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aipowažoiejezą spółdzielczą imstytacją bankową w Polsce jest
CENTRALNA KASA "maaa”

SPUŁEK ROLNICZYCH
istniejąca ud roku 1299 I działającz na całym obszarze Rzpiitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
I najwyższe oprocentowanie.
zużytkowuje wkłady z wielką korzyśclą dla Interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie
mujemy nietylko korzyśt dia siebie, ale służymy

1 sprawie publicznej.
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PARYŻ (Pat). Koresondent PAT'a

powski odbył dziś konferencję z mi-
nistrem pracy Marquetem. Tematem
rozmowy była sprawa związana z
wydalaniem robotników polskich z
Francji.
zyskał od ministra Marqueta zapew-
nienie, że po porozumieniu się z

RYGA (Patj.

dowiaduje się ze źródeł dobrze po-|
informowanych, że ambasadorChła-

Ambasador Chłapowski u-

Los :obotników polskich we Francji!
premjerem Doumergue'em zarządzo-
na będzie zmiana dotychczasowej
procedury  repatrjacji robotników
polskich. Na przyszłość mają opu-
ścić Francję tylko ci robotnicy, któ-
rzy istotnie zdecydują się na dobro-
wolny powrót do Polski, inni zaś

liwiające im pracę we Francji.

Po zamachu w Łotwie.

uzyskają wszelkie ułatwienia umoż-'

Po 29-tym
Dzień 29-ty maja 1934, gdy zno-

wu, po roku przerwy w pracach,
zbierze się komisja główna  Konfe-
rencji Rozbrojeniowej w Genewie,
zwołanej blisko dwa i pół roku te-
mu, bo 2-go lutego 1932, będzie
ważny w dziejach powojennych, nie-
|tylko w samym biegu zdarzeń, bo
ostatecznie nic już nowego i nic

| wielkiego stać się tam nie może, co-
by wywołało dopiero jakiś nieocze-
kiwany zwrot. Ale raczej w porząd-

I

kowaniu pojęć o hasłach i próbach|

maja 1934.
hasłem rząd Papen-Schleicher w

|nocie z 29-go sierpnia 1932 usuwa
się od udziału w pracach Konferen-

| cji, póki Niemcom nie przyzna się
zasady równouprawnienia. Nieobli-
czalny p. MacDonald czyni uparte
zabiegi o zdowolenie Niemiec j do-
prowadza do uchwały z 11-go grud-
nia 1932, w gronie pięciu mocarstw,
Anglji, Francji, Italji, St. Zj. i Nie-
miec, przyznającej Niemcom z za-
strzeżeniami zasadę równoupraw-

nienia, co wówczas przedstawiane

 

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

4 00000000000000000000000Ś

NOWOŚCI WIOSENNO - LETNIE
W DUŻYM WYBORZE:

kostjumy wełniane modne Zł. 45.—
suknie ietnie gładkie I deseniowe » 15.—
płaszcze letnie impregnowane в 20.50

rnitury sportowe

ACIA JABŁKOWSCYPR
| © i В. W PODZIEMIU

a tyslące drobiazgėw dla wszystkich od 25 gr. — do 3 zł.

t Chłodnice do masła po zł. 1.25 gr.

  

 

Zawiadamiamy,iżrezpoczęliśmy «sprzedaż:

e DE ma BUDOWLANYCH DZIAŁEK

"ZEG PONARY
pod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONOW“

z uwi na bliskość od miasta, wyjątkowo suchą

aan miejscowość, sake i tanią komusikację kolejową (14 mia.
).

Parcele od 50% zło! tz 7
Iniermacji udzielasezwi ZE 10, od 10—2 i od 6—7-ej.

tel. 177.

 

WARSZAWA (Pat). 25 bm. od-
4 się w starostwie ,„Praga” roz-
a karno- administracyjna prze-
o członkom zarządu fabryki

torów „Perkun*: W. wyniku roz-
,tWy- zostali ukarani Gustaw Po-
rowski, prezes zarządu, na. 1 mie-
bezwzględnego aresziu; Stani-

w..Ostrowski, dyrektor finanso-
' Ra'1 miesiąc bezwględnego are-
„W Mieczysław Pfeiffer, członek
, SAdu, na2 tygodnie bezwzględne-
Aresztu; Zdzisław Górski grzyw-
'ał. 2.000.
Powodem rozprawy było niewy-
anie od dłuższego czasu tak
townikom fizycznym jak i umy-

m zarobków, w wyniku czego

   

A

 

(Sprawa „Perkuna“ przed sądem.
ników fizycznych wynosiły w chwili
wybuchu strajku około zł. 80.000.

Ministerstwo opieki społecznej
jotaz komisarz rządu na m. st. War-
|szawę starali się skłonić właścicieli
fabryki do uregulowania należności
pracownikom. Jednocześnie wspo-
mniane władze dołożyły wszelkich
starań, aby po uruchomieniu fabryki
zapewnić „Perkunowi” zamówienia,
umożliwiające na dłuższy okres
czasu zatrudnienie robotników w tej
samej co dotychczas liczbie. Zarząd
labryki „Perkun“ w postawionym
mu terminie nie uregulowal nalež-
ności pracowników:

W| tym stanie rzeczy okręgowy 4 duchł strajk. Zaległości praćow-

4 LWÓW (Pat) Przed kilku dniami
| dsja wyborcza bratniej pomocy
„ *ntów wyższej szkoły handlu

y; nicznego unieważniła listę kan-
katów do zarządu tegoż stowa-

zenia, . wystawioną pod firmą

 

b.

Echa figiów wyborczych na W
we Lwowie.

inspektor pracy złożył skargę w
starostwie „Praga.

dzinach porannych wtargnęła na
|korytarz WSHZ, gdzie demonstro-
| wała, wznosząc okrzyki „Niech żyje
jlista narodowa”, przyczem zniszczo-
|no gablotkę stowarzyszenia żydow-
|skiego tej uczelni. Po wyjsciu de-

|, pdowców. « Dnia 26 bm. grupa|monstrantów na ulicę policja roz-
„entów w liczbie około 50 osób,|proszyła ich. )

*adowolona 7 tej decyzji, w go-|

r.

  „RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:
uvos Aidas'" umieszcza artykuł,
wiający konieczność wprowa-

b a do szkół nauki języka rosyj-

POWRÓT
' MOSKWA (Pat). Z Nowego Jor-
jgonoszą, że prof. Schmidt wraz
ierownikiem ekspedycji ratunko-

*| 5

%
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 |Wlęzyk rosyjski w szkołach litewskich.
„skiego. Znajomość tego języka, zda- |po
|niem dziennika, ułatwi Litwinom
| znalezienia pracy w Rosji,

SZMIDTA.
wej „Czeluskina” Uszakowem wy-
jochał na pokładzie „Majestica” do
Europy.

i

NARGDOWY KOMITET WYBORCZY
urządza

27 maja o godz. 12 i pół w lokalu przy ulicy Qrze-
szkowej 11

NIE PRZEDWYBORCZE
na którem przemawiać będzie

Boseł Karol Wierczak oraz kandydaci na
radnych

Wstęp wolny.

Rada ministrów |renie całego państwa nasiąpi po-
postanowiła  pizeprowadzić likwi- |nowna rejestracja wszystkich istnie-

| dację kancelarj: sejmowej. Wydział |iących stowarzyszeń i organizacyj i
| kodyfikacyjny sejmu wcielony został ' likwidacja tych, które okażą się nie-
| do prezydjum rady ministrów. | prawomyślnemi lub wrogo odnoszą-
| RYGA (Pati. Prokuratura za-|cemį sią do obecnego reżymu. Pro-
kończyła sledztwo w sprawie aresz- |jekt ten ma być wkrótce rozpa-
jtowanych posłów komunistycznych.|trzony przez radę ministrów.
Wskutek decyzji min. spraw wewn. RYGA (Pat). W związku z wy-
Gulbisą i mim. wojny gen. Balodisa|kryciem składów broni w mieszka-
sprawa b. posłów komunistycznych |niach przywódców  partji socjal-
ma być przekazana sądowi wojen-|demokratycznej, łotewski urząd cel-
nemu. Aresztowani odpowiadać |ny ma pociągnąć do odpowiedzial-
mają za udział w organizacji, mają- |ności sądowej znanych działaczy tej
cej na celu obalenie isiniejącego | partji: dr. P. Kałnynia, Br. Kałnynia,
ustroju. |J. Celmsa i kilku innych za prze-

RYGA (Pat). Specjalna konfe- | chowywanie przemycanej drogą nie-
rencja międzyministerjalna. opraco-|legalną broni.
wała projekt, w myśl któregc na te-|

 

 

Przed otwarcie

GENEWA (Pat). Przewodniczący jazdu tylu wybitnych mężów stanu
konferencji rozbrojeniowej Hender- jak i doniosłość decyzji, którą po-
son przybył dziś do Genewy. Przy- ; wziąć ma komisja główna oraz Rada
jazd delegatów na sesję komisji Ligi Narodów, rozpoczynająca obra-
głównej konferencji rozbrojeniowej,dy w środę, oczekują, że w przy-

 

m obrad
konferencji rozbrojeniowej.

w dżiedzinie międzynarodowej euro- |jest, także ze strony Niemiec, raczej

pejskiej i światowej z drugiej strony. |jako zadośuczynienie poczuciu god-
Najzwięźlej ujęty przebieg Kon-|ności Rzeszy, niż jako podstawa do

ferencji Rozbrojeniowej przedstawia|rzeczywistej równości.
się wcale prosto i wyraźnie w swym W drugim okresie, w ciągu roku

rysunku. 1933, na czoło wysuwa się sprawa

W, pierwszym okresie, od lutego|bezpieczeństwa jako warunku  roz-

do grudnia 1932, chociaż wstępny |brojenia. Pierwszy plan brytyjski,

szkic umowy rozbrojeniowej, przy- | przedstawiony przez p. ac Do-

gotowany na konferencję, wyraźnie|nald'a w Genewie 16-go marca 1933,
stwierdził, że warunkiem ogranicze-|przewiduje w razie napadu jedynie
nia zbrojeń jest utrzymanie rozbro-|obowiązek zebrania się państw na
jenia państw z Niemcami na czele, jnaradę, celem postanowienia, co się
których rozbrojenie nakazały trak- |robi i czy wogóle coś się robi prze-

taty pokojowe, wysuwają Niemcy |ciw napastnikowi, a to jest oczy-
„żądanie t. zw. równouprawnienia w wiście brakiem jakiegokolwiek za-

| zbrojeniach, które ma być dlanich | bezpieczenia. Nawet wniosek pod-

podstawą dozbrajania się w imię | komisji bezpieczeństwa, przedsta-
|zrównywania się z innymi. Pod tem 'wiony przez jej sprawozdawcę p.

Politis'a w komisji głównej dnia 15

czerwca 1933, o określeniu napast-

nika spotyka sie ze sprzeciwem an-

gielskim. Wreszcie, gdy jako głów-
ny warunek rozbrojenia wysunięto
konieczność ścisłej kontroli mad

stanem zbrojeń, na posiedzeniu 14

października przedstawił sir John
Simon wniosek wspólny  angielsko-

 

W) czasie pierwszego dnia dele-

 
SHZ.

rozpoczynającej się we wtorek, po-
przedzonej posiedzeniem prezydjum,
loczekiwany jest częściowo jutro a
| częściowo pojutrze.

Zapowiedziany jest przyjazd kil-
kunastu ministrów spraw zagranicz-
nych, m. in. Polski, Francji, Wielkiej
brytanji, Rumunji, Związku Sowiec-
kiego, Jugosławii, Czechosłowacji,
Turcji, Bułgarji Grecji, Szwajcarji i
Danji. Ze względu na fakt przy-

|szłym tygodniu rozpocznie się w
Genewie wielki sezon polityczny.

Co się tyczy prac komisji głów-
nej, panuje w dalszym ciągu niepew-
ność. Henderson twierdzi, że nie
wystąpi sam z żadną propozycją co
do dalszych losów konferencji, na-
tomiast nie tai on, że jest zdecydo-
wanym przeciwnikiem odesłania
sprawy rozbrojeniowej do Rady Ligi
Narodów.

Echa mowy min. Barthou.
PARYŻ. (Pat). Expose ministra

Barthou zostało przyjęte
przychylnie przez prasę, która pod-
kreśla, że wywody ministra spraw
zagranicznych spotkały się z jedno-
myślną aprobatą myśli w sprawie
Zagłębia Saary, stosunku do Mo-
skwy, do Małer Ententy, do Polski.
„Le Petit Journal“ pisze, że polity-
ka, którą minister spraw zagranicz-
nych nakreślił w izbie, jest polityką
rządu działającego« solidarnie i jed-
nomyślnie. Prawie  jednomyślne
przyjęcie exposć min. Barthou przez
izbę jest również polityką Francji.
Dziennik podkreślił, że polityka pro-
wadzona przez ministra Barthou
oparta o Ligę Narodów — to polity-
ka pokoju, ostrożna względem są-
siada, śmiała, gdy ma na myśl; ścisłe
zbliżenie z narodami, kierowanemi
przez szczerych reformatorów.

„Le Petit Journal" podkreśla, że
lityka Francji opiera się na dwóch

ideałach: 1) Francja kierowana przez

PARYŻ (Pat). Dzienniki podają
bliższe szczegóły aresztowania szpie-
$a niemieckiego Heima, który był
niemieckim oficerem. Heim przybył
do Strasburga przed 3 miesiącami i
założył sklep kolonjalny. Pozyskaw-
szy zaufanie członków miejscowego
stowarzyszenia kupców, wyzyskał
on te stosunki do swoich celów.
Odbywał częste wycieczki, podczas
których dokonywał zdjęć totogra-

LONDYN. (Pat). „Daily Herald“
zamieścił dziś sensacyjną  wiado-
mość, że groźny bandyta Dillinger
ukrywa się rzekomo w Londynie.
Dziennik twierdzi, że w Scotland 

rząd „zawieszenia broni”, 2) nie po-
bardzo|zwoli ona odosobnić się, ponieważ!

| znajdzie zawszezrozumienie.
| WIEDEŃ (Pat). Mowa 'rancuskie-
$0 ministra spraw zagranicznych
Barthou wywołała zarówno w au-
strjackich kołach rządowych jak i
w prasie dodatnie wrażenie Prasa
wiedeńska wskazuje szczególnie na
ustęp mowy ministra francuskiego,
dotyczący Austrji, stwierdzając zza-
|dowóleniem, że zarówno Fiancja jak

i wszystkie inne mocarstwa ostro
|potępiają kampanję niemieckich na-
rodowych socjalistów przeciwko Au-
strji. Jedynie „Wiener Neuste Nach-
richten“ zarzucają Francji, że dała
się usidiić przez dyplomację sowiec-
ką i apelują do Francpi, by zgodziła
się na ofertę pokojową Hitlera i
juprawiała dalej politykę paktu
j4-ch. Obecna polityka, zdaniem
dziennika, prowadzi do nowej wojny
„światowej.

 

Szczegóły aresztowania Heima.
licznych miejsc ułortyfikowania. Na
jednej z takich wycieczek został za-
aresztowany w czasie-fotografowa-
nia zakazanych objektów. Prasa
francuska domaga się z powodu
ujawnienia tej ałery przepi owadze-
nia surowej kontroli wśród Niem-
ców, zamieszkujących Alzację i Lo-
taryngję, którzy jako rzekomi emi-
śranci polityczni często prowadzą
akcję szpiegowską na rzecz Niemiec.

Dillinger w Londynie?
Yard czynione są przygotowania do
obławy wśród przestępców świata,
ażeby ująć Dillingera, którego zau-
ważono w Londynie.

 

śacje różnych państw zapewne
przedstawią swoje poglądy na sy-
tuację. W niektórych kołach ocze-
kuje się, że w tej debacie ogólnej
wysunięte zostaną nowe propozycje,

w szczególności mówi się o możli-
wości propozycji amerykańskiej co
do kontroli fabrykacji broni oraz
propozycyj sowieckich w sprawie
bezpieczeństwa.

 

Wiadomości
telegraficzne.

KRAJOWE.

Dziś o godz. 10,50 samolotem
polskich linij lotniczysh Lot odle-
cieli de Amsterdamu przez Berlin
uczestnicy dziennikarskiej wy-
„cleczki holenderskiej. Odjeżdżaję-
jcych żegneli przedstawiciele Lotu
„1 peselitwa holenderskiego.

* Dziś o godz. 1l-ej przebywa-
jący w stcelicy chór narodowy ło
tewski złożył w obecnyści posła
łotewskiego Girosswalda wieniec na
grobie nieznanego żułnierza a ne-
stępnie pod dyrekcją Retersa od-
Śpiał pieśń Zalitsa „drogim cie-
niem.

* Odbyło się w Zakopsnam na
Hali Gąsienicowej zebranie komisji
w sprawie wybrania terenu pod bu-
dowę projekiowanego na Hali Gą-
sienicewej obserwatorjum m:
teorologicznego. Wybrano teren
na wschód od starego schroniska
P. T. T. w pobliżu lasu.

ZAGRANICZNE.

 

** Dzienniki genewskie donoszą
z Berna, że rząd szwajcarski zde-
cydowany jest nie giosować Za
przyjęciem ZSRR do ligi naro-
dów.

** Ukończone zostało śledztwo w
sprawie organizacji hitlerowskiej,
rozwijającej swoją działainość pod
lirmą „klubu niemieckiego”. 20 osób
ma być pociągniętych do odpowie-
dzialności sądowej.

** Eskadra 6 samolotów, udająca

się do Polski ze Szwecji, cdleciała
do Karlskrony. Odlot eskadry do

Pucka nastąpi w poniedziałek, 28

maja rano. Przybycie do Pucka

oczekiwane jest około godz. 11 przed
południem.

|  ** Odjechało do Boliwii 5 oficerów
| czechosłowackich z generałem Plac-
|kem. Na mocy umowy z rządem bo-
liwijskim mogą mieć oni służbę w
| tego kraju.

I

 

francuski o wprowadzeniu kontroli

i okresie próbnym. Ale wówczas

Niemcy, które już podjęły zbrojenia

na własną rękę i przedewszystkiem

obawiały się kontroli, zgłosity wyj-

ście swe z Konierencji Rozbrojenio-
wej i z Ligi Narodów.

Irzeci okres rozpoczęio zwróce-

nie się Niemiec do t rancji, w rozmo-

wie hitler-Poncet z 24-go listopada

1933, o rozmowy bezpośrednie w

sprawie rozbrojenia. Ale treść roz-

mów wskazywaia, że Niemcy nie u-
siępują od żądania powiększenia

swych zbrojeń a rozmawiają, bo
czas płynie, oni zaś tymczasem  sa-

mowolnie się zbroją. Więc nowy

rząd francuski Doumergue . Petain-

Barthou, w pięć dni po objęciu wła-
dzy, notą z 14 lutego 1934, uznał te

rozmowy za skończone, a na nową
próbę niemiecką z 13 marca 1934

przedłużenia rozmów już nie odpo-
wiedział. Tymczasem rząd angielski
przedstawił 29 stycznia 1934 drugi

swój plan, jeszcze gorszy, niż pierw-

szy, bo dopuszczający wprost do-

zbrojenie się Niemiec. Rozpoczęła
się wymiana zdań Francji z Anglją
w tej sprawie, ale, po ogłoszeniu
budżetu niemieckiego na rok 1934-
35 od 1 kwietnia rb. z ogromnym
wzrostem wydaików na zbrojenia,
rząd francuski notą z 17 kwietnia
1934 zawiadomi: Anglję, że wobec
jawnego samowolnego zbrojenia się
Niemiec rozmowy o umowie rozbro-
jeniowej są niemożliwe.

W. tym stanie rzeczy zbiera się
29-go maja 1934 komisja główna
Konferencji Rozbrojeniowej na swe
zapewne ostatnie posiedzenie. Dla-
czego wydaje się, że ostatnie? Bo
wszystkie. dotychczasowe  porozu-
miewania się, jako robione w obło-
kach, gdy w rzeczywistości Niem-
cy już się zbroją, zostały przedarte,
a niczego nowego nie widać.

Temsamem jednak wchodzi się
w nowy okres, już nie sprawy roz-
brojenia tylko, ale w nowy okres
polityki europejskiej. Głównem py
taniem nie będzie już, czy i jak się
rozbrajać, ale jak zapewnić pokój,
mimo zbrojenia się Niemiec, które
oczywiście nie na to się zbroją, by
mieć przyjemność wydawania  pie-
niędzy. To jest pewne, że narazie,
z wydatnym udziałem nowej polity-
ki Francji, idzie się ku wpojeniu w
Niemcy przekonania, że nie opłaci
się im zbrojenie się i przygotowania
do jakiegoś nowego wielkiego przed-
sięwzięcia, celem zmiany wyglądu
Europy. Czy zaś to doprowadzi
znowu do porozumień się pojed-
nawczych, czy też rozbieżność bę-
dzie się zaostrzać, jest rzeczą jutra.

Stanisław S. 
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Dzisiejsze Gyborų.
Dziś odbywają się wybory do Rad

miejskich w. trzystu kilkudziesięciu

miastach i miasteczkach na obszarze
województw środkowych i wscho-

dnich Rzeczypospolitej. Z większych
miast odbędą się wybory w Łodzi,

Lwowie, Lublinie, Częstocnowie, Ra-

domiu, Kaliszu, Odbywają się rów-

nież wybory w miasteczkach Wileń-
szczyzny, Nowogródzkiego i Polesia,

słowem ziem północno-wschodnich.

Z całego obszaru państwa nad-

chodziły nieustannie wiadomości o

masowem unieważnianiu list opozy-

cyjnych pod rozmaitemi pozorami.

Najpospolitszym było dyskwalifiko-
wanie podpisów, złożonych przez

wyborców pod listami. Z wielu też
miast całego kraju popłynęło mnó-

sto skarg do wojewodów, lub do mi-

nistra spraw wewnętrznych na czyn-

ności administracji j komisarzy wy-

borczych przy „sprawdzaniu'* auten-

tyczności podpisów obywateli, upra-
wnionych do głosowania. W. nie-

jednym wypadku sądy też zapewne

będą się musiały zająć praktykami

różnych osób, powołanych do wy-

konywania prac, związanych z tech-

niką wyborów.
Zastanawiającą jest gorliwość

różnych prozelitów 1 — według
określ.nia „Gazety Polskiej” —

„ciurów” sanacyjnych, którzy meto-

dą utrudniania wyborcom swobo-

dnego złożenia głosu, zgodnie z

własnem przekonaniem, chcą przy-

sporzyć liczby radnych listom sana-

cyjnym. Kilkudziesięciu, czy nawet

kilkuset „bezpartyjnych* radnych
miejskich nie wyrówna wrażenia i

nastrojów, jakie zapanują w społe-

czeństwie w następstwie podobnej

„propagandy” na rzecz sanacji. Nic

tak nie zaszkodziło jej w oczach wsi,

jak podobnemi metodami przepro-
wadzane wybory śgromadzkie i śmin-
ne. Ale zreszta nie nas o to boleć

będzie głowa. Byłaby to raczej
wóda na nasz młyn.

'Pierwszeństwo co do liczby unie-
ważnionych list w: miastach otrzy-

mał — zdaje się — obóz narodowy,

z kolei idzie P. P. S. W niektórych

miastach wydany został przez ko-

mitety list opozycyjnych nakaz do
swoich zwolenników, ażeby — po-
mimo unieważnienia list — składali
na nie głosy. Może się zdarzyć tak,
jak — słusznie to przypomina „Gaz.|

MWarsz.'' — przytrafiło się w jednem ,
z miast wielkopolskich, w Pakości.
W/ listopadzie z. r. Pakość wespół
z innemi miastami Wielkopolski i

Pomorza miała wybrać swoją Radę
miejską. Pomin:o unieważnienia list

narodowych, pakościanie poszli ławą
do wyborów i oddali głosy na te nie-

ważne listy. Wynik był dia sanacji
wprost humorystycznie kompromi-

tujący. Okazało się bowiem, że na

listy nieważne, które nie mogły
uzyskać żadnych mandatów, padło
blisko dwa: razy więcej głosów, niż
na lrsty sanacyjne, które zagarnęly

mieswoje mandaty. Mieszkańcy Pa-

kości wnieśli następnie protest i,
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Finka na temat „gospodarczego u-

padku żydostwa polskiego'. „Autor

analizuje w nim „przyczyny tego,

upadku, któremi, jak wynika z

pierwszego artykułu, są: 1) propa-

ganda bojkotu, 2) dążność ludności

rdzennej do usamodzielnienia się

gospodarczego, 3) polityka rządu.

WI Polsce jest 350 tys. przedsię-|

popierać „sweśo”, a nie „żyda”,

budza

„jeszcze

zdania, że w naszym kraju jest za rolnicze i spożywcze”, :

dużo przedsiębiorstw handlowych o) Urzednicy i wojskowi

jakieś 120 tys., a pomimo to wciąż|

na to współzawodnictwo: sr b й

„Jeżeli rozmawia się z żydami z mia- jest ten fakt".

steczek, słyszy się, że jak tylko powstaje

Gdyby nie sytuacja w Niemczech...

„Hajnt* w depeszy ż. a. t. z Lon-
dynu donosi o dorocznem, 62-em

zgromadzeniu „Anglo-Jewish Asso-

ciation“ pod przewodnictwem dr.

Klaudjusza Montefiore. 5 :
Dłuższą mowę wygłosił rabin

naczelny w Angli, dr. Józef Herc.
Początkowo poruszył sytuację żŻy-
dowską w Niemczech, gdzie ostat-
nio wystąpiono przeciw żydom z za-
rzutami mordów rytualnych, potem
przeszedł do sytuacji żydowskiej w
Polsce:

„Mówiąc o ciężkiem położeniu mas ży-
dowskich w Polsce, dr. Herc twierdzi, że

Polska jest szczęśliwa, gdyż władza znaj-

duje się w rękach silnego człowieka. Rząd' ko Polsce.
polski nie dopuszcza do pogromów, jedno-

sce:

nęłoby w ośrodku naszych narad,"

międzynarodówki żydowskiej,

 

Spróbuj szczęścia! Les jest ślepy!

inni wygrywają! Teraz kolej na

Ciebie! Zaryzykuj złotówki—wy-

grasz tysiące! Pracz z wahaniemi
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А. WOLANSKA   mając na jego poparcie tak wymow-

ny argument cyfrowy, uzyskali unie-
ważnienie wyborów. Odbyły się po-
nowne wybory i Pakość dostała na-

 

  rodową Radę miejską, co się jej!
słusznie należało.

Pakość więc może się powtórzyć |

tu i ówdzie i efekt będzie przykry

i bolesny dla sanacji, bo kompromi-
tujący.

Ale to masowe unieważn'anie list

ma także swoistą wymowę  Ozna-

cza, że owe „bezparytjne' kloki go-

spodarcze naprawy, czy odrodzenia,

czy jak tam jeszcze inaczej, nie bar-

dzo liczą na sympatje i poparcie

ogółu obywateli miejskich * raczej b

szukają oparcią w ,mechanicznym'* wyniósł sumę 1.206.9 milj. zł.

dekadę maja wykazuje znowu dalszy
spadek

| mili.
|zmniejszył się w porównaniu z po-
przednią dekadą o 35.4 milj. zł, i
wyniósł 886.5 milj. zł, a obieg bilo-
my zmniejszył się o 19.3 milj. zł. do
sumy 320,4 milj. zł. Monet srebrnych
było w obiegu na sumę 239 milj, zł.,
monet bronzowych i niklowych na
sumę 81.4 milj., zł Ogółem obieg

Kurczy się obieg
bannnotów. '

Bilans Banku Polskiego za drugą

Wybory w Warszawie
Jak informuje prasa warszawska,

uchodzj za pewne, iż wybory do Ra-
dy miejskiej w Warszawie odbędą
się w pierwszą niedzielę września, a
więc 2 września. Długo wahano się z
wyznaczeniem lerminu i, początko-
wo, termin wyborów projektowany
był na połowę sierpnia r. b.

Ostatecznie koncepcja ta upadła,
władze uznały bowiem, że w tym
czasie Warszawa jest jeszcze wy-
ludniona, gdyż nie wszyscy powrócili
z wywczasów letnich,

obiegu pieniężnego o 54.7
złotych. Obieg banknotów

ankknotów i bilonu na dzień 20 b. m.

 — że się tak wyrazimy — sposobie |
robienia sobie głosów. Złe to wysta:|
wia świadectwo popularności dzia- bony |ałmużnicze „Caritasu",'

"TATSIAWTRA TERYTORIACz|
łaczy sanacyjnych, a co więcej już

zgóry odpowiednio nastawia ludność

wobec kompletowanych drogą po-

dobnych praktyk organów miejskich.

W. niektórych mniejszych mia-
stach, skutkiem unieważnienia list
opozycyjnych, zostały na placu

tylko listy B. B. „Wybory“ więc

właściwie już zostały dokonane, ba

głosowanie jest niepotrzebne, Suk-
ces to oczywiście niezwykły, ale
i wrażenie zostanie niezwykłe.

W niektórych miastach w woje-
wództwach wschodnich, tan:, gdzie

opozycja nie wystawiała swych list,

m

zy
lis po
 działacze sanacyjni skompietowalijko w tych nielicznych miestach, Przyjmuje zamówienie na

wspólne listy z żydami. To także| gdzie nie unieważniano list opozy- EEN i
sukces na modłę sanacyjną, ale na-|cyjnych, ani niejstosowano metod| ok Glniki | olakaty; Miety wizyta

ogół ludność polska nie wita — znanych z wyborów  sejmowych| Ceny konkurencyjne,
i słusznie — z entuzjazmem po-|1930 r. WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

ski

dzie list sanacyjnych. Będą to prze-

ważnie wiadomości

gdzie albo unieważniono listy opo

wykazów.
Sąd Okręgowy Warszawy na se-

Ssji wyjazdowej w Pułtusku rozpatry-

Rozpowszechniajcie

iKacice o słałszowanie wyborów naj
sołtysa (wszystkie głosy opozycyjne-|
$o kandydata zaliczył na rzecz Кал-'
dydata „sanacyjnego“'(!!).

Sąd po przesłuchaniu świadków i
przyznaniu się oskarżonego Sołty-
siaka skazał go na 6 miesięcy wię-
zienia.

пЫАВиняиия? НАНИЗЛАНАЫНАНИООАЕНАУВИНЕИНИИЙ
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO

W dnu jutrzejszym z całej Pol |

będą napływały z rozmaitych

iast depesze o zwycięskim pocho-

z tych miast,

cyjne, albo były tylko wyłącznie

ty B. B. wspólne z żydami.

Fle miarodajne dla nastrojów i

glądów ludności będą wybory tyl-

  
 

przestają kupować u żydów. Dotyczy to nie-
tylko wypadków zakładania spółdzielni u-
rzędniczych. Nawet jednostki z kół urzędni-

czych uważają za swój święty obowiązek

Żydów oburza bojkot, który po-
: bardziej przedsiębiorczych
| Polaków do zakładania sklepów, ale

większe szkody powodują

biorstw handlowych. Niektórzy są, handlowi żydowskiemu różne spółdzielnie

„Są jedynymi spożywcami w miastecz-

wzrasta ilość sklepów nieżydow-, kach, bowiem chłopi i nawet ziemianie nie
: . ; ; bac o SA ZOT

$ . Sklepikarze-żydzi skarżą się, mają pieniędzy, aby coś kupować

A P Ч 'mniejsze jest miasto, tembardziej widoczny

cześnie jednak uczynił on bardzo mało,

aby pomóc żydom w utrzymaniu ich życia”.

Sytuacja żydowska w Niemczech
stoi na przeszkodzie, aby ześrodko-
wać akcję żydowską przeciw Pol-

„Bieda i nędza mas żydowskich wy-

twarza poważne zagadnienie i gdyby nie

sytuacja w Niemczech, to zagadnienie sta-

Gdyby nie antyżydowska polity-
ka Hitlera, sytuacja żydów w Polsce ^

stałaby się ośrodkiem zainteresowań|wszystkie, Zacisze — parzyste od Nr. 8 i
to

znaczy cała  furja propagandy ży-

dowskiej skierowałaby się przeciw-

Za sfałszowanie |

wał w dniu 22 maja r. b. sprawę „sa- |
matora', wójta gminyKleszewo(pow.|

dobnych zwycięstw  wybcrczych, pułtuski), p. Wincentego Sołtysiaka,
Jak się to odbije na nastrojach po- oskarżonego przez mieszkańców wsi.; nazwisko
wyborczych, nie potrzeba wyjaśniać./

Wezwanie do podpisywania list
kandydatów na radnych.

Ponieważ listy kandydatów na radnych muszą być zaopatrzone —

zależnie od okręgu wyborczego—w 260—300 podpisów wyborców, przeto

zwracamy się niniejszem do wszystkich zwolenników Narodowego
Komitetu Wyborczego, aby zgłaszali się do Sekretarjatu Komitetu
dziś | w dniach najbliższych celem złożenia podpisu pod listami
kandydatów na radnych.

Listy kandydatów podpisywać można w lokalu przy ul. Orzeszko-
wej 11 w godzinach od 9-ej rane do 9 ej wieczorem. :

£0A Spełnijcie swój obowiązek wyborczył
Listy kandydatów podpisywać można jeszcze tylko 2 dni. Nie

odkładajcie tej sprawy na ostatnią chwilę!

Skutki bojkotu. Narodowy Komitet Wyborczy.
Hajnt* podaje drugi artykuł H. sklep nieżydowski, urzędnicy i wojskowi podział Gllna na obwody głosowania

OKRĘG IV.—Lokal komisji okr.—ul. Dobrej Rady 22
(Szkoła powsz. Nr. 30).

OBWÓD 1. UL, LEGJONOWA 87
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 30).

Ulica: Brzózka — cała, Dobra — cała,
Hoża — cała, Św. Jacka—parzyste wszyst-

kie, Koszykowa — nieparzyste od Nr. 1 do
51. wł. i parzyste od Nr. 2 do 66 wł., Ko-

narskiego — cała, zauł, Konarskiego — ca-
ły, Legionowa — nieparzyste od Nr. 1 do
97 wł, Letnia — cała, Mysia — nieparzy-
ste wszystkie, Nasza — cała, Prowentowa

— cała, zauł. Prowentowy cały, ul.
Rzeczna — cała, Urok — cały, Spokój —
parzyste od Nr. 2 do 8 wł. i nieparzyste

od Nr. 1 do Nr. 7 wl., Zakretowa — parzy-
ste od Nr. 30 do końca, zauł. Zakretowy—
cały, ul. Zacisze nieparzyste od Nr. 1 do

Nr. 3 wl., i parzysie od Nr. 2 do Nr. 6 wł.,
folwark Zakret,

OBWÓD 2. UL. DOBREJ RADY 22
(SZKOŁA POWSZ. Nr. %0).

Ulice: Bukowa — cała, Cedrowa —

cała, Dobrej Rady — nieparzyste wszyst-
kie, Klonowa — cała, Legjonowa parzyste
od Nr. 2 do Nr. 78 wł, Nowogrėdzka Nr.
127, Świerkowa — cała, Pokój — parzyste
od Nr. 20 i nieparzyste od Nr. 9 do koń-
ca, Spokój — Nr. 9 i 10, Zgoda — parzyste

wa — cała, Gliniana — cała, Jęczmienna—
cała, Koszykawa — nieparzyste od Nr. 53
do Nr. 67 wł, i parzyste od Nr. 68 do
Nr. 78 wł, Karna — cała, Krucza, Kurha-

ny — całe, Szpital kolejowy, Kurlandzka—

nieparzyste od Nr. 1 do Nr. 5 wł. Legjono-
wa — parzyste od Nr. 80 do Nr, 114 wł, i
nieparzyste od Nr. 99 do Nr. 123 wł., Leśni-

ki (brzeg Wilji) Mysia — parzyste wszyst-

kie, Malinowa — cała, Nowośgródzka nie-
parzyste od Nr. 129 i parzyste od Nr. 136
do końca, Pogodna — cała, Ponarska

nieparzyste od Nr. 75 i parzyste od Nr. 64
do końca, Rudzinka zaścianek, Smolna —

cała, Wronia i Ponarska — cała, ui, Wilcza-

Łapa — cała, Wodociągowa — cała, zauł,
Wodociągowy — cały, ul. Wysoke — cała.

OBWÓD 7. UL. NOWOGRÓDZKA Nr. 55

(SZKOŁA PRYW. Nr. 4).
Ulice: Archanielska — parzyste od Nr.

64 do Nr. 72 wł., i nieparzyste od Nr. 67

do Nr. 79 wł, Dyneburską — parzyste od

Nr. 14 do Nr. 30wł, i nieparzyste od Nr. 9

do Nr. 23 wł., Kijowska — parzyste od Nr.

26 do końca, Kowalski — nieparzyste od
Nr. 15 do Nr. 23 wł. i parzyste Ni. Nr. 16
i 18, Morawski —cały, Ponarska — nie-
parzyste od Nr. 27 do 61 wł., Pożerowa —

parzyste od Nr. 12 do Nr. 22 wł. i niepa-

rzyste od Nr. 23 do 27 wł. Rydza Śmigłe-

$o — parzyste od Nr. 32 do Nr. 48 wł,
Smoleńska — parzyste od Ponarskiej do
Nowośgródzkiej, Solny — nieparzyste od
Nr. 5 do Nr. 15 wi, i parzyste od Nr. 6-a
do Nr. 16 wł.

OBWÓD 8. UL. STEFAŃSKA Nr. 31
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 40).

Ulice: Kijowska — parzyste od Nr. 8-a
do Nr. 24 wł., zauł. II Kijowski — cały,
Kolejowa — parzyste od Nr. 6 i nieparzy=
ste od Nr. 23 do końca, Ponarsks — niepa-
rzyste od Nr. 1 do Nr. 25 wł, i parzyste od

Nr. 2 do Nr. 12 wl., Pilsudskiego — parzy-
ste od Nr. 48 do końca i niejarzyste od Nr.
39 do Nr. 59 wi, Pożerowa — parzysta od
Nr, 2 do r. 10 i nieparzyste od Nr. 1 do Nr.
21 wł, Rydza śmigłego — nieparzyste od

Nr. 27 do Nr. 39 wł, Słowackiego — nie-

parzyste od Nr. 27 do końca, Stetańska —
nieparzyste od Nr. 37 do Nr. 47.

OBWÓD 9. UL. PONARSKA Nr. 73-
(DOM ADMINISTR. RZEŹNI)

Ulice: Cegielnia (Milejkowskiego) Dol-
na — cała, Legjonowa — nieparzyste od
Nr. 125 i parzyste od Nr. 116 do końca,
Ponaryszki majątek, Ruwiańce wieś, osada
pomiędzy Dolną a wsią Ruwiauce, Ponary
wieś. |

OBWÓD 10. UL. PONARSKA Nr, 73

 
nieparzyste od Nr. 5 do końca.
OBWÓD 3. UL. NOWOGRÓDZKA Nr. 55

(SZKOŁA POWSZ. Nr. 4).
Ulice: Kozia — nieparzyste od Nr. 13

do końca, Leśgjonowa — Nr. 2-a i Nr. 2-b,

zauł, Krawiecki — cały, Nowogródzka —
nieparzyste od Nr. 83 do Nr. 125 wł, i pa-
szyste od Nr. 120 do Nr. 134 wł., Ponarska

|= nieparzyste od Nr. 63 do Nr. 73 wł., Po-
kój — parzyste od Nr. 2 do 18 wł, i nie-

parzyste od Nr. 1 do 7 wł., zauł. Piekarski
— cały, ul. Prosta — cała, Radość — ca-

ła, Rozbrat — cała, Smoleńska — niepa-
rzyste od Nr. i do Nr. 7 wł., Smoleńska —

nieparzyste od Ponarskiej do Nowogródz-
kiej, Smoleński — cały, ul. Zgoda — nie-

parzyste wszystkie,

OBWÓD 4. UL. W. POHULANKA Nr. 14
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 18).

Zauł. Archanielski — cały, ul. Archa-
nielska — nieparzyste od Nr. 1 do Nr. 37
wł. i parzyste od Nr. 2 do r. 14 wł. Kozia

— nieparzyste od Nr. 1 do Nr. 11 wł, zauł,
Kościelny — cały, Wielka Pahvlanka —
parzyste od Nr. 28 do Nr. 40 wł.  zauł.
Prywatny — nieparzyste od Nr. ! do Nr. 11
wł, i parzyste od Nr. 2 do 12 wł, Rydza
Śmigłego — nieparzyste od Nr. 1 do Nr. 9,
Szeptyckiego — nieparzyste od Nr. 9-a do
końca i Nr. 24, Smoleńska — parzyste od
Nr. 2 do Nr. 28 wł, Wróbla — cała, Wi-

 

przed yboromi do Rady Miejskiej. |    
i

Czy autoreklama?
Z Sekretarjatu Narodowego Ko

mitetu Wyborczego otrzymujemy
komunikat następujący: t

We wczorajszym numerze „Sło
wa' i „Kurjera Wileńskiego” nieja!
p. Juljan Łazarewicz zamieścił fi
do redakcyj, protestujące przeci
umieszczaniu $o na liście mężów z4a*
ufania Stronnictwa Narodowego.

Wobec powyższego komuniku”
jemy, że o istnieniu p. J. Łazarewi”
cza dowiedzieliśmy się dopiero z je”
go listów do redakcyj i nietylko, że
$0 nie uważamy za „męża zaufania”!
ale zupełnie jego osobą się nie inte“
resujemy. |.

Niewybredny gust, |
„Kurjer Wileński" w numerze|

wczorajszym wyraża zadowolenie,|
że „Dziennik Wileński'' stwierdził,|
iż sanacja nawet teraz podczas akcji|
wyborczej zyskuje prozelitów. Czy”|
telników naszych, którzy pamiętają
'0 jakich to prozelitach sanacji mówr| :
liśmy, niewątpliwie ubawi fakt, że|
ten prozelityzm: sprawia tyle radości
„Kurjerowi“. Ano gusta są rozmaite:||
a że nie wszyscy w sanacji mają tak| |
wybredny gust, jak pp. Sławek '|.
Prystor, o tem wiedzieliśmy. Similis| |
simili gaudet.

Wii Ochotnicza Stra
Pożarna,

Dziś Ochotnicza Straż Pożarna |
m. (Wilna obchodzi 58 rocznicę swe”
$o powstania na terenie m. Wilna.

Uroczystość rozpocznie się nabo”
żeństwem o godz. 10 m. 30 w koście”
le garnizonowym pod wezwaniem
św. Ignacego. Po nabożeństwie od'|
będzie się poświęcenie garażu przy|
ul. Tatarskiej 4 i pierwszego wozi
strażackiego, ufundowanego przež
Wileński Bank Ziemski dla Oddziały

Ochotniczej Straży Pożarnej
Wilno — Śródmieście. Po wyświę”
ceniu odbędzie się defilada oddzia”
łów strażackich, Ojcami chrzestnymi
'wozu strażackiego będą p. wojewoda |
Jaszczołt Władysław, zaś matką P'
prezydentowa Wanda Maleszewska:
oraz p. prezes Wil. Banku Ziemskie”
go Szachno. Ochotnicza Straż Pożar”
na m. Wiilna powstanie swoje datuje
lod 27 maja 1876 r. W) 1898 r. ufundo”
wany zostaje sztandar straży, który
doczekał się wolnej i niepodległej
Polski. Sztandar tem zostaje odresta*
„urowany w dniu 27 maja 1923 r. Da”
jła ta jest uważana również za wzno”
|wienie działalności Ochotniczej Str8
jży Pożarnej, przerwanej przez za%
j wieruchę wojny światowej. Obecnie
w Wilnie Ochotnicza Straż Pożarna
podzielona jest na 9 dzielnic,

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 27 maja.

9.00: Czas. Muzyka. 10.00: Nabożeń*
stwo. Po naboż. odczyt relig. 11.57: Czaś
Kom. meteor. 12.15: Poranek muz. 14,00:
Audycja dła wszvstkich. 15.00: „Pasanić
bydła na uwięzi'* — odczyt. 15.20: Koncert
16.00: Progr. dla dzieci. 16.30: „Bilans pra”
cy rozwiązanej Rady Miejskiej'. 16.45.
Kwadr. liter. 17.00: „Pogadanka o czystości
u nas i gdzieindziej”. 17.15: Koncert Pol"
skiej Kapeli Ludowej. 18.00: Słuchowisko
18,40: Recital śpiewaczy. 19.00: Pogad.
zabytkach Wilna. Rozmait. Codz. ode
pow, 19.30: Radjotygodnik dla zaa R
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3 LŽ s И Myśli wybrane. 19.52: K rt Oddzi:WON e (DOM ADMINISTR. RZEŹNI. Wil. Tow. Muzyki Współczesnej. Dziennikrzyste od Nr. lo końca, Ulice: Kurlandzka— parzyste wszyst- wieczorny, 21.00: Trąbka i capstrzyk #
OBWÓD 5. UL. W. POHULANKA Nr. 18]... į pi Gdyni. 21.02: Feljeton. 21.17: Wesoła fale

SZKO: WSZ. Ni kie i nieparzyste od Nr. 7 do końca, Pił- lwowska. ort. 23.00: Kom. meteor| {
( LA PO + Nr. 17). sudskiego — nieparzyste od Nr. 61 do koń- 23,05—23.30: Koncert życzeń (płyty). |

Ulice: Wielka Pohułanka — parzyste| ca, Panarska od Nr. 14 do Nr. 62 wi, Ry- | ZZAK
od Nr. 14 do Nr. 26, Piłsudskiego — pa-|dza Śmigłego parzyste od Nr. 50 i niepa- A KOTAR STUDJO.
rzyste od Nr. 2 do Nr. 16 i nieparzyste od
Nr. 1 do 11-a wł, Rydza Śmigłego — pa-
rzyste od Nr. 2 do Nr. 8 włącznie, Słowac-

kiego — nieparzyste od Nr. 3 do 7 wł,
Szeptyckiego — nieparzyste od Nr. 1 do
Nr. 7 wł., Wiwulsiiego — parzyste od Nr.
2 do Nr. 12 wł., i nieparzyste od Nr. 1 do
Nr. 15 wł., zauł. Wiwulskiego — cały,

OBWÓD 6. UL. DOBREJ RADY Nr, 22 |
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 30). ; я A ра i

{ Ulice: Boczna — cała, Bagatela — ca-' rzy nadmiernej o ci należy sto-

ła, Ceglana — cała, Dobrej Rady — parzy- GORZERoaAgZ CE

ste wszystkie, zauł, Dobrej Rady — cały, Sprzedaż w aptekach i skład. apiecznych. ;
Gajowa — cała, Grzybowa — cała, Gipso-|

ło rzeźni miejskiej), Towarowa Stacja, ul.
Tunelowa — cała, Burbiszki folw.„, Osiedle
i Osady przyległe do Traktów Raduńskiego
i Ejszyskiego, Raduński Gościniec — nie-
parzyste od Nr. 1 do Nr. 61 wł., i parzyste,
od Nr. 2 do Nr. 44 wł, wieś Kropiwnica,

Raduński i Ejszyski śrakty — całe.

 

  

Sprawdzajcie spisy wyborców!
Od dnia dzisiejszego w lokalach okręgowych I obwodowych

komisy|j wyborczych wyłożone są od godzinv 16-ej do godžiny 2l-ej
spisy wyborców do Rady Miejskiej celem przejrzenia.

Każdy wyborca winien w ciągu tygodnia t. zn. do dn. 2 czerwca

sprawdzić, czy został zamieszczony w spisie wyborców i czy jego imię

wpisane jest właściwie, t. zn. bez omyłek.

Sprawdzsć można nietylko wpisanie szmego siebie,

krewnych znajomych i wogóle innych osób.

O ile czyjeś nazwisko jest w spisach pominięte, należy przedłożyć

w Komisji Obwodowej lub Okręgowej dowód, gdzie się istotnie i od ja
kiego czasu zamieszkuje i zażądać wpisania na listę wyborców. Żadanie

wpisania na listę meżna złożyć ustnie lub na piśmie, ale przesyłanie po
cztą jest niadopuszczalne.

Dowodem zamieszkania może być zaświadczenie z Miejskiego Biura

Ewidencji Ludności, znajdującego s.ę przy Magistraie (ul. Dominikańska 2).
Zaświadczenia wydawane są bezpłatnie.

O ile imię lub nazwisko wyborcy jest wpisane omyłkowo należy w
biurze Komisji zażądać sprostowania i w tym celu trzeba przedłożyć do-
wód osobisty.

Nie zanłedbajcie sprawdzić spisu wyborców! Osoby, nieza-
mieszczone w spisie wyborców,- nie będą miały prawa głośuI

  

ale równieź

rzyste od Nr. 41 do końca, Targowisko(ko- |

|na chór żeński z towarzyszeniem orkiestry:

W poniedziałe!-, dnia 28 bm. o godz. 20.
w ramach cykłu „Muzyka Niepod'egtej Pol“
ski" rozgłośnia stołeczna daje koncert

który poświęcony będzie twórczości ce”

nionego muzyka Kazimierza Wiłkomi :
skiego. Na program audycji złożą się utw0“ |,

ry o różnym charakterze, a więc — pieśf

  

  

 

   

  

    

   
   

   

  

   

  

  

   

  

poemat symfoniczno - recytacyjny „Jung“
irau”, Scherzo symfoniczne oraz „Allegro|

de Concert Chopina”, do którego Wiłko”
mirski opracował akompanjament orkie“Į +

strowy, opierając się ściśle na tematach|

Chopina. Jako wykonawcy wystąpią —

orkiestra pod dyrekcją kompozytora, zespół
solistek Adeli Comte Wilgockiej, Marja

Wiłkomirska oraz  Marja  Balcerkiewi”| |
czówna. |

Zmiana godzin audycyj rolniczych. |

Poczynając od najbliższej niedzieli:|
3 czerwca, wprowadzona zostaje zmiana|
czasu nadawania audycyj rolniczych, Licząć
się z możliwościami wiejskich słuchaczy

radja, którzy w okresie letnim przebywają
przeważnie w polu lub w gospodarstwić
poza domem i mogą słuchać radja dopiero

wieczorem, codzienne audycje rolnicze zo”

stały przeniesione z godziny 19,15 na go”

dzinę 21, to jest na godzinę 9 wieczorem. | W

Audycje wiejskie w święta rownież zo”|Dr
stały przesunięte, a mianowicie pierwszś | Ad

pogadanka wypadnie o godz. 13,00, następ” |
nie o godz. 15,25 odbywać się będzie prze“ |
gląd rynków produktów rolnych i wreszcie |
druga pogadanka dawana będzie o godz |
15,45. ' 12

Egzotyczne słuchowisko.

W poniedziałek o godz. 22 ze studja
wileńskiego transmitowane będzie poetyc”
kie, na egzotycznych motywach osnute

słuchowisko, opracowane według noweli
Jarosława Iwaszkiewicza „Podróż do Bag

dadu"”, w radjofonizacji Marji Hryniewi-
czówny i Joanny Piekarskiej, w wykona” WSZYSCY NA FRONT WYBORCZY! niu artystów teatru wileńskiego.  



    JAKA DZiš BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem z przelotnym opadem. Tempe
ratura bez zmian. Umiarkowane i
Porywiste wiatry zachodnie i pół-

ki | Nocno-zachodnie.
) DYZURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki:

Sukc. Augustowskiezo — ul. Kijowska
Nr. 2 (telef. 16-31), Frumkina — ul. Nie-

Te miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-
s| do — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-

MF] go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie ss przedmieściach, prócz Śnipiszek.

że WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
O — Kongres Misyj Wewnętrznych,

Dziś odbędzie się w Wilnie archidie-
cezjalny kongres Pobożnego Stowa-
rzyszenia dla Misyj Wewnętrznych,
ongres rozpocznie uroczyste nabo-

żeństwo, które zostanie odprawione
0 godz. 8 zrana w Ostrej-Bramie.
O godz. 10 zrana odbędzie się w lo-
kalu przy ul. Metropolitalnej 1 ze-
branie, na którem, oprócz sprawo-
zdań, wygłoszone będą referaty o
treści religijnej. Kongres zakończy
nabożeństwo misyjne o godz. 6
wiecz, w Ostrej-Bramie.
— Święcenia kapłańskie, Wczo-

raj o godz. wpół do 8-ej zrana w
kościele pro-katedralnym św. Jana
J. E ks. Arcybiskup-Metropolita
Romuald  Jałbrzykowski udzielił

_|święceń kapłańskich alumnom Se-
 minarjum Duchownego. Święcenia
kapłańskie otrzymało 17 kleryków
11 zakonnik ze Zgromadzenia Księ-
ży Salezjanów. Jednocześnie Arcy-
pasterz wyświęcił 2 braci Karmeli-
tów na djakonów.

Z MIASTA.
— Kwesta „Tygodnia Dziecka”.

Dziś odbędzie się kwesta na rzecz

pomocy dzieciom. Komitet „Tygo-
dnia Dziecka” zwraca się do se
czeństwa o nieomijanie pp. kwe-

starek. i
к° б Rewizja w lokalunarodowych

| socjalistów. Wczoraj wieczorem po-
icja przeprowadziła nagle w lokalu

| narodowych socjalistów rewizję, w

Czasie _ której wylegitymowano
wszystkich obecnych w lokalu.

p SPRAWY MIEJSKIE.
° — Pożyczka dopiero po wybo-

p.| tach. Dowiadujemy się, iż samo-

a,|Tząd wileński ma otrzymac z B.G.K.

pożyczkę w wysokości 300 tys. zł.
Pożyczka wypłacona zostanie dopie-

e”

е | to po ukonstytuowaniu się nowyc!
adz miejskich po zakończonych

1 borach. Również B. G. K. ma
ej|ldzielić pożyczki w wysokości 100
a:| tys. zł. na cele budownictwa miesz-
1 | kaniowego.
6| — Dlaczego nie kostka drew-

na w Ostrej-Bramie? Poczynając
a| 0d poniedziałku, Zarząd miejski
ie| Brzystępuje do zwożenia klinkieru
‚а | do Ostrej Bramy, gdzie w ciągu

Przyszłego tygodnia rozpoczną się
Toboty przy zmianie nawierzchni
Jezdni. Kostka drewniana, jaką jest

wyłożony teren jezdni w kaplicy
Ostrobramskiej, z powodu jej stanu
Nienadającego się do używalności
Zostanie zniesiona i zastąpiona klin-

| kierem.
Dlaczego jednak nie kostka drew-

liana, bardziej ciepła, niż klinkier?
Przecież patnicy godzinami klęczą
Na jezdni. PSC

«
R
P

K
O
Ń

©
*

З
е
е
к
З
о
е

100,000 dolarów emerytury dla pre-
zydenta banku.

W czasie, kiedy zostało zamknię-
ch tysiące banków, w Ameryce z

"
e

Wielkich i małych instytucjach fi-
„Jansowych nadal pobierali bajoń-
/)kie sumy tytułem pensji, emerytu-

i innych dodatków.
Francja przeżyła ostatnio duży
andal Stawiskiego; Amerykanie

| tak przesyceni skandalami, że
| аЁ się wprost cynikami, nic ich

b Mż nie podnieca.
„|,. Naród amerykański jest świad-
11 "em pracy herkulesowej tj. czysz-
a| żenia stajni Augjasza. Tym razem

o
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R
.
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3 zenie zaczyna się z góry.
Е Ё erytowany prezydent National

Į “ty Bank'u z Nowego Yorku, dru-
į

 

  

 

j z kolei najbogatszej instytucji
i 1qansowej na świecie, pobierał

s | 00,000 dolarów rocznej emerytury.
«| Oprócz tego zarobił kilka miljonów
/| dolarów na akcjach, na których

iezliczona ilość akcjonarjuszy stra-
wszystko w: czasie krachu hi-

torycznego w r. 1929. Wyspowia-
| dano $o przed forum senatu i na

się skończyło. Tymczasem setki
„Tžednikėw i kasjerów bankowych
„zesiaduje w więzieniach za „drob-
 lejsze"  defraudacje, wynoszące

"|" kilka lub kilkanaście tysięcy
"| „Olarėw, nie licząc tego, że potracili
‚ | Zystko a rodziny ich staly się cię-

*Tem publicznym.
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Włosi na widowni publicznej.
Ferdinand Pecora, liczący około

150 lat, imigrant, przywieziony w
dziecięcym wieku, zjednał sobie
Największy zaszczyt, jakiego mu
liejeden sędzia i prokurator zazdro-

. Senat bowiem wydelegował go
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KRONIKA.
— Dalsze ukladanie jezdni na ul.

Niemieckiej. Od poniedziałku Za-
rząd miejski zamierza przystąpić do
budowy jezdni z. kostki kamiennej
ma ul. Niemieckiej (na odcinku od
ul. Żydowskiej do Ratusza). Jako
dalszy etap robót przewidziana jest
budowa jezdni klinkierowej na ul.
Imbary.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Sądy starościńskie, Starosta

grodzki wileński ukarał „za tamo-
wanie ruchu pieszego” na ul. Mic-
kiewicza w dn. 25 bm. grzywną 200
zł, z zamianą w razie nieściągalności
na 14 dni aresztu następujące oso-
by: Stanisława Cholewę, studenta
USB., Leonarda Korkowskiego, stu-
denta USB., Piotra Szyszkę, robotni-
ka, Ryszarda Bernatowicza, blacha-
rza, Aleksandra Wiinnickiego, kon-
duktora bez pracy i Wacława Sobo-
lewskiego, studenta.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Wagony dla podróżnych z

ciężkim bagażem, W. najbliższym
czasie na terenie wileńskiej dyrekcji
kolejowej będą uruchomione spe-
cjalne wagony dia podróżnych z cięż-
kim bagażem, przekraczającym prze-
pisową wagę 50 klg. Wagony te będą
kursowały narazie w podmiejskiej
komunikacji.

SPRAWY PODATKOWE.
O podatek od ładunków,

Czynniki gospodarcze Wiieńszczyz-
ny czynią starania o skasowanie
miejskiego podatku od ładunków
przywiezionych kolejami, Memorjał
skierowany został do władz samo-
rządowych i Państwowej Rady Kole-
jowej

ŻYCIE GOSPODARCZE.
— Powiaty Wileńszczyzny od-

czuwają brak słoniny. W, powiatach
na Wileńszczyźnie, dotkniętych klę-
ską nieurodzaju, daje się odczuwać
brak mięsa, w pierwszym zaś rzę-
dzie słoniny. W związku z tym sta-
nem rzeczy do Wilna przybyła dele-
gacja cechu -zežnikėw, w której
skład wchodzą przedstawiciele 5po-
wiatów. Delegacja odbyła dłuższą
naradę z dyrektorem Izby Rzemie-
ślniczej p. Młynarczykiem. Posta-
nowiono sprowadzić większy trans-
port słoniny z województw central-
nych, gdzie jest ona znacznie tańsza,
niż naprz. w Wilnie. ' Pierwszy

h| transport w ilości 2000 kilogramów
nadejdzie już w dniach najbliższych.
JWślad za nim mają być sprowadzo-
ne i inne transporty,

Najgorzej przedstawia się sy-
tuacja w. powiecie  brasławskim,
śdzię ludność skazana jest prawie
na całkowity brak słoniny, Podob-
nie, chociaż nie tak rozpaczliwie,
przedstawia się sytuacja i w całym
szeregu innych powiatów Wileń-
szczyzmy.

SPRAWY SZKOLNE

— Kierownictwo Szkoły
darstwa Domowego S.S. Serafitek
przy ul. S,S. Miłosierdzia 11, podaje
do wiadomości, że Zarząd udziela
mformacyj i przyjmuje wpisy co-
dziennie od 10—12 i od 3—6 pp.

Do szkoły mogą być przyjęte
uczenice po ukończeniu 13-go roku,
2 na roczne kursy — powyżej lat

-tu,

 
wie niepiacenia podatku dochodo-
jwego. badał on również p. Mit-
cheil'a, wspomnianego prezydenta
National City bank'u, Van Fecora

kładami na przeszło 5 miljonów rozpoczął karjerę jako urzędnik
dolarów, prezydenci i dygnitarze w bankowy w New Yorku i dziś wy-

bierają go do różnych śledztw w
chwili, gdy na jaw wyjdzie jaki
skandal przekupstwa lub nadużycia
ze strony różnych dygnitarzy. Jest
to rzecz drażliwa, jakiej się rdzenny
Yankes podjąć niebardzo chce.

Fiorello La Guardia, nowoupie-
czony burmistrz miasta New Yorku,
czyści szeroko rozgałęzioną sieć
przekupstwa i niezliczonych skan-
dalów na wielką skalę. Codziennie
słyszymy o nowych świństwach, wy-
krytych przez niego w kosmopoli-
tycznym grodzie,

Amerykanie krwawo płacili za. gaz
i elektrykę,

O ile los setek tysięcy górników
spoczywał w rękach magnatów wę-
glowych, o tyle los 90 proc. konsu-
mentów gazu i siły elektrycznej ca-
łej Ameryki zależał od garstki ak-
cjonarjuszy, zjednoczonych w pry-
watne kompanje, które miały szalo-
ne wpływy nietylko w kołach rzą-
dowych, ale w partjach politycz-
nych. :

IW, Ameryce zaledwie kilkanaście
miast i miasteczek posiada municy-
palne gazownie i elektrownie, poza-
tem w całym kraju są one w posia-
daniu prywatnych kompanji, skon-
solidowanych w potajemne trusty.

Od kilku lat. a zwłaszcza od
czasów kryzysu, naród amerykański
napróżno protestował już to wi pra-
sie, już też przez swoich reprezen-
tantów na sejmach stanowych, już
też w kongresie waszyngtońskim. „ jako prokuratora, który badał kre-

żusa Iimansowego, Morgana, w spra-

Wszystkie prawie protesty dostały
się do kosza.

„„WMZIENNIK WILEŃSKI:

Swięto
Na dzień dzisiejszy, jako na

ostatnią niedzielę miesiąca, przypada
święto  patronalne Stowarzyszeń
Młodzieży Polskiej żeńskiej—,„Świę-
to Druken'. Młode Polki, skupione
pod sztandarem katolickiej organi-
zacji młodzieży, dokonywują w tym
dniu szczegółowego obrachunku ca-
iorocznej swej pracy i dorobek swój,
dalszy krok zdobyty na drodze ku
ideałom — przedstawiają społeczeń-
stwu. |

Jest zwyczajem S, M. P., iž w
ciągu roku pracę swą prowadzą ci-
cho. Zrzadka tylko dowiaduje się
społeczeństwo o jakiejś imprezie, ja-
kimś  obchodzie, zorganizowanym
przez stowarzyszenie i dopiero w
dniu swego organizacyjnego święta
przedkładają druchny społeczeństwu
swój dorobek, owoce pracy cichej,
często prowadzonej wśród przeciw-
ności i trudności stawianych na każ-
dym kroku przez ludzi złej woli.

Zwyczajem więc lat ubiegłych i
dziś pragną druchny poinformować
społeczeństwo katolickie, czego do-
konały na drodze ku Polsce silnej,
szczęśliwej i Bogu miłej.

Jakiż jest ten dorobek na terenie
Archidiecezji Wileńskiej?
A więc przedewszystkiem dalszy

rozwój organizacyjny. Zwiększona
liczba członkiń S. M. P. świadczy o
tem, że ideały druchen znajdują od-
dźwięk w. sercach i umysłach kato-
lickiej młodzieży pozaszkolnej, że
sztandar z Krzyżem ; Orłem Białym
skupia pod swemi barwami coraz
więcej młodzieży. To zdobycz na te-
renie zewnętrznym — to świadectwo
prężności organizacji. A praca we-
wnętrzna? I tu krok dalszy na dro-
dze postępu. Wyraża się on w po-
głębieniu pracy, Mimo kryzysu, mi-
mo braku pieniędzy, na który prze-
dewszystkiem cierpi wieś nasza, a

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Pokaz chorób 4szkodników

roślin uprawnych północno-wschod-
niej Polski zostanie otwarty w pierw
szych dniach czerwca b. r. w lokalu
Muzeum Przyrodniczego U. S, B.
(Zakretowa. 23). W) związku z orga-
nizacją tego pokazu Muzeum Przy-
rodnicze będzie zamkniętz począw-
szy od poniedziałku 28 b. m.

— Egzaminy magisterskie na wy-
dziale humanistycznym U.S.B. wae
minie letnim 1933-34 r. akad, odby-
wać się będą w czasie od 20 czerwca
Do egzaminów zgłaszać się należy
pisemnie w czasie od 4 do 9 czerwca
r. b. i

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Koła Rolników stud, U, S, B.

W dn. 27 b. m. odbędzie się obchód
z okazji 10-lecia istnienia Koła Rol-
ników: stud. U. S$. B. Program prze-
widuje: godz. 10 Msza św. w koście-
le św. Jana, godz. 11 Akademja w
sali V Uniwersytetu, g. 14 wspólny
obiad w Mensie Akad., g. 16.30 ze-
branie dyskusyjne w sali Zakł, Ekon,
Roln., g. 21 zabawa taneczna w sa-
lach Ogniska akad. ul. Wielka 24.

Akademją z przyczyn niezależ-
nych od Komitetu jubileuszowego,
została przeniesiona do sali V Uni-
wersytetu,
— Z Koła iilozoficznego stud.

ii BPan

Druhen!
przecież członkinie S. M. P, prze-
ważnie (90 proc) rekrutują się z po-
śród młodzieży wiejskiej, nie zmniej-
szył się kontyngent prenumerowa-
nych czasopism ani nie zmniejszyła
się ilość tomów w: bibliotekach, Prze
ciwnie, wzrosła w stosunku procen-
towo wyższym, niż ilość nowopo-
wstałych stowarzyszeń, Zwiększyła
się również intensywność korzysta-
mia z posiadanych pomocy do pracy
'kulturalno-oświatowej. Pogłębiło się
życie i rozwój religijny członków,
zwiększył się zasiąg i podwoił po-
ziom przysposobienia rolniczego
młodzieży,
Te pozycje są decydujące dla roz-

woju 5. M, P, — bo one są wskaźni-
kiem, czy organizacja, która za cel
stawia sobie wychowanie młodzieży,
pracuje, czy ideały, wskazania i pro-
gramy trafiają do dusz młodzieży,
czy się tam zakorzeniają i kwitną.
Praca religijna i oświatowa są wska-
źnikami tego, czy młodzież węzłem
organizacyjnym związana zdobywa
rzeczywiście wartości trwałe, kapi-
iał, który kiedyś będzie mogła oddać

' z procentem społeczestwu. Bo to jest
(cel dalszy organizacji: przygotować
| młodzież na „dzielnych, czynnych i
światłych członków społeczeństwa,
a duchem katolickim i pol-

s >
Gdy więc w dniu dzisiejszym na

terenie Polski z piersi 170 tysięcy
druhen S. M. P. wypłyną siowa ich
hymnu „Dla Polski, dla Narodu do-
pomóż Maryo żyć” — niech znajdą
oddźwięk w. sercach wszystkich Po-
laków i wszystkich katolików. Niech
ta młodzież, pracująca z myślą o lep-
szem jurze naszej Ojczyzny — znaj-
dzię zrozumienie dla swej pracy i
poparcie starszego społeczeństwa.
МЫАча z.M

 

odbędzie się w lokalu Seminarjum
filozoficznego (Zamkowa 11) IX-te
zebranie naukowe koła z referatem
kol. Jana Giembockiego p. t. „Roz-
wój mowy dziecka głuchoniemego w
pierwszym roku nauki szkolnej”, Po
referacie dyskusja. Wstęp wolny. |
Goście mile widziani.
— Z Koła Polonistów. Dnia 3-go

czerwca odbędzie się w seminarjum
polonistycznem walne zebranie z
następującym porządkiem dziennym:
1) Zagajenie i wybór przewodni-
czącego. 2) Odczytanie i zatwier-
dzenie protokółu z poprzedniego
walnego zebrania. 3) Sprawozdanie
zarządu z działalności Koła za rok
ak. 1933/4. 4) Sprawozdanie Rady
Nadzorczej. 5) Dyskusja nad spra-
wozdaniami, 6) Wybory władz Koła
та rok ak. 1934/5. 7) Uchwalenie
budżetu Koła. 8) Walne wnioski.
Początek w pierwszym terminie o

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Walne doroczne zebranie To-

warzystwa św. Wincentego a Paulo
odbędzie się dziś o godz. 6-ej wiecz.
przy ul, Metropolitalnej 1, na które
wileńskie Konierencje Panów, zapra-
szają serdecznie wszystkich czion-
ków wspierających, dobrodziejów i
sympatyków czynnego i zorganizo-
wanego miłosierdzia  chrześcijań-
skiego. Uczestnicy zebrania dowie-
dzą się, co zdziałało 102 członków
dziesięciu konierencyj wileńskich,
przejętych ideą czynnej miłości bliź-
niego, którzy cierpliwie „składali
ziarnko do ziarnka, aż urosia miar-
ka' wcale pokaźna jałmużnictwa
wincentynskiego; otaria ona niejedną
126 i niejedną duszę ochroniia od
zwątpienia i rozpaczy,
— źwiązek Polskiej Inteligencji

Katolickiej, Ogólne zebranie Z.r,1.K.
odbędzie się w poniedziaiek o godz.

6 wiecz. w lokalu Seminarjum teojo-
gicznego (Uniwersytecka 7).

Porządek dzienny: 1. ks. prof, dr.
M. Sopoćko: ,,Wrażenia z pieigrzym-
ki do £iemi Świętej”, 2. ks, prot, dr.
P. Nowicki: „Hitleryzm a chrysija-
nizm w świetle kazań Kardynaia
Faulhabera“. Wstęp dia czionków i
wprowadzonych gości,
— Žrzeszenie aplikantów sądo-

wych. Zarząd Zrzeszenia aplikantów

sądowych okręgu dądu Apeiacyjne-
$o w Wilnie podaje do wiadomości
członków Zrzeszenia, iż w dniu 4

czerwca r. b. o godz. 18-ej w pierw-
Szym, ą © godz. 19-ej w drugim ter-
mainie w gmachu S. O. odbędzie się
walne zgromadzenie członkow Źrze-
szenia z następującym porządkiem
dziennym: 1. Łagajenie. 2. Wybór
przewodniczącego. 3. Uchwalenie
regulaminu zgromadzenia walnego.
4. Sprawozdanie ustępującego Za-
rządu. 5. Sprawozdanie Komisj; re-
wizyjnej. 6. Dyskusja nad sprawo-
zdaniami i uchwalenie ab:olutorjum.
7. Wybór nowych władz Zrzeszenia.
8. Wolne wnioski,

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Walne zgromadzenie cieśli

odbędzie się dziś o godz. 12 w poł,
w sali przy ul, Metropolitalnej 1.
Szczególnie chodzi o sprawę złago-
dzenia bezrobocia po linji nakreślo-
nej umową zbiorową.
— Walne zgromadzenie mura-

rzy i betoniarzy odbędzie się we
wtorek o godz, 6 wiecz, w sali przy
ul. Metropolitalnej 11 Na zebraniu
będą omawiane: sprawa zalrudnie-
nia bezrobotnych na zmianę stale
zatrudnionych rzemieślników oraz
sprawa położenia tamy napływowi
rzemieślników z innych województw.

WYPADKI.
— Pożar przy ul. Garbarskiej,

Wczoraj wieczorem wybuchł nagle
pożar przy ulicy Garbarskiej. Spa-
liła się część strychu z salką. Po-
żar ugasiła straż ogniowa. Straty
są znaczne, lecz narazie nieustalone.
— 5-letni chłopiec porzucony na ulicy, godz. 9.30, w drugim o godz. 10-ej.

— Zebranie Sod. Marj. A-czek
U.S.B. w Wilnie odbędzie się dziś
o godz. 16.30 w lokalu sodalicyjnym
(ul. Uniwersytecka 9—9). Obecność
wszystkich członków konieczna,

Przy zepsutym żołądku,
trawienia, zaparciu stolca, wymiotach lub
rozwolnieniu już jedna szklanka naturalnej
wody gorzkiej „Franciszka-Józeta” działa
szybko i dodatnio. Pytajcie się lekarzy. |

i

zaburzeniach U.S.B. W| poniedziałek o godz. 20-ej

komisję dla obrony konsumentów
(Public Service Commission), bywa-
ły wypadki, że działały one na szko-
dę konsumentów. Rok temu, gdy
Lehman, gubernator stanu New
York, przedtożył w sejmie protesty
mieszkańców, domagających się
zniżki horendalnych opiat za gaz i
siłę elektryczną, sześciu posłów
przegłosowało wniosek. Oburzenie
mieszkańców stanu New York było
bez granic. Lista posłów, którzy
wniosek obalili, nie została opubli-
kowaną. у

Dopiero jeden z liderów partji
republikańskiej,  Kimgsland Macy,
śmiało wystąpił z oskarżeniem, że
partja jego jest na usługach kompanji
elektryczno - gazowych, telefonicz-
no-telegraficznych i partji grozi u-
padek, jeśli ignorować będzie wolę
wyborców. Kingsland Macy, cho-
ciaż republikanin, popierał demo-
kratycznego gubernatora, Lehman'a,
i omal nie został usunięty ze swej
partji za zdradę ich niecnych intere-
sów, jednak nowy skandal obrócił
mietylko fortunę jego ale przyczy-
nił się do zwycięstwa  protestującej
publiczności. '

Wilk w owczej skórze.
Parę miesięcy temu, zmecierpli-

wiona publiczność, na nowo przed-
łożyła na ręce gub. Lehman'a wnio-
sek, celem regulacji cen za gazi

|między kompanjami  gazowo-elek-

8477 |
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Wieści z Ameryki.
(Od naszego korespondenta).

Zaznaczyć muszę, że senator
Thayer reprezentuje w. sejmie sta-
nowym Nowego Yorku górzyste o-
kolice, zwane Adirondacks i przez
cały czas był na czele komitetu,
reprezentującego ludność, protestu-
jącą przeciw wysokim haraczom,
Voploch powstai w sejmiku stano-
wym, w parę tygodni później imiona
dwuch innych posłów wyszły na
jaw. Wśród reprezentantów zain-
teresowanych kompanij, którzy na-
gabywali przez cały czas posłów i
senatorów w kuluarach sejmowych,
a którzy gotowi byli nanowo rzucić
klkaset tysięcy dolarów na łapówki,
powstał popłoch. Wniosek  gub.
Lehman'a przeszedł z małemi tylko
przeszkodami.

Owe skandaliczne listy wykryte
zostały przez detektywów rządo-
wych z MWaszyngtonu, a nie na
miejscu. 4214

Radość zapanowała wśród pu-
bliczności, a zwłaszcza w organizacji
burmistrzów miasta stanu nowo-
jorskiego, którzy najwięcej prote-
stowali,

Ferdynandowi Pecora powierzo-
no śledztwo w sprawie stosunków

trycznemi a ciałami ustawodaw-
czemi, ' У !2 Ak A оы

Książki — 10 tomów za dolara. elektrykę, oraz o pozwoienie po-
szczególnym miastom budowy wła-
snych elektrowni i gazowni, ażeby
zapomocą konkurencji z prywatne-
mi towarzystwami doprowadzić do
zniżki stawek. Wniosek byłby zno-
wu upadł, gdyby nie przypadkowo
opublikowany list senatora Thaye-
ra wystosowany kilka lat temu do,
Zjednoczonych Towarzystw Oświet-
lenia Gazowo-Elektrycznego, w któ-

senator przedłożył rachunek
za usługi, które wyświadczył Towa-
rzystwu w obaleniu wniosków,
przedłożonych przez wyborców, a Pomimo, że każdy stan posiada
„szkodliwych* dla interesów to-

warzystw. ao z

Przechodząc koło składów księ-
garskich, trudno je omunąć, nie oce-
miając wartości książek, jakie są
wystawione na sprzedaż. Jeden ze
znajomych adwokatów, cieszący się
klientelą polsko-ruską, opowiedzi
mi, że kupił angielską starą książkę
pt. „Taras Bulba”.
Udałem się więc sam do tej księ-

garni į wszedłszy do suteren, nie
mogłem wprost uwierzyć oczom na
widok niezliczonej ilości starych
książek — po 10 centów tom. —

Za 10 centów kupiłem „History
of Poland”, pisaną przez James
Flether, Esq. z Trinity College w
Combridge. Książka ta zupełnie no-|

 

Przy zbiegu ulic Wiosennej i Św. Piotra

i Pawła znaleziono chłopca porzuconego
przez nieznanych rodziców; chłopiec jest |

w wieku 4—5 lat i robi wrazenie niedo-
rozwiniętego. Chłopca umieszczono w przy-

tułku na Antokolu.

 

ly W bony jałmożnice „Caritagn'*
już zaopatrzyłeś się

wa, zawierająca 339 stron druku, z
twardemi okładkami, lecz nieco
uszkodzonemi nie byia wcale jeszcze
'czytaną. Ūkiadki zostaty zapewne
uszkodzone w bibljotece. Za 1U cen-
tów kupiiem ,„lhe Wandering Jew”
(Zyd, wieczny tułaczj, tom zawiera-
jący 643 stron druku, także w twar-
dej okładce.

Kompletne dzieła Szekspira,
Ibsena, byrona, wogóle najiepszych
pisarzy światowych można dostać.
za mniej niż dolara — ale używane
lub z uszkodzonemi okładkami, (W
Ameryce nikt nie kupuje książek w
'broszurowej okładce, z wyjątkiem
czasopism).

Gdybym szukał po półkach księ-
garskich przekładów z dzieł pol-
skich, niemieckich, francuskich,
takżebym znalazł po 10 centów, a
najwyżej 30 centów za tom.

Encyklopedje kompletne, które
kosztowały dawniej po *75 do 100
dolarów można nabyć na rynku
księgarskim np. 20 tomów za 10,50
dolarów.

Jest to znak, że Amerykanie nie
korzystają ani z bezpłatnych bibljo-
tek publicznych, ani też nie czytają
dzieł naukowych. Natomiast pisma
perjodyczne są więcej pożądane, Ale
tych nie można przeczytać w całości
z powodu braku czasu.

Przeciętny Amerykanin zdoła
przeczytać jeden, dwa lub trzy arty-
kuły miesięcznika, a resztę pozosta-|lub
wia, ponieważ kupuje inny, Wybór
jest szalony.

al |Immigracja, a bibljoteki rządowe.
Czy immigranci korzystają z bez-

płatnych  bibljotek rządowych?
Gdzieżby tam! za daleko chodzić.
Żaden kraj na świecie nie wydaje
tyle pieniędzy na oświatę nietylko
swego narodu, ale cudzoziemców,
ile Stany Zjednoczone. Każde mia-
sto i miasteczko posiada obok ma-
gistratu, poczty, lub budynku sądo-
wego, wspaniały gmach z kolumna-
mi w stylu grecko-attycko-jońskim,
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©Teatr | muzyka
— Miejski Tentr Letni w ogrodzie po=

Bernardyńskim czynny będzie dziś dwu-
krotnie:

O godz. 4-ej dana będzie doskonała

komedja angielska H. Jenkins'a p. t. „Ko-

bieta i Szmaragd” — z H. Skrzydłowską i

W. Ściborem w rolach głównych. Ceny pro-

pagandowe.

Wieczorem o godz. 8 m. 30 „Cudze

dziecko” — nowa komedja W. Szkwarkina,
w której autor przedstawia obraz życia

nowoczesnej młodzieży sowieckiej. Zespół

doskonale zgrany z p. S. Zieliūską w roli

matki. Reżyserja W. Czengerego. Deko-

racje W. Makojnika.

Jutro o godz, 8 m. 30 wiecz. „Towa-

riszcz” Ceny propagandowe.
— Teatr muzyczny „Lutnia”.

godz. 8 m. 30 wiecz. — piękna, melodyjna

operetka Benatzkiego „Noc w San Se-

bastjano* w pierwszorzędnej obsadzie sce-

nicznej, z udziałem Haimirskiej, Łasow-

skiej, Dembowskiego,  Domosławskiego,

Szczawińskiego i Tatrzańskiego w rolach

głównych. Efektowne balety i ewolucje

urozmaicają widowisko. Ceny letnie. Aka-

demicy korzystają ze specjalnych ulg bile-

towych.

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni”.

Dziś o godz. 4 pp. ukaże się na przedsta-

wieniu popołudniowem po cenach propa

gandowych pełna młodzieńczego humoru i

werwy wesoła komedja muzyczna Horowi-

cza „Niech żyje miodošė“ w obsudzie pre-

mjerowej. Ceny propagandowe.
— Najbliższa premjera w „Lutni” W

końcu bieżącego tygodnia ujrzymy słynną

operetkę Granichstaedtena „Oiiow“ z go-

ścinnym występem znakomitej spiewaczki

Janiny Kulczyckiej.

— „Pod białym koniem* w „Lutni”.

W poniedziałek najbliższy ujrzymy raz
jeszcze operetkę Benatzkiego „Pod białym
koniem" w wykonaniu całego zespołu ar-

tystycznego, Dotychczasowe przedstawienia

tej operetki odbyły się przy wypełnionej

|widowni. Ceny miejsc propagandowe.
— Teatr Objazdowy — gra dziś w

Klecku, jutro w Mirze — świetną komedję

Z. Geyera p. t. „Kobietka z eleganckiego

świata”.

Dziś o

— Audycja Towarzystwa muzyki współ-
czesnej. W niedzielę o godz. 19 ' pół w sali

Związku Literatów przy ul. Ostrobramskiej

Nr. 9 odbędzie się ostatnia w tym sezonie

audycja towarzystwa. W. programie zupeł-

nie w Wilnie nieznane utwory Coplanda,
Hindenmitha, Milhauda i młodego kompo-
zytora wileńskiego Rudzińskiego. W cieka-
wej tej audycji udział miedzy innemi biorą:

p. Zofja Bortkiewicz- Wyleżyńska i Marja

Święcicka — śpiew, pp. Ostrowski — flet,
Brajtman — obój i Czosnowski — klarnet.
Towarzystwo Muzyki Współczesnej zapra-

sza na nią wszystkich miłośników dobrej

| muzyki,

— Koncert B. Sykory. Liga Morska i
Kolonjalna korzystając z pobytu w Wilnie

światowej sławy wirtuoza wiolonczelisty p.

Bogumiła Sykory uprosiła go o koncert, z

którego całkowity dochód przeznaczony

jest na Fundusz Obrony Morskiej.
Koncert odbędzie w dniu 5 czerwca o

godz. 8-ej wiecz. w Teatrze W'ielkim na
Pohulance, 
a nad tym gmachem widnieje napis
„łubliic Library' |bibijoteka  Fu-
piicznaj, Niestety, z wyjątkiem kil-
kų stuaeniow i mteiekiualisiow, Di-
bijoieki te swiecą pustkami, Ludzie
„me umieją ocenic tego, co otrzymu-
'ją bezpiatnie. :

4 anei polskich wyliczyiem za-
ledwie kilka tomow Sienkiewicza
lub Frusa, które wszystkie prawie
,przeczytaiem, A jest przecież tu
spora Foionja, skoro medzielami
widzimy polski kościół zapeiniony.
bibijotekarka twierdzi, że nie opia-
<a się sprzedawać poiskich lub ru-

skich książek, gdyż maio Kto się po
nie zgłasza.

(W. każdym razie po miastach, jak
Chicago, butłalo, Detroit 1 innych
większych środowiskach polskich
wybór książek polskich jest za-
pewne większy.

„Macierz Szkolna”, która tyle
dobrego zdziaiaia dla Foionji na
Sląsku, Morawach, w Wiedniu, we
Francji etc., ma tu ogromne pole do
działania. Czy zyskaiaby poparcie?
— z pewnością!
A oświaty by się tu zdało wię-

cej, niż gdzieindziej wśród emigracji.

Znaczki na cześć matek.
W maju rokrocznie Amerykanie

wybierają jedną niedzielę, jako
święto matek. Dzień ten jesi bardzo
uroczysty i każdy nosi różę białą
lub czerwoną, zależnie czy matka
jego żyje lub jest w grobie. Oprócz
tego w dniu tym każde dziecko pa-
mięta o matce, składając jej poda-
runek,

IW, tym roku prezydent Roosevelt
kazał wybić znaczki pocztowe 3-
centowe z portretem artystycznym,
przedstawiającym starą matkę,

Znaczki 5-centowe z wizerunkiem
Kościuszki jeszcze są sprzedawane,
ale są już na wyczerpaniu, Każdy
urząd pocztowy w Ameryce otrzy-
mał wyznaczoną ilość takich znacz-
ków.

Józei W. Bronowicz. 
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Z KRAJU.
POSTAWY. We wsi Łaposie, POSTAWY.

gm. hruzdowskiej, w zabudowaniach|szczyzna, gm.miadziolskiej,

Józefa Zarawlewa, powstał pożar,
wskutek którego spalił się dom mie- 14 domów, 25 chlewów,

szkalny i inwentarz żywy. W cza- 8 spichrzów oraz sprzęty gospodar-

sie akcji ratunkowej doznała popa- skie. Pożar powstał w zabudowa-

rzeń żona poszkodowanego. Pożar niach Maszko Andrzeja wskutek wa-

powstał prawdopodobnie wskutek | dliwej budowy komina. Ogólne stra-

uszkodzenia komina. |ty wynoszą 30.000 zł.

We wsi Pomarow-
powstał

 

Rak Jubileuszowy w Niemnie iii 3
Lidzkim. Wstrząsająca tragedja

- Rok Jubileuszowy w Niemnie, rodzinna,

Huty Szkła, prócz Wystawy książki| GŁĘBOKIE (Pat). W: majątku

= E oi,S aż CAKU Świłka, gminy plisskiej, wydarzyła

sni L= wiernych. sję wstrząsająca tragedja rodzinna.

анаар byt jeszcze otwarciem1. yi,zkaniec tegoż majątku, Kazi-
wyświęceniem pomnika ku czci Chry rz Lutyfski:lat-30;-w- wyńika

stusa Króla. Pomnik Chrystusa dźwi,|"u: aż dzi : iš owi

gającego krzyž wykonala pracownia|Nieporozumien „ro ak h wyci

art-rzeźbiarska znanej firmy war- Pistolet „nagan i strzejd do swej

szawskiej K. R. na Powązkach. Wy- | żony Antoniny, lat 45, trafiając ją w

święcenia pomnika dokonał ksiądz podbródek i prawyobojczyk. Na-

kan. H. Bojaruniec, wobec zgroma-|stępnie strzelił sobie w skioń. Po

dzonych organizacyj katolickich Hut) udzieleniu pierwszej pomocy przez

Szkła Niemen. Podczas akademii|lekarza z Plissy, oboje małżonków

Roku Jubil. wieczorem przemawiał|przewieziono do szpitala w Głębo-

o Chrystusie Królu i Krzyżu ksiądz| kiem, gdzie walczą ze śmiercią.

kan. K. Lubianiec.

Z POGRANICZA.
«Miłe» stosunki sąsiedzkie z Litwinami.

cia, tratwa w pewnem miejscu ze-

rwała się i skutkiem tego kilka-

naście sztuk drzewa silny piąd rzeki
zniósł w dół.

 

Z Oran donoszą, iż grupa pastu-

chów litewskich obrzucała kamie-

niami flisaków polskich, którzy Me-

reczanką spławiałi tratwy z drze-

wem. Jeden z flisaków nazwiskiem

Kołbuć otrzymał ciężkie uderzenie
kamieniem w głowę, skutkiem cze-

go stracił przytomność i wpadł do

wody. Kołbucia wyratowali jego|

towarzysze. Wobec tego, że jeden,

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11 —3 i od 6—8 wiecz.

m6HB

 

ze sterników także ratował Kołbu-! . r оя,

 

  
     

 

     

  
    
  
    
  
  
  
    

 

     

* Powagi świata lekorskiego stwierdziły, że

15% chorób powstaje z powodu obstrukcji.
Chory żołądek jest główną przyczyna po“

wstawania najrozmaitszych chorób,=zanie- |

czyszcza krew I tworzy zła orzemianę

materli,

D-ra LAUERA

nym środkiem dla uzdrowienia

budzają apetyt.

reumatyzm i artretyzm.

i PROCES PRASOWY.

pożar, wskutek którego spaliło się|
9 stodół i!

ZIOŁA Z GÓR HARCU

jak to stwierdzili wybitni lekarze, sa ideal-

usuwóją obstrukcję, są łagodnym środkiem

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję ergo”

nów trawienia, wzmacniają organizm | po”

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUERA
usuwają cierpienia wątroby, nerek,
żółciowych, cierpienia hemoroldalne,

Cen deika Zi. 1.50; podwójne pudałko Zł. 2.50

Sprpedct wepłokuch 1 drogeriach (skl. apiecznych.)

DZIBANIE MIEBRAKI |

SPOR TI
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE.
Do najciekawszych wydarzeń sporto- |

j wych Wilna zapisac trzeba interesująco. za- > zegrają pierwszy swój w tym sezonie mecz
powiadające się derby piłkarskie. dwuchz Łodzią.

czołowych drużyn wileńskich, . Mecz: mię- DZIS UCZNIOWIE GIMN. A. MICKIE-|44 być urządzane tyiko za uprzed-
dzy W., K. S, a Ogniskiem odhędzie się na|

Antokolu o godz, 17 min. 15. |
Mecz ten zadecyduje o prowadzeniu w |

tabelce, gdyż dotychczas obie drużyny
mają równą ilość punktów.

Wiosenne derby. powinny, sciągnąć na

stadjon tłumy widzów, które z zaciekawie-

niem śledzić chyba będą grę obu drużyn.
Drugą dosyć ciekawą imprezą są wy-

ścigi kolarskie na szosie. Wyścigi odbędą
się ogodz. 9 rano naszosie grodzieńskiej.

Na starcie staną wszyscy najlepsi nasi za-
wodnicy.

O godz. 13 kolarze Ochotniczej Straży

Pożarnej rozpoczną z
Ogniowej przy ul. Dominikańskiej. wyciecz-.

| kę dookoła Polski. Jedzie 4 zawodników.-
"Trasa wynosi.około 3 tysięcy kim.
W meczach o mistrzostwo Ligi spotka-

ją się następujące drużyny: Siedlce—Polo-
nia, Warta—Cracoria, L. K. 5-—Garbarnia,

z" EELy GeTNSal. 7 powiadomieniem, żeby Sidorowicz przed-

ne zebranie P.Z.H L. (hokeistów).

WI czasie. rozprawy. doszło parę
razy do scysyj pomiędzy przewodni-
czącym a obroną na tle.uchylania
pytań obrony.

W, dniu wczorajszym zostało za-
kończone przesłuchiwanie świadków
i sprawę odroczono do dn. 2 czerw-
ca, z powodu nienadesłania zeznań
świadków, badanych w drodze -re-
kwizycji w Warszawie.

Przewodniczy rozprawom sędzia
Limanowski, obok którego w kom-
plecie sądzącym zasiadają sędziowie
Chełstowski i Kawecki.

Oskarżenie popiera mec. Szysz-

| W piątek na wokandzie Sądu
Okręgowego znalazła się sensacyjna

| sprawa prasowa. Mianowicie, na ła-

|wie oskarżonych zasiadł red. Piotr;

Kownacki, który na iamach „Głosu

|Wileńskiego" zamieścił szereg arty-
kułów, oswietlających stosunki w

anstytucie Nauk Handlowo - Gospo-

| darczych w Wilnie. Według twier-
|dzenia w tych artykułach, w dn. 30

kwietnia 1933 r. odbyło się w L. N.
JH. G. walne zebranie Bratniej Po-
mocy słuchaczy tego zakładu nauko-

wego, podczas którego doszło do

awantur, wywołanych przez człon-

ków Legjonu Młodych. Zebranie zo-

stało zerwane, zaś sprawcy tego

urządzili w bufecie libację w towa-

rzystwie swego opiekuna, p. Topór-

Wąsowskiego.

Sprawa na tem nie została za-
Койсхопа. Znalazła ona echo w gro-

|nie profesorskiem, gdyż na radzie na-
|ukowej przeciwko p. Wąsowskiemu

wystąpił prof. Studnicki, domagając

jsię usunięcia pedagoga, który na te-

ren Instytutu wprowadził metody

wywiadu oraz walk politycznych.

Niestety, rada naukowa, zamiast
wyświetlenia działań p. Wąsowskie-

go, zajęła się sprawą zatargu po-
między dwoma wykładowcami.

Właśnie artykuły „Głosu Wileń-

skiego” opisywały dopiero cało-

kształt zagadnienia.

Do rozprawy zawezwanych zo-
stało kilkudziesięciu _ świadków,

przesłuchanych przez sąd.
Na pierwszem posiedzeniu mec.

Węsławski zgłosił wniosek o wyłą-

czenie sędziego Kaweckiego, ponie-

waż był on zaangażowany. politycz-

nie w akcji wyborczej w 1930 r.

i zwalczał kandydaturę red, Kownac-

kiego, a także współdziałał na tere-

nie akademickim z Legjonem Mło-   odrzucił,

dych, którego działalnośćjest przed-|kowski.

miotem rozpoznawanej sprawy. Broni

Sąd jednakże wniosek obrońcy|Węsławski,
reprezentowane jest przez delegata Ogniska,

 

podwórka Straży

red. Kownackiego « mec.

red. J. Niecieckiego+
W Łodzi lekkoatleci Białegostoku ro-

WICZA PRZYPŁYNĄ DO WILNA.
Wczoraj otrzymaliśmy list, pisany przez

jednego z uczestników spływu kajakowego

uczniów gimn, A. Mickiewicza, p. W.

Stacewicza. List nadany był w Żodzisz-

kach, koło Michaliszek. Spływającym

uczniom w dalszym ciągu nie uswiecha się

pogoda.
„Mickiewiczacy , spływając pod kie-

rownictwem proi. Konstantego Pietkiewi-
cza, przybędą dziś popołudniu do Wilna.

Witać ich ma całe gimnazjum wraz

z rodzicami, Powitanie odbędzie się na
przystani Szkoły 1echnicznej.

Humory turystów są doskonaie. Jedzie
cała klasa VII, to znaczy 30 sportowców.

SIDOROWICZ JEDZIE DO RZYMU.
Sidorowicz został wyznaczony do repre-

zentacji Polski ne mecz. z Włochami

17 czerwca w Rzymie.

Wczoraj właśnie nadszedł oiicjalny list

stawił potrzebne dokumenty, celem uzys-

kania paszportu zagranicznego. Sidorowicz
startować będzie przeciwko dwvm słynnym
biegaczom: Bacalii i Furji. .Bacaili jest re-
kordzisią świata w biegu „na 1500 mir.
Sidorowicz odjeżdża do Warszawy, by tam
w dalszym ciągu trenować.

Tłoczyński wyeliminowany.
PARYZ (Patj. W) dalszym ciągu

rozgrywek o mistrzostwo między-
narodowe w tenisie stoczył mistrz
Polski Tłoczyński ciężką walkę z
Australijczykiem Mac  Grathem.
Walka zakończyła się zwycięstwem
Australijczyka, który wszedł do dal-
szych rozgrywek, eliminując Tło-
czytiskiego.  Sprawozdawcy pism
sportowych podkreślają, że Iłoczyń-
ski grał po mistrzowsku i że Austra-
lijczyk z trudem pokonał Polaka w
stosunku 4:6, 6:4, 1:6, 6:0 6:2.

Wilno

 
  

} Kupno

` Sprzedaž
Be PETA asBAASSERKV

„Ku PI Ę steroświecką
(antyk) kuszetkę, kanap-
kę. Oferty piśmiennie —
ul. Zakretowa 7, m. 6,
dla A. Z. 630—0г.

DOM DO SPRZEDANIA.

Ziemia własna. Cena do-
  

 

stępna. Krzywa 27—1.
585—1

 

INOWROCŁAWIU-ZDROJU
Kąpiele solankowe, borowinowe, kwazewęglowe. |
Zródłe słone - gorzkie do picia.
Wielkie lahalatorjum solankowe. -

udziela Zarrąd Zdrojowiska.  

„A

Informa  

 

Item, Rodman, Podagrę|
schorzenia kobiece i dzieci leczy się korzystnie

i skutecznie w

 

sacia:)  

 Jeden lub 2 domy
z ogrodem (5-cio miesz-
kaniowe) do sprzedania
z powodu wyjazdu.Adres
w Administracji „Dzien.
Wi“ 618

żołądka,

  

Sprzedam 2 domki, zie-
mi 162 sążni za 4.500 zł.

Žwierzyniec, Žubrowa 3

"blisko kościoła).

kamieni

633—3
 

PLAC sprzedaje się przy

Wytwórnia sztucznych wód mi-
naralnych I napojów chłodzących

pod firmą

„.E.TROMSZCZYŃSKI'
w WILNIE

pod  kierownietwem  współwłaście.
mag. W. Wrześniowskiege

sziuczne _wody - minera'ne (Vichy,
Ems, Karisbad i inne) I nąpoja chło-
dzące przyrządzane wyłącznie na

Zakład: Piwna 7,
Magazyn: Wielka 50

— Dlaczego?
— Obawiam

$rzez tę pożyczkę będę
cię rzat

się, że

dziej widywać, a
dla takiegonie chcę

twa. tracić przyja”gh
ciela,

OPELLAU

|
e mm A

' LETNISKO

  

  
   

Przeciw odciąganiu
młodzieży ©d nauki.

| Ministerstwo oświaty wyslosowa-
|do Go kuratorów okóluik w którym
| zarządza, ze wszelkie imprezy i kon-
| kursy wsrod miodzieży szkolnej mo-

mem zezwoleniem wiadz szkolnych.
(Wiciąganie miodzieży . do imprez i
konkursów uważa ministerstwo za
niepożądane i diatego odpowiednie
pozwolenia mogą być wydawane
tylko w wyjątkowych okoliczno-
ściach.
——
Qd 11-tu iat istniejąca szkocja „ZRO-DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bielizniarstwa, haiiu
itrykotarstwa, Irocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do. Bursy i do Szkoiy i na
Kursa wieczorowe dla dorosiych —
codziennie od godz. 9 — 1,

Zarząd Rady Centralnej
„Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo,

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,86—124,17—123,55. Berlin 208,25
—209,77—207,73.  Holandja 359,12—360,02—-
358,22. Londyn 26,96—27,09—26.85.
Jork kabel 5,29*/+—5,32/2—5,261/:. Paryż
34,96—35,05—34,87. Praga 22,05:/:—21—22.
Stokholm 139—139,70—138,30. Szwajcarja
172,27—172,70—171,84. Włochy 45,07—45,10
—4,95. — Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 86—86,50—26,25.
Lilpop 11,60—11,65. Starachowice 10,60—
10,55. — Tendencja słabsza.

Papiery procentowe: Inwestycyjna 113.
Konwersyjna 66. Kolejowa 58,75. Dolarowa
16%: Dolarówka 53,25. Stabilizacyjna 66,50
—66,75—66,50. 4 i pół proc. L. Z. ziem-
ska 48,50.

Poż. polskie w Nowym J»rku: Dola-
rowa 75,25. Dillonowska 87:/. Stabiliza-
cyjna.112'%. Warszawska 65,50.

Dolar w obrocie pryw, w W-wie 5,264/4,
Rubel: za 5-ki 4,59; za 10-ki 4,61:

Nawy

 
przez||
piękną cerę |

o szczęycia
Puder Abarid chroni i pielęg-
muje Pani cerę; czyniąc z Niej
1awsze ładną kobietę. Napew-
no -zawsze pamiętać Pani
będzie o znakomitym pudrze
Abarid, który dał Pani piękną
€erę i zapewnił powodzenie

/

 

   

 

imr
Druskieniki — Pensjonat
„Gražyna“. Mickiewi-
cza 2 obok zakładu zdro-
jowego, kuchnia  wy-
kwintna, obszerny ogród,

20837

Nauczycielka irancuskie-
go (teorja i konwersacja,
dla dzieci metoda spe-
cjalna, dobra muzyka,
referencje) wyjedzie na
lato, Zawalna 7, m. 2.
Od 12—1. 609—2

Niemieckiego lekcje za
"utrzymanie na wsi, zża-
kres 8 klas, konwersacja,
tłumaczenia. Adres: Wi-

BENIGNINA

LODOWNIE pokojowe
HAMAKI Leżaki.

MASZYNKI do lodów
SIATKA okienna od much

najtanie! w firmie

 

kanalizacja.

  

| PRACA |

Poszukuję pracy
pieięgniarki do chorych

 

—   
.Зрги‹!діс się dwa domy

oraz wszelkie wsdy cery znikną Бетро- I misja, | Ul. Pańskiej 3. Dowie- , -

wrotnie jaż po użyciu jednege słolka Kre- dzieć się ul. Zakretowa 5

RJ Dra Stenzla NAUKA | m. 8, Tel. 19-30. 639 KRUPNI
DEDETIENTOS RODZ AU

DOM sprzedaje się nie-
drogo, tamže mieszkanie
3 pokojowe ao wynaję-
cia. Wiadomość ul. Ko-
narskiego 24. 641

na ul. Antokolskiej w
rejonie szpitala wojsk.
Informacji udziela się ul.
Wielka Nr. 11 m. 3.

 

wulski | „ 14, od d; d

S.H KULESZA ZA SOK sdres"Kiynosa223 ze
wi Zamk 3, tel. 1406. adwiga Lebledzifūska. ausa

| Panvan.|as IL gra

PREMJERA. MOTTO: Czy kobieta może zapomnieć swój;pierwszy pocałunek?
SENSACJA DNIA

Rendez-Vous

Ll
pych wystawy. Nad progr. Atrakcje Seause 0 4, 6, 8! 10,15.

To—vwielki romesntyczny film, tehnący życiem, czarownemi dźwiękami walca| upojaemi tonsmi ara d sza To

noe szaleństw, upojeń I miłości nad medrym Dunajem W roli arerksięcia Rułolłfa v Habsburga JOHN BAR-

RYMORE i niezapomn. bchsterka „Kawslkacy” DIANA WYNYARD. Pikantna treść. Kap talaa gra. Prze-

 

każde kobista,
Mr UE х kowegc . "vd7lela F. W. Murnau

Wschėd Słońca
Czytajcie jutrz. ogłoszenia.z JANET GAYNOR I GEORGE„GBRIENEM w ich genjalnej kreacji,

TELE GRAMI

 

młodzi | starzy z zapartym tchem | wzruszen'=m będą śledzić akcję Monumenła!negodźwię-

INA BENITA, ROSYJSKI CHÓR SEMIONOWA. Tragicznie zmarły ZBIGNIEW STANIEWICZ
oraz OLGA KAMINSKA vysiąpią wkrótce w przebojowym timie orodukeji POLSKIEJ p. t:

„HANKA” (OCZY CZARNE) w kinie
«ROXY>,

 

Silvia Sidney

PI kodrneta
kic Kim,

z n-įnowszaml wydar:eniam! za lydziefi biežą :y),

który wzbudził pewszechne z«nteresowasie.
BD Wyświetla się obecni: z rekordowem powodzeniem

na ekranach New-Yorku, Faryża i Londynu Nad pro-

gram: Dadatki dźwiękowe i nejaowszy Fox“ (UWAGA: Tylko na naszym ekranie co tydziań najświeższy tygodnik

w nowym
wielkim|

tryumf+

 

 

Dziś począteko godz2 ej Nieodwolalnie Ostatni dzień|

F»seynuląey film z życia Legii
Cudzoziemskiej z tego piekła

na ziemi p. !:
Pozatem wyjątkowy "zdoroqgram „Cor D na”.

UWAGA. Jutro wielia «BŁĘDY |

Dziśl MARTWY D © M»

[S
IM

arcydziełe
głośnegoKINO-REWJA

„COLOSSEUM*
NSTROBRAM5KA 5

"=" Wydawca:ALEKSANDERZWIERZYŃSKI |

CENY 02 25 GROSRY.

  

„Legjon śmierci
„Polski Mazur” I ostatnie nowości świata.

4 i SZALEŃ STWA». Szcz: góły zen

kiego ilustrujące działalność konspiraryjaą w dawa”| carsk ej R>sji. Wytwórnia $owkino Moskwa.
Wykorawey najwybitniejsi =rtyści scen moskiewskich2

Na scenie: DODATKI REWJOWE p. t: „DO GÓRY NOGAMI" oraz aktówka „Djabeł nie żona”.

oparte na pamiętnikach
plsarza W Dostojow-

 

 

Flakon 1 a. wystarcza

ber golowania | Hitrewania
sperządzisz pomocy zapra-

wy sklewe: korzeznojj

Peleca Skład Apteczny

Władysława TRUBIŁŁY
WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg T
Tamże woaypa z”na wagę 78 przecudny:

ne 1 — 3liry: wódki.

 

 

 
| raeie:|

N $-cio i
1-mio pokojowe z.wygo-
dami, wyremontowane
do wynajęcia, ul. Wi-
leńska - Nr. --27, Wiado-
mość udozorcy .domu..

632—1

Mieszkanie do wynaję-
cia złożone z 2 dużych,

jednego „małego. pokoju,
kuchni, - z  „wszelkiemi
wygodami, ogródkiem.
„Montwilowski zaułek L.
11 od 5—7. 613

"5 pok. ze wszelkiemi
wygodami, suche, jasne,
słoneczne, z balkonem,
do wynajęcia. od 1
czerwca przy uL Piłsud-
skiego 29. Informacje u
dozorcy. ;;

a, Pokój. duży ,
2 balkonem, wygody,
bez mebli do wynajęcia,
Sierakowskiego „24—9, «

5 623

 

1 lub 2 pokoję z uży-
walnością., kuchąi do
wynajęcia. Suche, sło-
neczne, jasne, Najchęt-
niej dla semotnych. lub
emerytów, |Wiadomošė,.

spóżywczym). 
Wylaždžająs na wieś, niech gosposie pamięta

© potrzebie zrobieniauż 3: я |

„Kawy smacznej"
«anetasawicza |. |. „EICELSIOK“
która się sprzedaje we wszystkichwiększych
handlach,.a nawet w niekiórych solidnie po

I stawionych mniejszych, -

"wany Z

Wileńska.10 (w skiepię |. oiAUG М

Drukarnia A, Zwierzyńskiego,Wilo,MostowsNr. 1.

E 22

(mieszanka
zbožowe)  554—6

Mieszkanie  dla
rodziny,.mogące
pić letnisko, „wolne od
podatku lokalowego: 3
pok. z. kuchnią b. ciepłe,
suche, słoneczne. .Eiek-
tryczność,.. piwnica, i

małej

pralnia z wanną. Soko-;
sa 20 (Zwierzyniec — za
kościołem). 624

“, MIESZKANIE
o 5 pokojach z kuchnią
co wynajęcia. ul. Wiłko*
mierska 11. - 636

POKÓJ
duży, słoneczny, umeblo-

wygodami. do
wynajęcia dla solidnych.
Mostowa 5-a m. 5. 673-3:

Do wynajęcia 3 miesz
kania. po -3 pokcje z
kuchnią przy ul. Lwow
skiej w domu Nr. 11.

DO WYNAJĘCIA |
eleganckich 5 i'6 pok. ze
ws*elkiemi nowoczesne
mi wygodami, odremon-
towane, suche, słonecz-
ne, w ładnym. domu. ul.
T. Zana 7. 640

 

 

  

ze ws.alxiemi wygodami
(łaziensa, water) do wy*
najęcia.. Plaq Matropo 1+.
talny 3, vls a vis mostu
Zarzecze.

POONAJ
*) Cenna przyjaźń,

— Pożycz mi pięć zło*
tych.

ie,

zastą--||

anie 3 pokojowe |

niedrogie, «ciche, . ustrom=
ne. Miejscowość malow-
nicza, sucha, zdrowa
blisko jeziora Smołwy.
Las,, jezioro, polowanie:
Odżywianie świeże„i. ob-
fite, ,Komunikacja  do-
lodna. Poczta  Turmont,
olwark = Paukszteliszki.
Aleksander Jodko. 332-2

URALA

Pakunek,

Do tramwaju wsiadą
aniusia z wielkim tobo=
em. Konduktor mówi: --
— Za ten pakunek mu-

si pani kupić bilet!
— Koniecznie?

Koniecznie.
jest „przepis.

Dobrze. . Jak mus,
to mus! — rezygnuje pa-
niusia, poczem  odwija
toboł;. mówiąc doń:
— Wychodź synku i

siadaj sobie. 1 tak muszę.
| kupić bilet! |

Taki

DWÓR
wiejski. przygmie. letni».

domość Portowa 19 m.
11 od 1—5 pp. 565

LETNISKA
miedrogie w suchej,.i-ma-
fowniczej
las, rzeka w_ pobliżu
można z  całodziennem
utrzymaniem w Kolonji

Zgoda,  dojązd,, autobu-
sem do Jerozolimki, 6
kilom:. od Wilna; Willa
Hryniewskiej. 620

LETNiKOW.
z całodziennem dobrem
utrzymaniem, 3 — 4 oso-
by ;poszukuję. .Komuni-
_kacja. dogodną kilka sta-
cyj od Wilna. Miejsco-

| wość ładna, sucha, dwa
jasy,-dužy-ogrėd owoco-
wy, kąpiel, tenis, Bliższe
szczegóły „od 14 do 17,
ul. Zygmuntowską Nr. 8
m 6. 634—2

Letnisko,- pensjonat
w maj. Witki koło, st.

'Gudogaj. Miejscowość
malownicza, las, rzeka,
łódka, tenis. Informacje:
Mickiewicza.15 — 16 od
„12 do 17. . 626—3

i

CDA TZEUDOKOROYA |

ków z .utrzymaniem „wia- |.

miejscowości, |.

i szczęście w życiu.

„PUDER

   

 

 

i
RÓŻNE |

|TTKTAUk

Nabędę posiadłość miej-
ską w cenie do 45.000 zł. .
w bliskości centrum. Po-
siadłość winna być w
dobrym stanie, skanali-+
zowana.it. p. Może być
z ogrodem. . Pożądane
dom murowany, . Ołerty
Biuro Reklamowe, Gar-
barska 1, dla „Przyjezd-
nego”.

OGŁOSZENIA._.
do „Dziennika Wil"
idoinnych pism
po cenach bardzo

tanich załatwia
"Biuro Reklamowe
St Grabowskiego,

Garbarska 1; tel. 82 |.

 

sprzeda.— zarobi.
Prospekty  wysyla /bez-
płainie „Ksąwerów'. Sp.

" Akc. Radomsko.

 

Poszukuję posady gospo
dyni. Znam się na gospo-
darstwie -domowem, ku-
chni, .podwórzowem, «ho-
sdowli «drobiu si bydła,
najchętniej. na plebanję.
Poczta Suderwa, pow.
Wil.*- Trocki. Michalina
Błońska. «- 2

Osoba w średnim „wieku..
fpo 40-ce) samotna, ła-
godnego usposobienia;
bezwzślędnie -- uczciwa,
„pos<ukuje posady gospo-
dyni, kucharki. Wyma-
<gania skromne. Posiada
„dobre referencje:  Ber-
nardyński (z-k 66 m. 3
Feliksowa. 622
 

Letnisko6, 3, 2 i 1 po-
koje, 4 kim, 'od Wilna,

„das i.rzeka, Wiadomość:
| Zygmuntowska 4 m, 5, od
10 — 12 rano. 638—3
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Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOMICZ, ‚

SKLEP
z urządzeniem do odstą* 

„PERFECTION"“

 

3 -

BARID "

i

Osoba inteligentna po-
szukuje posady  gospo-
dyni u samotnych lub na
probostwo, "może zająć
się gospodarstwem _do-
mowem i. kuchnią. Może
na wyjazd. Adres w Ad-
ministracji „Dzien. Wil.”
„lub oferty: .prosi. kiero=*
wać pod „С. K.“ 558

TYVYYYYWYVYYWY""YPTYYYTY

| Szczyt grzeczności.

Ośmioletni Fredzio jest
niebywałe grzecznem
dzieckiem. Pewnego dnia
przychodzi do mamusi i
pyta:
— Mamusiu! Krew mi

idzie-z nosa, czy mogę
zatamować?

«Оаг@опТ6-

Wykwalifikowany `
rolnik poszukuje posady
Rządcy lub leśniczego.
referencje poważne. UI.
Zamkowa 4 m. 7. gr2

Ada
DRUKI
PILNF:

BILEGY
WIZYTÓWA
ZAPROSZMNIA -.
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA |
BRUKARWI

. TRIERZYŚSKIEGO
Błoałowa ul. Bri.

Css EBS pienia od zaraz. Wileń-
ska 23—13. 635
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„Telefon 10-46 :
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