
   
    

   

 

 

 

   

  

  

Rok XVIII.
 

 

_ Opłata pocztowa niszczona ryczałtem,

 

  

 

 

 

20 do 24-ej.

wn
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

Wilno, Mostowa 1.

iedziele od 12 do 13-ej.
Wileński" wychodzi

 

  

Telefon Redakcji,

codziennie.

Przed yborami do Rady Miejskiej.
Z akcji przedwyborczej

Narodowego Komitetu Wyborczego
MW sobotę 19 bm. odbyło się ple-

narne posiedzenie Narodowego Ko-
 mitetu Wyborczego. W
wzięło udział kilkadziesiąt osób ze
wszystkich sfer społeczeństwa wi-
ieńskiego. Uczestniczyli w niem
przedstawiciele duchow.eństwa,
wolnych zawodów, świata naukowe-
go, słer gospodarczych, a szód nich
wielu znanych działaczy z pośród
kupiectwa, sfer  rzemieslniczych,

Oraz właścicieli nieruchomości, O-
becni byli też przedstawiciele roz-
wijającego się w Wilnie narodowego
ruchu robotniczego. Skład zebrania
wykazuje, na jak szerokiej podsta-
wie oparta została akcja przedwy-
borcza do Rady Miejskiej Narodo-
wego Komitetu Wyborczego. Akcja
ta, jak stwierdzono na zebraniu,
Spotyka się z niezmiernie życzliwem
przyjęciem we wszystkich dzielni-
 cąch miasta ; u wszystkich warstw
ludności. Ludność ta ma dość obie-
<anek sanacyjnych, czy socjalistycz-
nych. Nie złudzą jej też kłamliwe
* niedorzeczne wieści, rozpuszczane
przez prasę sanacyjną oraz przez
rozmaite  nieodpowiedzialne  bru-

 kowce, o rzekomych sojuszach i
porozumieniach wyborczych naro-
 dowców z pepeesami lub komu-
nistami!  Kłamliwość tych „infor-
mącyj' jest oczywista, a dowodzą
ne nietylko o niewybredności or- 
   

 

     

 

  

 

  
   

   

         

   
  

 

  

   

 

   

  

   

    

   
   

 

   

   

  

 

   

  

 

  
    

 $anów sanacyjnych co do sposobów
walki wyborcze,, ale także o bezsil-
ności ich wobec potężnego prądu

litycznego, jakim jest ruch naro-
owy, który starają się zohydzić
rzez  rozpuszczanie «łamliwych
ieści,
Narodowy Komitet Wyborczy

występuje z samodzielnemi listami

Wczoraj w sali przy ui. Dobrej
dy odbyło się zebranie przedwy-

orcze, zorganizowane przez Blok
Gospodarczego Odrodzenia Wilna z
teferatem posła Brokowskiego.

sali panowało wielkie wzburzenie i
Często padały gorzkie zarzuty pod
adresem mówcy i obozu, który: on
reprezentuje, wobec czego kilka ra-
ży przerywano referat, a przewodni-
<zący z trudem uspakajai rozgory-
“zone audytorjum.

'_ Po skończonym referacie szereś
osób zgłosił się do dyskusji. Pierw-
szy przemawiał robotnik, piętnując

. B, przywdziewający szatę Bloku
Gospodarczego Odrodzenia Wilna,
Dowodził on, że sanacja musiała
Drzywdziać nowy płaszczyk dla zba-
lamucenia wyborców, bo na B. B., to

żaden. robotnik nie oddałby
wych głosów, gdyż dostatecznie się

Rezultat Il iotu półn.-wsch. Polski.
Wyniki Il lotu północno-wscho-

niej Polski są następujące:
L Do ogólne; klasyfikacji całego

loty dopuszczono tylko jedną ma-
Šžynę, a mianowicie  pilotowaną

ubu warszawskiego.
Wyniki poszczególnych konku-

iencyj są takie:
IL 1-sze miejsce za zlot kometo-

Wy zdobył pilot Iwanowski, 2-e pilot
Aryński z akademickiego aeroklubu

| Gdańsku.
__ III. W, locie okrężnym pierwsze
Riejsce zajął pilot Iwanowski, drugie
Ża$ pilot Matysiak również z aero-
Klubu warszawskiego.
1 IV. Lądowanie na punkty: 1)
Wwanowski, 2) Matysiak.

V. Sztafeta lotniczo-motocyklo-
„0-samochodowa: 1) miejsce (poza
_0nkursem) Wiktor Giedroyć z
deroklubu wileńskiego, Łuczyński i

WARSZAWA (Pat.) Dziś o godz.
tęjano z lotniska na Okęciu wystar-

Wai na RWD5 do Królewca kie-
avik zawodów  challenge'owych
pil; pP!k+ Kwieciński z majorem
Pilątęm Makowskim, przewodniczą-

zebraniu|

Zebranie B. B. W. R.

Przez cały czas przemówienia na|

Przez Stefana Iwanowskiego z aero- |

Przed Challenge'em.

Reklama jest dźwignią handlu.

! OBWIESZCZENIA.
| Na ulicach miasta rozplakato-
wane zostały obwieszczenia, zawie-
|rające alfabetyczny wykaz ulic, nu- Pesze,
mery domów ze ścisłem wskaza-
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| Sytuacja
Przewrót w Bułgarii. |
| W Bułgarji, jak już doniosły de- |

dokonano przewrotu  poli-
' tycznego w nocy z piątku na sobotę.

„we wszystkich sześciu okręgach. niem przydziału do odpowiedniego|Królw oparciu o wojsko i o grupy
Listy te zostały zaaprobowane na
sobotniem  plenarnem posiedzeniu
Komitetu. Źnaleźli się na nich nie-|
tylko przedstawiciele czynni ruchu
narodowego w Wilnie zarówno z

| pośród starszego jak i młodszego po-
kolenia, ale przedewszystkiem liczni
reprezentanci tych warstw ludności,
których imteresów gospodarczych
działalność samorządu miejskiego
najbardziej bezpośrednio dotyczy,
a więc właściciele nieruchomości,
kupcy,  rzemieslnicy, pracownicy
umysłowi, robotaicy.

Zasługuje na podkreślenie spo-
sób, w jaki zostały stormowane listy
Narodowego Komitetu Wyborczego:
nie zostały one narzucone przez
kierownictwo polityczne Stronnic-
twa Narodowego, ale zoslaiy opra-
cowane przez sekcje zawodowe,
istniejące przy Stronnictwie Narodo-
wem. Sekcje te, jak przypomnieć
warto, urządziły szereg zebrań z
udziałem fachowych prelegentów,
a poświęconych omówieniu intere-
ców zawodowych, jak dzień ku-
piectwa polskiego w Wilnie, zjazd
rzemieślniczy, zebranie właścicieli
nieruchomości. Sekcje te grupują w
sobie poważnych przedstawicieli
świata gospodarczego, to też Naro-
dowy Komitet Wyborczy jest w
stanie dać najbardziej kompetentne
pod względem gospodarczym przed-
stawicielstwo w Radzie Miejskiej.

Plenarne posiedzenie Narodo-
wego Komitetu Wyborczego  za-
twierdziło tekst odezwy, zawierają-
cej program wyborczy, którą poda-
liśmy w świątecznym numerze
„Dziennika“ i do której omówienia
jeszcze powrócimy. 
przekonano, iż obóz ten nie może
poradzić w ciężkiem położeniu sze-
rokich rzesz pracujących. Po tem

przemówieniu przemówił pos. Bro-

| kowski i nie dopuszczając do głosu
reszty mówców rozwiązano zebra-

nie, co wywołało oburzenie i okrzyki
„precz z Bl. Gospodarczego Odro-

dzenia Wilna“. Okrzyki te towarzy-

szyły odjeżdżającemu autobusem
poslowi, po nieiortunnem zebraniu.

okręgu i obwodu wyborczego.
zatem w każdej bramie domu wy-
wieszone zostaną specjalne zawia-
domienia, do jakiego obwodu dana
miejscowość została przydzielona.

WILNO PODZIELONE ZOSTAŁO
NA 6 OKRĘGÓW i 66 ObWODÓW.

M. Wilno podzielone zostało na
6 okręgów i 66 obwodów glosują-
cych.

LOKALE
KOMISYJ WYBORCZYCH.

I okręg wyborczy mieści się w
lokalu szkoły powszechnej Nr. 27
przy ul. Kalwaryjskiej 73, II — ul.
Żeligowskiego 1, szkoła powszech-
na Nr. 1. Ii — ul. Trocka 22, IV —
ul. Dobrej Rady 22, V — ul. Beli-
ny 4, VI — ul. Holendernia 12,

PRZEWODNICZĄCY
KOMISYJ OKRĘGOWYCH.

IWobec podziału miasta na 6
okręgów wyborczych,
przewodniczących komisyj okręgo-
wych w osobach pp.: I okręgu —
Leona Ostrowskiego, ll okręgu —
MWladyslawa Jakowickiego, III okrę-
gu — Władysława Jasińskiego, IV
okręgu Wiktora  Karolewicza,
V okręgu — Franciszka Umiastow-
skiego, VI okręgu — Józefa Kru-
kowskiego-Zdanowicza.

GDZIE BĘDĄ SKŁADANE
LISTY WYBORCZE?

W dniach od 29—31 maja w
głównej Komisji wyborczej w Izbie
Przemysłowo-Handlowej będą skła-
dane listy wyborcze.

ILU RADNYCH BĘDZIE MIAŁA
PRZYSZŁA RADA MIEJSKA?

Przyszła Rada Miejska będzie
miała 64 radnych, którzy wejdą z
6 okręgów wyborczych. Mianowi-
cie: I okręg 12 mandaww, II —
12 m., III — 13 m. IV — 9 m, V —
7 м., VI — 11 m. Należy dodać, że w niedzielę od-

było się na Zwierzyńcu również ze-

branie przedwyborcze Bl. Gosp.
Odr. Wilna przy b. małej irekwencji.

Zebrania te świadczą, że nietylko |

znaczna część inteligencji rozumie

co się kryje za Bl. Gosp. Odrodzenia!
(Wilna i odpowiednio się do niego|

ustosunkowuje, ale i rzesze rze-

mieślniczo-robotnicze nie dadzą się|

nabić w butelkę. J. B.

a
 

 

Koczyński, 2-gie miejsce (poza kon-

ad Bronisław Zakrzewski z

aeroklubu wileńskiego, Kowalew i

Holsztaj
Wlocie północno-wschodniej

Polski brało udział początkowo 10

maszyn, jednak z powodu kiepskich

warunków atmosferycznych w sobo-

tę i niedzielę 7 maszyn wycołało się,

ulegając po drodze drobnym uszko-

dzeniom lub zawracając do swych

aeroklubów macierzystych.

Zaznaczyć należy, że togoroczny

lot należał do jednych z trudniej-

szych konkurencyj, wobec czego

wynik Iwanowskiego należy uważać

za dobry.

Nor

Sała do wynajęcia
na Z i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11 —3 i od 6—8 wiecz. 

cym komisji sportowej aeroklubu
RP. Ppłk. Kwieciński rozpoczyna od
Królewca oblot lotnisk, o postoju

obowiązkowym na całej trasie letu
okrężnego challenge'u 34 r.  

j| czele

Po- |

mianowano|

„taszystowskie“ rozwiązał parla-
ment, zawiesił konstytucję i utworzył
rząd pozaparlamentarny.

Od dłuższego czasu widać było
narastające trudności w Bułgarii.

Ogromna nędza panująca w kra-
ju, pozwalała na wzrost radykalizmu,
a szczytowym punktem były wybory
do rady miejskiej w Sofji, wtóre da-
ły większość komunistyczną. Re-
akcją na to byio rozwiązanie partji
komunistycznej, W] ciągu zimy rząd
Muszanowa uległ prądom spolecz-
nym, zgrupowanym okołoZvena, or-
śanizacji nacjonalistycznej, o ten-
dencjach faszystowskich i wszedł na
drogę porozumienia z Jugosławią.
Uśmierzył w wysokim stopniu komi-
tet macedoński Michajłowa, który
był zmuszony wstrzymać swą akcję
„terorystyczną przeciwko Bialogro-
„dowi. W. ciągu zimy król Borys, ule-
|gając tymże wpływom, rozwinął
| żywą działalność polityczną, składa-
(jąc wizytę w Bukareszcie i Białogra-

ie.
Duszą organizacji Zvena jest b.

| komunikacji Mikołaj Ka-
|zassow, jeden z najświetniejszych
mówców Bułgarii, posiadający olbrzy
mi wpływ na nłodzież. Żywy od-
dźwięk wystąptenia tej grupy znaj-
dowały tak samo wśród wojskowych
a wiadomo, że wojsko w Bułgarji
jest zawodowe.

IPartją chłopska, kierowana przez
Giczewa, jednego z następców Stam-
boliń kiego, we wtorek wysunęła b.
premjerowi Muszanowowi żądanie
przydzielenia je; jeszcze jednej teki.
Żądanie to spowodowało dymisję
gabinetu, a przy formowaniu nowego
rządu wyłoniły się rozmaite trudno-
ści, wysuwane przez poszczególne
partje,

Witedy to grupa Kazassowa i woj-
skowi zaczęli oddziaływać na króla,
aby poszedł w ślad Aleksandra jugo-
słowiańskiego i czynnie wystąpił
|przeciwko parlamentowi. Król dał
posłuch tym podszeptom i dokonał
aktu politycznego, którego skutków
dzisiaj jeszcze nie można przewi-
dzieć,

 
; minister

 
Prasa sowiecka o przewrocie

łotewskim.
MOSKWA (Pat). „Za Industriali-

zacju” 1 „Ekonomiczeskaje Proswie-
szczenje', omawiając wydarzenia ło-

tewskie, wzywają opinję sowiecką
do jaknajwiększej czujności, ponie-

waż nie ulega wątpliwości, że nie-
miecki- faszyzm wiąże z laszyzacją
okręgu nadbałtyckiego nadzieje na
realizację planów von Rosenberga.

[Wydarzenia w sąsiedniem pań-
stwie, pisze „Za Industrializacju“,
mogą doniosloscią swoją przekro-
czyć jego granice.

„Ekonomiczeskaje Proswiesz-
czenje” określą nowy kurs na Ło-

twie jako kurs reakcji. Przywódcy
nowego kursu, zwłaszcza premjer
'Ulmanis ; generał Balodis, ze wzglę-
du na niepopularność baronów nie-

„mieckich na Łotwie, usiłowali od-
|grodzić się od podejrzenia, jakoby
dokonano łaszyzacji narodu na pod-
stawie wskazówek z Be.lina, Dla-
tego rząd Ulmanisa rozpuścił parla-
ment dopiero po ratyfikacji paktu o
nieagresji z ZSRR i :zamknięciu hi-
tlerowskich gazet w Rydze. Mito to
radość w Berlinie nie jest bez. pod-
staw.  Faszyzacja państwa łotew-
skiego, chociaż nie jest realizowana
przez bezpośrednich agentów nie-
mieckich, stanowi wodę na młyn
Berlina, który ma nadzieję, że fa-
szyzacja utrudni rozwój sił żywot-
nych okręgu nadbałtyckiego i przez
to osłabi siłę oporu przeciwko roz-
kładowej robocie prowadzonej tam
przez faszyzm niemiecki, 

Polemika prasy sowieckiej 1 Killeren.
MOSKWA (Fat). Prasa sowiecka

dalej w bardzo ostrym tonie atakuje
kanclerza Hitlera z powodu jego
przemówienia na kongresie pracy,
podkreślając, że chodzi tu o oświad-

s z + '
czenie, w którem szef rządu nie-'
mieckiego wtrącił się do spraw we-
wnętrznych ZSRR oraz stanął na

uporczywie  kontynuowanej
przez Niemcy «ampanji pizeciwso-
wieckiej, co pismo uważa za całko-
wicie zgodne ze stanowiskiem Hitle-
ra przed objęciem władzy oraz jego
mową wygłoszoną po powpaleniu
Reichstagu, ‚

Wojskowa „Krasnaja Zwiezda”
pisze, że Hitler uważa za stosowne

| powtarzanie kalumniatorskich napa-
ści rozpowszechnianych w prasie nie

' mieckiej, mimo zeszłoroczną dekla-
rację o chęci rozwijania i pogłębia-
nia dobrych stosunków z ZSRR na
zasadzie niewtrącania się do spraw
wewnętrznych. Pismo maluje w naj-
czarniejszych barwach sytuację we-
wnętrzno . gospodarczą
twierdząc, że mowa Hitlera miała
jma celu odwrócenie uwagi mas od
| sytuacji wewnętrznej 3-ej Rzeszy.

4

Przygotowania niemieckie.
Prasa paryska podaje wadomości

0 budowie przez Niemcy olbrzymich
schronów w lasach, które zapew-
niałyby ochronę przed atakami lotni-
czemi.

Na Pomorzu Niemcy budują pod-

ziemny garaž samolotowy, ktėry po-
mieści 60 olbrzymich samolotów do
bombardowania.

W] Schwarzwaldzie i Palatynacie
budowane są ogromne fabryki che-

Niemiec,

zagranicą 8 zł.
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SOFJA (Pat! Bułgarska agencja
jurzędowa donosi: Dziś rano na tere-
„nie różnych ministerstw oraz samo-
| dzielnych urzędcw publicznych od-
"bylo się przekazanie władzy człon-
| kom nowego rządu.
| W gmachu ministerstwa spraw
|zagranicznych były premjer rady
'ministrów Muszanow wygłosił prze-
mówienie do zgromadzonych funk-
cjonarjuszów ministerstwa, w któ-
rem, dziękując za współpracę,
stwierdził, że sytuacja zagraniczna
'Bułgarjj wybitnie

BUKARESZT (Pat). Wecdle wia-
domości, otrzymanych tu z Sofji, w
Bułgarji zapanował już zupełny spo-
kój. Ludność śledzi z sympatją po-
czynania nowego rządu. Według tu-
tejszych informacyj, przewidywana
jest nominacja dotychczasowego po-
sła bułgarskiego w Paryżu, Bartoło-
wa, na stanowisko ministra spraw
zagranicznych, które tymczasowo
zajmuje premjer Georgiew. Premjer
Georgiew w wywiadzie z przedsta-
wicielem rumuńskiego dziennika
Dimineata oświadczył, co następuje:
Nowy rząd, który postawił sobie za;

PRZY SAMYM
PRZYSTANKU PO

й Zwracamy specjalną uw. na
i zdrowotną miejscowość, doskonałą
od Wilna).

Informacji udziela
tel, 177,
 

PRAGA. Sytuację wewnętrzno-
polityczną w związku ze zbliżające-
mi się wyborami prezydentą uważać
należy za całkowicie wyjaśnioną.
Za ponownym wyborem T. G. Masa-
ryka głosować będą wszystkie partje
rządowe, a z partyj opozycyjnych
czechosłowacka partja przemysłowa,
niemiecka wspóinota pracy i gospo-
darki, niemiecka partja chrześcijań-
sko-społeczne,  hospitanci

 

LONDYN (Pat). Dnia 19 b. m.
między godz. 5-tą a 6 popoł. według
czasu amerykańskiego, — znana
dzielnica spichrzów i składów wChi-
cago t. zw. Stockyard objęta została
olbrzymim pożarem, . powstałym
wskutek rzucenia na słomę niedo-
pałka papierosa. Ogień wybuchł
najpierw w zagrodzie dla bydła, któ-
re w panicznym strachu i wśród
przeraźliwych ryków usirowało wy-
dostać się nazewnątrż. Spalilo się
tam kilkaset sztuk bydła,

Z zagrody pożar przerzucił się na
elewatory zbożowe, a następnie na
spichrze, w których magazynowane
były oleje i amoniak. 'WMrótce cała
dzielnica Stockyard stanęła w pło-
mieniach. Szalony wiatr o szybkości
30 mil na godzinę gnał płomienie na
wszystkie strony, wzniecając pożar
w coraz nowych miejscach.

Zmobilizowana została cała straż

 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 ar.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
czekowe w P. K. O. Nr. 80187.
TUTISTE"TAUTOSTTTTTRTYTS

Przekazanie władzy nowemu rządowi.

Ogłoszenia
Terminy

 

Muszanow z zadowoleniem podkreś-
|lif, że nowy rząd zamierza prowa-
dzić dotychczasową politykę zagra-
"niczną. 5
|. Następnie zabrał głos premier
|Georgiew, sprawujący tymczasowo
funkcje ministra spraw zagranicz-
nych. W przemówieniu swem stwier-
Idził on również wzrost znaczenia
Bułgarji zagranicą, jaki się dokonał
w ciągu ostatnich lat i wyraził prze-
konanie, że w pracy swej znajdzie
ofiarną pomoc urzędników minister-

się polepszyła. stwa.

Wszędzie panuje zupełny spokój.
zadanie walkę z partyjnictwem, o
ile chodzi o politykę zagraniczną,
dążyć będzie do utrzymania przy-
jaznych stosunków ze wszystkiemi
krajami. Rząd unormuje stosunek
Bułgarji z Sowietami Mimo rozwią-
zania parlamentu i niewyznaczenia
terminu nowych wyborów, konsty-
tucja nie została zawieszone, stwier-
dził premier.

SOFJA (Pat:. Bułgarska agencja
urzędowa donosi: Począwszy od
dnia wczorajszego życie w całym
kraju wróciło do normalnego biegu.
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Zawiadamiamy, iż rozpoczęlismy eprzedaž:

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK

NARY
pod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW

bliskość od miasta, wyjątkowo suchą
i tanią komunikację kolejową (14 min.

Parcele od 500 złotych na dogodne spłaty.
ząd, Wileńska 35 m. 10, od 10—2 i od 6—7-ej.

 

Wybór prezydenta Masaryka zapewniony.
„do żadnych partyj.
| Partja narodowo-demokratyczna
odbędzie w środę posiedzenie, na
którem poszczególnym jej członkom
pozostawiona będzie swoboda głóso-
jwania Praktycznie oznacza to, že
jprzewyższająca część narodowo-de-
mokratycznych posłów i senatorów
odda swe głos za prezydentem Ma-
sarykiem. Słowacka partja ludowa

 

105р partyj Hlinki wysunęta caly szereg postu-
rządowych м ТвЫе i Senacie oraz |latów, które przez partje koalicyjne
poszczególni posłowie, nie należący|uznane zostały za nie do przyjęcia.

Morze płomieni © Chicn$o.
Domy wysadzono w powietrze dla powstrzymania ognia.

 

6 godzinach Tizech strazaków po*
niosło śmierć w płomieniach, a 37
zostało ciężko poparzonych. Szkody
,materjalne wynoszą na  pod-
jstawie pobieżnego tylko obliczenia,
10 miljonėw dolarów, a zapewne
będą większe. Pastwą pioniieni pa-
dło około 100 budynków, w tej licz-
bie 3 wielkie spichrze, 2 hale targo-
we, 2 banki — browar, stacja to-
warowa oraz urząd telefoniczny i
słynny stary hotel „Stockyard III“,
w którym znajdowało się wiele cen-
nych starych obrazów i sztychów,

chicagowskich nie było od roku 1871,
gdy Stockyard stał się również
pastwą płomieni.

OHICAGO (Pat). Straż ogniowa,
która przeszuliuje zgliszcza, do-
tychczas wydobyła zwłoki 3 straża-
ków, panuje jednak przekonanie, że
liczba ofiar jest znacznie większa. ogniowa Chicago, nawet urlopowani

na ten dzień slrażacy zostali we-
zwani przez radjo. Wysiłki straży
były jednak bezcelowe. Wskutek
panującej ostatnio suszy, ciśnienie

wody w pompach było słabe i akcja
gaszenia pożaru nie mogła być nale-
życie rozwinięta.

Pożar szerzył się z zaslraszającą
,szybkością. Na przestrzeni 1 mili
, kwadratowej wszystko stało w pło-
mieniach. Ponieważ wskutek wiatru
ożar wszczął się również w przy-
egłej zamieszkałej dzielnicy Hal-
staed, policja, aby uławić akcję stra-
ży ogniowej, nakazała ewakuację
części tej dzielnicy. W celu zapo-
bieżenia gwałtownemu  rozszerza-
niu się ognia, wysadzono w powie-
trze kilka domów, stwarzając przez
to pustą przestrzeń. Pożar umiejscowiono dopiero po

Straty, spowodowane przez pożar,
obliczają na 8—9 miljonów dolarów.
Przyczyny pożaru dotychczas nie
wyjaśniono. Wedle krążących pogło*
sek, pożar został wywołany przez
podpalenie.

Proces Harrimana.
W Nowym Jorku rozpoczął się

proces przeciwko znanemu fiman-
siście Harrimanowi, któremu sta-
wia się zarzut  sprzeniewierzenia

1,661,170 dolarów, które bezprawnie

pobrał dla siebie jako przewodni-

czący „Harrimau National Bank and

Trust Company“. Podobną skargę

wniesiono przeciw byłemu wicepre-
zesowi banku, Austinowi. 
 

Podobnego pożaru w spichrzach
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Sonacyjne fałsze.
W toku akcji wyborczej w Wil-

nic, prowadzonei naogół dość ener-

gicznie, sanacja chwyciła się ulubio-

nej swej metody w walce politycz-

nej, mianowicie rzucania kalumnij i

różnego rodzaja świadomie fałszy-

wych posądzeń 2a swoich przeciwni-

ków. Metoda ta, obliczona na naiw-

ność zwolenników sanacji, oraz na

nieśmiałość i lenistwo przeciwników,

nie da oczywiście żadnych pozytyw-

nych wyników, a tylko dobitnie cha-

rakteryzuje poziom moralny obozu,

który rzekomo zmierza de umoral-

nienia życia publicznego.

| W] niedzielnym numerze „Kurje-

ra Wileńskiego” został umieszczony

artykui p. t. „Facecje przedwybor-

cze”, który jest doskonałą ilustracją

sanacyjnej metody działania.

Z niezaprzeczonego faktu, że sa-

macja jest w całej Polsce, a także

iw Wilnie absolutnie odosobniona,

że nie ma żadnych przyjaciół, że jest

faktycznie odirolowaną od spole-

czeństwa gromadą, autor artykułu

w „Kurjerze* wyciąga wniosek, że

„PPS, komuniści i ND rozczulająco

współpracują z sobą”. Nie, panowie

sanatorzy! ND nie współpracuje z

PPS i komunistami! I dobrze o tem

wiecie. Tylko nikt mie współpracuje

— z wami. To was boli, to wam do-

kucza i dlatego wszystkich swoich

przeciwników łączycie w całość,

która nie istnieje. Jest to świadomy

fałsz, charakterystyczny dla waszego

sposobu. działama.

Tak samo tzecz się ma z „soju-

szamį endecji z żydami nu terenie

Rady Miejskiej” Kiedy cała Rada

Miejska z wyjątkiem sana-ji stawała

w obronie zasadniczych praw sa-

morządu, jak np przy okazji ustano-

wienia przy Radzie Miejskiej dele-

gatury Min. Skarbu, lub p:zy podej-

mowaniu uchwały protestującej

przed poddaniem samorządu prze-

możnym wpływom administracji, to

nie było tam żadnego soju:zu endecji

z socjalistami j żydami, ale była tyl-

ko bijąca w oczy izolacja grupy sa-

nacyjnej od całej Rady Miejskiej.

Widzieliśmy i pamiętamy, jak bez

przekonania i z zawstydzeniem mów-

cy sanacji chcieli swego stanowiska

bronić, jak im się to nie udawałoi

jak się gniewali. że są sami. In de

ira.

Co do fachowości członków Ma-

gistratu m. Wiina kadensj* 1927—

1934 to już parokrotnie pisaliśmy,

że zdaniem naszem był on niefacho-

wy. Wyjaśnialiśmy: też, w jaki spo-

sób powstał. Otóż był on wynikiem

porozumienia sanacji, socjalistów i

żydów przeciw narodowcom. Na

sześciu członków magistratu wybra-

no wówczas dwóch  sanatorów,

dwóch socjalistów i jednego żyda.

Oni prowadzili :ządy w mieście, oni

ściągali swych przyjaciół z Kas Cho-

rych i innych instytucyj do Magi-

stratu.

Obecnie pisze „Kurjer Wileński”,

że gospodarka magistratu była nie-

fachowa, oraz że magistrat popierał
„swoich ludzi*. Całkowicie się z te

mi za'zutami zgadzamy, tylko, że
winę to już musicie panowie sanato-

rzy zapisać na własnej hipotece, bo

próba przerzucenia jej na kogoś in-

nego — nie uda się. Ten numer (mó-

wiąc z rosyjska! nie przejdzie!

„Kurjerowi Wileńskiemu' nie po-
doba się również, że Strennictwo

Narodowe prowadzi akcję wyborczą.

Dowiedział - sie „Kurjer” jednego,

czy drugiego nazwiska 0:5b pracu-

jących w akcji wyborczej, przekręcił

te nazwiska, z jednej osoby zrobił

żyda i sądzi, że działalność Stronnic-

twa Narodowego w: ten sposób zdy-

skredytuje. I te „kawały” też nic

nie pozadzą. My swoje zrobimy, nie-

zależnie od tego, czy się to „Kurje-

rowi' podoba, rzy nie.
I jeszcze jedna uwaga pod adre-

sem „Kurjera WiL“ Dlaczego pano-
wie tak się złościcie i. gnicwacie?

Więcej spokoju. Kto się gniewa,

rzadko miewa rację.

Wybory gromadzkie
przed sądem.

Dnia 26 b. m. przed radomskim
sądem: okręgowym: na sesji wyjazdo-
wej w Opocznie odbędzie się roz-
prawa przeciwko 20 mieszkańcom
wsi Smardzewicze (koło Spały) o
zajścia podczas wyborów do rad
gromadzkich. Większość podsądnych
stanowią członkowie Stronnictwa
Narodowego, oskarżeni z art. 129,
132 i 163 k. k. o rzekome zorganizo-
wanie napadu na komisję wyborczą,
odebranie jej listy kandydatów i!
stawienie czynnego oporu policji.
Proces zapowiada się bardzo cieka-
wie.

 

„Cudze

Któżby pon:yślał, że sztukę tę

napisał obywatei bolszewicki w pań-

stwie sowietów? Boć przecie na każ,

dym kroku wyraźnie kpi sobie autor

z negacji Boga, obowiązującej w

bezbożniczem państwie bolszewi-

ckiem i z zarozumialstwa inteligencji

sowieckiej, o której wyraża się w

cudzysłowie.

A odkądże to społeczeństwo so-

wieckie oburza się, a zakochany stu-

dent w sowietach rozpacza, że pan-

na może mieć dziecko — skoro wol-

na miłość, w tem państwie z nie-

prawdziwego zdarzenia, lub w naj-

lepszym razie rejestrowane” mał-

żeństwo na okres dowolny, bodaj na

3 dni, jest usankcjonowane prawem.

Skoro szeroko propagowane są po-

radnie „świadomego  macierzyń-

stwa''!
A wszak i najsympatyczniejszą

parą sztuki Szkwarkina są rodzice Z

dawnego rógime'u — statzy Karau-

łowowie a najantypatyczniejszą i naj

podlejszą kanalją jest Prybylew in-

żynier, a więc bądź co bądźwysoka

„figura“ w systemie sowieckiej

struktury gospodarczej. A wszak i

Mania Karaułowówna, uroćzona w

państwie wszelakich kolektywów, a

więc i kolektywu wychowania i bun-

tująca się zrazu przeciw ciasnocie

„buržujskich“ pojęć rodziców, po-

znaje się w końcu na wielkim skar-

bie ich serca, umiejącego podpo-

rządkować swe „zacofane“ poglądy

gorącej miłości dla jedynaczki i bez-
granicznemu przywiązaniu, którego

nigdy dać nie może młodzieży pań-

stwowe wychowanie „kolektywne”.
A nędzny, połatany, ruiny bliski

dom, który jest własnością ludzi

uczciwych — gdy wspaniałą nowo-

czesną willę posiada łajdak — czyż

to samo przez się nie mówi dość i

czy wszystko to razem: nie jest po-

liczkiem, wymierzonym przez autora
w twarz sowieckiego reżimu?

Więc — albo źle się zaczyna

dziać w przysłowiowem „państwie

dunskiem“, nie wedlug „programu“,

który 'widać i psu na budę się nie

zdał, widać jakaś duchowa kontrre-

wolucja łeb podnosi — albo też cen-

$o na dłuższą chwilę i puściła na wi-
dok publiczny komedję Szkwarkina,

w której takie herezje, z punktu wi-

dzenia sowieckiej ideologji, są możli-

we nietylko do napisania, ale i do

publicznego pokazania, a nawet na

eksport. :

Pierwsze dwa obrazy komedji są

dość nudne, młodzież wygłasza w
nich różne banały, a silenie się na

Nec w San Sebastiane, oper

Co tu obwijeć w bawełnę. Nasz
sympatyczny i

ny. Brak mu głowy tj. primadonny.
Może raczej śpiewającego serca, niż
głowy.

Bardzo cenię p. Halmirskę za jej
żywy temperament sceniczny i
szczere przejęcie się każdą powie-
rzoną colą lecz nie byłą 1 nie jest
primadonną. Poprostw rodzaj jej
uzdolnienia jest inny.

Wskutek tego przedstawienia
operetkowe od pewnego czasu po-
siadają zasadniczy menkament, któ-
ry koniecznie musi być naprawiony.

Może ten brak, a może ogórki,
a może zamiana przy pulpicie kapel-

Mimo niepogody, na pierwszy

dzień Zielonych Świąt pielgrzymki
licznie odwiedzały Kalwarję. W. go-

dzinach rannych po nabożeństwach,
szereg procesyj wyruszył do Kalwa-

гй. Nadto przybyły procesje z pobli-

skich okolic. W. tym roku szczegól-

nie dużo przybyło wieśniaków, nie-

kiedy z najodleglejszych stron archi-

diecezji, idąc po sto przeszło kilo-

metrów pieszó. W obchodzie Kalwa-
rji brało udział bardzo dużo Litwi-

nów miejscowych i z prowincji przy

byłych z nad granicy polsko . litew-

skiej. Zorganizowali nawet własną

procesję, która, po Mszy św. w koś-
ciele św. Mikołaja, wyruszyła z or-
kiestrą do Kalwarii.

Padający przez cały dzień drobny
deszczyk nie odstraszył wiernych od

obchodzenia dróżek Męki Pańskiej.

Przez cały dzień Kalwarja była prze
pełniona pielgrzymkami,

PIELGRZYMKI
Onegdaj przybyło do Wilna kilka

wycieczek z bliższych ; dalszych o-

kolic. Część przyjechała pociągami,

jak z Białegostoku, Nowogródka i

innych, część zaś przybyła zapomo-

cą innych środków lokomocji,

też pieszo. Z wycieczkami przyjecha

ło do Wilna przeszło 1000 osób.

obolice. Część pielgrzymek wyjęcha- Pozatem wczoraj przybyło do'

LETNI TEATR MIEJSKI
w ogrodzie po-Bernardyńskim |

dziecko” komedja w 3 akt. (5 obrazach) W. Szkwarkina, przekł,

„ z ros, Pilichowskiej.

Benefis Sabiny Zielińskiej,

zura bolszewicka zasnęła sobie bło- |

zespół operetkowy nie jest komplet-|

 

albo
niemniej jednak obliczenia prowizo-

ła wczoraj. j

_BZIENJIK MILENSKI

dowcip jest dość ciężkie, Za to 3 na-

stępne udaiy siż autorowi znakomi-

cie, jest w nich obok szczeregoi

giępokiego sentymentu, pierwszo-

rzędny humor.

Sztuka, pieczołowicie wyreżyse-

rowana przez p Czengerego, toczy

się gładko, interesuje widza, bawi i

wzrusza.
Na pierwszy plan wysunęła się

oczywiscie znakomita para: Wo-

skowski ; Zielińska (jubilatkaj jako

starzy Karaułowowie. Ujęcie w ty-

pach wyborne, pogłębienie uczucio-

we, bezpośredniość, szczery humor

— niezrównane Gra p. Skrzydłow-

skiej — Mania—nie na ich poziomie;

p. Skrzydłowska grywa dobrze od-

pychające postacie — gdy trzeba

prawdziwego serca, niekiamanego

bólu — no i wdzięku kobiecego —

nie może sprostać, P, Martyka —

Kostia b. szczery, b. młody — taki

prawdziwie „dzieciakowaty”  stu-

dent. Węgrzyn — flęgmatyczny a

przemiły w swej poczciwości —

„kaukazczyk” Jasza — doskonały.

Wszystkie antypatyczne cechy Pry-

bylewa uwypuklił doskonale p. Neu-

belt, okrasiwszy je właściwym sobie

humorem. Pierczatkina, choć był za-

bawny, przejaskrawił p. Dejanowicz

w całości aż do groteski. Dużo we-

sołości wywoływała p. Jasińska-

Detkowska w roli akuszerki Agry-

piny Siemionownej, dobrze Zinę in-

trygantkę i zazdrośnicę zagrała p.

Suchocka. P. Bielecki, Ściborowa,

Puchniewski z powodzeniem z ról

swych się wywiązali.
Tytuł sztuk; niezbyt dobrze się

tłómaczy — raczej winien brzmieć:

„Czyje dziecko?”
Po III odsłonie jubilatka p. Hlawat'

Zielińska formalnie obsypana została

koszami i wiązankami kwiatów od

instytucyj i kolegów. Przemawiali

kolejno p. Dziewicki, jako delegat

miasta, literat p.  Lopalewski,
dalej delegat  „Ogniska“ | ko-

lejowego, artyści Gliński i śpiewak operowy prof. Ludwig od kolegów i
Z.A.S.P. Złożone jubilatce dary i od-

| czytano mnóstwo depesz gratulacyj-

| nych.
Jubilatka, wzruszona ale i rozra-

dowana dowodami uznania dla Jej
pracy i talentu — podziękowała w
krótkich słowach serdecznie i z hu-
morem,  rozśmieszając całą. salę

teatralną. Oklaskom nie było końca.
Mała uwaga: codzień popołudniu

„Towariszcz”, wieczorem „Cudze
dziecko” czy nie za dużo sztuk ro-

syjskich na polskie Zielone Świątki?
; Pilawa.

Teatr «Lutnia»
etka w 8 aktach Bentzky'ego.

mistrzowskim i na stanowisku reży-

dzielnie pracujący serskim, a zapewne wszystko razem
sprawiło, że ostatnią premjera nie

| wypadła świetnie.
P. Dembowski ładnie spiewał, p.

Szczawiński był jak zawsze pełen
werwyi humoru lecz całość wypad-
ła szaro. Nawet balet tym razem nie
dopisał.

„Noc w San Sabestiano'” nie stoi
na poziomie „Gospody pod białym
koniem', Są i w niej ładne numery,
napisane z właściwym Benatzky'emu
szykiem, lecz wszystko zarówno mu-
zyka jak i libretti obracają się w
kręgu szablonów i nie wykazują sta-
ranności autorów w opracowaniu
szczegółów. S. W 
 

20 tysięcy pielgrzymów w Kalwarji
w czasie Zielonych Świąt.

(Według prowizorycznych obli-
czeń, w ciągu dnia obchodziło Kal-
warję około 10.000 osób.

Drugi zaś dzień, mimo zapowia-
dającej się od rana pięknej pogody,
nie wpłynął w większym stopniu na
wzrost frekwencji zwiedzających.
MW tym dniu przybył do Kalwarii
szereg pielgrzyniek z kościołów wi-
ieńskich, Szczególnie imponująco
prezentowała się procesja kościoła
św. Rafała, w której brało udział
koło 2000 wiernych. Wczoraj, po-
dobnie jak w niedzielę, połowę piel-
śrzymów stanowiła ludność wiejska,
przeważnie przybyła zdalszych oko-
lic. W, ciągu całego dnia Kalwarję
obchodziło mniejwięcej tylu wier-
nych, ile w dniu poprzednim, czyli
ogółem w ciągu Zielonych Świąt
około 20.000 osób pielgrzymowało
do Kalwarji.

 
i WYCIECZKI.
(Wilna kilka mniejszych wycieczek i
pielgrzymek. Przeważnie były to
|wycieczki wiejskie, które przybyły
„specjalnie odbyć pielgrzymkę do
| Kalwarji. Trudno, oczywiście, okre-
ślić dokładną liczbę pielgrzymów,

ryczne wskazują na pewien wzrost

Większość z nich zwiedziła Kalwar-w porównaniu z pierwszym dniem

ję, poźniej miasio i wreszcie bliższe |świąt. Przypuszczalnie zatem wczo-
įra z wycieczkami i pielgrzymkami
bawiło w Wilnie około 3000 osób.

 

| Rozterka socjalistów francuskich.
PARYŻ (Pat). Z Touluzy dono-,

szą, że na kongresie socjalistów-

| blumowców (SFIO) dyskutowano wi
| dalszym ciągu nad polityką. Jedni
„mówcy zwalczali łączenie się przy |

|wyborach z radykałami, inni żądali

„wspólnych Mst wyborczych w nie-

których okręgach z komunistami.

Wreszcie postanowiono przekazać

komisji zredagowanie wspólnej re-

Markus Turków porusza w „Mo-,
mencie'* sprawę „wyścigu jadołobji”|
w: Polsce:

„W polskiem społeczeństwie daje się;

zauważyć ostatnio znamienny, jakkolwiek |

bardzo smutny objaw: odbywa się wzajem-

ny wyścig judofobii. Różne grupy i różne
partje poczynają przelicytowywać się w ju-'

dofobskim radykaliźmie i wytworzyła się
taka sytuacja, że endecy, ta stara endęcka
armja, wyrazicielka idei pogromowej, utra-|

ciła w Polsce monopol na judofobję*.

na bezrobocie inteligencji polskiej:
„Roma Dmowski jest jednak  niewy-

sza serję artykułów w „G. W.“ pt. „Naro-

Moralna
A. Riklis („„Lirik“) na tle wyciecz-

ki dziennikarskiej do Niemiec za-
stanawia się w „Hajncie” nad od-
prężeniem w: stosunkach polsko-|

takiego odprężenia:

iż z czasem dojdzie do tego, że w Berlinie

jej wodza?”

Hitler jest świetnym dyplomatą:

wódcach hitlerowskich, jednak są oni mi-

strzami reżyserji i sugestji. 2 tą samą
zręcznością i sztuką zorganizowali oni

polsko-niemiecki „pokój* i sugestję szcze-
rej przyjaźni i miłości pomiędzy dwoma na-

rodami.

Co to jest? Świadoma komedja? moral-

na zdrada ze strony polskiej? Czy ci ludzie
już tak upadli, że można ich przekupić kil-

Zmiany w dyplomacji?
W kołach dyplomatycznych mówi

się coraz głośniej o mających nastą-
pić zmianach na polskich placów-
kach dyplomatycznych zagranicą.
Podobno uchodzi za rzecz zdecydo-
waną, że obecny wiceminister Szem-
bek ma być mianowany ambasado-
rem polskim w: Paryżu. Dotychczaso.
wy ambasador p. Chłapowski albo
przejdzie na emeryturę albo też zo-
stanie wiceministrem spraw zagra-
nicznych.

Z Londynu ustąpić ma poseł pol-
ski p. Skirmunt. Podobno przyjaciele
płk. Matuszewskiego czynią usilne
starania, aby mu umożliwić powrót
do dyplomacji. O ile te starania
uwieńczone zostaną pomyślnym re-
zultatem — p. Matuszewski obejmie
placówkę w Londynie.

Litwidacja woj. kieleckiego.
W Warszawie mówi się, że ppłk

Jurgielewicz, zastępca szefa kance
iarji wojskowej Prezydenta, będzie
mianowany pełniącym obowiązk.
wójewody kieleckiego.

Równocześnie mówią, że nieba-
wem przystąpi rząd do likwidacji
tego województwa.

Kongres urzędników
Prezydjum Ś 'owarzyszenia urzęd-

ników państw wych zdecydowało
zwołać na 17—'8 czerwca do War-
szawy ogólnopc ski zjazd delegatów.

Na zjazd ten przybędą do stolicy
przedstawiciele około 150 ośrodków.
Przedmiotem obrad SUP-u będą m.
in. sprawy uposażeniowe i sytuacja
wynikła po wprowadzeniu w życie
przepisów o prz$matyce służbowej i
zaszeregowaniach.

Wycofanie z obiegu niektórych
znaczków pocztowych.
Zgodnie z rozporządzeniem mini-

stra skarbu z dnia 9.XH 1935 r. (Dz.
U. R. P. Nr. 103/33 poz. 797) oraz z
dnia 21.IV. 1934 r. (Dzt U. R. P. Nr.
38/34, poz. 344) znaczki stemplowe
wartości 3 zł., 1 zł. i 50 gr., których
ważność obiegowa wygasłą z dniem
15 maja rb., podlegają wymianie na
znaczki stemplowe będące w obiegu
w razie przedstawienia ich do wy-
miany do końca maja rb.

Znaczki stenplowe wartości 20
zł, 10 zł., 25 gr., 20 gr., 10 gr. i5 gr.
qozostają w obiegu do dnia 15 lipca
rb., poczem; podlegają wymianie do
końca tego miesiąca.

Sędzia śledczy dla spraw poll-
tycznych przy Sądzie Okręgowym
w Warszawie, Kleiner, kończy śledz-
two w głośnej sprawie jaczejki ko-

ALISSTATISTIKAO T S T TI IIS

Wyścig judofobji.

zolucji, omawiającej taktykę wybor-
czą przy następnych wyborach.
PARYŻ (Pat). Kongres neosocja-

listów obradował dziś nad sytuacją
polityczną. Krytykowano reakcyj-
ność rządu Doumergue'a, szczególnie
ministra finansów, ale domagano się
uchwalenia votum zaufania dla wy-
stannika partjį w gabinecze Doumer-
gue'a a ministra Marqueta.

dowe stanowisko wobel inteligencji" W

nich wywodzi on, że wszystkie mieszczę-

Reprezentacje
podoficerskie

WILNO — WARSZAWA

NA SZACHOWNICY.

W, dniu 12 b. m. podof. reprezentacyjna

drużyna szachowa garn. wileńskiego w

osobach: ogn. Seroski, ogn. Drozdowski,
plut. Gnyszek, kpr. Zbroja, st. sierż. Sosul-

ski, st. sierż. Kasprowicz rozegrału rewan-
żowy mecz szachowy w Warszawie, w lo-
kalu kasyna garn. podof. na 6-ciu szachow-
nicach z reprezentacyjną drużyną szacho-

wą podof. garn. warszawskiego w osobach:
st. sierż. Kotylak, sierż. Dedek, plut, Grzy-

woski, plut. Koc, sierż. Łęczycki, plut.

Milli.
Kapitanami drużyn byli: Wilno — st. 

ścia, przeżywane przez polską inteligencję,

wywołane są przez żydów (z czyjej winy,

jak nie żydów? przyp.)-*

Autor żargonowy w tem wysu-

nięciu sprawy bezrobocia inteligen-

cji polskiej dopatruje się groźby pod

adresem żywiołu żydowskiego w
Polsce:

„Jest bardzo znamienne, że Dmowski

uważa swoje dotychczasowe stanowisko w

Roman Dmowski Poruszył niebez- |sprawie żydowskiej jeszcze za niezupełnie

pieczną stronę zagadnienia žydow- |jasne i pragnie je uczynić „jaśniejszem”.

skiego w Polsce — wpływ żydostwa| Czy to nie jest groźba ze strony Dmow-

skiego”?

„Wyścig judofobji* świadczy o

czerpany w swoich programowych wywo- |tem, że rośnie w Polsce zrozumienie
dach na temat wyniszczenia żydów. Ogła-| roli żydostwa. й

Ia T a o

zdrada...
koma obiadami, pochlebstwem, honorami?

Czy też to jest tylko lekki flirt, którego

mistrzami są Polacy? W. każdym razie to

zachowanie się nie jest dowodem moralnej

niemieckich. Żydzi nie przewidywali| siły i charakteru”,
Okres pomajowej dyktatury u-

„Kto mógłby uwierzyć kilka lat temu,|jemnie wptynął na liberałow:

„I znów widzimy wyraźnie, jak czasy

będzie uroczyście odegrany hymn „Jeszcze| dyktatorskiej władzy wytwarzają atmosferę

Polska nie zginęła”, a polscy dziennikarze|moralnej sprzedajności i upadku, Moralna

wszystkich kierunków wzniosą trzykrotny|zdrada jest wieczna, jak cała ludzka hi-

okrzyk „hoch* na cześć Trzeciej Rzeszy i| storja, ale najwięcej kwitnie ona i tryum-

fuje w czasach dyktatury, kiedy to czło-

wiek przestaje być człowiekiem, a staje się

„Cokolwiek można powiedzieć o przy- tylko narzędziem w rękach demagogów i

dzierżycieli władzy”,

Synowie Izraela w Polsce zaczy-

nają wątpić o zbawienności dyktatu-

ry. Okazuje się, że dyktatura paczy

| charaktery, że czyni z człowieka na-
rzędzie bezwolne.

Czy dotychczas było inaczej? I

kogo to właściwie zdradzili dzienni-

karze sanacyjni jadąc do Berlina?

Ubezpieczenie
pracowników umysłowych.
Podobno rozważany jest projekt

wprowadzenia zmian do ustawy ©
ubezpieczeniach społecznych, które
polegałyby na tem, że pracownicy
umystowi ubezpieczeni w Z. U. P. U.
będą musieli posiadać cenzus nauko-
wy (conajmniej maturę), Warunek
ten nie będzie dotyczył tych osób,
które już do £.U.P.U. należą, chciaż
cenzusu nie posiadają.

Ūlgi przy spłacie należności
w upezpieczalniacn.

Ministerstwo opieki społecznej
przygotowuje rozporządzenie wyko-
nawcze do ustawy w sprawie ulg
przy spłacaniu zaległości w ubezpie-
czalniach społecznych.

Składki zaległe po dzień 1 lipca
1932 r. rozłożone będą na okres
3 letni, a przy udzielaniu zabezpie-
czenia hipotecznego na okres do lat
10. Ulgi te dotyczyć będą również
odsetek karnych za zwłokę. Rozpo-
[rządzenie przewiduje, że odsetki za
zwłokę mogą być obniżone do 6
proc. w stosunku rocznym.

IWejście w życie tego rozporzą-
dzenia oczekiwane jest w czerwcu.
Narazie odbywa się egzekucja za-
ległych składek, które wynoszą
ogromne sumy. Sam tylko warszaw-
ski Zakład Ubezpieczeń Pracowni-
ków Umysłowych
ściągnięcia zaległości, wynoszące 55
miljonów złotych. ;

Koledzy partyjni
nie chcą oskarżać dr. Wrony

Przed sądem partyjnym: Stronnic-
twa Ludowego toczy się rozprawa
przeciwko prezesowi Naczelnego
Komitetu Wiykonawczego Stronnic-
twa, posłowi MWronie. Oskarżycie-
lem w procesie miał być b. poseł
Różański, dyrektor Biura Urządzeń
Rolnych, który podczas swego pro-
cesu w sądzie karnym oskarżył p.
Wironę o pobranie 80 tys. złotych na
cele partyjne. Przeciwko jego roli,
jako oskarżyciela, wystąpili obrońcy
dr. Wrony. Sąd partyjny zgodził się,
by dr. Wrona sam sobie wybrał
oskarżyciela, ale żaden z członków
Stronnictwa nie chce się podjąć tej

roli. `

Najbliższe posiedzenie sądu par-
tyjnego wyznaczono na dzień 27
maja.

 

 

Komuaišci w Szpitali: żydawskim.
skarżenia postawono 15 osób spo
śród pielęgniarek ł personelu tech-
nicznego. Częściowo dochodzenia,
wytoczone przeciw lekarzom tege munistycznej, wykrytej na terenie

szpitała żydowskiego. W stan o- szpitala, zostały umorzone.

ago a dl. аоа Niżu,
.

przekazał do;

sierż. Nawrot, Warszawa — st. sierż. Wi-
chowski. FP"

11/::4/3: na korzydłWynik meczu:
Warszawy.

Pnukty zdobyli: dla Wilna — plut.

! Gnyszek — 1 pkt. i st. sierż. Sosulski */:
pkt; — dla Warszawy: st. sierż. Kotylak,

, sierż. Dedek, plut. Koc, plut. Milli — po 1

pkt. i sierż. Łęczycki — '/: pkt.
Charakterystyczne, że na meczu szach,

w Wilnie ci sami gracze zdobyli punkty i

też w tym samym stosunku1'/2:4'/2.
Po skończonym meczu odbyła się

wspólna kolacja zawodników z udziałem

przedstawicieli korpusów podof. garn. war-

szawskiego z refer. oświatowym m. st.

Warszawy kpt. Kłakiem na czele.

W imieniu przedstawicieli powitał wi-

leńską drużynę pełnem przemówieniem

kpt. Kłak. W dalszym ciągu przemawiali:

prezes podof. Kasyna garn. mj.wojsk.

Krzysztofek, oraz st. sierż, Wichowski i st.

sierż. Nawrot.

W dniu 13 bm. odbyła się wycieczka

po Warszawie, oprowadzona przez bardzo

obeznanego z zabytkami W-wy st. sierż.

Kasprzaka. Wycieczka zwiedziła między in-

uemi wnętrze Zamku Królewskiego Ła-

zienki i Stare Miasto.

Przy tej okazji muszę podkreślić šwiet-

no organizację Warszawskiego korpusu

podof. na polu towarzyskiego zbliżenia. Na

każdym kroku spotykaliśmy się 7 najwięk-

szą troskliwością gospodarzy o naszą dru-

žynę, by dwudniowy pobyt jaknajbardzie*

nam uprzyjemnić. W roli miłego gospoda-

*za występował sierż. Jucht — gosp. podof.

Kasyna Garn. r
Wszystkim organizatorom rozegranego

|meczu i naszego pobytu w Warszawie skła-

damy tą drogą najserdeczniejsze podzięko”

wanie. id
Wilno, dn. 14.V, 34 r.

' Uczestnik.

Tego jeszcze nie było.
Prasa pomorska donosi:
Ludność rolnicza borów Tuchol-

skich opierała dotąd swą egzysten”
cję prawie wyłącznie na hodowli
trzody chlewnej, stąd też z chwilą,
kiedy ceny na iuczniki- 4
spadły niewspółmiernie, a ceny na
produkty przemysłowe i inne ani

ska w rozpaczhwej sytuacji, która
przybiera coraz to groźniejsze o-
blicze. | ' ч

Za 50 kg. żywej wagi tucznika
płacą na wsi zaledwie 20 zł., co gor”

sza brak nawet odbiorców.
Gorzej jeszcze przedstawia się

sprawa zbytu prosiąt, które dziś już
oddają rolnicy za bezcen, lecz. pomi-
mo to nie mogą się ich wyzbyć.
W jakiej sytuacji znajdują się

obecnie rolnicy, którzy hodują pro-
sięta, świadczy dobitnie fakt, jaki
ostatnio miał miejsce na targu w
Tucholi.

Pewien rolnik z powiatu przy-
wiózł na targ 6 prosiąt, lecz wobec
licznego dowozu brakło nabywców,
którzyby choć za minimalną cenę
chcieli ten towar nabyć.

Rolnik, oddaliwszy się na chwilę
od swego wozu. zdziwił się niemało,
kiedy powróciwszy do wozu zauwa
żył, iż ktoś podłożył mu jeszcze 2

prosiąt. 1
Otóż inny z rolników nie mogąc

się ostatnich prosiąt pozbyć, lecz
nie chcąc zabierać ich zpowrotem,
poprostu włożył je do obok stojące”
go wozu, jako towar dla niego bez-
wartościowy.

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze

okólniki plakaty, bllety wizytowe
Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

Kto wygrał na loterii?
W dwunastym dniu ciągnienia 4-ej klasy

29-ej polskiej loterji państwowej, większe

wygrane padły na numerynastępujące:

ZŁ. 100.000 — 160743.
ZŁ 10.000 — 97302 166814 168292.

ZŁ 5.000 — 96023 112298 120739.

ZŁ. 2.000 — 7079 9618 28997 59482 65056

12562 85107 86276 87484 95087 110162 147022

156762 159513 161204 27542.

ZŁ 1.000 — 1592 6873 6766 83668476

13614 15861 32019 32022 33568 52203 53487

56338 57998 58192 64780 64978 68016 73725

77865 79410 81788 84942 87594 89487 89714

97142 99109 105627 114987 119155 127083

120023 135105 137061 137579 139925 146777

158552 160833 160857 165275,
Ciągnienie popołudniowe.

ZŁ 250.000 — 15600.
ZŁ. 20.000 — 114848.
ZŁ 15.000 — 57168 144108,
ZŁ. 5.000 — 93540.
Zi. 2000 — 2461 11223 22649 23002

31781 62986 83954 89393 119208 123452

131970 145833.
ZŁ 1.000 — 179 6096 13322 21673 22714

24554 16572 31039 42735 46650 67655 69533
70199 71256 72150 73401 80790 81476 81652

85292 88246 88410 90495 99509 112665 115548

121706 136386 142635 153090 156652 161730
162562. я

 
 

  
  

  

 
drgnęły, znalazła się ludność wiej-|
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Do najbardziej aktualnych tema-
tów życia społecznego należy spra-
wa wypoczynku żyjąc w okresie
wytężonej pracy umysłowej lub  fi-

ba oderwania się od codziennego
warsztatu. Człowiek potrzebuje na
stosunkowo krótki okres czasu
zmienić otoczenie, odpocząć, jak się
popularnie mówi „rozerwać się”.

Z pomocą zmęczonemu człowie-
kowi przychodz:

turystyka,

która posiada odżywcze skarby,
która daje uspokojenie nerwom, da-
je zapewnienie, że w dalszym ciągu

zycznej, zachodzi konieczna potrze-,

wodnictwem p. Podworskieżo, a z

udziałem p. F. Łęskiego z Wilna,

który reprezentował Wil. Dyr. Ko-

lejową.

Trzeba przyznać całkiem szcze

\
DZIENNIK MILENSKI

warunki komunikacyjne

! ulegly poprawie,

co daje pewnego rodzaju gwarancję,

że przynajmniej pod względem — Ко-

i

również pod względem taryfowym
zaszłą zmiana na lepsze.

Można więc będzie|
{
{

tanim kosztem

rze, że dotychczas władze kolejowe munikacyjnym będziemy mieli sze- organizować szereg wycieczek kole-
nie były zbyt przychylnie ustosunko-
wane do turystyki. Stosunek ten

dawał się nieraz nam odczuć w spo- raniom prezesa inż. К. Falkowskie-|
go, nacz. inż. A. Tyszki i tegoż kie- jazdy, który został przystosowany |sób bardzo bolesny.

reg udogodnień.
Dyrekcja Wileńska, dzięki sta-

|jowych do najpiękniejszych miejsco-
"wości turystycznych.

Uzgodniono również rozkład

W projekcie jest teraz cały sze-
reg wycieczek popularnych z Wil-
na do Worochty, Zakopanego, Gdy-
ni, Białowieży Druskienik i innych
miejscowości.

'

'
i Władze kolejowe chcą wziąć w
,Swe ręce również i propagandę, a
więc zamierzają wydać szereg pro-'
jektów, barwnych plakatów itd.

Trzeba przypuszczać, że praca

czysto sportowemi zaczną zwracać

|  Niefortunnyn: projektem było rownika turystycznego p. Fr. Łę- do wymagań turystycznych i tak np. p SZĄ i

(ograniczenie ilości 600 pasażerów skiego otrzymała szereg ulg, na mo- "nad Nato odchodnić ted stale a iAaaa m 5a

„do pociągu popularnego. (cy których będzie można skierować sobotę specjalne wagony tury- po ORNE,

Drugiem niezbyt szczęśliwem za- turystykę  wileńską na właściwe styczne.

rządzeniem było wycofanie zniżek tory, Prócz udoskonaleń technicznych

| indywidualnych.
Musimy jednak z przyjemn

rozwijać się będzie twórczość pracy: stwierdzić, że stosunki te, a raczej mienia pociągu popularnego,

Zmniejszono po pierwsze|

jak

mini-w obrębie drogi wileńskiej, zaszedł |'

ością malną ilość pasażerów do urucho- szereg zmian w. całej sieci z u-
względnieniem Wiilna.

|uwagę turystów całej Polski na
Wilno.

niecznie opierać się o

Tucystyka bowiem powinna PJ

3

ezon turystyczny.
| imprezy sportowe,
|bez których życie jest szare, bez-

barwne. Przykiadem ich będzie w

danym wypadku zagranica, która w
miejscach turystycznych organizuje

turnieje tenisowe, wyścigi samocho-

dowe, regaty żeglarskie itd,
Niech więc tegoroczny sezon tu-

„rystyczny będzie należycie wyko-
rzystany, a niewątpliwie dobrze na
tem wyjdą nietylko ci, którzy szu-
kać będą odpoczynku, ale i szerszy
ogół wieśniaczy ludności, zamiesz-
kałej nad brzegami naszych rzek i
jezior.

Jarwan.

 

{ | ludzkiej,
Przyznając turystyce tak powaž-

ne znaczenie, trzeba oczywiście

i bližej zapoznač się ee ży- DANJA s. POLSKA 4 : 2 (2 : 0). |Piekny sukces w.

ia t В jbardziej zt RE 8

aa ads ias k Wczoraj piłkarze Polski roze-„skę 4:2. Do przerwy prowadzili Po licznych sukcesach piłkarskich
tT kalne, wileńskie grali pierwszy w tym sezonie mecz Duńczycy 2:0. Po zmianie boiska ' przyjechała do Wilna Gedania, by

k. Turystyka w Wilnie zaczyna do- międzypaństwowy. |gra była otwarta, co potwierdzawy- rozegrać w Wilnie dwa towarzyskie

* | piero teraz stawiać swe | Spotkanie odbyło się w Kopen- nik remisowy dzugiej połowy śry. ' spotkania.

L| MEGA: 4 e ;hadze z Danją, która pokonała Pol- Gedania, reprezackująca wysoki

5 pierwsze kroki,
|poziom. gry, wzbudziła zrozumiałe

ź chociaż niektórym instytucjom or- | FRANCJA a POLSKA 3 : 2, | zaciekawienie Nic też dziwnego, że

„ | ganizacyjnym wydaje się, że zrobiły, Mecz tenisowy między rezerwo- pokonał Hebdę po 5-setowej walce Pa” mecz z W. K. 5. cieszył się

„| bardzo dużo, że Wilno świetnie się wym składem Francji, a reprezen- 2:6, 6:3, 2:6, 7:5 i 6:2. Eu sw а h staniachi

+| pod tym względem rozwija. Nie tacją Polski zakończył się zaszczyt-!  Tłoczyński zaś pokonał Lessuera| dzi "< "i Z aż W

chcemy w danym wypadku kryty- ną przegraną Polski 2:3. 6:2, 6:3, 13:11. Tłoczyński zmajduje S 3 377 Pao A,
: Ged 1

„| kować ani towarzystwa krajoznaw- _ W ostatnim dniu meczu Legeay się obecnie w doskonałej formie, Eao S
o | czego, ani też innych organizacyj tu- | F AN A A e5 ana T ai

ż| rystycznych, które naszem zdaniem — » @. sowski, Szramke, Potrykas, „Wi igor-

„| nie wychodzą z zakresuprzeciętno-| R CJ 3 USTRJA 9: 0 ski, Klein, Falow, Keller Piasecki i

. | Ści, propagując turystykę „w rodzi- | Rozgrywki tenisowe o puhar Da- carja pokonała Indje 5:0. „Weiss, GRZE sk A

nie”, w gronie ludzi uprzywilejowa-, visa przyniosły wczoraj zwycięstwo | Jędrzejowska w Berlinie została Wilnianie. wystąpiliz nieznanym

+ | nych Francji 5:0 nad Austrją, a Szwaj-|wyeliminowana przez p. Horn. dotychczas w poważniejszych me-

w Oczywiście, wobec takiego sta- |
czach bramkarzem Czarskim, ale

а| du az turystyka nie może ; 8{821 Sensacje piłkarskie. REWON X ae z

Asmoże WyPlYna“ | pilkarze Budapesztu pokonali L. K. S. 2:0, a wygrała z L. T. S. G.|czele, | >

ё Tutaj są koniecznie potrzebne reprezentację Warszawy 7:1 (3:0). 7:1. : Już w pierwszych minutach gry

ю pewne instytucie wspierające tury-  Weśrzy udowodnili swoją wysoką — Piłkarze Krakowa pokonali wczo-|v/, K, S. nie potrafił wykorzystać
а- śtykę. Tal jak w sporciie są komi- klasę śry. W ostatniej minucie me- raj piłkarzy Śląska 2:0 (1:0). Piłka- |kornera. Piłkę spiąstkował przy-

L tety, związki i kluby tak samo w tu- czu Łysakowsk: zdobył honorową rze Śląska oparli swą reprezentację |tomny bramkarz Gedanji. Mroczek

rystyce muszą powstać organizacje bramkę. Widzów było w Warszawie na graczach Ruchu, a w drużynie kilka razy dochodzi zpiłką pod samą

н turystyczne, bez których trudno 5 tysięcy. „krakowskiej przeważali piłkarze|bramkę gości, ale obrońca, faulując

i myśleć ojej rozwoju. Minerwa z Berlina przegrała z Garbarni. go, odbiera piłkę i wyjaśnia w ten

"- Przecież organizacje turystyczne sposób niebezpieczną sytuację.

mogą czynić najrozmaitsze starania
co do budowy schronisk, ulepszenia

komunikacji itd.

- Słowem powinna powstać
opi

Z chwilą powstania szeregu in-

stytucji turystycznych o określonym
programie, życie turystyczne zacznie

nabierać bogatszej treści.
/, Jesteśmy przecież za biedni,
ażeby czekać, a zanim turystyka sa-

 

 

  
   

 

 

Młody sport polski obchodził
wczoraj na Dunajcu swoje święto
sportowe. :

Odbyły się pierwsze międzyna-
rodowe regaty kajakowe o mistrzo-
stwo Polski. W! zawodach tych wzię-
ło udzał 42 kajekowcėw.

Na lotnisku w Porubanku zgro-
madziły się tłumy widzów.

Lotnictwo cieszy się ogromnem
powodzeniem. Szosą śpieszą pojaz-
dy, gonią rowery, płynie tłum.

Odbywają się popisy lotnicze i

II Lot Północno-Wschodniej Polski.
WĄ powietrzu przecudnie króluje

spokojny szybowiec. Na ziemi zaś

wartę pełnią motocykle, które kręcą
się pod nogami lotników. MW. przy-
szłości należy pp. motocyklistów
poprosić o zadawanie mniejszego

tasonu. Są to przecież zawody lotni-
cze, ale nie raid motocyklowy.

[Uważam też. że trzeba w przy-
szłości w sposób bardziej pomysłowy
rozwiązać ten punkt programu, któ-

ry otrzymał nazwę sztafety samolo-

towo - motocyklowo . samochodo-

wej, a nic się nie stanie, jeśli zniknie
ona wogóle z programu.

Idąc na zawody lotnicze, chcemy

patrzeć w niebo. w chmury, chcemy
podziwiać lotników, ale nie „samo-

chodziaży i motocyklistów, których

mamy dość na ul. Mickiewicza.
Wiracajmy więc do lotników. W 

 

j | ma wyżłobi swe koryto. Trzeba w
a| sposób nieraz sztuczny obudzić za-
)° | interesowanie społeczeństwa, które

@| zainteresuje się turystyką wówczas,

a| gdy będzie miało pewność, że na
r | wycieczce do Narocza, czy Świtezi
| nie trzeba będzie przymierać z gło-

ię | du, że na wycieczce człowiek, nie

iż| rozchoruje się itp.
ie | - Wchodzi więc tutaj w grę

ię kwestja zaufania,

ci która jest zasadniczem zagadnie-
w niem w życiu społeczeństw. Jeżeli

nie postaramy się, by turystyka wi-

_ | leńska zdobyła sobie zaufanie szer-
/ szych mas wycieczkowcėw, to szko-
с 2 LS
z da czasu i pieniędzy. 4
е Do nas nikt nie przyjedzie, bo

większość turystów lęka się jechać

ję do Wilna.
* Z drugiej strony w okropnem za-
ši niedbaniu pozostaje.

2
propaganda,

c| która powinna znaleźć się w ręku
;z| łachowych sił, dysponujących oczy-
n, | wiście pewnym kapitałem, bez któ-
e-| rego trudno myśleć o rozwoju tury-

z-| styki.
Pisząc o tych mankamentach ży-

„| Cia turystycznego na Wileńszczyź-
nie, trzeba koniecznie omówić, jaka

t ‚
) rola Wil Dyr. Kolejowej,

od której w dużej mierze zależy ca-
łokształt życia turystycznego.

e Każda z poszczególnych dyrekcyj
e| posiada u siebie referat turystyczny,

a ten dba o właściwy kierune
д| Pracy.
a Z nastaniem prac przygotowaw-

czych przed sezonem tegorocznym

? odbyła się w Warszewie specjalna
sy konferencją turystyczna pod  prze-
z!

56
22

ю Przypomniała mi się strofa starej,

gq | żołnierskiej piosenki: „Wszystko co

25 | nasze Polsce oddamy”. Mymowna
14| treść tych kilku słów złewa się z

m treścią okrzyku. jaki rozległ się na

stadjonie sportowym w Wilnie: „Ro-

dakom cześć!”
Przyjechali z Gdańska piłkarze,

by rozegrać w Wilnie dwa towarzy-

skie spotkania, a stojąc na zielonej

02| murawie, jakgdyby tchnięci wiatrem

52| od morza, wznieśli ten serdeczny
14 Okrzyk „Rodakom cześć!”

33 Słowa te są pełne skargi, jakdyby

52| mówiły nam o tych wszystkich prze-

2 šladowaniach, ale jednocześnie z

nutą żalu i skargi zrodziła się duma

1 zadowolenie. :

locie okrężnym wzięły udział tylko

‚ ау samoloty, a mianowicie z Aer.

|Warsz. Stefan Iwanowski z red.

Osińskim na R.W.D. 5 i Matysiak na

P.WIS. 51, a z Białej Podlaskiej Ara-
| chowski.

Inne samoloty „ugrzęzły'* w cza-

sie zlotu kometowego: M.N, 5 wsiąkł

Regaty kajakowców.
zwyciężyli Niemcy.

| Najlepszy czas uzyskał wiedeń-
czyk Hradecki w 7 godz. 44 min. 28
sek. Polak z Krakowa,
jął dopiero 4 miejsce.

Regaty były świetnie zorganizo-

wane przez kajakowców Małopolski.

We wszystkich konkurencjach

Lot Północno-Wschodniej Polski.

 

pod Mołodecznem, łamiąc skrzydła,
a P. Z. L. 5 zatrzymał się pod Brze-
ściem. Lotnicy por. Leszczyński i

Nielubszyc szwanku nie odnieśli.
Pierwszy w Wilnie wylądował

| Iwanowski, który był owacyjnie wi-
tany przez tłumy widzów. Według
wszelkiego prawdopodobieństwa Iwa
nowski zdobędzie ponownie nagrodę

m. Wilna. Zaznaczyć trzeba, że Iwa-
nowski jest wilnianinem, a studjując
w Warszawie jest członkiem tamtej-
szego Aeroklubu.

Świetnie udały się loty szybowco-

we, a wiedzieć trzeba, że rodzina
szybowców znacznie się powiększy-
ła, Odbył się mianowicie wczoraj

chrzest 3 nowych „caceczek”, Ro-
dzicami chrzestnymi byli pp. prof.
Kempistowa i inż. Butkiewicz.

Bardzo efektownie wypadł skok
ze spadochronem. Widok był prze-

cudny. Otwarty parasol białego spa-

dochronu na niebieskim tle nieba

tworzył obraz trudny do opisania
prozą. |
Zawody, jak widzimy, udały się, a

zawdzięczać to należy pogodzie.

Na marginesie mała uwaga. Sta-
rajmy się, by w przyszłości więcej

było emocyj w powietrzu niż na zie-

mi, a wówczas rzeczywiście zawody

lotnicze w: Wiilnie staną się atrakcja-

mi sportowemi w pełni tego słowa

znaczenia. 
(Rezultat zawodów lotniczych zamieszczamyna-str. I-ej).

Heljasz rzucił 46 mtr. 5 cmtr.
W. ramach zawodów lekkoatle-

k tycznych między Wartą, a Pogonią
katowicką Heljasz ustanowił nowy
rekord Polski w dysku — 46 metr.
05 crhtr.

Inne lepsze wyniki są następujące:
100 mtr. Biniakowski 10,9 sek., 400

„Rodakom cześć.
Z jedenastu polskich serc wyrwał

(się okrzyk „Rodakom cześć”. O-
krzyk ten odbił się głośnem echem

u podnoża białych Trzech Krzyży.
Echo odpowiedziało „cześć, ,...
Publiczność synom morza zgoto-

wala owację, a serce tłumu swoją

wielką radość patrjotycznego wzru-

szenia wypowiadało niemiiknącem
brawem.

Prócz okrzyku przywieźli nam

jeszcze model żaglowca.
Symbol zwycięstwa człowieka

nad żywiołem wody powędrował do

szkatuły Wiojskowego Klubu spor-

towego. Rozpięte żagle okrętu nie

chcą spocząć na laurach, nie chcą

one, by okręt dobił brzegu, a mary-

dyskiem.
mtr. Biniakowski 53,8 sek., kulą Hel-

jasz. 15,47, skok wdal Hofiman 6.92,

wzwyż Chmiel 178, Ształeta 4X100

mtr. Warta 45,6 sek.

Mecz zakończył się zwycięstwem
Poznania 70:47.

marze opuścili swoje szalupy.

Przez stadjon przeleciał chłodny

wiatr od morza. Tam daleko o pia-

sczyste brzegi rozbijają się z łosko-

tem szare fale morza, a wiatr pory”

wa łoskot rozbitych fal i niesie na
swoich szerokich skrzydłach w dale-

ki świat.
Przesuwa nam się w pamięci sta-

ra historja Gdańska, legendarne
wspomnienia o morzu,

'Obok szarych domów nadmor-
skich ulic Gdańska przesuwają się

okręty, płynie przyciszona mowa
polska, która tuż zaraz za granicami

„wolnego miasta rozlewa się swo-

ie,

Gdańsk starczym wzrokiem za-
zdrośnie przygląda się rywalowi.

„Szklanne domy'* Gdyni, pełne życia
i młodzieńczego zapału, witają u sie- 

Czerny, za-/

i
!

 Pod rząd Weiss (G) bije dwa rogi,
"ale Czarski likwiduje szczęśliwie
strzały, a piłka idzie na środek boi-
ska.

Świetnie gra Chowaniec, który
„miał z Gedanją jeden z najlepszych
'meczów. Był on poprostu pierwszo-
rzędnym obrońcą.

| Z każdą chwiią zaczyna zaakcen-
| towywać się coraz wytaźniejsza prze
j waśa W. K. S. Piękną sytuację wy-
pracowuje Zbroja, który niepotrzeb-
nie podaje piłkę Naczulskiemu, któ-
'ry zaprzepaszcza dogodną okazję do
„zdobycia goala. (W! 31 minucie śry,
|Zbroja oddaje pierwszą piłkę na
jbramkę. Strzał trafia w ręce bram-

K.S. z Gedanją 2:0.
Wojskowi mają już zdecydowaną

przewagę, grając górą, wówczas gdy
Uedanja chce grać dołem. Dlatego

też obraz gry nie jest zbyt zachwy-

cający.

(W, zamieszaniu  pobramkowem

sprytny Naczulski ręką wpycha pił-

kę do bramki.

Orkiestra zaczyna już grać, ale

sądzia nie uznaje oczywiście goala i

gra toczy się; dalej.
Gedanją zaczyna opadać na si-

łach. W, K. S. zaczyna grać na serjo.

Szczęście nie idzie jednak w parze
z przewagą, bo napastnicy nasį nie

mogą trałić nawet do pustej bramki.

MW 38 minucie gry Drag jest egze-

kutorem wolnego. Piłka idzie pod

samą bramkę, a Naczulski głową

zdobywa goala.
Do przerwy pozostaje wynik 1:0.

Po zmianie stron Gedanja za wszel-
ką cenę stara się wyrównać.-

Zupełnie niepotrzebnie zmienio-

no skład ataku W. K. S. Usunięto

starannego Mroczka, a wstawiono

chaotycznego Pawłowskiego, wów.

czas gdy Hajdul na skrzydle przestał

istnieć jako wartościowy piłkarz na
łączniku. Trzeba było wiaśnie grać
więcej Mroczkiem ale nie Drągiem,
który bawi się piłeczką.

Mniejsza jednak o ten ekspery-

ment, który mógł smutnie się zakoń-

czyć,
Ostatnie 15 minut gry należą do

Gedanji, która ma przewagę w polu,

a Zbroja w przedostatniej minucie
gry strzela drugą i ostatnią bramkę

dnia.
Mecz kończy się zasłużonym su-

kcesem W. K. S 2:0.
(Doskonale grał Czarski na bram-

ce, a jeszcze lepiej Chowaniec. W
Gedanji atak był słaby — brak, dy-
spozycji strzałowej.

Sędziował poprawnie p. Katz. | karza i w nich grzęźnie.
|

| Gedanja — Makabi 3: 2.
'

Drugi mecz piłkarski Gedanji w bramkę zdobyła ze strzału karnego.|

(Wilnie zakończył się, jak było do
| przewidzenia, zwycięstwem Gedanji,
| która pokonała słabą drużynęMa-|
"kabi 3:2, as
| Do przerwy Makabi prowadziła
2:1, a był moment, że prowadziła
mawet 2:0.

| Zaznaczyć trzeba, że Makabi

i PIŁKARZE RY
Został _ już _ zakontraktowany

mecz piłkarski reprezentacji Rygi z

reprezentacją Wilna.

Mecz odbędzie się 3 czerwca.

| Dodać trzeba, że będzie to spotka-
„nie na warunkach rewanżowych. Po
| rozegraniu meczu w Wilnie zostanie
| ustalony termin rewanżu.

Z ustaleniem składu Wiina па-
suwają się wątpliwości, Nie ulega
najmniejszego zastrzeżenia, że skład
oprze się na graczach W. K, S.

W bramce wystąpi chyba Rogow,
iub doskonały Bartoszewicz z Dru-
karza, który już niejednokrotnie u-
dowodnił, że jest talentem sporto-
wym.

WI obronie prawdopodobnie za-
gra Chowaniec ze Szwarczm II, aibo
z Lepiarskim.

Pomoc oprze się na Baliosku z

Ogniska i na dwuch graczach W.K,S.

Gedanja zaś nie potrafiła wykorzy-

stać karnego.
Gra naogół żywa, ale lempo gry

'| słabe. Poziom techniczny niski.
Bramki dla Makabi zdobyli An-

tokolec i Szwarc, a dla Gedanji —
Keller i Falow.

Mecz sędziował p. Frank,

GI W WILNIE.
Z atakiem sprawa jest prawie

1ozwiązana. Środkową trójkę sta-

nowić będą gracze W. K. S.: Zbro-

ja Pawłowski : Hajdul. Najgorzej

jest ze skrzydłowymi. Ani Mroczek,

śLZYGZAKI.
— Paaro Nurmi udzielił dłuższe-

go wywiadu prasie. Nurmi zaczął
biegać już w: 9 roku życia.
— Matti Jarvinen rzucił dyskiem

77 mtr. 50 ctm. Jest to wynik lepszy
od rekordu świata o: 1 mtr, i 40
cmtr.
— Wil. Okr. Zw. L. Atletyczny

wystosował do P. Z. A. pismo z
prośbą o wyjaśnienie co do startu
Wiojtkiewicza i Sidorowicza w za-
wodach z Berliner Sport Clubem,
— Nagrodę przechodnią za naj-

lepszy wynik sportowy _Wilnianina,
ołiarowaną przez Miejski Kom, W.
F. z okazji pożegnania płk. Wendy
będzie obraz zakupiony u art. mala-
rza Horyda.
—Jutro odbędzie się walne ze-

branie Wil. Okr. Zw. Narciarskiego.
Lokal P. P. przy ul. Św. Jańskiej 3.
Godzina 19.
— Kwestja organizowania raidu

do Rygi narazie upadła ze względów
na zaburzenia polityczne na Łotwie.
— Molicki otrzymał zwolnienie

z Sokoła, zapisując się obecnie do
sekcji lekkotletycznej A. Z. S.

Zawody lekkoatletyczne
Ognisko K. P. W.

Na stadjonie Ośrodka W. F.
odbyły się zawody lekkoatletycz-
ne kolejarzy wileńskich z udziałem
zawodników Pruszkowa K.P.W.

Zawody były b. dobrze zorganizo
wane, W punktacji ogólnej zwycię-
żyli wilnianie 51:43 pkt.

Poszczególne wyniki są następu-
jące: 100 mtr. 1) Żyliński (Wilno)
11,8 sek., 2) Orszak (P.), 3) Wielo-
chowski (W.), 4) Kałuża (P.).

Bieg 800 mtr. 1) Lewicki (P),
2. 13,8, 2) Trock: (W.), 2. 14,2, 3) Dłu
goborski (P.), 4; Maciejewicz (W.),
Trzeba nadmienić że ani Kazimier-
ski, ani Zajewsk* nie biegali.

| Skok wdal: 1) Żylińsk: (W.) 5.79,
!2) Kałuża (P.) 5.78, 3) Orszak (P) 5.36
'4) Hanke (P.) 5.36.
| Bieg 5.000 mtr. 1) Zaremba (P.)
16 min. 48 sek., 2) Długoborski (P.)
3) Krym (W!) 18. 23,9 sek., 4) Jurgi-
pe (W.). Należy zwrócić uwagę
na piękny czas Zaremby,

| Šztafeta 4X100 mtr.: 1) Wilno
|Ognisko K.P.W (Radziul, Ballosek,
|Zalewajski i Żyliński) 47,4 sek, 2)
| Pruszków K.P.W, 49,4 sek.

Granat: „1) Piątkowski (W.) 75
mtr,, 2) Kałuża (P.) 67,, 3) Radziul
(W.) 66, 4) Czelej (P.) 64.

Skok wzwyż: 1) Ballosek (W.) 160
2) Orszak (P.) 160, 3) Żyliński (W.)
1155, 4) Pasiorak (P.) 155.
| - Dysk: 1) Brunne (P.) 30.04, 2) Lo-
mowski (W.) 29.26, 3) Żyliński (W.)

| 28.51, 4) Kałuża (P.).
W] sztafecie olimpijskiej zdecydo

  
ani Drąg nie nadają się do reprezen-! 2 2 : P

tacji. Wymieniani są: Antokolec, zet TEE

O: znypinć w? A ski (800), Żyliński (400), Zalewajski
śra jednak na łącznika, ae nie (200) i Ballosek (100). Czas sztafety
skrzydle.

Prawdopodobnie skład Wilna

ście, że pewne zmiany zajść mogą,

ale zapewne, nie będą to zmiany za-

sadnicze.

Co do składu na wyjazd, to teraz

nie da się absolutnie niczego powie-

dzieć, bo wszystko zależy od termi-

nu, a więc i od formy poszczegól-

nych piłkarzy.

W każdym razie mecz czerwco-

wy z Rygą zapowiada się rewela-
-yjnie. Ryga ma do nas przysłać to znaczy Bilewiczu i Wysockim.

bie tych wszystkich wysiadujących
z okrętów Polaków. okrzykiem, Po-

lakom cześć!”

Rodzący się w głębi serca okrzyk

wzrusza człowieka.

Zwilgotniałe oczy pełne są wra-
żeń, które pozostawiają nie zatarte
wspomnienia miiych przeżyć.

Milno u siebie na boisku usły-
szało pierwszy raz okrzyk „Roda-
kom cześć”, ale nie jest to okrzyk
nieznany, obcy. Trzeba bowiem wie-

dzieć, że nasze drużyny piłkarskie
jeżdżą zagranicę do Belgji i Francji,
gdzie sporo jest Polaków, którzy
wznoszą również ten piękny, a wy-
mowny okrzyk „Rodakom cześć”.

Možemy sobie wyobrazić, jak
głębokie powinny być wrażenia, z
jak wielką siłą padają polslsie słowa 

najlepszych swoich piłkarzy.

na stadjonach Francji, Belgii, Holan-
j bi. a nawet Ameryki.

Dopiero teraz zaczynamy sobie
uprzytomniać znaczenie sportowych

wypraw zagranicę:

Nie dziwimy się wcale, że nasi

rodacy w Amervce w czasie Igrzysk

Olimpijskich rzucali się na szyje
reprezentantom Polski, że nie wie-
dziano, gdzie ich posadzić i czem

przyjąć, a gdy okręt opuszczał brze-

śi Stanów Zjednoczonych, w kolonji

polskiej zapanował smutek, że tak

prędko minęły szczęśliwe dni grania

na stadjonie olimpijskim hymnu pol-

skiego.

Na boisku skacze mała piłka, Po
stadjonie biegają gracze. 'Toczy się

mecz o zwycięstwo, a w mysli rodzą
się coraz to nowe refleksje. 

wyglądać będzie jak wyżej oczywi- |

Ogniska 3 min 44,8. 2) Pruszków 3
min. 51,8 sek. 3) II Ognisko.

IPo zawodach odbyły się mecze w
| piłce korzykowej i siatkowej. W. obu
| spatkaniach wygrali wilnianie,
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Któż mógłby przypuszczać, że
sport, będący niby zabawką, potrafi
w tak przekonywujący sposób od-
twarzać nieraz bardzo płynną rze-
czywistość, że będzie budził szczere
uczucia patrjotyzmu, że stanie się

jednym z czynników, zespalających
rozsypany po świecie naród.

Dotychczas łączyły nas takie spój-
nie, jak: modlitwa, język, książka,
sztuka, historja, tradycja i inne, a
teraz dochodzi jeszcze mowoczesny
wyraz prądu społecznego—sport.

A gdyby sportu nie było, to nie
byłoby również okrzyku sportowe-
śo „Rodakom cześć”.

Echo odpowie... Cześć...

Jarwan. 
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J. E ks, hrtybiś
Na pierwszy dzień Zielonych

Świąt przybył do Wilna J. E. ks.

Arcybiskup-Metropolita i w kościele

św. Jana od godz. 6 rano spowiadał

wiernych.
Około godz. 11 powrócił do Try-

RONIKA.
kup już pracuje.
nopola. W. tym czasie przybyli tam

J. E. ks. Biskup Michalkiewicz i ks.

kanclerz Sawicki, którzy przez

dłuższy czas zabawili u Arcy-
!
| pasterza.
\
i

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po przejściowym wzioscie za-

chmurzenia naogói pogoda słonecz-

na. Temperatura bez większych
zmian. Słabe lub umiarkowane wia-
try z kierunków zachodnich.

DYZURY APTEK.
Daiś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowskie; — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef. 16 31, Frumkina — ul. Nie-

miecka Nr. 23 ftelef. 3-29] i Kostkowskie-

go — w. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-

go — ul, Więlka 5 (tel, 11-99), oraz wszyst-
ie prosz Snipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Święcenia kapłańskie. W. przy-

szłą niedzielę nastąpi w kościele
seminaryjnym św. Jerzego wyświę-
cenie kleryków na księży.

Święceń prawdopodobnie udzieli
J. E. ks. Arcybiskup-Metropolita
Romuald Jałbrzykowski,

SPRAWY MIEJSKIE.
— Kostka kamienna na ul. Nie-

mieckiej. Magistrat czyli już przygo-
towania do układania kostki kamien

* mej na ul. Niemieckiej do Żydow-
skiej do Ratusza). Okoliczni kamie-
niarze otrzymali juź zamówienia na

dostawę większej ilości obrobionego
kamienia.

Roboty nad zmianą jezdni mają

się rozpocząć w ostatnich dniach
maja.

SPRAWY SANITARNE.
— Zachowywač czystość! W

związku ze zbliżającym się okresem
letnim władze sanitarne przypomi-
nają, że należy koniecznie spożywać
owoce po umyciu. Należy również
dbać o to, by ręce były czyste.
Przypomnienie to pozostaje w związ-
ku z walką z tyfusem brzusznym,
czerwonką i innemi chorobamiprze-
wodu pokarmowego. Walka ta by-
łaby zupełnie niecelową, gdyby lud-
ność nie zachowywała zasad daleko

posuniętej hygieny. | Ч
СЕБ ощraid"

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staje do p9boru? Dziś

przed komisją poborową winni sta-
wić się wszyscy mężczyźni urodzeni
w roku 1913-ym z nazwiskami roz-
poczynającemi się na literę K, za-
mieszkali w obrębie III i IV komi-|
sarjatów P. P. Komisja poborowa
urzęduje w lokalu przy ul. Bazyljań-
skiej 2 od godz. 8 rano.
— Wiażne dla rezerwistów. Na

skutek ostatniego porozumienia
Starostwa Grodzkiego z władzami
wojskowemi wydane zostało zarzą-
dzenie, iż rezerwiści obowiązani do
odbycia ćwiczeń wojskowych którzy
nie zgłoszą się w terminie do od-
działów i opóźnienia swoje nie umo-
tywują, będą karani wysokiemi

śrzywnami i aresztem do 3 miesięcy.

A SPRAWY KOLEJOWE.

— Polepszenie się stanu bezpie-

czeństwa na kolejach. Dzięki rze-

czowym zarządzeniom wileńskiej dy-

rekcji kolejowej ilość wypadków na

przejazdach i linjach kolejowych w

ostatnich czasach zmalała do mini-

mum. Kiedy w ub. roku w ciągu

kwietnia zanotowało 167 różnych

wypadków, to już w b. r. w. tymże

miesiącu ilość ta zaledwie wyno-

siła 11. W połowie bm. zanotowano

1 wypadków.
& ODCZYTY.
—Odczyt inż. Głatmana. Stowa-

rzyszenie Techników Polskich w

Wilnie w lokalu własnym przy ulicy

Wileńskiej 33 organizuje cykl zebrań

dyskusyjnych, ra których,ma być

poruszona sprawa podniesienia stanu

gospodarczego Wileńszczyzny.
W ramach powyższych zebrań

dyskusyjnych będzie wygłoszony

dnia 22-go maja o godz. 19.30 przez

p. inż. Juljusza Glatmana, dyrektora

elektrowni miejskiej, odczyt na te-

mat: „Potrzeby energityczne Ziemi

Wileńskiej" (węgiel, woda, torf drze-

woj.

Wstęp wolny i bezpłatny.Osobne

zaproszenia rozsyłane nie będą.

Dziś

Premjera!
w nowym

wielkim
tryumfie

Wyświetla się
Dedatki dźwiękowe

obecnie z rek

=
Dziś dawnooczekiwana premjer

«LEGJON 5
Vivienne Osborne —w rol:

potepieńów na pustyni. He!

tempo.

DZIŚ. Wielka

|, największ.
<nie nadszedł firm z tego "MIERCI» Przepiękna Loretta Jeung

wyrafinowanej uwodzicielki, właściciel!

Niezwykłe przygody.

——wydawca: ALEKSAND.)ERZWIERZYŃSKI.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Walne zebranie Chrz. Źw.

Zaw. szewców odbędzie się dziś O
godz. 5 popoł. w lokalu przy ul. Me-
tropolitalnej 1. Stawiennictwo obo-
wiązkowe.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Strajk piekarzy zażegnany.

Zatarg w piekarnictwie, wynikły na
tle zawarcia nowej umowy zbioro-
wej, został zlikwidowany. Praco-
dawcy zobowiązali się utrzymać do-
tychczasową umowę do dnia 1 paź-
dziernika r. b. -

SPRAWY SZKOLNE.
Czteroklasowa szkoła po-

wszechna ziemska (typu rozwojowe-

sztorze P.P. Bernardynek w Wilnie
ul. Św. Anny 13. m. 12 przyjmuje za-
pisy codziennie do 1-g0 czerwca o
&. 8 гапо do 6 wiecz.

Opłata miesięczna b. przystępna.
и

Ofiary.
złożone w Administracji „Dzien. Wil."

Dla uczczenia dnia Imienin Nauczycielki
szkoła powszechna klasy V Sióstr Nazare-
tanek sałada zł. 5 dla najbiedniejszych m.
Wilna Tow. Pań Miłosierdzia św. Wincente-
go a Paulo,

 

 

Rozprawa nożowa w piwlarnį
Onegdaj nad ranem w jednejz pi-

wiarń przy ul. Bazyljańskiej wybuch
ła bójka na noże między Michałem
Zyśgnalem, znanym w świecie prze-
stępczym pod przezwiskiem „Miszki
Greka“ a niejakim Matachowskim.
W] czasie bójki obaj przeciwnicy od-
nieśli szereg raa ciętych, wobec cze-
go obydwu Pogotowie przewiozło do
szpitali. Małachowskiego ulokowano
w szpitalu żydowskim, zaś Žygnala
u św. Jakóba, skąd jednak zbiegł i
przybył z powrotem do Pogotowia,
by naiożono mu opatrunek, ponie-
waż rana zaczęła krwawić. Zadość
uczyniwszy prośbie opryszka, Pogo-
towie ulokowało go tym razem w

| szpitalu żydowskim,

Zajście na ul. Sofjannej.
Do idącej przez ul. Sofjanną Basi

Glezer (Sofjanna 6), która odnosiła

syfon do sodowiarni na ul. Miłosier-
nej, podbiegło 3 osobników, którzy
zaczęli wyrywać jej z rąk niesiony

syfon. Glezerówna broniła się zajad-

le, przyzywając jednocześnie prze-

chodniów na pomoc. W: czasie sza-

motania się, jeden z napastników wy

ciągnął jej z kieszeni portmonetkę,
zawierającą 28 złotych,  poczem

wszyscy rzucili się do ucieczki,

Zorganizowany natychmiast poś-

cig doprowadził do ujęcia tylko jed-

nego opryszka :nni zaś zbiegli. Uję-

tym okazał się Jan Pierwiūskį (Že-
lazna Chatka 3).

Kradzieże.

Z mieszkania Karola Wilenasa
przy ul. Antokolskiej 109, nieznani

| złodzieji skradli 2 kołdry, 1 kg. ma-
sła i aż 100 jaj.

— Przez niezamknięte drzwi od

kuchni z mieszkania Kupściowej Ma-

rji (Krakowska 37) skradziono samo-

war wartości 100 zł. į rądel mie-

dziany.

Przez otwarte okno z miesz-

kania przy ul. Miłej 3, nieznany zło-

dziej skradł parę pantofli Jerzego

Maciejewskiego.

— Również przez otwarte okno

wyniesiono z mieszkania Kazimierza

Tomaszewicza (sw. Jakóbska 2) gar-

nitur męski wartości około 100 zł.

— Ze stajni Żwirblisa Rafała przy

ul. Potok 28, skradziono 2 chomąta

i popręgi wartości podobno aż 80

złotych.

— Włamanie do kancelarji strzel-

nicy. Do kancelarji strzelnicy wojsk.

przysp. kolejowego przy ul. Kolejo-

wej włamali się złodzieje, którzy

zrabowali różne przedmioty i rzeczy

wartości przeszło 400 zł. 

$o) imienia Św. Michała przy kla-|

DZIENNIE

EB Teatr"l muzyka
— Miejski Teatr Letni w Ogrodzie po-

Bernardyskim. Dziś o godz. 8-ej m. 30

wiecz. Teatr Letni gra świetną kamedję w

3-ch aktach (5obrazach) W. Szkwarkina pt.

„Cudze dziecko” w autoryzowanym  prze-

kładzie H. Pilichowskiej. Świetna gra ar-
tystów z S. Zielińskiej w roli głównej ścią-
ga tłumy publiczności do Teatru Letniego.

Reżyserja — W. Czengerego. Dekoracje —

W. Makojnika.
Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. „Cudze

dziecko”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”*. „Noc w
San Sebastiono*. Dzisiejsze przedstawienie
wartościowej operctki Benatzkiego „Noc w

San Sebastjani' przeznaczone zostało dla

Garnizonu wileńskiego. Początek wyjątko-

wo o $. 8.15 w.

— „Orlow“. Rozpoczęły się przygoto-

wania do wystawienia pięknej operetki

Granichstaedtena ,„Orłow”. W roli głównej
ujrzymy świetną śpiewaczkę Janinę Kul-

czycką.

— Teatr Objazdowy — gra w dalszym
ciągu komedję Geyera pt. „Kohieta z ele-

ganckiego świata” — dziś w L'dzie, jutro

w Niemnie. 
POLSKIE RADJO WILNO.

| Wtorek, dnia 22 maja 1934 roku,

1.00 Czas, Muzyka. 11.50: Utwory
Beriota i Bendixa (płyty) 11.57: Czas. 12.05:

| Muzyka popularna (płyty). Kom, meteor.
d| 12.33: Piosenki polskie (płyty). Wiad. eks-

portowe i gospodarcze. 15.20. Koncert.
16.25: „Kącik językowy”. 17.30: „Układ
międzynarodowy. na przełomie XIX i XX
wieku” — odczyt. 18.10: Muzyka lekka.
Codz. odc. pow. 19.25: „Cezar Kaligula" —
felį. Wiad. sport. Wil. kom. sport. „Myśli
wybrane' 20.02: „Ludwik Urstein — syl-
wetka artysty” — pog. 20,15: Transm. kon-
certu jubileuszowego L. Ursteina. Kwadr.
liter, 22.30: „Nowości programu letniego —
dział muzyczny“ Kom. meteor. 23.05: Mu-
zyka taneczna.

to każda 1 Pań powiina wiedzieć
0 padrze?

Ostrożnie z wyborem pudru, piękne
panie! Używamy dużo pudru, pudrujemy
się stale na każdem miejscu — lecz czyż
dosyć namyślamy się nad wyborem pudru?
Puder musi być nieszkodliwy — nie powin-
ny się w nim znajdować żadne domieszki
szkodliwe, blekwajs, cynkwajs, bizmut lub
inne związki metaliczne, które zatykają
pory skóry, niszczą ją, powodując stany
zapalne, pryszcze i zaognienia, wywołują
«wąśry, a w krótkim czasie wysuszają cerę,
która staje się pożółkła i zwiędła. Z tego
względu musi pan: poważnie się zastano-
wić nad wyborem pudru... Puder Abarid
LE śwarancją nie zawiera żadnych meta-
icznych domieszek, a preparowany jest z
produktów wyłącznie roślinnych, przesie-
wany dziesiątki razy i perfumowany naj-

, wytworniejszemi zapachami. Stanowi on
„doskonałą odżywkę dla cery: zawiera bo-
„wiem sproszkowane cząstki cebulek lilji
białej 1 korzenia fijołkowego, niedostrze-
śalnie przylega do cery, matuje ją i trzyma
się na niej bez względu na zmiany atmo-
sferyczne. Nawet w gorącem, dusznem po-
wietrzu Puder Abaerid trzyma się na twa-
rzy, która upudrowana raz tyiko, zacho-
wuje matowość i delikatny nalot w ciągu
dłuższego czasu.

Dwanaście odcieni pudru Abarid po-
zwala pani na dobór najodpowiedniejszego
koloru dla jej cery — z wyjątkiem kolo-
rów ciemnych dla cery opalonej, jak: Peche,
Peche Foncće, Mandarine i Ambrće. Dla
Pań, używających krem pod puder — po-
lecamy znakomity krem Seta.
L

 

 

WYPADKI.

— Wypadek w łaźni przy ulicy
Zawalnej. W łaźni S. Borysewiczo-
wej, mieszczące; się w domu przy ul.

Zawalnej 21, zdarzył się nieszczęśli-

wy wypadek. Mianowicie jedna z ką

piących się w tej łaźni niewiast,An-

na Sawko, zam. Stefańska 30, gdy

chcąc odpocząć, usiadła na ławce,
ławka pod jej ciężarem złamała się.

Sawkowa upadła na betonową po-

Rymsza Edward, lat 20, (Garbarska

5), na korytarzn tejże szkoły upadł,

o posadzkę, doznał wstrząsu mózgu,

Rymszę przewizzono do szpilala šw.

Jakóbą w stanie ciężkim

—Pod kołami samochodu. Ła-
gun Władysław, student USB (Ra-

duńska 5), przechodząc ul. Wielką,

wpadł pod przejeżdżający samochód.

Łagun uległ ciężkim obrażeniom cia-

| św. Jakóba.

dzić za pomocą bonów

„Jałmużniczych „Caritas"- 
sadzkę, doznając szeregu obrażeń

ciała. i

Ranną opatrzyto Pogolowie Ra-

tunkowe. .

— Uczeń szkoły technicznej —

przyczem wskutek uderzenia głową

ła i odwieziony został do szpitala

——————————————————

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

JMIEENERI .

Warszawy wiQZiELsSIiy KOiporiowa-

uy w uuzycii ilościach doaatek nad-

<wyczajny czasopisma „Oztałeta . £

uo0uatku tego dowieazieiismy się, ŻE
powsta: Upoz Narodowo-Kauykainy,

«iory wysiąpi z dekiaracją ideową

Uudyby luazie nowi, niezaangażo-
wani w zaanerm stroiuMcvwie sLwier-

dziwszy u siebie wspolnoię poglądów
zaiozyli pewnego ania nowe Ssironni-
ctwo powiedziaibym: Uaważni, Wie-

my, ze zafożyciele UD. Nar.-Kad.

pochodzą ze dtronnictwa Narodowe-

go, względnie z Ubozu Wieikiej Ро!-
ski, gazie Ziožyli przyrzeczenie Or"
ganizacyjne, a skąd teraz odeszii.

iaki krok wymaga poważnych 1
giębokich, przemysianych motywow,

nmieporównąnie giębszych, niz w wy-

lpadku powstania nowego stronnic-

twa z ludzi nowych.
A wiaśnie nietylko takich, ale

żadnych motywów! w dekiaracji ide-
owej Ub. Nar,-itad. nie znajdujemy.

ramiętamy artykuł sprzyjającego

Ob. Nar. Rad. czasopisma „A. b. U,
poddającego ostrej krytyce stano-
wisko Klubu Narodowego w sprawie

głosowania nad tezami konstytucyj-
nemi; pamiętamy inne giosy, oma-

wiające posunięcie tego Kiubu pod-
czas głosowania przy wyborze Pre-
zydenta. Należy mniemać, że j jedno
i drugie były poglądami požniej-
szych założycieli Ob. Nar. Rad. Sta-
nowisko Sekcji Młodych Str. Nar. w
tych sprawach znalazto wyraźne o-
swietlenie w przemówieniach na-
szych na Radzie Naczelnej Sironnic
twa w dn. 15 kwietnia br. Stwier-
dzono tam całkowitą solidarność
młodych m. in. : w tych sprawach.
Stwierdzono, że Obóz Narodowy

patrzy obecnie obojętnie na to, kto
jest w danej chwili Prezydentem itzeczypospolitej i jaką jest pisana
norma prawna, której używa obecny

Deklaracja  ideowa założycieli
Ob. Nar. Rad. a przedtem członków
1 dziennikarzy Stronnictwa Narodo-
wego nie zawiera żadnego wytłuma-
czenia. Przecież owi założyciele nie
mogli przypuszczać, żeby społeczeń-
stwo polskie po ich wystąpieniu nie
zapytało: dlaczego?

Jakie to były te ważne przyczy-
ny, które wam uniemożliwiły współ
pracę z przywódcami ruchu narodo-
weśgo, prowadzącymi ten ruch od
iat 40-tu? Włystąpiliście w chwlili,
kiedy wszystkie międzynarodowe
moce żydostwa i masonerji skoncen-
trowały swój atak na obóz narodo-
wy, jako główaego, jedynego ich
wroga. Usiłowaliście rozbić jedność
tego obozu w takiej właśnie chwili.
Co was do tego skłoniło? Na te py-
tanie społeczeństwo żąda odpowie-
dzi, a my się pytamy nie po to, aby
was zwalczać, bo mamy ważniejsze
ceie przed sobą, ale chcemy wie-
dzieć, czy mamy traktować wasz
obóz jako zjawisko polityczne, czy
jako wypadkową  nieprzemyślenia,
lekkomyślności i braku odpowie-
dzialności za swoje czyny. Na to
odpowiedzieć musicie, jeśli nie chce-
cie zostać bankrutami politycznymi.

Chwilowe powodzenie i akade-
micki entuzjazm, objawiający się
czasem w formie zgoła niepoważnej,
jak np. podczas  „intronizacji” p.
Mosdoria na balu, nie wynagrodzi
Ob, Nar. Rad. ani utraty szacunku u
ludzi inteligentaych, kierujących się
głębszą myślą narodową, ani utraty
zaufania u zwolenników robotni-
czych i włościańskich, którzy patrzą
na Ob. Nar. Rad. o wiele surowiej i
podejrzliwiej i o wiele mniej po ko-
leżeńsku, niż my to czynimy.

Ponieważ więc społeczeństwo
dotąd nie wie, po co powstał Obóz
Narodowo-Radykalny, trzeba żeby
wiedziało, dlaczego my z Sekcji
Młodych do Ob. Nar. Rad. nie po-
szliśmy, a zostaliśmy w  Stronnic-
twie.

Zostaliśmy w niem bo nie stwier-

nam nakazywały z punktu widzenia
dobra Narodu Polskiego ze stronnic-
twa wyjść. Nie jesteśmy ślepi i wi-
dzieliśmy błędy naszych przywód-
ców i naszych polityków. Były to dziliśmy żadnych przyczyn, któreby|

RUCH MŁODYCH.
Redakcja urzęduje w piątki godz. 20—21 w lokalu „Dziennika Wileńskiego" Mostowa 1.

Dlaczego pozostaliśmy?
W dmiu 14 kwietnia Or. na ulicach, ,ednak błędy taktyczne, a źródło ich

ikwiio w samyci zaiożeniach syste-
mu parlamentarnego. System ten,

jak byt rozunuany i uzywany w
pierwszyca latach naszej niepodieg-
1ości, nie mógi wytworzyć stosun-

ków zdrowych . każdy obóz w tym
systemie chorowai. Ubóz narodowy
musiai być jednak z gruntu zdrow-
szy, niż inne obozy, bo on żyje, pod-
czas kiedy inne bądź to zmarły,
bądź to umierają,

£ tego trzeba sobie zdawać spra-
wę, aby zrozumieć wszystkie dawne
biędy obozu narodowego, aby na-
stępnie nie rozumowac dowolnie i
w sposób oderwany od rzeczywisto-

ści.
Jedno wszakże było widoczne

przez cały okres prac Ubozu Naro-
dowego, mianowicie: stałą i nie-
przerwana troska o Wielką Folskę|
Narodową. Wszystkie najbardziej
nawet wadliwe posunięcia taktycz-
ne, wszystko to było robione z jedną
myślą, z myślą o Holsce Narodowej,
która była bezustannym ideaiem na-
szych starszych kolegów jeszcze w
czasach niewoli i stałym, jedynym
celem wszystkich ich poczynań A
to dużo ich tłumaczy. Pracując z
zaparciem się siebie w ciężkich wa-
runkach dla takiego celu można cza-
sem popełnić błąd taktyczny, czy
ulec jakiejś suggestji chwili.

Dlatego teź nam miodym  naro-
dowcom w sądach o „starych” nie
wolno unosić się namiętnością j w
najszczerszym może zapale popeł-
niać czynów nerwowych, lekkomysl-
nych i niemądrych. Nerwy trzeba o-
panować, aby niyśleć trzeźwo, spo
kojnie i sprawiedliwie i pracowac
dla budowy przyszłości Narodu, a
nie dla doraźnych i miepewnych
eiektów rewolucyjnych, czy ambicyj
osobistych.

Nie wątpię na chwilę, że w inte-
resie naszych wrogów  leżałoby
sprowokowanie chociażby jutro re-
wolucji narodowej. Ale nic z tego,
bo rewolucja narodowa będzie wte-
dy, kiedy ją zarządzi Obóz Narodo-
wy, a nie wtedy kiedy ją nam na-
rzucą.

Dalej Obóz Narodowo-Radykalny
w swej deklaracji ideowej i w spo
sobach postępowania wykazał silne
uleganie wpływom zagranicznym:
iaszyzmowi i hitleryzmowi. To jest
błąd zasadniczy. Wiszelki ruch naro-
dowy jest ruchem imdywidualnym i
nie jest prawdziwym nacjonalistą
ien, kto naśladuje obce wzoy. Pol-
ski ruch narodowy jest pojęty przez
Obóz Narodowy o wiele głębiej, niz
inne nacjonalizmy europejskie i stać
go nietylko na własną ideologję, ale
na odrębną organizację i własne,
rormy. To jest druga przyczyna, dia |
której zostajemy przy Stronnictwie
Narodowem, a nazwę „polskich hi-
tlerowców” uważamy za obrazę du-
my narodowej niezrozumienie istoty
naszej ideologii.

Trzecim wteszcie zasadniczym
motywem naszego trwania przy
Stronnictwie jest nasza ocena sytu-
acji politycznej. Doskonale widzimy
blaski ; cienie naszej pracy dziś i w
przyszłości Rozumiemy, że jedną z
podwalin przyszłości Narodu jest
nasza siła organizacyjna. Między in-
remi polega ona na ścisłem współ-
działaniu intelektu, opartego na na-|
uce i doświadczeniu u jednych i in
telektu połączonego z rozmachem i
poświęceniem u drugich. Na tem
właśnie polega współpraca starych i
młodych w Stronnictwie Narodo-
wem. Rozumiemy doskonale, że roz:
lužnianie tej współpracy prowadzi
nieuchronnie do osłabienia całego
Obozu Narodowego i opóźnia Zzwv-
cięstwo narodowe. W. imteresie na-
szych wrogów leżałaby zmiana toru
po którym idzie od lat Obóz Naro-
dowy.

Poza tem przed nami istnieją o
wiele większe cele, niż dyskusje
między starymi i młodymi na temat
bezpłodnego rozpamiętywania daw-
nych błędów, spalanie swych wła-
snych sił na walkę wewnętrzną.

(„Musl Narodowa“).   Szymon Szafrański,

Walne Zebranie
Młodzieży Wszechpolskiej.
W. ubiegły piątek dn. 18 b. m. od-

było się coroczne walne zebranie
Młodzieży  Wiszechpolskiej.  Prze-
wodniczyi kol, U. Swierzewski, pre-
zes Bratniej Poniocy. Sprawozdanie Z
działalności ustępującego Zarządu
wygłosił kol. $, Pacanowski, poczem
po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej
wywiązała się ożywiona dyskusja,
trwająca kilka godzin.

We wnioskach uchwalono abso-
iutorjum wraz z podziękowaniem
ustępującemi Zarządowi oraz kol.
prezesowi Pacanowskiemu. Gorące
podziękowania za specjalne zasługi
dla organizacji przyjęte przez akla- |
mację otrzymali kurator Stowarzy-
szenia p. prof. dr. W. Komarnicki,
senjor red. P. Kownacki i kol. Z.
Wardejn.

Następnie odbyly się wybory no-
wych władz stowarzyszenia. W wy-
niku tajnych głosowań przeszła lista,
zgłoszona przez ustępujący Zarząd.

Prezesem został wybrany kol.
Władysław Drozdowski, były kie-
rownik Akad. Oddz. O. W. P. Zebra-
nie zakończyło się 0 g. 3-ej odśpie-
waniem Hymnu Młodych. V.

«Hystawa Mickiewiczówska».
w Bibljotece uniwersyteckiej.
Z okazji ' stulecia „Pana |

deusza” w murach bibljoteki uni-
wersyteckiej odbywa się obecnie
„wystawa Mickiewiczowska '.

Mimo rozporządzania skromnemi
środkami finansowemi, wystawa zo-
stała urządzona bardzo starannie.
Widzimy więc przez szkło gablotek,
poustawianych wokół sali im. Smu-
glewicza, zgrupowane. przeróżne
wydania „Pana Tadeusza” (których
wyszło wogóle przeszło 70), prze-
kłady na obce języki (wyszło 43
przekłady w 65 językach), literaturę
o „Panu Tadeuszu' (wyszło około
150  znacznieszych opracowań),
autografy poety. bibljogralję, mono-
grafje, wydania pism zbiorowe, wy”
dania utworów za życia poety, re-

 

produkcje fotograficzne pomników
Mickiewicza rozsianych po Polsce
(Warszawa, Poznań, Krakow, Tar-

nów, Wieliczka) i po świecie (Paryż
i Karlsbad).

To wszystko składa się, że tak

powiem, na historyczną część wy”
stawy. Bo jest tam jeszcze druga je)
strona, którą nazwać można„pomni-
kową”. Mianowicie zapewne w

związku z ową burzą w szklance

wody, którą zainspirowało „Słowo”
przed paru tygodniami, urządzając
ankietę w sprawie pomnika Kuny,
znalazło się na wystawie kilka mo-
deli projektów
czowi w Wilnie.

Mamy więc obok starych, z 1927
|jroku pochodzących, projektów Szu-
kalskiego i Lubelskiego, ostatnio
wyróżnione projekty Madejskiego i
głównego „winowajcy” — Kuny.

Ten może budzi największe za-
interesowanie, ale w gorszem tego
słowa znaczeniu — wszyscy prze
nim się zatrzymują, ale częściej z
grymasemna twarzy, niż z zachwy-
tem. х

Ale wogóle zwiedzających wy-
stawę jest b. mało. A. szkoda, bo

'iest co oglądać. To też zapraszamy
wszystkich, by wpadli tam. przynaj-
mniej na pół godziny.

Wystawa trwać będzie jeszcze
do końca tygodnia od 10 rano do 7
wieczorem. Wstęp wolny.

. СА

UW
Od ii-tu łat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentege a Paulo.
TA Wła"

WISISITTAS IISAAOTDO NO NO REECE OKI

ordowem powodzeniem яа ekranach New-

« (UWAGA: Tylko na nazzym ekranie ce
i najnowszy „Fox” (UWAG y grnd

r Legii Cudzoziemskiej, Obe-
ai Słynne były filmy „Marokko” i „Sierżant X" zżyela

iękniejszy. Wspaniały, najnowszy, fascynulący, egzotyczny p.t.

e!aiw = w rol głównej. Wiktor

nowszemi wydarzeniami za

Doskonała gra. Seanse 4, 6, 8 | 10,15.

KOLOSALNY TRIUMF I

uczta

SZMIDT

 

Seause O 4,

SILVIA5
ETULIC

kszanego nu karc
i ski datialngo; Dawid Manners—w roli kapitrna w porcie

rbert Mundin — w kapitalnej, humorystycznej roli złodziejaszka I obwiesia. — Porywające

dls mel: menów. Słynny na cały świat
w największym przeboju doby

kie be rod. WIEDENSKIEJ

Z Józef Głęboka, disaaa melodyjna muzyke, eudowne krajobrazy.

| o CEBIE wiony| śpiewany po niem'esku. Nad progr. Atrakcje.

A |
6, 81 10,15.

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, W;

IDNEY“
66 Film, który wzbudził

powszechne zalntere-
sowanie.

Yorku, Faryża i Londynu. Nad pregrami

tydzień najświeższy tygodnik z nsj-

Jory—w roli ofice-

śmierci | prowadzącogo podwójne życie.

Bilety honorowe, bezpłatne niewsżne.

z

fenomenalny śpiewak na miarę CarusaI

SWIAT NALEZY
Film mó:  
   

1 Kupno co o wa Wdowa
adny słoneczny pokój,

Sprzedaż I wejście niekrępujące. PRACA į skrejnej
ROS|Pańska 23 wejście z — |dwojgiem

Kupimy dom zauł,  Montwiłowskiego. | Młody człowiek,
590—1| znajdujący się w bardzo

w śródmieściu, za go-
tówkę. Zgłoszenia do
Administracji pod Z P M.

261—0
bez

 

“| wygody,

kower męski
z bagażnikiem i akceso-
rjami sprzedam za 120
zł, Oglądać od 4 do 7
Wileńska 42 m. 2 586

qMieszkania|
I pokoje
maza BA

mont., I piętro.
Jasińskiego 7 m.

imi  

przystanku

niem lub bez. OMIESZKANIE „bez.

3 pokoje i kuchnia do kach dowiedzieć
wynajęcia za 30 zł. przy
zaułku Warszawskim 4.| 2%
dowiedzieć się tamże.  596—1| hehehehehe

a Nr. 2;

 

2 POKOJE Z KUCHNIĄ

oddz. wejście, świeżo re-

W JEROZOLIMCE przy

wym w domu poczty do
wynajęcia na letnie mie-
siące pokój z utrzyma-

miejscu u gajowego Ja-
588—1

krytycznych warunkach

 

rodziny z bardzo do-
brem gotowaniam lub za
kucharkę do kasyna lub
pensjonatu. W średnim
wieku samotna, pismien-
na posiada referencje
Słowiańska ul. Nr. 5-b
m. 70ć 8 do 7. gr2

warun-

się na   Zamkowa
 

W. P. znajdująca się w

lakąkolwiek pracę, mo-
że prowadzić samodziel-
nie kasyno, umie szyć.

 

 

iiwaliikowany|
rolnik poszukuje posady
Rządcy lub leśniczego.
referencje poważne. UI.

po sierżancieHK)
DRUKI
PILNE:

nędzy wraz z
dzieci prosi o ;

- |materjsinyeh, poszukuje|Adres w Administracji BILETY
pracy w mieście lub na|„Dz. WIl.“— Leskawa 0- WIZYTOWE

ebli wsi, zaznajomiony z pra-| flary lub zaofiarowanie
meDiu| cą biurową, pisze na ma-|pracy prosimy składać ZAPROSZEGIA

Jališbi szynie, z chęcią przyj- |w Adm. „Dz. W.“ dla ; BROSZURY

10. mie każde oflarowane|„Wdowy”. gi3 9 AFISZE

600. 1 Era yalaA proszę
rować do red. t. gaz. WYKONYWA———|pod UR albo” Krzywa| ejęgniarkidachcyn| DRUKARNIA

ь Kolo 27— —2 gr. sza świędoniwa L TI Ti
autobuso- Ь 4 adres nowa 2 — 30Poszukuję posady do ywszystkiego > R Jadwiga Lebiedzińska. H SKIEGO

gr4| pbGostowa ul. Hr.1.
Tolefon 12-44,

ENY WISKIM
ion 4 m.7.
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