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KURJER_GILENSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką po 
kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi 

  

  

  

        

Zarząd i Komenda Okręgu Związku Strzeleckiego 
w Wilnie składa niniejszem wyrazy głębokiego współ- 
czucia szanownemu obywatelowi prof. STEFANOWI 
EHRENKREUTZOWI i Jego Czcigodnej Małżonce, z 

k powodu zgonu lch córeczki ś. p. Krzysi. 

  

[I05J Zrozpaczonych. 
66.578! Jest to liczba głosów 

unieważnionych przy wyborach war- 
szawskich. Olbrzymia ich większość, 
przekraczająca w każdym razie 
sześćdziesiąt tysięcy, padła na li- 
Stę komunistyczną, która skupiła 
w ten sposób około szóstej części 
ogółu głosujących. 

Prasa stołeczna widzi w tem 

zjawisku groźne; prawicowa robi 
mniej lub więcej wyraźne aluzje 
do środków policyjnych, jako pa- 
naceum przeciwko komunizmowi. 

Jesteśmy jednem z b. nielicz- 

nych pism w Polsce, które zagad- 
nienie komunizmu i walki z nim 
potraktowało pod kątem widzenia 
szerszym od zwykłych środków po- 

licyjnych. Widząc w komunizmie 
śmiertelnego wroga, docenialiśmy 

zawsze znaczenie moskiewskiego 

sąsiedztwa, czego dowody łatwo 

znaleźć choćby na szpaltąch prasy 
sowieckiej, dla której jesteśmy jed- 
Rym ze -szczególniej - nicnawist 

nych organów „białej Polski". 
Nikt więc nie może nam zarzu- 

cić lekceważenia komunizmu. I 

właśnie dlatego niech nam wolno 

będzie twierdzić bez narażenia się 

na zarzut stronniczości, że oblicza- 

nie sił organizacyjnych komuniz- 
mu wojującego w Polsce według 

wyniku wyborów warszawskich jest 
zupełnie fałszywe. 

Jakie żywioły zdobyły się na 

głosy, oddane za „dziesiątką*? W 
podziale narodowościowym żywioł 
żydowski stanowi niewątpliwie część 

b. poważną. Podział głosów komu- 

nistycznych według okręgów wska- 
zuje, że ludność robotnicza w ści- 

słem tego słowa znaczeniu w ma- 
łym tylko stopniu przyczyniła się 
do powodzenia „dziesiątki*. Wię- 

kszość głosów padło na przed- 
mieściach. Należą one do żywio- 

łów drobnomieszczańskich. Fakty 
te wskazują, że wśród mas robot- 

niczych, skupionych przy warszta- 

cie, wpływy P. P. S. są nierównie 
silniejsze niżby to wynikało z ze- 

stawienia jej głosów z komuni- 
stycznemi. 

Ważniejszem jeszcze jest pyta- 

nie czy istotnie stolica Polski liczy 

sześćdziesiąt tysięcy komunistów 

wśród ludności głosującej, czy istot- 

nie szeregi, stojące pod komendą 

Trzeciej Międzynarodówki, w Polsce 

są tak liczne. Twierdzimy stanow- 

czo, że tak nie jest. Na podstawie 

wielu doświadczeń stwierdzamy, że 

wszelka akcja bolszewicka w Pol- 

sce pociąga za sobą szerokie rze- 

sze niezadowolonych, w istocie b. 

dalekie od wyznawania zasad ko- 
munistycznych. 

Przykładem najcharakterystycz- 

niejszym jest Hromada białoruska, 

ruch chłopski, który dałsię jednak 
wprząc do akcji, kierowanej przez 

Moskwę. Był to typowy ruch nie- 

*zadowolonych, ruch ludzi, odczu- 

wających na sobie ciężar ucisku 
narodowościowego i społecznego. 
W Warszawie powtórzyło się jedy- 

nie to samo zjawisko na terenie 
miejskim. 

Niedawno rozmawiałem z ro- 

botnikiem, który oto tak narysował 

mi swą orjentację polityczną: 

— Byłem żołnierzem, potem 
członkiem organizacji patrjotycznej. 
Z usposobienia jestem przeciwni- 
kiem rewolucji, wrogiem moskiew- 
Szczyzny. Mimo to głosuję i gło- 
sować będę stale na listę komuni- 
styczną. Sytuacja robotnika w Pol- 
sce jest taka, że nie mogę milczeć, 
muszę się zdobyć na taki choćby 
głos protestu. 

Powiedzenie to przedstawia na- 

strój mas robotniczych, zgnębio- 

nych ciężką walką o byt i nie wi- 
dzących przed sobą dróg do lepszej 
przyszłości. A żywioły, z warszta- 
tem fabrycznym niezwiązane? Jest 
wśród nich w każdem mieście pol- 
skiem rzesza olbrzymia, cierpiąca 
beznadziejną nędzę. W Wilnie tak 
samo, jak w Warszawie. Pojedźcie 

na krańce miasta i zajdźcie do 
mieszkań w suterenach i na pod- 
daczarh 7naidsiecia tam izhbv dnez- 

ne, ciemne i wilgotne, w których 

gnieździ się po kilkunastu nędzarzy. 
Jeden z lekarzy, dobrze znają- 

cych stosunki wileńskie, opowiadał 
mi, że w izbach takich nierzadko 

stwierdzał gruźlicę u wszystkich 

jej mieszkańców. Jest owe praw- 

dziwe dno nędzy, gdzie nie docho- 

dzi promień słońca, gdzie zostaje 
już tylko rozpacz. Jakie mogą być 
dążenia tych ludzi? Czy są oni w 

stanie pójść za jakimś twórczym 
programem politycznym lub go- 

spodarczym? Nie. lch bronią jest 

protest, prawo ludzi niezadowolo- 

nych, pozbawionych nadziei. 

Przed rokiem przez chwilę zda- 
wało się, że idą inne lepsze czasy. 
Żywioł robotniczy zwłaszcza umie 
cierpliwie czekać na poprawę swe- 

go bytu, jeśli wie, że państwem 
trwale kierują żywioły, żądające 

poświęceń, aby wzamian za nie 

zapewnić owoce cierpliwości i wy- 

rzeczeń. Przykłady znajdziemy w 

niektórych krajach zachodnich. W 

Polsce u steru władzy zeszły się 

czynniki, wśród których są grupy, 

najdalsze od jakiejkolwiek myśli o 

naprawie stosunków społecznych. 

Gdzież w tych warunkach źródła 

wiary w lepszą przyszłość. Nam lu- 

dziom, poczuwającym się do od- 

powiedzialności za przyszłość Pol- 
ski pozostaje budowa od podstaw, 

pozostaje praca nad wzmożeniem 

organizacyj zawodowych i innych 

zrzeszeń o gospodarczym  charak- 

terze, które jedynie wywalczyć mo- 

gą lepsze jutro mas pracujących. 

W tej chwili dotykamy tych co- 

dziennych, szarych, drobnych zda- 

wałoby się, ale jakże ważnych 

spraw, jakie mieszczą się w grani- 

cach gospodarki miejskiej. 

Przystępujemy do naprawy sto- 

sunków w Wilnie. Mamy świado- 

mość, że osiągnięcie cudów w tej 

dziedzinie będzie niemożliwe. Stoi 
przed nami długa, wytrwała i trud- 

na praca. A przecie zacisnąć zęby 

trzebai poprowadzić ją, aby mniej 

było w Polsce głosów protestu, 

głosów ludzi Ee 

„pocztową 4zi. Zagranicą 721. CENA OGŁOSZ 
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od8—9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

  

       

  

  

   EŃ: za wiersz milimetro 
ch pracy—50% zniżki, ogł. zagraniczne—50%0 drośejy Z amowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku 

ZAWIADOMIENIE. 

    

Mnglja zrywa sotni iyplomatyczne2 Sowietami 
LONDYN, 24. V. (Pat.) Jak podaje prasa, gabinet postanowił wy- 

powiedzieć rosyjsko-angielski układ handlowy oraz zerwać stosunki dy- 
plomatyczne z Sowietami. 

Do Moskwy ma, być wysłana natychmiast nota zredagowana w 
ostrym tonie, Baldwin zaś złoży na popołudniowem posiedzeniu Izby 
Gmin oświadczenie w tej sprawie. 

Rząd ma zdaniem prasy, ogłosić w „Białej Księdze” 
zebrane na podstawie dokumentów, 
cos”, a uzasadniające decyzję rządu. 

* * 
* 

„_ LONDYN, 24. V. (Pat.) W związku z zapowiedzianem na dzisiejszem popołu- 
dniowem posiedzeniu Izby Gmin wystąpieniem premjera Baldwina w sprawie polityki 
rządu wobec Sowietów, dzienniki cytują niektóre ustępy noty rządu, wystosowanej 
do Sowietów przed trzema miesiącami. 
a Podstawowe warunki porozumienia handlowego anglo-sowieckiego przewidu- 
ją utrzymanie traktatu w mocy, aż do zastąpienia go przez traktat, o który pro- 
wadzono rokowania uprzednio. 

.. „ WŚTód warunków znajduje się również zobowiązanie Sowietów powstrzyma- 
nia się od akcji wrogiej przeciwko Wielkiej Brytanji i zaprzestania wrogiej państwu brytyjskiemu i jego instytucjom propagandy uprawianej poza granicami Sowietów. 

Decyzja rządu. 
LONDYN, 24. V. (Pat.) Agencja Reutera donosi: Premjer Bal- 

dwin oświadczył na dzisiejszem posiedzeniu Izby Gmin, że rząd 
postanowił wypowiedzieć traktat handlowy z Sowietami oraz za- 
żądać odwołania z Londynu delegacji handlowej i misji sowieckiej, 
jak również odwołać misję brytyjską w Moskwie, o ile izba nie 
przeciwstawi się tej decyzji na czwartkowem posiedzeniu parlamen- 
= za premjera przyjęto głośnemi oklaskami na ławach 

wych. 

informacje 
znalezionych w towarzystwie „Ar- 

Oświadczenie premjera Baldwina. 
LONDYN. 24 V. (Pat). Przy wypełnionej po brzegi sali obrad Iz- 

by Gmin premjer Baldwin złożył oświadczenie w sprawie rewizji w 
siedzibie tow. „Arcos”. 

Premjer oświadczył, że już od paru miesięcy władze kontrolowały, 
działalność całego szeregu. tajnych agentów, których zadaniem było 
zdobycie niezwykle ważnych tajnych dokumentów, dotyczących an- 
gielskich sił zbrojnych. W miarę prowadzonych przez władze badań, sta- 

wało się zupełnie jasnem, że agenci ci, działali z polecenia rządu 
wej. "ow. „ArcoS* 1"SGWiElka 'nstrykeja nd.sowieckiej delegacji handlo- 
jako miejsce wymiany korespondencji wywrotuwbhyłv zwyklę używane 
korespondencję w sprawach chińskich. 

Wobec faktu zniknięcia jednego z najtajniejszych dokumentów u- 
rzędowych stało się oczywistem, że dokument ten dostał się już w ręce 
przedstawicieli sowieckich. Na skutek tego wydano więc polecenie do- 
konania rewizji. 

Premjer Baldwin przedstawił następnie rezultaty rewizji, zaznacza* 
jąc przytem, że również akcja szpiegowska w wojsku i działalność wy- 
wrotowa w całem imperjum oraz w Afryce Północnej i Południowej 
prowadzona była w większości wypadków przez Sowiety. W zakończe- 
niu premjer oznajmił, że nie dokonano żadnych aresztowań. 

Buńczuczne głosy prasy sowieckiej. 
, MOSKWA. 24. V. (Pat). Prasa moskiewska, opisując odbyte wczo- 

raj meetingi demonstracyjne podkreśla, że rząd sowiecki przy poparciu 
całego kraju jest dostatecznie silny, aby nie znosić bezczelnego zacho- 
wania się jakiegokolwiek mocarstwa w stosunku do niego. 

„Prawda” twierdzi, że zerwanie stosunków handlowych z Anglją 
zada znacznie dotkliwszy cios przemysłowi angielskiemu, niż przemysłowi 
sowieckiemu. 

„lzwiestja* podkreślają, że Z. S. S. R. nie wyciąga żadnych ko- 
rzyści z obecnych stosunków politycznych z Anglją, której dyploma- 
cja prowadzi ciągłe intrygi przeciwko Z. S. S. R. Jeśli rząd angielski— 
kończy dziennik—da odpowiedż niezadawalającą, to rząd sowiecki zer- 
wie stosunki handlowe i odwoła swego przedstawiciela handlowego. 

Rozwiązanie parlamentu irlandzkiego. 
LONDYN, 24. V. (Pat.) W dniu wczorajszym rozwiązano parlament wolnego 

państwa Irlandzkiego. 

Nowa formulla jiwitowania zatarg włosko jugosłowiańskiego. 
BIALOGROD, 24.V. (Pat). Prasa donosi z Paryża, że Mussolini 

zaproponował nową formułkę dla zlikwidowania zatargu włosko-jugo- 
słowiańskiego. 

Rząd włoski gotów jest stwierdzić, że Włochy, podpisując traktat 
w Tiranie, nie miały na widoku żadnych imperjalistycznych ani wogóle 
jakichkolwiek politycznych celów, lecz że pragnęły tylko zabezpie- 
czyć włoskie interesy gospodarcze w Albanji. Dziennik sądzi, że możli- 
we byłoby osiągnięcie na tej podstawie porozumienia między Włocha- 
mi a Jugosławią. 

Dalsze podróże Lindbergh'a. 
PARYŻ, 24. V. (Pat.) Lotnik Lindbergh oświadczył przedstawicielowi agencji 

Havasa, iż w sobotę odleci aeroplanem do Brukseli skąd w poniedziałek uda się do 
Londynu. Następnie Lindbergh zamierza powrócić do Paryża i w parę dni potem 
odlecieć do Szwecji. 

Wybory do rad miejskich. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Minister spraw wewnętrznych gen. Sławoj-Składkowski zarządził 
na podstawie rozporządzenia Generalnego Komisarjatu Ziem Wschod- 
nich w dniu wczorajszym wybory do rad miejskich w Kowlu, Łucku i 
Włodzimierzu Wołyńskim. 

Należy zaznaczyć, że w tych i innych miastach Ziem Wschodnich 
wogóle nie było rad miejskich. Zastępowały je t. zw. tymczasowe ko- 
mitety gospodarcze, utworzone w roku 1919 ad hoc. 

Termin wyborów do rad miejskich ustali wojewoda wołyński. Do 
czasu ukonstytuowania się nowych rad miejskich tymczasowe komitety 
gospodarcze będą funkcjonowały normalnie, 

m—25 gr., w tekście—30 g 
ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej 
ogłoszeń mogą być przez 

Przy cukierni Bolesława Sztralla, ul. Mickiewicza, została 
otwarta letnia weranda w ogrodzie. 
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Niżej podpisane Banki 
wszy od dnia 27-go maja r. b. kasy banków 
będą czynne od godz. 9 do 2 pp, w soboty zaś 

od godz. 9-ej do 1 pp. 
Bank Handlowy w Warszawie, 

Oddział w Wilnie 
Wileński Prywatny Bank Handlowy 
Bank Towarzystw Spółdzielczych, 

Oddział w Wilnie 
Bank Związku Spółek Zarobko- 

wych, Oddział Wileński. C
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r. za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 
, Ogt. z zastrzeženiem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za” 

  

LEKARZ-DENTYSTA 

F. SZRIRO 
przeprowadziła się z ul. Wi- 
leńskiej 21 na Dominikańską 11. 

zawiadamiają, że począ- 
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i szeregowych gr. 20. 

m n-4_ Biiuiaś, 

(Tel. od wł. kor. s 

Trzecie zkolei posiedzenie Ra- 
dy Ministrów odbędzie się 28 bm. 

Porządek dzienny przewiduje 
dyskusję nad nowelizacją ustawy 
o podatku majątkowym i docho- 
dowym. Specjalna komisja, wy- 
brana na poprzedniem posiedzeniu 
Rady Ministrów dla opracowania 
powyższych spraw, obecnie na po- 
siedzeniu dn. 28 maja przedłoży 
swe wnioski. 

(en. Żeligowski przekazuje  urzędo- 
wanie. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). & 

Generał broni Lucjan Żeligow 
ski, który, jak to już podawaliśmy, 
przeniesiony zostanie w stan spo- 
czynku rozpoczął w dniu wczoraj- 
szym przekazywanie swych agend 
w Generalnym Inspektoracie Armii 
swemu następcy gen. Sosnkow- 
skiemu. 

Chesterton w Wilnie 
Wczoraj rano przyjechał znako- 

mity pisarz angielski G. K. Che- 
sterton z żoną i sekretarką miss 
Collins. Na dworcu witali gości 
delegaci wojewody, Uniwersytetu i 
Związku Zaw. Literatów Polskich, 
pp. Raue, prof. Ruszczyc, prof. 
Staszewski, Dobaczewska, Janusz- 
kiewiczówna, Hulewicz, dr. Szeli- 
gowski oraz wice-prezydent miasta 
Łokucijewski. Prof. Staszewski po- 
witał gości w języku angielskim i 
przedstawiał obecnych, a p. Doba- 
czewska wręczyła pani Chesterton 
bukiet od Związku Literatów. 

Powozami udali się goście do 
miasta, zatrzymując się w Ostrej 
Bramie, która wywarła na Chester- 
tonie głębokie wrażenie. Cały dzień 
wczorajszy poświęcony był odpo- 

  

Warszawy ). 

czynkowi po trudach przyjęć w 
Krakowie i Lwowie, w hotelu 
Georges'a. 

Dzisiaj goście zwiedzić będą 
miasto, wieczorem obecni będą na 
Środzie Literackiej. 

Jak słychać, pierwsze wrażenie 
z Wilna, które z przyjemnością 
podkreślił Chesterton, dotyczy ob- 
serwacji, że „nikt się w tem mieś- 
cie nie śpieszy" i że przeto on, 
Chesterton, mieszkałby w Wilnie 
bardzo chętnie... 

CT 

I | ień || | Wil | Juzień Morski w Wilnie. 
W czwartek, dn. 26 maja 1927 r. o godzinie 12-ej w po- 

łudnie Dyrektor Centralnego Zarządu L. M. i R. p. Adam 
Uziembło wygłosi ciekawy odczyt p. t. 

„Idea Morska*. 
Dochód na fundusz propagandowy Ligi Morskiej i Rzecznej. 

Wstęp zł. 1.00, ulgowy—gr. 50, dla młodzieży szkolnej 

Wileński Bank Ziemski 
podaje do wiadomości, że wydaje pożyczki 8%/o-mi listami za- 
stawnemi dolarowemi, na które ma zbyt po kursie zależnym 
od Giełdy, jak dziś naprzykład około 98 za 100. 4448 $ 
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pretejon. DRLŹ. NAWY 
We wczorajszym „Dz. Ust.” 

ukazało się rozporządzenie Pana 
Prezydenta Rzplitej z dn. 10 maja 
r. b. Oo prawie prasowem oraz 
rozporządzenie Pana Prezydenta 
Rzplitej tej samej datv, zmieniają- 
ce niektóre postanowienia ustaw 
karnych o rozpowszechnianiu nie- 
prawdziwych wiadomości i znie- 
wagach. 

Zjednoczony Polski 
Komitet Wyborczy 
Uzdrowienia Qiospo- 

darki Miejskiej 
mieści się przy ul. Jagielloń- 
skiej 10, I piętro. Godziny 
urzędowe od 10 rano do 3-ej 
popoł. i od 5 do 9-ej wiecz. 
Prezes Komitetu p. sędzia Jan 
Piłsudski przyjmuje interesan- 
tów w mieszkaniu przy ulicy 
Portowej Nr. 14, od godz. 9-ej 

do 10-ej rano. 
* * 

Komitety dzielnicowe: 
Zarzecze— ul. Połocka 

Nr. 14, 
Popławy — ul. Subocz 

Nr. 79, 
Antokol — ul. 

Nr. 64, 
Snipiszki i Łosiówka — ul. 

Kalwaryjska Nr. 7, m. 14. 
Ponary i Nowe Zabudo- 

wania--ul. Legionów Nr. 26. 
Zwierzyniec—ul. Stara 33. 
Obywatele! Kto chce współpra- 

cować ze Zjednoczonym Komite- 

tem Wyborczym lub uzyskać in- 

formacje w sprawach wyborczych, 

niech uda się do lokalów dzielni- 

cowych lub do lokalu centralnego 

przy ul. Jagiellońskiej Nr. 10, gdzie 

uzyska niezbędne informacje i 
wskazówki. 

W tych dniach ogłoszone będą 

lokale pozostałych komitetów dziel- 

nicowych. 

KIEJ WRZSEDOWKE TSW ZET ORAOAIZEO 0 

Antokolska
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Przed wyborami do Rady Miejskiej 
Na Zarzeczu. 

W niedzielę w domu ludowym 
Macierzy Szkolnej na Zarzeczu 
endecki „Centrokom“ zorganizował 
wiec z udziałem hurmy posłów. 
Zebrało się coś ze 30 osób. 
Wszystko szło dobrze, dokąd 
nie wystąpił sympatyk Zjednoczo- 
nego Komitetu Uzdrowienia Go- 
spodarki Miejskiej. Kilka słów o 
„Centrokomie* wystarczyły, by 
większość obecnych opuściła ze- 
branie. 

W czasie zebrania jeden z o- 
becnych członków Macierzy Szkol- 
nej protestował przeciwko wciąga- 
niu tej instytucji do polityki. 

Blok wyborczy ortodoksów 
i „Mizrachi“. 

Przed paru dniami odbyło się 
zebranie wybitnych przedstawicieli 
religijnych sfer żydowskich. W ze- 
braniu tem wzięli udział reprezen- 
tanci zarówno ortodoksji jak i 
„Mizrachi*. We wszystkich spra- 
wach, dotyczących wyborów do 
Rady Miejskiej, osiągnięta została 
zgoda i w najbliższych dniach ma 
powstać blok wyborczy tych ugru- 
powań. Do bloku tego ma przy- 
stąpić również parę niepolitycznych 
organizacyj Żydów religijnych. 

Nowy rozłam w bloku sjo- 
nistycznym. 

Jak donosi sjonistyczny „Cajt" na 
tle sporów o podział mandatów 
sjonistyczna partija pracy „Hitach- 
duth“ wystąpila z bloku sjonistycz- 
nego czyli t. zw. „žydowskiej listy 
narodowej“. : 

Wystąpienie swoje z bloku sjo- 
nistycznego zapowiedział również 
Związek Kobiet Żydowskich, któ- 
remu blok sjonistyczny nie zapew- 
nia możności przeprowadzenia do 
Rady Miejskiej przedstawicielki 
Związku. (cz) 

Dwie rosyjskie listy wy- 
borcze. 

Zarysowaly -się wśród Rosjan 
wileńskich dwa obozy, które о4- 
dzielnie przeprowadzą akcję wy- 
borczą do Rady Miejskiej. 

Prawicowo-konserwatywna gru- 
pa utworzyła własny komitet wy- 
borczy i na swojej liście wybor- 
czej ma wystawić jako czołowego 
kandydata archimandrytę  Moro- 
zowa. 

-zówającymii boa” Wbpływami posła 
Jeremicza. (cz.) 

Blok rosyjsko-białoruski. 
W dniu 22 b. m. został osta- 

tecznie utworzony blok wybor- 
czy do Rady Miejskiej rosyjsko-bia- 
łoruski. Rosjanie i Białorusini zde- 
cydowali się przystąpić wspólnie 
do wyborów. 

Szczegółowa lista kandydatów, 
jak również Nr. listy ma być ogło- 
szony w najbliższych dniach. Ukon- 
stytuował się przy tem komitet 
wyborczy, w skład którego weszli: 
pp. W. Bohdanowicz, A. Bildziukie- 
wicz, S. Gorjaczko, J. Emiljanow, 
P. Jaremicz posel, A. Rachlin-Ru- 
miancew, M. Sawkow i B. Turo- 
nok. 

Wspomniany komitet nosi na- 
zwę: Zjednoczony Rosyjsko-Białoru- 
ski Komitet Wyborczy do Rady 
Miejskiej m. Wilna, przyczem biura 
komitetu rosyjskiego mieszczą się 
przy ul. Zygmuntowskiej 26 i bia- 
łoruskiego przy ul. Zawalnej 6 m. 5. 

Staroobrzędowcy w Cen- 
tralnym Komitecie Wybor- 

czym. 

Jak dowiadujemy się do Pol- 
skiego Centralnego Komitet Wy- 
borczego zgłosili swój akces Ro- 
sjanie staroobrzędowcy zostali przy- 
jęci bez zastrzeżeń. 

W ten sposób Polski Centralny 
Komitet Wyborczy został Komite- 
tem polsko - rosyjskiem. 

-< Macierz Szkolna politykuje. 
Niedawno zarząd Macierzy za- 

przeczał naszym informacjom o 

partyjnej działalności Macierzy 

Szkolnej. 
Obecnie stwierdzamy katego- 

rycznie, że domy ludowe Polskiej 

Macierzy Szkolnej są głównym 
przytułkiem wieców przedwybor- 

czych partyjnego  „Centrokomu* 
(POCGK: W.). 

Wiece takie odbyły się w ostat- 

nią niedzielę na Zarzeczu i na No- 

wym. Świecie. 
A zatem, wbrew oświadczeniu 

zarządu, Macierz politykuje. 

Sądzimy, że fakty, przytoczone 

Druga grupa Rosjan połączyła 

przez nas, wyjaśnią prawdziwą 

fizjognomię tej instytucji. Wnio- 

sków nie omieszkamy wyciągnąć. 

(hadeckie zaloty do dozorców 
domowych. 

W Nr 117 „Dziennika Wileń- 

skiego* umieszczono wzmiankę z 

dn. 24 maja r. b. o ucieczce człon- 

ków związków klasowych, a szcze- 

gólnie dozorców domowych, do 

związków chrześcijańskich. W isto- 

cie jest trochę inaczej: Chrześci- 

jański Związek Dozorców Domo- 
wych, chcąc rozbić dozorców do- 

mowych z okazji zbliżających się 

wyborów do Rady Miejskiej wydał 

odezwę o „likwidacji* Zawodowego 
Związku Dozorców Domowych 
podpisaną przez b. prezesa Zw. 
Zaw. Dozorców p. Jarosińskiego 
i członka zarządu Lelisa. P. Jaro- 
siński nigdy takiej odezwy przed roz- 
daniem dozorcom m. Wilna nie 
widział i nigdy jej nie podpisywał, 
Mamy więc do czynienia ze sfałszo- 

waniem podpisu. Drugiego zaś upito 
do utraty zmysłów i dano mu do 
podpisania jakiś nieznany mu pa- 
pier, jak sam twierdzi. 

Chrześcijański Związek Dozor- 
ców zwołał w dniu 22 maja r. b. 
w sali Ligi Robotniczej przy ul. 
Wielkiej wiec dozorców domowych, 
któremu miał przewodniczyć p. 
Engiel. WE 

Gdy p. Engiel, zagajając wiec, 

wspomniał o rzekomej likwidacji 
Związku Zawodowego Dozorców 

Domowych, ze wszystkich stron 

posypały się okrzyki protestu z 

jednoczesnem żądaniem głosu. 

Między innemi żądali głosu „pod- 
pisani* na odezwie wydanej przez 

Chrześcijański Związek Dozorców 
Pp. Jarosiński i Lelis. | 

P. Engiel widząc, że Sprawa 
przybiera kiepski obrót, oświad- 

czył, iż głosu nikomu nie udzieli. 

Na sali wszczął się nieopisany 
hałas, posypały się odezwy. Treść 

ich jest dość wymowna: „Baczność 
dozorcy!!! oświadczam, że żadnej о- 
dezwy nawołującej do wstąpienia 
w szeregi chrześcijańskiego Związ- 

ku Dozorców nigdy nie podpisy- 
wałem, za sfałszowanie mego pod- 
pisu przeciwko inicjatorom prowo- 
kacyjnej odezwy wystąpię na dro- 
gę sądową. Podpisał Jan Jarosiń- 
ski, były prezes Zarządu Związku 
Zawodowego  Dozorców  Domo- 
wych". ' 

_ Oświadczenie , Lelisą.... „brzmi; 
mnie do podpisania prowokacyjnej 
odezwy, napadającej na Związek 
Zawodowy Dozorców Domowych, 
wobec czego oświadczam, że tylko 
bronił i broni interesów dozorców 
Związek Klasowy Dozorców Do- 
mowych. Wszyscy dozorcy m. Wil- 
na winni się stawić na walne zgro- 
madzenie w niedzielę dnia 22 ma- 
ja 1927 r. w lokalu przy ul. Ki- 

jowskiej 19, dla wyświetlenia całej 
prawdy o niecnej robocie Chrze- 
ścijańskiego Zw. Dozorców Do- 
mowych''. 

W czasie rozdawania odezw wy- 
bladły ze strachu p. Engiel zwija- 
jąc czemprędzej swoje manatki, po- 
kazując plecy zebranym, skierował 
się ku wyjściu. Szumnie prokla- 
mowany wiec rozwiązała policja. 

S-ki. 
———————77—— 255 57555: 

RUCH STRZELECKI. 
Odprawa komendantów. 

W dniu 22 b. m. w lokalu ko- 
mendy okręgu wileńskiego odbyła 
się odprawa komendantów obwo- 
dów i kompanijnych prowadzona 
przez inspektora okręgu ob. Wł. 
Dąbrowskiego. Komendanci złoży- 
li raport poszczególnym  referen- 
tem komendy okręgu z prac t 
ćwiczeń obwodów. Po przyjęciu 
raportów, ob. inspektor stwierdził 
dobry stan i należyte tempo pra- 
cy strzeleckiej, w czem na szcze- 
gólne wyróżnienie zasłużył sobie 
obwód oszmiański, dzięki energji 
i staranności k-ta obwodu ob. Do- 
bosza. 

Nominacje. 

Rozkazem Komendy Głównej 
Zw. Strzeleckiego L. 10/27 z dn. 
18 maja b. r. zostali mianowani: 
inspektorem okręgu Wilno ob. 
Włodzimierz Dąbrowski, komen- 
dantem okręgu Wilno ob. Mieczy- 
sław Raczkiewicz i komendantem 
obwodu z przydziałem do K. O. 
Wilno ob. Norbert Trzaska-Pokrze- 
wiński. (b). | 
— 

Popierając budowę stadjoniu 
przyczyniasz się do rozwoju ćwi- 
czeń sportowych tak niezbęd- 
nych dla należytego wycho- 
wania fizycznego naszego 

pokolenia. 
ннна оннн 
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Ijand Oddziału Vil. Żw. Harcerstwa Polskiego w Wilnie 
Zbratanie się harcerzy 

W niedzielę, w 15-letnią rocznicę 

założenia harcerstwa polskiego na 

Wileńszczyźnie odbył się w Wilnie 

zjazd Wil. Oddziału Związku Har- 

cerstwa Polskiego, w którym wzięły 

udział wszystkie chorągwie z wo- 

jewództwa wileńskiego. ° 
Miłą niespodzianką wspomnia- 

nego zjazdu było pojawienie się 
chorągwi litewskiej, która wzięła 
udział w nabożeństwie, defiladzie i 
w obradach zjazdu. 

Nadmienić przytem należy, że 
pierwsze zetknięcie się harcerzy li- 
tewskich z polskimi nastąpiło zna- 
cznie wcześniej, bo w styczniu b.r., 

-kiedyto z okazji obchodu rocznicy 
powstania w r. 1863, chorągiew li- 

tewska wzięła udział w al.ademiji, 

urządzonej na cżeść Traugutta w 
sali gimnazjum Zygmunta Augu- 
sta. 

Niedzielny zjazd harcerstwa roz- 
począł się nabożeństwem w koś- 
ciele św. Michała. Podniosłe kaza- 
nie wygłosił tu prezes harcerstwa 
wil. J. E. ks. biskup Bandurski, 
omawiając szczytne ideały harcer- 
skie. 

Po nabożeństwie odbyła się de- 
filada, którą przyjmowali J. E. ks. 
biskup Bandurski, p. wojewoda 
Raczkiewicz i td. 

Po defiladzie w sali Śniadeckich 
U. S. B. odbyły się obrady zjazdu, 
które zagaił jako prezes J. E. ks. 
bisk. Bandurski, wygłaszając słowo 
wstępne. Sz. prelegent w kraso- 

mówczem przemówieniu wskazał 
na wzniosłe ideały, jakie wypisało 
harcerstwo na swoich sztandarach. 

Jednym z kardynalnych praw har- 
cerskich jest „wyciągać dłoń brat- 
nią do innych narodów*. Pomimo 
waśni i swarów, jakie istnieją mię- 
dzy skłóconymi w tej chwili naro- 
dami polskim i litewskim, harcerze 
polscy i litewscy idą za porywem 

  

polskich z litewskimi. 

pierwszego, młodzieńczego uczucia 
i pierwsi podają sobie dłonie na 
znak zgody. Dłoń bratnia została 
wyciągnięta, 

Sz. prelegent zakończył prze- 
mówienie okrzykiem pod adresem 
Litwinów „Svejki gyvi* i „Budich 
skautes!* ° 

Burza niemilknących oklasków 
była nagiodą dla Sz. Prelegenta. 
W oczach wielu harcerzy widziało 
się łzy. 

Po ukonstytuowaniu się prezy- 
djum, do którego weszli: J. E. ks. 
bisk. Bandurski, woj. Raczkiewicz, 
rektor Pigoń, prof. Dziewulski, ku- 
rator Ryniewicz, prof. Pietraszew- 
ski; p. Lewandowski, p. Waculska 
it. d, nastąpiły sprawozdania. 
Sprawozdanie zarządu za rok ub. 
wygłosił p.Narwojsz. Sprawozdanie 
z 15-lecia harcerstwa na Wileńsz- 
czyźnie odczytał p. Puciata. Obra- 
dy zjazdu zostały zakończone prze- 
mówieniem p. wojewody, który 
podniósł znaczenie harcerstwa w 
rozwoju ducha ludzkości i podzię- 
kował zarządowi za doprowadzenie 
harcerstwa do stanu, że może ono 
służyć za wzór dla innych dzielnic 
Rzeczypospolitej. 

  

Mudjencje u w.-premjera Bartla. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

P. w.-premjer Bartel przyjął 
min. Składkowskiego po iego po- 
wrocie do Warszawy. 

W godzinach popołudniowych 
odbyła się w Prezydjum Rady Mi- 
nistrów konferencja pod przewod- 
nictwem w.-premjera Bartla z u- 
działem ministrów Zaleskiego, Cze- 
chowicza i Kwiatkowskiego, po- 
święcona sprawom celnym w związ- 
ku z naszym bilansem handlo- 
wym. 
  

Życie gospodarcze. 
KRONIKA MIEJSCOWA. 
Ze Związku Przemysłowców 

Polskich w Wilnie. 

Na posiedzeniu z dnia 19 b. m* 
ukonstytuował się zarząd w skła- 
dzie następującym: 

Prezes p. Bohdanowicz M. 
Wice-prezes p. Wodzinowski F. 
Sekretarz p. Sobecki J. 
Kierownik Sekcji p. Wojtkie- 

wiezasiępcy członków zarządu p. 
p. Wagner K. i Wińcz P. 

Do składu Komisji Rewizyjnej 
weszli p.p. Anusewicz, Kurec i Ma- 
ksymowicz. 

Szefem Biura jest p. Zaborow- 
ski Z. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest lo- 
kal Banku Związku Spółek Zarob- 
kowych Oddział Wileński, ul. Ad. 
Mickiewicza Nr. 1. " 

Kredyty dla inwalidów. 

Ministerstwo Skarbu «otworzyło 
kredyt w sumie 500.000 złotych 
przeznaczony na udzielanie poży- 
czek inwalidom wojennym na cele 
uruchomienia przez nich posiada- 
nych koncesyj, lub też rozwoju 
istniejących juź koncesjonowanych 
przedsiębiorstw. 

Wysokość pożyczki nie może 
przekraczać sumy 1500 złotych dla 
jednego inwalidy. 

Podania o pożyczki należy 
składać do Państwowego Banku 
Rolnego w Warszawie za pośred- 
nictwem władz administracyjnych 
I-ej instancji (starostwa, lub Komi- 
sarjat Rządu). 

Ze swej strony musimy zazna- 
czyć, że jeżeli chodzi o grunt wi- 
leński, gdzie władze inwalidzkie 
dotychczas daleko nie staly na wy- 
sokości zadania, co znalazło wy- 
raz na zebraniach inwalidów „na 
raty", na których p. Dyli i spółce 
zarzucano wyraźnie, że mają nie- 
czyste ręce — pożądanem by było, 
by władze administracyjne opinjo- 
wały dodatnio podania tylko uczci- 
wych inwalidów, z wyłączeniem po- 
dobnych p. Dyli, którego sylwetka 
moralna w oświetleniu wspomnia- 
nych zebrań pozostawia wiele do 
życzenia. 

KRONIKA KRAJOWA. 

Sól dla celów hodowlanych. 

Ministerstwo Skarbu w celu po- 
większenia zbytu soli bydlęcej ska- 
żonej upoważniło Biuro sprzedaży 
soli do wykonywania zamówień 
bez żądania od zamawiającego ja- 
kichkolwiek ze strony władz skar- 
bowych zaświadczeń, przewidzia- 
nych uprzednio w paragraiie 5 roz- 
porządzenia Ministerstwa Skarbu 
z dnia 19 lutego 1925 roku. 

, Powyższe zarządzenie w dużej 
mierze upraszcza sprowadzenie so- 
li skażonej dla celów hodowlanych. 

Ceny w Wileńszczyźnie z 

dn. 24-go maja 1927 r. 
"W KWrEłe, 

    

  

w Wilnie 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 kigr. 51—55 
Owies 45—41 
Jęczmień browarowy 49—53 
aBZGNiCH 0 60—63 

Oleje: 
Iniany 2.25 
pokost 2.60 
makuchy 43 

W detalu: 

Mąka amer. za 1 kg. 110—130 
о žytnia 50 proc. 90—100 
„ IazowWa = 

Mięso 
wołowe za 1 kg. 2.50—2.70 

cielęcina 1.80—2.00 
baranina 2.50—2.60 
wieprzowina 3.00—3.20 
gęsi 12—13 
kaczki 6.00—8.00 
indyki 20—22 
Tłuszcze : 
słonina kraj. 1 gat. 4.00—4.40 
smalec wieprzowy 4.50—4.80 
Nabiał: 
masło niesolone 1.00—7,50 

». Solone 5.50—6.00 
śmietana za 1 litr 2.00—2.20 
twaróg 1.50—1.80 
Jaja za 10 sztuk 1.20—1.40 

Skóry: 
miejsc. wyrob. (podeszwa) 
za 1 kg. 10.00—14,00 
chrom za stopę 2.70—4.50 
gemza 4.50—6.50 
Drzewo wóz: sosna 10—14 

„ brzoza 11—14 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 

Zyto 100 kgl. . . 49,50—50 
Pszenica... « « '61,50—63 
Jęczmień browar. — 49 
Jęczmień na kaszę 47 
Owies . + 46—47 

  

  

Giełda Wileńska w dniu 
24, V. r. b. 

żąd. łac. tranz. 
Czeki i wpłaty M 

Szwajcarja = — 172!/2 
Dolarówka za 5dol, — -— 53,50 
Listy zastaw. Wil. B, 

Ziemsk. zł. 100 -- 50,80—50,40 
Akcje Banku Pol- 

skiego 100 zł. — szos pł 

Głełda Warszawska w dnin 
24-V. b. r.. 

1. Wziuty 
sprzedaż kupno 

Dolary 8,02 8,94 8,90 
il. Dewizy 

Londyn 43,43 43,54 43,32 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35— 8500 34,91 
Praga 26,52 26,56 26,44 
Genewa 172,02 17245 171,59 
Pzym 48,95 49,07 48,83 

AKCJE 
Bank Handlowy 1,90 
Bank Polski 155—152,50—153 
Żwiąz. spółek zarobk, 96—96,50 
Lilpop 44,25 —33--33,50 

Ostrowiec 82,25 
Modrzejów 10,50—10,15—10,25 

Wieści z kraju. 
GŁĘBOKIE. 

Dobrzy sąsiedzi. 

W ostatnich czasach ogromna 
klęska nawiedziła gminę głębocką. 

Dnia 10-go maja o godzinie 
9.ej wieczorem przez nieostrożność 
pożar unicestwił mienie kilku go- 
spodarzy we wsi Burcy, odległej 
o trzy kilometry od Głębokiego. 
Obraz był przerażający, gdy potoki 
płomieni zalewały budynki mie- 
szkalne, stodoły, spichrze, stajnie i 
chlewy. 

Jednemu tylko z tych gospoda- 
rzy spłonął budynek mieszkalny, 
stodoła, spichrz z dużą ilością 
zboża, stajnia i chlewy, a w nich 
krowa z cielęciem, 6 owiec, 2 
świnie. 

Miejscowi gospodarze pomimo 
wielkiej odwagi w obronie swego 
mienia, byliby bezradni, gdyby nie 
podążył z pomocą z oficerami na 
czele oddział ułanów 23-go pułku, 
stojący w Berezweczu, który swą 
umiejętnością nie pozwolił rozsze” 
rzać się pożarowi. 

Przyjemnie teraz słyszeć, gdy 
gospodarze mówią o ułanach, jako 
o swych zbawcach, gdyż wykazali 
oni całą gotowość do niesienia 
im obrony i pomocy. . 

Józef Szukiewicz. 

NIEŚWIEŻ. 

Zjazd Robotników Rolnych. 

Dnia 19 maja r. b. w Nieświeżu 
przy szczelnie zapełnionej sali kina 
tamtejszego odbył się zjazd człon- 
ków Zw. Zawodowego Robotników 
Rolnych w ilości koło siedmiuset 
osób. Przemawiali pp. Bartoszewicz 
i Wnorowski. W rezultacie uchwa- 
lono co następuje: 1) Dostar- 
czenia przez samorządy mieszkań 
dla zwolnionych z pracy robotni- 
ków rolnych, 2) Wypłacenia przez 
Rząd zapomóg bezrobotnym robot- 
nikom rolnym, 3) Przestrzegania 
przez Urzędy Ziemskie wykony- 
wania Ustawy o reformie rolnej w 
sprawie nadzielania ziemią pracow- 
ników  folwarcznych,  tracących 
swe warsztaty pracy wskutek par- 
celacji, 4) Zebrani zwracają się do 
Ministerstwa Procy i Opieki Spo- 
łecznej o zwrócenie uwagi inspek- 
torowi pracy 66 obwodu w Lidzie, by 
Komisje Rozjemcze dla załatwiania 
zatargów zbiorowych w rolnictwie 
odbywały się co miesiąc. S-ki. 

ZIABKI. 

Napad rabunkowy w Ziabkach. 
w dniu 20 maja b. r. na stacji 

Ziabki, kiedy powracał po otrzy- 
maniu  poborów niejaki Antoni 
Plita został napadnięty przez ja-- 
kiegoś osobnika, który usiłował go 
obrabować. 

Jak się później okazało spraw- 
cą napadu rabunkowego był Jan 
Mesiojonek, zamieszkały w koszarce 
kolejowej Nr 590 w powiecie 
dziśnieńskim. 

Mesiojonek został aresztowany. 

GRODNO. 

Przygotowania do przyjazdu min. 
gen. Sławoj-Sładkowskiego. 

W związku z  oczekiwanem 
przybyciem do Grodna p. mini- 
stra spraw wewnętrznych gen. Sła- 
woj-Składkowskiego, Komisja Sa- 
nitarna magistratu zajęła się ener- 
gicznie oczyszczaniem miasta. 
ciągu jednego dnia spisano 70 pro- 
tokułów z powodu nieporządków 
sanitarnych. (cz). 

Sejmik grodzieński otrzymał po- 
życzkę. 

Sejmik grodzieński, jako repre- 
zentant powiatu, otrzymał od Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego po- 
życzkę w wysokości 75 tysięcy 
złotych przeznaczoną na cele na- 
prawy starych i budowy nowych 
dróg. (cz). ; 

DRYŚWIATY: 

Nowe ofiary starych pocisków 
, armatnich. 

W dniu 21 b. m. na polu, na- 
leżącem do wsi Borkowszczyzna, 
gminy dryświackiej, powiatu bra- 
sławskiego został znaleziony przez 
pastuchów pocisk armatni, pozo- 
stały prawdopodobnie od czasu 
wojny Światowej. Manipulując tym 
pociskiem chłopcy Antoni San- 
kowski, lat 13 i Piotr Januszewicz 
lat 12 spowodowali wybuch, wsku- 
tek którego zostali na miejscu 
zabici. 

Jest to nie pierwszy wypadek 
śmierci dzieci wsi, które bawiącsię 
pociskami armatniemi przypłacają 
to życiem. \ 

Czyby nie należało w każdej 
wsi na widocznych miejscach u- 
mieszczać ostrzeżenie tej treści: 
Nie dotykaj pocisków armatnich, 
bo grozi ci śmierć, 

Popierajcie przemysł krajowy! 

Nr. 118 (867) 

SPORT. 
Najbliższe zawody. 

Konkurencje lekkoatletyczne pań 
i panów, oraz mecz „cywilni — 

wojskowi". 

We środę, dnia 25 maja o godz. 
16.30 na boisku sportowem 6 p.p. 
Leg. na Antokolu rozpoczynają się 
międzyklubowe zawody lekkoatle- 
tyczne. Z konkurencyj lekkoatlety- 
cznych pań odbędą się: bieg 60 
metr., rzut oszczepem, skok w dal, 
bieg 1.000 metr., oraz pchnięcie 
kulą. 

Z konkurencji panów: bieg 100 
metr., bieg 1500 mtr., bieg 400 metr. 
z płotkami, skok wzwyż, rzut o- 
szczepem, Oraz sztafeta 100-200 
--300+400 metr. 

We czwartek, dnia 26 maja o 
godz. 14 na tem samem boisku ro- 
zegrane zostaną: bieg 100 metr. 
skok wzwyż pań, oraz bieg 400 
metr., bieg 500 mtr., skok w/al, 
skok o tyczce i rzut dyskiem pa- 
nów. 

O godz. 16.30 odbędzie się do- 
rocznym zwyczajem mecz „Cywil- 
ni“ — „Wojskowi“ na rzecz Wil. 
Z. O. P. N-u. 

W przerwie meczu rozegrane 
zostaną sztafety pań 475, panów 
4X100, bieg 800 metr. panów, o- 
raz rzut dyskiem pań. 

Piłka nożna. 

Mistrzostwa piłkarskie. Klasa A. 

Makabi — Ognisko 4:0 (1:0). 
Makabi zrewanżowała się za uprzed- 
nią porażkę (3:0) i po ambitnej 
jak zwykle grze uzyskała 2 dalsze 
punkty, które ją wysunęły na 2 
miejsce tabeli mistrzostw. 

Atak Makabi grał skuteczniej 
niż zwykle, zwłaszcza po pauzie. 
Wyróżnili się szczególnie: Seidel 
(środkowy napadu) i prawoskrzyd- 
łowy Tewelowicz. 

Pogoń—1 p. p. Leg. 2:0 (0:0) 
Pogoń zwyciężyła po ciężkiej wal- 
ce, 1 p. p. Leg. grał bardzo am- 
bitnie, jednak fair. Wynik do końca 
prawie meczu pozostawał pod zna- 
kiem zapytania. Świetnie usposo- 
biony był bramkarz Pogoni Nowak, 
który wyjaśnił kilka groźnych sy- 
tuacyj. Lepszą również niż zwykle 
była obrona Pogoni. W pomocy 
wyróżnił się Degutis. Atak był 
słabszy niż podczas meczu z Wilją. 

Zawody strzeleckie z broni ma- 
Iokalibrowej. 

W ub. niedzielę odbyly się na 
strzelnicy na górze Buffałowej dru- 
gie zkolei żawody strzeleckie z 
broni małokalibrowej zorganizo- 
wane przez ośrodek w. f. „Wilno*. 

Wyniki osiągnięto następujące: 

Strzelanie na 50 mtrów senjorów 

1) Chor. Kucharski (W. K. S, 
„Pogoń*)—176 pktów na 260 mo- 
żliwych. 

2) Chor. Sokulski (W. K. S. 
„Pogoń*)—167 pktów na 200 mo- 
żliwych. 

3) Por. Pakuła (W. K. S. 1 p. 
p. Leg.) 164 p-kty. . 

Strzelanie na 50 metr. pań.: 

1) Zawadzka Jadwiga (klub 
instr. p.w.) 150 pktów na 200 mo- 
żliwych. 

2) Piłsudska Wanda (klub instr. 
p. w.) 137 p-któw 200 możliwych 

3) Żeligowska Janina (klub instr. 
p. w.) 128 p-tów na 200 możliwych. 

Ze stowarzyszeń p. w. najwięcej 
punktów uzyskał p. Mroczkiewicz 
Zygmunt (Związek Strzelecki) —154. 
Drugie miejsce zajął Grzybowski 
Hipolit (Zw. Strzelecki) 145 p-któw, 
trzecie — Fijałkowski Edward (Zw. 
Strzelecki) — 131. 

Strzelanie na 25 metrów(junjorów). 

1) Nowak Stefan (W. K. S. 
„Pogof“) 145 p-tów. 

2) Jurkojć Michał (Zw. Strze- 
lecki) — 142 ptty. 

3) Legus Wacław (Zw. Strzelec- 
ki) — 129 pktów. 

Warunki strzelania były niezbyt 
pomyślne ze względu na silny 
wiatr. 

Zwycięscy otrzymali jako na- 
grody pamiątkowe żetony ośrodka 
w. f. Ponadto Zw. Strzelecki (Kda 
obwodu) ofiarowała książki: Marsz 
szlakiem kadrówki jako nagrodę 
„Strzelca *, 

Zawodarri kierował kpt. Kawa- 
ec. 

Sędziowali — por. Kusztra i por. 
Roczniak. 

Otwarcie przystani Wil. Tow. 
Wiošlarskiego. 

„We czwartek, w dniu 26 b.m. odbędzie 
się uroczyste otwarcie przystani Wileń- 
skiego Towarzystwa Wioślarskiego, 

o wysłuchaniu mszy św. w kościayć 
le po-Bernardyńskim, o godz. 12 poł. 
nastąpi podniesienie flagi a wślad za 
tem defilada łodzi i na zakończenie wy- 
cieczka w górę rzeki Wilji. 

Podczas całej tej uroczystości przy- 
grywać będzie orkiestra 3-g0 pułku sa- 
perów wileńskich. н : 

Aby tylko pogoda nie zawiodta tej 
miłej dla naszego sportu wodnego chwili,
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GSOBISTE. 

— Prokurator Sądu Apela- 
cyjnego w Wilnie p. Stanisław 

Kliszczyński wyjechał na kilku- 
dniową wizytację urzędu prokura- 
torskiego przy sądzie okręgowym 
w Pińsku. Pełnienie obowiązków 
prokuratora polecono podproku- 
ratorowi w tymże sądzie Michałowi 
Kaduszkiewiczowi. й 

URZĘDOWA 

— Przyjęcia u p. wojewody. 
W dniu 24 maja b. r. p. wojewo- 

da Raczkiewicz przyjął starostę 

powiatu święciańskiego p. Żoraw- 

skiego, następnie starostę powiatu 

oszmiańskiego p. Kowalewskiego 

i starostę powiatu wileńsko-troc- 

kiego p. Witkowskiego, którzy in- 

formowali go w sprawach biežą- 

cych powiatów. : 5 

W tym samym dniu p. woje- 

woda przyjął profesora Zawadzkie- 
go i wizytatora kuratorium okrę- 
gu szkolnego p. Kuczewskiego w 
sprawie organizacji kursów samo- 
rządowo - administracyjnych przy 
Wyższej Szkole Handlowej w Wil- 
nie. Ponadto p. wojewoda przyjął 
prezesa L. O. P. P. p. Brałasa w 
sprawach Ligi Obrony Powietrz- 
nej Państwa. 

— Przysięga służbowa inż. 
miern. Jana Lechowicza. W dniu 
24 b. m. o godzinie 9-ej rano p. 
wojewoda Raczkiewicz w obecnoś- 

ci p. wojewody Malinowskiego о- 
debrał przysięgę od inżyniera mier- 
niczego p. Jana Lechowicza. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Z życia Zw. Zawodowego 
Dozorców Domowych R. P. oddz. 
w Wilnie. Dnia 23-go maja r. b. 
na swem posiedzeniu Zarząd Zw. 
Zawodowego Dozorców  Domo- 
wych wobec złożonej prośby przez 
ob. A. Lelisa postanowił się 
wstrzymać za sprawą skierowania 
do prokuratora do czasu wyświet- 
lenia sprawy przez sąd koleżeński. 
Ob. A. Lelis pozostaje nadal w 
zawieszeniu w prawach członka 
zarządu a nawet i członka związ- 
ku. (S-ki). 

  

SPRAWY SZKOLNE. 

— ZPaństwowej Średniej Szko- 
ły Ogrodniczej. Rozporządzeniem 
Ministerstwa W. R. i O. P. zosta- 
nie otwarty przy Państwowej Śred- 
niej Szkole Ogrodniczej jednorocz- 
ny kurs ogrodnictwa dla pań. Na- 
uka rozpoczyna się dn. 1 wrześ- 
nia b. r. Podania kandydatek bę- 
dą przyjmowane od 1 czerwca do 
1 września. Bliższych informacyj 
udziela kancelarja szkoły w godzi- 
nach urzędowych. Nadmienia się, 
że ilość miejsc jest ograniczona. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Tydzień Morski w Wilnie. 
W celu zebrania Środków na za- 
silenie funduszu propagandowego 

Ligi Morskiej i Rzecznej Zarząd Od- 
działu wileńskiego urządza w czwar- 
tek dnia 26 b. m. o godz. 12 w 
południe w sali kinoteatru „Hel- 
jos“ odczył p. t. „Idea morska". 
W charakterze prelegenta został 
zaproszony dyrektor centralnego 
zarządu L. M. i R. p. Adam U- 
ziembło. Nie wątpimy, że sympa- 
tyczny cel powyższego odczytu o- 
raz osoba prelegenta jako dosko- 
nałego znawcy spraw morskich 
przyczynią się, že sala „Heljosu“ 
wypełni się po brzegi, a wszyscy, 
komu drogą jest kwestja przyszłoś- 
ci Polski na morzu, wyniosą ko- 
rzyść i pełnię zadowolenia. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Posiedzenia Komisji-Roz- 
jemczej do spraw robetników 
rolnych. Dnia 23, 24 i 25 maja 
odbędą się posiedzenia Komisji 
Rozjemczej do rozstrzygnięcia za- 
targów pomiędzy robotnikanii rol- 
nymi a właścicielami majątków. W 
dniach 23 i 24 maja rozpatrzono 
24 sprawy ogółem. (S-ki) 

ZABAWY. 

— Odwołanie zabawy. Z po- 
wodu zamknięcia Ogniska Akadem. 
zabawa taneczna urządzana stara- 
niem chóru akad. U. S. B. w dn. 
25 b. m. nie odbędzie się. 

— Dancing towarzyski. Akad. 
Koło Kownian U. S. B. urządza 
łącznie ze Związkiem Pol. Ziemi 
Kowieńskiej — dancing towarzyski 
w lokalu Związku Pol. z Kresów 
Zakordonowych (Zawalna 1). Po- 
czątek o godz. 9-ej. Wstęp dla 
akademików 1 zł. za zaproszenia- 
mi lub z powołaniem się na człon- 
ków Koła, względnie Związku. 

  

— Podziękowanie. Zarząd Tow. Fil. 
„Swiatlilm*, wyraża na tem miejscu pp. 
funkcjonarjuszom, dyżurnym przodowni- 
kom, or'z kierownikowi śledczemu III 
komisarjatu, serdeczne podziękowanie 
za obywatelskie i pełne taktu stanowi- 
sko, oraz sprężyste i owocne pokiero- 
wanie sprawą zatrzymania pewnego 050- 
bnika, który naraził tę instytucję na po- 
ważne straty materjalne. A 

Dzięki znakomitej i błyskawicznej 
interwencji Ill-go komisarjatu, Tow. ode- 
brało swoją należność. 

W ten sposób władze państwowe 
zyskują sobie pełnię zaufania i serdeczną 
wdzięczność obywateli. 

Teatr i muzyka. 
— „Reduta“ na Pohulance. Prze- 

gląd repertuaru. Dzis—„W małym dom- 
ku* T. Rittnera komedja w 3 aktach. 

— Jutro o godz. 4-ej pp. „Przecho- 
dzień" B. Katerwy sztuka w.3 aktach. 

— Jutro o godz. 8-ej wiecz. recital 
wiolonczełowy A. Katza. 

— Piątek— „Uciekła mi, przepiórecz- 
ka* komedja w 3-ch aktach Żeromskiego. 

— „Reduta na kolonje letnie. W 
sobotę 28 b. m. „Papierowy kochanek* 
komedja w 3 aktach J. Szaniawskiego 
na rzecz kolonij letnich, organizowa- 
nych przez Opiekę Rodz. przy gimnazjum 
im. kr. Zygm. Augusta. 

Bilety od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. do 
nabycia w cukierni Sztralla od g. 5-ej 
popoł. i w dzień przedstawienia w kasie 
Teatru. 

— Recital wiolonczelowy Alberta 
Katza. Jutro w Teatrze „Reduta* na Po- 
hulance odbędzie się koncert znakomi- 
tego wiolonczelisty Alberta Katza. 

Bilety są a do nabycia w księgarni 
„Lektor* ul. Mickiewicza Nr. 4. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
Dziś premjera komedji Langera „Łatwiej 
przejść wielbłądowi...* 

— Jutro o godz. 4 m. 30 popoł. po 
wyjątkowo niskich cenach (od 15 gr.) 
„Dudek* Feydeau. 

— Teatr Letni (ogród po-Bernar- 
dyński). Z powodów niezależnych Od 
dyrekcji, otwarcie Teatru Letniego ule- 
gnie opóźnieniu. 

ŚRODA 25 maja. 
Warszawa 10 kw. 1111 m. ь 

12.00. Komunikat lotniczo - meteorologi- 
czny. 

15.00. Komunikaty gospodarczy i meteo- 
rologiczny. 

16.45. Program dla dzieci wypowie p. 
Wanda Tatarkiewiczówna i p. Bene- 
dykt Hertz. 

17.15. Koncert poon Wykonaw- 
cy: orkiestra P. R. pod dyr. Józefa 
Ozimińskiego, p. Stanisław Frydberg 
(skrzypce) i prof. Ludwik Urstein (akom- 
panjament). Utwory: Goldmarka, Tar- 
tiniego, Franchettiego, Chopina, Schu- 
manna, Czajkowskiego i in. 

18.40. Rozmaitości wypowie p. L, La- 
wiński. 

19.00. „Skrzynka pocztowa”, korespon* 
dencję bieżącą omówi dr. M. Stępow- ki 
SKI. 

19.30. Odczyt p. t. „Argentyna” z cyklu 

„Podróże i przygody* wygłosi prof. A. 
Janowski. 

19.55, Komunikat rolniczy. 
20.30. Koncert wieczorny. „Manewry Je* 

sienne*, operetka w 3 aktach E. Kal 
mana. Wykonawcy: Zolja Dobrowol- 
ska-Pawłowska, Michalina Makowiecka, 
Aleksander Wasiel, Kazimierz Czeko- 
towski i inni. W przerwie komunikaty 
„Messager Polonais” w języku fran- 
cuskim. 

22.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
czny. Sygnał czasu. Komunikaty pra- 
sowe. 

22.30. Transmisja muzyki tanecznej z re- 
stauracji „Rydz”. 

№ wileńskim bruku. 
— Zabójstwo. St. ogniomistrz z 3 

p. a. c. Stanisław Woźniak wystrzałem z 
rewolweru pozbawił życia Władysława 
Jarmułkowicza zam. Plutonowa 1. Zwłoki 

+ zabezpieczono. Woźniak został areszto” 
wany przez władze wojskowe. 

— Podrzutki. Marta Nowicka zam. 
W. Pohulanka 1, na schodach tegoż do- 
mu znalazła podrzutka płci męskiej w 
wieku około 1 miesiąca, którego umie- 
szczono w przyt. Dzieciątka Jezus. 

— Odnalezienie skradzionych rze- 
czy. Wyw. Urzędu Sledczego odnależli u 
Wiłkomierskiego Osipa zam. św. Jańska 5, 
rower pochodzący z kradzieży na szka- 
dę Rabinowicza Arona zam. w Oszmianie 

— Prócz tego wyw. Urzędu Sledcze. 
go odnależli olej rycynowy w ilości 150 
klg. u Sagelsona Lejby Wielka 48, po- 

chodzący z kradzieży z transportu ko- 
lejowego. 2 ё 

— Pożar. Przy ul. Listopadowej 
wskótek krótkiego spięcia przewodów 
elektrycznych wybuchł pożar. Wezwana 

straż ogniowa pożar natychmiast stłumiła. 

— Kradzież. Jadwidze Osterowicz 
zam. Zygmuntowska 22, podczas jazdy 

bryczką na ul. Lipowej skradziono przy- 
wiązaną z tyłu bryczki walizkę z ubra- 
niem i bielizną ogólnej wart. 200 zł. 

Felczer-doktór ginekolog. 

W Podbrodziu mieszka niejaki 
Piotrowski, z zawodu felczer, Nie 
Zadawala się tu skromnym  zarob- 
kiem, jaki mu przynosi zawód 
felczerski. Chciał być koniecznie 
doktorem i to ginekologiem. Roz- 
począł jednak praktykę doktorską 
bardzo niefortunnie, gdyż o mało 
nie przyprawił o utratę życia kilka 
matek, którym miał przeprowa- 
dzić operacje porodowe. 

W rezultacie zasiadł w dniu 
wczorajszym na ławie oskarżo- 
nych. 

Został skazany na 3 miesiące 
więzienia, z zawieszeniem wykona- 
nia kary na przeciąg 3 lat. 
  

  

Ofiary. 
W celu uczczenia $. p. Krzysi Ehren- 

kreutzówny członkowie Koła Etnologów 
Stud. U. S. B. składają na żłobek im. 
Marii 15 zł. 
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W myśl art. 5 i 10 Zarządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich, ustanawiającego regulamin wyborów do 

tymczasowych rad miejskich z dn. 25 czerwca 1919 r. (Dz. U. Z. C. Z. W. Nr. 7) Główny Komitet Wyborczy do Rady 

Miejskiej miasta Wilna podaje do publicznej wiadomości podział miasta na obwody głosowania, lokale komitetów 

wyborczych i godziny urzędowania. 

Obwód 1 
lokal — wieś Jerozolimka Szkoła Powsz. Nr 52. 

Bołtupie — wieś cała, Jerozolimka — wieś cała, 
Kalwarja—wieś cała, Nowosiołki (Werkowskie) wieś 

cała, Trynopol—wieś cała, Werki—Szosa, Żurawica— 
folwark cały i Żurawica— droga, 

Obwód 2 
lokal — Wiłkomierska 31 Szkoła Pow. Nr. 6. 

Bołtupska—od 2—14 parzyste: od 1. go do Lwow” 
skiej nieparzyste, Kalwaryjska—od 2-go do 16-go pa” 
rzyste, Lwowska (1-a Słomianka)— parzyste, Pijarska— 
cała, Strycharska— parzyste, Szyszkina Góra—cała, 
Wiłkomierska—od 2-go do 30-go parzyste i od 1—145 
nieparzyste. 

Obwód 3 
lokal—Kalwaryjska 73, lewe skrzydło Szk. Pow. 32. 

Chocimska (Chiwińska) od Mętnej do Койса— 
obie strony, Czerwonodworska—cała, Inspektowa od 
od Mętnej do końca—obie strony, Kalwaryjska od 
Mętnej do końca— parzyste, Mejszagolska cała, Męt- 
na— nieparzyste, 1-sza i 2-ga Oficerska—cała, Ogór- 
kowa od Mętnej do końca—obie strony, Porzeczko- 
wa—cala, Świetlana od Mętnej do kofńca—obie stro- 
ny, Torfowa—cała. 

Obwód 4 
lekal—Kalwaryjska 73, w podwórzu Szk. Pow. Nr. 27. 

Automobilowa (Szara)—cała, Chełmska (Łom- 
żyńska)— parzyste, Kalwaryjska od 85 do końca nie- 
parzyste, Kanonierska—cała, Kawalkada—cała, Lotni- 

cza—cała, Marsowa— cała, Nadleśna— parzyste, Oboź- 
na od Nadleśnej do końca, Ponaryszki—wieś cała, 
Promowa—cała, Pułkowa—cała, Rycerska—cała, Szań- 
cowa (Staro- Dubna)—cała, Strzelecka—od Chełmskiej 
do końca parzyste i od Nadleśnej do końca nieparzy- 
ste, Trynopol—droga cała, Werkowska—cała, Zorza— 
cała, Zamiejska—cała. 

Obwód 5 
lokal—Antokolska 106, Szkoła Powszechna Nr. 46. 

Antokolska—od 35 do końca nieparzyste i od 
50 do końca parzyste, Bystrzycka—cała, Borowa— 
cała, Borowy zaułek—cały, Cmentarz wojskowy—pa- 
rzyste, Glęboka—cala, Gołębia—cała, Górajce—wieś 
cała, Graniczna (Antokol), Mikołajewska (Odnoga)— 
cała, Myśliwska—cała, Niecała—cała, Nowaszyszki— 
cała wieś, Ogińskiego—cała, Piaski—cała, Piękna— 
cała, Podleśna—cała, Pośpieszka—wieś cała, Promie- 
nista (Majakowa)—cała, Przykątek—cała, Rowy Sa- 
pieżyńskie—cała, Senatorska od Szpitala do Borowej 
nieparzyste i od Borowej do końca obie strony, Su- 
cha— nieparzyste, Szwajcarja—zaścianek cały, Topo- 
lowa—cała, Tramwajowa—cała, Trynitarska— cała ©- 
prócz Nr. 33, Tajruny—wieś cała, Werszubska dro- 
ga— cała, Wesołucha—wieś cała, Widok—cała, Wspól- 
na—cała. 

Obwód 6 
lokal—Antokolska 32, Szkoła Pow. Nr. 15. 

Antokolska od 7 do 33 nieparzyste i od 10—48 
parzyste, Antokolska - Pobrzeżna—cała, Cmentarno- 
wojskowa— nieparzyste, Holenderska—cała, Kanonicz- 
na—cała, Kirkutowa—cała, Letnia—cała, Św. Piotra 
i Pawła—cała, l-a, Il-ga i Ill-cia Polowa—cała, Pro- 
chowa—cała, Przejazd—cała, Sapieżyńska—cała, Se- 
natorska—Szpital Wojskowy i od Szpitala do Boro- 
wej parzyste, Sióstr Miłosierdzia—cała, Słoneczna— 
cała, Słuszkowska—cała, Sucha— parzyste, Trynitar- 
ska Nr 33, Wiosenna—cała, Złoty Róg od 10 parzy- 
ste i od 17 nieparzyste do końca, Żydowski cmen- 
tarz—caly. 

Obwód 7 
lokal—Pióromont 10, Szkoła Powsz. Nr. 13. 

Artyleryjska— parzyste od Derewnickiej do Ułań- 
skiej, Chełmska (Łomżyńska)— nieparzyste, Dunkiel- 

Żurawica—wieś cała. 

ska (Trwała)—cała, Derewnicka—nieparzyste od Arty- 
leryjskiej do końca, Kalwaryjska od 73 do 83 niepa- 
rzyste, Łosiowy zaułek—cały, Nadłeśna— nieparzyste, 
Nowołomżyńska—cała, Nowoobozowa—cała (Przy- 
jaźń), Pióromont—parzyste od Ułańskiej do Swiron- 
ka, Plutonowa (l-y i Il Pjonerski)—cała, Oboźna od 
początku do Nadleśnej obie strony, Strzelecka—od 
początku do Chełmskiej parzyste i od początku do 
Nadleśnej nieparzyste, Świronek— cały, Trębacka (Mo- 
żajska)—cała, Trębacki zaułek—cały, Tuskulańska— 
cała, Ułańska (Kawaleryjska)—cała, Ułański zaułek— 
cały, Wójtowska— cała. ! 

Obwód 8 
lokał—Pióromont 10, Szkoła Powsz. Nr. 13. 

Artyleryjska od początku do końca nieparzyste 
i od początku do Derewnickiej parzyste, Derewnicka— 
parzyste i od początku do Artyleryjskiej nieparzyste, 
Kalwaryjska od 1 do 71 nieparzyste, Krakowska (Bu- 
charska)—cała, Lwowska (Sergjuszowska)—cała, Pió- 
romont od początku do Ułańskiej parzyste i wszyst- 
kie nieparzyste, Pióromont prawy i iewy—cały, Rybaki 
(Elektryczna)—cała, Słucka— cała, Św. Teresy—cała. 

Obwód 9 
lokal-—Krakowska 25, Szkeła Powszechna Nr. 9. 

Boltupska od 14 do 20, Chocimska od początku 
do 52 i 37, Finna—cała, Finny zaułek, Kalwaryjska 
od 18—82, Krakowska—cała, Lwowska—nieparzyste, 
Żołnierska. 

Obwód 10 
lokal—Witoldowa 37, Szkoła Powszechna Nr. 35. 

Dębówka—wieś cała, Graniczna—cała, Jelenia — 
cała, Justynówka—wieś cała, Kobiałkowa— cała, Krót- 
ka—cała, Krzyżówka—wieś 1-sza i 2-ga cała, Lipo- 
wa—cała, Niedźwiedzia—cała, Piesza—cała, Rymarski 
zaułek—cały, Rysia—cała, Szeszkińska—cała, Sołtani- 
ska— nieparzyste, Sołtańska—cała bez NrNr 35 i 37/39, 
Sokola od Szyszkińskiej do Sołtaniskiej, Wapienna— 
cała, Wiłkomierska—od 32—114 parzyste, Zwierzy- 
niecka—cala, Žubrowa—cala, Żurawia—cała. 

Obw6d 11 
lokal—Inflandzka 9, z frontu Szkoła Powszechna 2. 

Bobrowa—cała, Chlebowa—cała, Chmielna—ca- 
ła, Cudna— cała, Dębowa—cała, Dzika—cała, Dzielna— 
cała, Fabryczna—od 35 nieparzyste i od 46 parzyste 
do końca, Gedyminowska—od 41 nieparzyste i od 40 
parzyste do końca, Jar—cała, Jasna—cała, Krzywa— 
cała, Karolinki—wieś cała, Miła—od 7 do końca nie- 
parzyste i od 8 do końca parzyste, Moniuszki—nie- 
parzyste, Ogrodowa— cała, Orla—cała, Polna—cała, 
Ptasia—cała, Sołtaniska — parzyste, Sołtańska—od 
Sołtaniskiej do Dzielnej nieparzyste, Sokola—od 
Sołtaniskiej do Dzielnej obie strony, Tiwoli (Zielo- 
na)—cała, Towarowa—cała, Wesoła (Witoldowa) od 
32 parzyste i od 49 nieparzyste do końca, Wierzbo- 
wa—cała, Wilcza—cała, Sołtańska—NrNr 35 i 37/39. 

Obwód 12 
lokal—Inflandzka 9, w podwórzu Szkoła Powsz. 4. 

Bułgarska 1-sza i 2-ga (Litewska)—cała, Inflandz- 
ka—cała, Fabryczna—od 1 do 33 nieparzyste i od 2 
do 44 parzyste, Gedyminowska—od 2—38 parzyste i 
od 1—39 nieparzyste, Grodzka—cała, Kraszewskie- 
go—cala, Karaimska—cała, Miła od 1—5 nieparzyste 
i od 2—6 parzyste, Moniuszki—parzyste, Sosnowa—, 
cała, Stara—cała, Witoldowa (Wesoła) od 1—47 nie- 
parzyste i od 2—30 parzyste, Tomasza-Zana—cała, 
Zjazd— cała. 

Obwód 13 
lokal — Koszykowa 7 Szkoła Pow. Nr. 31. 

Bagatela—cała, Brzeska—cała, Ceglana—cała, 
Dobra—cała, Fechnerowska—cała, Górna—cała, Ga- 
jowa—cała, Gipsowa—cała, Gliniana—cała, Hoża— 

cała, Św. Jacka— parzyste, Konarskiego—cała, Konar- 
skiego zauł.—cały, Koszykowa—cała, Krucza—cała, 
Kurhany—cała, Legjonów od 1—105 nieparzyste, Le- 
tnia (Zakretowa)—cała, Nasza—cała, Prowentowy za- 
ułek—cały, Rysia (Zakretowa)—cała. 

Obwód 14 
lokal —Mickiewicza 60 wejście na prawo Szkoła 

Pow. Nr. 16. 
Białoskórnica cała, Gimnazjalna cała (Przytulna), 

Jakóba Jasińskiego—od 1-go do końca nieparzyste i 
od 10 do końca parzyste, Mała—cała, Ad. Mickiewi- 
cza—od 36 do końca parzyste, 3-go Maja—od 2—4 
parzyste, Magazynowy zaułek—cały, Ofiarna—cała, 
Podgórna—nieparzyste, Przejazdowa—cała, Stroma— 
cała, Staro-szlachturna—cała, Sierakowskiego (2-gi 
Junkierski) Nr. Nr. 1, 2, 3, 4, 5, Tartaki od 1—11 
nieparzyste i od 2—14 parzyste 

‚ Obwód 15 
lokal-Pańska 7 Szkoła Pow. Nr. 10. 

%  FCiasna—cała, Flisowa—cała, Łukiska—cała, Ad. 
Mickiewicza—od 33-a do końca nieparzyste, 3-go 
Maja (Garncarska) od 6—8 parzyste, Mahometańska— 
cała, Meczetowa—cała, Montwiłowska— cała, Montwi- 
łowski zaułek—cały, Muzułmańska—cała, Pańska— 
cała, Tartaki (Magazynowa) od 13 nieparzyste i od 

16 parzyste do końca, Więzienna—cała, Więzienny 
zaułek—cały. 

Obwó 16 
lekal — Mickiewicza 60 wejście na lewo Szkoła 

Pow. Nr. 10. 
I-ej Baterji (Nadbrzeżna) od 30 do końca, Cicha 

(Maneżowa)— cała, Dąbrowskiego (Wronia)—cała, 
św. Filipa—cała, Garncarska (3-go ; Maja) od 7 do 
15 nieparzyste, Gazowa—cała, św. Jakóba—cała, 
Kasztanowa-cała, Kozłowy zaułek—cały, Lelewela— 
cała, Ad. Mickiewicza od 13 do 33 nieparzyste, Wi- 
leńska od 42 do 48 parzyste. 

Obwód 17 
lokal—Zawalna 5 Pracownia Slojdowa. 
Garncarska (3-go Maja) Nr. 1, 3, 5, Jagielloń- 

ska—cała, 1-sza Św. Jakóbska (Styczniowa)—cała, 
Mickiewicza—od 18—34 parzyste, Podwale (Gdańska) 
nieparzyste, 1-sza Portowa—nieparzyste, Wileńska od 
22—40 parzyste. 

Obwód 18 
lokal—Mostowa 7—1 piętro Szkoła Pow. Nr. 24. 

Bogusławski zaułek— parzyste, Dobroczynny za- 
ułek,—parzyste, Januszowski zaułek—cały, 1-szy Św. 
Jerski (Śniadeckich)— parzyste, Ad. Mickiewicza—0d 
11—11-a nieparzyste i od 12 do 16 parzyste, Mosto- 
ма ой 13 40 Койса nieparzyste i od 10 do końca 
parzyste, Nadbrzeżna (Zygmuntow$ka) od 8 do koń- 
ca parzyste, Orzeszkowej—cała, Tatarska od 1—9 
nieparzyste, Wileńska od 25 do 47 nieparzyste. 

Obwód 19 
lokal—Mostowa 7—2 piętro Szkoła Pow. Nr. 24. 

Antokolska (Kościuszki) Nr. 1, 3, 5, Arsenal- 
ska—cała,  Bogusławska—nieparzyste, Garbarska— 
nieparzyste, Inżynieryjna (Podzamcze)—cała, św. Jer- 
ska (dawny zaułek)—cały, 1-szy Św. Jerski (Śniadec- 
kich) nieparzyste, 2-gi Św. Jerski (Przeskok)—cały, 
Ad. Mickiewicza 1—9 nieparzyste i od 2—10 parzy- 
ste, Mostowa od 1 do 11-a nieparzyste i od 2—8 
parzyste, Nadbrzeżna (Zygmuntowska) od 2—6 pa- 
rzyste, Syrokomli Aleje—cała, Tatarska od 2—14 pa- 
rzyste. 

Obwód 2 
lokai—Królewska 9 Szkoła Pow. Nr. 39. 
Św. Anny—cała oprócz Nr. Nr. 7, 9 i 11, Bak- 

szta Nr. 2, Bernardyński od 2 do 10— parzyste, Bo- 
taniczna—cała, Farbiarski (Popławski) zaułek—cały, 
Hajda— cała, Królewska—cała, Łotoczek—nieparzyste, 
Metropolitalna—nieparzyste oprócz 1—3 i Sobór, 

Miłosierna— parzyste, Młynowa—nieparzyste, Oranże- 
ryjny zaułek—cały, Popławska od 1—13 nieparzyste 
i od 2—14 parzyste, Szerejkiska—cała, Zamkowa— 
od 2—6 parzyste, Zarzeczna—od 2—10 parzyste i 
od 1—5 nieparzyste. 

\ Obwód 21 \ 
lokal—Połocka 2 Szkoła Powszechna Nr. 25. 

Młynowa—parzyste, Połocka od 1 do 47 nie- 
parzyste i od 2 do 18 parzyste, Popowszczyzna Nr. 
1, 3 i od 2 do 34 parzyste, Trzykrzyska Góra—cała, 
Zarzeczna od 12 parzyste i od 7 nieparzyste do koń- 
ca, Żwirowa Góra—cała. 

Obwód 22 2 
lokal—Filarecka 12 Szkoła Powszechna Nr. 42. 

Batorego Trakt—cały, Belmont—cały, Biały za- - 
ułek—cały, Ciesielska—cała, Krzywe-Koło—cała, Le- 
oniszki wieś I, Il i Ill—całe, Połocka od 49 niepa- 
rzyste i od 10 parzyste do końca, | Ponomarska (Fi- 
larecka)—cała, Il Ponomarska—cała, Popowszczyzna 
(Popowska) od 5 do końca nieparzyste, Potok—cała, 
Puszkarnia wieś— cała, Rękaciszki wieś Il—cała, Ró- 
wne Pole (Popowszczyzna) — cała, Sapieżyński las— - 
cały, Saska Kępa—cała, Stolarska—cała, Wzgórze— 
całe, Złoty Róg od 1 do 15 nieparzyste i od 2 do 8 
parzyste. 

Obwód 23 
lokal—wieś Góry (kol. Kolej) Szkoła Pow. Nr. 23. 

Betlejemska— parzyste, Karisbadzka— cała, Karl- 
sbadzki zaułek— cały, Kolonja Kolejowa—cała, Marku- 
cie wieś i dwór—całe, Nowo-Subocz—cała, Podjel- 
niaki wieś—cała, Subocz od 83 do końca nieparzy” 
ste i od 32 do końca parzyste, Topaciszki zaścianek 
cały, Wilanów—cała, Zajelniaki—całe. 

Obwód 24 
lokal—Witebska 5 Szkoła Powszechna Nr. 45. 

Belwederska—cała, Betlejemska nieparzyste, Bo- 
brujska—parzyste, Jerozolimska—cała, Kocia—cała, 
Majowa—cała, Marcowa—cała, Mało- Jerozolimska— 
cała, Nowo-Jerozolimska—cała, Subocz—od 37 do 
81 nieparzyste, Syberyjska—cała. 

Obwód 25 
lokal—Białostocka 8 Szkoła Pow. Nr. 45. 
Bakszta—od 12 do końca parzyste, Białostocka— 

cała, Bobrujska—nieparzyste, Jeziorna— nieparzyste, 
Kopanica—cała, Mohylewska—cała, Parkowy (ll Wi- 
tebski)—cały, Popławska—od 15 nieparzyste i od 16 
parzyste do końca, Praczkarnia—cała, Popławski za- 
ułek—cały, Rossa ulica—od 2 do 14 parzyste, Ryb- 
ny zaułek—cały, Radomska—cała, Subocz nieparzyste 
od 25 do 35 włącznie, Subocz—od 16 do 30 parzy- 
ste, Szwajcarski—cały, Święciański (1 Witebski)—ca- 
ły, Witebska—cała, Sofjaniki—parzyste. Е 

Obwód 26 

lokal—Zarzecze 5 Szkoła Pow. Nr. 11. 
Augustjańska—cała, Bakszta—nieparzyste, Bak- 

Sszta— parzyste od 4 do 10, Jezjorna — parzyste, Św. 
Kazimierza—cała Miłosierna—nieparzyste, Sawicz — 
cała, Sofjaniki — nieparzyste, Subocz — od 2 do 14. 
parzyste, Wielka—parzyste od 52 do 98. 

Obwód 27 
lokal—Skopówka 4 Szkoła Pow. Nr. 17. 

Św. Anny—Nr. Nr. 7, 9 i 11, Bernardyński — 
od 1 do 13 nieparzyste, Dominikański zaułek—od 16 
do 20 parzyste, Dominikańska—od 11 do 17 niepa* 
rzyste, Gaona (Il Szklana)—cała, Św. Jańska—od 19 
do 31 nieparzyste, Literacki zaułek—cały, Łotoczek— 
parzyste, Metropolitalna — Nr. Nr. 1, 2. 3 i 4, Św. 
Michalski—cały, Szklana — od 1 do 13 nieparzyste, 
Szwarcowy zaułek—cały, Wolana—cała, Zamkowa — 
od 8 do'24 parzyste, Wielka—od 26 do 50 parzyste, 
Wielka od 21 do 51 nieparzyste.



  

Obwód 28 
lokal—Dominikańska 2 Magistrat. 

Benedyktyńska—cała, Dominikańska — od 2 do 
16 parzyste, Św. Ignacego zaułek—cały, św. Jańska— 
od 18 do 30 parzyste, jezuicka—cała, Ludwisarska— 

nieparzyste, Skopówka— nieparzyste, Uniwersytecka— 

cała, Wileńska—od 1 do 11 nieparzyste, Zamkowa— 
od 11 do 19 nieparzyste. 

Obwód 29 
lokal-Żeligowskiego 1 Szkoła Pow. Nr. 1. 

Biskupia—cała, Bonifraterska—cała, Dobroczyn- 

ny zaułek— nieparzyste, Garbarska—parzyste, Ludwi- 

sarska— parzyste, Marji Magdaleny—cała, Skopówka— 
parzyste, Tatarska — od 11 nieparzyste i od 16 pa- 

rzyste do kofica, Wileūska—od 13 do 23 nieparzyste, 
Zamkowa—od 1 do 9 nieparzyste, Napoleona Plac— 
caly. 

Obwód 30 
lokal—Wileńska 10 Szkoła Pow. Nr. 37. 
Pohulanka Mała — od 6 do 12 parzyste, Pohu- 

lanka Wielka—od 1 do 7 nieparzyste i teatr, Poznań- 

ska— parzyste, Teatralna—cała, Trocka—nieparzyste, 
Wileńska—od 2 do 14 parzyste, Zawalna—od 7 do 
15 nieparzyste i od 12 do 26 parzyste, Gen. Zeli- 

gowskiego (Akademicka)—cala. 

Obwód 31 
lokal—M. Pohulanka 8 Szkora Pow. Nr. 22. 

Aleja Róż—cała, Boufałowa Góra—cała, Ka- 

mienna—cała, Podwala (Gdańska) — parzyste, Pohu- 
lanka Mała—od 5 do 21 nieparzyste i od 14 do 22 
parzyste, Pohulanka Wielka—od 9 do 21 nieparzyste, 

1 Portowa— parzyste, Poznańska—nieparzyste, Stroma 

(Portowy zaułek)—cały, Wileńska — od 16 do 20 pa- 
rzyste, Zawalna — od 1 do 5 nieparzyste i od 2 do 

10 parzyste. 
Obwód 32 

lokal—W. Pohulanka 38 strona lewa Szkoła Pow. 
Nr. 7. 

Św. Jacka—nieparzyste, Jakóba Jasińskiego—od 
2 do 8 parzyste, Lubelska (Il Piaskowa)—cała, Objaz- 

dowa—cała, Piaskowa — cała, Podgórna — parzyste, 
Piekiełko—cała, Sierakowskiego (Il Junkierska)—od 4 

do 18 parzyste i od 11 do 33-a nieparzyste, Suwal- 
ska—cała, Wielka Pohulanka — od 23 do 43 niepa- 

rzyste, Zakretowa—od 1 do 15 nieparzyste i od 2 do 
22 parzyste. 

Obwód 33 
lokal—Szeptyckiego * we lewa, Szkoła Pow. 

r. 19. 
Archanielska—od początku parzyste i nieparzyste 

do Szeptyckiego, Kościelna— cała, Piłsudskiego—od 1 

do 11 nieparzyste, Pohulanka Wielka—od 20 do kof- 

ca parzyste, Śmigłego Rydza—od 2 do Szeptyckiego 
parzyste i od 1 do 7 nieparzyste, Smoleūska—od 1 

do Wróblej nieparzyste, Smoleński zaułek — cały, 

Szeptyckiego — od 5 do końca nieparzyste, Wiwul- 

skiego (Tombakowa)—od 11 nieparzyste i od 6 pa- 

rzyste do końca. 
Obwód 34 

lokal—W. Pohulanka 14 Szkoła Pow. Nr. 34. 
Nowogródzka od 1 do 7 — nieparzyste, Piłsud- 

skiego od 2 do 30—parzyste, Pohulanka Wielka od 2 

do 18— parzyste, Słowackiego od 1 40 7 — niepa- 
rzyste i od 2 do 6—parzyste, Szeptyckiego od 2 do 

4— parzyste, Tombakowa (Wiwulskiego) Nr. Nr. 1, 2, 

3, 4, 5, Ti 9, Wingry od 1 do 19—nieparzyste i od 

2 do 6— parzyste, Zawalna od 18do 21—nieparzyste, 

Zdrojowa—cała. 
Obwód 35 

lokal—Trocka 14 Szkoła Pow. Nr. 14. 

Franciszkański zautek—caly, Kiejdański zaułek— 

cały, Lidzki zaułek—cały, Św. Mikołaja—nieparzyste,— 
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Niemiecka od 1 do 11 — nieparzyste, Straszuna 

(Żmudzka) —parzyste, Trocka—parzyste, Zawalna od 

28 do 34— parzyste. 
Obwód % 

lokal—Ostrobramska 5 Szkoła Pow. Nr. 47. _ 

Dominikańska od 1 do 9 — nieparzyste, Domi- 

nikański zaułek od 13 do 21—nieparzyste, Jatkowa 

li Nr. Nr. 1 i 3, Jatkowa I (Klaczki)—cała, Św. Mi- 

kołaja—parzyste, Niemiecka od 2 do 28—parzyste i 

od 13 do 25—nieparzyste, Przeįšcie—cala, Szklanna 

od 2 do 10—parzyste. Wielka od 53 — do 65—nie- 

parzyste, i Nr. 75 (Ratusz), Żydowska—cała. 
Obwód 37. 

lokal—z. Lidżki-Franciszkański 7 Szkoła Pow. Nr. 14. 

Dziśnieński zaułek—cały, Jatkowa—całe, oprócz 

numeru 1 i 3, Niemiecka od 27 do 37—nieparzyste, 

Rudnicka—nieparzyste, Straszuna— nieparzyste, Szpi- 

talna—cała, Zawalna od 36 do 50—parzyste, Żmudz- 
ka (Straszuna)— nieparzyste, Szawelska. 

Obwód 38 
lokal—Ostrobramska 5 prawa strona Szkoła Pow. 

Nr. 3, 
Cerkiewna—cała, Głuchy zaułek — cały, Niko- 

demski zaułek—cały, Ostrobramska od 2 do 22 — 

parzyste, Piwna—cała, Rajski zaułek — cały, Subocz 

nieparzyste od 1 do 23. 
Obwód 39 

lokal—-Ostrobramska 5 wejście z pasażu Szkoła 
Pow. Nr. 3. 

Bazyljańska—cała, Bosaczkowa—cała, Kolejowa 

Nr. 3 i 5, Końska—cała, Miljonowa (Hetmańska) — 

cała, Ostrobramska od 1 do 31 — nieparzyste, Rud- 

nicka— parzyste, Wielka od 67 do końca—nieparzyste, 
oprócz Nr. 75, WW. Świętych—cała, Zawalna od 52 
do 68— parzyste. 

Obwód 40. 
lokal—W. Stefańska 37 parter, Szkoła Pow. Nr. 28. 

Gościnna—nieparzyste, Kijowska Nr. Nr. 1 i 3, 

Krok—cała, Kwaszelny— parzyste, Kwiatowa — cała, 

Kolejowa od 7 do 15— nieparzyste, św. Stefańska od 

2 do 24—parzyste i od 1 do 21—nieparzyste, Sado- 

wa od 1 do 15—nieparzyste i od 2 do 12 parzyste, 

Szopena—nieparzyste, Zawalna od 39 do 59—niepa- 

rzyste. 
Obwód 4i 

lokal—Wiwulskiego 18 Szkoła Pow. Nr. 36. 
Bankowa—cała, Krupniczy—caly, Kwaszelna — 

nieparzyste, Kijowska Nr. 5, Makowa—parzyste i od 
11 40 końca— nieparzyste, Nowogrodzka od 2 do 8 
parzyste, Słowackiego qd 18 do 26—parzyste, Szero- 
ka—cała. Wingry od 21 do 27 — nieparzyste i od 8 
do 12—parzyste. Węglowa od 8 do 16 — parzyste i 
od 11 do 13—nieparzyste, Zawalna od 23 do 37 — 
nieparzyste. 

Obwód 42 
łokal—W. Stefańska 37—1 piętro, Szkoła Pow. 28. 

Gościnna—parzyste, Kijowska od 2 do 6—pa- 

rzyste, Kolejowa od 17 do 21—nieparzyste, Szope- 
na— parzyste, Sadowa od 17 do końca nieparzyste i 

od 14 parzyste do końca, św. Stefańska od 26 do 

końca parzyste i od 23 do 35 nieparzyste, Słowac- 
kiego od 28 do kofica—parzyste, Dworzec Kolejowy. 

Obwód 43 

loka! — Szeptyckiego 11 strona prawa, Szkoła 
Pow. Nr. 19. 

Kolejowa od 23 do końca—Kijowska Nr. 7 i 8, 

Makowa od 1 do 9—nieparzyste, Nowogródzka od 

10 do 24—parzyste, Ponarska od 1 do 9—nieparzy- 

ste i od 2 do 12—parzyste, Piłsudskiego od 32 do 

kofńca—parzyste, Słowackiego od 8 do 16—parzyste 

1 ой 9 do kofńca— nieparzyste, Węglowa od 15 do 29 

nieparzyste. 

rano do 3-ej po południu i od 7-ej do 8-ej wiecz. 

Miejscowe (obwodowe) komitety wyborcze urzę 

Wilno, 23-go maja 1927 roku. 

Uwadze gospodyń! 
Najlepiej zabezpiecza na lato futra i inne ubra. 

moli nia 
OD 

tol*, 

  

Obwód 44. 
lokal—vl. Piłsudskiego, S*łady Kanalizacyjne 

Archanielska— parzyste od 66 do 74, Kijowska— 
parzyste od 10 do 32, Kijowska—nieparzyste od 9 do 
17, I, li III Kijowski zaułek—cały, Nowogrodzka— 
parzyste od 26 do 38, I i II Nowomiejski — całe Pił- 
sudskiego— nieparzyste od 23 do 59, Ponarska—nie- 
parzyste od 11 do 41, Pożarowa (Strażacki) cała, 
Śmigłego Rydza nieparzyste od 27 do 39, Śmigłego 
Rydza parzyste od 16 do 48, św.-Stefańska od 37 do 

końca nieparzyste. 
Obwód 45 

lokal—W. Pohulanka 38 oficyna, Szkoła Pow. Nr. 7 

Archanielska parzyste od ul. Szeptyckiego do 46, 

nieparzyste od Szeptyckiego do 37, Cechowa cała, 

Gęsia (I Włodzimierski) parzyste, Kijowska od 19 do 33 

nieparzyste, | Archanielski (Szczygła) cała, Il Archa- 

nielski (Wróbla) cała, Komendancki cały, Kozia od 

1 do 13 nieparzyste i od 2 do 16 parzyste, Nowo- 

gródzka nieparzyste od 9 do 47 i parzyste od 40 do 60, 
Piłsudskiego od 13 do 21, Prywatny zaułek cały, 
Smigłego Rydza nieparzyste od 9 do 25 i parzyste 
od Szeptyckiego do 14, Składowa cała, Ślepa (Su- 
zdaiski) cała, Szeptyckiego od 6 do końca parzyste, 
Szkolny zaułek cały, Smoleńska od Wróblej nie- 
parzyste do Radość. 

Obwód 46 
lokal—dom administr. Rzeźnia. 

Archanielska od 39 do 67 "nieparzyste. Dojazd 

cały, Dynaburska (Włodzimierska) cała, oprócz nr. 37 

i 39, Kijowska od 34 parzyste i od 41 nieparzyste 

do końca, Kozia od 15 nieparzyste i od 18 do końca 

parzyste, Kozi zaułek cały, Krawiecki zaułek cały, 
Kowalski zaułek cały, Kucharski zaułek cały, Nowo- 

gródzka od 49 do 85 nieparzyste i od 62 do 108 

parzyste, Piekarski zaułek cały, Piekło (Radość) pa- 

rzyste, Pokój zaułek cały, Ponarska od 43 do 51 nie- 

parzyste, Prosta nieparzyste, Rozbrat cała, Solny za- 

utek parzyste, | Włodzimierski (Gęsia) nieparzyste, 

II Włodzimierski (Kacza) cała, Ill Włodzimierski (Pa- 

wia) cała, Zgoda nieparzyste od Prostej do Radość. 
Obwód 47 

lokal Koszykowa 6, Szkoła Pow Nr.31. 

Boczna (Karna) cała, Cedrowa cała, Dobrej Ra- 

dy cała, oprócz nr.nr. I, 3, 5 i 7, Klonowa nieparzy- 

ste, Legjonów od 2 do 108 parzyste, Malinowa cała, 

Pogodna cała, Pokój cała, Świerkowa cała, Zacisze 

od Zgody do Legjonów, Zgoda od Klonowej do koń- 

ca parzyste i od Radość nieparzyste, Radość nie- 

parzyste, Smoleńska parzyste, Wodociągowa od No- 

wogródzkiej do Legjonów obie strony. 
Obwód 48 

lokal—Dobrej Rady 24, Szkoła Pow. Nr. 30. 
Bukowa cała, Dobrej Rady nr.nr. 1, 3, 5 1 7, 

Dolna cała, Dyneburska nr.nr. 37 i 39. Grzybowa 

cała, Jęczmienna cała, Klonowa parzyste, Kurlandzka 

od 2 do 22 parzyste i od 1 do 23 nieparzyste, Leg- 

jonów od Gajowej do końca obie strony, Leśniki 

wieś 1 i Il cała, Murarski zaułek cały, Nowogródzka 

od 110 do końca parzyste i od 87 do 107 nieparzy- 

ste, Piłsudskiego nr. 50, Ponarska od 14 parzyste i 

od 53 nieparzyste do końca, Ponary wieś i dwór — 

całe, Prosta parzyste, Rowiańce wieś cała, Rydza” 

/Śmigłego od 41 nieparzyste i od 50 parzyste do koń- 

ca, Śmolna cała, Solny zaułek nieparzyste, Wilcza 

Łapa—cała, Zgoda od Nowogródzkiej do Prostej nie- 

parzyste i od Nowogródzkiej do Klonowej parzyste. 
Obwód 49 

lokal—Kurlandzka, dom Malinowskiego, Szkoła 
Pow. Nr. 26. ? 

Burbiszki majątek i wieś cały, Kropiwnica przy 
Czarnym trakcie wieś cała, Kurlandzka od 24 parzy- 

ste i od 25 do kofica nieparzyste, podwysokie wieś 

y urzęduje w lokalu Magistratu m. Wilna (I piętro pok. 

Nr. 118 (867) _ 

cała, Poleska od kolei do końca, Raduńska od Sien- 

nej do końca nieparzyste, Sienna cała, Tunelowa cała, 

Zakominy wieś cała. 
Obwód 50 

lokał—Raduńska 56 wejście I, Szkoła Pow. Nr. 18. 

Bracka cała, Chłodna cała, Horodelska cała, 

Konduktorska cała, Mało-Raduńska całe, Poleska od 

Raduńskiej do kolei, Raduńska od 11-go do Siennej 

nieparzyste, Rakowa cała, Slusarska (Polowa) cała, 

Św. Stefański forsztat cały, Stalowa cała, Sygnałowa 
cała, Tokarska cała, Wiszniowa cała. 

Obwód 51 
lokal-Szkaplerna 25 I wejście, Szkoła Pow. Nr. 51 

Słowiańska nieparzyste, Miodowa, Raduńska od 

początku do 34 parzyste, Śniegowy zaułek, Nieświes- 

ki zaułek, Nieświeska cała, Szkaplerna do Słowiań- 

skiej od 1, 2 do 29, 40, Targowa od Słowiańskiej do 

Raduńskiej od 1 do 5, Rudomińska, Oszmiański za* 

ułek, Nowo-Oszmiańska. 
„Obwód 52 

lokal—Raduńska 56 wejście Il, Szkoła Pow.Nr. 18. 
Cmentarna czła, Dubniki wieś cała, Kominy 

droga od Raduńskiej do Nieświeskiej, Nowosiolki 

wieś przy kolei, Porubanek wieś cała, Raduńska od 

36 do końca, Św. Wincentego cała, Zbożowa Droga 
cała, Kowieńska cała, Kowieński zaułek. 

Obwód 53 
łokal—Bieliny 10, Szkoła Pow. Nr. 5. 

Dębniaki wieś cała, Doły wieś i dwór cały, 
Kuprjaniszki wieś i dwór całe, Kominy Droga od 

Nieświeskiej do Lipówki, Lidzki trakt cały, Lipówka 

przedmieście całe, Orzechowa cała, Oszmianka wieś 

cała, Ogólnica wieś cała, Oszmiański trakt cały, Pod- 

kuprjaniszki wieś cała, Podkopcowo wieś cała, Równe 

pole wieś cała, Szewska droga cała, Wilejska cała, 

Wiejska cała, Wąwozy całe, Tyzenhauzowska od 

Szkaplernej do końca obie strony, Grochowa cała, 

Lipówka wieś. 
Obwód 54 

lokal—Słowiańska 15, cerkiew prawe skrzydło 
Szkoła Pow. Nr. 33. 

Beliny parzyste, Targowa od 17 do końca, Tur- 
gielska, Łokieć, Mińska, Warszawski zaułek, Rossa 
zaułek, Rossa nieparzyste od 1 do 9, Lewa. 

Obwód 55 

lokal—Słowiańska 15, cerkiew lewe skrzydło 
Szkoła Pow. Nr. 33. 

Chatka Żelazna ul. cała, Dunajka ulica i wieś 
cała, Hrybiszki wieś cała, Kropiewnica przy Raduń- 

skim trakcie wieś cała, Listopadowa cała, Mieszkańce 

wieś cała, Olimpja cała, Rossa ul. od 14-a do końca 
parzyste i od 11 do końca nieparzyste, Środkowa ca- 
ła, Staro-Grodzieńska cała. 

Obwód 56 
lokal—Kalwaryjska 73, prawe skrzydło Szkoła 

Pow. Nr. 27. 
Chocimska od Słomianki do Mętnej obie strony 

od Nr. 39 i 54 do Mętnej, Kalwaryjska od Słomianki 

do Mętnej parzyste od Nr. 84 do 118, Inspektowa od 

początku do Mętnej obie strony od początku do Nr. 17. 

Mętna parzyste, Ogórkowa od początku Mętnej 

obie strony do Nr. 12, Słomianka cała, Strycharska 

nieparzyste, Swietlana od początku do Mętnej obie 
strony do Nr. 15 i 24, Saraceński zaułek. 

Obwód 57 
lokal—Szkaplerna 25 II wejście Szkoła Pow. Nr. 51 

Słowiańska parzyste, Tyzenhauzowska od kolei 

do Szkaplernej od początku do Nr. 27 i 18, Śniego- 
wa cała, Śniegowy zaułek, Drueta zaułek, Nowo- 
świecka cała, Zaułki Nowoświeckie prawy i lewy, 

Targowa od Słowiańskiej do Beliny od Nr. 7 do 15, 
Nowa Aleja, Beliny nieparzyste, Szkaplerna od Sło- 
wiańskiej do Beliny od Nr 42 i 31 do końca. 

22 i 23) w godzinach od 9-ej 

dują w wyżej wskazanych lokalach od godziny 4-ej do 8-ej w. 

(2) WINCENTY ŁUCZYŃSKI 
Przewodniczący Głównego Komitetu Wyborczego 

do Rady Miejskiej m. Wilna. 
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wypróbowany oryginal- 
ny proszek japoński „Ka- 

woni. Kufi pay * „naftalina” MLODOSC "Ai . zec ubra- ° pi 

niem należy alio Allnykić dla uniknięcia 155 ! PIĘKNOŚĆ) Т R 

      
oraz zaburzenia żołądkowe, dolegliwości 

wątroby, nerek, kamienie żółciowe, reu- 

matyzm, artretyzm, cierpienia hemoroi- 

dalne są spowodowane złą przemianą 

materji i zanieczyszczeniem krwi w or- 

ganiźmie ludzkim. 

Lioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, po- 

budzają trawienie, oczyszczają krew, a. 

przedewszystkiem  uzdrawiają żołądek i 

powodują regularne działanie wątroby i 

nerek, oraz usuwają obstrukcje. 

lioła z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają z organizmu zbyteczne nieużytki 

oraz przeciwdziałają tworzeniu się osa- 

dów, następstwem których jest reuma- 

tyzm i artretyzm. 

lioła z gór Marcu d-ra Lauera 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się ka- 

mieni żółciowych oraz łagodzą cierpienia 

hemoroidalne. 

Сепа / pudełka zł. 1.50, podwójne 

pudełko zł. 2.50. 

Sprzedaż w aptekach i składach 

aptecznych. 

4444/529/V1 

      
Wydawca Tow. Wyća», „Poroś” KM. z.AR adr. 

kowej w domu N * 
ogłasza, iż w dniu 27 maja 1927 roku o godz. 10-ej 

rano w maj. Ponary w ob / е 

się sprzedaż z licytacji publicznej ruchomości, 

„składającej się z żywego i ) 
i urządzenia mieszkaniowego, należącej do Włady- 
sława Lebeckiego, oszacowanej dla licytacji na su- 
mę Zł. 2580 na zaspokojenie pretensji Anieli Ro- 
gowskiej i Państwowego Banku Rolnego w sumie 

70 dol. i 2.700 zł. z *0 % i kosztami. 

TYLKO PASTA DO OBUWIA 

ai UL LAS) SFAŁSZOWANIEM. 

LA 

  

Nr. 15, na zasadzie art. 1030 UPC. 

Żądać we wszystkich aptekach i składach ap- rem 
tecznych. 4447-2 

° $ : 
Ogłoszenie. METAMORPAOSĄ 

- L Komornik przy Sądzie Okręgowym w anie, SPR 20 

Jan Lepieszo, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Zam- 

Ból głowy i wyczerpanie 

SPRZEDANO WIĘCEJ NIŹDWA MILIONY stoików. | 

CAZIMI 
USUWA RADYKALNIE PIEGI, WĄGRY, 

(* ZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚĆ | INNE DEFEKTY CERY. 
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w obrębie m. Wilna, odbędzie 
As] 

martwego inwentarza 

Komornik Sądowy 
(>) J. Lepieszo. 

1926 roku i 

reprezentuje. 
4452 

4 ZAPRAWA 00 PODŁÓG 

% ZORZA 
A SĄ NAVLEPSIEMI w ŚWIECIE. 

ZOSTAŁY NAGRODZONE 
WIELKIMI ZŁOTYMI MEDA" Ż4 
LAMI NA MIĘDZYNARO * 
DOWYCH WYSTAWACH W 

BRUXELUII LIVORNO. 

A    

  

      

    

„ŁORZA” 

ANDEROLĄ 

  

Drukarnia „Lux“ 
podaje do ogólnej wiadomości, że p. Izydor 

Korwin-Piotrowski przestał być zarządza- 

jącym drukarni od dnia 15-go października 

od tego czasu drukarni nie 

IGONWGONGOWGOMGONWGONWGEI 

Wszechświatowej sławy ROWERY "aż : 

° “ “= E licko-Ref й 

„Triumf :„B.S.A. 0 oego, swinie, "l Za 

różnych firm niemieckich i krajowych. 

Maszyny do szycia, 
Patefony , gramofony 

WSZYSTKO NA RATY! 
Wielki wybór płyt patefonowych i gramofonow. 
Skrzypce, bałałajki, gitary, mandoliny, lustra, 
zabawki dla dzieci i różne artykuły sport. poleca 

„UNIWERSAL“ Wielka 21. 
Pp. wojskowym i urzędnikom państw. warunki dogodne 

4409) 

Wszystkich, którzy po- wiedzią. 
siadają jakiekolwiek in- 

Dnia 21 czerwca 
11-ej w maj. 
pow. brasławskiego, odległego od stacji ko- 
lejowej Opsa 7 kilometrów, odbędzie się 
licytacja na sprzedaż lokomobili należącej 
do Skarbu Państwa. Lokomobila firmy „Lej- 

nia ogrzewania kotła 15 m. *, 
stały, lokomobila w stanie dobrym i nadaje kształceniem poszukuje 
się do natychmiastowego użytku. Cena wy- 
woławcza zł. 10.000 (zł. dziesięć tysięcy);, w 
dniu przetargu reflektanci złożą na ręce wójta 
gminy opeskiej wadjum w kwocie zł. 500, 
która po odbytym przetargu zostaną zwró- @ 

cone. Bliższych szcżegółów udziela Urząd ul. Dominikańska 17, 

gminy opeskiej, pow. Brasławskiego ustnie— telet. 10-58. 

na rządanie pisemnie za opłaconą odpo- 
4 

  

  

Ogłoszenie. 
1927 roku o godz. 

Pohoszcze, gminy opeskiej, 

Gotówkę 
w każdej sumie loku- 
jemy najdogodniej na 

oprocentowanie. 

Dom H/K. „ZACHĘ- 
TA*, Gdańska 6, | pię-       

a ań Katol“ radykalnie tępi: mole, pchły, „Nadaje | ston*, palenisko wewnętrzne gług.863 m/m, | (0. tel. 9-05. 4446 

„Ais ATOL" yszy, pluskwy, prusaki, kara: ĄżnejT WĄRZY szereg. 810 m/m, powierzchnia rusztów 0,7. 

4 WO RY. ussk| na kwiatach, mrów- KOBIECEJ m. *, cisnienia robocze 7 atm., powierzch- Panienka 

typ kotła inteligentna, z średn. wy- 

PORY kasjerki, biuralist- 
i lub do dzieci. Ul. Po- 

powska 6—1, K. Ł. 4421 

ВОММ з rms 
ju założ. w 1840 r. 

b-1236 
  

    
  

formacje o miejscu za- 
mieszkania Jana Ludwi- 
ka Szymona Jakackiego, 
syna Leona i Marjanny 
z Filochowskich, urodzo- 
nego w Wilnie w r. 1882, 
ostatnio w r. 1924 za- 
mieszkałego w Warsza- 
wie przy ul. Wąskiej pod 
Nr. 3, ożenionego z Wa- 
lerją z Sosnowskich — 

Zarząd. 

upraszam 0 podanie ta- 
kowych do Konsystorza 

walna Nr. 11. 4450 

Ricro Elektro | Radjo- 

nicznych i radjowych. 

Ceny konkurencyjne. 
Prosimy 0 przekonanie 

się. 3262 

Tow. Wyd. „Pogoś”, Druk. „Pax”, ul. Św. Iguacego 5, 

  

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handiowe 
ul. Mickiewicza 21, tel.152 

EE WRNZNZNZNZNZNZNZNY 

halnganelyte | OS ge" 
„Mila „kdwłaka”__ Hurjea Wileńskiego 
ślicznem położeniu wśród przyjmuje 
lasu świerkowego, poleca . są 

pei rzy. NA najbardziej 
stępnych. 4393-0 dogodnych 

* zakład Opty- 
„tyki „gro-skulsg. warunkach 
kaze. «s Bal ADMINISTRACJA 

Wisika 66" Wielki wybór „Kurjera Wileńskiego   
    

  

fotograficznych przybo- | 
e rów. Wydaje okuiszy po Jagiellońska 3. 

fethniczne D. Wajmana, Pożyczki receptach Kasy: Chorych. mest 
4397 $ Wilno, Trocka 17, tel. 781. na termin Od 1 miesiąca В 

Najtańsze żródło zakupu do roku załatwiamy do- = 
mesterjałów elektro-tech- godnie. 

Czy zapisałeś się na członka 

Lik BSP? 

Redsktor w/s A. Farnrowski 

4417-1 

 


