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Anglja zrywa stosunki z Sowietami. 
LONDYN, 24—V. PAT. Agencja Reutera donosi; Premjer 

Baldwin oświadczył na dzisiejszem posiedzeniu Izby Gmin, 
że rząd postanowił wypowiedzieć traktat handlowy z So- 

Podając wiadomość o postanowie" 
niu rządu Wielkiej Brytanji zerwania 
tosunków dyplomatycznych z So- 

wietami, prasa łóndyńska informuje, 
» że do Moskwy ma być wysłana na- 

tychmiast nota zredagowana w ostrym 
tonie. Pozatem rząd ma ogłosić w 
«Białej Księdze» informacje zebrane 
na podstawie dokumentów, znalezio- 
nych w towarzystwie „Arco8”, a 4za- 
sadniające decyzję rządu. 

W związku z tą decyzją rządu 
dzienniki cytują niektóre ustępy noty 
rządu, wystosowanej do Sowietów 
przed trzema miesiącami. Końcowy 
ustęp tej noty brzmi: 

„Rząd J. K. M. uważa za koniecz- 
ne ostrzec Związek Sowieckich Soc- 
jalistycznych Republik w formie kate- 
gorycznej przed skutkami nadużycia 
wyrozumiałości opinji publicznej oraz 
przestrzec Sowiety przed niebezpie- 
czeństwem kontynuowania wrogich 
wystąpień przeciw Wielkiej Brytanji. 
Akty wrogie muszą wcześniej lub 
później spowodować wypowiedzenie 

traktatu handlowego, złośliwie po- 
gwałconego, a nawet zaostrzenie 

zwykłych stosunków dyplomatycz- 

mych. Rząd J. K. M. ufa, iż protest 
iniejszy i ostrzeżenie wzięte zostaną 

przez ZSSR pod należytą rozwagę 
oraz, że ZSSR nie da więcej powo» 
dów do tego rodzaju skarg". 

Podstawowe warunki porozumie- 

mia handlowego  anglo-sowieckiego 

przewidują utrzymanie traktatu w 

"mocy, aż do zastąpienia go przez 

traktat, o który prowadzono roko- 

wania uprzednio. Wśród warunków 
znajduje się również .  zabowiązanie 

Sowietów powstrzymania się od akcji 
wrogiej przeciwko Wielkiej Brytanji i 
zaprzestania wrogiej państwu  brytyj- 
skiemu i jego instytucjom propagan- 
dy uprawianej poza. granicami Sowie- 
tów. 

W przewidywaniu, zapewne, tych 
wypadków. odbyły się w dniu 24 b. 
m, w Moskwie masowe meetingi de- 
monsiracyjie. Prasa moskiewska opi* 
sując te meetingi podkreśla, że rząd 
sowiecki przy poparciu całego kraju 
jest dostatecznie silny, aby «nie zno- 
sić bezczelnego zachowania się ja- 
kiegokolwiek mocarstwa w stosunku 
do niego.» «Prawda» twierdzi, że 
zerwanie stosunków handlowych z 
Anglją zada znacznie dotkliwszy cios 
przemysłowi angielskiemu, niż  prze- 
mysłowi  sowieckiemu.  „Izwiestja” 
podkreślają, że SSSR nie wyciąga 
żadnych korzyści z obecnych stosun- 
Rów politycznych z Anglją, której 
dyplomacja „prowadzi ciągle intrygi 
przeciwko ", Jeśli rząd angiel- 
ski—kończy dziennik— da odpowiedź 
nie zadawalającą to rząd zerwie sto- 
sunki handlowe i odwoła swego 
przedstawiciela handlowego. 

Jednocześnie wśród uderzających 
okoliczności znalazł się w Paryżu p. 
Cziczerin. Omawiając jego wizytę 
«Le Journal» pisze: Wizyta ta nie 
była niespodziewana ponieważ figu- 
rowała w programie podróży sowiec- 
kiego męża stanu, niemniej jednak 
uderzająca jest okoliczność, iż wizyta 
zbiega się z pewnemi faktami. Czi- 
czerin przybywa właśnie w chwili, w 
której rząd angielski został zmuszo- 
ny do wyciągnięcia poważnych kon- 
sekwencyj z pewnych postępków so- 
wieckich, na które zresztą Anglja nie 
posiada monopolu. Dziennik nie są- 
dzi jednak, aby Czlczerin mógł igno- 
rować solidarność francusko - angiel- 

ską, która znalazła tak wspaniały wy» 
raz w czasie wizyty [Doumerguea i 
Brianda w Londynie, «Petit Parisien» 
czyniąc podobne uwagi zaznacza, iż 
jest zrozumiałe, że Cziczerin jest za- 
niepokojony sytuacją międzynarodo- 
wą. Dziennik uważa za rzecz możli- 
wą, iż sowiecki kowisarz Spraw za- 
granicznych odbył z Briandem  roz- 
mowę w tej sprawie. | 

Cziczerin w towarzystwie ambasa* 
lora sowieckiego Rakowskiego zło- 
żył wizyty: prezesowi rady ministrów 
Poincaremu i ministrowi spraw za- 
granicznych Briandowi. 

Redaktor dyplomatyczny agencji 
Havasa dowiaduje się, iż z rozmów 
pomiędzy Cziczerinem, a Poincarem i 
Briandem wynika, że rząd francuski 
nie został do chwili obecnej zmuszo-, 
ny wziąć pod uwagę wprowadzenia 
zmiany w oficjalnych stosunkach 
francusko-rosyjskich i że inicjatywę 

wietami 
handlowej i misji sowieckiej, 
brytyjską w Moskwie, 10 ile 

oraz zażądać odwołania z Londynu delegacji 
jak również odwołać misję 

Izba nie przeciwstawi się tej 
decyzji na czwartkowem posiedzeniu parlamentu. Deklarację 
premjera przyjęto głośnemi oklaskami na ławach rządowych. 

Oświadczenie premjera Baldwina 
LONDYN, 24 V. PAT. Przy wypelnionej po brzegi sali obrad 

izby Gmin premjer Baldwin złoży! oświadczeie w sprawie re- 
wzji w siedzibe tow. „Arcos”. Premjer oświadczył, że już od paru 
m esęcy władze kontrolowały d ziała'ność całego szeręgu tajnych 
agentów, których zadaniem było zdobycie niezwykle ważnych 
tajnych dokumentów, dotyczących angielskich sił zbrojnych. W 
miarę prowadzonych przez 
jasnem, że agenci ci działali 

władze badań stawało się zupełnie 
z polecenia rządu sowieckiego i 

otrzymywali instrukcje od sowieck'ej delegacji handlowej. 
Tow, «Arcos» i sowiecka d 

używane, jako miejsce wymiany 
czając w to i korespondencję 

elegacja handlowa były -wykle 
korespondencji wywrotowej, włą- 

w sprawach chińskich. Wobec 
faktu zniknięcia jednego Zz najtajniejszych dokutnentów urzędo- 
wych stało się oczywistem, że dokument ten dostał Się już w 
ręce przedstawicieli sowieckich. Na skutek tego wydano więc 
polecenie dokonania rewizji. 
stępnie rezuitaty rewizji, zaznaczając przytem, 

Premjer Baldwin przedstawił na- 
że również akcja 

szp egowska w wojsku i działalność wywrotowa w całem impe- 
rjum oraz w Afryce Północnej i 
większości wypadków przez Sowiety. 

Poludniowej prowadzona była w 
W zakończeniu premjer 

Ozvajmil, że nie dokonano żadnych aresztowań. 

Naruszenie przez Litwę autonomji Kłajpedy. 
GENEWA, 24. V. Pat. Minister spraw zagranicznych Rzeszy dr. 

Stresemann wystosował do Sekretarjatu generalnego Ligi Narodów depe- 
szę, w której oświadcza, że najwybitniejsze osobistości z Kłajpedy wy- 
słały do. rządu Rzeszy petycję, w której skarżą się na naruszanie przez 
Litwę autonomji Kłajpedy. W związku z powyższym rząd niemiecki prosi 
o wniesienie sprawy wzmiankowanej petycji na porządek dzienny  najbliż- 

szej sesji Rady Ligi Narodów, mającej się rozpocząć w dniu 13 czerwca. 

Hr. Westarp w sprawie monarchii. 
“ BERLIN, 24. М. Pat. Przywódca stronnictwa niemiecko-narodowego 

hr, Westarp zamieszcza w <Kreutzeitung» artykuł, w którym oświadcza, 
że ostatni tydzień stwierdził, iż wskrzeszenie monarchii w Niemczech nie 
może należeć do aktualnych obecnie zagadnień politycznych; Bez ciężkich 
szkód dla kraju sprawa odbudowy monarchji nie może być dziś stawiana 
na porządku dzierinym. 

„ Polityka zagra 
PARYŻ. 24,V. PAT. Rumuńs" 

niczna Rumunii. 
i minister spraw zagranicznych Mitili- 

neu w wywiadzie z przedstawicielami prasy podkreślił doskonałą zgodność 
pogłądów państw Małej Ententy na kwestję realizacji jej programu. Mini- 
ster pragnie, aby szczere i jasne obustronne wyjaśnienia doprowadziły do 
polubownego uregulowania sporu włosko-jugosłowiańskiego. Mitilineu 
wyraził nadzieję. iż narady posła Rakicza z Mussolinim doprowadzą do 
pomyślnych rezultatów. Minister uw 
czynnikiem, który sprzyja rozwojowi 

iągnąć za sobą sojusz serbsko: węgierski 
Edas, Stanowi to—byč może—pierwszy objaw umoc- handlowego przez Riekę. 

aża, że pakt włosko-węgierski jest 
stosunków pokojowych i powinien 

w celu zapewnienia tranzytu 

nienia odbudowy gospodarczej krajów naddunajskich. Z tego też wzgłędu 
Mitilineu uważa za konieczne przywrócenie równowagi naruszonej przez 
wojnę i gorąco pragnie utworzenia Locarna w Europie Środkowej. 

. Minister podkreślił następnie, że. żaden z krajów Małej Ententy nie 
utrzymuje stosunków z Sowietami i nie jest wskazane, aby w chwili kiedy 
Anglja doprowadzona została do ro: 
nia stosunków, Praga lub Białogród 

zważania sprawy ewentualnego. zerwa- 
miały zmienić swe uzasadnione stano- 

wisko rezerwy wobec Moskwy. Minister przypomniał następnie, że stosune 
ki między Sowietami a Rumunją nie istnieją z winy Sowietów oraz wy- 
kazał: bezcelowość propagandy sowieckiej w Rumunji. Minister nię przej- 
muje się wcale sprawą porozumienia 
Rumunja posiada całkowiie zaufanie 

sowiecko-polskiego, stwierdzając, że 
do Polski. 

Nowy projekt Mussoliniego, 
BIAŁOGRÓD, 24—V. PAT. Pr. asa donosi z Paryża, že Mussolini za- 

"proponował nową formułkę dla zlikwidowania zatargu włosko-jugosłowiań: 
skiego. Rząd włoski gotów jest stwierdzić, że Włochy podpisując traktat w 
Tiranie nie miały na widoku żadaych imperjalistycznych ani wogóle jakich- 
kolwiek celów, '2cz że pragnęły tyłko zapezpieczyć włoskie interesy go- 
spodarcze w Albanji. Dziennik sądzi, że możliwe byłoby osiągnięcie na 
tej podstawia porozumienia między Właąchami 2 Jugosławią. 

Poseł Aleksandrowsk ij udwołany z Kowna. 
BERLIN, 25—V, Pat, Biuro Wolfa donosi z Moskwy, że rząd 50- 

wiecki odwołał swego posła w Kownie Aleksandrowskiego, na którego 
miejsce mianowany został dot 
go w Stokholmie, Arossen. 

Kontrola umocnień | 
BERLIN, 25—V. Pat. „Berliner 

ychczasowy sekretarz poselstwa sowieckiego 

wschodnich Niemiec, 
Tageblatt* donosi, że niemiecki urząd 

spraw zagranicznych rozpoczął już rokowania dyplomatyczne z Paryżem i 
Londynem w sprawie sposobu przeprowadzenia kontroli zburzonych u- 
mocnień na pograniczu wschodniem Niemiec. Rząd niemiecki miał „prze- 
ałożyć w tej sprawie rządowi francuskiemu i angielskiemu kompromisowy 
projekt, dotychczas jednak odpowiedź do Berlina nie nadeszła, Gen. von 
Pawels nie powrócił jeszcze z Królewca, tak iż rząd Rzeszy nie otrzymał 
dotychczas oficjalnego raportu o stanie prac nad burzeniem, 

Obrady komisji technicznej Rady Ligi, 
WARSZAWA, 25—V. Pat, Dni a 23 bm, w Stokholmie rozpoczęła 

obrady komisja doradcza i techniczna Ligi Narodów dla spraw komuni- 
kacji i Sem Komisja ta obraduje nad kwestją współzawodnictwa dróg 
kolejowych i wodnych. W s 
dzi jako inżyner konsultant 
Eberhardt, 

kład komisji na zaproszenie jej komitetu wcho- 
podsekretarz stanu Ministerstwa kolei inż, 

Po zamknięciu konferencji genewskiej. 
BERLIN, 24, V. PAT. Biuro Wolffa donosi z Genewy, że delegaci 

rosyjscy na konferencję gospodarczą Osiński-Oboleński i Lepse wyjeż-. 

dżają z Genewy dopiero we Środę przed południem. Delegaci sowieccy 
mają zatrzymać się w Berlinie przez kilka dni, gdzie spodziewają się przy” 

° 1 i . + ik 

W tym kierunku powziąłby tylko w bycia z Paryża Cziczerina, z którym mają odbyć konferencję. Kierown 
tym wypadku, gdyby pa) Galicz. sowieckiej. delegacji handlowej w Londynie jeden z delegatów sowieckich 

na konferencję gospodarczą p. Chińczuk odjechał w niedzielę do Londynu. ności skłoniły go do tego. 
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CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz miilmetrowy 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa I 
Graz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabel 

W perspektywie tygodnia 
ud 16-g0 do 

Wizyta Prezydenta Doumer- 

gue i min. Brianda w Londynie. 
Tydzień ubiegły w polityce między: 

narodowej zapisał się pod znakiem 
zacieśnienia więzów przyjaźni anglo- 
francuskiej. Entente cordiale francusko= 
angielska ma swoją historję na prze. 
strzeni ćwierćwiecza. Zapoczątkowana 
w latach 1904 — 1905 przez ówcze: 
snego prezydenta Loubet'a i ministra 
spraw zagranicznych Delcasse'go w 
okresie kiedy sojusz ffancusko-rosyj- 
ski, na którym opierała się polityka 
zagraniczna Republiki, wskutek fatal- 
nych rezultatów wojny rosyjsko-japoń- 
skiej przedstawiał coraz. mniejszą 
wartość, a ciągle wzrastająca agresy- 
wiość polityki Wilhelma Il zaczęla 
poważnie zagrażać interesom i bez- 
pieczeństwu Francji. Odtąd trwa nie- 
przerwanie okres przyjaźni francusko 
angielskiej wzmocniony  braterstwem 
broni na polach pod Verdun, Woge- 
zach i Szampanji. Oczywiście, podo- 
bnie jak w przyjaźni między ludźmi 
tak i narodami są okresy kiedy uczu- 
cia te są bardziej żywe i kiedy na- 
stępuje pewne oziębienie. | 

Po wojnie światowej pomiędzy 
polityką Francji i Anglji panowała 
całkowita harmonja. Z biegiem lat 
wobec zjawienia się na widowni po- 
lityki europejskiej coraz potężniejsze- 
go czynnika włoskiego stosunki an- 
glo-francuskie, aczkolwiek w ogólnych 
zarysach zawsze były zgodne, w 
szczegółach jednakże doznały pewne- 
go oziębienia. Zwłaszcza w roku 
ubiegłym zaznaczyły się różnice na 
tle polityki śródziemnomorskiej. 

Ostatnia wizyta prezydenta Dou- 
mergue i Brianda miała zlikwidować 

„ten okres oziębienia zapoczątkowując 
rozkwit entente cordiale. Dła calo- 
kształtu spraw europejskich ma to 
pierwszorzędne znaczenie. Oto bo- 
wiem Francja i Anglja znalazły wspól- 
ną linję postępowania wobec konfli- 

ktu Italo-Jugosłowiańskiego. O spra- 
wach niemieckich mniej mówiono, 
nietyle może z intencji Francuzów, 
ile Anglików, a jednocześnie min. 
Chamberlain omówił ze swym kolegą 

francuskim najbardziej palącą dla Au- 

glji sprawę stosunków z Sowietami. 
Zapewne już wtedy wiedziano, że An- 
glja zerwie z Sowietami. 

W stosunkach angielsko - so- 
wieckich po rewizji w lokalach 

„Arcosu* nie nastąpiło dotąd odprę- 

żenie. Prasa sowiecka domaga się 

cofnięcia zamówień rosyjskich w 

Anglji wobec niemożliwości utrzyma- 
nia poprawnych stosunków gospo 

darczych. ; 

«Koniecznem jest raz na zawsze 

— piszą  „,, zwiestja” rozstrzyg- 
nąć pytanie jak ma być na przysz- 

łość? Rząd sowiecki doszedł do prze- 
konania, że nadszedł czas, aby fpo- 

stawić rządowi angielskiemu pytanie: 
czy chce on zerwania, czy też konty» 

nuowania dalszych stosunków go- 
spodarczych i politycznych z Z.S.RR. 
Jeżeli rząd angielski nie pragnie zer- 
wania ze związkiem Sowietów, niech 

dezawuuje swoich Hiksów, Churchil- 
lów, Birkenhaedów, tych  reakcjoni- 
stów z ciemną przeszłością polityczną 

i z niemniej ciemną teraźniejszością, 
którzy są przekleństwem dwóch naje 
większych narodów świata [oraz całej 
Europy. ) 

W przedstawicielstwie handlowem 
i w Arkosie niczego nie znaleziono. 
Wątpimy nawet czy gwełciciele rze- 
czywiście szukali czegoś określonego. 
Nie wierzymy ani w zaginiony doku- 
„ment, ani w to, że mieli oni zamiar 
znaleźć jakiekolwiek kompromitujące 
Sowiety papiery. Ważniejszem od 
papierów i dokumentów było dla 

„ Johnsona Hihksa i Churchiła zerwa- 
nie porozumienia z Mitland Bank i 
zamącenie tych pomyślnych perspek- 

tyw, które ujawniły się jako  rezuliat 

zetknięcia się delegacji sowieckiej z 

innymi delegacjami w Genewie. Na- 

24-g0 maja, | 
* 

rody Związku sowieckiego gotowe jy; 
są przyjąć pomyślną odpowiedź ze w wywiadzje na temat sta 

zerwanie bocia w Polsce oświadczył, żę liczba szczerem zadowoleniem, 
przyjmą bez zdziwienia, ze spokojem 
i przekonaniem nie tylko co do słu- 
szności swego stanowiska, ale „i co 
do swego ostatecznego zwycięstwa”. 

ui. Pitsud: kiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul kynek 9 
ŚWIR — u 3-go Mau t 
WILEJKA 20WI31TOWA—ul Mickiewicza 24 

jednoszpalto wy na stronie 2—ej I 3—e 
lub nadesłan e 40 gr. W n—ch świątecznyci 

lowe o 25 proc, droże 

Sejm i Rząd. 
Stan bezrobocia w Polsce. 

WARSZAWA, 24.V. (tel.wł. Słowa) 
nister Pracy i Opieki Społecznej 

nu bezro- 

bezrobotnych od chwili objęcia przez 
niego resortu ministerjalnego znacznie 
się zmniejszyła. Z liczby 272.414 bez- 
robotnych spadła do 184120 Jedyną 
drogę dla zwalczania bezrobocia p. 

Zastanawiającą ogromnie rzeczą minister widzi w rozwinięciu na sze- 
jest ton oficjalnej prasy sowieckiej i TOką skalę akcji budowlanej i drogo- 
i not dyplomatycznych. | prasa i noty 
zachowują spokój i umiarkowanie, co 
w. porównaniu do niezwykłej arogancji 
która cechowała wystąpienia Sowietów, 
sprawia dziwne wrażenie. Widocznie 
energja „rządu angielskiego z jaką 
przeprowadził rewizję oraz rezultaty 
poszukiwań wzbudziły poszanowanie 
i otrzeźwiły tupet komisarski. 

Jakie są wyniki rewizji w «Arco. 
sie»? Dotychczas brak o tem dokła- 
dnychiwiadomości, co zostało ujawnio- 
ne w skrytkach biur sowieckich. We- 
dług informacyj prasowych owego 

tajemniczego dokumentu poszukiwa- 
nego przez,policję angielską nie udało 
się znaleźć, natomiast ogólny plon 
rewizji jest niezwykle obfity. 

Międzynarodowa Konferencja 
Ekonomiczna dobiega końca. Uwa- 
gę opinji publicznej w znacznym 
stopniu zajmuje udział delegatów so- 

wieckich, Według pogłosek delegacja 
sowiecka poczyniła starania w  pre- 
zydjum konferencji, aby w jednej z 
uchwał Konferencji które będą ogło- 
szone, stwierdzono, że istnieją dwa 
ustroje: kapitalistyczny i sowiecki. Tą 

furtka bolszewików ma na celu ułat 
wienie rokowań z temi: państwami, 
które nie uznały dotąd Bolszewji de 
iure. Zabiegi te jednak zdaje się po- 
zostaną w sferze projektów i wnio- 
sków delegacji sowieckiej i światła 
obrad konferencji nie ujrzą. 

„W walkach chińskich coraz 
trudniej się zorjentować: z powodu 
braku wyczerpujących wiadomości. 
luźnych telegramów agencji telegra- 
ficznych wynika, że toczą się tam 

krwawe walki i szala zwycięstwa 
przechyla się na stronę wojsk Czang* 
Tso Lina, Były nawet wiadomości ja- 
koby spiritus movens rządu połud- 
niowego agent Sowietów osławiony 
Borodin uciekł samolotem z Hankou. 
Wiadomość ta nie znalazła dotych- 
czas potwierdzenia, jedno wszakże nie 
ulega wątpliweści, że dnie rządu po- 
łudniowego w Hankou są policzone. 
Panika w mieście wzrasta a tłumy 
chińczyków w obawie krwawego po- 

rachuaku mogą z łatwością rzucić się 

na swych przewódców, aby w ten 
sposób  przeblagač zwycięskiego 
Czang-Tso-Lina. 

Zwycięzca przestworzy boha: 
terski lotnik amerykański Lindbergh 
święci niebywałe tryumfy. Nazwano 
go <Kolumbem powietrza». Jego try- 
umi jest tryumfem całej ludzkości, 
zwycięstwem energji, żelaznej woliżi 

odwagi. Sława Lindbergha przysłoniła 
tragiczny los pierwszych bohaterów 
lotu nad Atlantykiem  Nungessera i 

Coli. Entuzjazmujące tłumy na cześć 
Lindbergha zapomniały, o dzielnych 
lotnikach francuskich, o których ślad 
wszelki zaginął. Tak radość przepla- 
tana jest smutkiem, a wielkie zdoby- 
cze ludzkości biorą hojną daninę 
życia. Sz. : 

Sprostowanie. We wczorajszym 
artykule wstępnym wkradł się przykry 
błąd. Zamiast cyfry 14 wydrukowano 
20 tam gdzie była mowa o utraco- 
nych przez blok stronnictw narodo- 
wych krzesłach w Radzie Miejskiej. 
ESZAWNIEBCYKU 114 TAIRARÓR TRWTYW IW TETEZRZKERZECZKETCWEZ 

Rozporządzenie Prezydenta 
o prawie prasowem, 

WARSZAWA, 24—V. PAT. W 
Nr. 45 «Dziennika Ustaw» z dnia 24 
maja r. b. ogłoszone zostało rozpo- 
rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 10 maja 1927 roku o prawie 
prasowem oraz rozporządzenie Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 10 
maja 1927 roku, zmieniające niektóre 
postanowienia ustaw karnych o roz- 
powszechnianiu nieprawdziwych wia- 
domošci i o zniewagach, 

Z 

wej, co będzie miało również i ten po- 
šiny skutek, że zatrudnione rzesze 
bezrobotnych zwiększą naszą kon- 
sumpcję wewnętrzną przyczyniając 
się do ożywienia rynku wewnętrznego. 

Narada stronnictw. 
WARSZAWA. 24V. PAT, W dniu 

dzisiejszym prezesi klubów polskich 
otrzymali następujące pism.o od pre- 
zesa klubu Związku Ludowo-Narodo- 
wego pos. Głąbińskiego: 

„Szanowny Panie Pręzesie. Wobec 
tego, że przed nadzwyczajną sesją 
sejmową zachodzi konieczność zo- 
rjentowania się, jakie sprawy będą 
mogły być na tej sesji załatwione, 
pozwalam sobie zaprosić Sz. Panów 
przedstawicieli polskich stronnictw, w 
myśl porozumienia z kwietnia b. r., 
na konferencję w sobotę dnia 28 maja 
o godz. 12 w południe w sali Senatu 
Nr. 5 celem rozpatrzenia stanowiska 
klubów w Sprawie projektu zmiany 
Konstytucji, sejmowej ordynacji wy 
borczej i innych ustaw. Ż poważa- 
niem (—) Głąbiński*. 

W sprawie tej poszczególne kluby 
odbędą posiedzenia celem zajęcia 
stanowiska. 

Odznaczenie prez. Steczkow- 
skiego. | 

WARSZAWA, 24V. PAT. W dniu 
dzisiejszym p. wice-premjer prof. dr. 
Kazimierz Bartel udekorował wielką 
wstęgą orderu «Odrodzenia Polski» 
prezesa Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego p. Jaria Kantego Steczkowskiego. 
Delegacja Z. Z. P. u ministra 

komunikacji, 
WARSZAWA, 24—V. Pat. Dnia 

24 b. m. p. minister komunikacji 
przyjął przedstawicieli Polskiego Zjed- 
noczenia Zawodowego (ZZP). Dele- 
gaci Związku w pierwszym rzędzie 
przedłożyli p. ministrowi sprawę u- 
dzielania przez Skarb darów z łaski, 
prosząc o zwiększenie kredytów prze” 
znaczonych na ten cel oraz o zezwo- 
lenie traktowania ich zbiorowo. P. 
minister wyjaśnił delegatom, iż dar z 
łaski jest pojęciem czysto indywidual- 
nem i tylko w ten sposób może być 
traktowany. O ile chodzi o zwiększe- 
nie kredytów na te cele, to obiecał 
p. minister sprawę tę przychylnie roz- 
patrzyć i załatwić. W dalszym ciągu 
na zapytanie delegacji, czy prawdą 
jest, iż projektowane rozporządzenie 
© utworzeniu państwowego przedsię- 
biorstwa „Polskie Koleje Państwowe” 
przewiduje wejście kapitału prywatne- 
go do tego przedsiębiorstwa p. mini- 
ster odpowiedział, że pogłoski te nie 
mają żadnych podstaw. Przechodząc 
do sprawy uposażenia pracowników 
kolejowych, p. Minister zaznaczył, że 
w Ministerstwie Komunikacji są pro- 
wadzone prace nad uregulowaniem 
uposażenia pracowników kołejowych, 
które przewidują polepszenie bytu 
kolejarzy. Sprawa ta już w  najbliż- 
szym czasie zostanie załatwiona. 

RE 
Prześladowanie chrześcijan w 

Rosji Sowieckiej. 

(KAP). Ukraiński Sowiet Komisa- 
"rzy Ludowych wydał rozkaz zamknię- 
cia całego szeregu rzymsko -katolickich 
kościołów i cerkwi prawosławnych. 
Jako pierwsze pozamykano katolickie 
kościoły w Rudomiui Nowo-Aleksan- 
drowsku, Wszystkie pozamykane Do- 
my Boże zamieniono na sale klubowe 
dla «Komsomołu» —komunistycznego 
związku młodzieży. Wogóle w tym 
roku, tak w stolicy jak na prowincji 
propaganda antyreligijna wzrasta. О. 
statnio uwięziono 50 duchownych 
prawosławnych, a wśród nich metro- 
politę Sergjusza, oskarżonego o za- 
rządzenie wyboru patrjarchy i zbiera- 
nie w tym celu podpisów biskupów. 

Sejsmograf w Krakowie. 

KRAKÓW, 24 V, PAT. Obserwa- 
torjum astronomiczne w Krakowie 
komunikuje, iż sejsmografy obserwa* 
torjum zanotowały w nocy z niedzie- 
Ji na poniedziałek gwałtowne trzęsie” 
nie ziemi w odległości 10,000 km. 
Trzęsienie rozpoczęło się na kilka mi- 
nut przed północą (czas Środk. eur.) 
i trwało przeszło godzinę.



ECHA KRAJOWE 
Rozwiązanie Rady Miejskiej w Oszmianie. 

Dnia 24 maja Wojewoda Wileński rozwiązał Radę Miejską miasta 
'Oszmiany. Za dzień zarządzenia wyborów p. Wojewoda wyznaczył 30-go 
maja b. r., w ten sposób wybory odbędą się 29 czerwca. 

Powodem rozwiązania Rady Miejskiej są rezultaty lustracji działal- 
ności Rady Miejskiej w Oszmianie. Lustracja ta stwierdziła, że Rada Miej- 
ska przejawia zbyt małą aktywność oraz w ciągu 7-mio letniego swego 
istnienia wykazała brak odczucia realnych potrzeb miasta, a w jej składzie 
również z powodu zbyt długiej kadencji nastąpiło osłabienie odpowie- 
dzialności. 

  

BARANOWICZE. 

— Wiosenny sezon wyścigo- 
wy. Jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki, jednocześnie z nastaniem 
pierwszych słonecznych dni złośliwe- 
go w tym roku maja zaroiło się na 
gościnaem torze Wschodnio-Kreso- 
wego Klubu Jazdy w Baranowiczach. 

Po zakończonych zwycięstwem ze- 
społu 26 'p. uł. wlkp. zawodach o 
mistrzostwo IX-go Korpusu «Milita- 
fi», nastaje sezon wiosennych wyści- 
gów konnych. : 

Już na tydzień przed pierwszym 
dniem gonitw rozpoczął się napływ 
przedstawicieli czworonogich zawod 
ników. Zjechało się kilka sportsme- 
nów dła wypróbowania toru, który 
dzięki wytrawnemu kierownictwu Pre- 
zesa Klubu Pułkownika  Waraksiewi- 
cza, oraz niestrudzonej pracy gospo- 

_ darza toru rotmistrza Sawickiego, w 
chwili obecnej nie pozostawia nic do 
życzenia i według opinji znawców 
jest najlepszym z torów prowincjo- 
nalnych. 

Aczkolwiek wyścigi łączą się z Se- 
zonem wyścigowym w stolicy iw kil- 
ku innych miastach, frekwencja jest 
dość liczna. Dotychczas przybyły 
Stajnie: P.o. Karatiejewa, Rojewskiego, 
Br. Ważyńskich, 4-go pułku Ułanów, 
21 p. uł. 26 p. uł. Prócz tego do- 
chodzi kilka koni М. 5. Wojsk., któ- 
re będą dosiadane- przez oficerów 
pułków 9-ej Samodz. Bryg. Kaw., o- 
raz kilku właścicieli, którzy przybyli 
z 1 lub z 2-ma końmi, | 

Przy pięknej pogodzie rozpoczęly 
się trzydniowe wyścigi. Licznie zebra- 
na na trybunach publiczność dała do- 
wód wielkiego zainteresowania 'spor- 
tem konnym, manifestując jednocześ- 
nie swoją sympatję tak dla czworo- 
nogich faworytów jak dla dosiadają- 
cych je jeźdców. Rezultat gonitw na* 

stępujący: 
Gonitwa I. Płoty Dystans 2100 

m. Nagroda.300 zł. 

jak, K. Rojewskiego, po Knichebejn 
i Wojna, jezdziec por. Donner., II Bis-į 
por. Hankisz, Ill Brawo-j. por. Su- 
chocki, IV Nizam-j, por. Bargiel, V 
Niecaota-j por. Rolbiecki, VI Łobuz-j. 
rtm. Montwilło, VII Alba-j. por. Gar- 
barski. 

Od startu do prostej prowadził 
Bis mając tuż za sobą Nizama. Na 
prostej wysunął się Wojak i wygrał 
bardzo łatwo o kiłkanaście długości. 
W gonitwie tej wydarzył się wypadek 
por. Sucheckiemu, pod którym upadł 
Brawo na murze. Dzielny jeździec 
nie uważając na ranę głowy, dosiadł 
konia i zakończył wyścig z honoro- 
wem miejscem. 

Dzień został zakończony gonitwą 
włościańską na dystans 800 m. o na- 
grodę 300 zł. Z pięciu zawodników, 
2ch tak się zapaliło przy próbnym 
galopie, że objechali całe koło t. į. 
2400 m. Tem niemniej jeden z nich 
startujując razem z pozostałymi wy- 
grał łatwa wyścig, robiąc zamiast 
g00 m.—3200 mir. 

Organizacja na torze nie pozosta- 
wiala nic do życzenia. Startował -w 
biegach płaskich płk. Waraksiewicz, 
w gonitwach z przeszkodami” mir. 
Chojecki. 

GRODNO. 
— Przygotowania do przyjaz- 

du min. spr. wewn. W związku z 
oczekiwanem przybyciem do Grodna 
p. ministra praw wewnętrznych gen. 
Sławoj-Składkowskiego, komisja sani- 
tarna magistratu przystąpiła do ener- 
gicznej działalności mającej na celu 
podniesienie stanu  higjenicznego 
miasta. | 

Wciągu jednego dnia spisano 70 
protokułów z powodu nieporządków 
sanitarnych. tr) е 

— Zatwierdzenie budžetu miej- 
skiego. Województwo ' białostockie 
zatwierdziło budżet m. Grodna opra- 
cowany ostatecznie przez Radę miej- 
ską. (r) ; 

SOŁ+O0 WG 

Spadek kursów na giełdzie Berlińskej. 
BERLIN, 23. V. Na giełdzie berlińskiej zaznaczyła się w dniu dzi: 

siejszym znowu katastrofalna zniżka kursów akcyj. Zniżka dochodziła 
przeciętnie do 10 proc., jednakże niektóre papiery spadły o 40 proc. 
swej wartości. Przyczyną gwałtownego obniżenia kursu był fakt nadmier- 
nej podaży materjału, ponieważ wszystkie banki wystąpiły dziś w roli 
sprzedawców papierów wartościowych, celem uregulowania rachunków 
swych klijentów. 

Sytuacja w Chinach. 
LONDYN, 24 V. PAT. Reuter donosi z Hiankou, że wojska połud- 

niowe ściągając cofających się przeciwników zajęły Yang-Hiou. Wojska 
północne cofają się w dalszym ciągu, Wojska południowe utrzymują, iż są 
panami sytuacji północnego wybrzeża Yang-Tse od Pu-Kou, aż do poło» 
żonego nawprost Kiang-Jin, o 100 mil na południe od Nan<inu. 

Bohater Atlantyku rozrywany. 
PARYŻ, 24 V. Lotnik amerykański Lindbergh, który dokonał bra- 

wurowego lotu Nowy Jork-Paryž, jest przyjmowany owacyjnie. Prasa paryska 
poświęca mu całe kolumny. Paryż żyje dziś wyłącznie jego wrażeniami. 
Wielka polityka ustąpiła na plan dalszy. Na Lindbergha ze wszech stron 
Spada grad dolarów i ofert. Music Hall zaofiarowało mu stanowisko w 
Nowym Jorku za 400.000 dolarów. Różne towarzystwa filmowe ofiarowują 
mu 200,000 dolarów, teatry po 100.000 dolarów. Liczne wydawnictwa 
pism i gazet pertrakiują z nim w sprawie napisania wrażeń z podróży. 
Ogólna wartość zgłoszonych ofert w dniu wczorajszym do miljona dola- 
rów. Nowojorskie towarzystwo filmowe „First National» zaofiarowało Lind- 
berghowi kontrakt roczny na pół miljona dolarów. 

Katastrofa lotnika de Pinedo. 
BUENOS AIRES, 24 V. PAT. Według wiadomości radjotelegraficz= 

nych przesłanych do dziennika «La Natlon» z Lizbony łotnik włoski de 
Pinedo z powodu mgły opuścił się na morze w odległości 150 mił od 
wysp Azorskich. Aparat jego jest holowany w kierunku portu Horta па 
wyspach Azorskich. i ° 

„EET ITK SA TA UT STRIKE SAS 

Ii! Międzynar. kongres agencyj telegraficznycha 
WARSZAWA, 24V PAT. Minister spraw zagranicznych p. August 

Zaleski na śniadaniu wydanem przez siebie w dniu dzisiejszym w salonach 
hotelu Europejskiego na cześć uczestników Ilł międzynarodowego kongre- 
su sprzymierzonych agencyj telegraficznych wygłosił przemówienie: w któ- 
rem podkreślił znaczenie potężnego czynnika, który nosi miano „informacji. 

. Na Was to Panowie,—mówił minister—i na agencjach telegraficznych 
któremi kierujecie ciąży obowiązek kominikowania opinji publicznej odpo- 
wiedniemi sposobami i drogami, intencyj waszych rządów. Jesteście więc 
w pewnej mierze organami uzupełniającemi ministerstwa spraw  zagranicz- 
nych, które bez waszej skutecznej pornocy stałyby się niememi aparatami, 
niezdolnemi do wywołania odźwięku czy echa. Agencje wasze są ściśle 
między sobą związańe i jedna od drugiej zależą. Odosobnienie  jakiejkol- 
wiek agencji, niezależnie od jego rodzaju jest rzeczą bezwarunkowo nie- 
możliwą, gdyż agencja taka byłaby rychło skazana na zagładę z braku 
informacyj. : 

Wymiana wiadomości jest podstawą waszego istnienia, Bez informa: 
cyj, których sobie wzajemnie stałe udzielacie, działalność wasza byłaby 
skazana na bezpłodność. Dłatego też panowie powinniście być i nie wą* 
tpię wcale, że jesteście, najbardziej wskazanymi propagatorami idei pokoju 
światowego i współpracy międzynarodowej. W tem właśnie dostrzegam 
najbliższy z łączących nas węzłów, gdyż Polska dąży również z całą swą 
energją do stabilizacji pokoju na świecie i do urzeczywistnienia ide! współ 
pracy międzynarodowej. Powtarzając raz jeszcze serdeczne i gorące słowa 
powitania w Warszawie wznoszę kielich na rzecz urzeczywistnienia wspól- 
nych nam ideałów. ` 

Jak się odbyły wybory w Warszawie, 

Przygotowania do wyborów do Rady Miejskiej. 
lie osób uprawnionych do gło- 

sowania? 
Według cyfrowych danych i па 

podstawie ostatnio _ sporządzonych 
spisów liczba osób uprawnionych do 
głosowania przy wyborach do Rady 
Miejskiej wynosi 107,827, zaś liczba 
obcokrajowców wynosi na terenie m. 
Wilna 9,215 osób nie posiadających 
prawa głosu. Po zakończeniu powyž- 
szych prac poszczególne biura spiso- 
we przystąpiły obecnie do układu list 
wyborczych podług alfabetu. Osta- 
teczne zakończenie tych prac musi 
nastąpić najpóźniej do dnia 29-go 
bm. (x) 
Posiedzenia biur obwodowych. 
W dniu 28-go maja odbędą Się 

we wszystkich biurach obwodowych 
posiedzenia członków komitetów ob- 
wodowych w celu wyboru wśród sie- 
bie przewodniczących, oraz omówie- 
nia spraw technicznych związanych z 
działalnością tychże biur. 

Fermenty w związku właścicieli 
drobnych nieruchomości. 

Jak się dowiadujemy, w związku 
właścicieli drobnych nieruchomości, 
posiadających domy na przedmieściach 
Wilna, coraz większe przejawia się 
niezadowolenie przeciwko wciągnięciu 
tego związku do polityki. Członko- 
wie związku bardzo niechętnie są 
usposobieni do chcących go wyzy- 
skać partyj, tak przeciwko związkowi 
ludowo-narodowemu, jak i innych. 

Wśród Żydów religijnych. 
Ortodoksi  wiłeńscy energicznie 

przygotowują się do fnadchodzących 
wyborów do Rady Miejskiej. 

Wśród ortodoksów został już 
utworzony komitet wyborczy, w skład 
którego weszli p.p. lzrael Sołowiej- 
czyk, Dawid Gerszater, Józef Lipman, 
Gurewicz, Abraham Widorczyk, Ł. 
Epszteju, lzrael Gordon, Cirkind i 
Szmidt. 

- Komitet wyborczy ortodoksów za- 
rejestrował już około 500 swoich zwo- 
lenników gotowych przyjąć czynny 
udział w akcji przedwyborczej. 
„Pried paru dniami odbyło się 
wspólne posiedzenie reprezentantów 
ortodoksji i „Mizrachi* w sprawie 
utworzenia bloku wyborczego tych 
ugrupowań. Na zebraniu tem osiąg- { 
nięto zgodę we wszystkich omawia- 
nych sprawach i w najbliższych 
dniach blok wyborczy tych dwóch 

para organizacji nie politycznych, 
działających wśród wileńskich Żydów 

religijnych. (r). 
Znów rozłam wśród zwolenni- 
ków t. zw. „Żydowskiej listy na- 

rodowej. 
Sjonistyczny „Cajt* donosi, że na 

tle sporu o podział mandatów wy- 
stąpiła z bloku sjonistycznego dzia- 
łającego pod nazwą „Żydowskiej listy 
narodowej" — Sjonistyczna partja pra- 
cy „Hitachduth*. 

Godzi się zaznaczyć, że na po- 
czątku akcji przedwyborczej powstała 
t. zw. Federacja sjonistyczna w skład 
której weszli ogolni sjonišci, „Mizra- 
chi” (grupa religijna) i „Hitachduth“ 
(grupa inteligencko-postępowa). Fede- 
racja sjonistyczna miała prowadzić 
wspólną akcję zmierzającą do utwo- 
rzenia ogólno:żydowskiego bloku sjo* 
nistycznego. Po bankructwie koncep- 
cji bloku ogólnożydowskiego, Fede- 
racja sjonistyczna miała być rdze- 
niem bloku żydowskich stronnictw 
mieszczańskich czyli t. zw. „Żydow- 
skiej iisty narodowej”. I ta koncepcja 
nie udała się jednak, bo zarówno 
„Mizrachi“ jak i „Hitachduth“ wy- 
stąpiły z „Żydowskiej listy narodo- 
wej”, w której pozostali tylko ogólni 
sjonišci 4 posłem d-rem Wygodzkim 
na czele. W tem sposób przestała 
również istnieć i t. zw. Federacja sjo- 
nistyczna. ; 

Oprócz „Hitachduth* zapowiedział 
również swoje wystąpienie z „Ży- 
dowskiej listy marodowej* Związek 
Kobiet żydowskich, któremu lista ta 
nie zapewnia możności przeprowa: 
dzenia kandydatki Związku do R. M. 

Wśród Rosjan. 
Wobec nadchodzących wyborów 

do Rady Miejskiej Rosjanie wileńscy 
podzielili się na dwie grupy. 

Prawicowo — konserwatywna gru- 
pa utworzyła własny komitet wybor= 
czy i na swojej liście wyborczej jako 
czołowego kandydata wystawi archi- 
mandrytę Morozowa, 

Druga grupa Rosjan połączyła się 
z radykalnemi elementami bialorus- 
kiemi pozostającemi pod wpływami 
posła Jeremicza. r 

% Krzępi | wzmacnia orgaaizm $ 
kąpiel z dodatkiem <PUMILIO> w 
gałkach. <Pumilio> zawiera składniki ** 
kosodrzewiny i daje idealną kąpiel * 
balsamiczną. Żądać tylko gałek z 

  

    
      

I „Wetchera*, po Victor i Bogda- — Sejmik grodzieński otrzy- 
ny, p. K. Rojewskiego, jeździec wła- 
ściciel. 

il „Oaza* wł. 4 p. ułanów. 
II „Maj* wł M. S. Wojsk. 
IV Holbert, V Panna I, VI Humbug, 

VII Niekłam, VIII Neapol, IX Ostry- 
ga i X Panna II. : 

Po rozciągniętym starcie, który u- 
chwycił Humbug, pole się zgrupowa- 
ło. Na prostej wysunęła się Wetche- 
ra mijając łatwo fruschującą Oazę. 

Czas: 2.38. 0—6 długości. 
Gonitwa Il płaska. Dystans 1300. 

Nagroda 400 zł. 

'mał pożyczkę. Sejmik grodzieński, 
jako reprezentant powiatu, otrzymał 
w Banku Gospodarstwa Krajowego 
pożyczkę w kwocie 75 tysięcy zło- 
tych przeznaczonych na cele napra- 
wy starych i budowy nowych dróg,(r) 

RÓWNE WOŁYŃSKIE. 
—Pożar zamku ks. Lubomir- 

skich. Dnia 16 go maja spłonął tu- 
taj doszczętnie zamek Adama i Hu- 
berta książąt Lubomirskich. Wspania- 
ła siedziba naszych magnatów, w 
1920 roku po inwazji bolszewickiej i 
kompletnem zniszczeniu została od- 
budowana I Renata, pp. Karatiejewa po Hu- sumptem _ miejscowego 

sa II i Berne įeždž. Machmadzanow. społeczeństwa. * 
II Blady Niko, III Rea, IV Elwira. W zamku mieściła się na 70 
Renata chwyciła start i przeszła z chłopców Bursa Poiskiej Macierzy 

miejsca do miejsca. Przed trybunami Szkolnej oraz Towarzystwo  gimna- 
doszedł do niej Bladyniko, lecz styczne „Sokół*. Dwie najpoważniej: 
spóźniona wałka dała farzystce ZWY“ sze i najintensywniej pracujące na 
cięstwo o szyję. 

| Czas 1.26. Tot. 18 zł. (za 10 zł.) 
Gonitwa ill płaska. Dystans 1600 

m. Nagroda 600 zł | niosły są bardzo wielkie. 
I Maskarada, Karatiejewa, po Mar- — Zorganizował się miejscowy Ko- 

ganati i Sewolla jeździec Machmadza- . mjtet Obywatelski, który wspomnia- 
"now. IV nym instytucjom przyjdzie z materjał- 

dach nad głową. 
Straty jakie Macierz i Sokół po- 

Il Bajeczna, III Reved'ore, IV. ną pomocą. Juczewski., "Ekscentryk, V Tancerka. ` З > NIEŚWIEŻ 
Po kilku falstartach wyścig popro- 

wadziła Bajeczna, którą na prostej — Podział młasta na dzielni- 
minęła Maskarada, wyścigając łatwo ce. Magistrat m. Nieświeża podzielił 
o 5 dług. miasto na dwie dzielnice, murowaną 

Czas 1.54". Tit. 14 zł. (za 10 zł.). i drewnianą, ze względu na bezpie- 
Gonitwa IV. Steeple-Chase. Dy- czeństwo ogniowe. Rada Miejska na 

stans 3200 m. Nagroda 500zł. | Wo- posiedzeniu 9 kwietnia wniosek fiten 

sów? Wiemy przecie wszyscy dosko- JAK JA TO WIDZĘ.. 
nale jak się robi tę większość. 

° А jednak nie przeszkadza ss e 
i: każdym razem ogłaszać po gazetac 

m koka mo ay S śl i ogromnemi literami... «zwycięstwo» 
czuje oraz postępowania tak, jak na. tej a tej—listy. 
kazuje impuls wewnętrzny dosa Listal Też co się zowie pomysł; 
indywidualnej, organizacji duchowej. też godny pendant do wielmožnej i 

Odbyły się warszawskie wybory wszechpotężnej «większości»! 
do rady miejskiej. Wstrząsnęły moc- Inaczej nie możesz wybrać wedle 
no Wilnem. Nic dziwnego. To jakby Swego gustu, pana takiego to a takie- 
nam raptem ktoś źwierciadło podsu- go na senatora, posła, radnego jak... 
nął przed oczy. Hodje mihi—cras ti- w towarzystwie całego nieraz szeregu 
bi. Dziś mnie—jutro tobie... I w Wil- indywiduów, o których nic a nic wie 
nie też niebawem przyjdzie się nam wiesz, do których niemasz  najmniej- 

iść do uin wyborczych i naszej nowej szego nabożeństwa albo, co gorsze, 
gospodarki miejskiejiosy rozstrzygnie których byś sam, osobiście, ‚ ха nic 

Największem dobrem, największym 
skarbem człowieka jest wolność oso- 

—kto i co? 

„Wołyniu polskie instytucje straciły 

  

Większość głosów! 
Większość... ordynarna, martwa 

liczba... Coś przeraźliwie prymitywne« 
go, niemal dzikiego. Coś, czem w 
swej umysłowej ciasnacie operuje Po- 
linezyjczyk lub Aszant. To właśnie 
dla niego dostępne, że „trzy więcej 
niż „cztery“, a „dwanašcie“ więcej 
niż „dziesięć*; że dziesięciu drabów 
niema co oglądać się na pięciu dra- 
bów. Pil Quantite negligeable! 

Nie chodzi bynajmniej o to jaka 
partja, jaka lista odniosła zwycięstwo. 
Chodzi o zwycięstwo odniesione... 
większością głosów! Czyliż może być 
marniejsze? Zwycięstwo, które daje: 
wyższość umysłowa, cnota, do- 
stojeństwo ducha... a, to co innegol 
A to co innego. Ale większość gło* 

niechciał wpuścić do izby prawodaw- 
czej lub do zarządu miejskiego. Ale— 
trudna rada. Taką jest najjaśniejsza 
ordynacja wyborcza. Musisz swego 
«faworyta» prowadzić do mandatu... 
wraz, jak to mówią, z dóbrodziejstwem 
inwentarza, czyli wraz z ogonem całej 
nieraz paczki jego partyjników. 

Oto np. na długim spisie osób 
wybranych do warszawskiej rady miej- 
skiej: b. premjer p. Antoni Penikow- 
ski, b. minister skarbu p. Jerzy Mi- 
chalski, b. minister sprawiedliwości p. 
Wacław Makowski... i inni. Oczywi- 
Ście, że i wśród tych i innych znaj- 
dzie się nie jedna, jak w bułce, ro- 
dzynka. Ale pocóż tyle radnych? Aż 
cała setka. Rzeczywiście takich, co 
mają na karku głowę nie dla parady 
znajdzie się... ilu? .A takich, którzy 

Prasa stołeczna przynosi moc inie- 
resujących szczegółów 0 niedziel. 
nych wyborach do Rady Miejskiej. 
Akcja wyborcza zorganizowana była 
bardzo źle, około 10,000 osób upraw- 
nionych do głosowania nie zostało 
zaciągniętych na listv, Nawet minister 
Spraw Wewnętrznych gen. Składkow- 
ski miał duże trudności przy głoso- 
waniu. Okazało się bowiem, że i mi- 
nistra ani jego małżonki nie zapisano 
na liście. 

Przy urnach wyborczych toczyły 
się oryginalne dyskusje. Byli więc 
np. zwolennicy 25 dlatego, że jest to 
cyfra wyższa niż 12 lub 2. Poważ- 

Wyniki wyborów w 
Podczas wyborów, odbytych 5.go 

lutego '1919 r., głosowało ogółem 
171,482 osób. A 

Obóz dzisiejszy 12-:ki otrzyimał 
wówczas 61 mandatów. 

PPS. otrzymała wówczas 23 man- 
daty, obecnie 28, zyskuje więc 5. 

‚ NPR. otrzymała 1 mandat, obec 

nym względem w wyborze numeru 
był wiek wyborcy. Starsi—według re- 
lacji « Warszawianki» —nie chcąc wy- 
bierać z pośród 27 list zatrzymywali 
się na 12, bo to tuzin. \ 

Naog6t dziet wyborow miną! spo- 
kojnie. Wypadkow zbyt energiczuej 
agitacji w których argumentem byla 
„pięść lub kij, było kilka. Rekord pod 
tym względem pobiły bojów:i socja- 
listyczne. Obecnie po wyborach ścia” 
ny domów upstrzone są najprzeróże 
niejszemi nadpisami, co sprawia nie» 
mały kłopot właścicielom  rtierucho- 
mości. 

roku 1919 a*obecne. 
nie 2, zyskuje więc 1. 

Nowe ugrupowanie „Zjednoczenie 
Kom. Wyb. Uzdrowienia Gospod. 
Miejskiej" (lista 25) otrzymała obec: 
nie 16 mandatów. 

Ogółem grupy polskie uzyskały 
mandatów 93, grupy żydowskie man 
datów 27.. 

odrzuciła. Ponieważ uchwała Rady 
szła wbrew interesom miasta, przeto 
Magistrat na mocy przysługujących 
mu uprawnień zawiesił ją i powtór- 
nie przedstawił Radzie na posiedze- 
niu 30 kwietnia, Po wysłuchaniu mo- 
tywów przedstawionych przez burmi- 
strza Rada powzięła uchwałę mocą 
której miasto zostało podzielone na 
dwie dzielnice; do dzielnicy murowa- 
nej zaliczona została część miasta 

istotnie będą pracowali wykonywując 
tych pierwszych mądre pomysły... ilu 
się znajdzie wśród tych stu miejskich. 
dygnitarzy? | 

Bądźmy hojni i pobłażliwi. Istot- 
nych a dzielnych gospodarzy znajdzie 
się maximum pięćdziesięciu na tym 
spisie warszawskich radnych. A resz- 
ta? Reszta... będzie partyjne piwo wa- 
rżyła. 

Aby miała co pić półtoramiljono- 
wa ludność Warszawy. 

* 
Paralelnie z przygotowywaniem wy- 

borów do rady miejskiej gotuje się mia- 
sto nasze do odświęcenia uroczysto- 
ści koronacji obrazu Matki. Boskiej 
Ostrobramskiej. 

Akt wielkiej pobożności, akt nie- 
mal egzaltacji religijnej, chlubnie 
świadczący o niewygasłym kulcie Pol- 
ski katolickiej dla Przeczystej Matki 
Zbawiciela... Ale—uroczystość wileń- 
ska będzie też zarazem wielkim aktem 
reprezentacyjnym państwowym. Ma 
ów akt wyrazić w sposób jaknajdo- 
stojniejszy a niemal  ostentacyjny, że 
Polska rzymsko katolicka sięga, nie- 
złomna, aż do stóp swej Królewskiej 
Patronki w wileńskiej Ostrejbramie. 

Prezydent Rzeczypospolitej, tudzież 
najpopularniejszy na świat cały przed- 
stawiciel Polski a zarazem mąż dzier- 
żący w Polsce w swem ręku władzę 
wykonawczą dalej prymas, może Nun- 
cjusz.. przybędą tu do Wilna aby 

ograniczona ulicami: Syrokomli do 
Bernardyńskiej, Bernardyńską, Farną, 
Benedyktyńską do ul. Zadominikań- 
skiej. Również do dzielnicy murowa- 
nej zalicza się ulicę Słucką od Sluc- 
kiej Bramki do ul. Benedyktyńskiej 
całą ulicę Wileńską, uł. Studencką do 
remizy Straży Pożatnej.—U:ice miasta 
pozostałe zaliczone zostały do dziel- 
nicy drewnianej. 

stanąwszy na kresowym niejako cyplu 
Ojczyzny naszej dać wyraz Wierze 
w Polski niezłomną ortodoksję rzym- 
sko-katol'cką i—niezłomność państwo* 
wą. 

Na to hasło—już poruszyły się 
tłumy po Polsce całej. Już gotują się 
popielgrzymować do Wilna. już orga- 
nizują się zewsząd pielgrzymki i wy- 
cieczki. Wolno wyrazić się, że na 
dzień 2:gi lipca przeniesie się do 
Wilna niejako punkt ciężkości naszej 
Rzeczypospolitej. | 

Słowem spodziewajmy się przyby- 
cia na dzień 2-gi lipca nietylko całego 
zastępu najwyższych w państwie dys 
gnitarzy świeckich i duchownych ale i 
tysiąców pątników oraz gości. A tu 
miasto nasze lak niezmiernie mało 

vrzygotowane na takie odwiedziny! 
Pierwsza nasuwala się kwestja: 

gdzie ma się odbyć kościelny akt po- 
łożenia na skronie Matki Boskiej 
Ostrobramskiej obu  szczeroztotych 
koron? Trzeba przecie w możliwej 
mierze nasycić usprawiedliwioną po- 
żądliwość tysięcy ludzi zobaczyć choć 
coś niecoś, odczuć choć w minimal- 
nej mierze nasźrój tak niepowszedniej 
uróczystości, a zarazem zabezpieczyć 
celebrujące duchowieństwo tudzież 
asystujące bezpośrednio celebrze gro- 
no najwyższych w państwie dygnita- 
rzy od wszelkiej przygody, o którą 
przecie nie trudno 'w takiej okazji. 

Sun napór tłumu! Co za szalona siłal 

ugrupowań Żydów  rełigijn ch 4 napisem: PUMILIO-WIERZBĘTY>». 

podacie, я gliny aaa Wyrób  laborat, A. Wierzbięty, $ 
Do bloku tego przystąpi również 4 Warszawa, Marszałkowska 94. ė 
     

   
    

dnia 27-g0 maja r. b. kasy 

Bank Handlowy 
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Bank Związku 

godz. 9 do 2 pop., w soboty zaś odgodz.9 ej do 1 pop. 

Wileński Prywatny Bank Handl 
Bank Towarzystw Spółdzielczych, Oddział 

RZECE AK TOD ITT ESET E NES TINA 
Niżej podpisane Banki zawiadamiają, že począwszy od 

Banków będą czynne 

w Warszawie, Oddział w 
Wilnie. 

owy. 

w Wilnie, 

Spółek  Zarobkowych, 
Oddział Wileński. 

  

  

0000094444464959344444454566050 

podaje do wiadomości, że wydaje 

Wileński Rank Ziemski 
zastawnymi dolarowymi, na które ma zbyt po kursie zależnym od Giełdy 

jak dziś naprzykład około 98 za 100, . 

pożyczki 8 procentowemi listami 

sie Sh 020 o de 20 ch 2 BW REYYOGWOWYGYĘGOĘOOOGOGGP 
GABASEBZEZEGAB 

Tydzień Morski w Wilnie 
W czwartek dnia 26 maja 1927 r. o godzinie 12-ej w południe Dyrektor 

R. p. Adam Uziembło wygłosi ciekaw; 
odczyt p. t. "e й 

„DEA MORSKA“ 
Dochód na fundusz propagandowy Ligi Morskiej i Rzecznej, 

Wstęp zł. 1.00—ulgowy gr. 50, dla młodzieży szkolnej i szeregowych gr. 20. 

Centralnego Zarządu L. М, 1 

oj imi 
waż ka 

A cóż za móc nieprzebrana będzie 
tego tłumu? 

Ostatecznie stanęło na tem, że 
sam akt koronacji odbędzie się tuż 
przed głównemi podwojami Bazyliki, 
nieco pod portykiem, na podjum. 
oczywiście nie do zbytku wysokiem, 

Jak szczupłym jest placyk przed 
Bazyliką wiemy wszyscy. A dobrą 
jego część trzeba zarezerwować na 
wygodne i bezpieczne ulokowanie 
zarówno duchownej jak świeckiej asy- 
sty, Prezydenta z jego liczną świtą, 
marszałka Piłsudskiego z niemniej- 
szem otoczeniem, zagranicznych am- 
basadorów, których kiłku już zgłosiło 
swój przyjazd z Warszawy do Wilna, 
dla delegacyj ze sztandarami etc.Jedno z 
drugiem wypadnie tak dobrze jak 
cały szczupły placyk zarezerwować na 
widownię uroczystego aktu. 

Publiczność lub jak się mówi, 
tłum — zalegnie ulice wychodzące 
na płacyk przed Bazyliką, jako to, 
Mickiewicza, Biskupią, Mostową, Ar- 
senalską. Te zmasowane tłumy będą 
tworzyły jakby promienie gwiazdy, 
której środkiem będzie żarzący się i 
barwiący się placyk przed Bazyliką. 

Teraz wyobraźmy sobie moment, 
kiedy te promienie tłumów, w żywio- 
łowym podaniu się naprzód aby coś 
zobaczyć i usłyszeć, zaczną całą siłą 
naciskać na środek gwiazdy... Mowy 
być nie może o barjerach. Pękną każ- 
de. Kordon policji a tembardziej wol- 
nych stowarzyszeń, — nie wytrzyma 
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n:poru. Wypadnie placyk jakby ufor- 
tytikowač chočby nawet podgójiw 
szpalerem wojska. 
„J. E. ks, biskup Michalkiewicz, 

kierujący całą organizacją uroczystoś: 
ci, a z niesłabnącą energją i odda- 
niem się Sprawie, wstawiał się na os- 
tatniem zebraniu Komitetu Koronacyj- 
nego za tłumem, za owemi rzeszami 
którym pragnąłby z całej duszy udo- 
stępnić oglądanie tak wspaniałej i 
wzruszającej uroczystości, które pra- 
gnąłby  jaknajbardziej źbliżyć do cu. 
downego obrazu w momencie kulmi- 
nacyjnym pontyfikalnej celebry. 

Twarda rzeczywistość i koniecz- 
ność przeciwstawiły się zdecydowanie. | 
złudzeniu czcinajgodniejszego paste- 
rza, że wolno byłoby zdać na los 
szczęścia bezpieczeństwo _ nietylko 
przedstawicieli najwyższych w państ- 
wie władz lecz i samych tłumów. | 

A _ zapewnienie takim rzeszom 
noclegu choćby tylko pod dachem? 
Czuwa nad tą sprawą niezrównany, 
świetny organizator p. prezes Dyrek» 
cji Poczt i Telegrafów Popowicz. 

A uruchomienie i unormowanie 
ruchu tylu to a tylu pociągów, co 
wyruszą do Wilna ze wszystkich 
krańców Polski i będą musłały od- 
wieźć z powrotem pieigrzymów i go- 
ści? Incydent wileński wywołał w Mi- 
nisterstwie Kolei Żelaznych żywe po- 
ruszenie, a tu na miejscu czyni roz- 
ległe przygotowania p. prezes Sta- 
Szewski zaś bezpośrednio w Komitecie  
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KURIER GOSPODARCZY 
Stan rynku pracy w Wilnie. 

Wówczas gdy w całej Polsce 
stwierdzić można naogół znaczną po- 
prawę sytuacji na rynku pracy, wyra- 
żającą się w spadku liczby bezrobo- 
tnych o 11,4 proc.— w Wilnie rynek 
pracy nie wykazuje znaczniejszych 
*zmian. 

W ciągu 4-ch tyg. kwietnia (od 
3 do 30-1V) liczba bezrobotnych w 
Państwie Polskiem — według danych 
przybliżonych — zmniejszyła się z 
243.375 do 226.018, t. į. o 17.357, 
czyli 71 proc. Spadek bezrobocia 
trwa więc drugi z rzędu miesiąc; w 
ciągu tego okresu dwumiesięcznego 
liczba bezrobotnych zmniejszyła się 
o 30374 osób, czyli o 114 proc. 
Zauważyć należy, że tempo spadku 
bezrobocia w kwietniu było znacznie 
szybsze niż w miesiącu poprzednim; 
mianowicie w kwietniu bezrobocie 
zmniejszało się średnio o 4.339 osób. 
na tydzień, gdy w marcu — o 2603 
osób. 

Podobnie, jak w miesiącu poprze: 
dnim, poprawa sytuacji na rynku pra- 

częściowo przez momenty, związane 
z sezonem, t. j. przez ożywienie ro- 
bót na roli, które, mimo opóźnienia 
naskutek niesprzyjających warunków 
atmosferycznych prowadzone jednak 
były w okresie omawianym nader in- 
tensywnie, przez podjęcie robót w 
szeregu przemysłów sezonowych i t.p. 
Drugim z kolei czynnikiem, oddziału- 
jącym na poprawę położenia na ryn- 
ku pracy, było dalsze polepszenie 
konjunktur w przemyśle. Wyjątek po= 
ważniejszy w tym zakresie stanowi 
jedynie górnictwo węglowe, które w 
związku ze zmniejszeniem się zbytu 
zmuszone było przystąpić do dalsze- 
go ograniczenia wydobycia węgla i 
do redukcji rąk roboczych. Na pod- 
kreślenie zasługuje, że poprawa sy- 
tuacji przemysłu jest przedewszyst- 
kiem wywołana postępującą odbudo* 
wą konsumpcji krajowej. Okoliczność 
ta stwarza zdrowe podstawy dla pra- 
cy przemysłu krajowego. 

W Wilnie stan rynku pracy w/g 
miesięcy przedstawia się następująco: 

SŁO W O 

soli bydlęcej skażonej upoważniło biu- 
ro sprzedaży soli do wykonywania 
zamówień bez żądania od zamawia 
jącego jakichkolwiek ze strony władz 
skarbowych zaświadczeń  przewidzia- 

znacznej zwyżki cen а wszech- nych uprzednio w $ 5 rozporządzenia 

nie atak ŻE dwa ibłąd Ministerstwa Skarbu z dnia 19-go lu- 
w pierwotnej ocenie zbiorów. tego 1925 roku. : - 

Nie popelnimy, zdaje się, pomyłki, = Powyžsze zarządzenie w dużej 

jeżeli powiemy, że brak podaży we- mierze upraszeza sprowadzanie soli 

wriętrznej tłómaczy się mniej bra- skażonej dla celów hodowlanych. 
kiem towaru, niż oczekiwaniem na — Kredyty na przedsiębiorst- 
jeszcze wyższe ceny. Nawet deszcze WA inwalidzkie, Ministerstwo S<arbu 
nie odgrywają tak decydującej roli. _ otworzyło kredyt w sumie 500.000 

I nie może być inaczej, rząd po: zł. przeznaczony na udzielanie poży- 
pełnił bowiem dwa błędy. czek inwalidom wojennym na cele u- 

Po pierwsze rozgłosił, że zaczyna ruchomienia przez nich posiadanych 

skupować zboże interwencyjne zagra- koncesyj lub też rozwoju istniejących 

nicą i tem samem musiał na niena- już koncesjoowanych przedsiębiorstw; 
Syconym rynku europejskim sam so- Wysokość pożyczki nie może prze- 
bie podnieść ceny zakupu. kraczać sumy 1,500 zł. dla jednego 

Powtóre, ogłosił, że będzie od- inwalidy, Podania o pożyczki należy 
sprzedawał to zboże po cenie kosz- Składać do Państwowego Banku Rol- 
tów własnych. nego w Warszawie za pośrednictwem 

Gdyby p. minister skarbu wziął „władz administracyjnych l-ej instancji 
ołówek do ręki, to przekonałby się, (Starostwa lub Komisarjat Rządu). 
że lepiej opłaciłoby się ponieść mu — (n) Ceny w Wilnie z dnia 24 
na sprzedaży interwencyjnej pewne maja r. b. ‚ 
straty, aniżeli wywoływać nową falę Złemiopłać czo loco = 3 2 
drożyzny, która odbije się na budże: 5%, 24 „złunku), leczmień browarowy 49 
cie wojska, kolei, ma wszelkich rze- 53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 31—33, 
czowych wydatkach a w końcu i na pszenne 32—33. ziemniaki 8,50—10.00, słoma 
pensjach urzędniczych. Po zrobieniu żytnia 10 — 12, siano 18—20. Tendencja 
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Tydzi:ń morski © Wilnie. 
Zarząd Oddziału Wileńskiego Ligi Mor- 

skiej i Rzecznej, aby pobudzić świadomość 
znaczenia morza dla' Polski i zebrać nie- 
zbędne fundusze na realizowanie zadań Ligi 
organizuje w dniach od 22 do 29 maja r. b. 
szereg imprez propagandowych i dochodo: 
wych, które ze wszech miar zasługują na 
jaknajszersze poparcie. Podczas tygodnie 
morskiego» we wszystkich instytacjach pań- 
stwowych, samorządowych i prywatnych od- 
bywać się będzie sprzedaż znaczków Ligi. 

„ Dzięki cennemu Eo prasy wileń- 
skiej ogół będzie miał możność zapoznać 
się z szeregiem aktualnych zagadnień, mają- 
cych związek z morzem. 

W czwąrtek 26 mają o godz. 12 w po- 
łudnie w sali kinoteatru <Helios> dyrektor 
Centralnego Zarządu L. M. i R. p. Adam 
Uziembło, znakomity mówca i zuawca spraw 
morskich wygłosi zajmujący odczyt, który 
niewątpliwie zgromadzi wszystkich interesu- 
jących się ideą morza. 

Kulminacyjnym punktem «Tygodnia 
orskiego» będzi: niedziela 23 b. m. Tego 

dnia odbędzie się ogólna wycieczka Wilnian 
do Trok; wyjazd z Wiina nastąpi w godzi. 
nach raunych z orkiestrą, specjalnym pocią: 
giem, udzielonym Lidze przez Wileńską Dy- 

we 780—800. 
Jaja: 120—140 za 1 dziesiątek. 
Drób: kury 4,00 — 7,00 zł. za sztukę, 

kaczki żywe 5,00—8,00, bite 400—600, gęsi 
żywe 12,00—15,00, bite 10.00—12.00, indyki 
żywe 20,00—2200, bite 15.00—18.00 zł, za 
sztukę. 

Warzywa: kartofle 12—15 gr. za 1 kg., 
cebula 110—130, cebula zielona 30—50 (pę- 
czek), szczaw 120—130 za 1 kg., sałata 180 
— marchew 25 — 30 gr. za l kg., 
etruszka 15—20 (pęczek), buraki 25—30 gr. 
rukiew 25 — 30, ogórki  kwasz. 

500 — 800 gr. za 100 szt., groch 70—80 gr. 
za 1 kg., fasola 80—90 gr. za 1 kg. kapusta 
świeża 90—100, kwaszon2 50—60. ‚ 

Cukier; kostka 170-175 (w hurcie), 180- 
185 (w detalu). GE 

Ryby: liny żywe 400 420, śnięte 280-300 
za 1 kg, Szczupaki żywe 380—400, śnięte 
250—280, okonie żywe 380—400, śnięte 250 
—260, karasie żywe (brak), Śnięte (brak), 
karpie żywe 300-350, śnięte 230-250, leszcze 
żywe 400-420, śnięte 300—320, sielawa 150— 
180, wąsacze żywe 350—380, snięte 250—260, 
sandacze 230—250, sumy 200—250, miętuzy 
150—200, stynka 100—120, płocie 100—150, mor 
drobne 40—80. 

GIEŁDA WARSZAWKA 
24 maja 1937 + 

Dewizy i walnty: žm K. P. : 
Kupno. Na program wycieczki złożą się: Wiec 

Tranx;" Sprz. publiczny na rynku w Trokach, otwarcie i 1 ча czny | w Trokach, otwarcie i 
per AE K E poświęcenie przystani Ligi na jeziorze, 
Nowy-York 803 8,95 801 chrzest pierwszego na Wileńszczyźnie żaglo- 

Paryż 35,05 35 14 196 wego jachtu Ligi pod nazwą «Mewa», który 
Praga 26,5 ) 26,56 2644 ma służyć do zapoczątkowania całkowicie 
Szwajcarja 17220 1720 172,53 nieznanego u nas sportu żaglowego. ! 
Wiedeń 125,925 126,24 | 12561 Poczem nastąpi ceremonja podnies enia Włochy 40, — 49,12 48,88 bander z udziałem przedstawicieli władz 

pafistwowych, duchowieństwa i szerokich 

  

  

      

cy w kwietuiu Spowodowana była 
y k po p y by cenę maksimalną nie kupcom, ale 

= - SE e s EE rządowi, zabraniając mu kupna zboża 
E is, aś | 88 | SE | E3 | 53 SE | Rizem | dla wojska powyżej tej ceny w kraju 

a 58 | 85 | Sz | 25 | 85 | SE i sprzedaż zboża inierwencyjnego po- 
KA LEA LE LERB S wyżej tej ceny, Dopiero wtedy prze- 

x > За че S aw 4:6 is stałoby być interesem najlepszym dla 
styczniu r. 1 7 je i ama, > 225 | Go | m | so | o | 19 | 3854 | Kraloego dostaucy czekanie I wiedy 
kwietniu || 426 640 | 1649 | 321 | 1386 | 1185 5607 y po p 

a 1 s | a || 32 | 39 | oo| s | c Czer wci » 53 
lipcu » 345 543 | 1363 | 241 | 1472 | 1291 5255 O szkolnictwo rolnicze. 

sierpniu я, 319 o 18 ži = a: p Jako dalszy ciąg prac mających 
wrześniu  » na celu przygotowani. 
październiku „ 27% | . 504 | 1198 | 213 | 1142 | 1292 4623 | sprawie adi ao Ganca listopadzie „ 248 480 | 1126 | 219 | 1064 | 1297 4434 Poł : i grudniu > 245 | 459 ! 1136 ! 213 | 1128 ! 1280 448. | wego w Połsce—odbyły się ostatnio 
styczniu 1927 r. 266 Bt i 3 8 };Ё.]з 1395 Ka dwie konferencje w Min. Rolnictwa 
fatym » 296 1 52 przy udziale p. ministra Niezabytow- шаг * 315 = rę Rh = a a skiego i prof. Pomorskiego oraz 
1 maja Ž 302 | 608 | 1147 | 278 | 1461 |“ 1360 5265 | przedstawicieli departamentu  szkol- 
15 „ » 317 582 | 1015 | 309 | 1444 | 1316 4983 o zawodowego w Ministerjum 

wiaty.   
x ” $ 

! Z powyższej tabeli wynika, że w 
Wilnie amplituda wahań bezrobocia 
jest bardzo nieznaczna i że ożywienie 
w życiu gospodarczem, jakie nie- 
wątpliwie obstrwujemy już od roku, 
nie wpłynęło wyraźnie na zmianę sy- 
tuacji na rynku: pracy. 

jawisko to daje się objaśnić 
istnieniem pewnej kategorįi „bezro- 
botnych z zawodu*. Przemysł w Wil- 
nie jest bardzo mało rozwinięty, to 
też ożywienie w nim mogło wpłyńąć 
na zmniejszenie bezrobocia wogóle 
tylko w nieznacznym stopniu. Gtówe 
ny kontyngent bezrobotnych  stanc- 
wią natomiast robotnicy niefachowi, 
opłacani według stawek niższych niż 
robotnicy wykwalifikowani. Oirzymu- 
jąc od 10 do 16 złotych tygodniowo 

INFORMACJE. 
- Zwyżka cen na zboże, 

W sprawie tej «Tygodnik Handlo- 
wy» wypowiada następujące uwagi: 

Na rynkach zbożowych nadał pa- 
„nuje wielki popyt ze strony Europy. 
'Naogół wszystkie zbiory europejskie 
oszacowano z początku za wysoko, 
„zdolność wywozowa Australjj i Ar- 
gentyny zdaje się mieć ku schyłkowi, 
a zorganizowani eksporterzy Północ- 
ciej Ameryki zdają się zdobywać de- 

* cydujący wpływ na ceny. Nigdzie nie 
"stworzono zawczasu odpowiednich 
zapasów i podczas gdy w początkach 
roku gospodarczego panowała pewna 
ospałość zakupów, obecnie dokonują 
się obroty zbożem i paszą bodaj wię” 
ksze, niż przed wojną. 

Ryne« niemiecki reaguje na ten 
rozwój wypadków najgwałtowniejsze- 
mi zmianami cen. Prasa coraz głośniej 
uważa zakupy polskie za jeden z 
głównych powodów drożyzny. 

Wirtschaftsdjenst pisze: 

Koronacyjnym ma „w swej pieczy 
przejazd i taryfy niezmiernie czynny 

„i oddany sprawie naczelnik kontroli 
dochodów naszej Dyrekcji Kolei Pań- 
stwowych p. Jozef Maruszkin, 

Podobao ma ministerstwo obni- 
żyć taryfę pasażerską o 34 proc. Nie: 
wiadomo jeszcze tylko czy jedynie 
dla zbiorowych do Wiłna wycieczek 

"i pielgrzymek czyli też i dla pojedyń: 
czych osób. Zawsze jednak będzie tak, 
że jadący do Wina uiszcza pelną o- 
płatę za bilet a dopiero z opłaty za 
bilet powrotny z Wilna będzie mu 
strącany podwójny rabat ulgowy. 

Aby starczyło w Wilnie jadła i 
wapoju czuwa i zabiega p. Ludwik 

strejko, stojący na czele sekcji а- 
- „prowizacyjnej Komitetu. 

Kierownictwo wszelkiej akcji ra- 
towniczej (przewidziane są przecie 
omdlenia, potłuczenia, przyduszenia 
i to p.) objął dyrektor wileńskiego o- 
kręgu Czerwonego Krzyža “ p: Unie- 
chowski. Lecz — wszystkie te troski 
© „chleb powszedni* nie wykluczają 
<Obmyślania, gdzie i jak mają rzesze 
haszych gości spędzić wieczór uro- 
<zystego dnia. 

Reduta ma wystąpić z «Księciem 
iezłomnym» pod 'otwartem niebem 

a dziedzińcu pałacu p. wojewody. 
ardzo pięknie i chwalebnie—ale, jak 

Słusznie podniósł prof, Ruszczyc, dla 
takich rzesz jak te, które zaleją Wil- 
0, nie wystarczy wzrokowo i słucha- 
wo żadne teatralne widowisko, Ukła- 

  

          
zasiłku, nie zbyt się kwapią oni fina 
otrzymanie pracy.. Niejednokrotnie już 
przedsiębiorcy wskazywali na trud- 
ność znałezienia rąk roboczych... przy 
panującem bezrobociu. Opowiadano 
nam, że nieraz odmowa przyjęcia pra- 
cy motywowana jest w następujący 
sposób: nie mogę pracować za 4 zło- 
te dziennie, bo po „otrąceniu 2 zł 
zasiłku wynika, że mam zarobić tyl- 
ko 2 zł. 

Jak nas 
stwo Pracy i Opieki Spoleeznej 0- 
statnio zwróciło uwagę na to zja- 
wisko i poleciło swym agendom z 
większą stanowczością stosować ry: 

niego, będącego pod zarządem Mini 

niższem, należącem do kompetencj 

w kieruaku rozwoju wszystkich kate: 
gorji szkół rolniczych w Polsce. 

W najbliższym 

mysłu i Handlu w sprawie 

mysłowych. 

gory przewidziane odnośną ustawą Podatek obrotowy od przemy- 
względem osób uprawiających bezro- _ Słu ludowego i rzemiosła. 
bocie z zawodu. (4) 

Przedewszystkiem rozpętał zwyżkowe 
nastroje giełd niemieckich akiżwyczajć gwał- 
towny popyt na zboże chlebowe ze strony 
Polski, gdyż ze względów geograficznych i 
finansowych zwykł importer polski zwracać 
się do kupca niemieckiego. Sprzedaje się do 
Polski coraz większe ilości i po coraz wyż- 
szych cenach nietylko krajową pszenicę, ży- 
to i owies, ale f ziarno zagraniczne. Poza- 
tem wielkie zapotrzebowania zgłaszają na 
rynku niemieckim Czechosiowacja i inne 
kraje nadbałtyckie. 

Industrie u. Handelszeitung pisze 
na ten sam temat: 

niczych. 

wskazuje wyraźnie, że 

usiawa wymaga — <ubocznie», 

bądź też skupuje gotowe wyroby u innych 

Obecnie obserwujemy gwałtowne i sa- targach. 
morzutne krycie się spożywców, w Europie 

zuje się całkiem niedostateczna. Szczególnie być nabyte właściwe Świadectwo przemy- 
nerwową pod tym względem zdaje się być słowe dla przedsiębiorstw handiowych i 
Polska, kupuje ona wprost za każdą cenę uiszczony podatek od obrotu wedle 2 pro- 
pszenicę, żyto i owies niemiecki :i zamorski, ceniowej stawki. 
jaki popadnie. Niema w tem nic dziwnego, Władze skarbowe mają polecone prze- 
że mówi się o jakichś posunięciach rządu dewszystkiem baczyć, aby z uigi w myśl 
FO w tej sprawie, których znaczenie art. 3 p. 11 ustawy o państwowym podat- 

celowość z dotychczasowych publikacyj ku przemysłowym nie korzystały typowe 
zupełnie są niejasne. Stale zwracają się o- przedsiębiorstwa nandlowe, względnie rze- 
lacy przedewszystkiem do niemieckich kup- mieślnicze, podlegające podatkowi z mocy 
ców, którzy lepiej orjentują się co do zdol- ustawy; mają one jednax postępować bar: 
ności płatniczej polskich importerów, zamor- dzo oględnie i są upoważnione nie żącać 
scy zaś sprzedawcy na skutek niejednego nabywania świadectwa wówczas, gdy na. 
zawodu wolą nie wchodzić w bezpośrednie biorą przekonania, że aczkolwiek sprzedaż 
stosunki z kupoami polskimi, | odbywa się na targu nawet poza siedzibą 
° Jako jeaną z głównych przyczyn wytwórcy, to jednak jest ona prowadzona 

i з sporadycznie w niewielkim rozmiarze, a 
"sprzedawane przedmioty pozie niewąt- 

e e przemysłu jos wzglę- 
Ž * nie rzemiosł, wykonywanych ubocznie, np. 

dając dla takich rzesz widowisko sprzedaż na targach slots, przywietionych 
trzeba operować: kształtem i barwą. a okolicznych wieśniaków, sprzedaż 

I zaproponował: o zapadającym frewnianych łyżek, sli, wycieraczek do nóg 
zmroku: puszczenie Wilją od Anto-  Rzemieślnicy, uwolnieni ustawowo od kola do mostu Zielonego bander obowiązku uiszczenia podatku od obrotu 
możliwie suto i efektownie wyci ma zaszdzie art. 8 p. 5 ustawy, ! 
nych i iluminowanych. Każda z nic РУ аУЕ 
przedstawiałaby jedną z inwokacyj Eee AC opie a go 
litanji do Matki Boskiej, «Wieżo z cia świadectw dia przedsiębiorstw handfo-' 
Kości Słoniowej», «Domie Złoty», wych na sprzedaż wyrobów własnych, do- 
«Arko Przymierza» i t. d. Wzdjuż 59n7waną poza lokalem, w którym mieści = WÓiŚdOi : się pracownia rzemieślnicza. 
brzegów Wilji usianych tłumami pu- W/ tym wypadku podlegają oni również 
bliczności płynęłoby tyle bander... na podatkowi od obrotu wedie 2 procentowej 
ile wysztyftowanie starczyłoby pie- stawki. 

niędzy, Nowe ustawy i rozporządzenia: 
Gdy ten ostatni wyraz padł wśród Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 44, z dnia 

zgromadzonych członków Komitetu— 22-V 19271.: : 
zaległa na sali wojewodzkiej ciężka | — Rozporządzenie Rady Ministrów z 
zaduma i pełua' wyrazu cisza. dnia 27 kwietnia 1927 r. w sprawie trybu 

Niech i mnie wołno będzie za- spuzecaży o WOS A ь 5 rzonych przy parcelacji nieruchomości ziem- 

O Ag I ina » Horatio. je (poz. 390); 
Widzi mi się... ja tak przynajmnie я 

widzę, że bez pieniędzy nie ela sia gedo deh w ОНИ 
zrobić. Tembardziej coś, co jest bar- Ra GZ 392); CORK, 
dzo piękne łecz i bardzo kosztowne. pe Ministra Reform 

Lecz—ręczyć można, že i ta trud- Rolnych z dnia 27 kwietnia 1927 r. w spra- 
ność będzie przezwyciężona, J.E, ks, We WYkonygana „Przez „miernicaych „pras 
biskup Michalkiewicz jest zawsze do- Kstroja rolnego (poz. 90; 7 7 
brej myśli. „Będziel Musi byćl* — — Rozporządzenie Ministra Komunika- 
innej nie usłyszeć z ust jego odpo- cji z dnia 30 kwietnia. 1927 r. w, sprawie 
wiedzi ma wszelkie powątpiewania. ed as =" Dyrekcyjnej Rady Ko- 

Cz. J. KRONIKA MIEJSCOWA, 
— Ułatwienie trybu zbytu so- 

li bydlęcej skażonej. Ministerstwo 
Skarbu w celu powiększenia zbytu 

— Rozporządzenie Ministra Poczt i Te- 

Przedmiotem konferencji była spra- 
wa uzgodnienia działalności szkol- 
nictwa rolniczego wyższego i śred- 

sterstwa Oświaty ze szkolnictwem 

Ministerstwa Rolnictwa. Debaty szły 

czasie departa- 
ment CE zawodowego  za- 

ь inister- Mierza odbyč analogiczne konferencje Spostrs 
intormowano, Minister- z przedstawicielami M nisterstwa Prze- 

szkół 
rzemieślniczych, handlowych i prze- 

Przemysł ludowy i rzemiosła są wolne Opad za do- 
od obowiązku podatkowego pod warunkiem, 
że są: wykonywane ubocznie, a więc w nie-- 
wielich rozmiarach przez gospodarzy rol- Wiatr 
nych lub bezroinych bez obcych sił pomoc- 

Sprzedaż wyprodukowanych artykułów 
z reguły winna być dokonywaną na miej. 
scu ich produkcji; skoro zaś Sprzedaż pro- 
wadzi się na targach poza miejscem zamie. 
szkania producenta, wówczas okoliczność ta 

! wyrób odnośnych 
artykułów nie jekt dokonywany — jak tego 

s lecz w 
większych rozmiarach, względnie, że przed- 
siębiorca wyrabia je przy obcej pomocy, 

Sprzedaż tego rodzaju podlega opodat» 
wywołane tem, że wewnętrzna podaż oka- kowaniu na zasądach ogólnych, t. zn. winno 

dnie nawet wolni od cbowiązku ZRYWA 

kaikulacji p. minister skarbu oznaczył. SPokojna. poja drm AREA 100-110 (w 
ąka 

hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 — 90, 
żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 50—55, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 KS 10—75, 60 proc. 
60—65, razowy 52 — 56 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-1 gr za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
ma 85—95, perłowa 80—9%5, pęczak 

jaglana 70-80. ‚ L 
Mięso wołowe 250 — 270 gr. ża 1 kg., 

cielęce 180—200, baranie 250—260, wie« 
zowe |-320, schab 340—350, boczek 

540 -—350, szynka świeża 300—320, wędzona 
400. i 
Tłuszcze słonina krajowa | gat. 4.00 — 

4.20, il gat. 350 — 380, szmajec wieprzowy 
450—480, sadło 380—400. 

* Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 200--220, twaróg 120 — 180 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 220, masło nieso- 
tone 700 — 750, solone 550 — 600, desezo: 

"KRONIKA 

Papiery Procentowe 
5 pr. pożyczka koaw. 65,75 
Dolarówka 53.50 
Pożyczka kolejowa 102.90 103 

8 pr, Państw. Banku Rol, 92, й 
4,5 proc. ziemskie 62,25 62.50 6225 
8 proc. warsz, ы й 
5 proc. Warsz. 62,50 —,— 

GIELDA WiLENSKA, 

Wilno, dnia 24 maja 1927 r. 
Papiery państwowe. 

Dolarówka 5 dol. 53,50 
Listy zastawne. 

Wil. B, Ziemsk. zł, 100 50,80 50,40 
Czeki i wpłaty. 

Szwajcarja 1,72! sh 
K cje. 

Bank Polski zł. 100—147 

i ŠRODA r i naprawy poszczególnych 
h, sł. o g. 3 m. 30  TÓR. ; / 

25 2 2 5 SA Sw Obecnie są na wykończeniu bu- 
i zeg o g.19 m. 

‚ Jutro › 
Wniebowst. Olkienikami. 

eżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B, 

z dnia 24—V 1927 r. 
| 4 S jazdów do mostu w Niemenczynie 

Oce budowa mostu o długości 56 mtr. n średnie 

Temperatura j 112 

) 1 

i Zachodni. 

kienickiej. 

bę w mm. 

dowy nowego mostu na rzece Rudo: 

— Wczorajsze audjencje u p. 

przyjął Święciański p. wojewoda Raczkiewicz 

p. L. Witkowskiego, pow. Święciań- 
skiego p. Żórawskiego i pow. Osz- 
miańskiego p. O z Žanai 
tem p. Wojewoda przy profesora а 3 ; jra Maj. 
Zakadokiezo i d Kuratorjum Polesie p. Kisiela przyczem okoliczni 
Szkolnego p. Kuczewskiego w spra- Włościanie opodatkowali się po zła- 
wie organizacji kursów samorządo- temu od dziesięciny. NE 
wo-administracyjnych przy wyższej _ —- (o) Nowy zarząd koła pra- 
szkole handlowej w Wilnie. W tym cowników samorządowych pow. 
samym dniu p. Wojewoda przyjął Wileńsko Trockiego. Dnia 23 maja 
prezesa L.O.P.P, p: Bialasa w spra- odbyło się pierwszę posiedzenie ną- 
wach Ligi Obrony Powietrznej Pań- WEgO zarządu koła pracowników sa- 
stwa, morządowych pow. , Wileńsko-Troc- 

— Uroczystą przysięgę służ- kiego, na którem zarząd ukonstytuo- 
bową odebrał p. Wcjewoda. Wał się w sposób następujący: prezes 
Wczoraj o godz. 9 rano p. wojewo- —P. J. Macutkiewicz, wice-prezes— 
da Raczkiewicz w obecności p. vice- K. Wierszelis, skarbnik—dr. |. Bakun 
wojewody  Malinwskiego odebrał i członek zarządu—K. Lubart, 
przysięgę służbową od _ inżyniera : 
mierniczego p. Jana Lechowicza. MIEJSKA. 

— Prokurator Sądu Apelacyj: — (x) Magistrat nabywa dwa 
nego p. Sianisław Pliszczyński wyje. samochody. Magistrat m. Wilna na 
cnał na kilkodniową wizytację Urzę- osiatniem posiedzeniu postanowił za- 
du Prokuratorskiego w Okręgu Sądo- kusić dwa podwozia Fordta które 
wym w Pińsku. ; będą zużyte, jako samochody dla po- 

Pełnienie obowiązków prokurator- gotowia ratunkowego, oraz straży 
skich polecono ppr, przy tymże są- ogniowej w Wilnie. ; 
dzie p. Michałowi Kaduszkiewiczowi. Е !ёаюзёгіе! zaś Magistrat zamierza 

‚ zbudować własnym sposobem gospo- 
SAMORZĄDOWA. darczym w warsztatach miejskiej stra- 

— (x) Z posiedzenia wydziału ŻY ogniowej. 
pow.Wil.-Trockiego. w dni 235: й SZKOLNA 
odbyło się, w wydziale powiatowym _ — (x) Przybyc'e wyc eczki ucz- 
sejmiku pow.  Wileńsko-Trockiego, ni szkoły Mazowieckiej do Wilna 
pod przewodnictwem p. starasty W dniu dzisiejszym rannym pocią- 
Witkowskiego, posiedzenie wydziału. giem pośpiesznym o godz. 7 m. 45 

Na posiedzeniu omawiano sprawę przybywa do Wilna zapowiedziana 
zorganizowania na terenie powiatu wycieczka uczni szkoły Mazowieckiej 
kiiku tartaków przenośnych, w cełu w Warszawie, w liczbie 32 osób łącz= 
udogodnienia ludności przy odbudo- nie z kierownikami. Wycieczka ta 

wie. przybywa, w celu zapoznania się z 
Następnie postanowiono zaanga- zabytkami historycznemi m. Wilna, 

żować do szkoły rolniczej w Bukisz- oraz zwiedzenia jego malowniczych 
kach instruktora dla fachu stelmach- okolic i spędzi w Wilnie trzy dni. 
skiego i stolarskiego. Pozatem wya- Wycieczkę powitają na dworcu 
sygnowano 300 zł. tytułem pożyczki kolejowym delegacje poszczególnych 
zwrotnej zarządowi szkoły w Micha- zakładów średnich ze sztandarami i 
liszkach na zakup warsztatu stolar. orkiestrą, 
skiego. .. — jednoroczny kurs ogrod- 

— (x) Budowa dróg 1 mo- nictwa. Rozporządzeniem Minister- 
stów w pow. Wil-Trockim. Wy- stwa W. R. O. P. zostanie otwarty 
dział powiatowy pow. Wił.-Trockiego przy Państwowej Średniej Szkole 
przystąpił w ostatnim czasie do wy- Ogrodniczej jednoroczny kurs ogrod- 
k:nania programu zamierzonych ro- nietwa dia Pań. Nauka rozpoczyna 
bót z dziedziny budowy i remontu się dn. 1 września b. r. Podania kan- 

  

Sfer społeczeństwa wileńskiego i trockiego, 
manewry łodzi z udziałem Towarzystw wio- 
ślarskich, prelekcja w ruinach zamkn na 
wyspie (studjum historyczne), zabawa w par- 

8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92,00 ku z udziałem orkiestr, przedstawienie w 
teatrze żołnierskim oraz wieczornica tanecz: 
na w Kasynie Oficerskim. 

O czasie odjazdu z Wilna i powrotu 
wycieczki jak „również o szczegółach pro- 
gramu z podaniem godzin nastąpią oddzielne 
zawiadomienia w prasie i w postaci afiszów. 

оааа 

Zlot Harcerstwa Wileń= 
skiego. 

Drużyna litewska na zjeździe, 
W ubiegłą niedzielę odbył się w 

Wilnie zlot drużyn harcerskich Od- 
działu Wileńskiego. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą odprawioną w kościele św. 
Michała przez JE. ks. Biskupa Ban- 
durskiego, podczas której JE. wygło- 
sił podniosłe kazanie. Po nabožefi- 
stwie odbyła się defilada hufców po 
mieście. Defilada zakończona została 
urzed gmachem USB, gdzie w sali 
Śniadeckich odbył się zjazd. 

JE. ks. Biskup Bandurski jako 
dowy mostów: w Ostrowcu gm. Wor- prezes Wileńskiego Oddziału powi- 
niańskiej oraz na rzece Solczy pod talnem przemówieniem zagaił zjazd 

zapraszając na przewodniczącego p. 
W najbliższych dniach zakończo- Wojewodę Raczkiewicza. Przy stole 

ne zostanie również brukowanie częś- prezydjalnym zasiadło szereg wybit- 
ci drogi Wilno-Landwarów, oraz do- nych osobistości. między którymi za: 

1 uważyliśiny: vice-prezesa Oddz, Wie 
a leńskiego harcerstwa prof. Dziewuł- 

Mereczance w Dargużach gminy Ol. skiego, Kuratora Okręgu Szkolnego 
dr. Ryniewicza, prezesa Izby Kontro- 

Pozatem Wydział powiatowy za. li Państwowej p. Pietraszewskiego i 
mierza przystąpić wkrótce do remon- Rektora USB. prof. 
tu szosy Landwarów—Troki, do bu- 

Pigonia. 
Profesor Narwoysz i druh Pucia- 

ta, przodownik jednej z drużyn wy- 
przeweżający ^ miance pod wsią Porudomino o roz- głosili sprawozdania z działalności 

U wag i: Półpochmurno. Deszcz piętość i 35 metrów, sześciu mostów drużyn za ostatnie kiłka lat. 
Minimum za dobę -l- SOC, Maximumiza na drodze Rudniki—Olkieniki (odci- = Zlot ten był przeglądem sił i prac 
dobę -- 16%. Tendencja barometryczna nek Żagaryna— Darguże), oraz całego harcerstwa za kilka lat, gdyż od ro- 
bez zmian. Sa szeregu mostów na drodze Wilno— ku 1921 oddział wileński ani razu 

URZEDOWA Bezdany—Bujwidze. Roboty te mają nie występował zbiorowo. 
Ę * być zakończone w okresie letnim rb. _ Prawdziwą sensacją wywołało po- 

& — Roboty drogowe w pow. ei Aaa fra 
i więciańskim. Wydział powiatowy litewskiej drużyny harcerskiej. W prawe Wejewody. W dniu wczorajszym н rozpoczął prowadzić a Eolas ta e już joko 

: „ Wileńsko-Trockiego robót przy restauracji mostu na tra- gość w styczniu rb. na wieczorze producentów, a następnie odprzedaje je na Starostów: pow. ileńsko ckieg koś paamiicya Ра щ 

cian. Prócz tego rozpoczęto robotę AU : . 
szosy Łyntupy Polesie, Roboty te Oficjalnie teraz dopiero weszła w skład 

właściciela maj. Zw. Harcerstwa. 

wydanym w sali gimn. Zygmunta 
Augusta na cześć R. Trauguta, lecz 

‚ › Z prawdziwą radością podkreślić 
należy ten fakt wystąpienia młodzieży 
litewskiej, która wyprzedzając pod tym 
wzgłędem swych starszych źeleaderów» 
pierwsza wystąpiła z inicjatywą po- 
jednania i załagodzenia waśni pomię+ 
dzy dwoma bratniemi narodami, waśni 
podsycanej z taką namiętną zacięto- 
ścią i uporem przez rządzące czynniki 
Kowna. 

POZOREM ZONE POJ A 

dydatek będą przyjmowane od dn. 1 
"czerwca do 1 września. Biiższych in- 
formacyj udziela kancelarja szkoły w - 
godzinach urzędowych.  Nadmienia 
się, że ilość miejsc jest ograniczona. 
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— (o) Zmniejszenie funda- 
szów ma doražną pomoc dla 
bezrobotnych. Min. Skarbu posta- 
nowiło znacznie zmniejszyć fundusze, 
przeznaczone dla bezrobotnych. Po- 
stanowienie to zmusza związki ko- 
munalne do energicznego i szybkiego 
zorganizowania pracy zarobkowej dla 
bezrobotnych. 

W związku z tem Min, Spr. We- 
wnętrznych w drodze okólnika do 
wojewodów  poleciło tym ostatnim 
wpłynąć na zarządy związków komu- 
nalnych, by natychmiast przystąpiły 
do organizowania pracy i wykorzy- 
stały kredyt udzielany przez Bank 
gospodarstwa krajowego w formie 
długoterminowych obligacyjaych po- 
życzek. 

AKADEMICKA. 
— Odwołanie zabawy. Z po- 

wodu zamknięcia Ogniska Akadem, 
przez p. Rektora, zabawa taneczna 
urządzana staraniem Chóru U. S. B. 
w dn. 25 b. m. nie odbędzie się. - | 

— Akademickie Koło Kownian 
U. S. B. w dniu dzisiejszym urządza 
łącznie ze Zw. Polaków ' Ziemi Ko- 
wieńskiej dancing towarzyski w lo- 
kalu Związku Pol. z Kresów Zakor- 
donowych (Zawalna 1). Początek a 
godz. 9-ej. Wstę„—dla Akademików 
1 zł.—za zaproszeniami, łub z powo-
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Janiem na członków Koła lub Związku. dzy Kownianami i w celu zgroma- 

Jest to ostatnia zabawa w sezonie dzenia w jednej sali tych wszystkich, 
przed egzaminacyjnym, zapowiadająca którym humor służy, urządza dziś w 

się niezmiernie hucznie i wesoło przy środę, dnia 25 maja o godz. 9 wiecz. 
dźwiękach jazz-bandu. Zapewniony w lokalu Związku Polaków z Kresów 

szereg miłych atrakcji o charakterze Zakordonowych (Zawalna 1) zabawę 
wokalno-muzykalnym. taneczną. Wejście 2 zł. л 

UNIWERSYTECKA — Otwarcie przystani Wileń- 
— Państwowa Komisja Egza- skiego T-wa Wioślarskiego. We 

; czwariek w dniu 26 V. odbędzie się 
Pięknych U. 87 p” SE ezaiedwi uroczyste otwarcie. przystani Wileń- 

z rysunku, jako przedmiotu nauczania Lei B kio 

w. szkołach A T ściele »0 Bardayśaki», o godz. 12 
kj Ma ak MIAL du rasių poł. nastąpi podniesienie flagi a wślad 

рра za tem defilada łodzi i na zakończe- 

Egzaminów, pierwsz Ad, odór. mi wycieczka w górę rzeki Wi. 
Kandydaci, życzący sobie przystąpić aidas o tej weg i : 
do egzaminu w pierwszym terminie, pak Ly doo s, Wileńskich, ca g0 

winni złożyć podanie wraz z załączni- В Ab tylko pogoda nie zawiodła 
Kana. ną sęcż przewodniczącego Ko: tej milej dla Aa o sportu wodne- misji w Dziekanacie Wydziału Sztuk 2 chwili 80 5p 
Pięknych U. S B. (Wilno, ul. Uni- £ 3 р 
wersytecka 3) najpóźniej do dnia 1 RADJO. 

— Pr m stacji warszawskiej. czerwca r. b. włącznie. ogra. 
ZEBRANIA I ODCZYTY. 12,00. Komunikat lotniezo-meteorologi- 

У. : 
— Walne zebranie członków 15.00. Komunikat gospodarczy i meteo- 

wileńskiego okręgu Czerwonego rologiczny. JĄ ь 
i je si ,45. Program dla dzieci wypowie p. Krzyża Poiskiego odbędzie się dn. „,,1645 Program dla dziki wypowe p 

30-go maja o godz. Gej wieczorem Hop JA 
: Ё 1715. Koncert popoludniowy. 

w wielkiej sali konierencyjnej woje: = 18.40—19.00, Rozmaitości—wyp. p. L. La- 
wództwa. wiński. 

Porządek dzienny: 1) Zagajenie i ‚ 1900—19.25. »Skrzynka pocztowa» ko. Е & i dr. M. Stę- 
wybór prezydjum.walnego zgromadze- respondencję pocztową WO RE 
nia, 2) Sprawozdanie zarządu i ko- 19.30—1955. Odczyt p. t, *Argentyna» z 
misji rewizyjnej za 1926 rok, 3) Plan a Z. i przygody» —wygł. prof. A. 
prac na 1927 rok, 4) Wybór człon* SE : ‚ 
ków komitetu okręgowego, ich „Za m "towary in «Manewry je- 
stępców i członków komisji! rewizyj- sienne», operetka w 3-ch aktach B, Kalmana, 
nej, 5) Wolne wnioski. Wykonawcy: Zofja- Dobrowolska-Pawłowska. 

_ Przybycie jaknajliczniejsze jest ko- kasa ozkłcże, Se Wasiel, 

pne Wstęp FA okazaniem kwitu 22,00. Komunikat . lotniczo-meteorologi- 
oplaty składki „członkowskiej za 1927 czny. Sygnał czasu. Komunikaty prasowe. 
rok. 22.30—23.30. Transmisja muzyki tanecz- 

— Wiec katolicki. We czwar- nej z restauracji «Rydz». 

tek 26 maja 1927 r. w dniu Wniebo- 
wowike Pafsliiijo w Sali Mlėj- WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Tajemnicze samobójstwo: skiej (Ostrobramska 5) o godz. 1 po 

W Przed kilkoma „dniami w lesie w po- poł. odbędzie się wiec katolicki 

Sakayka | Roa a awanie siena Bla załamka lenia gm, Mela 
ai o н skiej znalezion н iego Sta- 

tupainote)Avigenią akd! Šia Alslana Senkeviss,Iktcego w ka ) 4 c” ю rwi, ‚ A 

dynkow. Wiec zwołuje Liga Kato- ać Sanki mial bi pa: 
licka w porozumieniu z  kilkudziesię- rżnięte gardło i dawał b. slabe ozna- 
ciu organizacjami katolickiemi, Prze- k; życja. ; t 
aiżścjj, aaa tych orga | [Dochodzenie ustaliło, £ na sku- 

wst > wię tek silnego wstrząsu spowodowanego 
— Walne zebranie CzłonKÓW _spadnięciem ze znacznej wysokości 

Wileńskiego Czerwonego KTzy: Sienkiewicz stracił ostatnio zupełnie 
kj py sed. Gej weż e e e... £ I u niego tak A 

7 sitų 3 й epresję, że ustawicznie zapowiada 
pigi eri anas samobójstwo. Ta okoliczność wska- 
ч Jącym  porzą zad na YĆ. RA inne 

т © 6: zdają się obalać to przypuszczenie i 
walnij aaa WZ akirna BO na sie is ės 

ю » У т У tym tež kierunku prowadzone jesi 
bi AO rok: 5) He pre za dy dochodzenie, które wyjaśni 

rok, 4) wybór członków komitetu AE Sienkiewicz był człowiekiem bied- 

Oki Je pastepeo I zonkoi ko nym I chęć zyska w wypadki. mot 
Przybycie jak najliczniejsze jesę twą. PR AE SA pe 

konieczrie. Wstep za okazaniem kwi — Aresztowanie podejrzane: 
tu opłaty składki członkowskiej z go osobnika. Przed dwoma dniami 

1927 rok. "RÓŻNE patrol K.O.P. będąc w obchodzie re: 
; ' jonu Czerwiaki spostrzegła nieznane- 

— Tylko jeden wieczór wy- go osobnika przekradającego się ku 
twornego dancingu. Nareszcie bę: granicy. Osobnik ten podszedł do 
dziemy mieli w ilnie, w ciągu słupa granicznego i zdawał się ocze- 
jedaego coprawda wieczoru — му- kiwać na kogoś. Po chwili od strony 
tworny dancing. Oto Związek Pola- strażnicy sowieckiej nadszedl jakiś 
ków ziemi Kowieńskiej gwoli nawią- młodzieniec w asystencji dwóch żoł- 
zania towarzyskich stosunków pomię- nierzy. Odbyła się krótka rozmowa 
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poczem każdy z biorących w niej u- 
dział udał się w swoją stronę, Na: 
tychmiast zarządzono aresztowanie 
podejrzanego osobnika, który jak się 
okazało jest mieszkańcem wsi Borki, 
a nazywa się Grzegorz Walerak. 

Zachodzi podejrzenie, że jest on 
na usługach wywiadu sowieckiego i 
tą drogą przekazywał wysłannikom 
G.P.U. w Mińsku materjał szpiegow- 
ski. Aresztowanego przesłano do dy- 
spozycji władz prokuratorskich. Dal- 
sze śledztwo w toku, 

— Ohydny proceder. Wzdłuż 
muru otaczającego cmentarz Rossa 
mieszka kilka osobistości zawodowa 
uprawiających pomysłowy, lecz ohyd- 
ny proceder, Oto podczas pogrzebėw 
wtłaczają się oni pomiędzy tłum od- 
prowadzających j rodzinę i zaczynają 
śpiewać pieśni © nieboszczyku. Pieśni 
te są śpiewane w sposób przesadnie 
zawodzący a dla większego skutku 
wspomina SIĘ w nich o imieniu zmar- 
łego czy zmarłej j czynią .tak odraża- 
jące wrażenie na rodzinę iż ta oczywi- 
ście woli opłacić «śpiewaków» aby 
milczeli, a nie zakłócać sobie chwile 
ostatniego pożegnania. Na tem też 
oparta jest spekulacja szantażystów, 
którzy doszli w uprawianiu swego 
sposobu zarobkowania do takich udo- 
skonaleń, jż 'grabarze cmentarni wy- 
stępują tu jako pośrednicy pomiędzy 
rodziną a «śpiewakami» którzy, gdy 
się ich zgóry oplacj, to swoich odra- 
żających pieśni nie rozpoczynają. 

Polecamy tę notatkę uwadze peli- 
cji, która ma nietyłko prawo lecz i 
obowiązek Tea owych eśniewa- 
ków», których istnienie jest tajemnicą 
publiczną i zmusić ich do zlikwido- 
wania swoich pomysłowych, choć do* 
morosłych metod zarobkowania. 

— Strzał po okno do kuzyna 
żony. Ogniomistrz 3 pułku artylerji ciężkiej 
Stanisław Woźniak zamieszkały przy ul. 
Plutonowej Nr | wrócił późno do domu i 
spożywszy kolację położył się spać, Późno 

Dy w noc nagle ZY M BEE 
lonoszącym się z przedpokoju. że 

to bandyci, Woźniak schwycił wa i 
wybiegł do przedpokoju, gdzie na wstępie 
spotkany został gradem szkła sypiącego się 
z rozbitego okna. To zadecydowało ostate- 

cznie: Rozległo się kilka szybko po sobie 
następujących strzałów, a natychmiast po 
nich krzyk i jęki zranionego. Na odgłos 
strzałów zbiegli się sąsiedzi. Przed drzwami 
prowadzącemi do mieszkania: Woźniaka le- 
żał kuzyn żony jego, szofer Władysław 
Jamołkowicz ranny w obojczyk. Zawezwano 
pomoc lekarską. Okazało się, że Jamołko- 
wicz był nietrzeźwy. Wywołał burdę rozbi- 
jając szyby za którą zapłacił życiem. Ognio- 
mistrza Woźniaka aresztowano i osadžono 
na odwachu wojskowym. Wobec tego; że 
działał on w obronie własnej, kara za po- 
zbawienie życia Jamołkowicza będzie mu 
zapewne złagodzona. : 

Niech każdy Polak dobrze so- 
bie uświadomi, że anarchja, bol- 
szewizm i antypaństwowość, że- 
rują tylko na organizmach mart- 
wych; że tam gdzie pulsuje zbio- 
rowe życie kulturalne, czynniki 
rozkładu giną same przez się. 
To życie kuturalne obowiąza- 
nem jest dać kresowej wsi i 
miasteczku polskie społeczeń- 
stwo za pośrednictwem. Rady 
Opiekuńczej Kresowej. Czy jesteś 
już członkiem? (R. O. K. zapisy 
przyjmuje od 6 do Sui. Żygmun- 

towska 22). 

№ Ф + Ф +Ф +Ф + + + 
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Konferencja Bialoruskiej Rady Narodowej 
w Wilnie. 

W niedzielę 22 b. m. w nowym 
lokalu T-stwa „Biełaruskaja Chatka* 
przy ul. Zawalnej 6—4 odbyła się 
konferencja Białoruskiej Rady Na- 
rodowej, reprezentującej białoruskie 
sferv umiarkowane i usposobione 
przychyłnie do Polski. 

Konferencja ta zgromadziła około 
80 osób członków Rady i zaproszo- 
nych gości, w tej liczbie 49 delega- 
tów z prowincji, z terenu województw: 
wileńskiego, nowogródzkiego i biało- 
stockiego. 

Obrady rozpoczęły się o godz.11 
rano pod przewodnictwem p. Pawlu- 
kiewicza, prezesa Białor. Rady Nar 
rodowej. 

Przedewszystkiem wysłano, przy- 
jęte przez aklamację depesze powi- 
talne do p. Prezydenta Rzeczypospo* 
litej I. Mościckiego, oraz do wojewo* 
dów: Raczkiewicza, Beczkowicza i 
Rembowskiego. 

Z kolei wygłosił referat sprawa” 
zdawczy z działalności białoruskiego 
t-<stwa oświatowego „Praświety”, pre- 
zes jej p. Jakimowicz. Ze sprawozda- 
nia dowiadujemy się, iż w chwili o- 
becnej istnieje 33 kółka prowincjonal- 
ne „Prašwiety“ zaś 22 są w stadjum 
organizacji. Istniejące już kółka pro- 
wadzą ożywioną akcję kulturaino- 
oświatową, zakładając białoruskie bi- 
bljoteki, czytelnie, teatry amatorskie, 
a nawet drużyny. sportowe. 

Po ukończeniu sprawozdania re- 
ferat polityczny wygłosił dr. A. Pa: 
wlukiewicz. Dotknąwszy w nim roz- 
maitych bolączek życia białoruskiego 
w Polsce, mówca podkreślił pomyślny 
dła Białorusinów zwrot, jaki się dał 
zauważyć w sferach rządowych wnet 
po przewrocie majowym, zaznaczając 
iż bolszewicka „Firomada* zatamo- 
wała na pewien czas realizację za- 
mierzeń rządowych tak w dziedzinie 
polepszenia warunków materjalnych 
ludności jako też w kierunku zado- 
wolenia jej potrzeb kulturalnych. 

Obecnie, po likwidacji „Hromady”, 
rząd przystąpił do realizacji swych 
zapowiedzi. Jako konkretne przykła- 
dv takich poczynań mówca przytacza 
organizację białoruskich kursów — па- 
uczycielskich w Wilnie, oraz bardziej 
jeszcze znamienne udzięłenie subsy« 
djów rządowych bialoruskiemu gim- 
nazjum w Nowogródku i utworzenie 
internatu dla wychowanków tegoż 
gimnazjum. 

To ostatnie zarządzenie rządowe 
wywołało nader dodatnie wrażenie 
wśród ludności powiatu Nowogródz. 
kiego, przed niedawnem gruntownie 
opanowanego przez wpływy „Hro- 
mady“, 

Dalej prelegent, poddając ocenie 
krytycznej wszystkie istniejące obecnie 
stronnictwa białoruskie jako oparte 
na gruncie wybitnie klasowym lub też 
proletarskim, wysuwa projekt utwo- 
rzenia takiego stronnictwa bialorus- 
kiego, które mogłoby skupić pod 
swemi sztandarami wszystkich patrjo- 
tycznie usposobionych Białorusinów 
niezależnie od ich przynależności kla- 
sowej. W tym celu należałoby zda- 
niem mówcy nadać istniejącej już 
Radzie, równolegle z funkcjami re- 
prezentacji narodowej, charakter stron- 
nictwa politycznego, iub też stworzyć 
osobno nowe stronnictwo. : 
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Z kolei została odczytana dekla- 
racja poem Komitetu <Wyzwo- 
lenia» w Połoczanach, posiadającego 
1216 członków, o przystąpieniu do 
Rady, wobec rozczarowania na punk- 
cie taktyki istotnej tego stronnictwa, 
lekceważącej postulaty białoruskie. Po 
odczytaniu deklaracji, wygłoszone zo- 
stały referaty z miejsc przez delega- 
tów prowincjonalnych. 

Po przerwie odczytany został pro- 
jekt programu Białoruskiej Partji Na- 
rodowej („Biełaruskaja Nacyanałnaja 
Partyja*) i po gruntownych debatach 
został uchwalony jednogłośnie z pew» 
nemi poprawkami. Obranie władz 
partyjnych zakończyło konferencję. 
Do Tymczasowego Komitetu Cen. 
tralnego obranych zostało 13 osób 
w tej liczbie 6 członków prezydjum i 
7 zwyczajnych. 

Skład prezydjum jest następujący: 
d-r A. Pawlukiewicz (prezes), ]. Jarosz 
i M. Piotrowicz (wice-prezesi), 
Wiernikowski (skarbnik), D. Kierne- 
życki i ]. Szybko (sekretarze). Po 
skończonej konferencji odbył się tam- 
że o godz. 6 bankiet, który w dosko* 
nałym nastroju przeciągnął „się do 
późnej północy. 

K. Smreczyński. 

  

Z SĄDÓW. 
Mąż wydaje zamąż swoją żonę. 

W końcu 1917 roku niejaki Konstanty 
Roubo ożenił się z bogatą córką Domce- 
wiczów zamieszsałych w Szukiniu pow. Wi- 
leńsko-Trockiego Scholastyką. Jak twierdzo- 
no powszechnie Raubie nie chodziło tyle o 
towarzyszkę życia, ile o majątek jaki ona 
wniosła w posagu. 

To też pożyciejjich było jednem pasmem 
kłótni, swarów a game dwa z BRR 
krotnie kończących się wzajemną bijatyką. 
W końcu AS do tego že zamieszkali 
wprawdzie pod jednym dachem, ale osobno, 
Scholastyka Roubowa była odtąd subloka- 
torką swego własnego męża. Od tej chwili 
Konstanty Roubo przemysliwai nad tem w 
jaki sposób pozbyć się żony. Separacji ko- 
ścielnej uzyskać nie mógł, gdyz nie było 
nic do zarzucenia żonie, która sumiennie 
wypełniała swoje obowiązki. małżeńskie. 
Zresztą faktycznie żyli w separacji, to jed. 
nak Roubie nie wystarczało chciał być wol- 
nym i to za wszelkę 'cenę. Postanowił więc 
swą żonę wydać zamąż. tym celu poro- 
zumiewał się z niejakim Stanisławem Kule- 
szą, proponując mu zawarcie związku mał- 
żeńskiego z jego żoną z tem, że on wszel- 
kie formalności kościelne sam załatwi. Kule- 
szą się nie zgodził. Wtedy z tą samą propo- 
zycją zwrócił się [do posterunkowego służby 
granicznej Stanisława Rymkiewicza, który 
zgodził się na to, ale wtedy dopiero kiedy 

(ouba uzyska rozwód. 
Pomysłowy Konstanty zabrał ze sobą 

swoją żonę i pannę Michalinę Lachowiczów- 
nę i udał do proboszcza parafji sużańskiej 
księdza Musznikisa, prosząc o zaświadczenie 
o stanie wolnym dla Michaliny Lachowi- 
czówny, podając przytem imię i panieńskie 
nazwisko swojej żony. Ks. Muszkinis nie zo* 
rjentował się, że pada ofirą sprytnie po- 
myślanego przez pomysłowego. Konstantego 
oszustwa i wydał zaświadczenie że rzekoma 
Scholastyka Roubowa jest panną. Na pod- 
stawie tego zaświadczenia miał się odbyć 
w kościele Wszystkich Świętych w, Wilnie 
ślub między Stanisławem Rymkiewiczem a 
Scholastyką Domcewiczówną, która obecnie 
nosiła nazwisko swego męża i faktycznie 
nazywała się Roubowa. || * x 

Jednakże proboszcz miejscowej parafji 
wymagał pozatem zaświadczenie 2 wiarogod- 
nych osób o stanie wolnym rzekomej Dom- 
cewiczówny. ы 

Konstanty Rouba bez wahania także za- 
BE podpisał ale jako Stankiewicz. 
lub się odbył. я 

0 86 zajściu dowiedział się urząd 
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| METAMORPAOSĄ 
USUWA RADYKALNIE PIEGI, WĄGRY, 
©ZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚĆ |INNE DEFEKTY CERY. 

M, S. W. (S. P, ZD. Nr. 316 
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Firm Drzewo i Węgiel 
poszukuje wspólnika z kapitałem do? 
1.000 dol. Inform. Tatarska 11, m. 3. 

“| Od 6—8 godz. 
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Paner — 80 gr., Baikon — 50 g. 

  

Kino- = Helios“ | Najatrakcyjniejszy Szlagier Sezonu „„Współczesna Uubar TY w 12 akt. na tle ė 
teatr. 9 autent. zdarzenia miłości jednego zmonarchów współcz. do czarującej modelki paryskiej, miłości 

ul, Wileńska 38, wywoł. rewolucię i dentronizację. W roli głównej MARJA CO 
) - tualet! Niebywały przepych wystawy. 

4% porywający "m @ 

  

  Dziś będą 
woz filmy: 

rolach głównych 
Miejski Kinematograf Kapitan „z N 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) W poczekalniach koncerty radjo, — czyn 

parter — 60 gr., balkou — 30 gr   

«6 fascynujący dramat 
ancy B morskl = 6-ciu aktach, 

Lila Lee i Thomas Meighan. Nad program: <RZEŽBIARSTWO w 
DRZEWIE>» w 1 akcie, <DUNKIERKA» widokowy w 1 akcie. Ostatni seans o godz. 10. 

na od godz. 4 m, 30. Ceny Sir. e 

  

  

Polonja** 8 Dziś 

$ 
© 

: 
i milosna premjera! 

© Teatr 99 Parter od 50 gr. „Miłość zaślepia...* 
ul. A. Mickiewicza 22. @ W rolach głównych największe potęgi ekranu: Konrad Veidt, Lil Dazower, Georg Alexander i 

e UUNEMAKMMMMIEBU Lian Fali-Davis. SENSACJA: Dagover w podwójnej roli damy ze świata i półświatka. 

Wspaniała, tryskająca humorem 
komedja w/g noweli Wiktora Leona. : 

inne | wypróbowany 
ubrania od Moli orygin. proszek 

nie mający 
8 4 

japoński „Katol przykrej jak 
naftalina woni. Kufry lub szafy z prze- 
chowywan. ubraniem należy szczelnie 
zamykać dla uniknienią napływu 
powietrza. <KATOL» radykalnie tępi: 
MOLE, pchły, wszy, pluskwy, prusa« 

ki, karaluchy, komary, muchy, musz- 
ki na kwiątach, mrówki i wszelkle 
robactwa. Żądać we wszystkich apte- 

kach składach aptecznych. 
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Magistrat miasta Wilna 
ogłasza przetarg na dostawą dwóch elektro- 
pomp odśrodkowych wraz z silnikami I 
niezbędną instalacją o wydajności pomp: 
1) ok. 3350 litr/min, na wysokość 45 met. 
2) » 3150 litr/min. na wysokość 80 met. 
Termin składania otert do dnia 10 czerwca 

b. roku w Wydziale Wodociągów Magi- 
stratu m, Wilna Dominikańska 2, pokój 55, 

Tamże można otrzymać bliższe informacje. 

  

na nazwisko W, PLANOW . 
SWIATEODRUKI 
Inz.KAUPOWIE 

Wilno 

lazcę uprasza się 
zwrot. Kasztanowa 

m. 1. 

  

. Związek Oficerów Rezerwy, mający 

gubiono index U. 
S. B, Nr 35—08, 

tolda Sawickiego. Zna- 

5,Sztuczne zęby. Porce- 

List do Redakcji. 
W N.'116 «Kurjera Wileńskiego» 

została zamieszczona notatka o przy- 
stąpieniu do Zjednoczonego Komite- 
tu Wyborczego 4-ch związnów b. 
wojskowych, z nadmienieniem, jakoby 
stanowisko Związku Oficerów Rezer- 
wy nie jest jeszcze wyświetlone. 

Niniejszym oświadczamy co na: 
stępuje: 

1) Zarządy Okręgov y oraz Koła 
Wileńskiegn Związku Oficerów Re- 
zerwy? na posiedzeniu wspólnem dn. 
18.V.27 r, uchwaliły, iż Związek Ofi- 
cerów Rezerwy, jako organizacja cy- 
wilno-wojskowa, powołana do zadań, 
ściśle określonych w statucie, i utrzy- 
mująca jaknajbliższy kontakt z armią, 
oraz zrzeszająca oficerów rezerwy o 
różnych przekonaniach i poglądach, 
nie meże brać czynnego udziału w 
walce przedwyborczej — bądź przez 
wystawienie własnej łub łącznej z in- 
nemi pokrewnenii organizacjami listy 
wyborczej bądź przez specjalne po- 
pieranie jakiejbądź innej, Natomiast, 

za zadanie między ianemi popieranie 
wogóle działałności społecznej, stoją- 
cej na gruncie państwowości polskiej, 
może i powinien wezwać ogół ofice- 
rów rezerwy do wydatnego poparcia 
akcji, zmierzającej do wytworzenia 
jednolitego froniu wyborczego, jak 
również obowiązkowego stawienia się 
do urn wyborczych. Jednocześnie, ce- 
iem uzgodnienia powyższego stano- 
wiska z opinją szerszych warstw, b. 
wojskowych, skupionych w różnych: 
organizacjach, Zarząd _ Okręgowy 
Związku Oficerów Rezerwy postano- 
wił niezwłocznie przystąpić do wzno- 
wiesia prac około skonsolidowania 
poszczególnych organizacyj b. wojsko- 
wych w Legjonie Polskim, którego 
statut został opracowany rok. temu. 

2) Na zwołanem w dn. 22,V.27 r. 
zebraniu przedstawicieli organizacyj b.-. 
wojskowych w sprawie bezrobocia, 
które to zebranie zostało obesłane je- 
dynis przez Związek Oficerów Rezer* 
wy oraz Stowarzyszenie Rezerwistów. 
i b. Wojskowyćh, wytknięte w tejże no- 
tatce „Kurjera Wileńskiego" jako row 
nież o niezdecydowanem onie 
postanowiono rozpocząć akcję utwo- 
„rzenia ponadzwiązkowej organizacji, 
jako nieodzownego warunku sku- 
tecznego zwalczenia bezrobocia 
śród b. wojskowych i osiągnięcia wy- 
datnych powodzeń w innych — муз! а- 
pieniach ogółu b. wojskowych nazew- 
nąlrz. 

Z poważaniem 
Zarząd Okr. Związku Of. 

8 Rezerwy. 
RETRENEBZWIBEE. STTREERYUKĄ RZIÓŚ 2 DZE 

prokuratorski i onegdaj sprawa tą znalazła. 
się w Sądzie Okręgowym. 

Na _ ławie oskarżonych zasiedli: Kon- 
stanty Rouba, Scholastyka Roubowa, Stani- 
sław Rymkiewicz i ks. Wincenty Misznikis 
oskarżeni z art. 413, 445, 51, 142, 448, 412 
i 669 K. K. ` 

„Lawy obrofcze z'jęli mecenasi: Racz- 
kiewicz, Andrejew, Engel i Kulikowski. 

Oskarżał pprok. Rauze. 
Rozprawa odbywała się przy drzwiach 

zamkniętych. 
Po kiikogodzinnej rozprawie Sąd wydał 

wyrok, skazujący Konstantego  Raubo 
za podrobienie i użycie za autentyczne świa- 
dectwa parafji sużańskiej oraz za złożenie 
Świadectwa z fałszywym podpisem за Кай- 
de z tych przestępstw na 2 lata więzienia, 
zamieniającego dom poprawy. * 

Pozostali oskarżeni zostali wirze 

|  DOKTÓR "7 

0, ZELDOWICZ | IM] »rasięca” od” 
; zaraz 6 i 

| chor. WENERYCZ- a pokoi, 
przedpokój i kuchnia, 

NE, M OPEC. | wanna. elekt ość. 
© SKÓRNE anie 0 R 

od 10-1, od 5-8 w, 
Królewska 9 m. 6 

DOKTÓR 

Oglądać od. 3—6 w. 

S.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE: 

RY! E i chor. 
D; MOCZ, 

rz. 12- iod 446 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 

    

  

    

    

  

Poszukuję 
oz grał ę o p 

Zgłoszenia ja sd 
*Słowa» 

—. 

Buchnlterka 
        Ir, Nr. 31,    

Auokia ula muiłjók po zynie 
Wi Smiałowska szukiwana rio Pala 
przyjmuje od godz, 9żnej firmy, Oferty a 

do A Mickiewicza powołanie się = ra zg FB 7а ооа referencje i wymienie: 
niem żądanych wa- 

dr. 6. Wolfson 
runków należy składać 

weneryczne, _ mocz0- 

do Biura łoszeń, 
Goerke i, 

płciowe i skórne, ul. SAMOTNY 
Wileńska 7, tel. 1067. z gotówką w śr. wie- 
—— NAA KL, poszukuje toźsa- 

j, Dr Cz. KONECZNY, mości wdowy  szla- 
Choroby w, chetnej do  handlw 

o chirurgja jamy ustnej. spożywczego jako 
spólniczki lub przy- 

lanowe korony. _ Stąpię do spółki, Ofer- 
Mickiewicza 11 — 8.ty do Biura Reklamor 
Wojskowym i urżęd- wego, Garbarska 1. 

  

  

    

  

St. Stoberski i S ka 
Wilno, Mickiewicza 9. 

u CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? :  nikom zniżka i 
H Musisz ukończyć kursa fachowe pkh 2 A SA e Ta 
® spondencyjue “prof Sekulowicza, " ŁODA INT. 
+ Warszawa, Žūrawia 42. Kursa wyu- > PANNA, posiad, 
2 czają listownie: buchalterji, rachunko- ; | Smoła gazowa język franc. z 
+ wości kupieckiej, korespondencji * | do budywków i de- |długoletnią praktyką, | 
$ handlowej, stenografji, nauki handlu, s | zyniekoji. WĘGIEL | poszukuje posady na- 
2 prawa, kaligrafji, pisania na maszy- a drzewny do samo- | Uczycielki do dzieci w 
+ nach, Po ukończeniu Świadectwo. = warów i żelazek. |mieście lub na wy- 
: ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! = Gazownla, jazd. Zgłaszać <Sło- 

ORIG ul. Cicha 5. wo» dla O. R. 

+ В I SUMY ; + Turbiny wodne « pieniężne na opro- OSZUKUJĘ 
+ systemu <Francisa» stojące i leżące centowanie pod mieszkania z 
$ instaluje z gwarancją na ulgowych mocne i pewne 2—3 pok. sło” 

warunkach. ane lokuje- da chi Bao oc 
my najdo a <A> zien“ REPREZENTANT KK Zeus, |ników L. Bergera, Za” | 

+ 
+ 

! 

  
D. H.-K. <Zachęta»   walna 17, tel. 970, po” 

średnikom = wynagrO“ 
dzenie, : 

Gdańska 6, 1 piętro 
tel. 0057 
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