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Zadania przyszłej Rady 
Miejskiej. 

P. prof Sławiński o stanie kultural- 
| nym Wilna.- 
| Dużo się mówi i pisze dziś o 

przyszłej Radzie Miejskiej. Nie spo- 
sób nie przyznać racji żądaniu opinii 
publicznej, domagającej się od Samo- 

do Niemiec na czas ograniczony, 
BERLIN, 31 V. PAT. Biuro W М!а donosi, że z personelu 

tow. «Arcos» tylko 120 osób otrymało wizę na przyjazd do Nie: 

miec i to jedynie na czas ograniczony, a manowlcie na sześć 
tygodni „Kreuztg." dodaje, że w połowie bieżącego tygodnia przy. 

rządu sprężystości, dbałości o interesy będą do Berlina Chinczuk i Rozenkholc, którzy mają omówić z 

miasta i umiejętnego prowadzenia go- rządem Rzeszy przyszłe szczegóły przeniesienia <Arcosu» z Lon- 

spodaski miejskiej. dynu do Niemiec. jeżeli stan zdrowia Cziczerina pozwoli mu na 

Zbyt często jednak zapomina się to, przybędzie on również do Beruna, aby wziąć udział w tych na- 

o drugiej stronie medalu. Pozosiawia radach. 
się = 2 kwestje kulturalne. BERLIN, 31 V. PAT. Półurzędowy komunikat oświadcza ka- 
Wilno słusznie uważane jest za Ateny tegorycznie, że ze strony angielskiej nie były czynione Niemcom 

polskie. żadne propczycje związane z obecnym zatargiem angielsko-so- 

! Obowiązkiem samorządu jest dbać wieckim. Koła urzędowe nie spodziewają się też żadnych tego ro- 

o rozwój kulturalny miasta i nie dać dzaju kroków ze strony Anglji. | 

Komintern wzywa na pomoc. 
MOSKWA, 31 V,,.PAT. Radjostacja moskiewska donosi, że zwy- 

czajne posiedzenie plenarne komitetu wykonawczego Kominternu zostało 
zamknięte. Na sesji tej przyjęto szereg rezolucyj w sprawach chińskich, w 

sprawie grożącego niebezpieczeństwa wojny i w sprawie działalności opo- 

zycji. Po zamknięciu sesji ogłoszono wezwanie do robotników i włościan 

onalnego pod tym względem. jeżeli 
mówimy o naprawie bruków, o Капа- 
lizacji, wodociągach, rozbudowie i 
higjenie miasta — to tylko poto, by 
uczynić Wilno kulturalniejszem ze- 
wnętrznie.   

| chowywać. 

całego świata, do wszystkich uciskanych ludów, żołnierzy i marynarzy, aby 
bronili rewolucji chińskiej i podtrzymywali ZSSR. Odezwa podkreśla, że 
wtargnięcie do ambasady sowieckiej w Pekinie i zerwanie stosunków z 

Sowietami przez Anglję stanowią, sygnały wielkiego niebezpieczeństwa w 

obliczu którego masy pracujące winny zacieśnić swe szeregi dla walki z 
imperjalizmem światowym. * 

„Prawda“ o zamiarach Anglji. 
MOSKWA, 31. V. Pat. „Prawda* twierdzi, że zerwanie przez Anglję 

stosunków z Rosją Sowiecką pozostaje w związku z usilowaniami Anglji 

postawienia stosunków między ZSSR a państwami kapitalistycznemi wobec 

Ale przy tem wszystkiem pamiętać 
należy, by nie zatraciło Wilno swego 
specyficznego, odrębnego charakteru. 

'Mamy w skarbcu pamiątek bardzo 
wiele. Trzeba tylko je umiejętnie prze- 

Jeżeli zwróci się uwagę na archi- 
tekturę Wilna, na jego położenie geo- 
graficzne, to przyznać trzeba, że sta- 
mowią te czynniki doskonałą oprawę 
dla ducha wileńskiego.   nowej fazy wytężonej walki. Oświadczenie Lloyd Georgea potwierdza, że 

zer: anie stosunków oznacza przygotowanie wojny przeciwko ZSSR. Rząd 
sowiecki — kończy prasa — będąc przedmiotem ciągłych prowokacyj i 

najb ezczelniejszych napaści stwierdził przed całym Światem swe stanowcze 

pokojowe dążenia. 

Eskadra angielska płynie do Rewia. 
Z Rewla donoszą: Eskadra angielska w liczbie kilku;pancerników zapowie- 

działa swoją wizytę w Rewlu na czerwiec r. b. Prasa Sowiecka uważa wizytę tę 
za jaskrawą demonstrację przeciwko Sowietom. 

Neutralność Łotwy. 
RYGA, 31—V. PAT. Jak donosi „Socialdemokrat* minister spraw za- 

granicznych Zeelens w rozmowie z pełnomocnikiem sowieckim  Lorenzem 
oświadczył, iż rząd łotewski zachowa neutralność w konflikcie angielsko- 

sowieckim. 

Sam fakt istnienia odrębnej kultu- 
ry wileńskiej zmusza niejako do roz- 
toczenia "nad nią troskliwej opieki. 
Lecz nie wystarczy ' konserwować. 
Należy uprzystępnić korzystanie ze 
skarbów u nas nagromadzonych sze- 
rokim warstwom społeczeństwa pol- 
skiego. Dużośmy utracili podczas za* 
borów. Wiele rzeczy zniszczono, wie- 
le poszło w niepamięć, lecz nieśmier- 
telny genjusz Wilna żyje, i dziś na 
nas, na samorządzie naszym ciąży o- 
bowiązek opieki nad nim. Zbyt świet- 
ną jest przyszłość Wilna by upaść 
mogła. Chodzi tylko o kultywowanie 
przekazanych nam wartości. Zbyt 
wielkie są tradycje Wilna by je za- 
przepaszczać. ; 

Gospodarka miejska winna stwo- 
rzyć dla rozwoju kulturalnego Wilna 
sprzyjające warunki przez postawić- 
nie miasta na stopie miast zachod- 
nio-europejskich. Stając dziś wobec 
wyborów do Rady Miejskiej powie- 
dzieć sobie musimy, że pracę tech- 
niczną wkładamy na barki samorządu 
i czynimy go za owocność jej odpo- 
wiedzialnym. Ale jednocześnie chce- 
my, by ten samorząd zrozurniał zna- a ! 
czenie ogólnopolskie Wilna i kultury Dzisiejszy „Times* nawiązując do faktu wręczenia tej noty wypowia- 
wileńskiej. da pogląd, że nacisk skrajnej lewicy na rząd egipski ma swe źródło w 

Wilno jest jedynem miastem w usiłowaniach odmówienia sirdarowi przewidzianych przez traktat kredytów. | 
Polsce, które miało przez trzysta lat Usiłowania te skłoniły rząd brytyjski do wyraźnego wypowiedzenia się w 
z rzędu uniwersytet. Emanacją ducha kwestji armji egipskiej. Stanowisko rządu brytyjskiego nie należy jednakże 
wileńskiego jest ideologja filomacka i uiożsamiać z jakiemikolwiek dążeniami rządu do wycofania aktu uznania 
filarecka, którą żyła Polska w rozbio- niezależności egipskiej nadanego w lutym 1922 roku, a stanowiącego 
rach i do której dziś się raz po raz prawno:państwowy statut tego kraju. 

* zwraca, Parlament egipski zostanie rozwiązany. 
Obok spraw codziennych niejako, LONDYN, 31—V. PAT. Dziś wieczorem premier egipski zakomuni- 

ies o podniesienie poziomu gospo- kuje parlamentowi egipskiemu tekst noty angielskiej. Jeżeli parlament nie 
Wilna je Sprawa kultury swoistej zgodzi się na żądanie Anglji to zostanie prawdopodobnie rozwiązany, a ilna jest, pierwszorzędną. Chodzi nowe wybory wywołają rozruchy przeciwko cudzoziemcom. : 

tu już o przyszłe oblicze Wilna i ro- Włochy chcą obją & protektorat nad Egiptem. 
lę jego w życiu całej Polski. / 

WIEDEK, 31.V, PAT. <Neue freie Presses donosi za <Westminster Gazette 

Konflikt angielsko-egipski. 
LONDYN 31-V. PAT. Lord George Lloyd wysoki komisarz  brytyj- 

ski przy rządzie egipskim wręczył wczoraj premjerowi Sarwat-Paszy notę 
rządu brytyjskiego zredagowaną w tonie stanowczym, choć przyjaznym. 
Nota zawiera szereg uwag i postulatów rządu brytyjskiego i ma na celu 
usunięcie nieporozumień, które wyłoniły się w czasach ostatnich w związ- 
ku z niektóremi zagadnieniami armji egipskiej. Bezpośrednią przyczyną, 
która wywołała notę, są pewne przedstawienia pocżynione przez komisję 
wojskowągparlamentu egipskiego. Przedstawienia te zdają się być wyraźnem 
usiłowaniem niektórych kół politycznych egipskich wciągnięcia armji do 
polityki i walki partyjnej. 

  

Niech Rada Miejska obok napra- 
wy bruków weźmie pod uwagę Zza- jąkoby Włochy dały Anglji do zrozumienia, że jeżeli nie czuje się dość silnajaby chowanie pamiątek wiłeńskich, obok utrzymać porządek w Egipcie i uchronić cudzoziemców, to Włochy byłyby go. kanalizacji niech postawi sprawę za- towe objąć protektorat nad Egiptem. 

chowania charakteru odrębnego Wil. _ Wykluczenie Trockiego Z internacjonału esnem zeuropei 5 
: = bor RECZ MOSKWA, 31 V PAT. Kom tet wykonawczy trzeciej międzyna- 

rodówki uchwalił rezolucję proponującą wykluczenie Trockiego 4 otrząsnąć się i nadrobić 

to a [kor dziedzinie kul. Wrazie kontynuowania przez niego działalności opozycyjnej. 
=== tury : 

Masowe aresztowania w Kownie. 
Kto stoi na miejscu, ten się cofa. 

| Podjąć więc należy pracę na no- 

wb i posiadając bogaty plon przesz- Z Kowna donoszą o wzrastającym wciąż terorze i prześladowaniach. Obóz 
łości iść dalej, by zbogacić wieloletni internowanych w Worniach jest już przepełniony: ь 
dorobek. Masowe aresztowania stoją rzekomo w związku z rosnącem niebezpie- 

czeństwem kómunistycznem. czoraj na stacji kowieńskiej wykryto wielki ba- 
gaż bibuły komunistycznej. W związku z tem aresztowano wiele osób. Streszczając, zawrzeć można w 

kilku słowach to, co wyżej było po- W miasteczku Wejwery aresztowano kilkunastu uczni seminarjum nau- 
czycielskiego. r wiedziane: przyszła Rada Miejska 

b ać oo Seji fad t aaa” Kowna ogłosił nowy długi spis zesłanych do obozu koncen- 

ienie i i i racyjnego. 

: 

mas wolnych > wszelkich po- = Na granicy łotewskiej aresztowano posła na sejm social-demokratę Józefa *czynań kulturalnych i stawiać je na- Karisa, 

równi z aktualnemi zadaniami gospo 
darczemi, 

który usiłował zbiec do Łotwy. 

Referendum na Litwie w lipcu. 
' 17 Kowna donoszą, że rząd postanowił wyznaczyć referendum w sprawie 

zmiany Konstytucji i ordynacji wyborczej, na koniec lipca r. b. Rząd przy- 
puszcza, że referendum potwierdzi projekty rządowe, w przeciwnym razie wybo- 
ry odbyć się będą musiały według starego prawa wyborczego. b 

TC. 
KmA 

przedaży detalicznej cena po *dyńczegą n—ru 20 groszy. 
> o я ог]'- піир:і ona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówjjonych nie zwraca. 

  

BARANOWICZE — ul; Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

| | 

  

  

W połowie maja odbyła się w 

Jachymowie, w Czechosłowacji, kolej- 

na konferencja t. zw. „Małej Enten- 

ty”. Z tego powodu, jak to zwykłe 
bywa, w prasie europejskiej wyczyta- 
liśmy, że Mała Ententa się «rozpada», 

to znowu, że się «odradza». Ani jed- 
no, ani drugie: poprostu Mała Enten- 
ta trwa i jest nadal mocna na fun- 
damentach, jakie jej zbudowano. Nie 
nałeży jednak nigdy zapominać, że 

fundamenty te zakroili jej budowni- 
czowie — Edward Benesz, Take Jo- 
nescu i Momczilo Ninczicz — dość 
skromnie. Traktaty czesko-rumuński 

(Bukareszt, 23 kwietnia 1921), ru- 

muńsko-jugosłowiański (Belgrad, 7 
czerwca 1921) i czesko-jugosłowiań* 
ski (Marianskg. Lazne, 31 sierpnia 

1922), uzupełnione przez trzy kon- 
wencje wojskowe, mają wyłącznie na 

celu niedopuszczenie do jakichkol- 
wiek przedsięwzięć odwetowych Wę- 
gier. Jedynie traktat rumuńsko-jugo- 
słowiański skierowany jest również 

przeciwko Bułgarji. To wszystko. Na 
tym terenie Mała Ententa jest i bę: 
dzie silna. W tym zakresie zasługuje 
ona na miano «wielkiego mocarstw2 

w formie kooperatywy», jak ją nazy- 

wają publicyści francuscy. | 

Ale owe «mocarstwo» pozostawia 

'swym członkom swobodę ruchów w 

stosunku do Niemiec, do Rosji i do 

Italji. Rozumie się samo przez się, 

że swoboda ta ograniczona jest wzglę- 
dami wzajemnej przyjaźni, jaka pań- 
stwa Małej Ententy łączy. Wypróbo- 
wała to ostatnio Italija, która zbyt 

wyraźnie usiłowała odciągnąć Rumunję 

od jugosławji. Rumunja dała w Rzy- 
mie do źrozumienia, że jej wdzięcz- 
ność za ratyfikację układu w sprawie 
Besarabji nie idzie tak daleko, aby 

narażać na szwank żywotne interesy 

rumuńskie. Wie jednak dobrze Bu- 

kareszt, że ltalja nie zrezygnuje z 
zamiaru rozszerzenia i utrwalenia 
swych wpływów na Bałkanie. 1 pra- 
gnęłaby bardzo nasza południowa so- 

jusznica doprowadzić do porożuinie- 
" nia italsko-jugosłowiańskiego na tym 

terenie, aby położyć kres akcji Rzy- 
mu przeciwko Małej Entencie. 

77 Taki zamiar powziął p. Mitilineu, 
rumuński minister spraw zagranicz- 

nych i, po ukcńczeniu obrad w Ja- 

chymowie, przybył do... Paryża. Ro- 
zumie on, że w wyniku obecnego 
układu sił w Europie Mała Ententa 
jest terenem pewnej rywalizacji fran- 
cusko-italskiej. Paryż jest 
chrzestnym Małej Ententy i widzi w 
niej strażnika istniejącego statutu po- 

litycznego w Europie środkowej. Rzym 
myśli o rozwinięciu swych wpływów 
więc niechętnem okiem patrzy na wszel- 

ką „krystalizację* i pracuje nad roz- 
luźaieniem węzłów Małą Ententę łą- 
czących. Gdyby Paryż z Rzymem w 
tej sprawie się porozumieli — uważa 

p. Mitilineu—Mała Ententa miałaby 

spokój, albowiem do jakiegoś po- 
działu wpływów pomiędzy ltalją a 

Jugosławją łatwoby wówczas doszło. 

Mogłaby Jugosławja uznać «prze- 
ważające» interesy Italji w Albanji — 
tak jak je uznały jeszcze w roku 

1921 wielkie mocarstwa.— a wzamian 

za te dyplomacja italska nie przesz- 

kadzałaby urzeczywistnieniu „bałkań. 
skiego Locarna”, którego bardzo po- 
żąda Bukareszt. Trzeba tu jednak 
zaznaczyć, że dopóki u steru polity- 

ki jugosłowiańskiej stał p. Ninczicz, 
" Belgrad nie przywiązywał wielkiej wa- 

  

ojcem | : ybyla 
dziś grupa uczestnikow wycieczki |е- › 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — u' Ratuszowa | 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — ul, Rynek 19 

STOŁPCE — uj Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — ul -go Maja 5 
WILEJKA POWIATOW 4 —ul Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—e 
za tekstem 10 . Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch A rza, 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe о 25 proc, drože 

OBWIESZCZENIE. 
Przewodniczący Głównego Komitetu Wyborczego do Rady Miejskiej m. Wilna przypomina wyborcom miasta Wilna, że w dniach 14 2 i 3 czerwca r. b. każdemu  pełnoletniemu 

sprawdzania list wyborców we właściwym miejscowym (obwodowym) komitecie wyborczym oraz wnoszenia reklamacji o wpisanie na 

listę siebie lub jakiejkolwiek innej osoby, jak również o wykreślenie z listy. 

niach 1, 2 i 3 czerwca r. b. otwarte są dla publiczności codziennie 

3'ej po poł. do godziny 10:ej wieczór. 

Wilno, dnia 27.g0 maja 1927 r. (—) W. ŁUCZYŃSKI Przewodniczący Głównego Komitetu Wyborczego do Rady Miejskiej m. Wilna. 

Tow. „Arcos” otrzymało Qizy Mała Ententa i „Bałkańskie Locarno" 
Paryż, 26 maja. 

gi do «bałkańskiego Locarna», My- 

Ślał raczej o pewnej dominacji na 

Bałkanie. Mając więcej ludności niż 
Grecja i Bułgarja razem—nie obawia 
się Jugosławja swych sąsiadów. Od- 

osobniona Grecja zaproponowała jej 
podpisanie sojuszu. Jugosławja pa- 
mięta, jak już raz na sojuszu z Gre- 
cją wyszła. Nic dziwnego, że Bełgrad 

specjalnie się do tej idei inie zapalił. 
Ale postanowił z niej skorzystać i po 
dwu latach rokowań zawarł z rządem 

gen. Pangalosa bardzo korzystny dla 

siebie traktat (17 sierpnia 1926) przy- 

znający Jugosławji kontrołę nad ko- 

„leją Guevgeli-Saloniki, oraz oddający 

jej część portu salonickiego niemal 
na własność. Grecja przecież tego 
traktatu nie zatwierdzi. Pomiędzy Ju- 

gosławją a Bułgarją istnieje ciągle 

sprawa Macedonji, która namacalnie 

wyraża się w poparciu, jakiego rząd 

sofijski udziela Organizacji Rewolu- 
cyjnej Macedońskiej gen. „Protogero- 
wa. Fakt ten sprawia, że niema po- 
między dwoma krajami zaufania, 

( W takich warunkach nie mogło 
być mowy o „bałkańskiem Locarno”, 

przez którą to- formułę rozumiemy 

wzajemne zgodzenie się na istniejący 

Stan rzeczy i zrezygnowanie z wszel- 

kich wojen odwetowych. W ostatnich 

przecież miesiącach sytuacja zmieniła 

się o tyle, że traktat italsko-albański 
zwrócił uwagę Belgradu na niewygo- 

dy wypływające z brahu «bałkańskie- 

go Locarna». Prasa bełgradzka rzuciła 
zaraz, przeciw ltalji, hasło „Bałkan dla 

narodów bałkańskichi* Na co prasa 

sofijska odpowiedziąła: „Dobrze, ale 
na zasadach równości i bez waszej 
hegemonii...* ` 

Idea pana Mitilineu — to wielki 

plan polityczny, którego: urzeczywist- 

nianie może się rozciągnąć na lata. 

W Paryżu odniesiono się do niej z 
całą życzliwością. Ze strony polskiej 
napewno żadnych zastrzeżeń nie bę- 

dzie, a tylko całkowita sympatja i 

pragnienie, aby plan ten się "udał. 
Kazimierz Smogorzewski. 
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Odznaczenie woj. Bniūskiego 
orderem Piusa. 

POZNAN, 31 V. PAT. Wojewoda 
poznański p. Bniński otrzymał od 
Ojca Św. za pośrednictwem |. E. ks. 
Prymasa Hlonda komandorję z gwia: 
zdą orderu Piusa, jednego z najwyż- 
szych odznaczeń papieskich, 

Lekarzy słowiańscy w Poz- 
: „ naniu. 
POZNAŃ 31,V PAT. Przybyła tu 

karzy słowiańskich w liczbie około 
30 osób. Uczestnicy wycieczki zwie- 
dzają miasto. Pobyt wycieczki w Poz- 
naniu potrwa dwa dni. : 

Sląska P. P. S. przeciw Kor- 
fantemu. || 

KATOWICE, 31 V. PAT. Klub 
P.PS w sėjmie sląskim wystosowal 
dziś do Marszałka Sejmu pismo, w 
którem zawiadamia, że nie wysyła 
swego przedstawiciela do komisji 
siedmiu, która ma badać rzekome 
akty teroru na Górnym Siąsku w 
myśl uchwały sejmowej mowziętej na 
ostatniem posiedzeniu. Decyzję swą 
motywuje kłub ten tem, iż uważa 
wniosek posła Korfantego O wybra- 
nie tej komisji za agitacyjny i że do- 
tyczasowa działalność podobnych ko- 
misyj siedmiu nie budzi zaufania 
klubu PPS. ; 

Zmiana taryfy, 
WARSZAWA, 31.V.PAT. Z dniem 

15 czerwca r. b. wchodzi w życie 
dodatek trzeci do taryfy kolejowej 
погта!то - torowych połskich - kolei, 
Dodatek ten zawiera cały szereg zmian 

, 

'stawiciełami gmin i 

przez 7 godzin od godziny 

  

Sejm i Rząd. 
Nieprawdziwa wiadomość. 
WARSZAWA. 31 V. PAT. Mini- 

sterstwo Spraw Zagranicznych komu- 
nikuje, że wiadomość przedrukowana 
przez jedno z pism warszawskich z 
niemieckiego dziennika „Der Tag“ o 
rzekomeį wspėlneį wizycie przedsta- 
wicieli dyplomatycznych Francji i Aug- 
Jji u ministra Zaleskiego w sprawie 
skłonienia Polski do porozumienia z 
Niemcami jest pozbawiona wszelkich 
podstaw. 

Redagowanie kuntraktu po. 
życzkowego. 

„WARSZAWA, 31.V. (żel.wł Słowa) 
Dziś w południe odbyła się kon- 
ferencja przedstawicieli finansistów 
amerykańskich z dyrektorem — Вагай- 
skim, poświęcona ustaleniu szczegó- 
łów kontraktu pożyczkowego. Prace 
te dobiegają już końca i niebawem 
kontrakt będzie w ostatecznej tormie 
zredagowany. 

Przyjęcia u vice-premjera 
Bartla, 

WARSZAWA, 31V. (żel.wł. Słowa) 
Vice-premjer Bartel przyjął w dniu 
dzisiejszym generalnego _ dyrektora 
służby zdrowia ar. Piestrzyńskiego, 
oraz dyrektora kancelarji cywilnej 
Prezydenta Rzeczypospolitej p: Dzię- 
ciołowskiego, z którymi omawiał bie- 
żące sprawy. - 
Pan Prezydent w Tarnowie. 
KRAKÓW, 31—V. PAT. Pan Pre- 

zydent Rzeczypuspolitej w czasie swe- 
go pobytu w Tarnowie udał się w 
niedzielę popołudniu  automobilem 
wraz ze świtą do miejscowości Świtrcz- 
ków obok Tarnowa, gdzie zwiedził 
tereny zakupione przez państwo, a 
częściowo ofiarowane przez gminę 
m. Tarnowa pod budowę wielkiej 
fabryki przetworów azotowych. 

W drodze powrotnej ludność 
żydowska zgromadzona  tlumnie ną 
przedmieściach Tarnowa urządziła 
na cześć odjeżdżającego Pana Prezy- 
denta spontaniczną manifestację. Poza 
Tarnowem w miejscowościach Lisia 
Góra, Dąbrowa, Szczukin oraz w ca- 
łym szeregu okolicznych wsi ludność 
miejscowa samorzutnie wystawiała 
bramy tryumfalne, oczekując z przed- 

duchowieństwa 
na czele Pana Prezydentą. W Szczu: 

kinie Pan Prezydent pożegnał się z 
odprawiającymi go przedstawicielami 
władz i odjechał wraz z przyboczną 
świtą do Spały. : 
Zakaz wyświetlania filwów. 
WARSZAWA, 31.V. PAT. Mini- 

sterstwo Spraw Wewnętrznych posta- 
nowiło nie udzielać zezwoleń na pu- 
bliczne wyświetlanie w Polsce filmów 
wytwórni niemieckiej «Deuliug-Film», 
która wykonała znany antypolski film 
propagandowy «Oberschiesiensland— 
unter dem Kreuz». 

x 
1 Н 4 

4 Krzepi i wzmacnia organizm | 
Z kąpiel z dodatkiem <PUMILIO> w € 
;9 gałkach. <Pumilio> zawiera składniki $. 
р 'Ё…“ш zewiny Żądaę "a е! ‹ 

” amiczną. a Ik t 
Ż napisem: BuMILIO.WIBRZBE TY» 

) Wyrób laborat, A. Wierzbięty, 
Warszawa, Marszałkowska 94. 
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«ЕЛЕН В ЗОНЕНБ 

E, Mieszkowski | 4 
Mickiewicza 22 Ą 

Wytworne i trwałe CZAPKIi < 

HAPELUSZ 
Kraj, i zagr. (Borsal., Habig i in.)



ECHA KRAJOWE 

  

WILEJKA POW. 
— Pierwsza komunja dziatwy 

szkolnej. Cudownym dniem w Wi- 
lejce był czwartek 26 maja. Dzień 
Wniebowstąpienia Pańskiego, 18-ro 
dziatwy szkolnej przystępowało do 
1-szej Komunji Św. Jest to coprawda 
rzeczą zwyczajną, że w tym okresie 
czasu dzieci po przygotowaniu ich 
przez kapłana przystępują do 1-szej 
spowiedzi i Komunji Św. Ale dzień o 
którym wspomniano był nadzwyczaj- 
ny, albowiem ks. prefekt Malachow- 
ski cały ogrom pracy podjął aby 
dzień ten świecił jasnym promieniem 
przez całe życie. 

Kościół tonął w zieleni i żywym 
kwiecie, a światło ' jarzące się we 
wszystkich żyrandolach dopełniło ma- 
lowniczej całości. Pa ślicznie ujętem 
przemówieniu ks. prefekta, zastoso- 
wanem do obecnej chwili, po kto- 
rem nie jedno oko rodzicielskie za- 
blysto 1zą, osiemnašcioro oblubienic i 
oblubieńców, ubranych w  śŚnieżną 
biel parami przystępowało do stołu 
Pańskiego. 

Po skończonej ceremonji Kościel- 
nej dzielny pasterz poprowadził swoje 
owieczki do gościnnie udzielonych 
salonów przez rejentostiwo pp. Kuz- 
mińskich, gdzie przy zastawionych 
stołach smakołykami, dzieciarnia gwa- 
rzyła o cudnym dniu. | i 

Na zakończenie ks. prefekt wrę- 
czał pamiątkowe bardzo ładne imien- 
ne obrazki i książeczki. 

W czasie całej Kościelnej uroczy- 
stości, pod egidą p. Staszewiczowej 
nauczycielki śpiewu chór gimnazjalny 
wykonał śliczne pienia. 

Przezacnemu ks. pref. Sylwestro- 
wi Małachowskiemu za tyle własno: 
ręcznej pracy przy dekorowaniu koś- 
cioła, i za cały trud podjęty, Rodzice 
i opiekunowie składają serdeczne 
Bóg zapłać. J. 

NOWA*WILEJKA. 

— Sympatyczna wizyta. W so- 
botę, 28 bm. scena naszego Ogniska 
kolejowego gościła teatralny zespół 
amatorski Ogniska białostockiego, 
który pod kierownictwem p. A. Bo- 
rowskiego objeżdża nasze miasta i 
miasteczka z sztuką ludową p. t.: 
„Dla świętej ziemi*, Treść? Mniejsza 
o nią; ważniejszą rzeczą jest charak- 
ter wystawionej sztuki, A _ charakter 
to nawskroś polski: ze sceny bije łu- 
na strojów krakowskich, dziarskość 
młodzieńcza i—ukochanie nadewszy- 
stko ziemi karmicielki, Gra, jak na 
zespół amatorski bardzo dobra; zaw- 
dzięczać to należy zarówno  reżyserji 
p. Malaczyńskiego, jak i dobrym 
chęciom a zdolnościom aktorów, z 
„których wysuwa się na czoło p. Sio“ 
wikowska w głównej roli Hanusi— 
sieroty, p. Malaczyński, jako kar- 
czmarz Mordkó oraz p. Lenkiewicz w 
roli Antka. 

Z epizodycznych ról należy pod- 
kreślić bardzo dobrą grę pp. Bieni- 
szowskiej, Juchnickiej i Kremera, 

Kochani białostoczanie! Tłucze się 
to od Łunińca do Mołodeczna nio- 
sąc z sobą pogodę, radość i propa- 
andę polskości, tak potrzebną na 

naszych kresach. ! 
Serdeczne im za to dzięki. 

Zym, 

BARANO WICZE. 

— Zjazd wojewódzkiego t-wa 
rolnego. 28 i 20-g0 odbył się dwu- 
dniowy zjazd Nowogródzkiego woje- 
wódzkiego t-wa rolniczego pod prze- 
wodnictwem prezesa p. Konstantego 
Rdułtowskiego. W zjeździe wzięła 
bardzo liczny udział ziemiaństwo z 
mo województwa w ilości około 

osób. Na zebraniu obecny był 
p. wojewoda Bzczkowicz. 

W ciągu pierwszego dnia obrado- 
wały sekcje: hodowlana, rolna, leśna, 
Iniana oraz Zjednoczenie Ziemianek i 

" Kół gospodyń wiejskich. Drugiego 
dnia prócz rozmaitych spraw towa- 

  

Lat temu dwadzieścia... 
Sprawa „usunięcia* z Wilna ks. 

biskupa Roppa. — Rozmowa ze Sto- 
typinem — Dyplomatyczny manewr 
dyrektora departamentu Władimiro- 
wa. — Wycieczka na jedną tylko 
stronicę pewnej gazety, : 

Pod koniec lata 1907-go roku zo- 
stał ks. biskup wileński. Edward Ropp 
wezwany do Petersburga — dla zło- 
żenia „wyjaśnień” ówczesnemu prem- 
jerowi Stołypinowi. ” 

Zaniepokoiło się żywo społeczeń- 
stwo nasze tutejsze, pamiętające do- 
skonale czem zakończyło się swojego 
czasu podobne powołanie biskupa 
Hryniewieckiego a potem Zwierowi- 
cza. Zaniepokojenie i złe - przeczucia 
okazały się aż nadto uzasadnione. 

Piotr Arkadjewicz Stołypin nie 
działał tym razem na własną rękę. 
Otrzymał „z góry* wyraźny rozkaz 
wezwania biskupa wiłeńskiego, zmo- 
nitowania go za pewne póstępki wy- 
soce „niepożądane* i dania mu do 
zrozumienia, że dalsze jego przeby- 
wanie na stolicy biskupiej w Wilnie 
nie zgadza się z widokami rządu, 
Rozkaz pochodził od cesarza; faktycz- 
nym atoli w owym czasie rządem byl 
Związek istinno ruskich liudiej, któ: 
ry miał ucho i serce samodzierżawcy. 

Rozmowa między Stołypinem a 
ks.. biskupem Roppem odbyła się w 
pałacu Zimowym, dn. 9 (22) sierpnia. 

rzystwa, któretni zjazd się zajmował 
wygłosili referaty profesorowie Ła- 
stowski, Staniszkis i Chamiec Z D. 

ZELWA, 

pow. Wolkowyski. 

— Pogrzeb weterana 1863 r. 
W dniu 25 b. m. ziemica polska 
przyjęła znów szczątki jednego z co- 
raz szczupłejszego grona jej obroń- 
ców z roku 1863 Na cmentarzu w 
Zelwie pochowany został b. powsta- 
niec, podporucznik weteran pan Iży- 
łowski, zmarły 23 maja, w osadzie 
swej Konnej, koło Zelwy. 

Liczny orszak odprawiał $. p. Ižy- 
łowskiego na miejsce wiecznego spo- 
czynku, a honorową eskortę trumny 
tworzył zbrojny oddział Pfzysooso- 
bienia Wojskowego. Marsz żałobny 
Chopina, w wykonaniu orkiestry 3-go 
pułku Strzelców Konnych, a potem 
salwa  Karabinowa Przysposobienia 
Wojsk. zamknęły niejako ostatnią 
kartę dziejów człowieka, który pół 
wieku przeszło, po zlikwidowan u 
powstania, żył wiarą w wyzwolenie 
Ojczyzny, a odszedł w zaświaty 
wkrótce potem, gdy kraj upragnioną 
wolność odzyskał. 

Podniosły charakter ceremonji po- 
grzebowej, czego nie wypada jednak 
przemilczeć, ucierpiał "w pewnym 
stopniu, wskutek nienaztyt szczęśli- 
wego w pomyśle przemówienia Wie- 
lebnego ks. Dziekana Wołkowyskiego. 
Zacny kapłan w danym razie, jak 
sądzić należy, nie potrafił opanować 
nerwów swoich, w uniesieniu patryo- 
tycznem, zbytnio zagłębił się tu w 
kwestje polityczne, zbyt ostro i suro- 
wo wypowiedział się o narodzie ro- 
syjskim i nie uważał za właściwe 
liczyć się z tem choćby, że jego spo= 
sób wysławiania się, obraża nawet 
wielu poważanych ogólnie obywateli 
narodowaści rosyjskiej, którzy ceniąc 
w zmarłym człowieka prawego S€rca, 
dobrego sąsiada, weszli w progi 
kościoła, by oddać ostatnią posługę 
prochom sędziwego $tarca, nie prze- 
widując, że mianowicie w Świątyni 
ka'olickiej zostaną przykro Zadrašnię- 
te ich przekonania i ambicja 

Rodzina zmarłego najzupełniej 
krytycznie odn.osła się do przemó- 
wienia ks. Dziekana, a że poglądy ś. 
p. lżyłowskiego, polegające na tem, 
że zasady wyrównania długów prze- 
szłości, drogą odwetu nie stosował, 
że cenił ludzi według ich faktycznej 
wartości osobistej, są dostatecznie tu 
znane— wolno stwierdzić, iż część 
przemówienia ks. Dziekana, jeżeli 
nie nie odpowiadała nastrojowi chwili 
—to jednak nie byla odzwierciadlą- 
niem przekonań zmarłego i. wolą 
Jego sankcjonowaną by PIE ROR: 

WECSEI CZRZKCPRZY RZL PROCKA A AERETA 

Nowości wydawnicze. 
— Ks. Tadeusz Ciborowski: «Praca 

w pasiece». Liczne ilustracje. Str. 270. Wil- 
no 1927. A 

Zdawaliśmy w <Słowie» obszernie spra- 
wę ze znakotnitej monogrofji ks. proboszcza 
z Adamowicz zatytułowanej „Pszczoły*. Do- E 
pełnieniem jej jest książka „Praca w pasie- 
ce“, jak sam tytuł wskazuje, obejmująca Е 
wszechstronną navkę jak należy obchodzić 
się z pszczołami! Świetny podręcznik! Oby 
przyczynił się do rozwinięcią się w Polsce 
bartnictwa! Oby miłośników ny 

Ks. Ks. Tadeusz Ciborowski: <Ul 
Warszawski, jego budowa i zaopatrzenie». 
(Odbitka z dzieła <Praca w Pasiece). Ilustra- 
cyj 24. Str. 34. Cena tylko 35 groszy! Wil- 
no. 1927. ! : 

„Muzyka w szkołach ogólno- 
kształcących.» Odbitka z <Lwowskich Wia- 
domości Muzycznych i Literackich». Str, 49 
małego formatu. Lwów. 1927. 

— Stefan Papće«: Misterja balladowe 
R Zegadłowicza». Str. 48. Poznań. 

1927. 
— E. Nesbit: «Przygody młodych 

Bastablów». Powieść. Książka VII «Dob- 
rych książek dla młodzieży». Warszawa. J. 
Mortkowicz. 1927. | \ 

— Juljan Tuwim: «Sokrates tańczą- 
cy». Cykl poezyj, Wydanie 3-cie. Wuraza- 
wa. J. I kad is 2 x 

— J. Kasprowicz: <Księga ubogich». 
Cykl poezyj. Wydanie 3-cie. KR ® Mortkowicz! 1921. | ; 

Rząd rosyjski zarzucał biskupowi: 
1) utworzenie Stronnictwa Konstytu- 
cyjno-Katolickiego, co też znaczyło 
„mieszanie się do polityki", rzecz dla 
duchowieństwa niedopuszczalna; 2) 
polonizowanie Litwinów, „prześlado- 
wanie” księży narodowości litewskiej, 
osadzanie w parafjach  „litewskich“ 
księży Polaków (P. A. Stołypin nawet 
zaprezentował biskupowi listę takich 
księży — polonizatorów); 3) ks. bis- 
kup prawie, że zabronił dzieciom 
uczęszczać do szkół elementarnych 
(rządowych) djecezji wileńskiej pro« 
wadzonych przez ludzi obcej wiary, 
jak się wyraził w swoim Liście Pa- 
sterskim. : 

— jego Cesarska Mość — rzekł 
p. prezes rady ministrów — uczuł 
się osobiście dotkniętym temi słowa- 
mi listu pasterskiego Waszej Eksce- 
lencji... A i jeszcze: Wasza Ekscelen- 
cja pozwala, by podczas objazdów 
towarzyszyły mu oddziały kąwalerji 
zwane banderjami iudzież oddziały 
konne szlachty okolicznej... : 

Jeśli mnie pamięć nie myli, bąknął 
coś wszechwładny minister 0... Za« 
wiązku wojska polskiego, a napewno 
wyraził się, że będzie jak najenergi- 
czniej zapobiegał „wszelkim przygo- 
towaniom (l) do powstania”. 

Ks. biskup Ropp, dawszy odpo: 
wiedź na wszystkie «punkty» taką, 
jak należało, co do zrzeczenia się 
dobrowolnie biskupstwa wileńskiego, 

Przygotowania do wyborów do Rady Miejskiej. 
SŁOW O 

Wszyscy do sprawdzania spisów wyborczych. 
Spisy wyborców są już gotowe i od dziś można i należy je spraw- 

dzić w biurach obwodowych. Sporządzeniem spisów zajmował się Magi- 

strat, mo i wykonał je po Magistracku Jak nam mówiono, są obwody w 
których po kilkanaście ulic nie zostało wciągniętych do spisu, cóż zatem 
mówić o poszczególnych nazwiskach. 

Biura obwo owe otwarte są codziennie od godziny 3-ciej 
dniu do 7-mej wieczorem. Idąc sprawdzać spisy wyborcze niec 

o polu- 
každy 

pamięta nie tylko o sobie lecz i o swej rodzinie i znajomych. Z sobą 
trzeba koniecznie zabrać dowód osobisty, jak paszport 
z fotografją i meldunkiem. Jeżeli ktoś 

lub legitymację 
nie ma dowodu z mełdunkiem trzeba 

wziąć z komisarjatu policji wyciąg z księgi meldunkowej. 
Prawo głosowania przysługuje wszystkim którzy ukończyli 21 rok 

życia i mieszkają w Wilnie od 10 miesięcy. 
Niech nikt nie zaniedba swego obowiązku i niezwiekając idzie spraw= 

dzić czy znajduje się w spisie wyborców. 

Jak wyglądają listy wyborców. 
Dnia 30 maja cbwodowe komisje 

wyborcze otrzymały sporządzone przez 
Magistrat wykazy: 1) osób uprawnio- 
nych do głosowania przy wyborach 
do Rady Miejskiej i 2) obcokrajow- 
ców. Przy przeglądaniu tych wyka- 
zów komisje stwierdziły mnóstwo błę- 
dów. Nazwiska nieczytelne i poprze” 
kręcane. Np. w jednym wypadku o- 
bok nazwiska męża figuruje przekrę- 

cone nazwisko żony. Oprócz całego 
szeregu opuszczonych wyborców; 
niektóre osoby figurują jednocześnie 
tak w wykazie osób uprawnionych 
do głosowania, jak i w wykazie obco- 
krajowców. 

Jedyną drogą do naprawienia tych 
błędów jest złożenie reklamacyj, które 
nałeży wnosić w dn. 1, 2 i 3 czerw 

ca. i 
  

Inwalidzi przeciw par- 
tyjnictwu- 

Samowolne podpisy pod odezwą 
Centr. Komitetu Wyborczego. 

Szanowny Panie Redaktorzel 
Uprzejmie. prosimy 0 umieszcze- 

nie na łamach Pańskiego poczytnego 
pisma, następującego oświadczenia: 

Dnia 29 bm. w spisie Stowarzy- 
szeń i Organizacji, które podpisały 
odezwę Polskiego Centralnego Komi» 
tetu Wyborczego i zgłosiły doń ak- 
ces, spostrzegiiśmy i Związek Inwali- 
dów wojenny:h RP. w Wilnie. 

Wobec tego oświadczamy, że ni- 
kogo nie upoważnialiśmy do przema- 
wiania w imieniu naszem i z powyże 
szem się nie solidaryzujemy. 

Poza komisją administracyjną, któ- 
a je t przejściowym organem wydzia- 

'/u wykonawczego Związku Inwalidów 
woj. RP, w Warszawie, nie ma właś- 
ciwych statutowo przewidzianych i za- 
ufaniem walnego zebrania obdarzo- 
nych władz okręgowego koła Związ- 
ku Inwalidów w Wilnie, któreby mog- 
ły rościć sobie choćby pozory prawa 
do powzięcia takiej decyzji w imieniu 
członków, bo jeśli chodzi o tak waż- 
ne sprawy jak wybory do samorzą- 
du, to żaden zarząd nie ma prawa 
angażowania organizacji na rzecz ja- 
kichkolwiek bloków lub komitetów 
wyborczych, bez upoważnienia człon: 
ków. 

Przystąpienie Związku Inwalidów 
do Polskiego Centralnego Komitetu 
Wyborczego jest samowołą kilku 

EEFIEEIFEEL El EEFIEFIEE| 
| M 

° lece Bezpartyjnego Romitetu | 
Obrony Polskości I Fuchowej u Oszczędnej 

  

Gospodarki 

skiej na Popławach przy    
Dziś, o godz. 7-mej wieczorem, odbędą się dwa 

wiece Bezpartyjnego Komitetu Obrony Polskości 

Wilna i Fachowej a Oszczędnej Gospodarki Miej. 

Antokolu przy ulicy Antokolskiej 130. 

jednostek, których tendencje politycz- 
ne są znane. My inwalidzi m. Wilna 
i okolicy nie możemy łączyć się z 
komitetem wyborczym, o charakterz: 
wybitnie politycznym, zwalczającym 
rząd obecny, który najwięcej wykazał 
wyrozumienia dla doli mas inwalidz- 
kich, Gdy inne rządy niedalekiej prze- 
szłości dążyły do zmniejszenia żebra- 
czych rent inwalidzkich i ograniczyły 
do minimum nadawanie koncesji in- 
walidom — obecny rząd podwyższył 
nam renty inwalidzkie o 10 proc. i 
zniósł poprzednie ograniczenia o na- 
dawaniu koncesji inwalidom. 
Wilno, dnia 30 maja 1927 r. 

Następuje 50 podpisów, 

Jak to nazwać? 
Endeckie metody agitacji. 

Szereg naszych czytelników, zwła» 
szcza z dalszych dzielnic miasta, 
zwróciło się do nas z następującą 
skargą z powodu nachodzenia ich 
domów przez bliżej nieznane indy- 
widua legitymujące się jako przedsta- 
wiciele Centralnego Komitetu Wybor- 
czego. Podejrzani ci osobnicy mówią 
o jakiemś zapisaniu na listę, dając nie- 
dwuznacznie do zrozumienia, że cho- 
dzi o datki na reprezeatowaną przez 
nich instytucję. Kiedy spotykają się 
z odpowiedzią, że nikt nigdy na żad- 
ną partyjną listę Centralnego Komi- 
tetu Wyborczego niż zapisywał się 
odpowiadają: 

— No to nie będzie Pan 
wał podczas wyborów. 

Trzeba dodać, że tupet i bezczel- 

gloso- 

Miejskiej. 

ulicy Filareckiej 34 i na |m 
® » 

  

  

„Liceum S. S. Wizyfek | 
z prawami szkól państw. w Wilnie, Rosa 2. 

Zapisy do klas wstępsych i do 1,2,3,4i 5-tej trwają do 25 czerwca. j 
gzamin prowadzony systemem fekcyjnym rozpocznie się 27 czerwca, 

Warunki: nauka—25 zł. miesięcznie, internat—125 zł. miesięcznie,  . 

ii т 

rzekł: | kg dzami miejscowemi powikłały się do 
— Mogę tylko czekać na rozkaz 

z Rzymu. Jeśli Stolica Apostolska ka- 

ność tych jegomościów są tak nie 
bywałe, iż dopiero groźba zawołania 
policji 
domów. 

Białoruska partja narodowa а 
wybory do R. M. 

Nowopowstała «Narodowa partja 
białoruska» uchwaliła nie przyjąć 
czynnego działu w wyborach do 
wileńskiej Rady Miejskiej. 

Partja ta natomiast całą swą ener- 
je skieruje na przygotowanie nadcho- 
dzących wyborów do rad gminnych 
wiejskich. (r) 

Akcja przedwyborcza wśród 7у- 
dów. 

Ubiegłej soboty ukazały się na 
ulicach żydowskich agitacyjne plaka- 
ty przedwyborcze <Żydowskiej listy 
narodowej» oraz <Bundu». 

W bożnicach prowadzona też by- 
ła usilna agitacja przez ortodoksów 
i sjonistów, 

W sobotę odbył się też pierwszy 
wiec przedwyborczy <Bundu» w gma- 
chu teatru przy ul. Ludwisarskiej, na 
którym z mowami agitacyjnemi wy- 
stąpili pp. Żelezniakow. dr. Rafes, 
Aronowicz i Rebeka Epsztejn. (r) 
Nowe żydowskie listy wyborcze. 

Wśród niektórych ugrupowań ży- 
dowskich toczą się pertraktacje ma- 
jące na celu utworzenie paru nowych 
bloków wyborczych. 

| tak Sjonistyczna partja pracy 
«Hitachduth» która niedawnojj wy- 
stąpiła z r. zw. „Żyd. listy narod." 
próbuje nawiązać bliższy kontakt z 
socjalistyczno - sjonistyczną partją 
„Poalej —Sjon'* prawicą, w sprawie 
utworzenia bloku wyborczego tych 

` 

ANTOKOLANKI! 

cu dla kobiet. 
zorganizowanym przez Bezpar- 

| 
zmusza „ich do opuszczenia Stąwcje się dziś licznie na wie: ! 

Й 
tyjny Komitet Obrony Polskości 1 
Wilna I Fachowej a Oszczędnej 
Gospodarki Miejskiej 

przy ul. Antokolskiej 54, 
Początek o godz. 7-ej wie- 

czorem. 
Roztrząsane będą kwestje, 

związane z wyborami do Ra- 
dy Miejskiej. 
WEZTZETOZZKE TEPRO EYE TZERARCĄ TREO 

Obowiązk em każdego Polaka 
mieszkającego w Wilnie jest 
sprawdzić, czy jest umieszczony 
na liście wyborców do Rady Miej: 
skiej. > į 

spisy Wyborców można 
sprawdzać w dniach 1, 2i 3czerw- 
ca w Komisjach Obwodowych. 
* Zbrodnię popełn: ten, kto nie 
dopilnuje tego obowiązku i nie 
sprawdzi czy jest uprawnionym 
do głosowania. 

TOWAR OWAEAA HEPARIEZACEJ ARETY KORETAA 
ugrupowań. 

W tym samym celu prowadzone 
są pertraktacje pomiędzy reprezentan- 
tami młodzieży ortodoksyjnej a orga- 
nizacją sjonistycznej młodzieży religij- 
nej „Cejrej-Mizrachi*. ! 

Donoszą też, że żydowski zwią- 
zek kobiet szuka kontaktu ze związ= 
kiem lokatorów, również w celu do- 
prowadzenia do utworzenia b'oku 

Litwa zaproponowała rokowania z Niemcami. 
BERLIN. 31—V. Pat. Frankfurter Zig*. donosi, że rząd 

zwrócił się do rządu niemieckiego z 
wań handlowych. Rząd Rzeszy zasadniczo przyjął tę propozycję, 

wyborczego tych związków. (r). 

litewski 
propozycją podjęcia już teraz roko- 

oświad- 
czył jednak, że'rokowania nie bedą mogły zacząć się przed połową czerw- 
ca ponieważ rzeczoznawcy niemieccy 

Kryzys w 
są zajęci obecnie ianemi rokowaniami' 

Rumunji. 
WIEDEŃ, 31—V. PAT. Jak donoszą z Bukaresztu w tamtejszych kó- 

łach politycznych twierdzą, że rząd gen. Avarescu znajduje się już w sta- 
nie dymisji. Dnia 27 maja r. b. król wyjeżdżając do Scrobiste oświadczył, 
iż życzy sobie, aby stworzony został rząd koncentracji narodowej. Król 
polecił ministrowi dworu Hiotta zakomunikować wszystkim przywódcom | 
stronnictw o tem jego życzeniu. W kołach politycznych sądzą, że Hiotta | 
utworzy nowy rząd którego głównym czynnikiem będzie Briatianu. Zna- 
miennem jest, że komendant 10 korpusu armji gen. Popow został wezwa- | 
ny do króla. 

Pużyczka niemiecka dla Rumuniji. 
BERLIN, 31—V. PAT. Były rumuński minister Lapedatu był wczoraj - 

przyjęty przez ministra Stresemana nawiązując w ten sposób rokowania о 
pożyczkę niemiecką dla Rumuniji. 

Czerwony teror w Rosji Sow. 
BERLIN, 31.V, PAT. Według doniesienia <Timesa», w Kijowie, pięciu ofi- 

cerów skazanych zostało za szpiegostwo na karę śmerci, 

Lindbergh nie poleci do Ameryki. 
LONDYN. 31.V. PAT. Dziś rano' lotnik Lindbergh odłeciał nieocze- 

kiwanie do Portsmouth, gdzie pozostawił swój samolot, który po zmonto- 
waniu zostanie przewieziony do Ameryki na kontrtoroedowcu amerykań- 
skim. W dniu wczorajszym król angielski przyjął Lindbergha w pałacu 
Buckinghamskim i udekorował go angielskim wojskowym krzyżem łotni- 
czym. 

Lindbergh nie przybędzie do Berlina. 
BERLIN, 31—V. PAT. „Berliner Tageblatt“ donosi, že lotnik Lini- 

bergh nie przybędzie do Berlina. Dziennik przypisuje tę decyzję Lind- 
bergha pewnym wpływom propagandy antyniemieckiej 

_ Fiasco ataku na Honan. 
SZANGHAJ, 31.V PAT. Według informacyj biura Reutera atak wojsk 

Fong-Tiena w prowincji Honan zakończył się całkowitem fiaskiem. Woj- 
ska południowe przeprowadziły dnia 28 bm. kontratak zmuszając wojska 
północne do generalnego odwrotu. Prawe skrzydło tych wojsk wycofało 
się w porządku, natomiast lewe zmuszone zostało do odwroiu w rozsyp- 
ce. Wojska południowe próbują obzcnie zgrupować swe siły. Pozycja 
wojsk północnych jest naogół zagrożona. Wobec takiej sytuacji, grożące 
poważnemi komplikacjami, postanowiono wysłać wojska angielskie i japoń- 
skie do Chin Północnych, 

‚ Klęska wojsk północnych, 
PEKiN. 31.V, PAT. Agencja Hawasa donosi, że wiadomość, iż 

wojska północne cofają się na całej linji potwierdza się, G:nerałowie 
Sun-Czuan, Fang i Czang-Tsun-Czang otrzymali rozkaz cofania się. 
Czang-Tso-Lin zamierza narazie pozostać 
Mukdenu tylko w razie ostatecznej 
acja wojsk południowych jest bardzo 

Nastąpił niebawem akt drugi. Mam 
tego stopnia, iż J. Cesarska Mość u- przed sobą jego odbicie na szpaltach 
waża, że dalszy pobyt W. Ekscel 

że mi ustąpić z Wilna—ustąpię. To w djecezji wileńskiej stał się niemoż- „materjąłów* zniszczonych przez bol- 
liwy! : : przecie rzecz jasna. 

Stołypia proponował zamianę dje- 
cezji wileńskiej na jedną z djecezyj w 
Królestwie Polskiem. S 

— Nie będą mnie tam nigdy uwa- 
żali za Polaka prawdziwego... rzekł 
biskup Ropp *). Alejeśli taka będzie 
wola Stolicy Apostolskiej... 

— A przyjąłby Ekscelencja dje- 
cezję w głębi Rosji? i 

— | owszem. Niech tylko będzie 
utworzona nowa djecezja, 

Wysunął jeszcze Stołypin propo- 
zycję powrotu na stolicę biskupią do 
Saratowa, gdzie, jak wiadomo, pierw- 
sze swe biskupstwo obecny metropo- 
lita odprawił. A 

Ks. biskup Ropp wciąż tylko od- 
woływał się do rozkazu z Waty- 
kanu. ж 

Wówczas premjer oświadczył .mu 
bez ogródek: 3 

— Stosunki W. Ekscelencji z wła- 

*) Roppowie, ród odwieczny, już w 
Xlil-tym wieku ważyli niemało wśród staro- 
dawnej szlachty krzyżacko-rycerskiej na kre- 
sach Inflanckich; posiadając dobra w Kuro- 
nji (dzisiejszej Kurlandii) immatrykulowani 
zostali jeszcze około 1600:g0 roku do klasy 
pierwszej szlachty kurlandzkiej. Biskup Ed- 
ward baron von der Ropp za matkę miał 
hrabiankę Izabsllę z Plater-Zyberków. 

szewików, numerów SZ, Petersburger 

  
— Po nad to, com powiędział — 

rzekł biskup—nic nie mam do powie- 
dzenia. 

Na tem się rozmowa skończyła. 

Zeitung z 19 X. 1907 i z 20 X. 1907 
roku. W pierwszym poświęcony jest 
redakcyjny artykuł wsłępny sprawie 
biskupa Roppa „siórego upadek wy- 

w Pekinie. Uda się on do 
konieczności. W chwili obecnej sytu- 
silna, 

  

wołał wielką uciechę w obozie ro- 
syjskiej prasy nacjonalistycznej, ma- 

lencji dwóch cudem ocalałych z pośród rzącej o zrusyfikowaniu jeżeli nie Po- - 
laków to Białorusinów i Litwinów*. 
W drugim numerze czytam, komen- 
towane przez redakcję dwa listy ks. 
biskupa wileńskiego wystosowane do 
uczciwej j odważnej gazkty niemiec- 
FF „palaiko, 

dy ks. biscup Ropp uparł się 
dobrowolnie nie P e z wileńskiej 
stolicy biskupiej, zażył względem nie- 
go niecnego podstępu dyrektor De- 
partamentu dla wyznań obcych, któ- 
rym był wówczas Władimirow. Ponie- 

-waż ks. biskup Ropp wciąż odwoły- 
wał się do opinji lub rozkazu Waty= 
kanu, oświadczył mu p. Władimirow, 
że jest mu pozytywnie wiadomo, że 
kanclerz papieski kardynał Merry del 
Val... najzupełniej podziela opinię 
rządu rosyjskiego, że należy ks. -bi- 
skupa Roppa z Wilna usunąć i że 
nic przeciwko temu nie ma, 

— A, w takim razie—odpowiedział 
ks. A — gotów jestem ustąpić. 
Pozwoli jednak p. dyrektor, żę zniosę 
się wpierw sam z Kurją rzymską. 

Gdy się to stało, wyszło na jaw 
całe machjawelskie matactwo rosyj- 
skiego wysokiega męża stanu. Kardy- 
nałowi Merry del Val ani się. Śniło 
„Nic nie mieć" przeciwko porzuceniu 
przez ks. biskupa Roppa diecezji wi- 
leńskiej. Wręcz przeciwnie: Stolica 
Apostolska głuchą była i niemą na 
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KURIE 
Rolnictwo a kredyt. 

(Uwagi ogólne) 

Półaocno-wschodnie województwa 
Rzeczypospolitej, będące wieloktotnie 
terenem walk tak w okresie wojny 
światowej, jak i ostatniej wojny z So- 
wietami, dotychczas jeszcze nie mogą 
wrócić do normalnego stanu zagospo- 
4darowania się nie tylko ze względu 
na zniszczenie, spowodowane wojną, 
lecz również z powodu klęsk nieuro- 
dzajów, które nawiedzały wojewódz- 
twa te w czasie trzech ostatnich lat 
z rzędu. 

Skutki klęsk wojny i nieurodzajów 
mogły być usunięte jeżeli nie w cało- 
ści, to przynajmniej częściowo w dro- 
dze wydatniejszej pomocy kredytowej 

, dla ludności zniszczonych obszarów 
oraz racjonalnej organizacji tej pomo- 
cy. Przez dłuższy czas jednak, z po- 
wodu ciężkiego staau gospodarczego 
całego Państwa, nie mógł Rząd 
przyjść z pomocą, odpowiadającą wy* 
sokości istotnych potrzeb ludności 
kresowych województw. Oprócz przy* 
czyn natury ogólnej przydział rozmai- 
tego rodzaju kredytów dia województw 
Wileńskiego i Nowogródzkiego był 
niedostateczny jeszcze i z następują- 
cych względów: a) trudności terenowe 
i brak dogodnej komunikacji poczto- 
wej uniemożliwiał szybkie poiformo- 
wanie szerokich warstw drobnych rol- 
aików o możliwych do uzyskania kre- 
dytach, skutkiem czego zgłoszenia za- 
interesowanych przychodziły często- 
kroć do Warszawy za późno, już po 
wyczerpaniu odnośnych funduszów i 
4) potrzeby ludności kresowej może 
nie dość energicznie były popierane 
w urzędach centralnych stolicy. Wresz- 
cie niedostateczna pod względem wy» 
sokości rządowa pomoc kredytowa 
była prawie zawsze opóźniona i udzie- 
łona na okres: zbyt krótki, aby go 
spodarstwa rolne. mogły ją w sposób 
racjonalny wykorzystać. Dotyczy to. 
"zarówno t. zw. kredytów siewnych, 

ko też rozmaitego rodzaju fundu- 
„Szów administrowanych przez Państ- 
wowy Bank Rolny: na osadnictwo, 
kamasację, odbudowę i innych. Abso- 
lutny brak kredytu długoterminowego 
oraz oprocentowanie krótkotermino- 
wych pożyczek w stopniu, przewyż- 
szającym dochodowość warsztatów 
rolnych—wytwarzało bardzo trudną 

*_ sytuację. b ytuację 

a 

Nawrót ku lepszemu,  przybierają- 
cy stopniowo wszelkie cechy radykał: 
nego przełomu, datuje się od połowy 
lipca r. ub. Ustabilizowanie się kursu 
złotego, zwrot orjentacjj zarówno 
Rządu, jak i społeczeństwa w kierun- 
ku rolnictwa, którego znaczenie do- 
tychczas były zapoznawane, wejście w 
skład Rządu z początku jednego Mi- 
mistra z kresów północno-wschodnich, 
a późni.j jeszcze dwóch—spowodo- 
wało nietyłko większe i regularniejsze 
asygnowańiia na pomoc dla rolnictwa, 
lecz również i zapoczątkowało trakto- 
wanie województw północno wschod- 
nich tak, jak one na to zasłużyły ze 
względu na stopień zniszczenia i spad- 
łych na nie klęsk. Dalszem wielce 

' dodatniem zjawiskiem było podjęcie 
przez Państwowy Bank Rolny akcji 
wydawania długoterminowych  poży- 
czek hipotecznych, które do tego 
czasu prawie nie były udzielane. Roz- 
wój kredytu długoterminowego umoż- 

‹ 

liwiły z jednej strony wydane przez żytni 
Ministerstwo przepisy z dnia 14 lipca 
© udzielaniu pożyczek ria inwesty: 
oręz z dnia 6 pażdziernika r. ub. O 
dokonaniu szacunku kameralnego i z 

drugiej paniškai Aro lokaty dla 
listów zastawnych Państwowego Ban- 
ku Rolnego po dość wysokim kursie. 

Horoskopy nafprzyszłość—w razie 
utrzymania się dotychczasowych wa- 
runków—przedstawiają się naogół dla 
rolnictwa kresowego pomyślnie: ra- 
cjonalne zużytkowanie napływających 
obecnie w dostatecznym stopniu kre- 

  

dyplomatyczne zabiegi rządu rosyj 
skiego w duchu skłonienia Watykanu 
do „usunięcia* z Wilna biskupa Roppa. 

2 tem większą furją rzucała się 

sa rosyjska. 

wychodzącej w tym czasie w 

1907)—ale jaka stronical 
Z niej to wyjęty jest i podany tu 

w zmniejszeniu rysunek wysta 
biskupa Roppa proszącego B 
wystrzelanie i spałenie na 

skupa Roppa». 
Dwadzieścia lat temu... 

‚ М№ tejże jednej, jedynej stronicy 
gźkety wydawanej w Wilnie... oto ja- 
kiś Mińszczanin rozdziera szaty, że 

. Wilno — nieuznawajemyi gorod! Bez 
polskiego języka ani krokul Sodierża« 

mówił po 

polsku z oficerem armji rosyjskiej, 
dość powiedzieć! Oto do Głębokiego znowu wkradła się—co się 
zjechali się pomieszczyki poljaki i po- 

szkolę! į 

„ tiel Italjanskoj gostinnicy 

stanowili otworzyć polską 
Skład maszyn rolniczych... 
wojennyj kłubl Na szczęście 
prczes 

cje 60—70, 

stosie 
przez Polaków wszystkich Rosjan, 
wojskowych, duchownych, cywilnych... 
= głosi wiersz do rysunku dodany, 

dpis: «Mieczty wyletiewszawo bi- 

głębockiego Sojuza ksiądz 
Aieksander Sierg ejewicz  Wieraksin, co właśnie do drugiej Dumy z Wilna 

SŁ 

R GOSPODARCZY 
dytów zagwarantowatie jest udziałem 
w repartycji tychże organizacyj o 
charakterze społecznym jak Związki 
Kółek Rołniczych i Towarzystwa Rol- 
nicze; samorządy lokalne również co- 
raz większą uwagę zwracają na pode 
jęcie przez nich prac, w zakres rol- 
nictwa wchodzących; wzmacniająca się 
spółdzielczość kredytowa przenika w 
najodleglejsze zakątki kraju, niosąc 
nietylko pomoc dorywczą ludności, 
lecz i kształcąc ją w zakresie pracy 
zbiorowej; postępująca  komasacja 
stworzy zastęp racjonałnie prowadzo- 
nych drobnych gospodarstw rolnych, 
a szkolnictwo powszechne udostępni 
szerszym masom ludności uświado- 
mienie najprymitywniejszych chociaż- 
by zdobyczy współczesnej wiedzy 
rolniczej. Pewne utrudnienia wprowa- 
dza brak hipotek drobnej własności 
na kresach, jednakże szybkie usunię: 
cie tych trudności w zakresie obo- 
wiązującego ustawodawstwa ies! nie- 
możliwe. ‘ —) 

KRONIKA MiEJSCOWA. 

— (o) Sprawa egzekwowania 
zaległości podatku obrotowego. 
Mun. Skarbu roz:słało do wszystkich 
urzędów skarbowych okólnik w spra- 
wie egzekwowania zaległości podatku 
obrotowego. Okólnik brzmi: 

Wpłaty podatku przemysłowego 
za dwie pierwsze- dekady maja rb. 
nasuwają obawę, czy preliminowana 
na miesiąc maj bieżącego roku kwo- 
ta podatku będzie osiągnięta. Poleca 
się przeto naczelnikom urzędów skar- 
bowych wdrożyć natychmiast najbar- 
dziej stanowcze kroki egzekucyjne w 
kierunku ściągnięcia jeszcze w dniach 
najbliższych: 

1) nieuiszczonych kwartalnych za» 
liczek na podatek od obrotu  przypi- 
sanych na rok 1926 wraz z karami 
za zwłokę. 

„ 2) całej różnicy między kwotą wy- 
mi-rzonego podatku od obrotu na 
1926 rok a zaliczkami przypisanemi 
na ten rok od tych płatników, którzy 
nie dotrzymali terminu przewidziane- 
go w poprzednich okólnikach. 

Zwraca się uwagę, że od kwot 
pod 2) wymienionych nie należy do 
dnia 29 maja rb. pobierać kar za 
zwłokę, 

O rodzaju i wyniku wdrożonych 
na podstawie niniejszego okólnika 
kroków egzekucyjnych złożyć winni 
naczelnicy urzędów sprawozdanie mi- 
nistrowi do dnia 5 czerwca rb. 

— Wycieczka rolnicza. Związek Kó- 
łek i Organizacyj Rolniczych ziemi Wileń- 
skiej organizuje w dniu 13 czerwca r.b. wy- 
cieczkę rolaiczą do Poznańskiego, Liskowa 
i na Pomorze. Wycieczka zwiedzi- cały sze- 
reg wzorowych gospodarstw, jak również 
zapozna się z tamtejszemi organizacjami 
spółdzielczemi. Mając jednocześnie i zada- 
mia krajoznawcze wycieczka zwiedzi wybrze- 
że morskie, Gdańsk i Warszawę. 

Czas trwania wycieczki 2 tygodnie. 
Ws; je koszta wynoszą od 170 do 200 
złotych. Wszelkich informacyj udziela Zwią- 
zek Kółek i Organizacyj Rolniczych * ziemi 
Wileńskiej — Wilno, W. Pohulanka 7, 

tel. 784. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 31 

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 8.50—10.00, słoma 
żytnia 10 — 12, siano 18—20. Tendenoja 
spokojna. Dowóz słaby. 
° Mąka pszenna amerykańska 100-110 (w 
„Rurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 — 90, 

a 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 50—55, kartoflana 80—9%0), gryczana 

Fpytłowy 50 prot. 70-75 60 proc. " pyliowy 50 proc. 70—75, o 
60—65, razowy 52 — 56 gr. za 1 klg. ` 

Kasza manna amerykańska 150-160 t. ZA 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80:90, 
mae 85—95, Ros 80—95, pęczak 

Mia: wołowe 250 — 270 1 so wołowe Aną ‚ za 

нн ае we — sal , bo 
5 0 850, szynka świeża 300—320, wędzona 

Tłuszcze, słonina krajowa | gat. 4.00 — 
4.20, Il gat. 350 — 380, szmalec wieprzowy 
450—480, sadio 380—400. 

 pojedzie—wespół z Zamysłowskim... 
chwała Bogu! Redakcja gazety gratu- 
luje obu mężom entuzjastycznie, Niech 
dzielnie bronią sprawy rosyjskiej, na 

ma niego skrajnie nacjonalistyczna pra- którą nasiadają się złobnyje innorod- 
* cyl... Oto dłuższa wiadomość o wier- 

Gdzieś w tece u p. Lucjańa Uzię- nopoddańczym adresie wileńskich sta- 
znałazła się jedna tylko stronica roobrzędowców. 

ręcznie [skrenno błagadarju.,, 

; Oto w kronice wiadomość, że 

wiający p, gubernator raz przecie kazał zdjąć 
oga 0 z nad drzwi wileńskiego Sirotskawo 

Suda napis w języku polskim «Sąd 
' Oto sprawozdanie z 

wyszłej świeżo w Wilnie broszury pod 
tytułem: «Spełnigne marzenia czyli 
Cztery godziny w gościnie u Cesarza». 

Opiekuńczy». 

Oto... 
Wystarczy: 

pa Roppa z Wilna «usuwano»... 

Cz J. 

omyłeczka druku. 

dża z Wilna do Jaszun... <z wojskiem», 

    

„Najjaśniejszy Pan 
Wilnie raczył na «dokładzie» © nim ministra 

gazety «Morskaia Wołna» (z dn.22.X, spraw wewnętrznych napisać własno- 

Takie to były czasy, —dwadzieścia 
wszystkiego lat temu—gdy ks. bisku- 

Post seriptum. We wczorajszy odcinek 
zowie ucieszną— 

Ludka Śniadecka wyjeżdża z Wilna na 
ato do Jaszun oczywiście z ojcem. Niel 

eto ich Psotny i fglarny chochlik przekręca jeden ` 
czuwa wyraz i pani serca Julka Słowackiego wyjeż- rolnicy. 

Czego się stać nie może — w korekcie! га 

Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 180--200, twaróg 120— 180 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 220, masło nieso- 
tone 700 — 750, sołone 550 — 600, desero' 
we 780—800. i 

Jaja: 120—130 za 1 dziesiątek. 
Drób: kury 4,00 — 7,00 zł. za sztukę, 

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

Warzywa: kartofle 12—15 gr, za 1 kg., 
cebula 110—130, a zielona 10—15 (pę- 
Czek), szczaw 120—130 za 1 kg., sałata 180 

marchew „25 — 30 gr. za 1 @., 
oz: 15—20 (pęczek), buraki 25—30 gr. 
rukiew 25 — 30, ogórki  kwasž. 

500 — 800 gr. za 10Q szt., groch 70—80 gr. 
za 1 kg., fasola 80—90 gr. za 1 kg. kapusta 
świeża 90—100, kwaszona 50—60. $ 

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

Ryby: liny żywe 400 420, śnięte 280-300 
2а 1 kg., szczupaki żywe 380—400, śńięte 
250—280, okonie żywe 380—400, śnięte 250 
—260, karasie żywe (brak), Śnięte (brak), 
karpie żywe 300-350, śnięte 220-250, leszcze 
żywe 400-420, śnięte 300—320, sielawa 150— 

  

O Ww o 

180, wąsacze żywe 350—380. sniete 250—260, 
+ sandacze 230—250, sumy 200—250, miętuzy 
| 150—200, stynka 100—120, płocie 100—150, 
drobne 40—80. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
31 maja )>*7 + 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Holandja 358,25 359,15 ‹ 357,35 
Londyn 43,45 43,56 43,35 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,06 35,15 34,97 

Praga 26,5) 26,56 26,44 
Szwajcarja 172,12 172,55 171,69 

Wiedeń 125,91 126,22 125,60 

Włochy 49,35 49,47 49,23 

Papiery Procentowe 
5 pr.pożyczka konw. 6/— 67,25 
OSY 54.75 Tre a 

czka kolejowa — 
sm. listy as Banku Gosp. Kraj. 92,— 
4,5 proc. warszawskie 63,75 64.25 63,50 
8 proc. bie z 
5 proc. Warsz. 43— 
4 i 5 proc. przedw. werszawskie 36,50 

DE 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 31 maja 1927 r. 

Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł. 100 50,20 50,40 

  

KRONIKA 
ŠRODA     
Й он Wsch, sł. 0 g. 3 m. 20 

BŁ. Jakóba Zach. sł. o g. 19 m. 45 
Jutro   

Spostrzeżenia stereo tne Zakład 
Meteorologįi U. S. B, 

z dnia 31—V 1927 r. 

Ciśnienie | 762 
šrednie 

E x.) 190 

Opad za do- 
bę w mm. 

) Południowo-Zachodni. Wiatr 
przeważający 

- Uwag i: Pogodnie. Mgła. Mini, 
mum za! dobę -|- 110C. Maximum -j- 228C 
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia! 

REL EM : 
\ URZĘDOWA. 

— Nowy starosta: obejmuje 
powiat Mołodeczański. We czwar: 
tek dnia 2 czerwca udaje się do Mo- 
łodeczna w celu objęcia urzędowania 
nowomianowany starosta w Mołode- 
cznie p. Piekutowski. Jednocześnie z 
p. Starostą wyjeżdża do Mołodeczna 
inspektor administracji p. Żyłko, któ. 
ry będzie obecny w czasie przejmo- 
wania spraw urzędowych. 

Dotychczasowy kierownik  Sta- 
rostwa Mołodeczafńiskiego mianowany 
został zastępcą starosty 'w Swigcia- 
nach. Lansowana przez pewną grupę 
polityczną wiadomość o projekcie 
mianowania na to stanowisko p. 
Mydlarza traci swoją aktualność. 

— Urlóp p. vice- wojewody 
Malinowskiego. W dniu 30 b. m. 
vice-wojewoda wileński i Naczelnik 
Wydziału Prezydjalnego p. O. Mali- 
rowski rozpoczął 4-tygodniowy urlop 
wypoczynkowy. Kierownictwo Wydzia- 
łem Prezydjalaym p. Wojewoda po- 
wierzył na okres tego czasu p. Na- 
czelnikowi Wł. Hryhorowiczowi. 

— Z lzby Skarbowej. Prezes 
Wileńskiej Izby Skarbowej podaje do 

wiadomości publicznej, że od 1-go 

czerwca r. b. wobec zmiany godzin 

urzędowania, Kasa Skarbowa w Wil- 

nie otwarta będzie zarówno dla osób 

prywatnych jako też i urzędowych w 
dnie zwykłe od godz. 8:ej rano do 
1-ej, zaś w soboty tylka do godz. 11 

min. 30. 

SAMORZĄDOWA. 
— (о) Wyniki wyborów do 

9-ciu rad gminnych pow. Wileń- 
sko-Trockiego. W dniu wczoraj- 
szym wydział powiatowy sejmiku 
Wileńsko-Trockiego, otrzymał ;spra- 
wozdania z wyborów do rad (A 
nych, przeprowadzonych w dn. 18 — 
21 maja r. b. Wynik tych wyborów 
jest CORE 

W gm. Niemenczyńskiej wybrano 
zg w tem 11 Polaków i 1 
yd. 
W gm. Rudomińskiej wszyscy 12 

radnych Polacy, w tem jeden przed- 
stawiciel większej własności ziemskiej, 
1 — średniej, miejscowy proboszcz, 
reszta drobni rolnicy, 

W gm. Trackiejz 12 radnych 11 
'Polaków i 1 Tatar, w tem 1 kupiec, 
1 przedstawiciel średniej własności 
ziemskiej, reszta drobni rolnicy.į 

W gm. Podbrzeskiej wybrano 12 
radnych, w tem 11 Polaków i 1 Żyd, 
z których dwa przedstawiciele śred- 
niej ziemskiej własności, 1 drobny 
kupiec, reszta drobni rolnicy. 

"gm. Rudziskiej z 10 radnych 
7 Polaków, 2 Litwinów I 1 Żyd, w 
tem 1 przemysłowiec, reszta drobni 
rolnicy. r ( 

W gm. Worniańskiej wybrano 10 
radnych, wszyscy Polacy, drobni rol- 
nicy. 

W gm.  Michaliskiej wybrano 

we rady gminne stają się prawomoc- 
nemi. | 

— (0) Gminne kasy Oszczęd- 

3 

Konferencja w sprawie rozkwaterowania pielgrzy. 
imów przybyłych na Uroczystości Koronaeyjne, 
W dniu wczorajszym w Urzędzie dyrekcyj kolejowych w. celu .otrzyma- 

Mż ża aj odbyła się pod. prze- nia przewidzianym ulg Przewodnicy 
wodnictwem naczelnika wydziału bez- pielgrzymek powinni bezzwłocznie 
pieczeństwa p. S. Kirtiklisa, konfe- przesłać na ręce przewodniczącego 
rencja w sprawie zakwaterowania i Komitetu kwaterunkowego p. Preze- 
rozmieszczenia w Wilnie pielgrzymek sa J. Popowicza w Wilnie wykazy 
przybywających na uroczystość koro- osób, które przybędą z pielgrzymką 

nacji Cudownego Obrazu Matki Bo- z zaznaczeniem stanowiska spolecz- 
skiej Ostrobramskiej. W konferencji nego tych osób. W sprawie zakwa- 
wzięli udział przedstawiciele ducho- terowania pielgrzymek ustalono, że 
wieństwa i wojskowości oraz Sekcji kwatery te będą dwojakiego typu, w 
Kwaterunkowej, Kolejowej i Pocho- miarę możności w lokalach zamknię- 
dowej Komitetu mieszkaniowego. tych, przeważnie jednak w obozo- 

W toku obrad rozważono w ogól- wiskach. ^ » 
nych zarysach sprawę rozlokowania _ W sprawie pochodu i procesji w 
w mieście pielgrzymek z Polski z za- dniu koronacji ustalono wytyczne w 
granicy, w celu zapewnienia im miej- cełu zapewnienia wiernym należytego 
śca oraz należytej opieki. Omówiono bezpieczeństwa oraz zachowania ści- 
szczegółowo sprawę organizacji po- słego porządku. Da czasu następnej 
chodów i procesyj w tymże dniu. W konferencji w tej sprawie, która od- 
porozumieniu z Sekcją Kolejową omó- będzie się w dniu 10-go czerwca kie- 
wiono sprawę utrzymania porządku i rownicy poszczególnych sekcji opra- 
zachowania warunków sanitarnych na cują szczegółowe wnioski zmierzające 
stacjach dla pielgrzymek przybywają- do celowego zorganizowania wspom- 
cych koleją, które powinny jaknaj. nianej uroczystości. 
wcześniej zgłaszać się do właściwyc 

Zmiana rozkładu jazdy pociagów. 
Dyrekcja Wileńska K. P. zawia- dowania w iastytucjach Państwowych 

damia, że, w związku z wprowadze- od godz. 8 do godz. 15, od tejże 
niem w życie od 1 czerwca r. b., w daty zmien'a się rozkład jazdy nastę- 
myśl uchwały Rady M nistrów, urzę- pujących nociągów lokalnych: 

Przyjazd do Wilna Odjazd z wilna. 
nościewo pożyczkowe. Na posie- Nr.Nr. : н 
dzeniu rady gminnej Ki osie z poc. godz. min. Ze stacji a godz. min. Do stacji 
bytem w dniu 28 maja, postanowio- $ i Z s 
So założyć kasę gminną oszczędno- 334 7, 40 Lida 729 15 25 N. Święciany (w dni ro- 
ściowo-pożyczkową z siedzibą w Ko- ` ń bocze). 
niawie, pow. Wiłeńsko-Trockiego, i 353 15 35 Lida. tad, 

przyjąć odpowiedzialność za zobo- 1758 15 30 Zawiasy-Rudziszki. 
wiązania kasy całym majątkiem i do- 
chodami gminy. Takaż kasa ma pow- 
stać i w gminie Olkienickiej. | 

MIEJSKA. 
‚ — (x) Wyjednanie pożyczek 
dla m. Wilna. W dniu wczorajszym 
prezydent m. Wilna p. Bańkowski, 
po kilkudniowym pobycie w Warsza- 
wie powrócił do Wilna. 

W czasie pobytu w Warszawie p. 
prezydent załatwił szereg spraw zwią- 
zanych z gospodarką miejską, między 
innemi wyjednał w Banku Gospodar- 
stwa Krajowego dła m. Wilna długo- 
terminową pożyczkę . w kwocie 
767.000 zł. obiegowych t. j. w złocie 
licząc 1 zł w złocie po 1 zł. 70 gr. 
Po ta płatną będzie w przecią- 
gu lat 20 i oprocentowana na 8 proc. 
w stosunku rocznym, przyczem zu- 
żytą zostanie na roboty kanalizacyjne 
i wodociągowe. у 

Realizacja tej pożyczki nastąpi 
prawdopodobnie w czerwcu r.b. Nie- 
zależnie od powyższego p. Bańkow- 
ski prowadził w odpowiednich ko- 
łach rządowych pertraktacje w spra- 
wie drugiej pożyczki dla m. Wilna — 
w kwocie około 7,000.000 dolarów 
na realizację przedsiębiorstw miej- 
skich, jak gazowni, tramwai miejskich, 
oraz rozbudowy wodociągów. 

Pozaiem na skutek interwencji 
poszczególnych zainteresowanych Mi- 
nisterstw, p. prezyd. Bafkowski 0- 
trzymał zezwolenie na wprowadzenie 
w m. Wilnie zawieszonego w swoim 
czasie podatku inwestycyjnego  dro- 
gowego.: 

— (x) T:wo Popierania Pracy 
Społecznej w Wilnie dla 'piel- 
grzymów. W związku z zbliżającą 
się uroczystością Koronacji M, B. 
Ostrobramskiej, zarząd T-wa Pop e- 
rania Pracy Społecznej w Wilnie na 
ostatniem swem posiedzeniu postano- 
wił oddać do dyspozycji przybywają- 
cych do Wilna pielgrzymów dwie sa- 
ile, które pomieszczą około 100 osób. 

— (x) Zwiększenie kosztów 
wyżywienia chorych w  szpita- 
lach miejskich. Magistrat m. Wilna 
na ostatniem swem posiedzeniu po- 
stanowił zwiększyć koszty wyżywienia 
chorych w poszczególnych szpitalach 
miejskich o 10 proc. 

— (x) Władze sanitarne m. 
Wilna czuwają. W dniu 30 maja 
r. b. specjalna komisja w składzie p. 
Komisarza Rządu na m. Wilno, ko- 
mendanta P. P. m. Wilna, oraz kie- 
rownika sekcji porządku dokonała re- 
wizji wszystkich hoteli i zajazdow 

, noclegowych w Wiłnie, w celu sprawe 
dzenia stanu sanitarnego tychże. 

Skutkiem rewizji cały szereg wła- 
ścicieli hoteli zostało pociągniętych 
do odpowiedzialności karnej za nie- 
przestrzeganie ustawy o porządku 
sanitarnym, jeden zaś hotel p. n. 
„Astorja” został całkówicie zamknięty. 

— Nowe wejście do urzędu 
wojewódzkiego. Z powodu rozpo- 
czętego remontu w gmachu woje- 
"wódziwa, który potrwa kilka tygodni, 
dotychczasowe wejście zostało zamk- 
nięte. Dla użytku publiczności zosta- 
ło otwarte wejście środkowe. 

KOLEJOWA. 
— (o) Pogotowie ratunkowe 

na kolejach, jak się dowiadujemy, 
na każdej większej węzłowej stacji 
dyżurować będzie stale pociąg ratun- 
kowy, w każdej chwili gotowy do 
odjazdu. Pociąg taki składać się bę- 
dzie z lokomotywy, 2-ch wagonów z 

10 radnych, z których 8 Polaków i przyborami technicznemi i jednego 
2 Litwinów, w tem 1 przedstawiciel wagonu sanitarnego. W pociągu ta- 

większej własności, miejscowy pro- kim będzie stałe dyżurować lekarz. 
boszcz, reszta drobni rolnicy. Każdy wagon sanitarny składa się z 

W gm. Mickuńskiej z 12 radnych sali operacyjnej, urządzonej według 
10 Polaków i 2 B'ałorusinów, w tem ostatnich wymagań techniki i 12 łó- 

miejscowy organista, reszta drobni żek dla chorych lub rannych. 
Prócz tego wszystkie pociągi dale- 

gm. Szumskiej wszyscy 10 kobieżne zaopatrzone są w Skrzynki 
nych Polacy, drobni rolnicy. raiunkowe, w których znajdują się 
Z dniem 4 czerwca wszystkie no- składane nosze i podręczna apteka. Bie oscbistemi należy przywieść ze sobą 

runki płacy i 
tartakach. 

li meeting, na którym uch 

Jednocześnie zorganizowane zostały Lo 
kursy ratownicze dla konduktorow, Imieniny Ruszczy Cda 

Odšwiecono je w tym roku w — Rozbudowa w Wii. Dyre- 
kcji Kolejowej. Dowiadujemy Się, gronie najbliższych przyjaciół artysty, * 

powiedzmy w świecie artystyczno-lite- t na i ia Dyrekcji Ko- 
ejowej: w najbliższym czasie Tozpo- rącko-uniwersyteckim bardziej niż kie- 
częte zostaną roboty budowlane, A dy szumnie i tłumnie. koś! to jubi- 
SE SR „gmach dworca na [euszowe podeszły -Ruszczyca latka... st. Raczki i Mońki. Ten ostatni gmach Już się staje dookoła tej chyba naj- 

popularniejszej w mieście naszem о- 
rozpoczęto budować już w roku 
ubiegłym. sobistości jakby jakiś nastrój jūbile- 

uszowy. PRACA i OPIEKA 3 ‚ SPOŁECZNA: Tal, 090: ata ledinės taikė 30 
— Strejk robotników tartacza- lat jak Ruszczyc ująwszy pędzel w 

nych. W tartakach wileńskich oneg- rękę, jąt nim... wykuwać pomnik 
daj zastrejkowali wszyscy robotnicy swojej sławy. 
wysuwając żądanie podniesienia sta- W mieszkaniu prywatnem . Rusz- 
wek o 50 proc. oruz zawarcia umó- czycowego druha Bułhaka oraz w 
wy zbiorowej, któraby regulowała wa- jego zakładu apartamentach zebrało 

pracy we wszystkich się wieczorem poniedziałkowym do 
* trzydziestu osób. Solenizantowi zło- 

żyli uniwersyteccy koledzy  niepo- 
wszedni upominek: studjum j. Reme- 
ra „W służbie sztuki“ (odbitka z 
„Alma Maler) obejmujące piękną i 
trafną charakterystykę malarskiej 
twórczości i obywatelskiej działalnoś- 
ci Ruszczyca. Dziełko ujęte jest w 
prześliczną oprawę roboty p. Kalisz- 
czaka ucznia Lenarta. 

+ Doręczając upominek, przemówił 
serdecznemi słowy dziekan Wydziału 
Sztuk Pięknych prof. Kłos. Odpowie- 
dział solenizant szczerze ujęty przyja- 
cielskim gestem. 

Za stołem kolacyjnym końca prze- 
mówieniom i toastom nie było. Za- 
bierali głos kolejno: rektor Pigoń, wo- 
jewoda Raczkiewicz (tym razem cał- 
kiem daleki od jakiegokolwiek urzę- 
dowego charakteru), Ludomir Šien- 
dziński podnosząc żagraniczne su- 
kcesy wielkiego talentu twórcy „Zie: 
mi”, radca Raue imieniu tych 
wszystkich niezliczenych  cudzoziem - 
ców. których niezastąpiony, jedyny, 
niestrudzony Ruszczyc-przewodnik z 
Wilnem zapoznał; ślicznie i serdecz- 
nie wcale niebanalnie a. wzruszająco 
przemówiła młoda nasza poetka p. 
Eugenja Masiejewska etc. etc. etc. 
Diužsze przemówienie solenizanta 0- 

„klaskiwano rzęsiście; niezapomniano 
o o jego a stę A 

| 4 mu coś miłego a z głębi duszy chciał 
aż wczorajszem posiedzeniu postano- powiedzieć. I byłby dzień biały zastał 
wił zwyżkę tę wypłacić robotnikom, wszystkich przy stole, gdyby red, Cz. 
począwszy od dnia następnej wypłaty. I zyski aka, staropolskiem 

KB ięl” nie położył tamy UNIWERSYTECKA ać ) ) , wezbranym fluktom „ Poto- 
— (©) Przyjazd prof. J. Kallen- p dj «a ` czyły się one atoli dalej rozbite na 

bacha. Prof. J. Kallenbach, pierwszy poszczególne rozmowy, które nie- 
dziekan wydz. eo U. zmiernie miłą biesiadę do samego 
S. B. przyjeżdża do Wilna dn. 4 VI, świtu przeciągnęły. 
27, w sobotę o godz. 8 m. 25 rano ! N 
pociągiem pośpiesznym z Warszawy. wiza wii Tegoż dnia o godz. 2-ej p.p. : 
Auli alulkÓWEj SU. 9. 5 0ра koc, poduszkę i bieliznę pościelową. Przy 

zapisywaniu się należy zwrócić 
„ nastąpi 

uroczysta promocja prof. Kallenba- nę waatczw. ROSŁA Rh okresy pobytu, ticzba których wynosi 
BE RZ, „honoris causa. młandwidłe: 1) od 25 czerwca do 25 Lied poniedziałek odbędzie prof. 2) od 25 lipca do 25 sierpnia i 3) od 25 
Ealicnbach Nycieczką z Kolem Polo- sierPnia, do Ja września rb. Terminy ob 
nistów U. S$ B т A rminami przyjazdu i wyjazdu 

so ъ 4 uczestników Kolonjl. Od każdego kuracju- 
K da kę, GLAM tów U.SB. agi mecie jest zaówiadczeńie a ŚL 

anistów U.5.B. nie zdrowia, wydane przez lekarza ordynu- 
We wtorek 7 go czerwca wygłosi iącego w Studenckiej Kasie Chorych wzglę 

prof. Kallenbach w Auli Kolumnowej nie przez Klinikę U. S. B. Wykluczone jest 
S Bo dz 7 2 przebywanie na terenje Kolonji osób cho- 

„O godz. 7-ej odczyt n. t. rych na choroby zakaźne, w pierwszym 
„Zygmunt Krasiński na tle dzisiej. rzędzie na choroby płucne. Zapisy na powyż- 
w nas) społecznych *. a nicka „przyjamaje a ratniej 

rode 8:go podejmowany bę- Pomocy do 15 czerwca rb. 
5 ; — (c) Zmiana Redakcji <Alma Ma- 

= prof. Kallenbach przez Związek ter> Zrzeszenie Kół Naukowych jako praw. 
iteratów na Środzie literackiej w ny właściciel czasopisma axademickiego 

murach po-bernardyūskich.i «Alma Mater», rozwiązało dotychczasowy 

AKADEMICKA | kiai Maišis powołało bot z dale. ю ra <Alma ołało ko 1. Qasiu- 
— Kolonja Akademicka w Gdynii lisa. prezesa Koła Polonistów. Kol. Gasiulis 

Tupudłach,. Zarząd ZM POmACY Pol: znany ca „1 ogółowi ———> 
Młod. Akadem. U. . komu iż ja A energiczny organiza- 
Ogólnopolski Związek  Bratnich Pomocy !95 Oraz jako redaktor popularnej <Żywej 
Młodzieży Akademickiej zarezerwował w Gažeikis. Dodać należy, iż <Alma Mater» 
Kolonji Akademickiej w Gdyni i Tupadłach jest tak pod względem formy jak i treści 
dla środowiska Wileńskiego 15 miejsc. Opła- (ginem z czołowych , czasopism akademic- 
ta dzienna za utrzymanie i mieszkanie wy: kich w Polsce. 
nosi zł. 3,80 które opłaca się po przybyciu — Żebranie Zarządów Orga- 
do kolonji co najmniej za = tygodnie z nzacji Młodzieży Monarchistycz- 
óry. Dojazd do Tupadeł od st. Łebcz (za nej i Zw. Ak. Myśl M 3 ” P I . . y vcarstwo 

Packiem) kofńm! kolonii. Poza rzeczami ści a. W ubiegią niedzielę t.j. da. 29 

Ligai 

Robotnicy tartaczani zorganizowa- 
л walili se: 

kować aż do uznania wysuwanyc 
przez nich postulatów: 

Fabryka „Zemsz” sprzeda- 
na będzie z licytacji. Nowo-Wilej- 
ska fabryka „Zemsz* z racji kryty- 
cznej sytuacji materjalnej została 
przez zarząd zamkniętą zupełnie. W 
dniu 8 czerwca inwentarz fabryki 
oraz maszyny sprzedane zostaną z 
łicytacji. Jak wiadomo ostatnio w fa- 
bryce wynikło szereg konfliktów z 
robotnikami na tłe nieopłacenia nale- 
źżności. Obecnie robotnicy będą w 
możności otrzymać zaległe należności. 

— (x) Podwyższenie płac ro- 
botnikom miejskim zatrudnionym 
przy kanalizacji. Jak już donośiliś- 
my grupa robotników zatrudnionych 
przy robotach kanalizacyjnych m. Wil- 
na zwróciła się w swoim czasie do 
Magistratu z prośbą o zwiekszenie im 
dotychczasowych płac o 37 proc. 

_ W związku z powyższem odbyła 
się w ostatnich dniach w wojewódz- 
twie konferencja przy współudziale 
przedstawicieli województwa, Magie 

stratu, oraz Inspektoratu Pracy, na 
której zaopinjowano, iż wobec wzrostu 
drożyzny należy pomienionym (robot- 
nikom zwiększyć płace o 10 proc. 
dotychczasowych poborów, 

Wobec powyższego też Magistrat 

` 

1
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b. m. odbyło się w lokalu redakcji skim i w godzinach porannych na- 
«Słowo» zebranie iaformacyjrie Zarzą- stąpi przemarsz oddziału przez miasto. 
dów: Organizacji Młodzieży Monar-  — (x) Wszechpolski zjazd stra- 
chistycznej i Zw. Ak, Myśl Mocarst-« ży pożarniczych. W czasie od 26 
wowa, na którem p. Eugenjusz M. do 29 czerwca włącznie r. b. odbę- 
Schummer przedstawił sprawozdanie dzie się w Poznaniu wszechpolski 
ze Zjazdu Rady Naczelaej Myśli Mo- zjazd związków straży pożarniczych 
carstwowej w Warszawie. Rzplitej, połączony z wystawą wszyst 

Zebrani przyjęli sprawozdanie do kich narzędzi technicznych straży 
wiadomości. Pozatem omawiana była ogniowej. W związku z powyższem 
sprawa wydania czasopisma wspólne- Magistcat m. Wilna zamierza wydele- 
go obu organizacyj, które wyjdzie gować na ten zjazd kilku przedstawi- 
dopiero w połowie czerwca. Wobec cieli miejskiej straży ogniowej. 
braku odpowiedzi ze strony władz — Szczepienie ospy odbywa 
ceniralnych Org. Mł. Monarchistycz- się codziennie od @. 11 do 12 w po- 
nej sprawę fuzji odłożono jeszcze do mieszczeniu Pogotowia Ratunkowego 
par a zowie in A Naczel- (Dominikańska 2). 
nej. Wobec tego, że w dn. 15 czerw- 
ca wyjdzie w Poznaniu pierwszy nu- TEATR i MUZYKA, 

— «Reduta> na Pohulance. Poż. mer oficjalnego organu p. t. „Myśl nal- 
Mocarstwowa* Zarząd Koła Wileń- ny koncert Murzynów. W sobotę 4 bm. 
skiego proszony jest przez Radę Na- ae Reducie pożegnalny występ 
czelną o złożenie wyczerpujących da- AE I i a uk 
nych dotyczących 1) Koła Wileńskie ną tegtrów Londyńskich p. King Reavis, 
go Myśli Mocarstwowej, 2) całokształ- Bilety od 1 zł, do nabycia wcześniej w 

«tu życia akademickiego w Wilnie. 3) biurze «Orbis» (Mickiewicza 11). 
działalności ugrupowań zachowaw- „„ —, ie a. 
czych starszego społeczeństwa, kafsta _ Fopmooda «Jutro pogoda» graną 

będzie dz:ś raz ostatni, w wykonaniu wy- 

EL mym Med: kas A alu E į 1el8i » - ! le. 

‚ — XIV środa literacka odbę- sa Pani prezesowa>. Od jutra wcho- 
dzie się w lokalu Związku Literatów qzi na reperiuar Teatru Polskiego pełna hu- 
(ul. św. Anny 4) @та 1 czerwca moru i werwy świetna krotochwila Henne- 
o godz. 8 wieczorem. Prof. F. Ru- guina i Nebėra <Pani niekas coliais 

z er komiczne scen; zabawne sytuacje. 

ZAC, wygłosi pogadankę p. t Ad Niedzielna ioładniówka W 
„Trzecie Wilno* na temat przyszłoŚci niedzielę najbliższą ukaże się na przedstawie- 
naszego miasta pod względem arty- nin popołudniowem najnowsza sztuka Lan- 
stycznym. Temat jest szczególnie Liana ia wielbłądowi..», w ob- 
aktualny ze względu na zbliżające się ЗАСЕ РОНа 15 Początek 
wybory do Rady Miejskiej, której za- g. NS : e Н : 
daniem będzie także  rozwigzanie : : 
szeregu palących spraw kuliuralnych WYPADKI i KRADZIEŻE. 
Wilna. Wstęp dla OE Z.Z.L.P. Fadieć śl 4 SpikE dół: 
i wprowadzonych gości. Środę Lite- „, p, '30 ub.m. okoła Łysej 106 Kd 
racką poprzedzi Walne Zebranie r gry w pilkę nožną modai alkas 6 
Związku literatów w tymże lokalu. o bie nogę 19-letni Władysław Raczyński (Ra- 

godz. 6 wieczorem. r RP lė PA, dostawiono do szpitala 
— 

® 
$ 

Walne Zebranie „Związku .„ jxóba. л Zawodowego Literatów Polskich — Samobójstwo, W nocy na 31 ub.m. 
w Wilnie odbędzie się w najbliższą w celu pozbawienia się życia otruła się 
środę, 1 czerwca o godz. 6 wiecz. w Strychniną 32-letnia | Józefa-Janina Geler 

Bibijotece Wydziału Sztuk Pięknych (Popowska 10). 
Pogotowie rzewiozło desperatkę do ży- 

(ul. św. Anny 4) Na porządku gowskiego Saba, gdzie IC pół godz. 
obrad: Aion Arina samobójstwa nieporozu- 

mienia rodzinne, : 
— Potajemna gorzelnia. We wsi Ta« 

tary pow. Brasławskiego w mieszkaniu Aie- 
ksandra Juchny wykryto potajemną go- 
rzelnię. 

Sprawcę aresztowano. 
— Morderca i samobójca. W Głębo- 

kiem 22-letni jan Oswiecimski (ul, Sienkie- 
wicza 43) wystrzałem z rewolwern zabił 

Y- swą ciotkę 40-letnią Helenę Filonek, nastę- 
u- pnie popełnił samobójstwo. ‚ 

Przyczyny samobėjstwa— miłość. 

D S a 
) Sprawa delegacji па pogrzeb 

J. Słowackiego do Krakowa. 
- 3) Sprawa skreślenia członków u- 

chylających się od współpracy w 
Związku. 

4) Wolne wnioski. 
Ze względu na pilność spraw w. 

magających decyzji, zarząd prosi 
silnie wszystkich członków O pun- ai 

sa Ohyd @, \ zaśc. Zagumniki 
ktualne przybycie. "i x_; Gm. Święcizńskiej 57-leinia Rozaija ojciu- 
„W. razie nieprzybycia wymaganej kowa i 46-letnia Helena Działkszto zamor- 
ilości członków, Walne zebranie od- toe, rzacii Eo soda, wam 6 

i i ož zašcian! detnią Józe: ołczacką. 
auka Bi Si o godz 636 Śzerwczynie atesziowańio: Madero doko- 

wiecz. Bezpośrednio po Wałnem Ze- ac Wada 
braniu odbędzie się XIV-ta środa Li: — 

eracka W SPORT | 
[- Maski przeciwgazowe Organizacyjne zebranle Sekcji 

Czerwonego Krzyża na ulicach P. n. A.Z.S. 
Wilna. Ruchliwy Zarząd Stow. Polsk. Wobec rozwiązania się T. 5. \/Ша dru- 

Czerw. Krzyża urządził wczoraj, _w say, fa Załęska Sportoweto |ako sekcja 
przeddzień Tygodnia Czerwonego piłki nożnej. Na odbytem ostatnio 'walnem, 
Krzyża ćwiczenia oddziału, zaopatrzo- organizacyjnem zebraniu tej sekcji ukonsty- 
nego w maski, służące dla ochrony tuował się zarząd sekcji. Pezesem jej został 

przed gazami. ującymi, „Używanemi zę vežamos aero zab: 
w „czasie wojny przęż nieprzyjaciel nikiem—p. Kostanowski, kronikarzem — p. 
skie armje. Cwiczenia urządzone w Mikulski, kierownikiem sportówym—p. W. 
ogrodzie Paomcjst u wik, od o zai pak pewien 

i r. „ Powszechną sen- ё p-P- SeCki!, ajew 1 Or- 

A >» M de miagta bu- pie mite CZAD ZE 
dził oddział kilkudziesięciu osób ub- Wilję. >. 
ranych w maski przeciwgazowe, pro- 
wadzony przez specjalnego instruk- 
tora Wil. Czerwonego Krzyża w po- 
wrocie z ćwiczeń. Dzisiaj, we środę 
ćwiczenia te będą powtórzone w tym 
samym czasie w ogrodzie Bernardyń- 
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RODZINA I SZKOŁA. 
Szkoła radosna. 

Wiemy doskonale, iż w stosunku do 
Europy zachodniej, stoimy w ogonku cywi- 
Mzacji, a jedną |: dziedzin, upośledzonych w 
życiu codziennem, jest estetyką. 

Jeśli gdzieindziej jest lepiej, nie pow- 
stało to za dotknięciem różdżki czarodziej- 
skiej, nie powstanie i u nas. Nie wyczarują 
tego żadne słowa. Każdy wyższy 'stopień 
kultury trzeba zdobywać nieustanną pracą, 
ciągłym wysiłkiem i budzeniem w sobie 
woli i chęci dorównania innym. Wycho- 
wawca, jak snycerz umiejętnym ruchem, mu- 
si z niekształtnych, lecz podatnych form du- 
szy dziecięcej wyrzeźbić arcydzieło przysz- 

łości. Piękno jest jednem z dłutów, którym 
uajdelikatniej tego dokonać potrafi. 

Ale jak prawda jest ideą, która chce być 
ojętą i pomyślaną, tak piękno jest ideą, 
tóra chce być oglądaną. Musi więc ono stać 

się naszym codziennym przyjacielem, naszą 
nieodzowną potrzebą, przeniknąć komórki 
życia ludzkiego, a wtedy powoli usunie 
stamtąd to wszystko, co brzydkie i niemo- 
ralne, co gangrenuje i rozkłada dusze mło- 
de od najwcześniejszych lat. 

Miłość do piękna nie się da zaszczepić 
przez łądne frazesy, pisane lub mówione, 
jeśli dzłeci nie potrafją zwracać uwagi na 
piękno w ich wlasnem otoczeniu. Trzeba 
użyć wszelkich środków, aby wzbudzić w 
nich to uczucie, aby stało się ono istotnym 
rysem młodego pokolenia. Pierwszem więc 
zadaniem wychowawcy jest nauczyć dziatwę 
pojmować celowość i piękno, otaczającej 
je przyrody. Najlepiej nadają się do tego 
wycieczki, poprzednio przemyślane i przygo- 
towane przeź nauczyciela, 

Po wycieczkach idzie sztuka odtwórcza, 
a więc lepienie, rysunki i roboty, i wreszcie 
piękno słowa i muzyki, jako wymagające 
większego przygotowania ze strony dziecra. 

Jeden ze znanych pedagogów, Tadd, 
mówi, że urok piękna i radość, zeń płynąca, 
są tak silne, iż mogą stanowić duchewe za- 
doščuczynienie nawet w najgorszych chwi- 
lach życia. Nie jest ono zbytkiem, jak my- 
Ślą niektórzy, bo w każdej piersi ludzkiej 
żyje wrażliwość na piękno świata zewnętrz- 
nego, różnica polega tylko na stopniu roz- 
woju. Głód jego musi być zaspokojony za- 
rówo w lepisnce, jak i w pałacu. A jednak, 
jakże często dłąwimy i niszczymy ten zmysł, 
zamiast go karmić i wychowywać, jak na to 
zasługuje. Dzięki temu, życie utraciło wieje 
szczęścia, bo zmysł estetyczny, dobrze kie- 
rowany, jest źródłem radości, więcej nawet, 
jest on samym zdrojem życia. Daje mu ten 
zmysł pełnię i siłę, ne i wykwintność, 
miękkość i czystość. Życie, tak bezlitośnie 
złupione, staje się twardszem, surowem i 
chłodnem i w odpowiedni sposób działa na 
dusze ludzkie. Szkoła kłaść musi podwaliny 

chowania estetycznego. Ponieważ nic 
szlachetnego i pospolitego nie powino trącać 
naszego wzroku, ani słuchu, gdyż od słowa 
do czynu tylko krok jeden, (Arystolel s) 
przeto pierwsze wrażenia rzeczy winny być 

CPR a 
więc przedewszystkiem estetycznym 

ma być wewnętrzny, a w miarę możności i 
zewnętrzny wyzląd budynku szkolnego, gdyż 
w bardziej kulturalnem, to jest czystem i 
ładnem otoczeniu, młodzież zachowuje się 
również bardziej kulturalnie. Nie sądzimy, 
że ograniczoność i szorstkość ducha jest 
przywilejem t. zw. klas niższych. Duch, w 
najniższych warstwach społecznych, może 
się rozwijać, dzięki racjonalnym metodom 
wychowania i kulturze estetycznej, 

Wygląd zewnętrzny dziecka, jak również 
osób, je otaczających, powiuien takoż nosić 
na sobie znamię estetyki. Na stworzenie 
sympatycznego i przytulnego otoczenia nie 
potrzeba nadzwyczajnych środków, jak my- 
Ślą niektórzy, jeno głębszego zrozumienia i 
i ukochania piękna, a wtedy da się ono wy* 
dobyć w najskromniejszych warunkach i 
uczyni życie jaśniejszem i łatwiejszem do 
zniesienia. «Piękno rodzi radość», mówi 
Karin Michaelis, <a radość przeobraża žy- 
cie duchowe, i samolubstwo nie ma wtedy 
przystępu do duszy ludzkiej!» 

Szkoła winca więc wytworzyć estetycz- 
ną, ciepłą i pogodną atmosferę, zwłaszcza z 
tego powodu, iż tyloltnia niewola w wyso- 
kim stopniu wpłynęła na obniżenia się ra- 
dości w naszym charakterze. ŚŚ 

Nie znaczy to wcale, abyśmy chcieli 
uczynić w niej pracę nazbyt wesołą i łatwą, 
ale kilka słów serdecznych, uśmiech i žartl 
rzucony w przelocie, w połączeniu z pięk- 
nem, rozpromienia dziecinne dusze i podno- 
si owocność wysiłku. 

Niech więc szkoła nasza będzie zawsze 
ładną i wesołą, szczególniej dla tych bied- 

nych dzieci, które w rodzinie widzą brud- 
grozę i nieszczęście. Dajmy im tyle chwil 
jasnych i szczęśliwych, aby nadmiar przy- 
niosły do domu, a dusze ich, nakształt pą- 
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@ Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Dziś będą 
wyświetlane filmy: 99 
W roli głównej Madge Bellamy. Nad program 
Cena biletów: parter — 60 gr., balkon — 30 

Krwią zmazane winy* dramat w 7-miu aktach, ER 
: <SZESĆIORACZKI» komedja w 2 aktach 

Ostatni seans o godz. 10. 
ZY poczekalniach koncerty radjo, 88 

  

e Sala Miejska (ut. Ostrobramska 5) 

в K 0° P 1a 

Teatr э olonja M najnowsza farsowa kreacja 
Śu.A. Mickiewicza 22, B _ OSSI OSWALDA 

Р otajemnego malžefistwa.. Gabinet dentystyczn, 
RE i cnotliwa żona w jednej osobie... PENSJONAT DLA 

   
„jako nocny dom warjatów... 

PARTER od 50 gr. Dziś Miotająca skry dowcipu wybuchająca rakietami śmiechu 

„Dziewcze z kabaretu” w 8 akt. najkomiczn ej- 
szych sytuacji. Tajemnica 

Cowboy, žonglerka e 
NOWOCZESNYCH _ <DZIEWIC»... oraz 

ków wiosennych, rozchyla się ku słońcu do- 
bra, prawdy i piękna. 

W. Niesiołowska. 

Wśród książek. 

1. Cenne wydawnictwo. 

W ubiegłym roku szkolnym ukazała się 
na półkach księgarskich książka: Hamaide A. 
— «Metodą Decroty» — jako pierwszy tom 
<Bibljoteki Dzieł Pedagogicznych» wyd. na- 
kładem «Naszej Księgarni» Sp. Akc. Związ- 
ku P. N. S. P. w Warszawie (ul. Widok 22). 
Odtąd w *okresach miesięcznych pojawiały 
się następne tomy tej «Bibloteki», a więc: 

2) Jeleński L. dr. — «Metodyka pierw- 
sżych lat nauczania». 

3) Dawid J. Wł.—«lnteligencja, wola i 
zdolność do pracy».—3 tomy. 

W bieżącym roku szkolnym przystąpio- 
no do wydawania II-giej serji książek, a 
mianowicie: 

1) Sandiford P, — «Szkolnictwo angiel- 
skie». ; 

2) Kierski F. dr. — «Jan Henryk Pesta- 
lozzi» —3 tomy. © 

W połowie czerwca b. 
ciąg Il serji, ukaże się: 

3) Claparede E —«Psychologja dziecka 
i pedagogika doświadczalna»—2 tomy, a 
przy kofcu czerwca b. r. 

4) Baumgarien Tr. dr.—<Kłamstwo dzie- 
ci i młodzieży». 
Do wydawania III-ciej serji, przystąpi 

«N»sza Księgarnia» po wakacjach. 
Prenumerata miesięczna (7a jeden tom z 

przesyłką pocztową) wynosi 350 zł, — cena 
księgarska za ten sam tom jest znacznie 
wyższa. 

Samo zestawienie dzieł I nazwiska au- 
torów wskazują na wielką wartość «Bibljote- 
ki» nietylko dla Nauczycielstwa, lecz i dla 
osób zajmujących się wychowaniem dzieci. 

2) Metodyka nauczania. 

Wśród wydawnictw pedagogicznych, 
które ukazały się w piśmiennictwie naszem 
w ostatnich latach, do wyróżniających się 
przez swą wa:tość i poczytność zaliczyć na- 
leży pracę dr. L. Jeleńskiej, p. t. Metodyka 
pierwszych lat nauczania. 

Książka składa się z 2 Części: w  -ej 
ogólnej autorka rozpatruje zasadnicze zagad- 
nienia z dziedziny nauczania, zastanawia się 
nad istotą nauczania, zasadami metodyczne- 
mi i organizacją lekcji; jasno motywuje tę 
prawdę, że <nauczaniej nie może polegać na 
przekazywaniu swoich wiadomości innym»— 
musi je uczeń jedynie zdobyć drotą własne- 
go wysiłku; przez rozumną psychologiczną 
metodę nauczania wyrobi w sobie tą <za- 
radność umysłową», która zaprawi go do 
orjentowania się w skomplikowanych zjawis- 
kach życia. 7 

2-ра część pracy wypełnia metodyka 
poszczególnych przedmiotów z zakresu 3-ch 
pierwszych lat nauczania, i tutaj autorka 
twierdzenia swoje motywuje przykładami z 
życia szkolnego, albo wyjaśnia na tle histo- 
rycznego rozwoju. ` 

Książka naogół, mimo pewnych kwe- 
styj spornych, dostarcza wychowawcy wiele. 
cennych wskazówek praktycznych; może 

stać się również pożytecznym informatorem, 
wprowadzającym w zasadnicze zagadnienie 
nowoczesnej dydaktyki szerszy ogół, zwłasz- 
cza rodziców. 

r. jako dalszy 

|
 

I 2 
> Konieczny dodatek do paszy 

3 Sól bydlęcą drobną 

$ Kredę szlamowaną 

$ Mączkę kostną 
* w dowolnych ilościach poleca 

ż Zygmunt Nagrodzki 
© Wilno, Zawalna 11-a 

__ Skład maszyn i narzędzi rolniczych. 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
L 0. P. P. 
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Słynna Wróżka Ghiromantka 
przyjmuje od 10 do 8 wieczór, Prze- 
powiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłośc! it. d. Adres: naprzeciw 

Z SĄDÓW. 
Za komunistyczny samosąd 8 lat 

c. więzienia. 
W sierpniu 1924 roku władze bezpie- 

czeństwa zosta! informowane o istnieniu 
w Wilnie jaczejki Wiejskiej Młodzieży Ko- 
munistycznej pod przewodnictwem osobnika 
nazywającego się pod pseudonimem «Reuto, 
Do jaczejki tej należeli między innemi  Ab- 
SE Bałak,  Mejiach Epsztejn i Eljasz 

lens, 
Do kofica grudnia 1924 roku w oma- 

wianej jaczejce panowała idealna zgoda. 
z się zebrania organizacyjne, rozie- 
piano odezwy komunistyczne, jednem sło- 
wem wykonywano wszystkie polecenia «star- 
szych» komunistów. 

Ta idylla została jednak zakłócona, kie- 
dy władze bezpieczeństwa zlikwidowały 
wspomniane  jaczejki, aresztując 12 jej 

członków. > 
W miejscowych sferach komunistycz- 

nych podniesiono alarm. Zaczęli doszukiwać 
się winowajców. I podejczenie padło na 
Abrama Bałaka, który był jednym z naj- 
czynniejszych członków jaczejki. , 

Sąd di wydał wyrok skazujący 
Abrama Bałaka na śmierć. Wykonanię wy- 
roku powierzono Mejłachowi Epsztejnowi i 
Eljaszowi Gensowi, którzy się па to zgo- 
dzili. W tym celu nowoupieczeni zamachowcy 
umówili się między sobą że Epsztejn Pe 
ra się o rewolwer, a Gens zawabi Bajaka 
w ustronne miejsce, gdzie miał być wyko- 
nany wyrok. > / 

„dnu 31 grudnia br. zamąchowcy 
spotkali Bałaka na ulicy i zaproponowali 
mu przechadzkę za miasto. Bałak był jed- 
nak zmęczonym i odmówił. 

Spoukali się jednak poraz drugi na dru- 
gi dzień Udali się na ulicę Jeziorną. Tu 
nagle nieoczekiwanie Epsztejn dobył rewel- 
wer i dał strzał w kierunku Bałaka, strzał 
chybił. 

bałak rzucił się wówczas do  ucieczki. 
Po drodze jednak potknął się i upadł na 
ziemię. Ten moment wykorzystał Epsztejn 
i dobiegłszy do Bałaka dał jeszcze jeden 
strzał, raniąc go ciężko w klatkę piersiową. 

Na huk wystrzałów zbiegli się przecho- 
dnie, którzy zatrzymali Epsztejna i oddali w 
ięce policji. | ё 

ensa, któremu udało się narazie uciec 
przychwycono po pewnym czasie na granicy 
w okojicy Dokszyc. Ri 

„ Wczoraj sprawa ta znalazła się na wo- 
kandzie Wydziału Karnego Sądu Okręgo- 
wego, który skazał za usiłowanie zabójstwa 
Mejłacha Epsztejna i Bijasza Gensa na 8 lat 
ciężkiego więzienia z zaliczeniem im aresziu 
prewencyjnego. S. Ę 

Z CAŁEJ POLSKI, 
— Zjazd dawnych harcerzy. 

W daniu 5 i 6 czerwca r. b. odbędzie 
się w Warszawie Zjazd dawnych: pra- 
cowników na niwie harcerskiej. O 
wzięcie udziału w powyższym Zjezdzie 
proszeni są ci wszyscy, którzy brali 
udział w pracy harcerskiej w przecią- 
gu przynajmniej 3 lat, a dzisiaj, jako 
łudzie pełnoletni, pracują samodziel- 

nie na różnych stanowiskach žycio- 
wych, ewentualnie mają już ukończo- 
ny okres przygotowania się do zawo- 
du, jakiemu chcą się w życiu poświę- @> 
cić. Fakt czy opuścili cni szeregi or- 
ganizacji harcerskiej, czy też nadal 
biorą w niej czynny udział, różnicy 
nie stanowi. Żadne oddzielne zawia- | 

rozsyłane domienia ani zaproszenia 
nie będą. 

Komitet organizacyjny uprasza o ' 
nadsyłanie zgłoszeń na Zjazd, z pe- .$ 
daniem czy potrzebna jest kwatera, 
pod adresem: C. Święcicki, Waisza* 
wa, Szopeda 1 m. 21. 

Udzielanie informacji dla uczestni- 
ków, przybywających na Zjazd, oraz 
wydawanie kart uczestnictwa, odby- 
wać się będzie codziennie w godz. 
18—19 i od godz. 14 w sobotę dnia 
4-go czerwca w lokalu Naczelnictwa 
Z. H. P. w Warszawie, Al. Ujazdow 4 
skie 37. / 

W niedzielę dnia 5-go czerwca o 
godz. 10.30 odbędzie się Msza šw., 
odprawiona przez ks, Mausbergera, 
Przewodniczącego Rady Naczelnej Z. 
H. P. w kaplicy w Królikarni (Wierzb- + 
no). Po Mszy rozpoczną się obrady 
Zjazdu w lokalu Szkoły p. Gižyckie- 
go w Wierzbnie. 

Młody, energiczny i inieligeniny b* 
ziemianin poszukuje posady: rządcy, 
ekonoma lub leśniczego w majątku. 
Złoży kaucję od. 500 dolarów 
wzwyż. Referencje pierwszorzędne. 
Wileūskie Biuro Komisowo- Handlowe 

  

  

Kino- 
teatr. „H elios“ 66 Wielki film wystawowy z 

2 aktos a pikantua f sa. 

„Ulica Pokusy 
żanki. Przepych! Wystawa! Frapująca treść! 

ul. Wileńska 38. 

   
   

  

  

DWA MILI 
JE ZEWNĘĘZ 

ONY słoików. 1 

         

     

KOBIECEJ 
rem 

CÓZIMI LE 
USUWA RADYKALNIE PIEGI, WĄGRY, 
BZMARSZCZKI,OGORZAŁOŚĆ i INNE DEFEKTY CERY. 

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

      
    

Parter — 80 gr., Balkon — 50 g. Premjera! Ostatnia Sensacja Paryża 1927—28 r. 

de la Paix». W rol. gł, Andreć Lafaette ideał nowoczesnej Pary- 
życia najmodniejszej ulicy Świata «Rue e 

@ 

"HUPIĘ folwark. 
(30—50 ha) z zabudowanlami, nie 4 
bardzo daleko od Wiina. Zgłoszenia do 

administracji <Słowa» dja W. K. 

  

   
    

            

  

  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne prof. Sekulowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa' wyu- 

czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handiowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 

Dom « ® 
4 Handlowy „M ur p o l 

M. Jędrzejkowski 
Wilno, Mickiewicza 34, tel. 370. 

Poleca wszelkie artykuły budowlane: 
Wapno. Cement. Papę dachową i 
smołę. Okucia okienne, drzwiowe i 
piecowe. Węgiel kamienny, kowalski, 
drzewny i koks z dostawą do domów, $ 0
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Ds ie posa- 

malej rodzinie, umiem 
szyć Mam  Świadect- 

Otwarcie wystawy hygjenicz- 
no-sanitarnej. 

WARSZAWA, 31. V. Pat. W:dniw 
dzisiejszym o godz. 1-ej po południu 
nastąpiło uroczyste otwarcie między- 
narodowowej wystawy hygjeniczno- 
sanitarnej, urządzonej w związku z 
odbywającym się obecnie w Warsza» 4 
wie kongresem medycyny 1 farmacji 
wojskowej. Wystawa mieści się na 
obszernym placu przy gmachu Głó. 
wnego Inspektoratu wojsk polskich 
(dawniej podcharążówki). Otwarcia 
wystawy dokonał Pan Prezydent Rzez 
czypospolitej prof. Ignacy Mościcki. 
W uroczystości wzięli przedstawiciele 
rządu ministrowie: Składowski, Mey= 
sztowicz, Romocki, Kwiatkowski i 
Jurkiewicz, podsekretarz stanu Mini- 
sterstwa Spraw Wojskowych gen. Ko- 
narzewski, wojewoda Warszawski 
Sołtan, prezydent miasta Jabłoński, 
wszyscy uczęstnicy kongresu Oraz 
liczni przedstawiciele wojskowości i 
świata naukowego. Pan Prezydent 
zwiedzając wszystkie pawilony wy* 
stawy żywo interesował się poszcze- 
gólnemi dzialami. Wyjaśnień udzielał 
Panu Prezydentowi szef departamentu 
sanitarnego Ministerstwa Spraw Woj- 
skowych, przewodniczący zjazdu gen. 
dr. Rouppert. 

Faszyści w New-Yorku, 

NOWY-YORK, 31.PAT. Wczorajsze 
uroczystości ku czci poległych w ostat- 
nich wojnach miały przebieg burzliwy. 
Przed południem doszło do starcia mię- 
dzy faszystami i antyfaszystami włoski- 
mi, przyczem zostało zabitych dwóch 
faszystów, Po południu d szło do burz- 
liwych scen. Faszyści chcieli pomścić 
zabitych. Po zjawieniu się policji, która 
interwenjowała spokój został przywróco- 
ny. W jednem z przedmieść Nowego 
Yorku doszło do rozruchów ponieważ 
tajny związek Klu-Klux-Klan zjawił się 
wbrew umowie w uniformach, W czte” 
rech wypadkach doszło do bójki między 
członkami Ku-Klux-Kianu a policją i pu- 
blicznością. 

"Konkordat Rumunii z Waty- 
kanem, 

BUDAPESZT, 31—V. Pat. We- 
dług doniesienia rzymskiego korespoń- 
denta katolickiego dziennika „Nem- 
zeci Ujsag* rumuński minister wyznę 
religijnych Goldis, który przebywał 
przez pewien czas w Rzymie podpi= 
sał przed swym wyjazdem konkordat 
Rumunji z Watykanem. Informacja ta 
zdaje się pochodzić ze źródeł całko- 
wicie godnych zaufania. 

  

„ CZYTA KAŻDY 
л 

2 

„PRAWDĘ” ; 
į Tygodnik <PRAWDA>, jest najwięk- ; 

% szem i najwszechstronniejszem cza- * 
ą sopismem w Polsce, prowadzonem 
"w stylu , europejskim  <PRAWDA» 2 
daje czytelnikowi całokształt aktual- 
nych spraw ze wszystkich dziedzin 

życia państwa i społeczeństwa. 

<PRAWDA> jest pismem dla inteli- 
: gencji polskiej. 

Należy natychmiast żądać 
egzemplarzy  okazowych. 

| Redakcja i administracja: 

Warszawa, Wilcza 16. 
{ 
| 
х 
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JESZKANIE z 
M: pokoi, 

przedpok., kuch- 
nia, 2 wejścia, na 
parterze do wynaję- 
cia przy ul. Zarzecze 

dy do dzieci lub 
gospodyni przy 

  

  

   
    

    

   
    

  

  

  

  

  

ecze), ul. Młynowa 21 wa. Wielka 27—14. 20. 
AS ji KE na prawo. : Mickiewicza 21, tel. 152. Laskotowiczówna. _ Spytać i dozorcy, 

н DOKTOR : 
‚ ® A gubiono torebk Ogłoszenie D. ZELDOWICZ| BOSADA gziegyncj t: 

® „Potrzebny uczciwy, S. B. za Nr. 2693 
A a NE energfczny gajowy, na imię Cecylji Kacew. 

W. myśl postanowienia Ministerstwa Komunika- BŚ a” mę. R pras Łask. znalazcę upra- 
cji, z dniem 1 września r. b. zostają otwarte w War- | og 10-1, od 5-8 w, rt Milómetra cat slżcji prasie o zazok 
szawie 9-cio miesięczne kursy teoretyczne dla kandy- > kol. Paraijanów, obok pławska 3, m. 1. - 

datów służby ekspłoatacyjnej. Na kursach przewidzia- DOKTOR miasteczko,  Kościoł, 

nó 14 miejsc dla kandydatów z Okręgu Wileńskiego, | $ 7ę|dOWICZOWA aa oe, LETNISKO 
którzy mają odpowiadać następującym warunkom: | KOBIECE, WENE. | rekomendacja koniecz w pobliżu Jaszun, 
1) Obywatelstwo Polskie, : R i chor, | na. Adres: poczta Pa. Umebl. Zdrowa, ładna 
2) wykształcenie przedewszystkiem wyższe technicz- | D A O: fjanów Siemaszko. a rj las. 

ne,-prawnicze, względnie Średnie, — dude MU 8 storus pia R A > 

3) odbycie służby wojskowej lub zwonienie całkowite, tel. 277. Bisłol.Ny5, m T WB KI 
4) nienaganne A na ca się. : ją 3 T Zar. Nr. ` у ` 

Kandydaci z wyksztalceniem szem otrzymaj ‚ i 
X grupę uposażenia, zaś z Średniem XI grupę upo- ff. 6. Wolfson olecamy ofiar. I ETNISKO 
saženia, oraz pewną ilość bezpłatnych pomieszczeń weneryczne;  'moczo- Kes A ES 
w siędzibie Kursów. ' r ' a I bardzo biedną rodzi. walnością kuchni; 

Przed otwarciem kursu przewidziane jest przy- ; nę. Rodzice oboje su. €WeNtualnie Zz utrzy- 

dzielenie kandydatów na okres 6-ciu tygodni na sta- mma CHotnicy, troje drob- Balis ikea, GL 
cje, celem ogólnego zapoznania się z niektórymi dzia- Ог Cz KONECZNY. nych dzieci, Ojciec "- -Antokolska н > 
łafni służbowemi. 

Kandydaci, pragriący być przyjęci na Kursy, 
winni złożyć podania do Wydziału Eksploatacyjnego 

Dyrekcji K.P. w Wilnie, ul. Słowacki 
nie do 10 czerwca r. b. względnie zgłosić się osobi- 

ście, celem dopełnienia formalności. Do podania nale- 
ży dołączyć: 1) krótki życiorys, 2) książeczkę wojskową 
3) świadectwo szkolne, 4) Świadectwo moralności, 
5) fotegrafję 6) dowód obywatelstwa 
czem kandydaci będą poddani oględzinom lekarskim. 

Dokumenty mogą być podane w oryginale, względ- 
nie w poświadczonych urzędowo odpisach. 

Podania, złożone po tym terminie, 
uwzględniane. 

Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie. 

Wydawca Stanisław iiackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon kawiński. 

Chorohy zębów, 
chirurgja jamy ustnej, 
Sztuczne zęby. Porce- 

lanowe korony. 
Mickiewicza 11 — 8. 
Wojskowym i urżęd- 
nikom zniżka i na 

raty. 

Uczen 
ósmej klasy  poszu- 
kuje kondycji na lato, 
posiada jęz. niemiecki. 
Zgłoszenia od 10— 
12)g. Mickiewicza 42, 

m. 11 

ego 2, w termi- 

  

polskiego, przy- 

nie będą 

1146 

w SZpitąlu Matka nie 
ma sił aby pracować. 
Przymierają głodem: 
Ofary gotówką i w 
naturze przyjmuje 

administracja «Słowa» 

2 pokoje 
z używalnością kuch- 

ni do wynajęcia przy 

uł. Zawalnej 16 m. 32. 

  

od 3 do 5 po poł. 

NN 

IESZKANIE do 
wynajęcia 6 po- 
koi z werandą, 

ogródkiem, elektrycz- 
'nością, w murowanym = 
domu koło ul. Witole 
dowej. Dowiedzieć się: 
Montwiłłowska 14 od” 
g. 9—12 i oa 3—5 pp. 

maz   

„ _Akuszerka 
W; Smiałowską . 
przyjmuje od godz, 9 

do 19. Mickiewiczą 
46 m. 6 : 

WzZP. Nr 63 

Porozumieč się 

Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskiee Kwaszelna 23


