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Godzina 1 po poł. | | 
| Dziś, w niedzielę 29 maja staraniem Legji Inwalidów, Żwiązku Kresowego b. Ochotników W. Р., Związku Podoficerów Rezerwy i Związku Legjonistów odbędzie się | 

  

SUKNO i 

Wielka wojna wciągnęła w swo- 

ją orbitę prawie wszystkie narody 
, świata, ale zniszczyła wyłącznie 
| Europę. 

| Wielu Europejczyków sądzi, iź 

klęski, zrządzone przez wojnę, mo- 
gą być zaleczone i uniknięte w 

4 przyszłości za cenę  śŚciślejszej 
współpracy ludów _ europejskich. 
Niektórzy mówią już nawet o u- 
konstytuowaniu St.Zjedn. Europy na 

| wzór St.Zjedn. Ameryki Północnej. 

| Wydaje mi się, iż koncepcja 
_ Stanów Zjednoczonych Europy 

nie dojrzała jeszcze dostatecznie, 
aby mogła się utrwalić w opinii 
narodów europejskich. Nie można 

  

wszak porównywać Europy dzisiei- 
„ szej z Ameryką z przed stu pięć- 

dziesięciu lat. 

| Jeśli koncepcja Stanėw Zjed- 
/ noczonych Europy może być uwa- 

żana tylko jako ideał dalekiej 
przyszłości, nic nie stoi wszakże 
na przeszkodzie pracy nad wyszu- 

kaniem i zastosowaniem środków, 

które mogą przyśpieszyć chwilę 

zrealizowania ideału, ściągnięcia go- 

( z wyżyn utopji na twardy grunt 

— rzeczywistości. W tym celu trzeba 

S , organizować współpracę Šcišlejszą 

r. między ludami europejskiemi we 

a | wszystkich jej formach. A przede- 
wszystkiem w dziedzinie intelektu- 

|-  alizmu, gdyż, cokolwiek sądzą ma- 
M "terjališci, światem kierują jednak 
1 idee. 

u "Trzy organizacje pracują w da- 
h. nej chwili na różnych  płaszczyz- 
e. nach nadurzeczywistnieniem współ- 

pracy umysłowej w Europie: Kon- 

— federacja Międzynarodowa Pracow- 

ników Umysłowych, Instytut Mię- 

o-  dzynarodowy Współpracy Umysło- 

a. wej w Paryżu, Federacja Związków 
Pracy Umysłowej, której sekretar- 

ty  jat generalny znajduje się w Wied- 

n- niu, inicjatorem zaś jest ks. de 

e, _ Rohan. 
sg Organizacje powyższe, dzięki 
10-) różnym celom, do których dążą, 

do mogą rozwijać swą działalność nie 

szkodząc sobie wzajemnie i przy- 

sparzając dziełu porozumienia mię- 

dzynarodowego duże korzyści. 

Bardziej skomplikowaną jest już 

'kwestja współpracy ekonomicznej 
i politycznej. W dziedzinie ekonomii 

in- 
20- 

B i polityki, zupełnie szczere i lo- 

im. jalne próby wzajemnego zbliżenia 
sę i porozumienia, mogą, o ile są za- 

inicjowane niezręcznie, oddalić 

ь nas od upragnionego celu, zamiast 

zbliżyć. Interesy i namiętności tak 
nit. ludów jak i jednostek są tak skom- 
rę plikowane, iż należy starannie u- 

, nikać zahaczenia o nie, aby nie 46. 
11 wywołać gwałtownej reakcji, która 

WIELKI WIEC 

  

BŁAWAT | 

KAZIMIERZ RUTAOWÓKI | J. DOMAGAKA į 
WILNO, WIELKA Nr. 47. 

Na sezon wiosenny i letni otrzymano najmodniejsze rysunki 
jedwabi, crepe marocainy, mouslin de lainy, jedwabie na płasz- 
cze, double fasse, bengaliny w różnych kolorach oraz wełny 

na kostjumy damskie i męskie. — Ceny niskie. 4439-1 

łasęny współpracy europejskiej 
       

wyrządziłaby więcej 
pożytku. 

Wydaje się przeto niezbędną 

rzeczą uprzednie ukonstytuowanie 

solidnych organizacyj narodowych. 

Taką właśnie drogę obrano w dzie- 

dzinie współpracy umysłowej. Kon- 

federacja Międzynarodowa Pracow- 

ników Umysłowych opiera się za- 

tem na egzystencji silnych federa- 

cyj narodowych; tak samo zbudo- 
wana jest i Konfederacja Związków 

Pracy Umysłowej. 

Wydaje się więc wskazanem dla 
wejścia na tory skutecznej i poży- 

tecznej współpracy europejskiej, 

wtorzenie w każdym kraju grup, 

związków, organizacyj, łączących 

ludzi wszystkich partyj, wszystkich 

klas; a pragnących pracować 

nad urzeczywistnieniem wspólnego 

wszystkim celu. 

Organizacja tego typu powsta- 

ła obecnie we Francji pod nazwą 
Komitetu Francuskiego Współpra- 
cy Europejskiej. W Komitecie tym 

grupują się najwybitniejsze 050- 

bistości polityczne wszystkich od- 

cieni z wyjątkiem komunistów i 

zwolenników „Action Francaise*, 
którzy nie odgrywają większej roli 

i nie mają większego wpływu w 

kraju. Biorą w nim również udział 

profesorowie, członkowie akademii, 
przemysłowcy, kupcy, publicyści, 

członkowie związków robotniczych. 

Wiadomo mi, że komitety ana- 
logiczne tworzą się i w innych 

krajach. Z chwilą, gdy komitety 

powyższe zaczną już funkcjonować, 

będą one mogły opracować szereg 
kwestyj i wprowadzić je na porzą- 

dek dzienny wspólnych obrad. 

Pracujmy pilnie nad wytworzeniem 
warunków, sprzyjających współpra- 

cy europejskiej, wystrzegajmy się 

jednak przytem wszystkiego, co 
miałoby chociaż pozory groźby 

zwróconej przeciwko Ameryce lub 

Azji, 

krzywdy, niż 

Emile Borel 

Członek Institut de France 
deputowany, b. minister 

marynarki. 

Program prac Sejmu na przyszłej 
805)! SEJMOWEJ. 

WARSZAWA, 28.V (Pat.) Z 
inicjatywy i pod przewodnictwem 
posła Głąbińskiego odbyło się dzi- 
siaj o godz. 12 m. 30 zebranie 
przedstawicieli kilku klubów sej- 
mowych, na którem, ze względu na 
wiadomość o zamiarze rządu zwo- 
łania sesji ciał ustawodawczych, 
rozważano program prac na tejże 
sesji. W konferencji wzięli udział 
posłowie: Głąbiński (ZLN.), Stroń- 
ski (ChN), Kaczyński (ChD), Kier- 
nik i Dębski (Piast) Bagiński 
(Wyzw.), Popiel (NPR). Niedział- 
kowski (PPS). Na zebraniu tem 
uznano za dojrzałe do załatwienia 
w drodze ustawodawczej: wniosek 
klubu PPS, zmierzający do zmiany 
konstytucji w sensie wprowadzenia 
postanowienia, mocą którego Sejm 
mógłby rozwiązać się własną u- 
chwałą, —następnie projekt ustawy 
o zgromadzeniach, projekty ustaw 
samorządowych, e ile w sprawie 
tej istniejące drobne różnice zdań 
zostaną usunięte, — projekt ordynacji 
wyborczej do ciał ustawodawczych. 
Z poszczególnych stron zwrócono 
także uwagę na konieczność załat- 
wienia projektu ustawy, wniesionej 
przez ZLN o zwalczaniu komuniz- 
mu. Wreszcie wspomniano także 
o ewentualnej zmianie dekretów 
prasowych. Zgłoszone matomiast 
wnioski na ręce Prezydenta Rze- 
czypospolitej o zwołaniu Sejmu 
uznano jeszcze za nieaktualne z 
uwagi na zapowiedzianą konfe- 
rencję, która ma się odbyć dnia 1 
czerwca między prezesem Rady Mi- 
nistrów Piłsudskim, a Marszał- 
kami obu Izb Ustawodawczych. 

Po zerwaniu stosunków Anglii z Sowiefami. 
Demonstracje sowieckie przeciw Anglikom w Kronsztadzie. 

LONDYN. 28 V. (Pat). Do dzienników donoszą z Helsingforsu, 
że tamtejszy Sztab Generalny otrzymał z Leningradu wiadomości o ma- 
nifestacjach i wrogich wystąpieniach tłumu w pobliżu konsulatu angiel- 
skiego. W Kronsztadzie panuje podobno wielkie podniecenie. 

Wyjazd sowieckiej delegacji handlowej z Londynu. 
LONDYN. 28. V. (Pat). 40 funkcjonarjuszy sowieckich, którzy pra- 

cowali w biurach delegacji handlowej, odjechało wczoraj wieczorem na 
pokładzie handlowego statku sowieckiego, udając się do jednego z por- 
tów bałtyckich. 

Rewizje w lokalach komunistycznych w Argentynie. 
BUENOS AIRES. 28. V. (Pat). W następstwie rewizji dokonanej 

w Arcosie w Londynie, policja przedsięwzięła tu wczoraj rewizję w kil- 
ku lokalach, których adresy podane zostały w angielskiej „białej księ- 
dze". — Znaleziono znaczną liczbę kompromitujących listów, odezw i 
dzienników, oraz aresztowano wiele osób. 

Sprawy gdańskie na sesji Ligi Narodów. 
GDANSK. 28.V. (Pat). Według doniesień pism tutejszych na po- 

rządku dziennym czerwcowej sesji Rady Ligi Narodów ma być między 
innemi postawiona kwestja zwolnienia Gdańska od nałożonych na Niem- 
cy przez traktat wersalski ograniczeń w sprawie fabrykacji samolotów 
i aerostatów oraz sprawa wyznaczania prezesów sądów polubownych, 
które to sądy przewidziane są w układzie polsko-gdańskim o gdańskim 

  

b. wojskowych Armji Polskiej w sprawie wyborów do Rady Miejskiej. Byli uczestnicy wojny stawcie się jak jeden mąż! 

  

Do BYŁYCH ŻOŁNIERZY ARMJI POLSKIEJ. 

hwaidzi, Ochośnicy, Uczestnicy walk oniepodległość Polski 
19 czerwca odbędą się w Wilnie wybory do Rady Miejskiej. Zdecydują one, kto będzie miastem 

rządził. Dotychczasowa szkodliwa gospodarka miejska dała się we znaki b. wojskowym niemniej, niż 
innym mieszkańcom Wilna. Przyszłość miasta nie może pozostać nam obojętną. My, którzy wywalczy- 
liśmy granice państwa, dziś walczyć musimy, aby nie marnowano krwawego dorobku narodu, musimy 
walczyć o lepszą przyszłość Polski. Nadchodzące wybory miejskie są niemniej od innych polem pracy i walki. 

Oświadczamy, że dążyć będziemy do wprowadzenia do Rady Miejskiej b. obrońców 
Ojczyzny. 

Zadaniem naszem jest praca ramię w ramię z innymi przedstawicielami naszego społeczeństwa 
o uzdrowienie gospodarki miejskiej, o rozwój gospodarczy i kulturalny Wilna. Nie chcemy być narzę- 
dziem w rękach partji, którym dobro miasta nigdy nie leżało na sercu. 

Po wielu naradach doszliśmy do przekonania i ustaliliśmy, że wśród Komitetów Wyborczych, 
powstałych w Wilnie, jeden tylko daje rękojmię przeprowadzenia w życie naszych zasad. Jest to 

Zjednoczony Polski Komitet Wyborczy Uzdrowienia 
Gospodarki Miejskiej. 

Cztery podpisane organizacje przystąpiły do niego, aby wspólnie z innymi jego członkami roz- 
strzygać o tem, na kim leżeć będzie dzieło naprawy gospodarki miejskiej. 

Wzywamy inne organizacje do współpracy z nami, do współpracy ze Zjednoczonym Polskim 
Komitetem Wyborczym Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej. 

B. uczestnicy wojny! Zgłaszajcie się do Zjednoczonego Polskiego Komitetu Wyborczego, oddajcie 
się prdcy dla wspólnej:'sprawy w jego Komitetach Dzielnicowych. 

Legja Inwalidów. 

Związek Kresowy b. Ochotników W. P. 

Związek Podoficerów Rezerwy W. P. 

Związek Legjonistów. 

Sytuacja w Chinach. 
Sprawa wysyłki wojsk japońskich do Chin. 

TOKJO, 27-V. Pat. Rząd japoński postanowił odłożyć wydanie 
decyzji wysłania wojska do Chin do chwili, kiedy sytuacja stanie się 
groźniejszą, niż obecnie. 

Rząd postanowił śledzić z wielką uwagą dalszy rozwój wypadków 
i w razie zaostrzenia się sytuacji zwołać natychmiest konferencję mini- 
sterjalną. Jak słychać — postanowiono w żadnym razie nie wysyłać do 
Chin więcej, niż dwa tysiące żołnierzy. 

Klęska nacjonalistów chińskich. 
SZANGHAJ, 27.V. Pat. W ostatniej chwili donoszą drogą radjo- 

telegraficzną z Hankou, że nacjonaliści ponieśli poważną klęskę. Ósma 
armja ma być doszczętnie zniszczona. 

Interwencja rządu japońskiego 
w Mandżurji. 

TOKIO. 28.V. (Pat). Ze względu na zaostrzenie się sytuacji w 
Mandżurji i w prowincji Szantung rząd japoński postanowił wysłać do 
Port-Artura brygadę wojska złożoną z wszystkich rodzajów broni. Dziś 
już rozpoczęto przewóz wojska na okręty. Równocześnie rząd japoński 
wystosował do rządu pekińskiego i obu rządów południowych noty, w 
których grozi najostrzejszemi zarządzeniami na wypadek, jeśliby wojen- 
nym operacjom, które okażą się potrzebne w celu ochrony interesów ja- 
pońskich, czynione były jakiekolwiek trudności. 

Katastrofa kolejowa pod Duksztami. 
WARSZAWA, 28. V. (Pat.) W dniu 27 b. m. o godz. 10 m, 57 na linji wąsko- 

torowej kolei między stacjami Dukszty i Rymszany Okręgu Wileńskiej Dyrekcji 
Kolejowej uległy wykolejeniu 3 wagony pociągu mieszanego. Jeden wagon został 
poważnie uszkodzony. Wypadku z ludźmi nie było. 

monopolu tytuniowym. AE 

Międzynarodowa konferencja pracy udjencje w M. 8. L 
GENEWA, 17.V. (Pat). Szwajcarska Agencja Telegraficzna. Między- 

narodowa konferencja pracy nie odbyła w piątek plenarnego zebrania. 
Rozpoczęły za to swe prace komisje: ubezpieczeń od chorób, do spraw 
swobodnego stowarzyszania s'ę robotników oraz do spraw minimalnych 
plac w pewnych gałęziach przemysłu. 

Ze sprawozdania dyrektora Międzynarodowego Biura Pracy Alberta 
Thomasa w sprawie działalności międzynarodowej organizacji pracy w 
latach ubiegłych wynika, że Międzynarodowe Biuro Pracy przyczyniło 
się niemało do prowadzenia prac przygotowawczych, a tem samem 
i do pomyślnego wyniku międzynarodowej konferencji ekonomicznej. 

Sprawozdanie wymienia szczególnie przeprowadzone przez Biuro 
studja nad naukową organizacją pracy w Europie, oraz studja po- 
równawcze nad handlem prywatnym i handlem stowarzyszeń spo” 
žywczych, 

(Telefon. od wł. kor. z Warszawy), 
P. minister Spraw Zagr. Zales- 

ki przyjął wczoraj na dłuższej au- 
djencji posła angielskiego p. Maxa 
Mullera, oraz mgr, kard. Lauriego. 

ZAKOPANE 
Hotel-Pensjonat 

„Wanda* 
od 1-go maja pod nowym zarzą- 
dem, poleca pokoje z wykwintnem 
utrzymaniem lub bez, 4300-5 

  

Ostateczne narady w sprawie pożyczki amerykańskiej, 
Wczoraj w godzinach poran- 

nych rozpoczęły się w Min. Skar- 
bu końcowe rokowania w sprawie 
umowy o pożyczkę. Wczoraj wie- 
czorem wraz z powracającym z 
Paryża d-rem Barańskim przybyli 
p.p. Denis, radca prawny konsor- 
cjum pożyczkowego i p. Dulfe, 
wyższy urzędnik tegoż konsorcjum. 
Towarzyszy im kilku ich urzędni- 
ków. 

Obecne narady warszawskie ty- 
czą się ostatecznego ustalenia tek- 
stów redakcyjnych planu stabiliza- 

cyjnego oraz kontroli pożyczki. 
Ukończenia pertraktacyj należy się 
spodziewać w końcu przyszłego 
tygodnia. 

Podpisanie umowy nastąpi w 
Warszawie. Suma pożyczkowa ma 
wynosić 60 miljonów dolarów, al- 
bowiem, jak nam wiadomo, przed- 
stawiciele Rządu Polskiego wy- 
razili podczas rokowań przeko- 
nanie, że pierwotnie projektowa- 
na suma 80 miljon. dol. nie jest 
konieczna w obecnej chwili dla 
Polski.
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Potrzeby sanitarne Wilna. 
Dalej nie może być mowy o 

uzdrowieniu warunków  mieszka- 
niowych, póki cała masa chroni- 
cznie i nieuleczalnie chorych z po- 
wodu zupełnego braku odpowied- 
nich przytułków przebywa w ro- 
dzinach i zarażają Oni, jak np. gru- 
źlicy, całe otoczenie, lub jak para- 
litycy, umysłowo chorzy, pokryci 
wrzodami ect. działają depresyj- 
nie na zachwianą i bez tego przez 
wojnę równowagę duchową poko- 
lenia. 

Każde racjonalnie 
miasto posiada rezerwoar  po- 
wietrza, w postaci dostatecznej 
przestrzeni ogrodów i parków. Pod 
tym względem Wilno, pomimo 

"wielkich strat, jakie poniosło na 
skutek okupacji —mogłoby jeszcze, 
przynajmniej na lata najbliższe, 0- 
graniczyć się do ochrony obecnego 
stanu posiadania. Należałoby tylko 
ustawowo zabronić dalszego wyrą- 
bywania lasów podmiejskich, za- 
prowadzić racjonalną gospodarkę 
w podmiejskich lasach magistrac- 
kich, przeprowadzić zalesienie dal- 
szych gór, ogołoconych z lasów, oraz 
zrealizować nareszcie, powstały je” 
szcze przed wojną wspaniały plan 
połączenia w jedną całość wszyst” 
kich ogrodów śródmieścia: Cielęt- 
nika, ogrodu Botanicznego i ogro- 
du Bernardyńskiego wraz z Ota- 
czającemi jch górami—i zaniechać 
patrzenia na ogrody, jak na przed- 
siębiorstwa dochodowe. 

Pomimo ogromnego znaczenia 
boisk sportowych, nie można mo- 
nopolizować ogrodów śródmieścia 
na korzyść wyłącznie sportującej 
części ludności. To też miasto mu- 
si przeprowadzić przewlaszczenie 
dla wskazanego wyżej celu Ogrodu 
Botanicznego, dając wzamian to- 
warzystwom sportowym inne miej- 
sce na jednym z licznych, należą- 
cych do miasta placów. Zarówno i 
sprawa przejęcia dla wymienionego 
celu części przyległych gór, t. zw. 
Altarji, będącej dziś własnością du- 
chowieństwa, wobec posiadanych 
przez miasto pod tym względem 
uprawnień, nie może stanowić trud- 
ności nieprzezwyciężalnej. 

Co się tyczy wodociągów i ka- 
nalizacji, to aczkolwiek Wilno po- 
siada te urządzenia od lat kilkuna- 
stu, jednak tylko nieznaczna część 
ludności korzysta z nich. Sieć, jak 
wodociągowa tak i kanalizacyjna, 
są w stanie zaczątkowym. Chociaż 

urządzone 

za ostatnie dwa lata, dzięki kredy=" | 

tom, wydawanym przez. rząd na za- 
trudnienie bezro ch, miasto 
poszerzyło zn e sieč kanaliza- 
cyjną, to jednak ilošė posesyj przy- 
łączonych do sieci jest znikomą. 
Pochodzi to stąd, iż włączenie do 
sieci kanalizacyjnej pociągnęłoby 
dla właściciela jednorazowo znacz- 
ne wydatki, tem bardziej, że wiele 
aj” nie posiada i wody miej- 

skiej. 
"To też niezbędne jest, obok po- 

szerzenia sieci wodociągowej i ka- 
nalizacyjnej, udostępnienie właści- 
cielom posiadłości przyłączania się 
do tych urządzeń przez udzielanie 
na ten cel długoterminowego kre- 
dytu. Nim zaś to nastąpi, należy 
nietylko zaniechać zmniejszania 
ilości publicznych studzien arte- 
zyjskich, ale przeciwnie wydatnio je 
zwiększyć, zaopatrując w źródła 
artezyjskie przedewszystkiem przed- 
mieścia, które pod tym wzglę- 
dem są wyjątkowo upośledzone. 
Złudzeniem jest bowiem przy- 

' puszczać, iż skasowanie studni ar- 

L.A. Ghesferfon w Wilnie 
Znakomity pisarz angielski przy- 

był z małżonką i sekretarką miss 
Collins do Wilna we wtorek rano. 
Na dworcu powitała Ciości delega- 
cja Związku Literatów, wręczając 
pani Chesterton kwiaty, prof. Sta- 
szewski, który powitał Gości po 
angielsku 1 przedstawił obecnych, 
prof. Ruszczyc, wiceprezydent mia- 
sta Łokucijewski i p. Januszkiewi- 
czówna, która władając językiem 
angielskim, przez cały czas pobytu 
towarzyszyła pp. Chesterton. 

Z dworca powozami udali się 
Goście przez Ostrą Bramę do ho- 
telu Georges'a, gdzie odpoczywali 
przez cały dzień po trudach po- 
dróży i pobytu w Krakowie i Lwo- 
wie. Nazajutrz zwiedzali miasto, 
oprowadzani przez prof. Ruszczyca 
i p. Januszkiewiczównę. O 6-ej 
wieczorem odbył się w Klubie 
Szlacheckim bankiet, wydany przez 
Związek Literatów. Przy stole ze- 
brało się około 30 osób ze sfer 
naukowych, literackich i artystycz- 
nych. 

Następnie udali się Goście do 
lokalu Związku Literatów, gdzie z 
okazji XIll-ej Środy Literackiej 0- 
czekiwało ich już przeszło 70 osób 
ze Świata literackiego i zaproszo- 
nych gości. Wchodzącego Chester- 
tona przywitano z manifestacyjną 

  

> miemy plac przy Halach, 

tezyjskiej może w dzisiejszych cięż- 
kich warunkach ekonomicznych 
zmusić okoliczną ludność do włą- 
czenia się do sieci wodociągowej. 
Rezultat jest tylko taki, iż ludność, 
tracąc w pobliżu wodę artezyjską, 
powraca do studni podwórzowych, 
woda których jest twarda i zanie- 
czyszczona. 

Utrzymanie miasta w należytej 
czystości niemożliwe jest przy o- 
becnym opłakanym stanie jezdni i 
chodników, to też należy doprowa- 
dzić je do stanu możliwego, przy- 
tem bruk z kamienia polnego w 
przyszłości może być stosowany 
tyłko na przedmieściach: poza wą- 
dami technicznemi, jak duży poór, 
hałaśliwość jazdy, krótkotrwałość, 
są one wysoce niehigjeniczne, gdyż 
we wklęśnięciach zbiera się błoto, 
powodujące przy wysychaniu tuma- 
ny kurzu, dlatego też przy zabru- 
kowywaniu ruchliwych ulic śŚród- 
mieścia należy w miarę wykoficza- 
nia robót podziemnych, t.j. rur wo- 
dociągowych, kanalizacyjnych, kabli 
gazowych, oraz szyn tramwajo- 
wych, przejść do ulepszonych ty- 
pów bruku, jak to: bruk z kostki 
kamiennej, bruki z asfaltu praso- 
wanego, lub betonu  asfaltowego. 
Koszta bruków ulepszonych prze- 
wyższają, co prawda, znacznie ko- 
szta bruków z kamienia polnego, ale 
i trwałość tych bruków jest bez 
porównania większa. 

Nader ważnym też jest dla zdro- 
wia ludności sposób, w jaki się 
odbywa polewanie i oczyszczanie 

ulic. Póki sprawa ta pozostaje wy- 
łącznie powinnością dozorców do- 
mowych, czystość ulic zależy od 
dobrej woli poszczególnego dozor- 
cy, Oraz krewkości i sprężystości 
dzielnicowego policjanta. Obowiązek 
powinno wziąć na siebie miasto, 
organizując jednakowe polewanie 
ulic i uprzątanie w Ściśle określo- 
nych godzinach. 

By należycie była postawiona 
kontrola nad produktami spożyw- 
czemi, należy przedewszystkiem u- 
porządkować nasze rynki. Panuje 
tu zupełny chaos. I tak, jeżeli weź- 

został 
on literalnie cały zabudowany stra- 
ganami drewnianemi, pomimo to 
tamże pozostała rynkowa sprze- 
daż nabiału i wszelkiego rodzaju 
produktów wiejskich, rozrzucona 
na chodnikach, jezdni i nad rynsz- 
tokami. To samo widzimy na ryn- 
ku Drzewnym i Łukiskim. Każdy 
handluje, gdzie chce, czem chce i 
jak chce. Rewidenci zaledwie po- 
dążają pobierać opłatę za miejsce, 
nie dbając zupełnie © przestrzega- 
nie przez handlarzy jakiegokolwiek 
porządku. Rynek Łukiski, główne 
miejsce zaopatrywania ludności w 
produkty mleczne, jest w połowie 
niezabrukowany i przy najlżejszym 
podmuchu wiatru warstwa kurzu i 
wyschłego nawozu przyprósza Ob- 
ficie wszystkie produkty. 

Jakość produktów w zasadzie 
jest badana na Miejskiej Stacji 
Analitycznej, do której skierowują 
produkty lekarze sanitarni, i któ- 
ra pozostaje pod światłą opieką 
p. prof. higjeny 4-га КагаНу Ког- 
buta; na praktyce jednak rzecz się 
sprowadza do nikłych rozmiarów, 
gdyź obsługuje całe miasto jederń 
laborant, opłacany przy tem tylko 
za trzy godziny pracy. 

Ponieważ w myśl Zasadniczej 
Ustawy Sanitarnej troska 0 zdro- 
wie publiczne należy do samorzą- 
dów, dla należytego zrozumienia 

serdecznością. 
Wręczając w imieniu Związku 

album z 40 wileńskiemi fotografja- 
mi Bułhaka, wygłosił przemówie- 
nie wiceprezes Związku Literatów, 
rektor U.S.B. St. Pigoń. Chester- 
ton odpowiedział dłuższem prze- 
mówieniem, które podajemy w 
streszczeniu. Pozatem przemawiali 
do Gościa po angielsku: p. Świę- 
torzecka i X. kapelan Śledziewski, 
oraz po francusku prof. Limanow- 
ski. Przemówienia angielskie tłu- 
maczyła p. Januszkiewiczówna. 
Prof. Matusiak sportretował Che- 
stertona w kilku szkicach. Do al- 
bumu Związku Literatów wpisał 
się Chesterton pod swoją podobiz- 
ną: „Wilno, miasto wspaniałe i 
pełne chwały, które przetrwało ty- 
le wstrząsów i nieszczęść, cierpi 
obecność osoby tu wyobražonej“. 

Po czarnej kawie zebrani prze- 
szli do pokoju muzycznego, gdzie 
Śpiewała p. Hendrychówna prof. 
Ludwig, a dyr. Osterwą zadekla- 
mował monolog Fernanda z „Księ- 
cia Nieztomnego“ (darcie perga- 
minu). W niezmiernie miłej atmo- 
sferze przeciągnęło się zebranie aż 
do godziny 1l-ej. W końcu na 
prośbę p. Chestertona wszyscy za- 
śpiewali chórem „Jeszcze Polska 
nie zginęła”. 

Czwartek poświęcony był wy- 
cieczce dwoma samochodami do 
Waki, Trok i Landwarowa. Zatrzy- 
mano się po drodze w Wace, 

KURJE R WIL E N 8 K i 

Przed wyborami do Rady Miejskiej. 
Co musi koniecznie zrobić wyborca 

41, 215 czerwca? 
Spisy wyborców do Rady Miejskiej są już gotowe. Wiele osób, 

jak zwykle, będzie pominiętych w spisach. Kto nie dopilnuje umiesz- 

czenia w spisie wyborców, nie będzie mógł oddać głosu w czasie 
wyborów. 

Dnia 1-go, 2-g0 albo najdalej 3-.go czerwca trzeba iść do biu- 

ra swego obwodu i sprawdzić, czy się jest wciągniętym na listę, a tak- 

że sprawdzić, czy wciągnięto na listę osoby z rodziny, domowników 

i sąsiadów. Należy wziąć ze sobą jakikolwiek dowód osobisty z foto- 

grafją, najlepiej paszport. W razie dostrzeżenia braków należy żądać 
wciągnięcia do spisu osób pominiętych. 

Prawo głosowania ma każda kobieta i każdy mężczyzna, jeśli tyl- 

ko ukończył 21 lat i mieszka w Wilnie 10 miesięcy. 
Wykazy biur obwodowych i wskazówki jaka ulica należy do jakie- 

go biura znaleść można w obwieszczeniach Głównego Komisarza Wy- 

borczego (białych) rozlepionych gęsto na ulicach. 

Wszelkich iniormacyj udzielają komitety dżielnicowe Zjedno- 
czonego Polskiego Komitetu Wyborczego Uzdrowienia Gospodarki 
Miejskiej. 

Jeśli chcecie naprawy złej gospodarki miejskiej, baczcię aby was 

nie pozbawiono głosu wyborczego! Spełnijcie swój obowiązek społeczny! 

Zjednoczony Polski Komitet Wyborczy 
Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej. 

Lista obcokrajowców zwię- 
ksza się. 

Biura meldunkowe pracujące 
obecnie nad sporządzeniem listy 
obcokrajowców t. į. osób pozba- 
wionych prawa głosowania w zbli- 
żających się wyborach do Rady 
Miejskiej wciągnęły już do chwili 
obecnej zgórą 9.500 obcokrajow- 
ców. (s) 

Kalendarzyk wyborczy. 

Poniżej podajemy opracowany 
ostatnio przez Biuro Głównego 
Komitetu Wyborczego kalendarz 
czynności wyborczych: 

29 maja miejscowe (obwodowe) 
komitety wyborcze otrzymają spo- 
rządzone przez Magistrat spisy wy- 
borców oraz oddzielnie sporządzo- 
ne spisy osób pozbawionych czyn- 
nego prawa wyborczego. 

30—31 maja miejscowe komi- 
tety wyborcze zbadają sporządzone 
przez Magistrat spisy wyborców. 

1,2i 3 czerwca—spisy wybor- 
ców wystawione będą w lokalach 
miejscowych (obwodowych) komi- 
tetów wyborczych do przejrzenia i 
wnoszenia reklamacyj. 

2, 3i 4 czerwca miejscowe ko- 
mitety wyborcze przyszlą zawiado- 
mienie osobom, co do których 
wniesiono reklamacjs o wykreś- 
lenie. : 

2—6 czerwca—osoby, których 
prawo głosowania podano w wąt- 
pliwość, wnoszą obronę do miej- 
scowych (obwodowych) komitetów 
wyborczych. 

4—9 czerwca— miejscowe (ob- 
wodowe) komitety wyborcze roz- 
strzygną ostatecznie reklamacje i 
przeciwreklamacje. 

10 czerwca— nastąpi ostateczne 

przez samorządy potrzeb zdrowot- 
nych miasta, niezbędnem jest, by 
Sekcja Zdrowia prowadzona była 
przez ławnika fachowca, lekarza 
higjenistę, gdyż tylko taki ławnik, 
uzbrojony w wiedzę sanitarną, na- 
bytą w drodze specjalnych studjów, 
i stale trzymający rękę ną pulsie 
rozwoju badań naukowych, może 
należycie bronić postulatów zdro- 
wia publicznego na posiedzeniach 
Magistratu i Rady, i dopilnować, 
by przy wszelkich przejawach dzia- 
łalności miejskiej kąt widzenia zdro- 
wia publicznego był należycie u- 
względniany. 

Reasumując powyższe, zaliczyć 
należy do najpilniejszych potrzeb 
sanitarnych miasta: 

1) Na czele Sekcji Zdrowia Ma- 
gistratu winien stać ławnik lekarz. 

2) Dział Budowlany winien pro- 
wadzić inżynier architekt, obeznany 
z nowoczesnemi zasadami rozbu- 
dowy miast, czyli architekt urba- 
nista. 

3) Należy opracować plan re- 
gułacyjny wielkiego Wilna. 

4) Przystąpić do planowej akcji 
rozbudowy, uwzględniając przede- 
wszystkiem konieczność budowy 
tanich mieszkań dla najuboższej 
ludności. 

5) Należy udostępnić właścicie- 

Zatroczu i Landwarowie i zwie- 
dzono jeziora Trockie z ruinami. 
W Trokach, na zaproszenie gminy 
karaimskiej, Goście uczestniczyli w 
specjalnie urządzonem uroczysiem 
nabożeństwie karaimskiem na ich 
intencję, oraz oglądali stare zabyt- 
ki w archiwum karaimskiem. 

W piątek, w towarzystwie p. 
Januszkiewiczówny i p. Hulewicza 
odbyła się przejażdżka po mieście 
i na Rossę. Pani Chesterton 
zwiedziła żłobek p. Brensztajnowej. 
Wieczorem odjechali Goście do 
Warszawy, żegnani na dworcu 
przez przedstawicieli władz, Związ- 
ku Literatów i społeczeństwa. Go- 
Ście wyrażali wielokrotnie swoje 
żywe zadowolenie z pobytu w 
Wilnie, który swobodnym swym 
charakterem odróżniał się od po- 
bytu w innych miastach, i podkre- 
Ślali nie dające się z innemi mia- 
stami porównać piękno Wilna i 
jego okolic. Krótka wizyta u nas 
zapoznała Chestertona w możliwie 
wszechstronny sposób z historją i 
sztuką Wilna i z atmosferą panu- 
jącą u nas. 

Przemówienia na Środzie 
Literackiej. 

Przemówienie rektora Pigonia. 

Na „Środzie Literackiej* powi- 
tał Gości wiceprezes Związku Lite- 
ratów, rektor St. Pigoń, wrę- 
czając Chestertonowi od Związku 

śmierci. Książkę tę, w której 

lom nieruchomości przyłączenie po- 
sesyj do sieci kanalizacyjnej i wo- 
dociągowej przez udzielanie kredy- 
tu długoterminowego. 

6) Należy opracować i wprowa- 
dzić w życie planowe wykorzysty- 
wanie rynków i placów dla posz- 
czególnych rodzajów handlu, oraz 
powierzać dozór nad rynkiem 0s0- 
bom uzdolnionym administracyjnie 
i obeznanym z elementarnemi wy- 
maganiami porządku i higjeny. 

1) Należy uporządkować bruki 
ijezdnie, oraz ich uprzątanie i po- 
lewanie. 

8) Należy uruchomić przytułki 
dla nieuleczalnie chorych i dla gru- 
źlików i przystąpić łącznie z inne- 
mi ciałami samorządowemi Wileń- 
szczyzny i sąsiednich województw 
do budowy szpitala psychjatrycz- 
nego. 

9) Należy zwiększyć pomoc am- 
bulatoryjną ludności przez zakła- 
danie ambulatoryj miejskich na od- 
dalonych krańcach. 

10) Uruchomić Miejską Stację 
Analityczną w rozmiarach, odpo- 
wiadających potrzebom wielkiego 
miasta. 

11) Należy przystąpić do budo- 
wy rzeźni miejskiej i chłodni przy 
niej. 

Dr. Adolf Narkiewicz. 

  

Literatów album z widokami Wilna, 
oraz Od siebie własne wydanie 
„Pana Tadeusza". Mowa rektora 
brzmiała dosłownie: 

„Czcigodny Panie! Imieniem 
Wileńskiego Związku Literatów 
Polskich proszę Cię, byś przyjął 
zechciał na pamiątkę ten zbiór 
widoków Wilna. Chcielibyśmy, by 
Ci on przypomniał nasze miasto, 
by Citę pamięć utwierdził w ser- 
cu. Wierz mi, Czcigodny Panie, że 
je wspomnieć warto; jest to mia- 
sto osobliwe, z miast polskich je- 
dyne w swej dziwności. W  pro- 
mieniach łaski uwielbionej przez 
Ciebie „Pani Siedmiu Mieczy“. 
Tej, co nam tu „w Ostrej świeci 
Bramie',rozpostarł się gród nasz 
ubogi, szary, a przecież przenaj- 
droższy. 

Porównałbym go do starej książ- 
ki do modienia. Z zewnątrz stara 
i niepowabna może, dawnych zło- 
ceń znać na niej ledwie Ślady, ale 
wewnątrz pełna jest duchowego 
bogactwa; mnóstwo w niej anty- 
fon, aktów strzelistych; wreszcie 
modlitw w utrapieniu i w godzinę 

sło- 
wa są gmachami, pisały wieki i 
pokolenia, Charakterem łacińskim 
zapisały ją przecież ręce polskie i 
polskim stylem; na ostatniej tylko 
stronie wcisnęło się kilka głosek 
cyrylicy. Te świątynie modlitwy i 
świątynie nauki budowała tu Pol- 
ska, współtwórczyni kultury za- 

ustalenie i zamknięcie list wybor- 
ców przez obwodowe komitety wy- 
borcze. 

11 czerwca upływa ostateczny 
termin składania list kandydatów 
na ręce przewodniczącego Gł. Ko- 
mitetu Wyborczego. 

12—13 czerwca — przewodni- 
czący Głównego Komitetu Wybor- 
czego zawiadomi pełnomocnika 
listy kandydatów 0 nieważności 
zgłoszonej listy względnie o nie- 
ważnności poszczególnych kandy- 
datów. 

13—14 czerwca — odwołanie 
się pełnomocnika listy od decyzji 
przewodniczącego do kompletu 
Głównege Komitetu Wyborczego. 

14 czerwca — pełnomocnicy 
list kandydatów składają na ręce 

Podpisy, których nie było. 
Odezwa „Centralnego Komitetu 

Wyborczego" (endeckiego „Centro- 
komu“) zawiera podpisy szeregu 
organizacyj, które zrzeszają praw- 
dziwych ludzi pracujących i wobec 
tego nic wspólnego z endecją nie 
mających. Podpisy te. umieszczono 
wbrew woli szeregu organizacyj, 
jak to mieliśmy możność stwier- 
dzić. 

Ogłaszamy, jako pierwszą jaskół- 
kę, list Związku Kelnerów. 

Wilno, 28.V. 1927 r. 

Związek Kelnerów 
m. Wilno 

ul. Mickiewicza 22. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Przed paru dniami ukazała się 
odezwa endecko-chadeckiego t. zw. 
Polskiego Centralnego Komitetu 
Wyborczego skierowana „Do lud- 
ności polskiej*. Pomiędzy organi- 
zacjami, podpisanemi pod powyż- 
szą odezwą, zapisano też Związek 
Kelnerów. 

Upraszamy o podanie do pub- 
licznej wiadomości, że Związek 
Kelnerów m. Wilna nie udzielił ni- 
komu pozwolenia na umieszczenie 
go w spisie organizacyj podpisa- 
nych w powyższej odezwie. 

Sprawa przystąpienia do które- 
gokolwiek z istniejących w Wilnie 
komitetów wyborczych nie była 
jeszcze omawiana na zebraniach 
Związku Kelnerów i Związek nie 
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przewodniczącego Gł. Kom. Wyb 
na piśmie oświadczenie o utworze. |) 
niu związku wyborczego. 

Zebranie Pracowników Han- 

dlowych i Biurowych Z. W. 

Zarząd Związku Zawodowego 

Pracowników Handlowych i Biuro- 

wych Ziemi Wileńskiej wzywa 

wszystkich członków (kiń) na ze- 

branie w dniu 29 b. m. niedziela 

na godz. 12 do sali teatru „Kaka- 

du“ dla omówienia sprawy wybo- 

rów do Rady Miejskiej. 

Wstęp tylko za okazaniem le- 

gitymacji członkowskiej, ewentual- +, 

nie zaproszenia. (B-c. п) Ы 

zgłosił jeszcze akcesu swego do 
żadnego komitetu wyborczego. 

W najbliższym czasie, miano- 
wicie dnia 31 b. m. odbędzie się 
walne zebranie członków Związku 
Kelnerów dla omówienia tej Spra- 
wy. Jednak z całym naciskiem 
stwierdzamy, że Związek Kelnerów 
m. Wilna do t. zw. Polskiego 
Centralnego Komitetu _ Wybor- 
czego w każdym bądź razie nie 
przystąpi ze względu na to, że 
jesteśmy ludźmi pracy, a endecko- 
chadecki Polski Centr. Kom. Wyb. 
jawnie i zdecydowanie występuje | 
przeciwko rzeszom pracującym i || 
przeciwko rządowi Marszałka Pił- 
sudskiego, który dąży do uzdro- 
wienia życia polskiego zabagnioa- 
nego przez polityków endecko- 
chadeckich, 

Politykierzy endecko-chadeccy 
dla osiągnięcia swych szkodliwych 
celów nie cofają się nawet przed 
fałszem, jak to uczynili w powyż- 
szym wypadku, gdy nie mając źa- 
dnych podstaw ani zezwolenia pod- 
pisali odezwę powyższą bezpraw- 
nie również i w naszem imieniu. | 

Prosimy przyjąć wyrazy praw- 
dziwego poważania 

Władysław Kuke 
Prezes Związku Kelnerów | 

m. Wilna. 

Bronisław Tomkowicz 
w/z sekretarz Zw. Kelnerów 

m. Wilna. 

  

Jeśli nie chcesz dotychczasowych złych rządów magi- 
strackich, bierz się sam do pracy nad naprawą gospodarki | 
miejskiej, zgłoś się do Zjednoczonego Polskiego Komitetu 
Wyborczego Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej lub do komi- | 
tetów dzielnicowych i ofiaruj swą pracę. Otrzymasz niezbęd- , 
ne wskazówki i ruszaj do roboty wśród swego najbliższego 
otoczenia i swych sąsiadów. 

ławą za Zjednoczonym Polskim Komitetem Wyborczym 
Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej! a 

Pamiętaj, że powinieneś się koniecznie zarejestrować. 

Adresy komitetów dzielnicowych: 

Popławy — Subocz 79 — biuro czynne w godz. 11—1, 5—7, 

Zarzecze — Połocka 14 — biuro czynne w godz. 11—1, 6—8. 

Antokol — Antokolska 64, telefon 38, biuro czynne w g. 10—12, 4—0. 

Śnipiszki — Kalwaryjska 7 — biuro czynne w godz. 11—1, 5—7. 
Zwierzyniec — Stara 33 — biuro czynne w godz. 9—11, 5—7. 
Nowe Zabudowania — Legjonowa 26—biuro czynne w godz. 10—2, 5—7. 

Wilcza Łapa — Poleska 35 — biuro czynne w godz. 9—1, 5—8. 

Rossa — Beliny 5 — biuro czynne w godz. 10—4, 5—7. ł 

    

chodnio-europejskiej i katolickiej. 
W tej księdze miasta wyczytać mo- 
żna wiele o przeszłości i o duchu 
narodu. х 

Gościa  przyjeżdźającego do 
nas wita u progu miasta Ostra 
Brama. jest w tem symbol. jakby 
cała istota tych murów i ludzi wy- 
szła naprzeciwko. Ostra Brama, to 
rzeczywiście symbol, znaczący: ba- 
szta Obronna i zarazem kaplica 
Matki Boskiej Cudownej, przyby- 
tek oporu, ostoja wytrwałości — i 
przybytek modlitwy, oba wspól- 
nym objęte dachem. Wytrwałość i 
zbożność, oto dwie wartości, które 
wykreślają dziejowy charakter Wil- 
na i naturę jego mieszkańców. 

O zbożności wnosić możemy 
z najwyższego jej kwiatu: z Św. 
Kazimierza królewicza. O wytrwa- 
łość wystarczy spytać dziejów o- 
statniego stulecia. Cały zaciekły 
napór Rosji, a oStatnio i Niemiec, 
rozbił się o cichą, obronną zacię- 
tość tego miasta. Przeszedł prze- 
wrotny Nowosilcow, krwawy Mu- 
rawjew, kat dzieci lsenburg, a Wil- 
no polskie trwa i przetrwa. 

Wiedz, Czcigodny Panie, że jest 
to miasto, które najgłębiej zapisa- 
ne jest w sercu każdego Polaka, i 
sam je zachowaj dobrze w życzli- 
wej pamięci". 

Przemówienie G. K. Chestertona. 
Chesterton wygłosił w odpo- 

wiedzi Rektorowi Pigoniowi mo- 

p
 

że u- wę, zaznaczając na wstępie, 
stawicznie jest przepraszany za na- 
szą nieumiejętność mówienia po 
angielsku: To on powinien prze-- 
praszać, jako przybysz, który bez. 
ceremonji odzywa się do nas w. 
swoim, może barbarzyńskim języ- 

  
ku. Aby pamiętać o Wilnie, nie. 
potrzeba mi właściwie albumu. W. 
Wilnie, mówi Chesterton, zaznałem 
ogromnie  podniosłych przeżyć. 
Kościół Piotra i Pawła—to rene- 
sans tak piękny i czysty, że jest 
godnym odpowiednikiem gotyku. 
Jest to jedyny znany mi okaz tak. 
wysokiego poziomu renesansu — 
wszędzie pozatem jest on sztuką 
arystokratyczną i ciasną. | 

Atmosfera Polski, mimo tra- 
gicznej przeszłości, którą stale 
wspominamy, pełna jest nadziei. 
Daleko więcej, niż atmosfera Anglji, 
która czuje się zagrożona w swej. 
tradycji, swej sztuce i swej wygo- 
dzie przez zalew amerykanizmu. | 
Proces, stale odbywający się!w 
Anglji, przechodzenia własności * 
angielskiej w ręce amerykańskie, — 
jest nie do pomyślenia w Polsce, 
bo tylko w kraju przemysłowo 
handlowym jest dla niego miejsce.  * 
Państwa industrjalne robią wszyst- 
ko, aby zatracić swą indywiduil- 
ność. Polsce to nie grozi. 
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Žycie gospodarcze. 
KRONIKA MIEJSCOWA. 

Radjo w „Dniu Spółdzielczości". 

Tegoroczny obchód „Dnia Spół- 
dzielczości* wyznaczony na nie- 
dzielę dn. 12 czerwca, jak się do- 
wiadujemy, obchodzony będzie nie- 
mniej uroczyście niż lat ubiegłych. 

Centralny Komitet „Dnia Spół- 
dzielczości* organizuje m. in w d. 
11 i 12 czerwca odczyty radjowe o 
znaczeniu spółdzielczości, które z0- 
staną nadane przez stację „Polskie- 

go Radjo* w Warszawie, a więc: 
w sobotę 11 czerwca (przeddzień 

obchodu) o g. 12.05 odczyt dla u- 
czącej się młodzieży i w niedzielę 

12 czerwca o g. 15 odczyt ogólny 
na temat „Daia Spółdzielczości, 

który wygłosi p. M. Rapacki, dyr. 

zarz. Związku Spółdzielni Spożyw- 
ców Rz. P. : 

Niewątpliwie wszyscy sz. radjo- 

amatorzy nastawią w oznaczonych 
dniach i godzinach swoje aparaty 
tak detektorowe, jak i lampowe, 

aby wysłuchać tych przemówień, 
wygłoszonych przez wybitnych przo- 
downików ruchu spółdzielczego, 
zwiastujących lepsze jutro w spół- 
dzielczem haśle: — „W szczęściu 
wszystkiego są wszystkich cele!* 

Odczyt dla młodzieży 11 czerw- 
ca, wygłosi dyrektor„Uranii”, prze- 
wodniczący Sekcji Szkolnej C. K. 
Dn. Sp. p. A. Patkowski. 

KRONIKA KRAJOWA. 

Ze Związku Kierowników Mie- 
czarń. 

Dn. 26 i 27 b. m. odbyła się w 
Warszawie w Związku Rewizyjnym 
Polskim Spółdzielni Rolniczych kon- 
ferencja kierowników mleczarni ze 

spółdzielni mleczarskich, woj. war- 

szawskiego, zwołana przez Zwią- 
zek Rewizyjny i Związek Spółdziel- 
ni Mleczarskich i Jajczarskich. 

W konferencji wzięło udział 63 

uczestników oraz delegaci Minister- 
stwa Rolnictwa, Centr. Tow. Roln. 
i Centr. Zw. Kółek Roln. 

Konferencję zagaił dyr. H. Smo- 

liński, poczem sprawy fachowe, 

związane z technicznem urządzeniem 
mleczarni, obchodzeniem się ze 
śmietanką, wyrobem eksportowego 
masła i t. p. omówili w swych re- 
feratach pp. B. Tomczykowski i F. 

Hajkowski ze Związku Rewizyjnego 
Polskich Spółdzielni Rolniczych oraz 

inž. S. Sochaczewski ze Związku 
Spółdzielni Mieczarskich i Jajczar- 
skich. 

Zagadnienia dotyczące racjonal- 
nej hodowli bydła przedstawił inż. 
A. Truszyński. 

W czasie konferencji odbył się 
pokaz gatunkowania próbek masła. 
przywiezionych przez kierowników 
mleczarni ze swych spółdzielni. 
Gatunkowanie wykazało, że barwa, 
smak, zapach i struktura masła są 
naogół dobre, co świadczy o uspraw- 
nieniu się spółdzielni mleczarskich. 

W drugim dniu obrad uczestni- 
cy zwiedzili Związek Spółdzielni 
Mieczarskich i Jajczarskich, gdzie 
zapoznali się z organizacją spół- 
dzielczych zbiornic jaj. 

Zjazd rzemieślniczy. 

— W dniu 5 i 6 czerwca r. b. 
obradować będzie w  Warszawię 
VIII ogólno-polski zjazd delegatów 
chrześcijańskich organizacyj rze- 
mieślniczych, zwołany przez Cen- 
tralne T-wo Rzemieślnicze. 

Zjazd ten posiada specjalne zna* 
czenie wobec oczekiwanej lada 
dzień nowej ustawy przemysłowej 
i związanej z tem konieczności 
zreorganizowania polskiego  rze- 
miosła, specjalnie zaś dostosowa- 
nie cechów rzemieślniczych do no- 
wych warunków bytu. 

Na Zjeździe opracowana będzie 
również sprawa zjednoczenia wszy* 
stkich organizacyj rękodzielniczych 
na gruncie gospodarczo-zawodo- 
wym, co niewątpliwie wpłynie ko. 
rzystnie na powiększenie znaczenia 
i polepszenie interesów polskiego 
rzemiosła. 

Handel Rosji z Niemcami przez 
Polskę. 

Wprowadzona z dniem 1 stycz- 
nia r. b. taryfa bezpośredniej ko- 
munikacji między Rosją a Niemca- 
mi i odwrotnie tranzytem przez 
Polskę w kwietniu r. b. wykazuje 
pewną zniżkę przewozów w po- 
równaniu z marcem. : 

Spadek wywozu z Rosji, jaki 
zauważyć się daje, spowodowany 
został zmniejszeniem się ilości 
przewozów rudy żelaznej i rudy 
manganowej. Wzrosły natomiast 
przewozy jaj i kloców dębowych. 
Pozostałe surowce i półfabrykaty 
wywozu z Rosji stanowią nikły 
procent. 

Główniejszymi artykułami wy- 
wozu w kwietniu z Niemiec do 
Rosji były: narzędzia rolnicze, ka- 
mienie dinasowe, cegła szamotowa, 

azo i stal, chemikalja i inne. 

KRONIKA ZAGRANICZNA. 

Z międzynarodowego Kongresu 

Rolniczego w Rzymie. 

W dniu 27 b. m. po oficjalnem 

otwarciu prac Międzynarodowego 

Kongresu Rolniczego, odbyło się 

posiedzenie pierwszej komisji kon- 

gresu, mianowicie Komisji Organi- 

zacji Rolnictwa. Przewodniczył Ko- 

misji Francuz Vogue. Wiceprze- 

wodniczącymi Komisji wybrano: 

Gautier (Francja), Menehaud (Belg- 
ja), Fudakowski (Polska), Laura 
(Szwajcarja) i Hermes (Niemcy). 

Zkolei _ składali sprawozdanią 

przedstawiciele Kanady, jako pań- 
stwa wywożącego zboże, Argenty- 
ny, jako państwa wywożącego in- 
wentarz, Niemiec i Holandji, jako 
państw uprzemysłowionych, wresz- 
cie przedstawiciele Jugosławji, jako 
państwa wschodniego. .Następnie 
przewodniczący Międzynarodowego 

Związku Rolników delegat Szwaj- 
carji Laur złożył sprawozdanie ze 
stanu organizacji Związku. 

W dniu 28 b. m. rozpoczęły 

swe prace inne komisje kongresu. 

Na pierwszem punkcie porządku 

dziennego obrad znajduje się spra” 

wozdanie z prac Komisji Rolnej 

Międzynarodowej Konferencji Eko- 

nomicznej w Genewie oraz dyskusja 
nad rezolucjami tej komisji. 

  

Giełda Wileńska w dniu 
28, V. r. b. 

żąd. płac. tranz. 
Ruble złote 4,60 4,59 — — 
"m zastaw. Wil. B. 

jemsk. zł. 100 50,20 49,80 — 

Giełda Warszawska w dniu 
28 V. b. r. 

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary 842 8.94 8,90 

tl. Dewizy 

Londyn 43,43 43,54 43,32 
Nowy York 8,93 _ 8,95 8,91 
Paryż — 3500 34,91 
Praga 26,52 26,56 26,44 
Genewa 172,02 17245 171,59 
Rzym 48,95 49,07 48,83 

AKCJE 

Bank Handlo 7,40 
Bank Polski = 149,50—148,25—148,50 
Związ. spółek zarobk. 91,00 
Lilpop 33,00—33,25—32,80 
Ostrowiec 82,20 
Modrzejów 10,00—9,70 

Budowa radjostacji nadawczej 
W Vilne 

W dniach 24 i 25 b. m. prze- 
bywał w Wilnie dyrektor technicz- 
ny Sp. Polskie Radjo — inż. Hel- 
ler celem wyszukania miejsca dla 
przyszłej stacji radjofonicznej. 

Podczas wizyty u p. wojewody 
oraz nacz. Wydz. Bezp. Publ. inż. 
Heller skrystalizował pogląd repre- 
zentowanego przez niego towa- 
rzystwa. Zarząd Głównego Polskie- 
go Radja uznaje w zupełności ko- 
nieczność budowy w Wilnie radjo- 
stacji silnej, o mocy do 10 kilo- 
watów w antenie. Jednakowoż na 
wykonanie takiej stacji potrzebne 
są czas i pieniądze. 

Wykonanie zamówienia na fab- 
ryce, transport oraz montaż na 
miejscu wymaga conajmniej 12 mie- 
sięcy czasu. Koszta budowy 10kw. 
stacji wynoszą około 800,000 zł. 
Towarzystwo obecnie pieniędzy 
tych nie posiada. 

Biorąc pod uwagę, że stacja 
wileńska ma znaczenie wybitnie 
polityczne i kulturalne trzeba się 
spodziewać od zainteresowanych 
ministerstw pomocy finansowej. 

Ze względu na powyższe trud- 
ności budowa radjostacji silnej jest 
sprawą przyszłości, zależną Od zro- 
zumienia i interwencji rządu i spo- 
łeczeństwa. 

Polskie Radjo natomiast prag- 
nąc już teraz zapoznać wilnian z 
odbiorem na najprostszych i naj- 
tańszych odbiornikachkryształowych 
postanowiło uruchomić prowizo- 
ryczną stację amerykańską o mo- 
cy m/w odpowiadającej stacjom 
poznańskiej i krakowskiej. Zasięg 
tej stacji ma być na kryształ do 
30 klm. na jednolampowy odbior- 
nik do 300 kim. 

Wymieniona stacja jako expe- 
rymentalna i łatwo przenośna z0- 
stanie następnie zainstalowana w 
jednym z mniejszych miast kreso- 
wych. 

Na salę koncertową t. zw. stu- 
dje oraz salę maszyn wybrano gór- 
ne piętro gmachu Br. Jabłkow- 
skich. 

Antena będzie umieszczona na 
dwóch masztach, z których jeden 
stanie na dachu wymienionego bu- 
dynku, drugi zaś, dzięki uprzej- 
mości p. Sztralla ustawiony zosta- 
nie w ogrodzie kawiarni przy 
zbiegu ulic Wileńskiej i Mickie- 
wicza. 

Jeżeli pertraktacje o lokal wy- 
padną pomyślnie, należy się spo- 

Tydzień Polskiego Czerwonego 
КП о, 

(Od 1 do 8 czerwca 1927 r.) 

W roku bieżącym Tydzień Pol- 

skiego Czerwonego Krzyża przy- 

pada na czas od 1 do 8 czerwca. 
W dniu 25 b. m. odbyło się ze- 
branie Zarządu Czerwanego Krzy* 
ża pod przewodnictwem prez. U- 
niechowskiego, na którem omó- 
wiono plan akcji Tygodnia Czer- 
wonego Krzyża oraz sprawozdanie 
z działalności tej instytucji na te- 
renie Wileńszczyzny za rok u- 
biegły. 

Jak widzimy ze Sprawozdania, 
rok 1926 był dla wileńskiej pla- 
cówki P. C. K. przełomowy. W 
miejsce istniejącego dotąd oddzia- 
'łu ukonsytuował się Wileński O- 
kręg P. C. K., obejmujący woje- 
wództwa wileńskie i nowogródz- 
kie. Wytężona działalność Okręgu 
naszego zwrócona była przede- 
wszystkiem ku powołaniu do žy- 
cia jaknajwiększej ilości oddziałów 
na prowincji. 

Wiele pracy poświęcił Okręg 
Wileński tak doniosłemu zagad- 
nieniu obrony  przeciwgazowej, 
kształcąc w Warszawie instrukto- 
rów dla Wilna, instruktorowie ci 
pracują około wyszkolenia na wy- 
padek wojny stosownej liczby o- 
sób we wszystkich urzędach w ko- 
lejnictwie, w policji, na poczcie, w 
organizacjach społecznych wśród 
młodzieży. 

Celowi temu służą między in- 

nemi wykłady o sposobach ochro- 

ny przed gazami trującemi, —oraz 

kursy. Cykl pouczających takich 

wykładów odbył się już na kur- 

sach w miejskiej straży pożarnej, 

w kolejowej straży ogniowej, wj 
Sokole, wśród służby więzienne 

i in. 
Obecnie odbywają się wykłady 

we wszystkich zarządach Wil. Dy- 
rekcji Kolejowej. Akcja prowadzo- 
na jest również przez oddziały w 
domach ludowych i różnych orga- 
nizacjach. Rezultatem akcji jest 
znaczna liczba kierowników sekcyj 
obrony przeciwgazowej. Absolwen- 
ci kursów zdali wymagane egza- 
mina. › 

W ciągu roku 1926 Okręg Wi- 
leński P. C. K. nabył dla swego 
taboru kilka nowych wozów sani- 
tarnych z noszami, dla przewoże- 
nia chorych i rannych. 

Wileński Okręg P. C. K. prze-* 
prowadził z powodzeniem wymia- 
nę więźniów politycznych z Litwą 
i uzyskał zwolnienie 33 rodaków 
z więzień litewskich. Obecnie są w 
toku dalsze rokowania z Litewskim 
Czerwonym Krzyżem o wydosta- 
nie z więzień reszty naszych więź- 
niów politycznych. Więźniom, któ- 
rzy wrócili z Litwy,dostarczył Czer- 
wony Krzyż ubrań oraz bezpłatne- 
go mieszkania i pełnego utrzyma- 
nia w ciągu dwóch tygodni, wresz- 
cie umożliwił powrót do miejsc 
stałego zamieszkania. 

Sekcja kół młodzieży P. C. K. 
w porozumieniu z władzami szkol- 
nemi zorganizowała kilkanaście 
kół w szkołach powszechnych - na- 
szego miasta. Młodzież garnie się 
do nich chętnie, otrzymując bez- 
płatnie bardzo ciekawe i pouczają- 
ce broszury i czasopisma, które 
propagują ideały pomocy bliżnim 
i higjenę. 

Czerwony Krzyż uwzględniając 
trudne położenie uczącej się mło- 
dzieży. zarówno szkół zwyczajnych 
jak i wyższych uczelni m. Wilna, 
na prośbę opiek szkolnych wydał 
w ciągu roku 1926 — 5.703 obia- 
dów. Korzystała z nich przeważnie 
młodzież należąca do Kół Czerwo- 
nego Krzyża. — Wydatek z tem 
połączony wynosił 3.220 złotych.— 
Ponadto , Czerwony Krzyż wydał 
417 złotych tytułem zapomóg na 
wpisowe dla niezamoźnych uczniów 
it p. 

Osobna sekcja t. zw. sekcja 
AEO EYE KE A IIA AYN ES E 

dziewać uruchomienia radjostacji w 
sierpniu r. b. 

Czuwanie nad programem audy- 
cji i dostosowanie ich do potrzeb 
miejscowych ma Pclskie Radjo po- 
wierzyć Kuratorjum, podobnie jak 
to zrobiło w Krakowie i Poznaniu. 
Na prezesa Kuratorjum P. R. za- 
prosiło p. wojewodę. W porozumie- 
niu z prezesem nastąpi ustalenie 
składu Kuratorjum Oraz obsada 
naczelnych stanowisk radjostacji 
Prawdopodobnie w skład Kura- 
torjum wejdą przedstawiciele: wo- 
jewództwa, poczty i teiegrafów, 
wojska, uniwersytetu i władz miej- 
skich. 

Od siebie dodać należy, że u- 
ruchomienie stacji prowizorycznej 
nie powinno powstrzymać dalszych 
kroków ku zrealizowaniu dużej na- 
dawczej stacji, która jedynie może 
skutecznie przeciwdziałać zalewają- 
cej nas propagandzie radjowej 
państw ościennych. 

W tem zainteresowany powinien 
być rząd jak również całe społe- 
czeństwo kresowe. 

Sióstr Miłosierdzia przeprowadziła 
regestrację zawodowych sanitarju- 

szek i pielęgniarek. Przygotowuje 

się specjalny dwumiesięczny kurs 

celem wyszkolenia odpowiedniej 

liczby sióstr miłosierdzia i pielęg- 

niarek, na wypadek wojny. 

Działalność naszego Czerwone- 

go Krzyża w roku 1927 skierowa- 

na będzie między innemi ku zwięk- 

szeniu liczby oddziałów na prowin- 

cji, ku znacznemu rozszerzeniu 

działalności sekcji obrony przeciw- 

gazowej, ku rozpowszechnieniu Kół 

Młodzieży Czerwonego Krzyża, 

zwiększeniu działalności sekcji Siostr 

Miłosierdzia. 

m 

SPORT. 
Piłka nożna. 

Mistrzostwa piłkarskie Wil. Z. 
O. P. N. 

Makabi — Kresowja (Grodno) 
4:0 (2:0). 

Tak bezładnej, bezplanowej gry, 
jaką zaprodukowała w dniu 28. V. 
b. r. Kresowja grodzieńska nie 
widzieliśmy już dawno w Wilnie. 
Nawet wzmocnienie drużyny gro- 
dzieńskiej Szallerem (b. graczem 
Pogoni) nie wiele pomogło. Brak 
myśli przewodniej w ataku i bez- 
ładne uganianie się za piłką po- 
szczególnych graczy, oto co cha- 
rakteryzowało grę gości. 

Przeciwnie Makabi grała celo- 
wó i skutecznie. Taktycznie i tech- 
nicznie górowała o całą klasę nad 
słabym zespołem grodzieńskim. 

Dwa dalsze punkty uzyskane w 
dn. 28. V. przez Makabi wzmoc- 
niły poważnie szanse jej w mi- 
strzostwie. 

Sędziował p. Wróbel. 

Mistrzostwo klasy B. 

W. K.S.'1 p. p. Leg. II-—Ma- 
kabi II 0:0. 

Gra równorzędna obu drużyn 
przyniosła wynik bezbramkowy. 

Pogoń II—3 p. a. c. 3:0. 

Drużyna 3 p. a. c-u wolała się 
narazić na walkower 3:0 niż na 
prawdopodobną wysokocyfrową po- 

rażkę, jaką mogła jej zgotować 

druga drużyna Pogoni i nie stanę- 
ła do zawodów. Wydział Gier i 
Dyscypliny powinien zareagować 
odpowiednio na podobne objawy 
niekarności klubowej. 

Zakończenie kursu gimn. sport. 
policji państwowej. 

W poniedziałek, dnia 30. V. b. 
r. O godz. 17 odbędzie się na bo- 
isku sportowem 6 p. p. Leg. na 
Antokolu uroczyste zakończenie 
kursu gimn. sportowego policji 
państwowej województwa  wileń- 
skiego, prowadzonego przez Ośro- 
dek w. f. Wilno. 

Na program złoży się lekcja 
pokazowa gimnastyki, pokaz za- 
prawy bokserskiej, walka na ringu 
bokserskim, oraz zawody lekko- 

atletyczne. \ 

Regaty międzynarodowe i mis- 
trzostwa wioślarskie Polski na 

rok 1927. : 

Polski Związek Towarzystw 
Wioślarskich urządza w dn. 30 i 
31 lipca b. r. pierwsze w Polsce 
regaty międzynarodowe zakrojone 
na większą skalę. Regaty te będą 
połączone z ósmemi regatami zwią- 
zkowemi o mistrzostwo Polski. Od- 
będą się one na wspaniałym torze 
w Bydgoszczy, który śmiało zali- 
czyć można do najpiękniejszych w 
Europie. 

Protektorat nad regatami objął 
łaskawie Pan Prezydent Rzeczypos- 
politej, który też obiecał zaszczy- 
cić je swoją obecnością, Również 
obiecał przybyć do Bydgoszczy na 
regaty Pan Marszałek Piłsudski z 
małżonką. Wobec tego więc, wielka 
ta maniiestacja polskiego wioślar- 
stwa zorganizowana zostanie w 
sposób wyjątkowo uroczysty, a 
miasto Bydgoszcz skorzysta z oka- 
zji, by przyjąć godnie Głowę Pań- 
stwa w swych murach. 

Inicjatywa urządzenia regat mię- 
dzynarodowych w Polsce powstała 
w Polskim Związku Towarzystw 
Wioślarskich wobec tego, że upadł 
pierwotny projekt, by w Polsce 
odbyły się Mistrzostwa Europy na 
rok 1927. Będzie to jedna z więk- 
szych międzynarodowych ' imprez 
wioślarskich, jakie urządzone zo- 
staną w tym roku na kontynencie. 
Zaproszone zostały na regaty wszy- 
stkie kluby zrzeszone pośrednio w 
Międzynarodowym Związku Wio- 
šlarskim. Cały szereg najpoważ- 
niejszych klubów zagranicznych, 
które brały udział w ostatnich mi- 
strzostwach Europy w Lucernie, 
obiecały nam swój udział. Zapew- 
nione już dziś zgłoszenia gwaran- 
tują nam bardzo wysoki poziom 
sportowy regat. 

1 ЗОО 
Sprawca mordu pod Racz- 
kami stanie przed sądem 

doraźnym. 

W dniu 9 czerwca 1927 roku 
w Wydziale Karnym Sądu Okrę- 
gowego stanie Mikołaj Zabiełło 
morderca Antoniny  Gołubickiej 
mieszkanki wsi Małe Wołodźki, 
gminy hoduciskiej, powiatu Świę- 
ciańskiego, zamordowanej w dniu 
7 maja b. r. w lesie należącym do 
majątku Raczki. Morderca będzie 
sądzony w trybie doraźnym. 73- 
bójstwo zostało bowiem dokonane 
w chęci zysku. Śledztwo pierwia- 
stkowe zostało w tej sprawie za- 
kończone i prokuratura wystoso- 
wała już akt oskarżenia. 

  

Jutro w Sądzie Okręgowym 
sprawa Syczewskiego. 

Jutro, o godzinie 9-ej rano 
rozpoczyna się sensacyjny proces 
osławionego szpiega kolejowego 

Syczewskiego, który będąc urzę- 

dnikiem Wydziału Mobilizacyjnego 
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej i 

mając dostęp do bardzo ważnych 

dokumentów mobilizacyjnych czy- 

nił z nich odpisy i sprzedawał G. 

P. U. w Mińsku. Pobierał on po- 

zatem stałą pensję 50 dolarów 

miesięcznie. 
Wraz z nim odpowiadać będą: 

Szlejman Aleksandrowicz, Zyg- 

munt Szynkałowicz, Jułjan „Gniko, 

Borys Krućko, Izydor Sudnik, Jan 

Klimaszewski, August Mortkiewicz, 
Paweł Putkiewicz, Ignacy Smicy i 

Włodzimierz Gurbo. : 
Wszyscy oni tworzyli šwietnie 

zorganizowaną bandę szpiegowską 

opłacaną dolarami przez G. P. 
w Mińsku. 

„ Jutrzejsza rozprawa odbywać 
się będzie przy drzwiach zamknię- 
tych i potrwa 2—3 dni. Zeznawać 
bowiem będzie kilkudziesięciu 
świadków i kilku biegłych ze stro- 
ny wojskowości, kolejnictwa i t. d. 

Za nieprawne zgłoszenie. 
6. IV. b. r. Sąd Pokoju skazał 

za nieprawne zgłoszenie do ubez- 
pieczenia i korzystanie ze šwiad- 
czeń Kasy Chórych: Skupskiego 
Chaima na miesiąc więzienia, Gel- 
farba E. na miesiąc więzienia, Bak- 
szta Szewela na 2 tygodnie wię- 
zienia, 

15.1IV. b. r. Sąd Okręgowy 
skazał Rabuchina Naftoleja za nie- 
prawne zgłoszenie do ubezpiecze- 
nia i korzystanie ze Świadczeń K. 
Ch., na 40 zł. grzywny. 

4. V. b. r. Sąd Pokoju skazał 
Josela Budgera za nieprawne zgło- 
szenie samego siebie do ubezpie- 
czenia w Kasie Chorych i korzy- 
stanie z jej świadczeń, na jeden 
miesiąc więzienia. 4482 

O spopularyzowanie idei budo- 

wy stadjonu psa ormtrolnoge 

W dniu 27 bież. miesiąca O 
godzinie 7-ej wieczorem odbyło się 
pod przewodnictwem p. wojewody 
Raczkiewicza posiedzenie prezydjum 
Komitetu Budowy Stadjonu Repre- 
zentacyjnego Ziem Wschodnich w 
Wilnie. 

W zebraniu wzięli udział inż. 
prof. Sokołowski, prezes Wileń- 
skiej Dyrekcji Kolejowej inż. Šta- 
szewski, wiceprezydent m. Wilna 
p. Łokucijewski, instruktor wycho- 
wania fizycznego p. Czyżewski, Na- 
czelnik Wydziału Bezpieczeństwa p. 
Kirtiklis i kierownik ośrodka wy- 
chowania iizycznego Wilno kpt. 
Kawalec. , 

Prezes Staszewski wskazał w 
swem przemówieniu brak zaintere- 
sowania społeczeństwa ideą budo- 
wy stadjonu reprezentacyjnego w 
Wilnie, wobec czego koniecznem 
jest rozwinięcie odpowiedniej pro- 
pagandy za pomocą prasy oraz 
urządzania imprez sportowych. 
Przewodniczący sekcji technicznej 
Komitetu inż. prof. Sokołowski za- 
znaczył, że sekcja odbyła już 3 po- 
siedzenia i opracowała szczegóło- 
wy plan budowy wspomnianego 
stadjonu. Plan ten, początkowo za- 
krojony na szeroką skalę, musi o- 
becnie ulec pewnym zmianom, wo- 
bec konieczności liczenia się z tru- 
dnościami finansowemi, na jakie na- 
potyka Komitet. 

W najbliższych dniach komisja 
przystąpi do prac niwelacyjnych 
na górze Boufałowej, gdzie stanie 
stadjon reprezentacyjny. 

Dla zasilenia Komitetu w środ- 
ki finansowe postanowiono w koń- 
cu posiedzenia zorganizować w dniu 
6 czerwca b. r. turniej piłkarski 0- 
raz tydzień sportowy od 3 do 9 
lipca b. r. 

Niezależnie od tego prezydjum 
Komitetu postanowiło wydać do 
społeczeństwa odezwę w celu spo- 
pularyzowania idei budowy stadjo- 
nu sportowego. 

  

Państwowa Rada Emigracyjna. 
WARSZAWA, 28.V (Pat.) Mi- 

nister Pracy Jurkiewicz otworzył 
dziś sesję Państwowej Rady Emi- 

gracyjnej. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska 9—3. 4259 

Przyjmuje od 9—10 rano, 

w Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28): 

od 1—3 popoł. W. P. Z. 

  

  

amobójstwo inżyniera Z nędzy. 
Jak donosiliśmy we wczorajszym 

numerze na Pośpieszce odnaleziono 
trupa wyrzuconego przez Wilję. 

W dniu wczorajszym ustalono, iż 
jest to trup zredukowanego inży- 
niera kolejowego Izdeberskiego Ale- 
ksandra, zamieszkałego przy ulicy 
Konarskiego 18, który prawdopo- 
dobnie targnął się na życie wsku- 
tek opłakanych warunków mater- 
jalnych. 

Izdeberski w ostatnich dniach 
przed zniknięciem zdradzał silny 
rozstrój nerwowy i zniechęcenie do 
życia. Przed wojną pracował w słyn- 
nych zakładach Putiłowskich i u- 
chodził za jednego ze zdolniejszych 
inżynierów. 

Tragicznie zmarły pozostawił 
żonę i syna w krytycznej nędzy. 

Wśród pism. 
„Muzyka*. Wyszedł nowy numer 

(piąty) „Muzyki*, miesięcznika ilustrowa- 
nego, pod redakcją Mateusza Glińskiego. 
Zawiera on treść obfitą i umiejętnie uroz- 
maiconą. Na wstępie Cezary Jellenta snu- 
je parafrazę muzyczną treści „Walgierza 
Udałego* i rzuca apel do kompozytorów 

polskich, aby  przetransponowali dzieło 
to na mowę dźwięków, w której stać się 

może „Walgierz* najpotężniejszą Ssym- 
fonją narodową. Franciszek Brzeziński 
w art. „O istocie muzyki” poddaje szcze- 
gółowej krytyce nieścisłości i błędy, za- 
warte w ustępie „Pamiętnika Literackie- 

go* Weyssenhoffa, poświęconym muzyce. 
Barwne wspomnienia o cieniach i blas- 

kach swego pełnego wrażeń życia snuje 

Pietro Mascagni, znakomity twórca „Cz- 
vallerji Rusticany*. Stefan Łubieński opi- 
suje w pięknej formie muzykę Japonii 
na tle życia i przyrody krainy wscho- 

dzącego słońca. Fachowe uwagi O isto- 

cie gry skrzypcowej zamieszcza sławny 
skrzypek i pedagog berliński Karol Flesch, 
zas prof. dr. Zdzisław Jachimecki kończy 
swe studjum z dziejów parodji muzycz- 
nej. Numer zawiera ponadto przyczynki 
Zb. Drzewieckiego, M. Glińskiego, prof. 
dr. Ł, Kamieńskiego i inn. 

Część bieżąca numeru została szcze- 
gólniej urozmaicona i obejmuje cało- 
kształt życia muzycznego całego Świata 
przez okres dwóch miesięcy (poprzedni 

numer był całkowicie poświęcony Beet- 
hovenowi), Do numeru załączone zostały 
zwykłe dodatki (nutowy i ilustracyjny). 

    

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

pokolenia. 

Radjo. 
NIEDZIELA 29 maja. 
Warszawa 10 kw. 1111 m. 

12.00. Komunikat lotniczo - meteorologi- 

    

czny. 
13.40. Odczyt P t. „Letnie žywienie trzo- 

dy chlewnej* wygłosi p. inż. W. Że- 
browska. 

14.10. Odczyt p. t. „Zużytkowanie od- 
padków w gospodarstwie rolnem“ wy- 
głosi p. St. Mędrzecki. Komunikat me- 
teorologiczny. 

15.10. Transmisja koncertu symfoniczne- 
go z Filharmonji warszawskiej. Wyko- 
nawcy: Orkiestra filharmoniczna pod 
dyr. Adama Dołżyckiego i Lucyna Ro- 
bowska (fort.). Utwory: Wagnera, Gu- 
żewskiego i Brahmsa. 

17.05. Program dla dzieci wypowie p. W. 
Kopczewski. 

17.35. Koncert popołudniowy popularny, 
poświęcony muzyce czeskiej. Wyko- 
nawcy: Polska kapela ludowa pod dyr. 
Jana Dworakowskiego i Lucyna Ro- 
bowska (fort.). Utwory: Smetany — 
Daubera, Kryczki, Dvorzaka, Jiraka i 
czeskie. pieśni ludowe. 

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

19.00. Komunikaty PAT. 
19.15. Odczyt p. t. „Sejm w czasaah Ja- 

giellońskich* wyp. prof. H. Mościcki. 
19.40. Odczyt p. t. „Tunis, Kasbach i Su- 

ki* wygł. prof. T. Radliński. 
20.05. Przerwa. Przypuszczalnie komu- 

nikaty. 
20.30. Koncert wieczorny, Wykonawcy: 

orkiestra P. R. pod dyr. Józefa Ozi- 
mińskiego, Irena Dubińska (skrzypce) 
i prof. Ludwik Urstein (akomp.). Utwa- 
m Lassena, Brucha, Statkowskiego, 
hopina, Zarzyckiego, Noskowskiego, 

Paderewskiego. 
22.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 

czny. Sygnał czasu. Komunikaty pra- 
sowe. 

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

Program koncertów zagranicznych. 

Rzym 449 m. 

21.00. Wieczór muzyki włoskiej. 

Wiedeń 7 kw. 517,2 m. 

20.00. „Przy herbacie" 
aktach K. Słobody. 

Lipsk, 365,8. m. 

20.15, „Noc majowa* opera, Rimskij-Kor- 
sakowa (wyjątki). 

operetka w 3-ch



  

  

KRONIKA. 
  

Dziś: Teodozji P. M. 

      

Niedziela] Jutro: Feliksa P. M. 
29 Wschód słońca—g. 3 m. 30 maja | Zachód („  g.19 m.35 

URZĘDOWA 

— Urzędowanie w okresie 
letnim. Na zasadzie rozporządze- 

"nia władz centralnych, poczynając 
od dnia 1 czerwca 1927 roku we 
wszystkich urzędach  administra- 
cyjnych urzędowanie przez cały o- 
kręs letni aż do 15 września od- 
bywać się będzie od godziny 8 ej 
a. do godziny 3-ej po połud- 

niu. 
Soboty angielskie będą obowią- 

zywały w dalszym ciągu i urzędo- 
wanie w te dni będzie się kończyć o 
godz. 13-ej m. 30. 

BRW if MIEJSKA. 

„ — Usunięcie drzew zagraża- 
jących bezpieczeństwu publicz- 
nemu. Komisja w składzie kon- 
serwatora urzędu wojewódzkiego 
prof. Remera, dyrektora szkoły 

. doświadczalnej p. A. Dmochow- 
skiego i starszego ogrodnika miej- 
skiego zbadała na miejscu stan 
drzew rosnących na ulicy Anto- 
kolskiej i ustaliła: 

że 1) drzewa rosnące na ulicy 
Antokolskiej przy posesjach NrNr 
24, 28, 36, 41, 48, 55, 60, 64, 66, 
12, 74, 17, 82, 84, 90, 92 i 98 na- 
leży niezwłocznie usunąć jako za- 
grażające bezpieczeństwu  publicz- 
nemu, gdyż są przestarzałe, pochy- 
łe i zgniłe, 

i 2) Komisja uznała za wska- 
zane, żeby Magistrat poczynił sta- 
rania o zamianę drutów napo- 
wietrznych na kable podziemne. 

W wyniku decyzji Komisji — 
straż ogniowa w poniedziałek 30 
b. m. przystąpi do usunięcia 
wzmiankowanych drzew. (S). 

— Z posiedzenia Komitetu 
Rozbudowy m. Wilna. W dniu 25 
b. m. odbyło się posiedzenie Ko- 
mitetu Rozbudowy m. Wilna, na 
którem rozpatrywana była sprawa 
udzielania pożyczek na remonty 
domów. Do Komitetu wpłynęło 100 
podań, starających się o powyższe 
pożyczki. Po krótkiej dyskusji po- 
stanowiono wysłać specjalnie przy- 
dzielonego przez Magistrat techni- 

  

LECZNICA i SZPITAL Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej „Optio 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 — 12 i od 2/2—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 

kobiece 11 — 1; oczu 11—2; uszu, nosa i gardłą 2—4; zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

ka, by w ciągu następnego tygod- 
nia stwierdził na miejscu stan nie- 
ruchomości petentów i wyniki 
swoich spostrzeżeń przedłożył do 
Komitetu Rozbudowy m. Wilna. 

Wydawanie pożyczek nastąpi 
prawdopodobnie w połowie czerwca. 

SAMORZĄDOWA. 

— Wybory do Rad Gminnych 
i Rad Miejskich na prowincji. 
Dowiadujemy się, iż postępowanie 
wyborcze do rozwiązanych Rad 
Gminnych pow. wil.-trockiego, a 
mianowicie: mejszagolskiej, rze- 
szańskiej, turgielskiej, solecznickiej, 
olkienickiej rozpoczęło się z dniem 
27 maja r. b. Jak wiadomo wybo- 
ry do Rad Gminnych są dwustop- 
niowe. 

Dnia 6 czerwca odbędą się ze- 
brania gminne. Wybory do rad 
gminnych odbędą się w dniu 19 
czerwca r. b. 

Postępowanie wyborcze do roz- 
wiązanych Rad Miejskich w N. Wi- 
lejce i Trokach rozpocznie się z 
dniem 30 b. m., wybory zaś odbę- 
dą się w dniu 19 czerwca r. b. (S) 

WOJSKOWA 

— Służba w wojsku—upraw- 
nia do nabycia obywatelstwa. W 
myśl ustawy o obywatelstwie, 0- 
soby przyjęte do służby wojskowej 
na zasadzie powszechnego obo- 
wiązku, o ile nie uczynione zosta- 
ło zastrzeżenie specjalne, nabywa- 
Ją z tego tytułu obywatelstwo pol- 
skie. Władze administracyjne jed- 
nak w konkretnych wypadkach in- 
terpretowały ustawę w ten sposób, 
że „przyjęty* w zrozumieniu usta- 
wy może być jedynie ochotnik, 
gdyż w stosunku do poborowych 

ustawodawca użyłby terminu „wzię- 
ty“ lub „powołany* i t. p. 

Najwyższy Trybunał Admini. 
stracyjny nie podzielił stanowiska 
władz i uznał, że jak ochotnikom 
tak i poborowym przysługuje 
wspomniane prawo. 

Decyzja ta Najwyższego Trybu- 
nału Administracyjnego posiada 
zasadnicze znaczenie, gdyż zmienia 
radykalnie dotychczasowe stanowi- 
sko władz administracyjnych wo- 
bec nadania obywatelstwa osobom 
służącym w wojsku. (S). 

  

HARCERSKA. 
— Kolo Przyjaciėt Harcer- 

stwa 1 i 5 Drużyn Harcerskich Wi- 
leńskich urządza w dnii 29 maja 
b. r. zabawę w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim. Program bardzo uroz- 
maicony. Dochód przeznaczony na 
obozy harcerskie. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ, 

— Rozłam w Związku Pra- 
cowników Miejskich. Jak podawa- 
liśmy w jednym z poprzednich nu- 
merów w ŻZwiązku Pracowników 
Miejskich nastąpił rozłam. Dowia- 
dujemy się obecnie, iż grupa by- 
łych członków Związku, która zgło- 
siła swe wystąpienie zwołała w 
dniu 27 b. m. zebranie, na którem 
omawiana była sprawa utworzenią 
odrębnego związku. Wybrany zo- 
stał Komitet Organizacyjny, który 
opracuje statut. (S). 

— Przeniesienie lokalu Legji 
Inwalidów W. P. Zarząd Legji ln- 
walidów W. P. oddział wileński, 
podaje do wiadomości członków 
i osób zainteresowanych, że lokal 
oddziału został przeniesiony z ul. 
Wileńskiej 42 na ul. Żeligowskie- 
go 1 m. 17 (parter). Sekretarjat 
czynny Od godz. 16—18 codzien- 
nie, prócz niedziel i świąt. 

— Hojnemu ofiarodawcy-po- 
dziękowanie. Zarząd Legji Inwali- 
dów W. P. oddziału wileńskiego, 
składa serdeczne podziękowanie, 
tą drogą, p. Ignacemu Olszewskie- 
mu, za ofiarowane przez niego 100 
(sto) złotych na cele organizacyjne 
oddziału. 

Z KASY CHORYCH 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dn. 23 b. 
m. załatwił m. in. następujące spra- 
wy: zatwierdził protokół poprzed- 
niego posiedzenia; wobec koniecz- 
ności uruchomienia przychodni na 
N.-Zabudowaniu, zapoczątkowania 
budowy własnego domu, rozłado- 
wania Centralnej Polikliniki i bu- 
dowy kolonij letnich w Miłejszysz- 
kach—uchwalił wniosek na Radę 
Kasy o upoważnienie Zarządu do 
poczynienia kroków wstępnych w 
celu uzyskania pożyczki na ten cel; 
wysłuchał referatu Komisji Reor- 
ganizacyjnej; przyjął do wiadomoś- 
ci sprawozdanie przewodniczącego 
Zarządu ze spraw załatwionych 
przez niego; zatwierdził komunikat 
dyrektora z wykonania uchwał Za- 

Wilno, ul. Wileńska 28. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
wanny, elektryczny masaż. E Alos alia analityczne. 

  

rządu, powziętych na poprzednich 
posiedzeniach; ustosunkował się do 
decyzji Okr. U. U. na odwołanie 
się Zarządu od uchwały Komisji 
Rozjemczej w sprawie zwrotu kosz- 
tów Świadczeń czł. M. Baranow- 
skiemu; wyasygnował 300 zł. do 
dyspozycji Komitetu Organizacyj- 
nego przyjęcia wycieczki lekarzy 
słowiańskich,  przybywającej do 
Wilna w dn. 31 b. m. 4483 

NADESŁANE. 

„Koedukacyjne gimnazjum im“ 
T. Czackiego podaje do wiado- 
mości, iż zapisy uczniów i ucze- 
nic do wszystkich 8 klas gimnaz- 
jum na rok szkolny 1927-28 przyj- 
muje kancelarja gimnazjum (ul. 
Wiwulskiego 11) od godz. 9—12 
rano i od 4—6 po poł. 

Nauka we wszystkich klasach 
odbywać się będzie w godzinach 
rannych”. 4404—0. 

— Samobėjstwo na Nowym 
Šwiecie. W domu Nr. 15-a na No- 
wym Šwiecie w Warszawie miesz- 

  

  

o, : тщ-ет Parter od 80 gr. Balkon 50 gr. SENSACYJNY FILM . 

senos" | . „BITWA POD SKAGERAK* "oesree 
W roli głównej WALTER SLEZAK. 2. Najnowsze „DZIENNIKI GAUMONT", 

Komitet Nadzorczy Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna 
Pełnomocników Towarzystwa na zgromadzenie, które 

czwartek, 30 czerwca 1927 roku o godz. 6-ej 
Pp. w lokalu Towarzystwa przy ulicy Portowej 4, z następującym 

zaprasza pp. 
mma się odbyć w 

porządkiem dziennym: 
1) Zagajenie i wybór przewodniczącego, 
2) sprawa konwersji pożyczek i listów zastawnych T-wa. 

Sprawa zmian statutu Towarzystwa, 3 
4 Wolne wnioski. 
UWAGA! 

ilość obecnych 

ŻRÓDŁO PIĘKNOŚCI 

MYDŁO 

CAZIMI”: 
METAMORPHOSA 

  

Wydawca Taw. Wsdaw. „Popol“ 0, а 09 Gsm 

Zgromadzenie będzie prawomocne bez względu na 
Pełnomocników. ($ 74 statutu). 

у 

  

4411 

  

Ból głowy I wyczerpanie 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolegliwości 

wątroby, nerek, kamienie żółciowe, aji 

matyzm, artretyzm, cierpienia hemoroi- 
dalne są spowodowane złą przemianą 

materji i zanieczyszczeniem krwi w. gr- 

ganiźmie ludzkim. 

Tiota z gór Harcu d-ra Laugrą 
sprzyjają dobrej przemianie materji, po- 
budzają trawienie, oczyszczają krew, a 
przedewszystkiem uzdrawiają żołądek i 

  

Nr. 121 (870) 

leńskiego p. Władysława Raczkie- 
wicza. 

— Konkurs na projekt gma- 
chów Ministerstwa Robót Pub- 
licznych i Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie. Warun- 
ki konkursu na projekt gm. M. R. 
P. i Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go są do nabycia w Stowarzysze- 
niu Architektów za opłatą 10 zło- 
tych w  sekretarjacie dziekanatu 
Wydziału Sztuk Pięknych U. S. B. 
ul. Uniwersytecka 3, parter—w dnie 
powszednie od godz. 2-ej do 4-ej 
popołudniu. 

— [-szy Ogólnokrajowy Zjazd 
Księgowych w Polsce. W dniu 5i 
6 czerwca r. b. odbędzie się w War- 
szawie w sali Tow. Wioślarskiego 
przy ulicy Foksal Nr. 19 I-szy O- 
gólnokrajowy Zjazd Księgowych w 
Polsce. Na Zjeździe zostaną wy- 
głoszone referaty z dziedziny za- 
gadnień społecznych, szkolnictwa 
zawodowego, ekspertyzy prywat- 
nej i sądowej i techniki księgo- 
wości. Komitet Organizacyjny Zjaz- 
du wyjednał dla uczestników przy- 

  

się uroczystość poświęcona uczczeniu 
chwili sprowadzenia do Polski zwłok 
Nieśmiertelnego Wieszcza Narodowego. 

W programie fragmexty z Jego dzieł 
i przemówienia Mieczysława Limanow- 
skiego. Wejście za zaproszeniami. Zgło- 
szenia w sprawie zaproszeń i rezerwo- 
wania miejsc przyjmuje Zarząd Redutyw | 
kasie teatru na Pohulance codziennie od 
godz. 10—2 m. 30 popoł. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). 
Dziś komedja Langera „Łatwiej przejść 
wielbłądowi..." 

— Jutro „Wino, kobieta i dancing”. 
— We wtorek „Simona* Devala. 
— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 

po cenach najniższych o godz. 4 m. 30 
popoł. komedja „Jutro pogoda”. 

  

Г. 

WYPADKI I KRADZIEŻ le 

W Wilnie. kr 
— Usiłowanie samobójstwa. Marja M 

Butkiewicz zam. z. Sniegowy 15, za po- m 
mocą wypicia kreozotu usiłowała pozba- 
wić się życia. Wezwane pogotowie ra- 
tunkowe po udzieleniu pierwszej Pomo- 
cy przewiozło ją do szpit. żydowskiego 
w stanie nie zagrażającym życiu. 

— Zaginięcia. Joannie Giemżyńskiej 
zaginął syn Władysław lat 11 z ochronki 
mieszczącej się przy ul. Dobrej Rady 22. 

— Rosze Kryzowskiej Ostrobramska 
22, zaginął umysłowo chory 12 letni syn 

  

  

  

  

  

  

  

      
     
  

  

      

  

         

  

ka u rodziców 19 letni Kazimierz jezdnych zniżkę 66%-0wą ceny po-  Moszek. ` : M 
M. chory na melancholję i nerwów  wrotnego biletu kolejowego i zwol- e ara) zaa A DM о! 
do tego stopnia, że już wielokrot- nienia przy wynajmie pokojów w  lonja lat 21, która "dn. 22 b, m. Wyssii ni 
nie usiłował pozbawić się życia, a hotelach od oplaty 204-g0 po- z domu i dotychczas nie powróciła. ® 
trzy razy zatrzymano go па datku komunalnego. — Kradzieże. Abramowi Szolemowi | 
parapecie okna, gdy chciał wysko- Na Zjeździe w czasie przerw a skradziono 2 futra 
czyć z wysokości 2 piętra, aby nie- będą urządzone pokazy pomocy i A ias Maciejewiczowej zam. | d 
zawodnie ponieść śmierć na miej- nowoczesnych urządzeń biurowych ul. sw. Ignacego, skradzicno różną bie- w 
scu. Wczoraj wieczorem młodzie- firm warszawskich. liznę OE „wart. tył ka . > w 
niec, korzystając z nieobecności Biuro Komitetu Organizacyjne- ELO RC WEW 
rodziców, napisał krótki list poże- go Zjazdu mieści się w Związku Za” eo ze: Las P 
gnalny i skoczył z okna. Powstało Księgowych w Polsce, "Warszawa, ogólnej wart. 1.200 zł. ; a rc 
olbrzymie zbiegowisko. Lekarz Po- Marszałkowska 74, tel. 66-74. 3 A Penetukiosi Wiłkomier- w 
gotowia prywatnego stwierdził jed- i » s! radztono ze s 'epu za pomocą la 

1 KA taby żelaznej różnego to- nak tylko lekkie obrażenia ciała. atr i i, 3 zel lą sumę 300 zł. d 
Rodzice przyznali się potem, że w Te muzyka. — Chanie Zandlerg Zawalna 66, skra- 
trosce o życie syna, kazali już daw- — „Reduta“ na Pohulance. Prze-  dziono bieliznę na ogólną sumę 200 zł. S! 
no zaopatrzyć jego obuwie w po- gląd repertuaru. Dziś o godz. 4-ej pp. — Michałowi Telmaszewskiemu Por- 
d i zelówki B p raz ostatni „Sen" 7 obrazów Felicjj towa 8 w nocy z 26 na 27 b. m. skra- 
eszwy 1 2е gumowe „Ber- ruszewskiej. dzione różnych rzeczy ogólnej wart. 500 24. | d 

son“, ktore, jako idealnie elastycz- Ceny miejsc zniżone. t 
ne i praktyczne, Okazaly się nawet = Jutro Z Jod: sd s; raz Na prowincji. s 

; . atni komedja w 3 aktach St. Žerom- „i : zbawcze w powyższym tragicznym skiego „Uciekła mi przepióreczka* z J. — Pow. Brasław. Zoija Miłachowi- 
wypadku. 4142 Osterwą w roli głównej. Ceny miejsc Cczówna zam. we wsi Blinowszczyzna, 

zwykłe. gm. drujskiej zabiła swe nowonarodzone n 

ROZNE. — Egzotyczny koncert w Reducie. dziecko i owinąwszy je w szmaty zako- р 
— Dziś @ godz. 8-ej wiecz. w Reducie na pała Wsie: Dilėna, Okolo taić ё 

PS ohulance wystąpi światowej sławy para —- Pow. Dzisna. KC SERY WOK” ea ZA  murzyńska: p. Francis Możes, baryton  rzynka gm. prozorockiej, nieznani Spraw- 
duszę Ś. p. tr. apego $- opery w New-Yorku i p. R. King-Reavis, CY przerwali wojskową linię telefoniczną 
kretarza p. wojewody. Jak się sopran teatrów londyńskich. oraz ukradli 25 mtr. drutu. : * 
dowiadujemy staraniem zespołu u- Program wypełnią arje i duety z oper — Ksienja Kałuszko m.ka wsi Obór- | 
rzędników Urzędu Wojewódzkiego  9raz rodzajowe pieśni afrykańskie. Berezwecki gm. głębockiej wskutek za- I 

ю 2 A Pozostałe bilety do nabycia w biu. danych jej przez brata ran w głowę —  g 
w dniu 30 maja b. r. o godzinie rze „Orbis* (Mickiewicza 11) do godz. - zmarła. Sprawca Piotr Kałuszko został | 
1-ej rano w kościele świętej Trój- 1 т 30 ророй. 1 ой godz. 2-ej popoł w uięty w nocy z 21 na 22 b. m.i z ak- i 
cy przy ulicy Dominikańskiej od- kasie Teatru. tami skierowany do sędziego śledczego | 

Р ai ‚ — Wieczór ku czci J. Słowackiego. w Głębokiem. 
będzie się żałobne nabożeństwo za We wtorek o godz. 8-ej wiecz. na rzecz s 
duszę Ś. p. Piotra Capego b. se- Wileńskiego Komitetu Sprowadzenia i i | | i n „kretarza osobistego wojewody wi-  Zwłok J. Słowackiego do Kraju, odbędzie Bopierajcie przemysł krajowy! ё 

pea „g 

|< zakład opty- 1 
czno-okulisty- Zarząd Wileński Oddz. Powszechnego | | Że į 

czny, największy w_Wi- PWM Emerytów Państwowych Rzeczypo- i > 
leńszczyźnie, wiaśc. B-cla | spolitej Polskiej na mocy $ 19 statutu i па 2а 
OS Wilno, ulica | danie członków związku zwołuje nadzwyczajne 
Wiełka 66. Wielki wybór | walne zgromadzenie w lokalu Stowarzyszenia ži 
fotograficznych przybo- | Urzędników Państwowych (ul. Mickiewicza 9, eż 
rów. Wydaje okulary po | m. 3) w dniu 3 czerwca r. b. o godz. 17. в 

2043  receptach Kasy Chorych. Porządek dzienny: 
1365-b „ 1. Zagajenie zgromadzenia, wybór przewo- 

dniczącego i sekretarza, з° s 
[EZ PGPNGPNUGE & 2а[шіе\'дп;піе „regulaminu zarządu, spo- A; : 

ё Wszechświatowej sławy ROWERY pe z dnia" Tutego T. ba ARS CZ: $; 1 ® . zatwierdzenie preliminarza na rok 1927, Triumf" ,„B.S.A.*f | лее s э i gpzFezek Ze ‚ LE sz M hiegrzybycia dostatecznej ilości | * | 
i sis Ga jowych. członków, zebranie odbędzie się za godzinę Ładowanie i reperacja | "Mas firm wi i a. į później, 1 i a jo dzin 8, zgo й Ro > Ši sis pan ss s ‚ 

utu, uchwały którego będą prawomocne bez 2 Е | 
aszyny o szyc a; względu na ilość obecnych. у %?“':Щ-?„;‘:ЁЗТКЁЁЁ%‘!';' 

į Patefony i gramofony Ū 4466 Viće..przewodalczący: Sfenkiewicz. 4 ал 

wiej WSZYSTKO МА КАТУ! | 4397 Z Z r 
ielki wybór płyt patefonowych i gramofonow. Į 

į Skrzypce, bałałajki, gitary, mandoliny, lustra, AD : 
zabawki dla dzieci i różne artykuły sport. poleca NUM zy iwk i najwydatniej- jb „UNIWERSAL“ Wielka 21. CEER sAJAd do białawy. [| 
Pp. wojskowym i urzędnikom państw. warunki dogodne U<z;- wapna i celów ma-|,/ 

SGONWGONMGDO. uze>= larskich. 1 

Uwad odyń! Zżnze swat w Braki, | 8 

„wa ze gosp y ZOMCW Medjolanie  złotynii ) 
Najlepiej A na lato == i inne ubra- ZaNZłk medalami. Й 

та wypróbowany oryginal- " Ь 
OD moli Dy. proszek japoński „Ka- | Wszędzie do nabycia | m ya 4 

6“6 niemający 6“6 
tol 9 przykrej jak „naftalina 

Futra lub szafy z przechowywanem ubra- 
niem należy szczelnie zamykać dla uniknięcia przy- 
woni. 

pływu powietrza, 
   LE

CZ
Y,
 

  

  

   

  

   

  

     
| ORUKIENNI | 
pokoje z dobrem u- 

  

  

Do wiadomości wyjeżdżających 
NA LETNISKA! 

НАТИВАЬИЕ /0DY MINERALNE 
„ świeżego czerpania. 

„ Mineralne solo i opłatki dla użytku wewnętrznego, ekstrakty i sole do wanien. 

Środki od moli, papier na muchy. 
Mydła i proszek do prania bielizny, rozm. przedmioty użytku 

domowego, przedmioty do kąpania. 
Wielki wybór (towarów KOSMETYCZNYCH, PERPUMERYJNYCH i GALANTERYJNYCH 

T-wo J. B. SEGALL 
Składy detalicziie: 1) Trocka 7, tel. 542, 2) Zamkowa 26, tel. 10-23, na- 
przeciw kośc. stw. Jana, 3) Mickiewicza 5, tel. 873, 4) Rudnicka az Za. 

walnej) Nr. 20/52, tel. 612, 4429 

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 Karcu d-ra Lauera 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się ka- 
mieni żółciowych oraz łagodzą cierpienia 
hemoroidalne. 
Cena '/2 pudełka zł. 1.50, podwójne 

pudełko zł. 2.50. 
Sprzedaż w aptekach i składach 

aptecznych. 

   
    
      

66 radykalnie tępi: i ły, trzymaniem, _ blisko 
„Katol wszy, pluskwy, šuns kaj ZIDON Niemna i Zakładu; 

luchy, komary, muchy, muszki na Kwiątach роко- 2 ć sucho, słonecznie i 
jowych, mrówki i wszelkie robactwo, m;900 tanio. Zgłoszenia: 

i za we wszystkich aptekach i składach sp. = COE2 у Ё'-О ; гіасыз “}%‚ 
cznych. 4447- . „ Giedroyč, dla W. K. 

231 <5 Informacje w Wilnie: 
; Умо2 < | telef. 22-48, od 3—6. 

„Radio“ З 
rezerwatyw l oloje 1 kuchni Md Obwieszczenie. sa 

Najlepsza marka. 
Gwarancja za każdą 

- sztukę, 4258 

  

  

żółty 
i niebieski ŁUBINY 

oraz seradellę poleca 

bygmunt Nagrodzki   
  

  

   
   

Czy zapisałeś się na członka 
L OP, PB 

  

Wilno, Zawalna 11-a 

Na zakup łubinu Państwowy Bank 

Rolny udziela pożyczki. 4468-2 

Tow. Wyd. „Pogoń*, Druk. „Pax”, ul. Św. Ignacego 5, 

  

Komornik przy Sądzie Okręgowym w Wilnie 
FRANCISZEK LEGIECKI, zamieszkały w 
m. Wilnie przy ulicy Jakóba Jasińskiego 
Nr. 1, m.3, zgodnie z art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 1-go 
czerwca 1927 roku o godz. 10 rano w Nowej- 
Wilejce, przy uł. 3-go Maja w lokalu fabr. Possehi 
odbędzie się sprzedaż z licytacji, należącego do 
firmy „Fabryka Plandek N. Zemsz i S-wie* mająt- 
ku ruchomego, składającego się z transmisji, ma- 
szyn do szycia i warsztatów tkackich, oszacowane- 
go na sumę 5750 złotych. 
546/VI Komornik; (—) Fr. Legiecki, 

„Dpijłe Robi” sza*teme Bia Eekto | Radjo- 
ча techniczne D. Wajmaa, lu założ. w 1840 r. 

Wilno, Trocka 1 /, tel. 781, 
. Dominikańska 17, 

Najtańsze żródło zakupu 
meterjałów elektro-tech= 

D amięjąć należy, nicznych i radjowych. że katar kiszek, biegun- 
ki, uporczywe rozwolnie- Ceny konkurencyjne. 
nia leczy Mutaber-Raw- Prosimy o przekonanie 

ski. Apteka Magistra Raw- się. 3262 
skiego, Warszawa. 4334-? 

Redakter w/x A. Faranews' | 

jon Katedry, z mebla- 
mi i telefonem odnaj- 
mę zaraz poważnej 
osobie lub rodzinie 
do jesieni.  Wiado- 

MOŚĆ: 
telef. 12-48, *     
Letniska 

w 
blisko Wilna, nad Wilj: 
mieszkania 2, 3, 4, 5, 

pokojowe, b. 
omunikacja, las, plaża, 

lony Most, Pióromont do 
Tuskulan. 4457 

Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzec”     

E
E
 
p
P
 

dogodna ) 

kąpiel. Jechać przez Zie- | 

  

od g. 3—6 pp. ) 
. 4481-2 , 

majątku Tuskulany , 

M 

' 

f


