Rztu granatem (prawa i lewa) 

powyżej 45 mtr. 
Bieg 100 mtr. — nie wyżej 14 s, 
Skok wzwyż — powyżej 110 cm, 
Skok w dal — powyżej 375 cm. 
Granice wieku od lat 18 — 30. 
Przy wyborze kandydatów pierwszef- 

stwo mają Ci, którzy odznaczają się zaleta- 
mi instruktorskiemi i organizacyjnemi. 

Uczęstnikom obozów przysługują dwa 
bezpłatne przejazdy do. obozu i z obozu. 
Rozkaz wyjazdu do obozu wydaje oficer p. 
w. pułku z którego terenu pochodzi ucze- 4 
stnik. 

Uczestnicy obozu instruktorskiego w f. 
winni zabrać ze sobą: 2 koce, 3 zmiany bie- 
lizny, 3 ręczniki, przybory do jedzenia, my- 
cia, czyszczenia i kostjum sportowy, koszul- 
kę, spodenki lekkoatletyczne i pantofle gim- 

тазеп» 

Wyżywienie uczestników obozu w. f. 
bezpłatne. 

Termin zełoszń do 
dniem 20 VI 1927 roku. 

obozu upływa z 

ne. Na tle tego sprawozdania wywiązała się 
dyskusja. Na wniosek kpt. T. Kawalca po- 
stanowiono kolejność prac, a więc w pierw- 
szą kolej rozpocznie się budowa boiska i 
bieżni, strzelnicy, a nas'ępnie dopiero prze- 
prowadzone zostaną dalsze prace Prezes | 
sekcji finansowej vice-prezydent Łokuciew-: i 
ski zakomunikował zebraniu, że Ministerstwo | 
Pracy i Opieki Społecznej wyasygnowało 
dla Wilna samę 20 tys. złotych dla zatrud- 
nienia bezrobotnych. Suma ta mogłaby być j 
wykorzystana na opłacenie robotników, któ- | 
rzy już w najbliższych dniach mogliby za- 
Cząć pracę. Z wyjaśnienia pana prezydenta | 
Bańkowskiego wynika, że wspomnianą Su- { 
ma 20 tys. nie jest ostateczną, gdyż Magi- i 
strat opierając się na pewnych danych wy- 
stąpił do Ministerstwa z pismem o zwiększe- 
nie tej sumy do 40 tys, złotych, 

Ostatecznie uchwalone zostało, že Pre- 
zydjum Komitetu wystosuje do Magistratu 
pismo z prośbą 0 wykupienie potrzebnych į 
terenów i poczyni u Władz Centralnych 
starania w sprawie uzyskania możliwie jak- 
największych kredytów na zatrudnienie bez- 
robotnych, co da możność rozpocząć prace- 
przygotowawcze. Plan budowy został przez 
zebranie zaaprobowany z wniesieniem nie- 
wielkich poprawek odnoszących się do roz- 
szerzenia wejścia i drugiego wejścia do Sta- 
djonu. Prócz tego postanowiono zwrócić się 
do Magistratu z prośbą, aby suma tysiąca 
złotych asygnowana na wydatki początko= 
wę została przekazana na rachunek Komite- 
tu Budowy. Jak wiadomo. prócz tego Magi- 
strat przeznaczył na cej budowy Stadjonu 
wpływy z podatku od imprez sportowych. 

W dalszym ciągu obrad upowažniono- 
prof. Sokołowskiego do zaangażowanis z dn. Г 
1 lipca technika, który będzie dozorował ro- i 
boty ziemne oraz uchwalono wysłać specjal- 
ną delegację, która złoży Panu Prezydento- 
wi Rzeczypospolitej, Panu Marszałkowi Pił- 
sudskiemu kopje planu budowy stadjonu,. 
prosząc jednocześnie o łaskawe poparcie po: 
czynań Komitetu. Po zaaprobowaniu tekstu 
odezwy do ludności nawołującej do ofiarnej: ! 
pomocy Pan Wojewoda zamknął Gay: 

  

  

— (n) Ceny w Wilnie x dnia 17 | 
czerwca r. b. Ziemiopłody: żyto loco Wilno 
53—55 zł., za 100 klg., owies 46—48 (zależ- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 50— 
53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 32—34, 
pszenne 33—35, ziemniaki 11.00—12.00, słoma. 
żytnia 8 — 10, siano 15—18. Tendencja 
spokojna. Dowóz umiarkowany. 

  

  
  

EIK ATA ATI 
I 

o . : © 
© Jan Stanisław Lechowicz © 
8 inżynier i mierniczy przysięgły i 

© Wilno, ul. Ciasna 3, m. 3, © 
o (Boczna Mickiewicza). < 

© Wykonuje wszelkie pomiary, parce- © 
Olscje. iewidację Šaltos, Tikwi- 8 
g dację majątków ziemskich i meljo- 6 
о racje rolne. © 

Uczennice | 

  

    

  

    

  

   

średnich szkół, z inte- 
Uważnie ligentnych - domów, 
przeczytać przyjmę od początku 

roku szkolnego: Za- 
pewnia się troskliwa. 
opicka, dobre utrzy-- 

Do wszyst- manie i mieszkanie. 
| kich ;ism H| Ostrobramska 21 m. t. 
x| ogłoszenia, Ki tel. 11—47. ` й 
X a oaza m | 

Por made NALEZIONO 
godniej za- Z okulary "dnia ši latwiė“ та @ 10 saa Db. 1 

Ю роёте 4- ® na ul. S-to Jańskiej 
między Pocztą a Uni- 
wersytetem.  Właści» - 
ciel może po udo- 
wodnieniu odebrać w 

admin. «Słowa» | 

K nictwem 

BIURA 
  

' H 

gubiłem zašwiad- 

Betanonako | Zaesie ymas | 
owe o stawienie | 

yn ię 10 marca 1923 r. › 
ul. Garbarska 1 do zebrań kontrolnych { 
t 6 let 084882: wydane przez P. K,U. 

Wilno, na imię Bole-- 
sława Puczko. ‘ 

  

    

gubiono 16 VI b, 
r. na ul. Wielkiej, 
— Mickiewicza, 

szal jedwabny grana- 
towy. Uczciwego zna- 
lazcę proszę o zwrot, 
Bazyljanska 1 m. 5. 

Uczeń 

2 pokoje 
z używalnością kuch- 

ni do wynajęcia przy 

ul, Zawalnej 16 m. 32. 

Porozumieć się 

od 3 do 5 po poł. 

m s ud n ósmej klasy  poszu- i 

sa A > z kuje kondycji na =/ 4 
Po jęz. niemiecki. 
głoszenią od 10— 

12 g. Mickiewicza 42, 
ziemiańskiej rodziny 
wyjedzie na kondycje. 

    

      

     

  

Referencje. Oferty pod % 
«НаБдапк» do удвш. m. H. 

<Słowa>, а | 

й ; DOMY 
„Poszukuje | ośrodki. 
się dwóch_ pokoi z Folwarki 1 
kuchnią.  Zgłoszenią Place tai 

do adm. «Słowa». a = 

sprzedania 
Wileūskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

: tel. 152. 

Pekój 
do wynajęcia z uży 
Z kd 

Witoldowa 7 m. 1. 

Drukarnia «Wyuawnictwo wiieńskie» Kwaszelna 23


