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Antokol, Antokol 74. 

Ambasador sowiecki w Beriinie 
Krestinski adwiedził wczoraj ministra 
Stressemana w urzędzie Spraw za- 
granicznych i zakomunikował mu, że 
rząd sowiecki pragnąłby, « aby: wobec 

zerwania stosunków dyplomatycznych 

między Anglją a Rosją, rząd Rzeszy 
polecił swojej ambasadzie w Londy* 
nie objąć opiekę nad interesami ro- 

syjskiemi w Anglji. Jak donosi Biuro 
Wolffa rząd Rzeszy zgodził się 

na to, 

Równocześnie prasa berlińska do- 
nosi, że ambasador sowiecki w Berli- 

nie zwrócił się do urzędu spraw za- 

granicznych Rzeszy o udzielenie wiz 
wjazdowych do Niemiec dla perso- 

nelu sowieckiej delegacji handlowej 
w Londynie i «Arcosu». Personel ten 

) ma się przenieść do Berlina i stam- 
tąd prowadzić dalej swoje interesy 
handlowe z Anglią. 

Z Stotgardtu donoszą, že mini 

ster spraw zagranicznych Stresemann 
wygłosił wczoraj na posiedzeniu no- 
wego instytutu geograficznego mowę* 
w której wspomniał również o kon- 
flikcie angielsko-sowieckim. Minister 
Stresemann oświadczył, że nie wierzy 

aby przyszło do wojny między Anglją 

a Rosją. Gdy dwa narody stają na- 

przeciw Siebie, mówił minister, jedy- 
nem zadaniem Niemiec jest starać 

się zażegnać wojnę i narody te zbli- 
żyć. 

Ciekawe są głosy prasy moskiew- 
skiej «lzwiestja» komentując prze- 
mówienie Baldwina, wygłoszone w 
ubiegły wtorek w Izbie Gmin, piszą: 

„ Deklaracja Baldwina ujawnia bez 
obsłonek wobec całego świata tę 

' wstrętną mieszaninę bezczelności, 
klamstwa i hipokryzji, jaką stanowi 
obecna polityka angielska. ' Nawet 
sam Baldwin przyznał, że decyzja 
zerwania stosunków dyplomatycznych 
z Sowietami nie pozostaje w żadnym 
związku z rezultatami rewizji w sie- 

dzibie tow. „Arcos* ji w lokalu misji 

handlowej. Przypominając następnie 
oświadzenie Chamberlaina, że zerwa- 
nie stosunków z Sowietami mieć bę- 
dzie nader nmiepomyślne  następste 
wa dla całej Europy i przeciwsta- 

wiając je decyzji rządu angielskiego 
w Sprawie zerwania, dziennik oświad- 

cza, że rząd angielski nie wiele się 

troszczył o utrzymanie pokoju i że 
zerwanie z Sowietami stanowi pre- 

ludjum nowej wojny i ponownej in- 
terwencji, za które całkowita odpo- 
wiedzialność spadnie wyłącznie na 
rząd angielski. 

<Prawda» pisze, że zerwanie sto" 
sunków handlowych i dyplomatycz- 

nych między Anglją a Sowietami jest 
punktem wyjścia dla późniejszej wal- 
ki i późniejszych ataków „twardogło- 
wych” przeciwko państwu sowieckie- 
mu i przeciwko: międzynarodowej kla: 

_ sie robotniczej. Zerwanie z Sowieta- 
mi jest tylko częścją przemyślanego 
projektu kampanji antysowieckiej do 
której Anglja pragnie wciągnąć i in 

‚ de mocarstwa. Fakt ten rozpoczyna 
)> nową fazę rozwoju stosunków  mię- 

-" dzynarodowych i może stać się os- 
| nową późniejszych powikłań. Do: 
/__ kładne uświadomienie sobie tych za. 

gfażających niebezpieczeństw i sta- 
nowcze postanowienie prowadzenia 
walki przeciwko nim wskazują linję 

© , postępowania wykreśloną przez wa- 
X runki obecnej „chwili, zarówno dla 

klasy pracującej Związku Sowieckie- 
go. jak i dla międzynarodowych sfer 
robotniczych. 
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Ostateczne zerwanie Anglji z Sowietami, 
Izba Gmin aprobowała decyzję rządu. 
LONDYN, 27 V. PAT. lzba Gmin przyjęła 357 głosami 

przeciwko 111 wniosek konserwatystów, aprobujący decyzję 
rządu w Sprawie zerwania stosunków z Sowietami. Wnio» 
Sek Labour Party wyrażający ubolewanie z powodu zerwa- 
nia stosunków z Rosją, oraz wypowiadający poglądy, iż nie 
należy wciągać kraju na drogę postanowień rządu,j dopóki 
powołana w tym celu komisja lzby nie zbada wszystkich 
dokumentów znalezionych w towarzystwie «ArcoSs», został 
odrzucony 367 głosami przeciw 118, 

Nota o historycznej doniosłości, 
LONDYN, 27 V. PAT. Dziś rano wręczo= 

"no sowieckiemu charge d affaires w Londynie 
notę rządu brytyjskiego, zawiadamiającą © 
decyzji rządu zerwania stosunków dyploma- 
tycznych i wypowiedzenia umowy handlowej. 

TREŚĆ NOTY. 
LONDYN, 27 V. PAT. Nota rządu brytyjskiego, wręczona dzisiaj p. 

Rozenholcowi brzmi: ` 
W wyniku przeprowadzonego niedawno przez policję badania po- 

mieszczeń spółki „Arcos Limited" i rosyjskiej delegacji handlowej okaza- 

ło się, że zarówno szpiegowska akcja wojskowa, jak i działałność wywro- 

towa, uprawiana w imperjum Brytyjskiem, kierowane były przez instytucje 

sowieckie, mieszczące się w gmachu Nr. 49 przy ulicy Moorgate. Ustalo- 

no, że między członkami delegacji handlowej i spółką <Arcos» nie było 
ścisłego rozgraniczenia, zarówno pod względem działalności członków obu 
instytucyj, jak również pod względem rozkładu pomieszczeń i biur, Stwier* 
dzono, że obie organizacje byly wciągnięte do' akcji szpiegowskiej i pro- 
pagandy przeciwbrytyjskiėj. Na tem jednak nie kończą się wyniki śledzt- 
wa. Rząd pański i Pan, poznają z pewnością pochodzenie wiadomości od- 

czytanych przez premjera w Izbie Gmin na wtorkowem posiedzeniu Chciał- 
bym przypomnieć Panu również jego własną depeszę, w której domagał 
się Paa od swego rządu pomocy materjalnej, koniecznej dla poparcia 

kampanji politycznej w Anglji, wymierzonej przeciwko rządowi ]. K. Mości. 

Depesza ta przesłana była w kilka tygodni po ostrzeżeniu, wystosowanem 

do rządu pańskiego w mojej nocie z dnia 23 lutego rb. W nocie tej 

przytoczyłem szereg konkretnych wypadków, świadczących niezbicie 
o uprawianiu propagandy antybrytyjskiej i prosiłem 0 spowodowanie jej 
zaprzestania. 

Rząd J. K. M. miał nadzieję, iż rząd sowiecki skorzysta z danej mu 

sposobności i postąpi zgodnie z postanowieniami art. 13-eg0 porozumienia 
handlowego zawartemi w zdaniu: „obowiązuje się złożyć wyjaśnienia lub 
zaradzić uchybieniom'* — tymczasem rząd pański nie uczynił nic w tym 
względzie, a raczej przeciwnie propaganda wywrotowa i akcja wroga rządu 

sowieckiego, prowadzona była nadal wespół ze stowarzyszonem z rządem 
sowieckim stronnictwem komunistycznem i Ill międzynarodówką, obejmo: 
wała nietylko terytorjum zjednoczonego królestwa, ale także brytyjskie 
posiadłości zamorskie. Punktem kulminacyjnym tej akcji było nadużycie 
przywilejów dyplomatycznych, spowodowane usiłowaniem pańskiem wmie- 
szania się do spraw wewnętrznych naszego kraju. 

Cierpliwość i tolerancja nasza musiały się wyczerpać, o czem ostrzeg- 

łem Pana w nocie swej z dnia 23 lutego r. b. Cierpliwość nasza zo- 
stała obecnie wyczerpana. W obliczu wyżej przytoczonych faktów rząd 
J. K. M, Wielkiej Brytanji zmuszony jest uważać się za zwolniony od zo. 
bowiązań zaciągniętych na podstawie postanowień paragr. 3 art. 13-go 
porozumienia handlowego, zawartego w dniu 16 marca 1921 roku. Ró 
wnocześnie przestają obowiązywać przywileje przyznane na podstawie porozu. 
mienia handłowego Chinczukowi i jego pomocnikom. ° 

| Wobec powyžszego zmuszony jestem prosić o spowodowanie ich 
wyjazdu z Angiji. 

Rząd j. K. M. zmuszony podjąć kroki powyższe nie pragnie jednak 
stawiać trudności w utrzymaniu nadal zwykłych, legalnych stosunków 
handlowych między obu krajami. Rząd nie będzie stawiał trudności w pro- 
wadzeniu nadal legalnych operacyj handlowych przez spółkę <Arcos», 
opartych odtądna prawach zwykłego przedsiębiorstwa handlowego, podle- 
gającego prawu krajowemu i gotów jest zezwolić na pozostanie w kraju 
pewnej liczby Rosjan, pracowników firmy «Arcos» i nazwiska ich zako- 

munikuje Panu. Rząd domagać się będzie jednak, aby czynności tych 
pracowników nie wykraczały po za ramy prawne czynności pracowników 

przedsiębiorstwa handlowego. Rząd j. K. M. nie może wszakże tolerować 
na swej ziemi uprzywilejowanej organizacji, która pod pokrywką pokojo- 

„wych operacyj handlowych uprawia szpiegostwo i sieje intrygi przeciwko 
krajowi, z którego gościnności korzysta. 

Wreszcie rząd ]. K. M. zdecydował, iż nie może nadal utrzymywać 
stosunków dyplomatycznych z rządem, który pozwala i zachęca do upra- 
wiania przez swych funkcjonarjuszy działalności wyżej wymienionej, Na 
podstawie niniejszego stosunki między obu rządami zostają zawieszone, 
wobec czego proszę Pana i personelprzedstawicielstwa dyplomatycznego 
o opuszczenie tego kraju w ciągu dziesięciu dni od daty dzisiejszej. Rów» 
nocześnie daję polecenie przedstawicielowi J. K. M. w Moskwie i perso” 
nelowi tamtejszego  przedstawicielstwa opuszczenia Rosji i pragnąłbym» 

aby zechciał Pan presić swój rząd 0 ułatwienie wyjazdu z Leningrodu 
przedstawicielowi naszemu p. Patonowi oraz personelowi tych przedsta: 
wicielstw. O niezbędnych ułatwieniach wyjazdu pańskiego oraz personelu 
pańskiej misji i członków sowieckiej delegacji handlowej zostanle Pan 
powiadomiony we wł:Ściwym czasie, 

Nowy Świat, ul. 

Zarzecze, Połock 

  

Popławy, Kolonja Kolejówa 1, 
Raduńska 55, g. 1-sza p.p. 

(dom Małkowski 
a 74, g.1p.p. 

2—ej 
gr. W n—ch świąteczn, 

zenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, Może 

Wilna i Fachowej a Oszczednej Gospodarki Miejskiej 

ego), godz. 5 pp. 

  

Trzy rekordy Karola Lindberg'ha. 
(Od 

Paryż, dnia 22 maja, 

Żyjemy rzekomo w czasach wybu- 
jałego materjalizmu. Ciągłe nam się 
o uszy obijają takie wyrażenia jak 
„walka o byt* lub „homo hómini lu- 
pus“, W lonie każdego narodu są 
walki i jest nienawiść. To samo mię- 
dzy marodami. Ale są rzeczy wielkie 
i szlachetne, które ludzi i narody łą- 
czą. Bóg dał człowiekowi duszę i ro- 
zum, dle wobec żywiołów natury po- 
stawił go samego. Zmaganie się z 
naturą, wyzwalanie się z pod jej sił i 
praw jest treścią naszego życia, treś 
cią cudowną, obfitującą w boskie 

m» których końca nie wi- 
lać... 

Jedno z takich - wzruszeń przeży- 
liśmy w Paryżu wczoraj. Poraz pierw- 
szy w dziejach naszej. planety czło- 
wiek, sam jeden na małym jednomo- 
torowym aparacie, ze zwykłą busolą 
jako jedynym instrumentem nawigacyj- 
nym, przeleciał Ocean Atlantycki z 
Nowego-Yorku.do Paryża. 

przelot—to jego pierwszy re- 
kord, bo dotychczas tylko Anglicy, 
Alcock i Brown, dnia 14 i 15 czerw- 
ca 1919 roku Atłantyk przelecieli, ale 
w miejscu najkrótszem, między No- 
wą Funlandją a Irlandją (3.040 km.), 
W maju tegoż roku porucznik amery- 
<kański Read przeleciał Atlantyk z 
Nowej Funlandji do Lizbony, ale lą- 
dował po drodze na Wyspach Azor- 
skich, czyli leciał w  dwu' etapach 

* (1,980 i 1,500 km.). W sierpniu 1924, 
trzy aparaty amerykańskie przelecialy 
Atlantyk północny z Anglji do Ame- 
s zatrzymując ę po drodze na 

yspach Orka. kicn, u wybrzeży 
Isłandji i Grenianaji.. Wreszcie trzy-. 
krotnie już przeleciano (Portugalczyk 
Sarmiento Baires, Hiszpan Franco i 
ltalczyk de Pinedo) Atlantyk połud.io= 
wy z Afryki do Brazylji (2,200 km.). 
Nikt jednak jeszcze nie odważył się 
lecieć z Paryża do Nowego-Vorku 
lub odwrotnie po linji prostej. Aku- 
rat dwa tygodnie temu, 8 maja, wy- 
lecieli z Haryża o świcie = Nungesser 
i Coli, aby zwyciężyć Ocean. Prze- 
nadli bez wieści ze swym. „Białym 
Ptakiem”... W Ameryce było czterech 
konkuren'ów: jedenjsię zabił przy pró- 
bach; drugi, major Byrd, bohater 10- 
tu z Alaski do Bieguna pólnocnego 
i z powrotem, został opóźniony przez 
wypadek; piloci trzeciego aparatu, 
Chamberlin i Bertaud, kłócili się gze 
swym impresajem Levinem o to ile 
dostaną, jax przelecą, a ile dostaną 
ich żony, jak... nie przelecą. : 

Nagle dziesięć dni temu zjawił się 
czwarty konkurent, Karol Lindbergh, 
liczący 25 lat, pilot linji pocztowo- 
lotniczej Chicago-Saint-Louis. Znany 
był jiko lotnik odważny i mający du- 
żo szczęścia: dwa razy już uratował 
sobie życie wyskakując ze spadochro- 
nem z płonącego aeroplanu. Posta- 
nowił przelecieć Atlantyk. Kilku kup- 
ców z rodzinnego miasta Saint-Louis 
sprawiło mu specjalny aparat, na któ. 
rym odbył Lindbergh SPE lotów 
próbnych w San-Diego, w Kalifornii. 

własnego korespondenta paryskiego). 

jego aparat ginął na-horyzoncie nie- 
zmierzonego oceanu, ludzie klękali na 
ulicach i modlili się głośno. Nazajutrz, 
21 maja, o 5-ej popołudniu widziano 
go nad południową Irlandją w Smer- 
wiek-Harbour. Z tą chwilą Lindbergh 
pokonał już b „ing Wiedziony więcej 
ptasim instynktem niż przez busolę, 
wcale nie źboczył z drogi. O godz. 
10 minut 22 wieczorem AO 
na lotnisku Le-Bourget pod Paryżem, 
dokonawszy najdłuższego lotu w linji 
„rostej, bo 5.900 kilometrów. Jest to 
jego drugi rekord, bo dotychczas 
najdłuższy dystans, i nad lądem, 
przelecieli Francuzi Costes i Rignot, 
z Paryža do Djask (Persja), czyli 

km. 396 
Trzecim rekordem Lindbergh'a jest 

niezwykły, żywiołowy entuzjazm, jaki 
swym lotem królewskim w Paryżu 
wywołał, Lud paryski, jeszcze pełen 
bólu za swymi zaginionymi -bohate- 
tami, nie hamowal swego erituzjazmu, 
Wyległ na place i bulwary, rązchwy- 
tywał nadzwyczająe wydania dzienni- 
ków sygnalizujące przelot Łidbergh'a 
nad Iciandją, nad Plymouth w Anglji, 
a potem nad Cherbourg'iem... Kto 
mog!—jecha! do Bourget, na lotnisko. 
Ja tam byłem o 9-ej wieczorem. Szosa 
wiodąca z Paryża do Bourget (7 km.) 
pełna już była samochodów i auto- 
busów. Z każdą godziną rnch stawał 
się bardziej utrudniony. Około 10-ej 
praktycznie nie było mowy o dojež- 
dzie na lotnisko. a 

Dokoła poła stały już tłumy z mi- 
nuty na minutę rosnące. Na lotnisko 
wpuszczano tylko dziennikarzy i za- 
proszonych gości. Zadanie policji i 
wojska pilnujących porządku stawało 
się coraz trudniejsze. Zapadł mrok. 
Tylko zachodni kraniec nieba jeszcze 
jašniai. Tam oczy wszystkich były 
utkwione, stamiąd  przylecieć miał 
Ikar nowoczesny, pogromca przestrze- 
ni. Na krańcach lotniska zapaliły się 
czerwone światła, w kierunku Paryża 
widać było potężną latarnię na Mont 
Valćcien, zamiatającą niebo gigantycz- 
ną smugą światła widoczną na 400 
kilometrów. Pozatem z lotniska co 
trzy minuty wyrzucano w niebo ra- 
kietę. Znajdujący się nad ziemią 
francuską Lindbergh nie potrzebował 
już busoli... 

Minęła 10-ta. Noc' już była zu- 
pełna. Nic lo w tej chwili nie 
wiedzieliśmy, a do depesz syngnali- 
zujących przełot  Lindbergh'a nad 
Cherbourg'iem odnosiliśmy się nieco 
sceptycznie. Wszak i Nungesser'a 
widziano już nad Halif:x'em... Nagle, 
wysoko nad lotniskiem zahuczał ja- 
kiś motor. Wszyscy zamilkli i zamie- 
nili się w słuch. „To jakiś obcy mo- 
tor" — powiada stojący w grupie 
dziennikarzy p. Renvwoisć, dyrektor 
aeroportu. Nic przecież widać nie 
było. Ale był to Lindbergh. Przeleciał 
nad lotniskiem, zawrócił i nagle wy- 
nurzyła się z ciemności srebrzysta 
> pochwycona zaraz przez reflek- 

ory, 
— C' est luil — wydarł się z se- 

Kiedy był gotów, przełeciał w dwu tek piersi okrzyk radości, ulgi, try* 
etapach dystans San- Diego-Nowy- umfu. Tłum zaczął falować i wznosić 
York (4.200 km.), zatrzymując. się różne okrzyki, które zlewały się w je- 
tylko na bankiet w rodzinnem Saint- den wielki, przeciągły i wzmagający 
Louis. Kiedy, przybył -do. Nowego- się grzmot. Lotnisko zalaly zaraz po- 
Yorku, zwrócono nań uwagę, ale sta- toki światła. Lindbergh zniknął nam 
re wilki powietrzne wzruszały tylko raz jeszcze z oczu, zatoczył duży 
ramionami patrząc na młodocianego 
lotnika i jego mały srebrzysty aparat 
othrzczony mianem Spirit of Saint 

esa i Prasa nazwala я zaraz 
indbergh'a „latającym  warjatem* 

(Flying Fool). ^ ; | 
„Latający warjat*, korzystając z 

pomyślnych warunków  atmosferycz: 
nych (pogoda i wiatr z tylu), zbrojny 
w niezwykłą odwagę i mocne nerwy, 
wyruszył z Nowego Yorku 20 maja 
w południe (czas europejski), kierując 
się ku Europie, wiedząc o trudnościach 
wprost nadludzkich swego zadania, 
wiedząc o łosie Nungesser'a i Coli, 
a także o losie trzech innych Fran- 
cuzów (de Saini-Roman,  Mouneyres 
i Petit), którzy na kilka dni przed 
Nungesser'em próbowali przelecieć 

«Atlantyk południowy... Wsiadając do 
swego aparatu, rzekł Lindbergh: 

— Wchodzę do przedpokoju śmier- 
ci. jeśli dolecę, to znaczy, że zosta- 
łem ułaskawiony... 

Wieczorem przelatywał już nad 
Nową Funlandją. W Saint-Johns, kiedy 

krąg, zniżył lot i za chwilę przeszy-. 
bował z zatrzymanym motorem nad 
naszemi głowami, lądując w środku 
pola lekko, wspaniale, jakby. był bia- 
ły dzień, jakby on ten teren znał, a 
sam był świeży i wypoczęty. Na zie- 
mi dodał motorowi gazu, nawrócił a- 
parat i potoczył się ku zabudowaniom 
aeroportu, gdzie tłum był największy. 
W tym momencie stała się rzecz nie- 
zwykła. Pod naporem tłumu, załamał 
się żelazny płot na cementowem pod- 
murówaniu, a dziesiątki tysięcy ludzi 
rzuciło się ku aeroplanowi. 

KDziennikarze którzy 'już znajdo- 
wali się na lotnisku, pierwsi ku apa- 
ratowi podbiegli. Lindbergh miał 
przytomność umysłu zatrzymać mo- 
tor, bo inaczej doszłoby do katastro- 
fy. Wraz z nami biegło kilku lotni- 
ków francuskich: major Wejss, sier- 
żant Detroyat i p. Delage, pilot cy- 
wilny. Wrzeszcząc „Vive Linaberghl”, 
oraz „Vive I*Ameriquel” otoczyliśmy 
maszynę, która wyglądała jak nowa. 
Po chwili, na lewym boku kadłuba 

otwierają się małe. drzwiczki. Wyglą- 
da przez nie szczupły młody iekko 
uśmiechający się człowiek. Znać po 
nim wielkie zmęczenie. Sierżant De- 
troyat pierwszy rzuca mu się na szy- 
ję i całuje. 

— I am Lindbergh,—powiada а- 
merykanin ceremonjalnie — where 
am i? 

— „Mais & Paris, mon potel — 
woła radośnie i serdecznie Francuz. 

Come along, old fellow, to 
help mel I want to leave my boxl 
(No to chodź mi pomódz, mój st.ry, 
chciałbym wyjść z mej budy). i 

Trzej lotnicy francuscy wyciągnęli 
ONE ucałowali raz jeszcze, a 

potem zalała naszą grupę olbrzymia 
fala nadbiegającego tłumu. , Reflekto- 
ry zostały z tyłu; widzieliśmy na ich 
tle dosłownie morze głów ze i 
ogromną, czarną masę w biegu. Zgu- 
biłem z oczu Lindbergh'a i jego ftan- 
cuskich towarzyszy. Zdołałem się 
przebić do centralnego pawilonu aero- 

M, przed którym czekali na bo- 
hatera ambasador amerykański My- 
ron Herrick, minister pracy Fallieres 
reprezentujący tu rząd francuski i ca- 
łe grono osób urzędowych. Mijały 
minuty i kwadranse, a Lindbergh'a 
niema, Nie było go i po godzinie. 
Rozentuzjazmowany tłum przez kilka- 
naście minut nosił po poju jakiegoś 
francuskiego mechanika myśląc, że to 
Lindbergh. Obito potem biedaka, 
kiedy mógł wreszcie dać do zrozu- 
mienia, że nie jest, Lindbergh'iem. 

Zaczęto się rozchodzić. Samochód 
wiozący mnie z kilkoma przyjaciółmi 
jechał do Paryża dwie i pół godziny, 
Nietylko główna szosa, ale także 
wszystkie drogi boczne były dosłow- 
nie zabutelkowane przez nieprawdo- 
podobną liczbę 50.000 wehikułów. Po- 
wiadają, że na lotnisku było 200.000 
ludzi. A 

O godz. 2-ej w nocy byłem w 
redakcji Matfin'a, aby się dowiedzieć 
co się stało z Lindbergh'iem. Tam mi o- 
powiedziano, jak lotnicy francuscy 
Weiss, Delage i Detroyat zdołali A- 
merykanina schronić w jakimś'skrom - 
nym lokalu lotniska wojskowego, jak 
go tam zaraz poczęstowali kawą i 
rosołem, jak mu zrobili masaż. Dopie- 
ro w godzinę po wylądowaniu, cicha- 
czem, aby tłum się nie spostrzegł, 
sprowadzono tam ambasadora ame- 
rykańskiego i osobistości urzędowe. 
Zaraz po powinszowaniach wsadzono 
Lindbergł'a do zamkniętego samo- 
chodu i ókrężną drogą powieziono | 
do_Paryża. Amerykanin, pomimo о- 
słabienia, kazał się zawieść pod Łuk 
Tryumfalny, gdzie przez minutę sta 
nął w skupieniu przed Grobem Żoł- 
nierza Nieznanego. Przepiękny  gest- 
którym podbije sobie niewątpliwie 
serca wszystkich Francuzów. A po- 
tem zawieziono do Ambasady ame- 
rykańskiej, gdzie się wykąpał, lekko 
pożywił, przyjął już w łóżku dzienni- 
karzy, którym w prostych słowach 
opowiedział swe wrażenia z lotu... 

Rozmowę przerwał p. Myron Her- 
rick, mówiąc: 

— No, mój mały, trzeba spać. 
-_ Lindbergh usnął w chwilę po 
wyjściu dziennikarzy. ; 

Dziš rano zaczęly się w Ambasa- 
dzie amerykańskiej wizyty gratulacyj- 
ne. Jednymi z pierwszych byli p. 
Piotr Godin, prezes rady miejskiej, 
oraz p. Paweł Claudel, ambasador 
francuski w Waszyngtonie, bawiący 
w Paryżu na urlopie. Złożyła również 
swój bilet pani Nungesser, matka bo- 
haterskiego lotnika - francuskiego... 
Oto znowu gest, który do głębi po- 
ruszy całą Amerykę. Opinja Stanów 
Zjednoczonych nie bez wzruszenia i 
dumy dowie się, że z powodu przy» 
łotu Lindbergh'a, nad gmachem  Mi- 
misterstwa Finansów, gdzie urzęduje 
premjer. Poincarć, oraz nad gmachem 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
wywieszono dziś gwiaździste sztan- 
dary, co się czyni tylko na wypadek 
wizyty głowy państwa. 

aiste, przeżyliśmy wzruszenia, ja* 
kich nasi ojcowie nie znali, wzrusze- 
nia piękne, wzniosłe, įducha  pokrze- 
piające. Niech żyje Lindberghl 

Kazimierz Smogorzewski. 
P. S. — Monoplan Lindbergh'a 

jest systemu inżyniera Ryan'a. Za- 
opatrzony jest w silnik gwiazdowy, 
9-cylindrowy systemu Wright, 250 HP 

—



ECHA KRAJOWE: 
  

MEJSZAGOŁA. 

— Mleczarnia Spółdzielcza. 
Mieczarnia Spółdzielcza w Miejszago- 
le została zorganizowaną przez współ- 
pracę pp. Jerzego Houwalta i Feliksa 
Zawadzkiego, ziemian, z kilkunastoma 
drobnemi rolnikami z Mejszagoły i 
okolicy; czynnikiem łączącym było 
Wileńskie Towarzystwo Rolnicze, U- 
ruchomienie nastąpiło 1 grudnia 1926 r- 

Sprawozdania miesięczne wyka- 
zują: 

g SES razem wy- 
8 оЁ ® 8 MORE płacono do- 

gz So stawcom 
AE ASB 

za grudzień 6814 litr. 8 gr. 1998 zł, 80 
„set 7033. 15 „19602, 95 J 
» luty 6628 „ 801, 1875, 57 „ 
„ marzec 9659 „7,00, 2362, 78, 

przyc:em mleko odtłuszczone zostało 
zwrócone dostawcom. 

Mleczarnia w Mejszagole jest piew- 
szą w porządku uruchomionych mle- 
czarń, grupujących się przy Związku 
Spółdzielni poiskich. Dając namacal- 
ne korzyści rolnikom promieniuje na 
Wileńszczyznę jako wzór dła wielu 
okolic, gdzie są mleczarnie wskazane, 
jednocześnie daje możność zaznajo- 
mić się z pracą w. mleczarni przez 
przechodzenie praktyki, czem służąc 
wytwarza zastęp mleczarzy fachow- 
ców, których brak wielce odczuwać 
się daje. Dotąd w mleczarni w Mej- 
szagole odbyło praktykę miesięczną 7 
osób, z tych 3 już udały się na kursy 
mleczarskie lub do szkoły mleczarskiej, 
zaś inni posłużyli z pożytkiem pracując 
w nowootwieranych mieczarniach pra: 
gnąc w najbliższym czasie udać 
się na dokształcające kursy mleczar= 
skie. 

Mleczarnia w Mejszagole w okre- 
sie czynności wypracowała uznanie 
w całej okolicy i rozwój jej jest za- 
pewniony. 

36 W. P. 

BARANOWICZE. 

— Zawody konne. Drugi dzień 
zawodów konnych Wschodnio Kreso- 
wego Klubu Jazdy dał szereg miłych 
i emocjonujących widowisk licznie ze- 
branej publiczności jak ze sfer woj- 
skowych tak i cywilnych. 

Na program dnia tego składały się: 
1) próba konia remontowego 2) kon- 
kurs hippiczny lekki i 3) konkurs 
hippiczny „Potęga skoku". 

Część pierwsza pokazała co mo- 
że z surowego materjału, jakim jest 
koń remontowy zrobić ręka došwiad- 
czonego i wytrwałego jeźdca wskazu- 
jąc jednocześnie, że jednak zanidbana 
u nas szkoła Filisa może i daje 
świetne wprost rezultaty, 

Pokazał to dowódca 9 szwadronu 
Pionerów rtm. Sawicki na 5-cio let- 
nim koniu „Piw-Paw* wysokiej pół 
krwi po „Bamboncher* i „Gisette“ 

* zakupionym przez Kom. Rem, Nr. 4 
ze stada p. K. Unruga w Cerekwicy. 

Koń pracowany niespełna 5 mie- 
sięcy wykonał zupełnie dokładnie 
wszystkie ruchy i zwroty wskazane 
przez Jury podczas ptóby, do zmiany 
nóg w galopie włącznie. 

Stwierdzony przez Jury przebieg 
pracy nad koniem tym przedstawia 
się następująco: 

*29.X11.1926 koń zupełnie surowy 
wzięty do pracy w ręku. Praca ta 
trwała do dnia 7.ll, w którym jeździec 
dosiadł go po raz l.szy, pracując nad 
nim systematycznie t, j. do dnia 
23V BAE 

Do lekkiego konkursu hippicznego 
stanęło 20 współzawodników na 23 
koniach. Parcour składał się z 10 
przeszkód do 110 wysokich i 250 
szerokich. Udział w konkursie brać 
mogły tylko konie, które nie wygrały 
RE] nagrody na konkursach hippicz- 

nych. 
Celem konkursu było przygotowa- 

nie i wyrobienie na przyszłość dob- 
rych skoczków z surowego materjału. 

Rezultat następujący: por. Szeloch 
25 p. uł. na koniu „Liczykrupa” l-szą 

nagrodę, rtm. Budzik 27 p. uł. na 

klaczy „Odaliska* Il-gą nagrodę, i por. 
Mitas 26 p. uł. na wał, „Onegin*. 

Wiażenia muzyczne. 
Ostatnie koncerty 

Corocznie „dające się obserwować, 
osłabnięcie ruchu koncertowego na 
wiosrię, wyraźnie się objawiai w tym 
roku, niezależnie od pogody—napraw- 
dę—wcałe nie wiosennej," albowiem 
wszystkie koncerty w ostatnim okre- 
sie sprawozdawczym, nie mogły się 
pochwalić większym udziałem publicz- 
ności, chociaż wartościowe programy 
i dobór wykonawców pozwalał ocze- 
kiwać bardziej ożywionej frekwencji, 

Na zakończenie serji wieczorów 
kameralnych, urządzanych—najzupet- 
niej ideowo—przez zespół profesorów 

' Konserwatorjum, program się składał 
wyłącznie z dzieł norweskich. Wspa- 
niały kwintet fortepianowy (e-minor)Sin- 
dinga oraz znakomita sonata wioloncze: 
łowo-fortepianowa (a—minor) Oriega, 
przedzielone wiązanką wdzięcznych 
pieśni Griega, wypełniły piękny wie- 
czór, który—dzięki wybornemu wyko- 
naniu przez wybitną pianistkę prof. 
Kimontt—]Jacynową, pewną ręką pro- 
wadzącą — w najtrudniejszych zada- 
niach gry zespołowej w  kwintecie i 
sonacie—swych dzielnych partnerów: 
prof. prof. Ledóchowską i Tchorza 

Konkurs „Potęgi skoku* zgroma- 
dził 11 jeźdców na 16 koniach. Wa- 
runki konkursu następujące: 6 przesz- 
kód wysokości 120 ctm, szerokości 
350 ctm. czas nieograniczony, roz- 
strzyga czystość skoku. Trudny „Par- 
cour” przeszło czysto 5 koni, z któ- 
rych po trzykrotnych rozgrywkach na 
podnoszonych stopniowo przeszko- 
dach odpadły dwa _ pozostawiając 
zaszczyt zwycięstwa por. Twardowski 
26 p. ułanów na kłaczy „Genoza”, 
który wszystkie rozgrywki przeszedł 
czysto. Il i Ill nagrody podzielili mię- 
dzy sobą por. Zninski 6 p. ułan. na 
wał, <Kazbek» i por. Swiderski z 9 
D.A.K. na klaczy «Najada». 

Rezultat ten to tryumf rasy, gdyż 
#' Liczykrupa» jest wnukiem słynnego 

«Sac-a-papier» którego krew gra na- 
wet w trzeciem pokołeniu. 

Ogólne wrażenie jakie sprawiła 
jazda wszystkich zawodników da się 
streścić w słowach: pewna siebie i 
śmiała jazda, godna kresowych ryce- 
rzy. Biorąc pod uwagę warunki а® 
mosferyczne (ciężka zima) oraz brak 
krytych 'ujeżdżalni w pułkach brygady, 
wyniki zawodników uważać należy za 
imponujące. 

WILEJKA POWIATOWA. 
— Popisy harcerskie. W związ- 

ku z mającą odbyć się wycieczką 
krajoznawczą dziatwy szkół powsze- 
chnych powiatu Wilejskiego i Moło- 
deczańskiego odbędą się na ten cel 
popisy gimnastyczne w następującym 
porządku: dnia 5 czerwa r. b. w Wi 
łejce, dnia 6 czerwca b. r. w Moło- 
decznie, dnia 12 czerwca b. r. w Po. 
łoczanach, dnia 15 czerwca b. r. w 
Kurzeńcu, dnia 19 czerwca b. r. w 
Olkowiczach i dnia 29 czerwca na 
zaproszenie Pana Szwejkowskiego w 
Bienicy. 

Na popis złoży się: Cwiczenia 
wolne, na przyrządach i piramidy, 
chór mieszany, deklamacje, oraz ode- 
granie dwóch sztuczek, jedna z życia 
harcerskiego, a druga baśń fantasty- 
czna p. t. Królowa Krasawica. Ponie- 
waż dochód ze wszystkich imprez 
przeznacza się na wycieczkę krajo: 
znawczą oraz ze względu na tak 
wzniosły i piękny: cel uprasza się o 
jak najszersze poparcie. : 

„ Zarząd Drużyny czyni starania o 
pozyskanie muzyki wojskowej na 
dzień 5 czerwa, również czyni stara- 
nia celem urządzenia loterji fantowej. 

_ GRODNO. 
— Ostatnie uchwały Rady 

Miejskiej. Rada Miejska w Grodnie 
na ostatniem swem zebraniu wybrała 
specjalną komisję, której zadaniem 
ma być opracowanie projektu budo- 
wy hal przeznaczonych dla handlu 
rybami. 4 

Na tem samem posiedzeniu Rady 
Miejskiej uchwalono wyasygnować 3 
tysiące złotych na wydatki związane 
ze sprowadzeniem zwłok Juljusza Sło- 
wackiego i umieszczeniem takowych . 
na Wawelu. (r) i 

— Rozbudowa. elektrowni 
Miejskiej. Grodzieńska Rada Miej- 
ska uchwaliła zrealizować projekt do- 
tyczący rozbudowy elektrowni miej- 
skiej w Grodnie 

- Części składowe maszyn potrzeb- 
nych dla wykonania tego projektu 
mają być zakupione w jednej z firm 
szwedzkich za 171,183 koron szwedz- 
kich, która to suma ma być wypłaco- 
na przez Magistrat m. Grodna w 3 
ratach, a mianowicie: 20 proc. przy 
podpisaniu umowy a pozostała surna 
w określonych ratach. 

Kotły parowe łącznie z wszystkie- 
mi częściami składowemi tych kotłów 
ma dostarczyć znana polska firma, 
Zieleniewski w Krakowie, za cenę 9 
tysięcy funtów angielskich, 

Roboty budowlane ina z. ramienia 
komisji budowlanej Magistratu nad. 
zorować inżynier kierujący elektrow- 
nią miejską. 

Roboty te mają się rozpocząć w 
miesiącu czerwcu b. r. i z końcem 
bieżącego roku rozbudowa elektrow- 
ni ma być ukończo 1a. (r) 

oraz p.p. Bajlsztejna i Salnickiego, do 
zaszczytnego zwycięstwa artystyczne- 
go—pozostawił  jaknajlepsze wspo: 

maienie i był prawdziwie godnem 
uwieńczeniem muzyczno-kulturalnego 
przedsiębiorstwa. Miłem upiększeniem 
wieczora były pieśni, z wytrawnym ar- 
tyzmem odśpiewane przez p. Hendry- 
chównęprzy trafnym akompaujamencie 
p. Szeligowskiego. : 

Autor tego artykułu, w słowie 
wstępnem starał się zwrócić uwagę | 
publiczności na bogactwo muzyki kra- 
jów skandynawskich, tak u nas jesz- 
cze mało znanej a niezmiernie zasłu* 
gującej na znajomość. Kto u nas zna 
kompozytora J. P. E. Hartmanna — 
„Duńskiego Moniuszkę* i którego 
najpopularniejsza pieśń, każdemu dziec" 
ku w Danji znana, prawie już pieśń 
ludowa, zaczyna się od słów: „Na 
wezbranych falach Wisły”... (tak!) i 
cały tekst dla Polski życziiwy?.. Kto o 
tem wie w Polsce?,.. Prawie nikt. 

Nie rachowano wcale na zyski i z 
z góry się zdecydowano ma pracę 
bezinteresowną, dla ożywienia ruchu 
muzycznego i podniesienia jego po- 
ziomu w raszem mieście, Bardzo jed- 
nak wątpliwe: —czy się uda wznowić 
podobny cykl wi:czorów, w  przysz- 
łym sezonie zimowym?.. Trudno chcieć, 
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Mobilizacja © SowietachO) 
TOKIO. 26—V. Pat. Wiele dzienników japońskich ogłasza de- 

pesze z Charbinu, donoszące, iż władze sowieckie wydały rozka- 

zy w sprawie przeprowadzenia szybkiej mobilizacji 
wieckich. Wojska zmobilizowane mają być wysłane głównie nad 

granicę Dalekiego Wschodu oraz do Kronsztadtu. Dzienniki inter- . 
pretują to zarządzenie, jako preludjum do wrogich kroków an- 
gielsko sowieckich. 

TOKIO. 27—V. Pat. Korespondenci kilku dzienników japoń- 
skich donoszą z Charbinu, że wydane zostały rozkazy przepro- 

wadzenia w jak najkrótszym terminie mobilizacji oddziałów 
sowieckich. 

Liczńe aresztowania w Anglji 
LONDYN, 27 V. PAT. W przemówieniu wygłoszonem w Izbie Gmin 

w czasie dyskusji nad sprawa zerwania stosunków z Sowietami, minister 

spraw wewnętrznych Hicks dał do zrozumienia, że będą dokonane liczne 
aresztowania szpiegów, pozostających na służbie rosyjskiej, między inne- 

mi Antona Millera, szefa sekcji szyfrów rosyjskiej delegacji w Londynie. 

Wielka mowa Mussoliniego. 
RZYM, 27.V PAT. (agencja Stefaniego). Wczoraj odbyło się przy 

pełnej sali i trybunach otwarcie sesji parlamentu. W chwili wejścia na 
salę Mussoliniego zerwała się burza entuzjastycznych okrzyków na jego 
cześć. Zabrał głos Mussolini: 

Mowiąc o faszyźmie premjer oświadczył: Siły faszvzmu są zwarte, 
trwałe, nienaruszaine, dyscyplina jest nieugięta. Obok rządu stoi partja, 
która się rozwija, stoi milicja faszystowska, stoją syndykaty, stoją wszyst» 
kie siły żywotne narodu. Żaden rząd nie posiada głębszych podstaw niż 
rząd włoski. 

Muszę sobie zapewnić — mówił premjer — ster nad narodem włos- 
kim na przeciąg conajmniej lat 10 lub 15. Jest to rzecz niezbędna, ponie- 
waż mó] następca jeszcze się nie urodził (bardzo żywe oklaski), Mam 
ściśle określone obowiązki wobec rewolucji i wobec Włoch. Winny być 
dokonane trzy wielkie dzieła: ostateczne zorganizowanie sił zbrojnych, 
przeprowadzenie batalji ekonomicznej i finansowej oraz reforma Konsty- 

7 tucji. 
Przechodząc do polityki zagranicznej premjer przypomniał, iż udał 

się był do Locarna, aby dokonać aktu dyplomatycznego i politycznego o 
podstawowem znaczeniu. Francja i Niemcy zobowiązały się do wzajemne- 
go nieatakowania się. Dwóch «żandarmów» — Auglja i Włochy czuwaly 
nad tem, aby zobowiązanie to nie zostało naruszone. W Locarno — po- 
wiedział premjer — «sfabrykowauo» także «ducha locarneńskiego». Teraz 
po dwóch latach narody, biorące udział w konferencji locarneńskiej zbroją 
się na lądzie i na morzu. Ostatnio odbyła się wielka parada berlińska, 
podczas której niesiono między innemi transparent z napisem «Od Triestu 
do Rygi». Jest to paradoksalna gafla. Jest to jednak jednocześnie fakt, 
dyktujący Włochom faszystowskim ich wyraźny obowiązek organizowania 
swych sił na lądzie, morzu i w powietrzu (żywe okiaski), Trzeba móc 
zmobilizować w odpowiedniej chwili pięć miljonów ludzi, uzbroić ich, 
trzeba wzmocnić naszą marynarkę, trzeba, aby nasze siły lotnicze, w kto“ 
rych pokładamy tyle ufności były tak liczne i tak potężna, aby, powierz- 
chnią skrzydeł aeroplanów mogły zasłonić blask słońca naszej ziemi. 
Wtedy dopiero — a nastąpi to w przyszłości między latami 1935 — 1940 
w żywotnej chwili historji europejskiej będziemy mogli zjednać  posłuch 
S ads głosowi i ujrzeć, jak prawa nasze zostały uznane. (bardzo żywe 
oklaski). 

Stworzyliśmy państwo korporacyjne, co wysuwa znowu zagadnienie 
parlamentu. Izba ta, która godnie funkcjonuje, trwać będzie przez cały 
okres ustawodawczy, lecz jest rzeczą widoczną, że Izba jutrzejsza nie bę- 
dzie podobna do dzisiejszej. Dziś 25 maja grzebiemy uroczyście kłamstwo 
powszechnego głosowania demokratycznego (oklaski.) Jutro również mieć 
będziemy lzbę, jednak będzie ona wyłoniona przez organizacje korpora- 
cyjne, W końcu roku bieżącego lub w roku przyszłym ustalone zostaną 
formy, według których "ma «wyć powołana do życia Izba korporacyjna. 
Kończąc swe przemówie ie Mussolini przypomniał formułę: «Wszystko w 
państwie, nic przeciwko państwu, nic poza państwem», Tylko ta formuła 
daje siłę narodom. Za lat dziesięć Włochy będą nie do poznania, gdyż 
zmienią radykalnie swe oblicze, zwłaszcza duchowe. - 
: Końcowe słowa przemówienia przyjęte były długotrwałemi oklaskami 
i okrzykami: «Niech żyje Duce». Izba uchwaliła rozplakatowanie przemó- 
wienia Mussoliniego. Premjer opuścił trybunę wśród niemilknących owacyj. 

Massaryk prezydentem Czechosłowacji. 
„PRAGA. 27.V, PAT. O godz. 11 min. 15 rozpoczęło się Zgroma- 

dzenie N:rodowe pod przewodnictwem  Malipetra. O godz. 11 min. 22 
przystąpiono do głosowania. © godz. 22 min. 11 ogłoszono wynik głoso- 
wania. Na 434 obecnych oddano 432 kartki, z czego 104 puste. Massa- 
ryk uzyskał 274 głosy, komunista Sturz—54. Wybrany został Massaryk. 
Wynik przyjęto burzliwemi oklaskami. 

Urodziny królowej angielskiej. 
LONDYN, 27—V. PAT. Królowa Marja obchodziła wczoraj 60 rocz- 

nicę urodzin. Na cześć królowej oddano szereg salw armatnich w Hide- 
Park i Windsor, Uroczystości urodzinowe zakończono tradycyjnym lunchem 
w pałacu Buckingham w kole rodziny królewskiej i najbliższego otoczenia 
dworskiego. ч 

: ° > : ia) „Rokowania pólskowiitewskie”» 
Nowe „informacje* niemieckie, 

Z Kowna donoszą: Prawdziwą sensację wywołała tu wiadomość o rzeko- 
mych rokowaniach polsko:litewskich w Królewcu. Z ramienia Litwy. występo- 

wać ma jakoby bohater przewrotu grudniowego, ppłk. Plechowiczius. Urzędowe 

sprostowanie w tej sprawie dotychczas nie zostało ogłoszone. Wiadomości te 
jakoby pochodzą ze źródeł niemieckich. 

"AT; .. 
Niezwykły grad w Kiejdanach. 

Z Kowna donoszą: W rejonie Kiejdan i Radziwiliszek 17 maja szalała bu- 
rza. Początkowo drobny deszcz w ciągu kilku minut przeistoczył się w d, 
który doszedł do wielkości kurzego jaja. Waga przeciętnej bryłki gradu wyno- 
siła 15—20 gramów. Grad zniszczył doszczętnie zasiewy. Ucierpiały równi 
oranżerje, inspekty, sady owocowe i t, d. otowano kilka wypadków zabicia 
bydła i wiele ptactwa. Kilku ludzi rannych. ' ` 

* 

  

żegnalny*, albowiem zaraz potem mu- 
si wyjechać, aby w połowie tegoż 

aby artyści, oprócz ofiary czasu i sił 
na przygotowanie programu i niezbęd- 

wojsk so- | 

= | 

„ waczka  koloraturowa 

nych wydatków osobistych, ściśle z 
tem przedsiębiorstwem połączonych, 
musieli jeszcze za swą ciężką pracę 
dopłacać z własnych pieniędzy niedo= 
bory kasowe, wynikające z obojętna- 
Ści dla muzyki kameralnej większości 
miejscowych melomanów. 

* 

Oba ostatnie poranki niedzielne, 
w sali „Lutni”, nie zdołały już zgro- 
madzić wię.szej ilości słuchaczy, żąd= 
nych spacerów choćby i w niezbyt do 
tego zachęcającą pogodę. 

Pierwszy z nich odbył się, jako 
bardzo udatny występ chóru mięsza* 
nego Tow. Art. „Lutnia*, który pod 
wodzą p. Leśniewskiego wykonał pie- 
śni różnych kompozytorów, przeważ- 
nie polskich. Znana ze swego niepo- 
spolicie pięknego głosu wyborna śpie- 

p. Carmarie 
wzięła udział w tym poranku, chcąc 
się pożegnać z publicznością naszą, 
przed swym wyjazdem na bardzo dłu- 
go—zagranicę. Ulegając jednak namo- 
wom licznych przyjaciół i wiełbicieli 
jej pięknego śpiewu, zdecydowała się 
artystka dać własny koncert w pierw- 
szych dniach „czerwca, naprawdę „ро- 

miesiąca być już w Zagrzebiu, dokąd 
się nałpierw udaje. : 

Wszystkim, którzy nie byli na po- 
ranku „Lutni* nadarza się dobra spo* 
sobność usłyszenia raz jeszcze prze- 
ślicznego głosu śpiewaczki i okazania 
jej należnej wdzięczności za wielokrot- 
ną ofiarę swego niepospolitego talen- 
tu na cele filantropijne i społeczne z 
całą pezinteresownością, tak właściwą 
dobremu sercu tej artystki. ' 

Drugi i — zapewne — ostatni w 
tym sezonie poranek wypełniły cenio- 
ne śpiewaczki miejscowe, panie: Elza 
Igdal (soprannistka liryczno - kolora- 
turowa) i Marja Skowrońska (mezzo- 
sopranistka) z wyborrym akompanja- 
torem dyr. Rafałem Rubinsztejnem. 

Obie artystki wykonały ze zwyk- 
łem sobie powodzeniem dość dużą 
ilość aryj operowych i pieśni różnych 
znakomitych kompozytorów "przed: 
modernistycznych, kończąc program 
ładną interpretacją pięknego duetu 
Czajkowskiego. . Wobec bogactwa li- 
teratury pieśniarskiej, mogłaby się 
nie pojawiać na programie — bez- 
wartościowa przeróbka do śpiewu 
genjalnej etjudy (e—major) Szopena. 

e się też uwzięli wszelkiego rodzaju 

Sejm i Rząd. 
Polska Organizacja Zacho- 
wawczej Pracy Państwowej. 

Dziś w Warszawie odbędzie się 
w Salonach Księcia Zdzisława Lubo- 
mirskiego w pałacu Frascati zebranie 
dyskusyjne Polskiej Organizacji Za- 
chowawczej Pracy Państwowej z re- 
feratami ministra J. Wielowieyskiego i 
p. St. Mackiewicza. 

Zjazd Kuratorów Szkolnych w 
Warszawie. 

P. Minister Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego dr. Dobruc- 
ki zwołuje w połowie czerwca b. r. 
do Warszawy zjazd wszystkich Kura- 
torów okręgów szkolnych. W zjeździe 
tym mają też przyjąć udział dyrekto- 
rzy departamentów i naczelnicy nie- 
których wydziałów _ Ministerstwa. 
Zjazd ten będzie miał charakter orga- 
nizacyjno-administracyjny. 

Min. Aleksander Meysztowicz. 

WARSZAWA, 27.V. PAT. Pan mi- 
nister sprawiedliwości Meysztowicz 
powrócił do Warszawy dnia 26 maja 
r. b. wraz z kierownikiem  departa- 
mentu karnego Maleszewskim, z wi- 
zytacji. sądów i więzień. 

Pos. Kętrzyński wręczył listy 
uwierzytelniające. 

WARSZAWA. 27.V. PAT. Poseł 
Kętrzyński wręczył listy uwierzytelnia- 
jace królowej holenderskiej na zamku 
Het Loo. 

Nad grobem Nieznanego ' 
Żołnierza. 

WARSZAWA. 27V: PAT. Dziś o 
godz. 9-ej delegacja lekarzy czechó- 
słowackich przybyła na kongres me- 
dycyny wojskowej farmacji, złożyła 
wieniec na grobie Nieznanego Żoł- 
nierza. 

Zmiany na placówkach dyplo- 
matycznych. 

WARSZAWA, 27,V. (tel.wł. Słowa) 
W. Ministerstwie Spraw  Zagranicz- 
nych omawiana jest sprawa zmian 
personalnych na piacówkach zagra-- 
nicznych. Pod uwagę brane są Praga 
i Białogród. Da Pragi mianowany ma 
być pos. Okęcki, do Białogrodu zaś 
Dyr. Matuszewski. 

Międzynarodowa konferencja 
górnicza. 

WARSZAWA, 27.V. (tel.wł. Słowa) 
W dniach 29 i 30 b. m. odbędzie się 
w Paryżu Międzynarodowa Konferen- 
cja Górnicza. Przedstawicielem  Pol- 
Ski na tej konferencji będzie pos. 
Stańczyk, który opuścił już Warszawę. 

Wybory do rad miejskich na 
całym obszarze byłego zaboru 

rosyjskiego. 
Na podstawie dyrektyw rządu wo- 

jewodowie we wszystkich wojewódz- 
twach w b. Kóngresówce zarządzili 
wybory do gmin miejskich i wiejskich 
w. których nie odbyły się wybory w 
przeciągu ostatnich trzech lat. Zarzą- 
dzenia te obejmują oprócz wojewódz- 
twa warszawskiego, także wojewódz- 
two łódzkie, białostockie, 
i kieleckie. 

P. Minister spraw wewnętrznych 
wydał również zarządzenie na mocy 
rozporządzenia komisarza generalnego 
ziem wschodnich przeprowadzenia wy- 
borów do rad miejskich w Łucku, 
Kowlu i Włodzimierzu Wołyńskim, 
gdzie zamiast rad miejskich istnieją 

W. TRUSKAWCU — willa Marjówka— 
ord. od 1 maja w chorobach wewnętrznych, 
serca i przemiany materji (zimą we Lwowie). 

D-r Tadeusz Pra$chil  zys.. uniw. 
Własna diatermja i lampa kwarcowa 

lubelskie 4 

t. zw. tymczasowe komitety gosno- 
darcze, pochodzące z nominacji. Ter- 
min wyborów ustali wojewoda wo- 
łyński. 

W. przeciągu najbliższych miesięcy 
mają też być przeprowadzone wybory 
do ciał samorządowych na całym te- 
renie wsjewództw kresowych. (r) | 

W sprawie zwołania sesji 
Sejmu. 

WARSZAWA, 27. V. Pat. W só- 
botę dnia 28 maja r. b. w godzinach 
po południowych odbędzie się kon- 
ferencja przedstawicieli klubów sejmo- 
wych na zaproszenie posła Giąbiń- 
skiego, na której to konferencji bę- 
dzie omawiana sprawa przedstawienia 
wniosku posłów wszystkich klubów 
sejmowych do Pana Prezydenta Rze- 
'czypospolitej o zwołanie nadzwyczaj- 
nej sesji Sejmu, tudzież sprawa pro- 
gramu prac ewentualnej sesji. 

200-lecie ogrodu Saskiego. 
WARSZAWA, 27—V. PAT. Dziś 

o godz, 1-ej po południu odbyła się 
uroczystość obchodu 200 lecia istnie- 
nia ogrodu Saskiego. Celem upamięt- 
uienia tej rocznicy złożono kamień 
pamiątkowy na zboczu byłej wieży 
ciśnień w ogrodzie Saskim z wyry- 
tym na nim odpowiednim napisem. 
Na „uroczystości byli obecni przedsta- 
wiciele władz państwowych i miej- 
skich oraz instytucyj społecznych. 
EN 

Zniesienie kontroli wojskowej 
Bułgarji. 

SOFJA 27 V. PAT. Dzienniki do- 
noszą, że konferencja Ambasadorów 
w Paryżu postanowiła na podstawie 
osobna wojskowej komisji kon- 
rolnej w Bułgarji i po zasięgnięciu 
opinji marszałka Focha znieść kon- 
trolę wojskową w Bułgarji. Postano- 
wienie to zostało zakomunikowane 
rządowi bułgarskiemu. 

Szalone burze. 
LIZBONA, 27—V. Pat. Według 

ostatnich wiadomości szalejące w o 
statnich dniach burze dokonały o- 
gromnego zniszczenia i spowodowały 
nieobliczalne: straty. 

Afera komunistyczna w 
Czechach. 

PRAGA, 27—V. Pat. Jak donosi 
prasa z Bratislavy afera komunistycz- 
na rozszerza się na całe państwo. 
Wczoraj dokonała policja rewizji w 
redakcjach komunistycznych pism o- 
raz u podejrzanych osób. W wyniku 
tych rewizyj aresztowano szereg osób 
zamieszanych w aferę. 

| Perlamuttera Wtramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj. 
wydatniejszą farbą Go aa 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze do nabycia. 

$ NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
LADAĆ SETRŁPROSPEKTÓW. WARSZ_KREDYTOWA AS 

| WSZELKIE MASZYNY BIUROWE 
CZYŚCIMY i REPERUJEMY 
, TANIO, szybko i dokładnie 

„BLOC«=BRUN“ 3: 
. Oddział w Wilnie 

Mickiewicza 31, tel. 375, 
UWAGA: W roku 1926 warsztaty 

nasze zreperował; 
maszyn BiowycH 358 
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«przerabiacze«  zniekształcać idealnie 
fortepjanowe arcydzieła niezrównane- 
go poety fortepianul... 

Pani Igdal, po opanowaniu po- 
czątkowej nerwowości, która spowo- 
dowała chwilami skłonność do tremo- 
lowania i małą chwiejność intonacji, 
rozwinęła w całej pełni swe środki 
wykonawcze, jako utalentowana i do- 
świadczona artystka. 

Pani Skowrońska miała swój „do- 
bry dzień*. Po dość rychłem pozby- 
ciu się tremy, głos artystki brzmiał 
nader ciepło i dźwięcznie, 

Obie koncertantki były bardzo 
życzliwie okłaskiwane. 

% 

Niezaprzeczenie wyjątkowo utalen- 
towany i nad swój młody wiek arty- 
stycznie dojrzały pianista. Grzegorz 
Ginzburg, w ciągu niedługiego okres 
su, po raz trzeci, koncertował 
u nas w sali «Reduty».  Wyko- 
nanie jego «fugi» ze skrzypcowej 
sonaty Bacha, w przeróbce na forte- 
pianie Godowskiego, mogło niezu- 
pelnie zadowolić wymagań ścisłej sty- 
lowości, było wszakże bardzo bra- 
wurowe i dynamicznie urozmaicone. 
Wyśmienicie natomiast udały się dwie 
mniejsze sztuki Rameau-Godowskie- + ozmowach. Jeżeli Ginzburg dotrzy” 

ceum S. S$. Wizyfek 
z prawami szkół państw. w Wilnie, Rosa 2. 

Zapisy do klas wstępnych i do 1,2, 3, 4i 5-tej trwają do 25 czerwca. 
Egzamin prowadzony systemem jekcyjnym rozpocznie się 27 czerwca, 

: Warunki: nauka—25 zł, miesięcznie, Internat—125 zł. miesięcznie, 3 
go; zwłaszcza <Elegja» miała dużo 
wyrazu. Nie mógłbym się zgodzić z 
zarzutem,  zaszłyszanym w Czasie 
przerwy, że artysta w. utworach Szo» 
pena nie potrafił ująć mazurków dość 
charakterystycznie; prędzej byłbym się 
Spierał z koncertantem o niektóre dro- 
bne szczegóły w interpretacjj—naogół 
świetnie granego— poloneza As dur, 
lub niemniej świetnego wykonania 
walca Szopena. 

z niemałą ciekawością usłyszeliśmy | 
trzecią sonatą Prokofjewa, która się 
mogła naprawdę podobać, albowiem 
szczęśliwie łączy cechy nowszej mu-_ 
zyki z wielu podstawowemi zasadami, 
obowiązującemi w kompozycjach do- 
tychczasowych okresów. Wszystkie 
trzy etjudy Skriabina były odegrane 
znakomicie, Wiele blasku i ognistego | 
temperamentu wykazał koncertant w 
„Fauście” Gounod'Liszta, zbyt do- 
wolnie—jednak—zmieniając tempo w : 
niektórych miejscach. cj 

Cały szereg utworów Liszta wy- 
klaskała rozentuzjazmowana  publicz= 
ność, nad program. 

_ Nejzupełniej niesłusznem było czy” 
nienie porównań między Ginzburgiem, 
a mistrzami (aprz. Paderewskim), co 
się niejednokrotnie dało słyszeć w 
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Ciśnienie 
średnie ł 755 
Temperatura ; 
šrednia ) ab 

d za do" 
= mm, ) 2 

Wiatr ) Południowo-Zachodni. 
przeważający 

Uwag i:  Pochmurno: — Deszcz. 
Minimum za dobę -l- 70Q. Maximum za 
"dobę Ą- 118C. Tendencja barometryczna: 
wzrost ciśnienia. 

1 

MIEJSKA, 

— (0) Choroby zakažne w Wil. 

mie. W ubiegłym tygodniu zachoro- 

wało w Wilnie: na tyfus. plamisty 6, 
płonnicę 9 (1 zm.), błonnicę 4, krztu- 
siec 2, różę 1, zausznicę 3, gruźlicę 
3, jaglicę 10 i grypę 1 osoba. 

' — (0) sprawie rozłamu w 
związku pracowników miejskich. 
Jak się dowiadujemy, secesjoniści po- 

. stanowili zwołać zebranie, na którem 
mają omówić sprawę rozłamu związ- 
ku i połączyć się w pewną jednostkę 
prawną. 

— Ruch 'autobusowy rośnie. 
'Niezawodnym zwiastunem  przybliža- 
jacego się lata jest silnie ostatnio 
wzrastająca liczba autobusów . kursu- 

_ jących po mieście. Obecnie linję Dwo- 
rzec—ŹŻwierzyniec obsługuje 15 ma: 
szyn, Dworzec—Kałwaryjska 6 (w naj- 
bliższych dniach wyjdą 2 następne) 
oraz na linji Plac Katedralny—Po- 
śpieszka 11 aut. 

Niezależnie od tego ruch na linji 
Wilno - Niemenczyn zatrudnia dwie 
maszyny. Przyznać trzeba, że na li- 
nji Dworzec—Zwierzyniec ruch ten 
unormowany został na tyle, że auto- 
busy kursują w równych od siebie 
odstępach. Gorzej jest z pożostałemi 
linjami, tam nadal głównym  czynni- 
kiem regulującym jest dobra lub zła 
wola konduktora, 

SZKOLNA. 

— (x) Demoralizacja młodzieży 
' szkolnej. Z nastąpieniem wiosny da- 
„je się często zauważyć na poszcze- 
gólnych rynkach, placykach oraz skwe- 
rach miejskich, iż pewne grupy po- 
dejrzanych osobników uprawiają grę 
hazardową, wciągając w to mło: 
dzież szkolną, żołnierzy, w przęważ. 
meį -zaš części  nieuświadomionych 
wieśniaków, których ogrywają w spo- 
sób nieuczciwy. 

Wobec powyższego magistrat m. 
Wilna zwrócił się w dniu wczoraj- 
szym do p. Komisarza Rządu z prośbą 
o wydanie organom policyjnym Od 
nośnego zarządzenia w celu piętno- 
wania tych rzeczy i pociągania win- 
mych do odpowiedzialności. 

— (x) Przyjęcie wycieczki uczni 
szkoly Mazowieckiej w Wilnie. 
We środę, dnia 25 b. m. pociągiem 
pośpiesznym z Warszawy przybyła 
<do Wilna, pod kierownictwem p. Bin- 
„zerowej i p. Antoniego Ostrowskiego, 
zapowiedziana wycieczka szkoły Ma- 
„zowieckiej w liczbie 29 osób. 

Na dworcu powitali przybyłych 
gości ich rówieśnicy—wileńskich szkół 
średnich, z orkiestrą i sztandarami, 
oraz przedstawiciele władz miejskich. 

przywitaniu się młodzież udała 
się do przeznaczonego dla niej loka- 
łu w T-wie Krajoznawczem, Poczem 
udano się do ogrodu Bernardyńskie- 
go, gdzie się odbyło Śniadanie w lo- 
kalu „Koła Polek”. Wreszcie zwie- 
dzono m. Wilno pod kierownictwem 
p. Ostrejki. . 

W dniu 26 b. m. zaś wycieczko- 
wicze po wysłuchaniu ciąż św. w 
kościełe św. Jakuba zwiedzili Górę 
Zamkową i miejscowość. Karolinkę, 
oraz byli obecni podczas uroczystości 
podniesienia bandery T-wa Wioślar- 
skiego w Wilnie, skąd udali się pa- 

  

KRONIKA 
rostatkiem do Werek. 

Po powrocie odwiedzili kino miej- 
skie. 

W dniu wczorajszym zwiedzono 
Katedrę wraz z jej skarbcem, Górę 
Trzykrzyską i kościół św. św. Piotra 
i Pawła poczem udali się z wizytą 
do prezydenta p. Bańkowskiego i p. 
Ostrejki, ' 

dniu dzisiejszym wycieczkowi- 
cze udają się do Troki do maj. Za- 
trocza, gdzie będą podejmowani przez 
Józefową hr. Tyszkiewiczową, skąd 
udadzą z Landwarowa wprost do 
Warszawy, 

— (c) Wycieczka gimn. żeń- 
skiego im. Emilji Płaterówny z 
Warszawy. Do kompletu wycieczek 
szkolnych dołączyła się jeszcze jedna. 
Mianowicie uczenie kl. V gimn. im. 
E Platerówny z Warszawy wraz ze 
swemi wychowawczyniamji. Wycieczka 
w piątek zwiedziła Wiłno. Dziś jedzie 
do Werek. W. niedzielę wieczorem 
wyjeżdża wycieczka do Warszawy. 

Jak dowiadujemy się, «wywarło 
Wilno na młode warszawianki bardzo 
wielkie wrażenie. 

WOJSKOWA 
— (o) Wyjaśnienie w sprawie 

podatku wojskowego. Władze ad- 
ministracyjne winne były do dnia 1 
kwietnia r. b. przesłać do odnośnych 
urzędów skarbowych wykazów osób, 
podlegających podatkowi wojskowe- 
mu. Pewne przekroczenie tego ter- 
minu wynikło z powodu wątpliwości, 
jakie się nasunęły w związku z wy- 
konaniem rozporządzenia. 

Wobec tego Min. Spr. Wewnętrze 
nych ostatnio wyjaśniło, że podatko- 
wi wojskowemu podłegają mężczyźni, 
którzy stawali faktycznie w roku 1925 
przed komisją poborową i uzyskali 
zupełne zwolnienie, względnie zali- 
czeni zostali do pospolitego ruszenia. 
Jest rzeczą obojętną, czy stawienni- 
ctwo w roku 1925 było spóźnione z 
przyczyn 'usprawiedliwionych czy też 
wskutek uchylenia się. od poboru w 
latach poprzednich. 

Podatkowi wojskowemu nie pod- 
legają natomiast wszyscy ci mężczy- 
źni, którzy będąc obowiązanymi do 
stawiennictwa przed rokiem 1925 o- 
bowiązkowi temu uczynili zadość. 

Co się tyczy szeregowych, wcie- 
lonych do wojska, ktorzy w czasie 
pełnienia służby wojskowej zostali 
przeniesieni do pospolitego ruszenia 
(kat. «C» i «D») lub całkowicie zwol- 
nieni (kat. «E»), to podlegają oni po- 
datkowi wojskowemu na zasadach 
ogólnych, winni zatem być umieszcze- 
ni w odnośnych nakazach płatnicz ych. 

AKADEMICKA. 
— (c) Wycieczka jakademików 

z Warszawy. W murach Uniwersy- 
teckich gości od dwuch dni wyciecz- 
ka Akademickiego Koła Historycznego 
Uniwersytetu warszawskiego, podej- 
mowana przez miejscowe Koło Histo- 
ryków USB. z prezesem kol. M. Go- 
ławskim na czele. 

Celem wycieczki jest zapoznanie 
sięz tutejszem środowiskiem uniwer- 
syteckiem oraz zwiedzenie miasta i 
okolic. Wycieczka zabawi w Wilnie 
do niedzieli 29-90 maja. Przewidywa- 
ne są wyjazdy do Zielonych Jeziór i 
do Trok. Dotychczas zwiedzono mia- 
sto. Zwiedzanie okolic dalszych, uza- 
ležnione jest od pogody. 

— (©) Zbiórka książek. W związ- 
ku z podjętą przez Młodzież Aka- 
demicką Ogólnopolską zbiórką ksią- 
żek na rzecz Kresów została przez 
Zrzeszenie Kół Naukowych, „Zrzesze- 
nie Kół Prowincjonalnych i Wileń- 
skie Koło Międzykorporacyjae wyda- 
na odezwa do społeczeństwa wzywa” 
jąca do składania ofiar w postaci 
książek. 

Ofiary są przyjmowane w lokalu 
konwentu «Polonii» (Królewska 7) 

codziennie od g. 10—12 i od 6—8 

wiecz. do dn. 5 czerwca rb. Tamże 

są wydawane listy imienne dla  zbie- 
rania książek wśród szerszego ogółu 

przez podejmujących się tego ko- 
legów. 

Akcji | tej życzenia 

„Szczęść Boże*. 
zasylamy 

| EZ ZWZ ma — niai kiai i 

ma, co obecnie zapowiada, powinien 
kiedyś zająć miejsca zaszczytne w 
rzędzie mistrzów. Dziś nie jest i przy 
całej zjawiskowości swego talentu, z 
powodu swej młodości, mistrzem 
skończonym być nie może. Do takiej 
wysokości ma jeszcze przed sobą 
drogę daleką i uciążliwą, zdobywaną 
tylko latami pracy i dojrzałością in- 
dywidualną. 3 

Młody wilnianin p. Albert Katz, 
wychowaniec sławnego Juljusza Kieng- 
la profesora słynnego na cały świat 
konserwatorjum, w Lipsku, . przedsta- 
„wił piękne wyniki swej pracy, pod tak 
wybitnym kierunkiem. Recital wiolon- 

lowy, w którym wykonawcą jedy- 
ym był młody wirtuoz, stawia może 

zbyt wielkie wymagania początkujące- 
mu artyście, nie stojącemu jeszcze w 
pełni rozwoju talentu, wszakże Wy- 
szedł on z tej próby bardzo chwaleb- 
mie. Wysoko rozwinięta technika zwra- 
ca na siebie uwagę wielką lekkością 
i prawie zawsze nieskazitelną intonac- 
ją w najtrudniejszych pozycjach. Ми- 
zykalność wrodzona pomyślnie się 
rozwija w doskonałej szkoie i wyraź- 
mie występuje w trafnem ujmowaniu 
treści muzycznej wykonywanych utwo- 

rów należących do „żelaznego* re- 
periuaru wiolonczelowego jak: pięk- 
na sonata (w stylu Coreli'ego) Hen" 
ry Ecelesa, cerńionego skrzypka i kom- 
pozytora angielskiego, na przełomie 
17.go i 18-go wieków, koncert (a-moll) 
Saint-Saensa, ładry romans Giazuno- 
wa, wdzięczna „Berceuse* Klergla i 
wirtouzowskie sztuki Poppera. Pożą- 
danem byłoby bardzo, żeby się udało 
artyście jeszcze więcej wzmocnić swój 
ton, bardzo przyjemny dia słuchu, 
któremu jednak trochę brak jędrności 

w «cantabiie» i zaokrągłonej dźwięcz- 
ności w grze pasażowej, nie zupełnie я 
jeszcze wolnej od szmeru smyczko- 
wego. Zbyt częste rozglądanie się po 
sali—w czasie gry—nie wykazało do- 
statecznego przejmowania się muzyką 
i rozpraszało uwagę wielu słuchaczy. 
Rzetelne powodzenie i życziiwe przy- 
jęcie zachęciło koncertanta do kilku 
sziuk nadprogramowych. ' 

Starannie śledząc za grą solisty, 
dyskretnie akoimpanjował p. A, Gu- 
zewicz. 

Michat Józefowicz, 

DIE 

SŁO w O 

ZEBRANIA | ODCZYTY. HEN CZ 
— Zebranie O. M. M. i Zw. Ak. 

Myśli Mocarstwowej. W dniu 29 
b. m. t. j. w niedzielę odbędzie się 
zebranie Zarządów O. Młodzieży Mo- 
narchistycznej i Zw. Ak. Myśl Mo- 

  

carstwowa, na którem p. prezes E.M. 
Schummer złoży sprawozdanie ze 
Zjazdu Rady Naczelnej Myśli Mocar- 
stwowej. Członkowie obu Zarządów 
proszeni są o stawienie się punktual- 
nie w lokalu redakcji «Słowa» o godz. 
12-ej w poł. 

— Poświęcenie sztandaru. W 
niedzielę 29 maja r. b. w kośc. po- 
Dominikańskim o godz. 10 m. 30 
odbędzie się poświęcenie sztandarów 
Chrześc. Zw. Zaw. Hotelarzy, Chrz, 
Zw. Zaw. Mechaników i Chrz. Zw. 
Handlarzy Mięsnych i Wędliniarzy. 
Celebrować mszę św. będzie oraz 
poświęcenia dokona i wygłosi kaza- 
nie J. E. ks: biskup Bandurski. O 
godz. l-ej odbędzie się w sali przy 
ul. Dominikańskiej 4, uroczysta aka- 
demja i wbijanie gwoździ do sztan- 
darów, z udziałem licznie zaproszo- 
nych stowarzyszeń i organizacyj zaw. 

Zbiórka wszystkich Chrześc. Zw. 
Zaw. ze sztandarami o godz. 10-ej 
rano, w lokalu Centrali Chrześc. Zw. 
Zaw. skąd pochód wyruszy do koś- 
cioła. 

RÓŻNE. 
— Strażak miejski kolporte- 

rem fałszywych banknotów. Sie- 
demnasiego b.m. strażak miejskiej 
straży ogniowej Konstanty Rojko ku- 
piłna rynku mendel jaj. Dał banknot 
20-to złotowy, wziął resztę i wrócił 
do koszar zadowolony =e sprawun- 
ku. W tydzień późaiej ta sama han- 
dlarka spotkawszy na rynku Rojko 
zrobiła ałarm. Wyjaśnilo się, że ban- 
knot wręczony jej przez gospóodarne- 
go strażaka był fałszywy. Zarządzo- 
no śledztwo, przy pomocy którego 
wyjaśniło się, że po: powrocie z ur. 
lopu Rojko chwalił się przed kolega- 
mi jakoby otrzymał od ojca trzy po- 
dobne falsyfikaty. Ta okoliczność 
obciążyła jego sprawę, gdyż wskazuje 
wyraźnie na złą wolę w rozmyślnem 
puszczaniu w obieg falsyfikatów. Jed- 
nocześnit zarządzono zbadanie, wzglę- 
dnie aresztowanie ojca jego Michała, 
mieszkańca wsi Olgowce gm. Žolu- 
dek pow. Lidzkiego. 

— Zabawa w ogrodzie po- 
Bernardyńskim. W niedzielę dn. 
29 b. m. odbędzie się w ogrodzie 
po-Bernardyńskim wielka zabawa -z 
popisami sportowymi i różnemi. nie- 
spodziankami urządzona staraniem 
Kół Przyjaciół przy drużynach har- 
cerskich l-ej i V-ej. Całkowity dochód 
na obozy letnie drużyn. 

Początek o godz. 6. Wejście 50 
gr.i 1 zł. : 

TEATR i MUZYKA, 

— +Reduta> na Pohulance. Przegląd 
repertuaru. Reduta na Kolonje Letnie. 
Dziś o g. 8-ej w, komedja w 3 aktach J. 
Szaniawskiego pt. <Papierowy kochanek». 
Czysty zysk przeznaczony jest na Kolonje 
Letnie. organizowane przez Opiekę Rodz. 
przy Gimnazjum im. Kr, Zygmunta PA 

Bilety w cenie od 20 gr. do 2 zł. 50 
gr. do nabycia w kasie teatru od g. 5ej pp. 

— Ostatnie przedstawienie <Sna>. 
Jutro o g. 4-ej pp. po cenach popularnych 
od 10 gr. do 1 zł. 75 gr. <Sen» — 7 obra- 
zów Felicji Kruszewskiej. 

— Egzotyczny koncert w Reducie. 
Jutro o g. 8-ej w. w Reducie na Pohulance 
odbędzie się koncert słynnej pary: murzyna, 
barytona opery w New-Yorku p. Francis 
Mozes'a, oraz mulatki, soprana teatrów |on- 
dyńskich p. H. King-Reavis. Program wy- 
pełnia arje i duety z oper oraz rodzajowe 
pieśni murzyńskie. Bilety do nabycia w biu- 
rze <Orbis» (Mickiewicza 11) i w dzień kon- 
certa w kasie teatru od g. 2 pp. 

— Ostatnie przedstawienie «Uciekła 
mi przepióreczka».. W poniedziałek 30 
bm. o g. S-ej wiecz. po raz ostątni komedja 
w 3 ch aktach St. Żeromskiego «Uciekła mi 
przepióreczka...». W roli głównej J. Osterwa. 
Ceny miejsc zwykłe. 

— Wieczór ku czci J. Słowackiego 
Reducie. %e wtorek o g. 8-ej wiecz odbę- 
dzie się w Reducje uroczysty wieczór ku 
czci J. Słowackiego, na rzecz Wileńskiego 
Komitetu sprowadzenia do Kraju zwłok Nie- 
śmiertelnego Wieszcza Narodowego. Wejście 
za zaproszeniami. > 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dziś 
po raz czwarty ostatni sukces Teatru  Pol- 
skiego <Łatwiej przejść wielbłądowi.». Pub- 
liczność codziennie szczelnie wypełniająca 
widownię, zachwyca się. równo świetną 
grą artystów, jak i oryginalnem ujęciem te: 
matu sztuki. Rolę Zuzi kreuje z wielkim 
wdziękiem i prostotą M. Malanowicz-Nie- 
dzielska, która w tej sztuce kończy wyst 

  

po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 26 b. m. w Białymstoku w 87 r. życia. . 

Złożenie zwłok do grobów rodzinnych odbędzie się dnia 31 b. m.o g. 10 rano'w Derewiaficzycach pod Słonimem 

Wiec Ligi Katolickiej. 
W dzień Wniebowstąpienia Pań- 

skiego w czwartek 26-go b.m. w sali 
Miejskiej odbył się wiec zarganizowa: 
ny przez Ligę Katolicką, Wiec zgro- 
madził przeszło 3000 osób. Po prze- 
mówieniach wysłuchanych w skuple- 
niu zebrani 
szereg rezolucyj: 

W sprawie prześladowań katolic- 
kich w Meksyku i w Bolszewji. 

1. Zgromadzeni na wiecu łączą 
się z gorącem współczuciem i modlit- 
wami z męczennikami sprawy katolic- 
kiej w Meksyku i Rosji, wyrażają 
swoją cześć i hołd dła Nich na ręce 
J. Em. Nuncjusza w Warszawie. 

2. Zgromadzeni protestują przeciw 
niesłychanemu prześladowaniu katoli- 
ków w Meksyku i Rosji i uchwalają 
przesłać ten protest do prezesa Rady | 
Ministrów i Ministerstwa Spr. Zagr. 

W sprawie święcenia niedzieli. 
Zgromadzeni na wiecu wyrażają zdu- 
mienie i niepokój z powodu projektu 
naruszenia Święcenia niedzieli i świąt 
i gorąco protestują przeciw zamia: 
rom zmiany ustawy o święceniu nie- 
dzieli i świąt, uważając rozporządze” 
nie, pozwalające na otwieranie skle- 
pów w owe dnie, za wyrządzoną 
krzywdę olbrzymiej większości katolic- 
kiej ludności. Zgromadzeni podkreślają 
z całym naciskiem, że w całym świecie 
cywilizowanym np. w Anglji, Ameryce i . 
t. d. niedziele są święcone i odpo- 
czynek jest uznany. Osłabianie świę- 
cenia dni świątecznych podkopuje 
wiarę i religijność a w konsekwencji 
osłabia Państwo. : 

W sprawie pojedynkėw. Wobac 
często powtarzających się  pojedyn- 
ków wiec wzywa katolików do o2a- 
miętania się i niezatracania przez -po- 
jedynki zbawienia duszy i życia, któ- 
re wolno oddać tylko Ojczyźaie w go- 
dziwej wojnie. Wiec wzywa katolickie 
społeczeństwo do unikania lekko- 
myślności i obrażania czci bliźniego 
i do towarzyskiego bojkotu za poje- 
dynki szczególnie sekundantów do- 
pusżczających do pojedynku, a rząd 
do wydania ustawy zabraniającej po: 
jedynkowania się oraz zabezpięcza- 
jącej szybki wymiar sprawiedliwości 
za naruszenie czci i oszczerstwa oraz 
zagrażającej surowemi karami tym, 
którzy cześć bliźniego naruszają. 

Pozatem wiec uchwalił rezolucję 
w sprawie YMCA, wyrażając wdzięcze 
ność Episkopatowi za orzeczenie za- 
braniające należenia do związków 
YMCY, oraz powziął uchwałę, w któ- 
rej zgromadzeni proszą p. Ministra 
Spraw Wojskowych о zarządzenie 
aby na sziandarach wojskowych był 
umieszczony napis: „Bóg i Ojczyzna* 
zgodnie z zwyczajem, który nie zaw- 
sze jest teraz przestrzegany. 

Rezolucje wszystkie przesłane zo- 
stały na ręce Najprzewielebniejszego 
Ordynarjusza  Archidjecezjalnego z 
prośbą o skierowanie tych rezolucji z 
odpowiednim poparciem do“ wlašci- 
wych czynników. 

w W 

Dowiadujemy się, iż J. E. ks. Biskupa 
Michalkiewicza informowano, iż jeden z mów- 
ców występujących na wiecach Bezpartyjne- 
go Komitetu miał rzekomo twierdzić, iż Bi- 
skup Michalkiewicz przystąpił do Bezpartyj” 

nego Komitetu. Oióż stwierdzamy, że p. Her- 
manowicz tego mówić nie mógł i nie mówił. 
Odrazu po umieszczeniu wywiadu z ks. Bi- 

skupem, w którym 'ten kapłan—patryjota w 
tak szlachetnych wyrazach wypowiedział 

swój pogląd na akcję wyborczą, 'zażnaczyliś- 

powzięli jednomyślnie | 

La 

JÓZEF ORDA 
OBYWATEL ZIEMSKI 

U. S, B. 

dnia 24 maja 1927 

Stanisław Bohusz-SiestrzeńceGicz 
b. profesor Wydziału Sztuk Pięknych 

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w Warszawie 

    

      
w Wilnie 

t 
r. w wieku lat 57. 

© Nabożeństwo żałobne w Kaplicy przy Cmentarzu Bwancielickim na 
Pohulance i pogrzeb na tymże Cmentarza odbędzie się dnia 28-go maja o 
godz. 11 rano, o czem zawiadamiają 

wanego. — B. Profesor Wydziału 

pogrążeni w głębokim smutku 

Siostry, bracia i rodzina. 

  

GA 

Stanisław Bohusz-Slestrzencedicz 
В. Prezydent Kolegjum i Kurator Synodu Ewangelicko - Reformo- | 

Sztuk' Pięknych U. S. B, 
w wieku lat 57 zasnął w Bogu. 

O smutnym ebrzędzie złożenia zwłok na wieczny spoczynek w dniu 

zawiadamia współwyznawców 

Konsystorz Ewangelicko-Reformowany. 

28 b. m. o godzinie 11-ej rano na cmentarzu Ewangelickim (W. Pohulanka) 

Przygotowania do koronacji Ostrobramskiej. 
Wczoraj od 8 do 11 wieczorem 

w. małej sali konferencyjnej wojewódz- 
twa obradowały pod przewodnictwem 
p. wojewody Raczkiewicza, wszystkie 
sekcje komitetu - uroczystościowego. 
Chodziło 0: skoordynowanie 'prac 
wszystkich sekcji z. zarządzeniami 
władz państwowych. > 

Notujemy główne postanowienia: 
Z racji wielkiego braku mieszkań, 

pielgrzymki przybywające z  djeccezji 
wileńskiej mają nocować na ostatnim 
przed Wiłaem popasie, wejść do 
miasta cankiem a opuścić Wilno przed 
nocą. Grupy i osoby przybywające z 
republiki litewskiej będą miały ze 
strony władz zapewnione jak najdalej 
idące ułatwienia, zarówno pod wzglę: 
dem przybycia do Wilna, jak i po- 
bytu w Wilnie. / 

Ceremonja koronacji Obrazu Mat: 

ki Boskiej odbędzie się nieodwołalnie 
przed portykiem Bazyliki, poczem 
nastąpi uroczyste przeniesienie obra- 
zu koronowańego do kaplicy. : ‹ 

Komitet dołoży wszelkich starań 
aby dzieci w tłumie nie było. Okres 
odpustowy ma być prolongowany 
aby odpustów doznali nie tylko ci, 
co w ciągu trzech dni przebyli w 
Wilnie. Uroczystości .koronacyjne 
prawdopodobnie potrwają dni 10. 

* Komitet wyda w najbliższym cza- 
sie odezwę, wzywającą gorąco  lud- 
ność, a osobliwie właścicieli kamie- 
nic, do doprowadzenia do porządku 
bruków, chodników, ;dziedzińców, tu- 
dzież do przeprowadzenia remontów 
fasad kamienic, przynajmniej na prze- 
strzeni kędy przechodzić będzie po- 
chód z obrazem Matki Boskiej. 

Wybory do Rad Gminnych. 
Wojewoda Wileński p. Wład. 

Raczkiewicz na mocy materjału zdo- 
bytego drogą przeprowadzenia lustra- 
cji szeregu gmin oraz sprawozdań 
poszczególnych starostów, z których 
wynika, że w wielu gminach działal. 
ność rad gminnych wiele do życzenia 
pozostawia, wydał rozporządzenie, na 
mocy którego we wszystkich gminach 
wiejskich województwa Wileńskiego 

przeprowadzone zostaną wybory do 
Rad Gminnych. V ek stanowič 
będą gminy w których wybory, te do- 
konane zostały w okresie ostatniego 
trzechiecii. Terminy wyborów w po- 
szczególnych gminach wyznaczone 
będą wkrólce, jak również nominacje 
przewodniczących komitetów  wybor- 
czych. | . 

Aresztowanie sekretarza okręgowego komitetu 
K. P. 

Onegdaj władze bezpieczeństwa 
im. Wilna zarządziły aresztowanie no- 
wonaznaczonego do Wiłna sekreta- 
rza okręgowego komitetu Komuni- 
stycznej Partji Zachodniej Białorusi, 
który przybył tu z polecenia Central- 
nego Komitetu partji dla objęcia se- 
kretarjatu. Przypomnieć należy, że 
los ten spotkał pięciu z rzędu sekre- 
tarzy tego komitetu. ‘ 

Z. B. 
* Przy aresztowanym znaleziono no- 

tatki, najnowsze instrukcje co do za: 
chowania się i agitacji przed -wybo- 
rami do Rady Miejskiej oraz znaczną 
sumę przeznaczoną na opłacanie wy- 
dawnictw i agitatorów. Aresztem tym 
wywrotowa robota komunistów wi: 
leńskich unieszkodliwiona została na 
czas dłuższy. 

na naszej scenie. W innych rolach głównych my, iż Charakter godności Biskupiej nie po. WINIUNNUNNNWNNNNNA WZW WOW 
cieszą się wielkiem powodzeniem $ 
nowska, J. Piaskowska, I. Jasińska, L. Woł- 
łejko, T. Piwiński, W. Malinowski i K. 
Wyrwicz-Wichrowski, który sztukę wyreży- 
serował. 

— Niedzielna popołudniówka. Po 
cenąch najniższych w niedzielę o g, 4 m. 30 
pp. Teatr Polski wystawia po raz ostatni 
<Jutro pogoda» — krotochwilę Hopwooda. 

— <Pani prezesowa» — świetna kro- 
tochwija Henneguina i Vebera niebawem 
wchodzi na repertuar Teatru Polskiego, w 
aa. czołowych sił artystycznych ze- 
społu. . 7 

RADJO. 
warszawskiej. 

jezo-meteorologi- 
Program — stacji 

12.00. Komunikat toni 
y. 
15.00. Komunikat gospodarczy i meteo- 

rologiczny. ; 
16.45—17.10. Odczyt pt <Zawód oflce- 

ra» z cyklu <O0 wyborze zawodu» — wygł. 
ppłk. Tadeusz Pełczyński. 

17,15. Koncert popołudniowy. Wyko- 
nawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. jana Dwo- 
rakowskiego, Wiktorja Miller-Horoszewska 
(tortepiau), Ada Falk (śpiew). 

18.40—19.00. Rozmaitości—wyp. p. L. La- 
wiński. 

wygł. dr. Konrad Górski. 
18.30—19.55. Radjokronika — wyp. dr. 

M. Stępowski. | 
19.55. Komunikat rolniczy. 
20.30. <Gała-na dworze Stanisława Au: 

gusta», obrazek sceniczny, zradjofonizowany pom. 
„w reżyserji Wandy Tatar. przez B. Hertza 

kiewicz. 
21.05. Koncęrt wieczorny. Wykonawcy 

ski. 
19.00—19.25. Odczyt pt. «Działalność 

naukowa i polityczna Adama Mickiewicza— 

. Perza- zwala Jego Ekscelencji ną wzięcie udziału w „ER 
akcji przedwyborczej w jakimkolwiek cha. 
rakterze. 

HAS 2 

Orkiesira P. R. pod dyr. Jana Dworakow: 
skiego, Kazimierz Butler (wioloncz.) i Stani- 
sław Nawrocki (akomp.). 

22.00. Komunikat  lotniczo-meteorologi- 
GE Ei Czasu. Komunikaty prasowe. 

2230—23.30. Transmisja muzyki tane- 
Cznej z restauracji «Rydz». 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Trup na brzegu Wilji, : 
wczorajszym na brzegu Wilji w okolicy 

Obchodzony będzie uroczyście w 
Warszawie dn. 9- czerwca. Aby zaś 
w tym dniu i głos wileński się ode- 
zwał, zainicjowane zostało temi dnia- 
mi zebranie mające udział wileński w 
tej uroczystości zorganizować. 

Odbyła się ta narada we czwartek 
wieczorem w sali Bibljoteki Teologicz- 
nej uniwersytetu, pod przewodnictwem 
ks. prof. Bronisława Żongołłowicza, 

przemówieniem zagaił. Przybyło na 

"Jubileusz arcybiskupa Roppa. 
Po wymianie zdań i propozycyj 

uchwalono: wysłać do Warszawy de- 
legację ż trzech esób złożoną, którae 
by ks. arcybiskupowi wręczyła jubi- 
leuszowy upominek i od imienia wcale 
dużej grupy wilnian najserdeczniejsze 
wyraziła gratulacje. Tu zaś na miejscu 
ma być 9'go czerwca odprawione so* 
lenne nabożeństwo na intencję arcy- 
pasterza — jubilata w Bazylice lub u 

ii dniu K'óry też i dyskusję, bardzo pięknem św. Jana, 
ajmie się tym całym udziałem 

Nr 114 ul. Antokolskiej znaleziono trup męż- wezwanie inicjatorów, ks. Żongołłowi- wileńskim w warszawskiej uroczystości 
czyzny. Oględziny wykazały, że na szyi to- 
pielca widnieje linja sztanglac jna. Prócz 
tego piersi pobite są tępem uderzeniem cze- 
goś twardego, muskuły na rękach podrapa- 
ne i podcieki krwi w wielu miejscach. 

„Zachodzi tu przypuszczenie, że trup 
znajduje się w wodzie od dnia 24 IV rb. 

Usiłowanie samobójstwa. 
bm. naprzeciw domu Nr 4 przy ul. 

cza, red. Cz. Jankowskiego i p. Br. Umia: 
stowskiego, przeszło dwadzieścia osób. 
Oprócz wielu duchownych spostrze- 
glišmy p. wicewojewodę Malinow- 
skiego, prezesa Gieczewicza, prof. 

wybrany przez zgromadzenie komitet 
w szczupłem gronie siedmiu osób, 
przewodniczony przez J. E. ks. bisku- 
pa Michalkiewicza, Zgromadzenie zaś 
wybrało trzech delegatów do War- 

Dn. 26 M. Zdziechowskiego, hr. Marjana Pla« szawy w osobach: ks. dziekana |ana 
Zyg- tera, p, Bohdana Szachrię, gen. Ste- Kretowicza, prof, Marjana Zdziechow- 

muntowskiej w celu pozbawienia się życia fana Mokrzeckiego, p. Wacława Ma- skiego i red. Cz. Jankowskiego, którzy 

(Betlejemska 86). 
Dwaj posterunkowi desperata z rzeki 

wydobyli. Przyczyna usiłowania samobój- 
stwa — nie ustalona, 

RS Bay zicże Sz, A anowi 
wicza Skradziono 
2200 zł. że: 

ubranie wartości 1200 zł. 

(Mickie- 
futra wartości 

i wielu innych bardziej  zbliżo- 
nych swojego czasu do Ь bi- 
skupa wiłeńskiego. Przybyło sporo 
pań. j. E. ks. biskup Michalkiewicz, 
mec. M. Engel i jeszcze kilka osób 

gotowość wzięcia udziału w Warszaw- 
skiej uroczystości, 

rzucił się do rzeki Wilji Edward Zajchowski kowskiego p. Stanisława Mackiewicza też 8-go wieczorem do Warszawy 
odjadą. 

Przypomnijmy že J. E. metropo- 
šita Ropp, liczący w chwili obecnej 
76 rok życia, został mianowany bi- 
skugem w 1900 roku i w Saratowie 

— A. Dubowikowi (św. Jakóba 10) za nieobecnych z racji różnych przeszkód, pierwsze duszpasterstwo djecezjalne 
ocą wybicia szyby w oknie skradziono wyraziło osobiście inicjatorom pełną piastował.



  . 

„Przed wyborami do Rady Miejskiej. 
Piąty dzień rejestracji. 

W dniu wczorajszym zarejestro- 
wało się w biurach Bezpartyjnego 
Komitetu Obrony Polskości i Fa- 
chowej a Oszczędnej Gospodarki 
Miejskiej 456 osób. Wilnianie! reje- 
strujcie się w biurach naszego Komi- 
tetu przy ul. Mickiewicza 15 (godz. 
10—1, 5—8): 

TR ul. Moniuszki 18 
m. 2. 

Snipiszki, ul. Wiłkomierska 3 
m. 21, 

Antoko!, ul. Antokolska 34. 
Zarzecze ul. Popowska 8. 
Nowe Zabudowania ul. Legjo- 

nowa. 
Snipiszki, ul. Chocimska 16. 
Nowy Swiat ul. Raduńska 26. 
Popławy, ul. Subocz 71. 
Wszystkie biura urzędują od 

7 do 9 wieczorem. 

Przedmieścia Wilna:  Zwierzy» 
niec, Soltaniszki, Snipiszki, Anto- 
kol, Zarzecze, Popławy, Nowy 
Swiat, manifestują za Bezpar- 
tyjnym Komitetem Obrony Pol- 
skości Wilna i Eachowej a Osz- 
czędńej Gospodarki Miejskiej. 
W ubiegły czwartek Bezpartyjny 

Komitet urządził wiece na kilku przede 
mieściach miasta, a więc: na Snipisz- 
kach, Zwierzyńcu (dwa wiece)* Sołta- 
niszkach (dwa wiece),  Zarzeczu, 
Popławach, ul, Raduńskiej, па КЮ- 
rych przy: bardzo licznym udziale 
publiczności, przemawiali mówcy: pp. 
Hermanowicz, Poredo, Jakubczyk, Ro- 
kicki, Jaksztas, Matelkiewicz, Tymow- 
ski i inni. 

Na wiecach tych powzięto rezo- 
lucje, w których ludność przedmieść, 
popierając całkowicie postulaty, wy- 
sunięte przez Bezp. Kom. zgłosiła 
swój akces do listy Bez. Kom. Obr. 
Pol. Ponadto w niektórych z tych 
miejscowości, to jest tam, gdzie nie 
było dotychczas naszych komitetów 
dzielnicowych, ludność samorzutnie 
je stworzyła. 

Agitacja przedwyborcza Żydow- 
skiej listy narodowej. 

We czwartek dnia 26 b. m. sjo- 
nistyczno-demokratyczny blok wybor- 

  

Spodziewać się jednak należy, że 
w składzie zwolenników „Żydowskiej 
listy narodowej* może zajść niejedna 
jeszcze zmiana. (r) 

Agitacja przedwyborcza orto: 
doksów. 

Komitet wyborczy ortokoksów ży- 
dowskich energicznie przeprowadza 
werbunek zwolenników dla swojej 
listy wyborczej, którą ortodoksi wy* 
stawią przy nadchodzących wyborach 
do wileńskiej Rady Miejskiej. 

Agitację przedwyborczą przepro- 
" wadzają ortodoksi w ten sposób, że 

codziennie zwołują dla odbycia mo- 
dłów wieczornych po 30—40 osob i 
w przemowie między modłami przed- 
wieczornemi, które według rytuału 
odbywają się przed zachodem słońca 
(„Mincha*) a modłami wieczornemi, 
które według rytuału odbywają się 
po zachodzie złońca, gdy gwiazdy na 
niebie ukazują się («Maariw»),—od- 
bierają ortodoksi od uczestników mo= 
dłów obietnicę, że oni będą głoso- 
wać na listę wyborczą ortodoksów. 

Ortodoksi spodziewają się, że tą 
drogą uda im się do wyborów za- 
pewnić @а swojej listy wyborczej 
kilka tysięcy głosów. (° 

Lewy blok robotniczy rozpadł się. 

Projektowany blok wyborczy 
wszystkich ugrupowań socjalistycznych 
istniejących w Wilnie za wyjątkiem 
P. P, S. i „Bundu* oraz Rady okręe 
gowej klasowych związków zawodo- 
wych (z ul. Wielkiej) który w sferach 
robotniczych przez pewien czas uwa- 
żany był za fakt dokonany, rozpadł 
się jednak ostatecznie. r 

Lekarze wileńscy w trosce o 
przyszłą Radę Miejską. 

Zarząd Stowarzyszenia Lekarzy 
Połaków w Wilnie w myśl uchwały 
nadzwyczajnego ogólnego zebrania z 
dnia 17-go maja br. ogłosił następu- 
jacą listę lekarzy swych członków, 
których Stowarzyszenie uważa za naj- 
bardziej fachowo przygotowanych do 
kierowania miejskiemi sprawami: sani- 
tarnemi. 

SŁOWO 

Międzynarodowy kongres rolniczy, 
RZYM, 27 V. W dniu wczorajszym po oficjalnem otwarciu prac 

międzynarodowego kongresu rolniczeg: o odbyło się posiedzenie pierwszej 
komisji kongresu, mianowicie komisji organizacji rolnictwa. Przewodniczył 
komisji Francuz Vogue. Wice-przewodniczącymi komisji wybrano Gautier 
Francja, Manehaud Belgja, Fudakowskiego Polska, Laur'a Szwajcarja i 
Hermes'a Niemcy. Następnie przewodniczący międzynarodowego związku 
rolników, delegat szwajcarski, Laur złożył sprawozdanie ze stanu organie 
zacji związku. W dniu dzisiejszym rozpoczną swe prace inne komisje 
kongresu. Na pierwszym punkcie porządku dziennego obrad znajduje się 
sprawozdanie z prac komisji rolnej międzynarodowej konferencji ekono- 
micznej w Genewie oraz dyskusja nad rezolucjami tej komisji. 

Francja ku puje złoto. 
LONDYN, 27.V, PAT. W kołach finansowych wzbudziło żywe zainteresowanie 

zgłoszenie Banku Francuskiego kupna znacznej ilości złota w sztabach. Bank Angielski 
potwierdza tę wiadomość i wyjaśnia, że tranzakcji tej dokonańo z Bankiem i że war- 
tość nabytych przez Bank Francuski sztab wynosi 12,500 tys, funt. szterl. Znacznie 
większą ilość złota nabył Bank Francuski w Nowym-Yorku. Obie tranzakcje są w związ- 
ku z wykonaniem przez Bank Francuski programu monetarnego we Francji. 

Zakopane po d śniegiem 
ZAKOPANE, 27.V, PAT. Wczoraj temperatura znowu znacznie się obniżyła. 

Przez całą noc i dzień wczorajszy padał Śnieg, który pokrył kilkunastocentymetrową 
warstwą góry i regle. W samym mieście śnieg padał przez dzień cały. + 

SPORT 
Uroczystości otwarcia przystani 

wioślarskiej. 

W ubiegły czwartek odbyło się, 
aczkolwiek w nienajlepszych warun- 
kach atmosferycznych uroczyste ot- 
warcie przystani wioślarskiej najstar- 
szej w Wilnie -organizacji wioślarskiej 
jaką jest Wileńskie Towarzystwa 
Wioślarskie. Doroczna ta uroczystość 
ściąga na brzegi Wilji oma), że nie 
ćwierć ludności Wilna, pragnącej jak 
najprędzej zobaczyć dzielnych wiośla- 
rzy. W tym roku było mniej rojno, ale 
za to przybyli podejmowani byli z 
iście staropolską gościnością. Uro- 
czystość rozpoczęto Mszo Świętą po- 
czem nastąpilo uroczyste podniesienie 
flagi oraz pfzyjęcie raportu przez pre- 
zesa Towarzystwa p. Stanisława Wań- 
kowicza (senjora). Po tem zgroms- 
dzeni obserwowali defiladę łodzi szy- 
bujących przy dźwiękach orkiestry. 
Przyjmowani  gorącemi oklaskami 
wioślarze,  wyprężali  wydelikacone 
snem zimowym muskuły, spoglądając 
nie bez pewnej dumy na „szczurów 
łądowych* szczelnie w jesienne palta 
otulonych. Skromnym podwieczorkiem 
zorganizowanym па przystani 3 p. 

  

    
  

  

  

graczy uznało za możliwe nie zgłosić się ! 
w ostatniej minucie musiano łatać składy. 
Wypadły one nie najsilniejsze. W pierwszej 
zaraz minucie po gwizdku sędziego kierow- 
nik ataku wojskowych Nikołajew zdobywa 
prowadzenie. 

Gracze nieprzyzwyczajeni do siebie bie- 
gają bezładnie i gra przedstawia „się Okro- 
pnie. Stopniowo sąsiedzi zgrywają się i po- 
ziom gry poprawia się. Cywlni podciągają. 
Sędzła dyktuje korner, po którym Rywkin 
wyrównywuje główką. 

Następnie Zajdel i Kugel (z karnego) 
zdobywają dwie dalsze bramki dla cywil- 
nych. 3 Ž 

W drużynie cywilnych wyróżnił się 
centr — pomocy Kostanowski pracowitością 
i doskonałem rozdawaniem piłki. Zajdel, 
Pawłowski i Halicki w ataku byli prawie 
bez zarzutu, Kugiela unosił temperament, 
to też z obrony wyrywał się aż do ataku 
usiłując sam zdobyć bramkę. U  wojsko- 
wych nikt się nie wyróżnił, chyba Luberda 
w ataku debjutujący, Mecz na ogół raczej 
humorystyczny. Bez niezbędnej dozy zacię- 
tości i ambicji klubowej. Publiczności nie 

wieje. * p 

WOT IO AS VERTĖS 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 
Prosimy uprzejmie o 'umieszczenie „na 

łamach Pańskiego poczytnego,dzienika nastę- 
pujących słów kilku. 

obec ostatnich imprez, zainicjowanych 
przez t. z. «Światfilm» Daan poza. 
wspomnianą placówką istnieje w Wilnie od 

Tydzień Morski w Wilnie 
'22 maj 29 

Zapoczątkowanie sportu żaglowego na uroczych jeziorach 
Wiieńszczyzny. 

Uroczystość Ligi Morskiej i Rzecznej 
w niedzielę dnia 29 maja 1927 r. w Trokach w programie: 

Wiec pod kolumną na rynku w Trokach. 
Otwarcie i poświęcenie przystani L. M. A na jeziorze Trockiem. 

(typu jolli). 
Uroczyste podniesienie bander L. M. R. 2 
Pokaz manewrów flotylli łodzi przy pomocy sygnalizacji optycznej (flagami) 

Chrzest pierwszego żaglowca 

п
н
 

z udziałem klubów wiošlarskich, 
6. Prelekcja w ruinach zamku na wyspie. я 4 
1. Zabawa z loterją tantową w parku miejskim (cena losu 50 gr.j, (orkiestry, 

tańce, bufet, spacery łodziami po jeziorze, ognie sztuczne ina wyspie). 
Wieczornica taneczna w Kasynie oficerskim 22 Baonu K. O, P, (zaproszenia 

w cenie 2 zł. do nabycia u pp. gospodarzy na miejscu). 
Wstęp do parku gr. 50 dla młodzieży i szeregowych gr. 20. 
Wyjazd z Wilna do Landwarowa pociągami g. 8.15 1 'g. 11.00 (pociąg specjalny) 

i autobusami (z napisem do Trok) z placu katedralnego o g. 8.30 ' (cena biletu bezpo- 
średnio na miesce uroczystości zł, 2.50 od osoby). 

Dojazd z Landwarowa do Trok autobusami i dorożkami. 
Odjazd powrotny z Landwarowa pociągami o godz. 19.04 i 21.46 (pociąg specialny) 
Informacje szczegółowe w rubryce «Kronika»: 

Ogólna wycieczka Wilnian do Trok! 

POZ A O TNT SS TS INT PCT VEKA 

Tydzień Morski w Wilnie! 
Uroczystość Ligi Morskiej i Rzecz- 

nej w dniu 29 b. m. w Trokach, jak 
się dowiadujemy, zaszczyci swą 
obecnością szereg osobistości ze 
wszystkich sfer społeczeństwa z p. 
Wojewodą Władysławem Raczkiewi- 
czem na czele. i 

Dla wygody wycieczkowiczów zo: 
stanie uruchomiony przez Dyrekcję 
K. P. w tym dniu od Wilna do Land- 
warowa dodatkowy (nadzwyczajny) 
pociąg z odejściem z Wilna o godz. 
11. W powiotnej drodze wagony te- 

*go pociągu będą doczepione w Land- 
warowie do lokalnego pociągu Nr. 
1759, który tego dnia przychodzi do 
Landwarowa o godz. 21.36, odejdzie 
zaś o godz. 21.46. Ponieważ pociąg 
Nr. 1759 pod żadnym pozorem po 
nad wyznaczony czas przetrzymany 
nie będzie, Dyrekcja K. P. uprasza o 
uprzedzenie wycieczkowiczów, by 
obowiązkowo zebrali się na st. Land- 
warów nie później jak o godz. 21.36. 
Bilety na przejazd wycieczkowiczów 
będą wypisane blankietowo oddzielnie 
dla każdego wycieczkowicza z pobra- 
niem opłaty według taryfy podmiej- 

  

  

  
  

Okręgowa Komisja Robót Publicznych m. st. Warszawy 

ogłasza publiczny konkurs architektoniczny 

ców gmachów: Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa 

Robót Publicznych w Warszaw'ę. Konkurs 

chitektów Polaków. 
Warunki i program kankursu oraz 

opłatą 10 sł., otrzymać można w Warszawie w kancelarji Okrę- 
gowej Dyrekcji Robót Publicznych m. st. Warszawy—ul. Kre- 
dytowa Nr. 9, 1-sze Piętro, oraz w Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego—Królewska 5, począwszy od 23 b. m. 
do 13. We Lwowie, Krakowie, Poznaniu i Wilnie—w miejsco- 
wych Kołach Architektów. 

Sp. Akc. w Wilnie 

ma zaszczyt 

w Wilnie przy ul. 
Zgromadzenie 

1 3) 
dziennym: 

Zagajenie i wybór 
Sprawozdanie zarz: 

5) WS: kapitału zakładow 
6) Wybór zastępujących członkó 

oraz wybór komisji rewizyjnej. ` 
7) Wolne wnioski. 

DIET. Sianio. 

nnn ZZ 

Zarząd Nowo -Wiłejskiej Fabryki Masy 
Drzewnej i Papieru 

dać do wiadomości p.p. Akcjonazjuszy, że dnia 
19 czerwca 1557 r. 0 godz. 5-ej p.p. w Jokalu Zarządu Spółki 

Słowackiego 4, odbędzie się Zwyczajne 
Akcjonaijuszy z następującym porządkiem 

rzewodniczącego. | 
li za rok operacyjny 1926, 

3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. | 
4) Zatwierdzenie Bilansu za rok 1926 i podział zysków. 

| Zarząd i zastępców, 

na wykonanie szki- 

ogłasza się dla ar“ 

plan sytuacyjny, za 

B
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0
0
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0
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0
4
0
0
0
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0
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” . 

w godzinach od 11 

(oraz SEFAdEIIĘ „acc. 
ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wilno, Żawalna 11-a 
Skład maszyn 1 narzędzi rolniczych. 
Na zakup łubinu Państwowy Bank 

Rolny udziela pożyczki. 

   

robactwa. 
kach A
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japoński „Katol“ 
naftalina woni. Kufry lub szafy 
chowywan. ubraniem należy s 
zamykać dla  uniknienia 
a= <KATOL» radykalnie tępi: 

OLE, pchły, wszy, pluskwy, prusa- 
ki, karaluchy, komary, muchy, musz- 
ki na kwiątach, mrówki i wszelkie 

dač we wszystkich apte- 
składach aptecznych. 

H0005000060000040000000:004000000 

A: "zówek 

I 

wlasny rachunek. 
Warunki przetargu, 

zwrotem kosztów, oraz 

d
0
0
0
0
0
0
0
7
 

pokój Nr 11. 
Ostateczny - termin 
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| SPRZEDANO więcej 
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|. nadaje 
kążnejT WÓRZY | 
KOBIECEJ |; 

rem 

Niź DWA MILIONY sło 
| gp ZEN ы : 

BA 
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au
 

КОМ/` 

   

   
` Опрпо    
  

4 Polskie Zakłady 

Wapienne     

  

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

w Nadlešnictwach: „Lawary- 
„ Baksztańskiem, Jeziorskiem, Święciań- * 

s jach! mię i kosi bolą Fi 
lo przetargu dopuszczane rm, 
wykażą się toBabiiki wykonanemi a 

otrzymać można w Dyrekcji, ul. Wie| 

czerwca 1927 roku godzina 12-ta. | 

POLECAJĄ 

„Biel” 
4 w Opocznie (Woj. Kieleckie) 

  

   referencje Szt lui Generalnego. 3 

SUKCES ZAPEWNIONY. Dowiedzieė 
się; Ul. Szopena 3, m. 5, od 

— (n) Ceny w Wilnie x dnia 27. 
maja r. b. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 51 — 
55 zł za 100 klg. owies 45—47 (zalež- 
nie od gatunku), jeczmień browarowy 49— 
53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 31—33, 
pszenne 32—33. ziemniaki 10.00, słoma 
żytnia 10 — 12, siano 18—20. Tendencja 
spokojna. Dowóz słaby. 

Mąka pszenna amerykańska 100-110 (w 
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—%0, gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. : 

Chleb pytlowy 50 proc. 70—75, 60 proc- 
60—65, razowy 52 — 56 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 

етапа 85—095, perłowa 80—9%), pęczak 
,Jaglana 70-80. р 

Mięso wołowe 250 — 270 gr. za 1 kge 

przówe 300—32) sohab 240-350, boorek | we 
340-280 szynka świeża 300—320, wędzona 

Aaa aa w 1 gat. 4.00 — 
4.20, II gai > szmałec wieprzo' 
450—480, sadło 380—400. rd 

Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 Mtr, śmię- | 
tana 180--200, twaróg 120 — 180 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 220, masło nieso- 
lone 700 — 750, sojonr 550 — 600, desero> 
we 780—800. 

CZTAOCY M, ZADZEACZU NODE TK APA. 

GIEŁDA WARSZAWSKA | 

    

  

   

    

  
  

    

Stowarzyszenie Lekarzy Polaków, w „D- szeregu lat, zalegalizowane przez odnoś 
pa czyli t. zw. „Żydowska lista na- jako organizacja wyłącznie zawodowa Sap. zakończono uroczystości. Mily władze, Polskie: Zrzeszenie fachowców pod skiej odrazu tam i z powrotem, co pęyizy i RAR ATP 
rodowa*, wydał pierwsze swoje we- ; zupelnie apolityczna, pozostawiając nastrój oraz nadzwyczajna uprzej- naz. <Związek Artystów Sztuki Kinematogra- wynosi po 1 zł. 44 gr. od osoby w ы zwanie przedwyborcze, w — К!бгет йС bo. mość gospodarzy cechowały jak zaw- ficznej», którego kardynalnem zasaniem i ce- oDydwie st bilety t Trans. Sprz. Kupno, 
przypomina ludności żydowskiej aby ŠMM Cžionkom wolną Ek w jwaod: sze uroczystości otwarci į т К popularyzacja sztuki śród miemzkań. | og." wydawane w kasie sł. Wilno Roku kar. maa a dopilnowała by każden został pra rach, przesłało listę do następujących SZ czystości otwarcia przystani ców Wojewodz. Wschędnich. Jednocześnie DĘdą wydawane w kasie st. Wilno Belgja 124,30 12461 12390 
Gdława isć na „listy Kodai da Bey RC wyborczych, ist- Wa . Nė wek i eis aż aa ь A z ŽePoniianą placówką a Holandja az 359 10 357,30 

> * niejących w Wilnie: ymi na przystani zauważyliśmy pa- «За » 1 jej imprezami <Związek Artyst. obec wypisywania tak znacznej Londyn 43,34 
o. 1) Bezpartyjny Komitet Obrony nów: wojewodę Raczkiewicza, vice- Sztuki Kinematogr.» absolutnie mic wspólne. jlości biletów Dyrekcja uprasza © Pasa A gs ООа 

Tarcia w „Žydowskiej liście na- Polskości Wilna i Fachowej a Osz- Wojewodę Malinowskiego, prezesa *Związek Artystów Sztuki _ przybycie na st. Wilno dla wykupie- Praga 2650 _ 26,56 26,44 
so rodowej". ы czędnej Gospodarki Miejskiej; dat e Ne ej rai, inematograficznej s biletów conajmniej na jedną go- z so Dz 172,50 

kład ugrupowań należących do 2) Zjednoczony Polski Komitet С2а, zresztą nie spos wyliczy! Ino, zinę przed odejściem pociągu. ede! ь 125,64 
bloku  sjonistyczno-demokratycznego Wyborczy Uzdrowienia Gospodarki wszystkich wybitnych osobistości. LRKD TT SERIO, Wszelkich informacji na dworcu gi DĄ 208 1515 н я г s me : a Р й 238,65 
we ADA. AR da panfa Ży Bad Centralny Komitet W / Pierwsze w Z uni- | Konieczny dodatek do paszy £ W ZET, R R powder Seri r - i Cen y- wersyteckie. r ы : ае › dów religijnych «Mizrachi», która w borczy; 2 : DO ‚ e. Osoby życzące sobie pozostać na 5 PrPożyczka koaw. 65,75 

swoim czasie wystąpiła z tego bloku, 4) Komitet Wyborczy PPS. i Kla- A NE A loro 2 Sól bydlęcą drobną € wieczornicy tanecznej w Kasynie bę- POR doln owa 64 3 85,25 
obecnie znów wróciła na jego łono, sow. Związk. Zawod.; | stani wioślarskiej A Z S-u, Zdał. Sekcji ė Ф dą łv zapewniony powrót do Pożyczka kolejowa 102.80 103 
po załatwieniu spraw spornych 5) Polski Komitet Wyborczy Związ- Wfioślarskiej organizuje regaty  uniwersy- 4, Kredę szlamowaną © Win  utobusami odjeżdżającemi o 8 pr. listy žastawne Banku Gosp. Kraj. 92.00 

W ostatnich dniach wystąpili na- ków, Stowarzyszeń i Przedmieść m. teckie międzywydziałowo na _ Wil, Aczkol. $ g g0de. 24.00. 8 pi big a Rot, Kraj. 93 
tomiast z tego bloku sjonistyczna Wilna. : a tych pierwszych regat nie będzie oc. ziemskie 62,65 61.80 62,30 
partja pracy «Nitachduih», a ostat« Lista: Dr, med. Borowski Antoni, dr. M alei p dei woj dając yna ę Maczkę kostną Ž Z SĄD ów. 8 proc. warst. 60 

dos ar L i na a Fr Ux Nim 
i ‚ w : ь czew. ‚  SzCzegóły uroczystości b e nie- i л г r -ОИ аа ан о на Обуще Эл Ма "m8" $ Zygmunt Nogrodzki $ sis Šias vls gina ia 27 moje se l. RÓ Aa pzy tk doł Ф ` © przeciwko Mikołajowi Zabiełło osk. z art Wilno, dnia 27 maja 1927 r. 

Wystąpieni to jest wynikiem cią- dr. med. Obiezierski Marjan, dr. med. Cywilni — Wojskowi 3.1. Ф i ė 155 K. K. o zabėjstwo połączone z rabun- Zioto 
głych sporów na tle podziału man- Petrusewiczowa Marja, dr. med, Saia- w . i ė Wilno, Zawalna 11-a kiem dokonane 7 maja rb na osobie Anto. popie 460 459 3 
datów pomiędzy ugrupowania wcho- rewicz Aleksander i dr. med. Świerzyń- czwartek z okazji dnia Wil. O.Z.P.N. S. й © niny Kabickiej w pobliżujmaj. Raczki. ` у zad 1 Żyd * Е zorganizowany został mecz reprezentacji cy- Skład maszyn i narzędzi rolniczych. Sprawca po dokonaniu zabójstwa zra- Li ta: eee. t. zw. «Żydowskiej ski Florjan. sa ii me 2 racji rg kil LII bował pomienionej 50 „rb. w złocie i 15 Wi. B Rae KI = 

е pogody wielu z wystawiony lo składów. złotych. „B. - (bri 

+ ы 
— 

© Miejski Ki A Krwią zmaz. iny* Ogłoszenie. SUMY | 
nematograf wyświetlane filmy: 99 rw ą azane w ny dramat w 7-miu aktach, | Ф 8 ы ienięž 

Bellamy. Nad : <SZESČIORA iż „ kk Zarząd Więzienia <na Łukiszkach> w pieniężne na opro- 
2 Kuituralno-Oświatowy a. Dać REA Bony 2 R negrų w 2 aktach ė Flance m Rozsada Ф Wiinie, przy ulicy, Więziennej Nr. 6 podaje AM I 
e Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) W poczekainiach koncerty radjo, Ф® т Ф 3'{„' br a: skdanie LU w leki gwarancje loknije, 

© warzywne i kwiatowe w wielkim * Zarządu AS Spoaedaż z Hf s 

Kino: ją @В 1 Potęgi ! Konrad Vetdt, Emil ings, Lil D Lilj. Davis. i przetargu у * ОйдйвКа: 6, 1 
.Тий'-ято'оп]а E iai As pati iii daros aliouane) Hi wa, akt NE Owa sė wyborze „polecają szmelcu metalowego, który oglądaę można Ик _0'5’_'9…’ 
Šu. A. Micklewicza 22, m Miłość zaślepia ««  Dancingi. Modne toalety. Dancingi, 5 Ф zaklady W l Ф с!:‘‹}‘я'і':'піі:, .&“Ёоаёіп;.‹;\ъ a kę aa 
© UNUNENNNNNMBU Wiktora Leona. >» ` sa PARTER od 50 gr. $ ogrodnicze e er a ф "ny —Szczegółowe informacje na miejscu. Samochód 

. z - EDG. - i ul. Sadowa Nr 8, ul. Słowackiego Nr 6 (dawn. 4 Ё <Mercedes> w dob 
6 Kino Helios“ Najatishcyjnicjezy Szlagier Sa „Współczesna Lubarry* w 12 all. na tie ©. Kaukaska). Ceny umiarkowane, Sprzedaż od godz. 7 do 18. Pm ADR WORA u stanie sprzedam KT 
"12 autent. zdarzenia miłości jednego zmonarchów współcz. do Garaigce) „modelk! paryskiej, miłości © wielki wybór nei bal e: ŁUPIEŻ gwa" oczyszcza m. tanio, Kalwaryjska 55, 
©® ul, Wilefiska 38, wywoł. rewolucię i dentronizasj L głównej MARJA CORDA. Przegląd najnowszych 4 elki wy pelargonji do balkonów. L sani Sis aż E ko A Či Ez ® 

у Ё —- В " ai < 2 1 pa Į male: iebywały przepych wystawy. - : tasych. wyró, laboratorjam A. s godz. | 

3 
WI , Warszawa, Marszał- @ : | OGŁOSZENIE ROSZ as TTT Odłoszenie, ZONE kowska ło 5 Pokój | 

: : UWADZE GOSP | ё bNa matury Z NIEMIECKIE | 

konkarsa arebitaktonicznego ŁUDINY, żem i ur" z ZEE ce: оуе мт лана са [DO SN TENS ausų niebies ane į wypróbowany + щ i "4 jez. przygotowuje nauczyciel z о- oldowa 7 m. 1, ubrania Od Moli oygin. proszek AS KR praktyką pedagogiczną, Posiada 4 | 
> 

Ps Pokoje 1 
  1.2 lub 3 z wygod.i   

ślepe kosztorysy za We dworze, T klm. od 
wszelkie za stacji kol., w ładnej 

ka L.66 i zdrowej miejsco- 
wości z całodziennem 

wnoszenia ofert 7 urzymaniem, las 50- 
nowy, park, rzeka, 

Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferen- jezioro, tenis, radjo, 
ta bez względu na wysokość oferowanej wycieczki it. pr ró- 
sumy. zrywki wiejskie. Infor+ 

Dyrekcja a Państwowych: macje w adm. <Słowo> 
w Wilnie 

Nr. ę Polski 3: ZOPPOTY. SĘ 
OOOPOOGP" nat «Halina» , Nordstr. 

73 nad samym mo: 
budowlane ф rzem, žadne słoneczne 

i rolnicze pokoje, wykwintna i 
zdrowa kuchnia, 

zgłoszenia na miejscu 

› ELEFON 
12-29 

| мка DOBRA O. 

mielone 

  

DOKTÓR 

D, ZELDOWICZ 
chor.WENERYCZ- 
NE, M OPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR 
$.Zeldowiczowa 
RYCZNE 1 ne. 
DRÓG MOCZ. ° 

rz 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

kuchn, odstąpię zaraz. | 
Zakretowa 5-2, m. 8 | 
od g,10—12i od 4—7 

i 
IESZKANIR do | 
Įwynajgcia 6 po- | 
koi Z werandą, 

ogrėdkiem, elektrycz- 
ścią, w murowanym 

domu koto ul. Witole 
dowej. Dowiedzieć się: 
Montwiłłowska 14 gd | 
g. 9—12 i oa 3—5 pp. 

    
TAVE Nr. BI. 

  

  

tel. 277 
: 2 lub 3 pokoje 

> słoneczne w ce 
Akuszerka miasta, nadające. się 

Wi Smiałowska na biuro dla przedsię- 
przyjmuje od godz, 9 biorstwa handlowego 

do 19. Mickiewicza ub przemysłowego Od | 
46 m. 6 1 lipca do wynajęcia. 

WZP. Nr 63 Wiadomość: Jagielloń* 
ska 10, m. 3. 

Dr. 6. Wolfson 
nn nah | 

gubioną książecz- 

weneryczne, _moczo0- Z kę wojsk. wyda” 

oe i skórne, ui 

  

ną na imię Jana 

ileńska 7, tel. 1067 Kosobuckiego.  unie- 
ważnia się. 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński, Drukamia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23


