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WOJEWÓDZTWO

PRZASNYSZ: lista 1 — 10, stron.
narodowe — 1, PPS — 1, żydzi bez-

bój partyjni — 4,

to PUŁTUSK: lista 1 — 8, stron-
jj nictwo narodowe — 2, żydzi — 4.
4 BRZEŚĆ KUJAWSKI: lista 1 —

12, PPS — 3, żydzi bezpartyjni — 1.
KOZIEŁ: lista 1 — 6, stronnic-

/ two narodowe — 4, żydzi — 2,
RAWA MAZOWIECKA: lista 1

—6, stronnictwo narodowe — 2,
stronnictwo ludywe — 4, żydzi — 4.

LUBIEŃ: lista 1 — 6, PPS — 2,
żydzi — 4.

SIERPC: lista 1 — 12, stronnic-
two narodowe — 1, PPS — 5, żydzi

ralį bezpartyjni — 5.
MLOCLAWYK: lista

„Dziennik  

1 20,ch) :
stronnictwo narodowe — 10, chrze-

ej| Ścijańskie zjednoczenie pracy — 6,
je| żydzi bezpartyjni — 1, Sjoniści — 3.

GRÓDEK MAZOWIECKI: lista
1 — 20, stronnictwo narodowe —2,

| żydzi — 2.
gaj MŁAWA: lista 1 — 5, żydzi bez-
o| partyjni 4. 2
| ŻYCHLIN: lista 1 — 8, stronnic-

_ two narodowe — 6, żydzi — 2.
LUBRANIEC: lista 1 — 6, PPS

—2, żydzi bezpartyjni—3, bund—1.

+. ZGIERZ: lista 1 — 8, stronnictwo
narodowe — 16, PPS — 5, Niemcy
— 2, żydzi — 4.
«STAWISZYN: lista 1— 1, stron.

narodowe — 1, 1 — 2.žydzi
WIERUSZÓW: lista 1 — 10, ży-|

dzi — 6.
RYCHWAŁ: lista 1 — 11, ży-

dzi — 1.
___ KONIN: lista 1 — 16, stronnic-

 

doksi — 1, bund — 2.
ŁĘCZYCA: iista 1 — 16,

narod. — 2, żydzi — 6.
' ALEKSANDROW: lista 1 — 2,

stron. narod. — 4, PPS — 3, žydzi
bezpartyni 3, bund—1, Niemcy—10.

BLASZKI: lista 1 — 7, stronnic-
| two narod. — 1, PPS i bund — 1,

P| żydzi — 3.
A PRASZKA: lista 1 — 6,
_| Nictwo narodowe 4, sjoniści 2.

TOMASZÓW: MAZOWIECKI: li-
sta nr. 1 — 12, stronnictwo narodo-
we — 1, PPS-Bund 14, żydzi — 5.

stron.

stron-

Administracji i Drukarni 12-44.

_ two narodowe — 2, PPS — 2, orto-.

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redokcji,

Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej.

Wileński" wychodzi

YNIKI NIEDZIELNYCH
DO RAD MIEJSKICH.

WARSZAWSKIE.

GÓRA KALWARIA: lista 1 — 6,
„stronnictwo narodowe — 1, orto-
doksi 3, bund — 2.

BŁONIE: PPS — 6, stronnictwo
narodowe — 6, żydzi bezpartyni—4,

SKIERNIEWICE: lista 1 — 13,
stron. narodowe — 3, PPS — 3, žy-
dzi bezpartyjni — 5.

SOCHACZEW: lista 1 — 6, PPS
— 1, ludowe — 3, sjoniści — 8.
RACIĄŻ: lista 1 — 5, stronnictwo

narodowe — 3,-żydzi — 4.
MIŃSK MAZOWIECKI: lista 1—

11, stronnictwo narodowe — 4, ży-
dzi bezpartyjni, ortodoksi — 6, sio-
niści — 3,

KROŚNIEWICE: lista 1 Ф
stronnictwo narodowe—2, žydzi—3.

ŻUROMIN: tista 1 — 8, żydzi—4.
ZAKROCZYM: lista 1 — 11, ży-

dzi — 5.
WYSZKÓW: lista 1 1 sympaty-

cy — 9, žydzi — 6, PPS — 1, sioni-
ści — 5.

PRUSZKÓW: lista 1 — 9, stron-
nictwo narodowe — 12, chrześcijań-
skie zjednoczenie pracy — 1, żydzi
bezpartyjni — 2.
NOWY DWÓR: lista 1 — 8, ży-

dzi bezpartyjni — 4, Bund — 4. 
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:

KONSTANTYNÓW — lista 1 —
1, Niemcy —5, ertodoksi — 2, NSPP
— 2.

|. KŁODAWA: lista 1—-9, stron.
|narodowe — 1, żydzi 2. ;

DĄBIE: lista 1 — 11, żydzi bez-
partyjni — 1.

KALISZ: liste 1 — 13, stron. na-
rodowe — 12, PPS — 14, ortodoksi
— 1, zjednoczen żydzj — 5, sioniści

RADOMSKO: lista 1 — 7, PPS 9,
stron. narod. — 3, żydzi — 5,

ŁASK: lista 1 — 8, stron. narod.
— 3, ortodoksi — 2, mni żydzi — 3.

PODDĘBCE: lista 1 — 7, stron.
narodowe — 3, żydzi — 2.

KOŁO: lista 1 — 5, stron. narod,
— 12, żydzi bezpartyjni — 1, inni
żydzi — 6.

PABJANICE: lista 1 — 16, stron.
narodowe — 12. PPS — 8, żydzi—4.

PIOTRKÓW: lista 1—10, PPS i
Bund — 21, stron. narodowe — 9.

BEŁCHATÓW: lista 1 — 4, PPS
!'— 6, ortodoksi — 4, Niemcy — 2.
| OZORKÓW: lista 1 — 16, PPS—

 
;2, żydzi — 6. °
| ŚULEJÓW: lista 1 — 5, PPS i
Bund — 4, stron. narodowe — 4,
Jedn =

stronnictwo ludowe — 7.
ŁĘCZNA: lista 1 — 11, PPS — 1.
ŁUKÓW: lista 1 — 15, žydzi—9.

SIERADZ: lista 1 — 8, stron. na-
rodowe — 11, PPS 1 żydzi — 4.

TULISKO: listą 1 — 11, żydzi 1.
WARKA: lista 1 — 3, stron. na-

| codowe 3, sionisci — 6.
' ZŁOCZEW: lista 1 — 6, PPS — 4

| dzicy — 1, żydzi — 5. +

p WOJEWODZ1WO LUBELSKIE:

s GARWOLIN: lista 1—13, žy-
1) zi — 3
и ŻELECHÓW: lista 1 — 9, žy-
"B dzi — 7.

HRUBIESZÓW: lista 1 — 15,
Stron. ludowe — 1, żydzi 8.
„DUBIENKO: lista 1 — 7, žy-
— 5,
JANÓW. LUBELSKI: lista 1 — 9,

żydzi 4, stron. narod. — 3.
KRAŚNIK: lista 1 — 9, żydzi—8,

  

two narodowe i chadecja — 13, PPS
1 Bund — 6, żydzi bezpartyjni — 3,
Aguda —6.

į SZYDŁOWIEC: lista 1 — 16, ży-
zj — 8,

SKARŻYSKO KAMIENNE: lista
1 — 8, zjednoczenie pracy — 4, ży-

"| dzi — 2,
DĄBROWA GÓRNICZA: lista 1

_| — 19, PPS — 8. stronnictwo narodo-
|| we i chadecja—2, Aguda — 1, skraj-
|| Ra lewica — 2.

KOZIENICE. lista 1 — 10, żydzi
> 6.

BĘDZIN: lista 1 — 18, PPS — 4,
ajna lewica—3, ugrupowania ży-

dowskie — 15.
RADOM: lista 1 — 13, PPS—26,

żydzi —9,
. OPATÓW: lista 1 — 9, sttron-

| Mictwo narodowe — 1, żydzi — 6.
||  KŁOBUCKO: lista 1 —11, stron-

|| Nictwo narodowe —4, żydzi — 1.
PROSZOWICE: lista 1 — 5, stron.

 

' stronnictwo ludowe 2,
'narodowe 1, żydzi 5,

| RADZYŃ: lista 1 — 12, żydzi—4,
| MIĘDZYRZEC: lista 1 — 14, ży-
|dzi — 10.

ZAMOŚĆ: lista 1 — 15, żydzi —
6, PPS — 3.

SZCZEBRZESZYN: lista 1 — 8,
stionnictwo

WOJEWÓDZTWO KIELECKIE:

KOŃSKIE: lista 1 — 6, stronnic- WŁOSZCZOWA: lista 1 — 8,
bezpartyjni — 2, żydzi ortodoksi—2,

| żydzi bezpartyjni — 1, sioniści — 2,
poalej-sion — 1.

WOLBROM lista 1 — 6, stron.
narodowe 4, oriodoksi — 3, sioni-
ści — 3.

Ostrowiec: lista 1 — 10, stron-
narodowe — 3, PPS — 6, ugrupo-
wania żydowskie 13.
SKALBMIERZ: lista 1 i sympaty-

cy — 7, stronnictwo narodowe — 3,
żydzi — 2.

MIERZBNIK:: lista 1 — 10, PPS
— 2, żydzi — 4. A
„SOSNOWIEC: lista 1 — 24, PPS

— 9, lista właścicieli — 1, żydzi —
10, skrajna lewica — 4.

MIECHÓW: lista 1 — 5, stron-
nictwo narodowe 6, żydzi — 5.

PROSZOWICE: lista 1 5,
stron. narodowe — 3, ortodoksi — 4.

" ZWOLEŃ: lista 1 — 10, arto-
doksi i sjoniści — 5.

OPOCZNO: lista 1 — 10, stron-
nictwo narodowe — 2, PPS — 1, j| Sarodowe — 3, żydzi bezpartyjni—4. ortodoksi — 3.

codziennie.
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OGŁOSZENIA:
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
Ogłoszenia

Terminy
druku mogą być: przez Administrację dowolnie zmieniane

  

Lwyciestód wyborcze
Stronnictod Narodowego

Wea wszystkich większych ośrodkach
więxsześś zdobyła epczycja.

Na idnem miejscu zamieszczamy komunikat Polskiej
Agencji Telegraficznej z danami cytrowemi a poszczegól-
nych miast. P. A. T-iczna pomija (czy nieświadomie P —
przyp. zecera) dane z większych ośradków, w których
niema! wszędzie odniosła zwycięstwo epezycja, a przede-
wszystkiem Stronnictwo Narodowe.

I tak większość opozycyjną malą:
Sanacja _ Stron. ar. P.P.S. Żyd.

Sieradź 8 11 1 —
Kalisz 13 12 14 9
Katė 5 12 — 7
Pabjanice 16 12 8 4
Piotrków 10 9 21 —
Pruszków 9 12 — 2

Ch. D.—1
Miawa 5 16 2 5
Zgierz 8 16 5 4

Niemcy 2
Najefektowniej jednakże wypadły wyniki wyborów w

największym ośrodku przemysłowym—W ŁODZI.
NA 72 MANDATY ZDOBYŁO STRONNICTWO NARO-

DOWE 40. t. |. aksolutną większość,
Nie znamy jeszcze podziału mandatów w Lublinie,

gdzie obliczania głosów zakeńczyło się dopiero w ponie-
działek e g. 7-ej wiecz.

Według prowizeryczaych danych na listę STRONNIC-
TWANARODOWEGO PADŁO 13,400 GŁOSOW, na sanację—
13,250 | P.P.$S.—2,305 i Bund 4530.

Brak wiademeści z Częstochowy, Kielc i Siedlec, gdzie
również Stronnictwo Narodewe jest silne.

Zresztą i w pomniejszych miasteczkach,
listy Stronnictwa nie zostały unieważniene,
serwować przyrost głosów narodowych.

W wielu miastach, jak Radomiu, Sandomierzu i t. p
unieważniono listy Stronnictwa w wielu okręgach.

W Częstochowie, Kaliszu, Piotrkowie, Kielcach uniewa-
żniono listy narodowe w kilku okręgach.

gdzie tylke
dał się zaok-

 

SOSNOWIEC. (Pat). Dopiero © botnicze 1 mandat.
godz. 6-ej rano ukończono oblicze- Będzin. Nie ukończono tu jeszcze
nie głosów oddanych przy wyborach|obliczeń, Przypuszczalnie na 40 man
do rad miejskich. Według tymcza- | datów lista bezpartyjnego bloku go;
sowych danych na ogólną liczbę 48 | spodarczego uzyskała około 20 man*
mandatów lista bezpartyjnego bloku|datów.
gospodarczego uzyskała 24 mandaty. Dąbrowa Górnicza. Przy wybo-
PPS. (związki k!asowe) 9 mandatów,|rach na podstawie obliczeń wszyst-
jednolity front robotniczy (komuni-|kich 10 okręgów liczba mandatów
ści) 4 mandaty, żydzi 10 mandatów, |bez bloku gospodar. na ogólną liczbę

 

 zjednoczenie gospodarcze 1. 32 mandatów zdobyła 18. Jedność
W. Czeladzi na ogólną liczbę 24|P. P. S. (związk. klasowe) 8, jednoli- |

mandatów B.B, W.R. uzyskał 20 man- |ty front gospodarczy
datów, jednolity front roboczy (ko-
muniści) 3 mandaty, ugrupowania dowy 2, żydzi 1 J
chrześcijańsko - mieszczańsko - ro-

Pierwsze posiedzenie nowego gabinetu.
'WARSZAWA. (Pat). 28 bm. od-|:praw będących na porządku obrad,

było się pod przewodnictwem prot.| rada ministrów rozpatrzyła į uchwa-
dr. Leona Kozłowskiego  posiedze-| jiłą 2 projekty rozporządzeń rady,
nie rady ministrów. Na posiedzeniu| ministrów w sprawie wykonania u- |
tem: uchwalono m. in. różne rozpo-| stawy o zaopatrzeniu emerytalnem|
rządzenia rady ministrów o zmianie| funkcjonarjuszów państwowych i
granic poszczególnych powiatów.|zawodowych i w sprawie przekaży- |
Zmiany te pozostają w związku z| wania składek emerytalnych przez
wejściem w życ:e nowej ustawy sa- j funkcjonarjuszów państwowych i
morządowej i opracowanemi przez zawodowych wojskowych oraz  po-
ministerstwo spraw wewnętrznych wzięła uchwałę o utworzeniu w
na podstawie tei ustawy granicami przedsiębiorstwie „PKP* referatu
gmin zbiorowych. Wśród innych komunikacji samochodowej. i

Samolaty sowieckie w Paryžu i Warszawie |
tisleionėm od wlasnego korespondenta !

WARSZAWA. Na dzień 18 lipca zapowiedziana została w Paryż: |
wizyta eskadry ssmolotów sowieckich w liczbie 10 aparatów. Po drodze |
de Paryża lotnicy sowieccy wylądują w dniach 16 lub 17 lipca w War |
szawie.

Wybuch petardy
w lokalu sjonistów we

Lwowie.
_ LWÓW. Pat Dziś o godz. 3ej

w nocy w lokału egzekutywy sioni-
stów wybuchła petarda na 1-szem
piętrze. Wskutek tego powstał po-
Żar, ugaszony jednak przezfwożne-
go przed przybyciem straży ognio-

 

 

  

Zawieszenie «Naszego
6losu».

DYNEBURG. Pat W związku >
ogłoszeniem stanu wejennego i ze
wieszeniem wszystkich organizacyj
politycznych, w tej liczbie i polskie-
go Zjednoczenia narodowego na
Łotwie, pismo polskie „Nasz
Głos”, jako organ zjednoczenia wej. Dochodzenie w toku. uległo zawieszeniu,

,mos, Czechosłowacji Benesz i dele-

Ko  'a czekowe*w P. K. O. Nr. 80187.

WYBOROW

 

WOJEWODZTWO WILENSKIE:

PODBPODZIE: lista 1 — 3, sio- SMORGONIE: listą 1 — 6, ży-
niści — 4, dzicy — 5. |dzi bezpartyjni — 6.

Święciany: lista 1 — 11, sioniści|  MOŁODECZNO: lista 1 — 12,
— 4, Bund — 1. stronnictwo ludowe 1, sioniści — 2,
NOWE ŚWIĘCIANY: lista 1—5,|różni — 1.

sioniści — 3, dzicy — 4. RADOSZKOWICE: lista 1—12!/2.
GŁĘBOKIE: lista 1 — 16.
DOKSZYCE: lista 1 — 12.
DZISNA: lista 1 — 12,
OSZMIANA lista 1 — 10, żydzi

RAKÓW: lista 1 — 8, żydzi — 4.
NOWOWILEJKA: lista 1 — 12,

PPS — 4.
TROKI: lista 1 — 12.

 

bezpartyjni — 5 WILEJKA: lista 1 — 12.

WOJEWODZTWO NOWOGRODZKIE:

SZCZUCZYN: lista 1 — 5, stron- chrześcijańskie zjednoczenie pracy
nictwo narodowe — 1, żydzi 10. — 1, żydzi bezpartyjni — 5, sioniści
WOŁKOWYSK: lista 1 — 15, — 3,

WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE:

BIAŁYSTOK: lista 1 — 23, hsty| katolicka-narodowa — 4, lista ży-
żydowskie — 12, stronnictwo naro-|aowska — 8.
dowe — 6, PPS i Bund — 7. OSTRÓW MAZOWIECKI: lista
RAJGRÓD: lista 1 — 8, żydzi—4. |1 — 14, stronnistwo narodowe —6,
GRAJEWO: lista 1 — 4, stron.|żydzi — 4, :

narodowe — 1, chadecja — 7, żydzi| GRODNO: lista 1 — 26, chadecja
— 4. — 5, żydzi — 9
ZAMBRÓW: lista 1 — 9, stron. WASILKÓW: lista 1 — 7, żydzi

|narod. i chadecia — 1, žydzi — 6, |— 3, PPS — 2.
ŁOMŻA: lista 1 — 20, stronnic- NOWY DWÓR: lista 1 — 7,

two narodowe —5, żydzi bezpartyj-|stronnictwo ludowe — 2, żydzi — 2,
ni — 5, Bund — 2. Chadecja — 1.

ODELSK: lista 1 — 4, stronnic- STAWISKI: lista 1 — 5, żydzi
two a” — 8. — 7.

KOLNO: lista 1 — 13, žyčzi bez- BROK: lista 1— 9, lista żydow-
partyjni — 3, + ska — 1, Bund — 2.

LAPY: lista 1 — 8, PPS — 7, ży-| AUGUSTÓW: lista 1 — 15, chrze-
dzi — 1. ścijańskie zjednoczenie pracy — 6,
OSTROŁĘKA: lista 1 — 12, lista żydzi bezpartyjni — 3,

WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE:

TUCHÓW: lista 1 — 9, stron- LIMANOWA: lista 1 — 6, żydzi
nictwo ludowe — 1, żydzi — 2. — 6.

Myślenice: lista 1 — 11, stron- ŻABNO: lisia 1 — 8, ortodoksi
nictwo ludowe — 2, ortodoksi — 3, ; — 4,

JORDANÓW: lista 1 — 11, or- | WILEMOWICE: lista 1 — 12.
todoksi — 2. MAKÓW: lista 1 — 6, strónnic-

DĘBICA: lista 1 — 11, żydzi—5. | two ludowe — 1, żydzi — 1, stron-
SĘDZISZÓW: lista 1 — 5, żydzi nictwo narodowe —3.

— 6, stron. narodowe —i. | MIELEC: lisia 1 — 9, žydzi — 7.

WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE:
LWÓW: lista 1 — 46, stronnic- PRZEMYŚL: lista 1 — 24, PPS—

two narodowe — 5, PPS — 5, sioni- 3, stronnictwo »arod. — 3, Undo—1,
ści 9, żydzi bezpartyjni — 7. ugrupowanie żydowskie — 9.
RUDKI: lista 1— 9, ortodoksi—3. CIEŻOMINCE(?): lista 1 — 9,
ROZWADÓW: lista 1 — 4, stron. | stronnictwo ludowe 3.

ludowe—1, sioniści 4, ortodoksi—1.| KRAKOWIEC: lista 1 — 9, stron-
STRZYŻÓW. lista 1 — 6, chrze-'nictwo ludowe — 1, Undo — 1, sta-ścijańskie zjeduoczenie pracy — 3, | rorusini — 1. +

ortodoksi — 2, sioniści — 1. | BARANÓW: lista 1 — 10, żydzi
GŁOGÓW: lista 1—6, bezpartyj- — 2.

ni — 1, stron. rarodowe —1, orto-| SAMBOR: lista 1 — 17, stron-
doksi — 4. nictwo ludowe — 2, chrześcijańskie

TARNOBRZEG: lista 1 — 8, zjedn. pracy — 1, żydzi bezpartyjnistron. narodowe — 1, stron. ludowe ! — 3, sioniści — 1.
1, sioniści — 1, ortodoksi — 5, DUKLA: lista 1 — 4, stron. lu-

RZESZÓW: (ista 1 — 15, chrze- ', dowei narodowe — 1, ortodoksi—3,zy (komuniści) 3 |ścijańskie zjednoczenie pracy — 3, sioniści — 3,mandaty, chrześcijański obóz naro-! stronnictwo narodowe — 2, PPS —!. JANÓW: lista 1 — 7, Rusini —1, ortodoksi bezpartyjni — 6, sioni- '3, żydzi — 2,
ści — 5, л

Konferencja rozbrojeniowa.
, „GENEWA, (Pat). W ciągu dzi-|slądy Stanów Zjedn. na kwestję

siejszego przedpołudima przybyłodo | kontroli zbrojeń, formułując pewne
Genewy wielu delegatów. Przybyli1 г propozycje w (tej sprawie. Simon
m. in. minister Barthou, któremu rozmawiał również z przewodniczą-
towarzyszą minister marynarki cym konferencji rozbrojeniowej
Pietri i sze sztabu generalnego Ga-
ielin, dalej ministrowie spraw za-'
granicznych sir John Simon, Turcji
Tevfik Ruszdi bey, Rumunii Titu-
lescu, Belgji Hymans, Grecji Maxi-

Hendersonem, który pozatem nara-
dzał się z min. Barthou

GENEWA. (Pat).  Prezydjum
konferencji rozbrojeniowej zebrało
się dziś popołudniu pod przewodnic-
twem Hendersona. Zgodnie z prze-
widywaniami posiedzenie miało
charakter czysto formalny.

W rezolucji prezydjum  postano-
wiło zaczekać na oświadczenia, któ-
re zostaną złożone w komisj; głów-

gat Włoch baren Aloisi,

Wkrótce po przybyciu min. Si-.
mon konferował z delegatem Stanów
Zjedn. Normanem Dawisem, który
jutro wygłosi w komisji głównej
mowę precyzująco szczegółowo po-

Zawiadamiamy. iż rezpoczęliśmy eprzedaży
ZAŁESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK
PRZYSTANKU EPO NARY
PRZYSTANKU

pod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW
z M bliskość od mias! tkowo ы

i zdrowotną" 2 akt i tanią koauskeji Z 4mieć
od а).

dne spłaty.Parcele od 500 = na do,
ao udziela Žarząd, leńska 35 m. 10, od 10—2 i ed 6—7-ej.
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$ ki wątpliwą. Radykalne koła sanacyjne

Skecz  

DZIENAUK MILEENSKI | 
 

2 WA к LŽ 3

Za kulisami zmianų = Ss# Żydzi а sanacja.

gabinetu. M. Kleinbaum porusza („Hajnt'”*, władzy sanacja mioże bronić się dwo-

Ustapienie į. J. Jędrzejewicza, Z 16 b. m.) wzrost judolobji w Polsce ma šrodkami: i) walką z judofobją

ze stanowiska premjera i objęcie

kierownictwa gabinetu przez p. dr.

Kozłowskiego, zostało ochizczone w

prasie sanacyjnej „zmianą warty”.

Jedyny to istotnie sposób przedsta-

wienia wypadków, których znacze-

nia ani powodów nikt w Polsce poza

niewielkiem gronem wtajemniczo-

nych nie rozumie.

Nie bez słuszności pisała też o tej

zmianie, naogół nieźle orjentująca

się w kulisach obozu prorządoweśgo

prasa żargonowa:

„—W kołach decydujących istnie-

je, jak widać pogląd, że premier nie

powinien być obciążony zbyt długo

sterem rządów bowiem oprócz po*

żądanej rutyny okoliczność ta może

wytworzyć niepożądaną skostnia-

tość. Dlatego to widocznie, jesteśmy
tak często świadkami zmian gabine-

tów, w których nie dostrzegamy ani

celu, ani sensu. A być może to nie

jest takie krzywe, jak się nam wy-

daje“.
Tymczasem obecnie zaczynają

przenikać z za kulis ostatniej zmia-

ny gabinetu pewne informacje, wy-

jaśniające powody tej „zmiany war-

ty”.

IW sferach sanacyjnych toczy się

obecnie walka pomiędzy konserwa-

tystami a radykałami. Ziemianie w

swoich usiłowaniach ratowania się z

i wskazuje na zarysowujący się nie-

bezpieczny dla żydów układ sił w

„Nietylko my,

polski nacjonalizm,  uzewnętrzniony tak

nagle przed naszemi oczyma i wywołujący

niepokój o nasz dzień jutrzejszy. Również

wiadze bezpieczeństwa, najlepie mogące

crjentowač się w faktycznym układzie

czynnych sił politycznych w społeczeństwie,

po przeciwżydowskich rozruchach dowie-

działy się dopiero, że w Białymstoku np.

istnieje taki liczny ruch młodzieży narodo-

wo-radykalnej”.+

Judofobja tkwi w większości
społeczeństwa polskiego:

„Ta zaraza przecież przekroczyła dale-

ko granice endecji. Ona opanowała zjedno-

czoną partję chłopską. Sanacja nie ma naj-

mniejszej chęci rozpoczynać wojny domo-

wej przeciw judofobji. Lęka się ona skom-

promitowania się sympatjami do żydostwa

i ten fakt nie jest trudny do zrozumienia”.

Walka z judofobją jest niebez-
pieczna dla sanecji. Przywódcy jej

„zdają sobie sprawę, że dalszy wzrost

nastrojów przeciwżydowskich, dyskontowa-

nych politycznie przez endecję, może w

końcu doprowadzić do tego, że nastroje

szerokich mas przechylą się na stronę en-

decji, a to grozi trwałości obecnego regi-

łonie społeczeństwa polskiego: į
żydzi, jesteśmy przera-|

żeni wielką siłą, kiórą rozporządza skrajny |

| lżejszą” drogę"

| waniem przeciwdziałania
"niu się społeczeństwa polskiego od

przez szkolenie szerokich mas w
uległości żydostwu (,„w duchu spra=
wiedliwości, równości ludzi i brater-|

2) przejściem: zajstwa narodów '),
stronę judofobów.
już, że sanacja wybrała

Autor dostrzega
tę drugą

„Dosyć jest wspomnieć słynną mowę

Miedzińskiego w Sejmie, nową ustawę prze-

mysłową, cofnięcie koncesyj żydowskim

właścicielom autobusów, przeciwżydowskie

kasła sanacji i podczas wyborów do rad

miejskich w wielu miastach, wzmożony ton

przeciwżydowski młodzieży sanacyjnej

(„Legion Młodych ), pełne zachwytu arty-

kuły „Gaz. Polskiej”, „Kurj. Porannego” na

cześć nowopowstalej polskiej partji hitle-

rowskiej N.-R. Conajwyżej będą utrudnia-

ne przeciwżydowskie napady, lecz
źródło, to znaczy przeciwżydowska agitacja,

pozostanie bez przeciwdziałania, a wynik

tego: prawdziwy potop judofobji”.

Żydzi muszą zająć się zorganizo-
wyzwole-

żydostwa:

I

ich |

Od niedzieli w

sprawdzić, czy został zamieszczony

krewnych znajomych i wogóle innyc

cztą jest niadopuszczalne.

i nazwisko wpisane jest właściwie, t.

Sprawdzać można nietylko wpisanie ssmego siebie, ale równieź

I obwodowych ko-

w spisie wyborców i czy jego imię

zn. bez omyłek.

b osób.

| Brzed Gyhorami do Rady Miejskiej.
p. a ° ”

Sprawdzajcie spisy wyborców!
lokalach okręgowych

|misyj wyborczych wyłożone są od godziny 16-ej do godžiny 21-ej następujący komunikat:

spisy wyborców do Rady Miejskiej celem przejrzenia.

Każdy wyborca winien w ciągu tygodnia t. zn. do dn. 2 czerwca przez bandy bojówkarzy wybor-

Centrala Chrześcijańskich Związ-
jków Zawodowych nadesłała nam

{ Wobec kilkakrotnego porwania

'czych list kandydatów na radnych
miasta Wilna z podpisami, złożone-
mi przez członków Chrześcijańskich
|Związków Zawodowych -— wzywa
|się wszystkich członków i sym-

O ile czyjeś nazwisko jest w spisach pominięte, należy przedłożyć patyków  Ohrześcijańskich  Związ-

jw Komisji Obwodowej lub Okręgowej dowód, gdzie się istotnie i od ja

Jkiego czasu zamieszkuje i zażądać wpisania na listę wyborców. Żądanie

wpisania na listę można złożyć ustnie lub na piśmie, ale przesyłanie po-

ków do stawienia się w sekretarja-
cie Centrali Chrześcijańskich Związ-

| ków Zawod. (ul. Metropolitalna) we
| wtorek 29 i we środę 30-go maja rb.
jw godzinach od 8-ej rano do 9-ej

Dowodem zamieszkania może być zaświadczenie z Miejskiego Biura, wieczorem (21-ej) w celu podpisy-

biurze Komisji zażądać sprostowania
wód osobisty.

mieszczone w spisie wyborców,- „Dożyliśmy takiego stanu, kiedy nikt

nie broni nas od krzywdy i nikt nie słucha

skarg biednego narodu. Dłużej tak być nie

może!”

Jest w tem i świadomość swej
trudnej sytuacj: i gorycz zawodu, me'u“.

Przeciw

„Hajnt* podaje następującą in- 
katastrofalnej sytuacji gospodarczej,

widząc, że polityka p. Jędrzejewicza

prowadzi ich do ruiny, czynili wiel-

kie wysiłki, aby ten stan rzeczy

zmienić. W trwającem przeszło mie-

siąc ostatniem przesileniu gabineto-

wem konserwatyści mieli jakoby po- |

ważne podstawy oczekiwać, że uzy-

skają oni większy wpływ nie bieg

spraw rządowych. Spodziewali się

między innemi, że ważniejsze teki

gospodarcze powierzone zostaną ich

ludziom.
Równocześnie z zabiegami o teki

konserwatyści podjęli energiczne

kroki celem uzyskania poparcia sfer

katolickich, a w szczególności nie-

których przedstawicieu episkopatu

polskiego. Chcieli się poprostu oka-

zać użytecznym: dla obozu prorzą-

dowego.
Ziemianie jednak natrafili na du-

że trudności wśród ster przemysło-

wych. Trudności te ujawniły się w

związku z pertraktacjami gospodar-
czemi z Niemcami, oraz z wyjazdem

delegacji rolniczej do Niemiec.
Z rozmów przeprowadzonych w

Berlinie wynikaio, że Niemcy goto-

wi są nabyć nasze zboże i produkty
rolne, ale wzamian za sprzedanie
«woich wyrobów przemysłowych do
Polski.

Przemysłowzy połscy nie chcą
wogóle zgodzić się na. sprowadzanie
z Niemiec jakichkolwiek wyrobów, a

chcąc zastraszyć rolników wystąpili

przeciwko wsze!kiej interwencji dla

podtrzymania cen zboża, przeciwko

cłom eksportowym i t. d.
WI przesleniu gabinetowem szło

o to, które stanowisko zwycięży.

Konserwatyści kokietowali grupę
prorządową swemi rzekomemi wpły-

wami w kołach katolickich, prze-

mysłowcy straszyli widmem powię-

kszenia bezrobocia w miastach.

Przemysłowcy — jak się zdaje —

zwyciężyli. Przedstawiciele konser.

watystów do rządu nie weszli, a po-

lityka premjera Kozłowskiego i no-

wego ministra przemysłu i handlu, p.

Rajchmana, pójdzie pra i
po linj: życzeń przemysłu. Ewentu-

alny układ gospodarczy z Niemcami

obejmie głównie wywóz z Polski
drzewa, a przywóz z Niemiec ma-

terjałów samochodowych. Natomiast

właściwe artykuły rolne będą w

układzie mało uwzględnione.

To też na ostatnim trzydniowym

zjeździe ziemian w Warszawie pa-

nowały nastroje minorowe

Żadnych formalnych uchwał ani
rezolucyj nie powzięto. Wszyscy

mówcy domageii się dalszego wy-

bitnego obniżenia oprocentowania,

redukcji zobowiązań powstałych z

tytułu kredytów, udzielonyci. na ce-
le specjalne,  zwizji świ.dczeń so-

cjalnych i obniżenia płac robotników

iolnych celem zmniejszenia kosztów

wytwórczości. W/ysunięte w czasie

obrad postulaty wzięte będą za pod-
stawę akcji na 1zecz ziemiaństwa u

czynników rządowych.
Czy jednak zabiegi konserwaty-

stów spotkają się z większcm uzna-
niem u p. Kozłowskiego, niż uprzed-

nio u p. Jędrzejewicza jest rzeczą

tworzonego przy „Centrali

| jakiego żydzi doczekali się ze strony
temu upadkowi swojejsanacji.

 

Sklepy niežydowskie množą sie...
większyła się w porównaniu z okresem

Ewidencji Ludności, znajdującego s.ę przy Magistraie (ul. Dom nikańska 2).

Zaświedczenia wydawane są bezpłatnie.
O ile imię lub nazwisko wyborcy jest wpisane omyłkowo" należy w

i w tym celu trzeba przedłożyć do-

„ Nie zaniedbajcie sprawdzić spisu wyborcówI Osoby, nieza-

nie będą miały prawa głosu!

WSZYSCY NA FRONT WYBORCZY!

Podział Gilna na obwody głosowania.
OKRĘG Vi.—Lokal komisji okr.—ul. Holondernia 12

OBWÓD Nr. 1 UL. PIASKI Nr 1
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 15)

' Aleksandrowicze — Pošpieszka Cegiel-
nia stara — cała, Kolonja magistracka—ca-

 

formację na podstawie danych Biu- przedwojennym pięciokrotnie. Z tego po- ią, Kolonja — Kasy Chorych i inue osiedie

ra statystyczno-ekonomicznego, u. | wodu bardzo cierpią sklepikarze żydowscy położone obck kołonji, Kontr-Werki, szosa

żydow- |w miasteczkach. Również we wsiach po- Niemeńczyńska, Pośpieszka—caia, wieś Pi-

skich kas bezprocentowych” (C. K.| wstały sklepy nieżydowskie i włościanie lakolnie — cała, tolw. Pośpieszka i pole

B.).
środkami żydowskiemi. Posiada już

Biuro nawiązało kontakt z o-| nabywają tam niezbędne prodvkty”.

Może nie pięciokrotnie, ale licz-

Wyścigowe, ul. Podwerkowska — cała, wieś
Rulikiszki — cała, Rajska-Dolina—parzyste

około 300 stałych korespondentów.|ba sklepów polskich powiększyła wszystkie, Saraj-Turtak, Wołokumpie—ca-

!

|

 
„Hajnt* w depeszy ż. a. t. z War-

szawy donosi o memorjale, skiero-
wanym do ministerstwa spraw we-
wnętrznych przez posłów sejmo-
wych — ortodoksów z Klubu BB. w
sprawie judofobii,

„która wzmaga się w różnych miastach
Polski i która przybiera formy dzikich chu-

ligańskich napadów na żydów, jak to wy-

Częstochowie, Pruszkowie, Kłobucku, Tru-

BERLIN. (Pat). Z mizjscowości
oldenburskiej Altenesch odbył się
manifestacyjny obchód  700-letniej
rocznicy buntu chłopskiego przeciw-
ko ówczesnemu biskupowi Bremy
Gerhardowi z roku 1234.

IW przemówieniu wygłoszonem na
tej uroczystości, przywódca nie-
mieckiego stanu chłopskiego min.
Darre zaatakował w niezwykie ostrej
łormie kościół katolicki, oskarżając,
że książęta kościoła łączyli egoistycz
nie religję z własnym interesem poli-
tycznym. Klęska chłopów Doino-
Saksońskich w bitwie pod Stedin-
ger, gdzie powstańcy byli zdziesiąt-
kowani -dowoczi, zaznaczył min.
Darre, jak słuszne jest żądanie naro-
dowych socjalistów, aby przedstawi-
ciele kościoła trzymali się z dala od
polityki, Przytem — oświadczył da-
iej minister — obojętne jest, żeby
urzędnicy chłopów byli książętami
«ościoła, czy udzielnymi władcami
swieckimi, gdyż jedni i drudzy wy-
zyskiwali swoje stanowisko dla
ugruntowania wiasnej egzystencji na
barkach chłopów niemieckich. Mi-
nister Darre zwrócił się następnie
przeciwko monerchistycznym kołom
niemieckim, ostrzegając przed próbą

MOSKWA. (Pat). Jeden z naj-
wybitniejszych ongiś trockistów Lew

| Kamieniew, przyjęty z powrotem do 

„Liczba sklepów  niežydowskich po- się. Gorzej jest z hurtowniami.

RABINI INTERWENJUJĄ.
skolasie”.

| "W tym memorjale
| „żąda się energicznego wystąpienia ze

| strony zządu przeciw dzikim chuligańskim
napadom, za które ponosi winę prasa en-

decka, prowadząca dziką przeciwżydowską

pagankę“.

Wkrótce
„w tej sprawie odbędzie się konieren-

 

z min. spraw. wewn. Pierackim*.

 

Wulka z kościołem w Niemczech,
ściągnięcia mas chłopskich do pro-
pagandy na rzecz monatchji. |

Chłop niemiecki nie zapomniał
też o licznych zbrodniach dokona-
uych przez władców na stanie chłop.
skim.
My chłopi niemieccy — zakoń-

czył Darre — nie widzimy żadnej
korzyści w tem ażeby naszą krew
ofiarowywać na rzecz odrębnej poli-
tyki dynastycznej, Chłopi nie mają
żadnego powodu do sprowadzenia z
powrotem tych, którzy w chwili naj-
większego  niebezpieczeństwa ich
opuścili.

Przemawiał również przedstawi-
ciel urzędu zagranicznego dr. Ro-
senberg, oświadczając: „Świętą zie-
mią dla narodowych socjalistów nie

kraj na który lała się krew niemiec-
ka. Świętą ziemią jest Maiborg ; Ste-
dinger. Dziś znęidujemy się w okre-
sie rewolucji, której celem jest zdo-
bywanie żądań niemieckich dla idei
narodowych socjalistów. Rozpoczął
się nowy okres przygolowań do 

partji w grudniu r, ub. zosiał miano-itgvvacy mudsii FL

ofiar. Ci, którzy polegli pod Stedin-
ger zmartwychwstaną w pamięci
jedności narodowej.

 

Kamieniew dyrektorem Instyt, Literat.
‚ _ Rosyjskiej.

wany dyrektorem Instytutu Literatu.
ry Rosyjskiej przy Sowieckiej Aka-
demji Nauk.

 

| ZWYŻKA PENSYJ W SOWIETACH.
|  MOSKWIA. .Pat). Ukazał się de-
| kret podwyższający pensję od 6 proc.
"do 28 proc. najniżej uposażonym

TOKIO. (Pat). Japońska agencja
Rengo podaje, że rząd japoński jest

wiem Paryża przemawia ten wzgląd,

NOWY YORK, (Pat). Oibrzymi
ruch miejski 7 miljj Nowego Yorku
najlepiej ilustrują cyfry ogłoszone w
miejscowej komisji tranzytowej.
Stwierdzają one. że koleje podziem-
ne, naduliczne, tramwaje i omnibusy,
przewiozły w
 

powszechnie już zdaje się przyjęły

opinję, że konserwatyści ; ziemiań-

stwo, jako warstwa, są na wyginię- 
a kekėi

ciu i że żałowac tego nie należy.

SES kge IZ 

| funkcjonarjuszora sowieckim. Pod-
| wyžka stoi w związku z podniesie-
niem cen na chleb,

Konferencja morska w Paryżu.
że Francja jest stosunkowo neutral-
ma w tych sprawach. Jak sądzą w

rzekomo przekonany, że konferencją|Tokio, ani Londyn ani Waszyngton

morska, wyznaczona w r. 35, odbę- |nie będą sprzeciwiały się temu wy-

dzie się w Paryżu, za wyborem bo-|borowi.

Ruch uliczny w Nowym Jorku
| tys. podróżnych Mimo kryzyeu ruch
/ten stale wzrasta, a ilość kolei pod-
ziemnych i wszeikich innych okazuje
się nie wystarczającą. Nie wystarcza
„też miastu kilkaset tuneliwybudo-
'wanych dla kolei podziemnych i ru-

roku 1933 2.701.900chu kołowego pod rzeką udson i
pod odnogą morską. Obecnie mają
przystąpić do budowy nowego tune-
lu, przeznaczonego wyłącznie do ru-
chu samochodowego. Tunel ten po-
łączy Nowy Jork pod rzeką Hudson
ze stanem Nuzirsi,

jest Palestyna l:cz Niemcy. Ten sam|

NCW U.21009 FAZA" "Už

ła, Zygmunciszki.
OBWÓD Nr. 2 UL. PIASKI Nr. i

| (SZKOŁA POWSZ. Nr. 15)
! Antokolska — parzyste od Nr. 132 do
Nr. 140 i nieparzyste od Nr. 131 do końca,

' wieś Górajce — rała, droga Gózajce, ul.
Myśliwska — cała, Majakowa — cała, Mi-

łejszyszki, ul. Niecała—cała, Odnoga (Pod-

leśna)—cała, Ogińskiego — cała, Promieni-
sta — cała, Piękna — cała, Pczykątek —

| cała, Rajska Dolina nieparzyste wszystkie,

Rowy Sapieżyńskie — parzyste wszystkie,
Szwajcary — miejscowość, Topolowa—ca-

darzyło się w Biaiymstoku, Wilnie, Łodzi, !cja posłów — rabinów Lewina ! Mincber$a ją, Wspólna — cała, Widok — cała.

OBWÓD Nr. * UL. PIASKI Nr. 1
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 29)

Antokolika — parzyste od Nr. 10 do Nr.
130 wł, i nieparzyste od Nr. 5 do Nr. 129

wł, Brzeg Antokoiski — parzyste od Nr.
12 do Nr. 22 wł, i nieparzyste od Nr. 23
do 31 wł, ul. Bystrzycki z zaułkami—cała,

| zauł. Bystrzycki — cały, zauł, Borowy —
cały, ul. Borowa — cała, Filarecka — pa-

rzyste od Nr. 88 do końca, Głęboka—pa-

rzyste wszystkie, Gołębia — cała, S.S. Mi-

;łoserdzia — nieparzysteod Nr. 1 do Nr. 13
lui i parzyste od Nr. 2 do Nr. 22 wi, Po-
lowa — parzyste — od Nr. 2 do Nr. 10 wł.,

Piaski — cała, Sucha — cała, Sapieżyńska
| cała, Senatorska — cała, Rowy Sapie-
| żyńskie — nieparzyste wszystkie, Trynitar-

| ska — cała, Tramwajowa — cała, Tiwoli—

| nieparzyste wszystkie, Tatrzański— cały,
| Wojskowo-Cmentarna—cała, Szpital Woj-
skowy i Klinika U. S. B.
OBWÓD Nr. 4 UL. HOLENDERNIA Nr. 12

(PAŃSTW. SZK. TECHNICZNA)
Antokolski Brzeg — nieparzyste od Nr.

1 do Nr. 21 wł, Aatokolska — parzyste od
Nr, 2 do Nr. 8 wł. i nieparzyste od Nr. 1 do

iNr. 3 wi. Filarecks — parzyste od Nr. 70

do Nr. 86 w:., Holendernia — cała, Kano-

niczna -— cała, Kosciuszki — cala, Kirkuto-

wa — parzyste wszystkie, Letnia — cała,
S.S. Miłosierdzia — nieparzyste od Nr. 15
do Nr. 25 wi. Przejazd—cały, Pictra i Pa-

wła — cała, Polowa — nieparzyste wszyst-
kie, Polowa II — cała, Polowa Iil — cała,

Słuszyńska — ca's Słoneczna—cała Tivoli
parzyste wszystki: Wiosenna cała, Wzgó-
rze cała, Więzieni« Wojskowe i Koszary na
Antokolu, Złoty Róg — nieparzyste od Nr.
1 do Nr. 25 wl. i parzyste od Nr, 2 do Nr.
24 wł. ul. Równe-Pole—parzyste od Nr. 4
do końca.

OBWÓD Nr. 5 UL. BELMONT
MAŁE - LEONISZKI

Ulice: Belmont — cała, Batorego Trakt
-— nieparzyste wszystkie i parzyste od Nr.
44 do końca, Byst;zycki Trakt — cały, Fi-
larecka — nieparzyste od Nr. 57 do końca,
Leoniszki Małe i Wielkie, Młyn Francuski,
ul. S.S. Miłosierdzi. — nieparzyste od Nr.
27 i parzyste od N:. 24 do końca, Potok —

cały, Równe - Po!« — nieparzyste od Nr.
1 do Nr. 31 wł, Rekańciszki, Saska-Kępa—
parzyste od Nr. 2 do Nr. i2 wi. Złoty

Róś — parzyste od Nr. 26 do Nr. 28 wł.
OBWÓD Nr. 6 UL. POŁOCKA Nr. 2

(SZKOŁA POWSZ. Nr. 25)
Zauł. Biały — nieparzyste wszystkie,

Nr. 42 wł. ul. Ciesielska — cała, Cmentarz

żydowski, ul. Filarecka — nieparzyste od
Nr. 1 do Nr. 55 wł. i parzyste od Nr. 2 40
Nr. 68 wł, Kirkutowa — nieparzyste wszyst
kie, Krzywe Koło — cała, Popowska — nie-
parzyste od Nr. 5 do końca zaul, Pono-

marski — cały, ui. Połocka — parzyste od

Nr. 20 do końca, Stolarska—cała Złoty Róg

Bez nazwy, od Trektu Batorego,

Pole — parzyste Nr. 2 i 2-a.

OBWÓD Nr. 7 UL. ZARZECZE Nr. 5
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 11)

Zauł. Biały — parzyste wszystkie, Mły-
mowa — parzyste wszystkie, Popowska —
parzyste wszystkie i nieparzyste od Nr. 1 Nr. 18 wł. inieparzysteodNr.1doNr.47

(Państw. Szkoła Technicz a),
wł, Popławska od Nr. 2 do Nr. 14 wł. Sa-

ska - Kępa Nr. 1, Trzykrzyska Góra, ul. Za-

rzeczna — parzyste od Nr. 12 do Nr. 42 wł,

i nieparzyste od Nr. 7 do 25 wł, Żwirowa

Góra — cała.

OBWÓD Nr. 8 UL. ZARZECZE Nr. 5
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 51)

Bakszta — parzyste od Nr. 6 do końca,
Zauł. Hajda — cały, ul. Jeziorna — cała,

Kopanica — cała, Młynowa — nieparzyste

wszystkie, Miłosierna— nieparzyste wszyst-
kie, Popławska — nieparzyste wszystkie i
parzyste od Nr. 16 do Nr. 34, Praczkarnia—
cała, zauł, Rybny — cały, Sofjaniki — ca-
ły, ul, Subocz — parzyste od Nr, 16 do
Nr. 26 wł, Zarzeczna — parzyste od Nr. 2
do Nr. 10 wł. i nieparzyste od Nr. 1 do Nr.
5 wł.

OBWÓD Nr. 9 UL. ZARZECZE Nr. 5
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 11)

Karisbadzka — parzyste _ wszystkie,

Nowa - Subocz — cała, Nowo - Popławska,

zauł. Popławski — cały, zauł, Popławski
(wzdłuż kanału) Pobrzeżna Wilenki — ca-

łe, ul Subocz — parzyste od Nr. 28 do Nr.
98 wl, Saska Kępa — parzyste od Nr. 14
i nieparzyste od Nr. 3 do końca.
OBWÓD Nr. 16 UL. OSTROBRAMSKA 5

: (SZKOŁA POWSZ. Nr. 3)
Bialostocka — cała, Bobrujska — nie-

parzyste wszystkie. Mohilewska—cała, Par-
kowa — cała, Piwna — parzyste od Nr. 8

do Nr. 12 wł. i od Nr. 13 do końca, zauł.

Rossa — parzyste od 2 do Nr. 14 м1, ul.
Rossa — nieparzyste od Nr. 1 do Nr. 11 wi.
i parzyste od Nr. 2-a do Nr. *2 wi., zauł.
Rajski — parzyste wszystkie, ul. Subocz —
nieprzyste od Nr. 1 do Nr. 45 wi, ul. Świę
ciańska — cała, zauł, Szwajcarski — cały,

ul. Witebska — cała.
OBWÓD N, ii UL. BAZYLJAŃSKA Nr. 4

(SZKOŁA PRYW. Nr. 6)
„Bobrujska — parzyste wszystkie, Jero-

zolimska — nieparzyste wszystkie, Nowo-
Jerozolimska — caia, Kocia — cała, Majo-

wa — cała, zauł. Majowy — caiy, ul. Mar-

cowa — cała, Subocz — nieparzyste od Nr.
47 do Nr. 77 wł., Syberyjska — cała, zauł.
Syberyjski — cały.

OBWÓD Nr. 12 UL. PIWNA Nr. 3-5
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 5)

Betlejemska — cała, zauł, Betlejemski
— cały, Belwederska — cała, zauł, Belwe-
derski — cały, Jerozolimska — parzyste
wszystkie zaułki Jerozolimki cały,
Mała-Jerozolimska —cała, ul. Karlsbadzka

— nieparzyste wszystkie, Subocz — niepa-
rzyste od Nr. 79 i parzyste od Nr. 100 do
końca, ul. Swistopsl — nieparzyste wszyst-
kie, Wilanow.

Uriop zdrowotny

WARSZAWA, Dnia 5 czerwca
Mastka.
siące, 

Trakt Batorego — parzyste 04 Nr. 2 do)

PARYŻ. (Pat). W ramach mię-
dzynarodowych spotkań tenisowych
o mistrzostwo Francji para polsko-
angielska Jędrzejowska — mis Noel
zwyciężyła mistrzowską parę angiel-
ską Nuthall-Sc.iven w 2 setach 6:3

Przelot przez Atlantyk do Ameryki
NOWY JORK. (Pat). Samolot

„Joseph le Brix*”, pilotowany przez
jiotników Costesa i Rossiego, wylą-
dował o godz. 18,32 na lotnisku
Lloyd Bennette pod Nowym Jor-
kiem. Lot z Paryża do Nowego Jor-
ku trwał 38 godz, i 28 mmut, Powi-
„tanie dzielnych lotników było en-

wania list kandydatów na radnych.
| Centrala Chrześc, Zw. Zawod.
\ w Wilnie,

Lista wyborcza PPS.

| wyborczym składa się z 8 osób (na
; czele listy stoją p. Żejmo i Skowroń-
i ski), w II okręgu z 7 osób (p. Jako-
bini i doktor Dziewulski), w IIIokrę-
йи listy wcale niema, w IV okręgu
lista z 8 osób (na czele listy p. Bort-
nicki i Czeszkiel), w V okręgu lista
2 5 osób z p. Stążewskim i Guisem
na czele i w VI okręgu lista z 7 o-
sób z p. Ladowskim i Saldzieniem na
czele.
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  m. 30 w kościeie garnizonowym pod
| wezwaniem św. Ignacego odbyło się
uroczyste nabożeństwo w związku
# obchodem 58-mej
jwstania na terenie m. Wilna Ochot-
| niczej Straży Pożarnej. W: nawie
kościelnej w pierwszych rzędach
krzeseł _ zasiedli

czej Straży Pożarnej na czele ze

Wacławem Kowalskim.
Mszę św. odprawił ks. Kościu-_

kazanie ks. jor Pi
Śledziewski, 2 kia, ky”

dar ema nabożeństwa od-
o się poświęcenie |I-szej remizy

Ochotniczej StrażyPożarnej dzielni-
cy „Śródmieście” oraz pie

оо Matopo. otzyasój
prz ya ma przemówienie ks.
Śledziewskiego. Następnie przema-AO
lada taboru i Oddziałów Strażac-

pułku piechoty legionów.

wymienionych wzięli udział: Zawo-
dowa Straż Pożarna m, Wilna, Ko-
lejowa Straż Pożarna, Pluton Hono-
rowy Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego, przedstawiciele po”
szczególnych instytucyj i organiza”
cyj społecznych.

Ua ENSONTT OS S

ug w boty jałmożnicie „„Caritaga'* 

Lista wyborcza PPS w I okręgu |.

Uroczystość strażacka
Dnia 27 maja 1934 r. o godz. 10.

rocznicy po-

przedstawiciele
władz oraz członkowie Zarządów
wszystkich 9 Oddziałów Ochotni-

swym prezesem starostą grodzkim y

kow Roman, żaś okolicznościowe

samochodu zmotopompą. Pošwię 4

Po wyświęceniu zo- |

kich przy džwiekach orkiestry I-go №

W. uroczystościach prócz wyżej

Jeg

ji zaatryoń ił >
b. posła Mastka. |

* Telefonem od wiasnego korespondenta.)

koń zygsię urlop zdrowotay b. posła
Podobno zabiega on o przedłużenie urlopu na dalsze 3 mie”

 

NOWE TRYUMFY JĘORZEJOWSKIEJ
i 6:4. Jędrzejowska odniosła zwy”|,
cięstwo, jak zaznaczają sprawoz*
dawcy sportowi, przy nikłej pomocy 

K
e

byl

Angielki, której gra nie staia na po- V
, ziomie klasy międzynarodowej.

luzjastyczne. Tium przerwał kordoń
policji i zgotował lotnikom gorącą
owację. Przypomnieć należy, że
przelot ten jest już drugi zkolei na
szlaku Paryż — Nowy Jork. Pierw*
szego przelotu dokonali Francuzi
„Costes į Belonte.

С. LOT PARYŽ — KALIFORNJA,
| LONDYN. (Pat). Według wiado- nem, według czasu europejskiego: jy”a

(bezpośredni lot Paryż — Kalifornia
zauwważeni byli o godz. 4ej nad ra-

Śsmotny kajakowiec. 4
DYNEBURG Pet Samotny kaja-

kewiec polski, "członek
lwowskiej Stanisław Rischka, prze

do 3 wł., Połocka — parzyste od Nr. 2 do |płynął Dżwinę pod Dyneburgiem |ku „Czemp”,
ischka odbywa podróż kajakiem w

nieparzyste od Nr. 27 do Nr. 37, wł., zauł, mości otrzymanych w Londynie, lot- nad Nową Szkocją; oznaczałobyto
ul Równe nicy Costos i Rossi, którzy powzięli że francuscy lotnicy jużprzelecieli Pot

„Atlantyk.

ramach konkursu polskiego radja 28

Rischka płynie do Rygi na składa”

й

"g

  

m

ab

„Pogoni” |n=jpiękniejszą wy ieczkę kajakowa: ive,  
   



  gospodarczem

НIzemystowo-Handlowej w Wilnie
lzy udziale Radcy Handlowego

' poselstwie Polskiem w Buka-
kszcie p. Z. Vetulaniego, konferen-|

W. dniu 26 bm. odbyła się w Izbie'

RONIKA.
Rumunja zainteresowała się życiem

Wileńszczyzny.
kach, a zwłaszcza 0 wpływie sto-
sowanej od roku przez Rumunję re-
glamentacji przywozu na wysoko-
ści i saldo obrotów z innemi pań-
stwami, w tem również i z Polską.

poświęcona aktualnymzagadnie- | Dotychczasowe obroty  polsko-ru-

om stosunków gospodarczych pol-

to-rumuńskich

Izby Wiileńskiej.
W) konferencji, której przewod-
zył Dyrektor Izby p. W. Barań-

i, wzięli udział przedstawiciele
emysłu gumowego, olejarskiego,

itrzanego, biełoskórnictwa,
icznictwa, handlu kolonialnego

‚ raz przedstawiciele Izby Handlo-

ej Polsko-Bałtyckiej i Targów Fu-
Izarskich w Wilnie.
Radca Vetulani poinformował ze-
anych o obecnej polityce handlu
granicznego Rumunji i jej wyni-

Ki

|JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
Chtnurno i mgl sto, miejscami
obny deszcz. Nieco cieplej. Umiar-
wane wiatry zachodnie,

DYŻURY APTEK.
- Dziś w nocy dyżurują następujące

i:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23

| JL 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
f. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul, Ś-to Jań-

sa, Sokołowskiego ul. Tyzenhxu-
wska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela

| | Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
"Szek,

** WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Procesja uroczysta « 4ew»ng

* powodu uroceystości Bożego Cia-
w kościele N M P.na Sołtanisz

hch odbędzie się w sobotę 2-go
Nerwca o g 7 wieczór.

_ — ©droczenie uroczystości ku
%1 św. Jana Bosko. W ubiegla
lędzielę miały się w Wilnie odbyć

Voczystošci ku czci św Jana Bo
0, Jednakże zostały one odłożone
jesieni roku bież.

|, — Zmiany w duchewieństwie.
Jla mocy zarządzenia J. E ks. Ar-
Ybiskupa—Metropol ty w składzie
Obistym duchowieństwa archidie

Seji wileńskiej zaszły nastę ujące
|Mmiany: ks. Giedymin Pilecki, do-
Jchezasowy wikary w Widzečh,

niesiony został

>.
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ł
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”
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Ozłowski, proboszcz w Chołchwie,
Ruznaczony został na proboszcza do
/brzezia Na własną prośbęzostali

olnieni z zajmowanych stanowisk:
Juljan Borówko, proboszcz z

brzezia i ks. Witold Szyksznel,
bboszczw Oranach. )

Z MIASTA.

| — Grad. W dniu onegd-jszym
pewiatem wileńsko-trockimi

«iowo Wilnem przeszła chmura
Wadowa Grad wielsości orzecha

-|iszczył w znacznej mierze oz miny

polach kilku wsi, przyczem na

Brzedmi ściach Wilna grad u zko-
Gjł również warzywa w ogrodach

— Stan warzywnictwa. Ze sfer
thowych ogrodniczych komuni-

„ Mją nam, iż wobec zimna | przy

© ków tegoroczne warzywa nie

- Ва urodzajne, zaś pomidory i o-

órki wb r. przy iosą minimelny

Todzej, gdyż doty hczas według
bliczeń około 20 proc zasiewów
marzło W zwązku z tem należy

Wb r. oczekiwać zwyżki cen na
górki i pom'd "vw

SPRAWY MIEJSKIE.
— Konferencje prasowe. Tym

sowy Prezydent mesta dr. Ma-

Szewski  zaorosił przedstawiciel

asy wileńskiej na konferencję ce-
m poinfo mowania » robotach in-

Ntstycyjnych prowadzonych na te:
Mnie miasta.
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;A ANISŁAW CYWIŃSKI.

ze specjalnym u-!

kględnieniem zainteresowań Okrę-!

ręka- | naszą
poczną się rokowania o nowy układ|

muńskie kształtujące się na pozio-
mie 1:4 na naszą korzyść, znacznie
się obniżyły, co w połączeniu z ru-
muńskiemi ograniczeniami dewizo-
wemi poważnie zagroziło naszemu
eksportowi do Rumunji. Dotychcza-
sowe rokowania kontyngentowe da-
ły pewną nadwyżkę obrotów na

korzyść, a wkrótce roz-

kontyngentowy. W. dyskusj; poru-
szono sprawę stosunków handlo-
wych  rumuńsko-bałtyckich przy
pośrednictwie Wilna i kwestję zain-
teresowania się Rumunji Targami
Futrzarskiemį + Wilnie.
 

Konferencja odbyła się w gabi-
necie tymczasowego wice-prezyden-
ta i szefa sekcji technicznej p inż.
H. Jensza, który zreferował przed
stawicielom prasy plan robót miej
skich Plan ten w zasadzie dziel:
się na dwie zasadnicze cześcia mia-
nowicie budowlany i drogowy.

Do programu budowlanego wcho-
dzą prace wodociągowo-kanalizacyj
ne, budowa szkół innych gmachów,
remonty | konserwacja budynków
miejskich, mostów i t. p, D> prac
drogowychnależą: konwserwacia je
zdni, układanie nowych je dni dróg
it. p.
— Nowy most na Wilji. Celem

odciągnienia centrum miasta od ru-
chu kolowego i cięžarowego, samo-
rząd Wileński projektuje wzniesienie
3 mostów: Kołowego przy Arsenal-
skiej do Derewnickiej i pieszego
koło Elektrowni oraz ciężarowo-ko- 

na proboszcza:
b Chołchwy, natomiast ks Nikodem;

łowego od ul. Wiłkomierskiej
Więziennej (Łukiszki). |

Narazie wiżc zrealizowany zo- |
stanie tylko projekt budowy mostu
na Wilji dla pieszych koło Elektrow-
ni, gdzie w pobliżu jej zostanie zbu-
dowama stanica Harcerska.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staja dziś do poberu?

Dziś 29 b. m. przed Komisją Pobo-|
rową winni są stawić się wszyscy
mężczyźni urodzeni w roku 19!13=go
z nazwiskami na literę P, zamiesz-
kali na terenie I, II, III, i VI komi=
sarjatów P. P
— ćwiczenia rezerwistów. W

m. czerwcu i sierpniu zostaną po
wołani na 4, 5 i 6 tygodniowe ćwi
czenia szereg. i podoficero*l* rez.
roczników 1903, 1906, 1908 i 1910

Również w tychże miesiącach
beda powołani na ćwiczenia 6 tyg.
podehorążowie rezerwy.

Podchorążowie i szer. rez. w
dniach najbliższych otrzymają |karty
powołani* na Ćw'czenia.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Posiedzenie  «lieńskiege

Towarzystwa Lekarskiego wspol
ne z T wem Chirurgów odbędzie się
dnia 30 b m © godz. Bej wiecz. w

lokalu Klin'ki Chirurgiczaej U S B
na Antoxolu z nestępującym ро-

rządkiem dziennym: 1) D. Perel
men—Gružlica nerki w  obrai*
roeutgenowskim. 2) Prof dr K. M
chejda—Druga serja zapaleń wyr -
stka robaczeowego w Klinice Ch
ru gicznej U S. B. (800 przypad
*6+) 3) Pokszy chorych z Klimki
Cnirurg U S$. B i oddziału Cnirurg
Szpitala Wojskowego.
— Stowarz. Polek katolickich

par. Ostrobramskiej urządza w da. 30 maja b.r poświęcenie sztandaru

|Wolność i konieczność w dziejach.
, Zanim przysiąpię do analizy о-
|latniego dzieła Romana Dmowskie-

M p. t. Przewrót (W-wa, 1934, str.

I + 494) muszę w paru słowach
ylegitymować moje stanowisko pi-

|Arskie,
Jestem najmocniej przekonany,

< KE tyłko męskic, niezależne i kry-

y |Yczne ustosunkowanie się do twót-

- |ów wszelkiego rodzaju i ich dzieł
|powiąda godności człowieka. Czło

ek — to istota ograniczona, oto

sefinicja, Ograniczona przez wolę

NVOogą przedewszystkiem, przez hi-
torję, która nakłada na nas swe

tno, przez prawa i urządzenia spo
tczne, przez wolę innych ludzi do-
ołą, przez własne czyny poprzed-
le, przysięgi i wiązania, na-
€szcie przez wiasne ułomności i sła-
/Ości, Stąd subjektywistyczno - рго-
tstancko - romantyczna pewność

Ebie jednostki, w rodzaju głupiego
zesu Ibsena: „Najmocniejszy ten

jlowiek, który stoi sam“ — to ja-
i tawy objaw dekadentyzmu, „Sam“
, Klciał stać Lucyfer. Wiemy, co go
i |Wotkało. Nawet Robinson nie był

("m na swej wyspie bezludnej, bo w
„ewnej chwili uczuł nad sobą i obók
bie Boga tak realnie, jak drzewa,

4 katy i trawy.

ak Dlatego to adoracja skądinąd na-

„ *° wybitnej jednostki, ślepe odda-
„e się jej i t. zw. „wiara” w nią jest

hwiskiem wybitnie patologicznem,

-

оа
о

8
98

9
«

@
.

Чр
ча

 

 

bo, jak mėwi Pismo Šwiele, nawet

człowiek sprawiedliwy grzeszy po

siedemdziesiąt razy na dobę. Toteż

uwielbienie jednostki i bezkrytyczny

do miej stosunek, zwłaszcza dopóki

ona żyje, jest nadzyczaj społecznie

szkodliwy, demoralizuje bowiem tak

owego ubałwochwalonego, jako też

wyznawców, wreszcie szeroki ogół,

otumaniony i utwierdzony w swej

bierności. (Toteż adoracja lego ro-

dzaju zawsze się kończy katastrofą;

dobrze jeśli tylko obaleniem owego

bałwana, jego dyskwalifikacją i od-

bronzowieniem; bywa gorzej, jeśli

kult takiej jednostki uczyniono funk-

cja życia społecznego, bo wtedy nie-

chybnie przychodzi wstrząs 1ewolu-

cyjny i nieszczęście.
Więc wobec każdego cziowieka

mależy być kryiycznym. Ale kryty-
cyzm to wcale nie to samo, co sto-
sunek sceptyczny j; negatywny. Prze-

<ciwnie, sądzę, że rzetelny krytycyzm

dopiero pozwala równocześnie obok
pewnych braków odkrywać w bada-
nych zjawiskach czy ludziach ich war
tości najbardziej cenne i istotne,
rwłaszcza przez zestawienie ich ze
zjawiskami analogicznemi, licytując

je równie dobrze in plus, jak i in mi-
nius. Gdy bowiem ktoś czy coś w hie-
rarchji wartości stoi na szczeblu, po-
wiedzmy, 30-ym, jednakowo się go krzywdzi stawiając na 40-ym, jak na
20-ym. Nie można bowiem wartoś-'dopuszcza „oko'iczności łagodzące”, bie treści myślowej. Gdyby lak myśl' żadna pociecha, bo śmierć — to tak-

DZIENNIK WILEŃSKI

Dzień Matk
Onegdaj odbyła się piękna uro-

czystość „Dnia Matki', zorganizo-
wana przez Komisję Okręgową Kół
Młodzieży Polskiego  Czewonego
Krzyża w Wilnie.

W. sobotę 26 bm. w przeddzień
uroczystości o godz. 16 m. 35 odby-
ła się miła audycja radjowa, poświę-
cona Matkom i wykonana całkowi-
cie przez młodzież czerwonokrzy-
ską ze szkół powszechnych.

(Gdy się ściemniło wyruszył cap-
strzyk z lokalu Świetlicy Czerwono-
krzyskiej (Trocka 14). Przy dźwię-
kach orkiestry salezjańskiej raźno
maszerowały delegacje Kói Młodzie-
ży Wileńskiej.
W niedzielę o godz. 9 rano

wszystkie Koła ze sztandarami zgro-

I w Wilnie
św. odprawionej w intencji Matek.
Po pięknem kazaniu uformował się
pochód, który przedefilował Wielką,
Zamkową, Mickiewicza, Wileńską i
Niemiecką. W pochodzie niesiono
iransparenty: „Matka to skarb”,
„Miłość Matki opromienia życie”
it p.
6 godz. 11 w Sali Miejskiej od-

była się akademja ku czci Matek.
Na scenie ustawiły się poczty sztan-
darowe, tworzą śliczny obraz. Prze-
mówił na wstępie p. Inspektor
Szkolny i przewodniczący Komisji
Kół Mł. Dalej nastąpiły śpiewy i de-
klamacje młodocianych artystów.
Na zakończenie odegrano 4-aktową
sztukę „Dla szczęścia dziecka”, Uro-
czystość zakończono hymnem czer- madziły się przed kaplicą Ostro-

bramską, gdzie wysłuchano Mszy 
stowarzyszenia z następującym pro-
aramem: godz. 9 rano—nabeżeń-
stwo w kaplicy Matki Boskiej Ostro-
bramskiej Mszę świętą odprawi i
(kazanie wygłosi J. E. ks. biskup
Ka imierz Michalkiewicz, poczem
dokona poświęcenia sztandaru.

Godz. 9 m. 30—uroczyste zebra
nie stowarzyszenia w Sali Ogniska
Parafjalnego, na program którego
złoży się—wbijanie gwoździ przez
zaproszonych gości i organizacje
oraz okolicznoś we =rzemówi=ria

SPRAWY SZKOLNE.
— Egzamin estateczny w Kon-

serwatorjum. We wtorek dn. 29
meja © g. 6-ej po poł. odbędzie się
egzamin publiczny uczniów Konser-
watorjum Muz, w Wilnie, kończą-
cych w r. b naukę w tym zakładzie
w klase fortepianu prof C. Krewer,
i w klasie śpiewu sol prof K Swię
cickiej. Wst- wolny

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Akademickiego Koła Gro-

dnlan U. S B. Zarząd Akademic-
kiego Koła Grodniaa podaje do wia-
domości, iż w sobotę 2-go czerwca
jb. r. w Świetlicy Męskiej Bursy A-'
„kademickiej Bakszta 15 odbędzie
się nadzwyczajne walne zebranie
tegeż Koła, na które są proszeni
wszyscy Grodnianie. Początek obrad

„w terminie pierwszym godz. 18
„m. 30, w drugim godz. 19.

RÓŻNE.
—Pożegnanie. Wszystkim swo-

im Znajomym i Kolegom, którzy w
przeciągu mojej  dziesięcioletniej
pracy dziennikarskiej na terenie
,„Wilma zechcieli łaskawie służyć mi
radą lub pomocą i których serdecz-
ny stosunek był mi osłodą niejednej
ciężkiej chwili, obecnie wyjeżdżając
do Warszawy na nowe stanowisko,
tą drogą przesyłam wyrazy serdecz-
nej wdzięczności i pozdrowienia,

wonokrzyskim.

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dzis, we wtorek dn. 29 bm.

o godz. 8 min. 30 wiecz. doskonała komedja
sowieckiego pisarza W. Szkwarkina p. t.

+Cudze dziecko”. Komedja ta pełna humo-

ru i zabawhych sytuacji przedstawia życie

nowej młodzieży sowieckiej, na tle starego

pokolenia reprezentowanego przez rodzi-

ców bohaterki sztuki Mani i inżyniera ubie-

gającego się o jej rękę. Doskonała gra ar-

tystów z p. S. Zielińską w roli matki—ściąga
tłumy publiczności do Teatru Letniego.

Jutro, we środę o godz. 8 m. 30 wiecz.
nCudze dziecko”.

— Popoludniówka świąteczna w Teatrze

Letnim. We czwartek dn, 31 b. m. o godz. 4

dana będzie na przedstawienie popołudnio-
we doskonała sztuka współczesna J. De-
vala p.t. „Towariszcz”. Ceny propagandowe,

— Teatr muzyczny „Lutnia”, „Noc w
San Sebastjano* — po cenach propagando-

wych. Dziś jedno z ostatnich przedstawień

czarownej operetx. Benatzkiego „Noc w

San Sebastjano', która niebawem schodzi z

repertuaru, ustępując miejsca najbliższej

premjerze.

Dla udostępnienia tego widowiska szer-

szej publiczności — ceny miejsc wyznaczo-

no propagandowe cd 25 gr.

— „Orłów* słynna operetka

staedtena. „Orłów' ukaże się p

szy w sobotę najbliższą z występem gościn-

nym znakomitej śpiewaczki Janiny Kul-

czyckiej w otoczeniu całego zespołu arty-

stycznego.

Granich-
raz pierw-

Do operetki tej pracownie teatralne
przygotowują nową efektowną wystawę.

Opracowanie reżyserskie M. Domo-

sławskiego.

— Teatr Objazdowy gra w dalszym cią-

gu doskonałą komedję Z. Geyesa p. t. „Ko-

bietka z eleganckiego świata” dziś w Stołp-

cach, jutro w Kosowie. Witold Tatarzyński,

Nowi

wyśrana miljona złotych. Obecnie podajemy 
ciować sztucznie. Najwyższa pochwa
ła — to prawda. Tylko wartości u-
тоюпе boją się Światła prawdy.
Człowiek, naprawdę godny szacunku
adoracji nie znosi, nigdy nie powie
sam o sobie, że jest wielkim człowie-
kiem, i tępi bezlitośnie chwasty po-
chlebstwa, bo one mu przynoszą
krzywdę i obniżają go realnie, po-
mijając już ową szkodę społeczną, o
której wyżej.

Uwaga powyższa odnosi się w ca.
łości do Romana Dmowskiego, któ-
ry nie znosi koturnów i nikomu nie
pozwala siebie na nich stawiać.

Tedy niech się nikt nie dziwi, że
wbrew utartym zwyczajom,zaczynam
ten artykuł o nowej książce najwięk-
szego polskiego męża stanu od pole-
miki z niektóremi punktami jego ide-
ologji.

Dmowski jest dzieckiem pozyty-
wizmu i, jak wiadomo, z wykształce-
nia przyrodnikiem. W tem „jego nie-
moc, jego siła”, jak mówiWyspiański,
Siła, bo jak sam to stwierdza meto-
da jego życiowa — to funkcja, ta
wielka zdobycz nowych czasów.
Objawia się ona szczególnie w jego
stylu. Sądy swe buduje autor bezna-
miętnie, z dużym wysiłkiem poznaw-
czej natury, regestrując skrzętnie i
uczciwie możl'wie wszystkie za 1
przeciw, wszelkie tezy i antytezy.

, Dopiero po skonfrontowaniu ich ze
jsobą, wyprowadza syntezę, która
jest rzeczywistym sądem, sądem nie-
mal w tym sensie, w jakim używamy
to słowo w jurysprudencji. Ale i w
tym „wyroku Dmowski najczęściej

 
 

    
| radizejenaik. Pierwszy na lewo p. Stani-

zastrzeżenia, co ułatwia przyjęcie
jego twierdzeń wszystkim ludziom
bezstronnym i nieuprzedzonym, nie
budującym swego poglądu na świat
na dedukcji wniosków ze zgóry po-
wziętej doktryny. (Porównaj str. 299
„Przewrotu“),
|, Ale nie byłby Dmowski dziec-
kiem pozytywizmu, gdyby nie przy-
jął z niego pewaej idei, która znów
jest dziedzictwem oświecenia. Oto
idei deterministycznie pojętego po-
stępu, rozwoju, ewolucji. Aż się roi
u niego od tego rodzaju terminów:
„Nieubłagany proces, który
musi iść naprzód!' (str, 5);
„Życie zawsze zwycięża” (str. 17)
„postęp życia! „nie
chybne zwycięstwo“, „žy
cie skazalo na zagładę” (str. 18),
„G enjusz naszych czasów”, „zwy
cięskie pierwiastki „życia”, (str. 19),
„walka z życiem, z nieubłaganym
procesem życiowym” (str. 21), „ро-
stęp życia skazał na zagładę” (str.
25), „walka z życiem, z duchem cza-
su“ (str. 28), „nieublagany postęp ży-
cia” (str. 32, „walka zgóry przegra-
na”, „sprawa nieodwołalnie przegra-
na“ (str. 34),
(str. 37) i t. d., i t. d.

dowiedział od autora, że to jest tyl-
ko nałóg mowy, jakiego np. używają
niektórzy, mówiąc „Na Jowisza!”,
acz w tego.bałwana nie wierzą. Ale
u Dmowskiego jest, niestety, coś wię
cej ; bodaj nie zdaje on sobie sprawy,
że takie zdanie: „życie zawsze zwy-
cięża”, właściwie nie posiada w so-

POLSKIE RADJO WILNO.
Witorev, dnia 29 maja 1934 roku,

7.00: Czas. Muzyka. 11,40; Przegląd
prasy. 11.50: Utwory Webera (płyty). 11.57:
Czas. 12.05: Koncert. 12.30: Kom. meteor.
Dzien. poł. 14.50: Pogad. St. Młodz. Polsk.
15.00: Hejnał i pieśń maj. Wiad. eksport. i
giełd. roln. «5.20: Arje i pieśni. Skrzynka
F. K. O. „Mala skrzyneczka“. 16.35: Kon-
cert popularny w wyk. Kwintetu 17.30:
„Praca nad odbudową Państwa Polskiego”
17.50: „Łosoś-królewski mieszkaniec na-
szych rzek* — odczyt. Skrzynka muzycz-
na. 18.25: Konceit symfoniczny (płyty).
19,00: „Co miasto może zrobić dla muzyki”
— pogad. Codz. odc. pow. Feljeton aktu-
alny. Sport. Wil kom. sport. Dzien. wiecz.
„Myśli wybrane” 20.02: „Róże Florydy —
operetka. Kwadr. liter. Kom. meteor. 23.05:
Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Wileński koncert popularny.

W programie wtorkowym rozgłośni wi-

leńskiej amatorzy muzyki popularnej znajdą

miłą audycję, która rozpocznie się o godz.

16,35. Obfity program, złożony z melodyj-

nych utworów Czajkowskiego, T'ucciniego,

Dvoraka, Różyckiego, Waldteuila i innych

wykona kwintet kameralny w następującym

składzie: I. Stołow (l skrzypce), Fr. Tchorz
wiolonczela), S. Lzosnowski (kiarnet), IL.

Szabsaj (fortepian) oraz S. Chores (fishar-

monja).

Róże Florydy.

Wśród kompozytorów  operetkowych

wyróżnić można grupę, która zachowując

całą lekkość i charakter operetki, wprowa-

dza do niej momenty i wyższej wartości

urtystycznej, zabarwiając operetkę stylem

operowym. Do nich należy obok Lehara i

Offenbacha niedawno zmariy kompozytor i

dyrygent Leo Fall. Zapewne wszyscy mają

w pamięci jego świetną „Księżniczkę Dola-

rów" a zwłaszcza „Różę Stambułu”. Ostat-

nią jego operetkę „Róże z Florydy" dokoń-

czył i barwnie zainstrumentowił kompozy-

tor wiedeński Korngolc. Usłyszą ją słucha-

cze we wtorek o godz. 20-ej w wykonaniu
Maryli Karwowskiej, I. Szczepańskiej, J.

Krzewińskiego i in. Dyryguje Zdzisław Gó-
rzyński.

Transmisja opery z Rzymu.

W. najbliższą środę, dnia 30 maja roz-

głośnie polskie trasmitować będą z Rzymu

przepiękną operę Pucciniego „Turandot”.

Egzotyczna bajka o pięknej okrutnej
księżniczce jest doskonałem librettem, które
kompozytor wyzyskał z całem mistrzostwem

stwarzając dzieło © nieprzemijającej warto-

ści artystycznej. Partję tytułową będzie

śpiewała znakomita artystka wioska Clara

Jacobo. Całością dyryguje kapelmistrz An-

tonio Votto. Transmisja rozpocznie się o

godz. 20,30.

Tajemnicze zwłoki.
Na brzegu Wlji, koło przystani

portowej „Biękitnej jedynki 3 PAC”
w odległości pół m. od brzegu zna
eziono zwłoki kobiety w pełnym
rozkładzie.

Zwioki zabezpieczono do decyzj: 
 

ledz sądowych.

BEE.

miiljonerzy

Wczoraj paczkę szczegóły, dotyczą- ich fotogralję, W środku siedzą p. Kozłow- sław Drużycki. Przedostatnia na prawo
ce tych szczęśliwych, na których los padła, ska i p. Wasiakowa. Między niemi stoi p. p, Marja Majewska, która sprzedała ten los,

za nią stoi p. Koniński.

tę odwrócić: „życie zawsze zwycię-
ża” — „to, co zwycięża jest życiem”,

zwycięstwo? Jakiż okres czasu ob-
jąć myślą należy? W zmaganiach po-
między Polską a państwami rozbior-
czemi, gdzie było „życie”: W, r. 1772,
1793, 1795, 1815, 1831, 1846, 1848,
1863, 1918 nareszcie? Ba, wierzymy
w Boga, wierzy:ny w Jego ostałecz-
ne zwycięstwo, wierzymy, że On jest
drogą i żywoten:, życiem,

(Więc jeśli ty mamy „amykać w
kategorjach religijnych, należy wszę-
dzie pisać nie: „życie zawsze zwy-
cięża”, lecz: „Bóg zawsze zwycięża”,
przenosząc jednak, ach, jakże często,
zwycięstwo to poza grób, gdyż „sad
ostateczny jest w niebie", Lecz tu,
na ziemi, dla biednych ludzi — ży-
cie, to nie rozwój zdeterminowany,
lecz tragiczne zmaganie się, coprzy-
znaje n. p. na str. 410 sam Dmowski 

IByfbym bardzo rad, gdybym się |niejszych rozdziałów historji euro-

w rozdziale „Walka na śmierć i ży-
cie (mowa tu o walce dwu światów:
komunistycznego i nacjonalistyczne-
$o: „Walka ta zapowiada się, jako;
,bardzo zacięta, po kilkakroś zapew-

с : ra- ne w każdym kraju wznawiana, a
„konieczność życia” |tem samem dość przewlekła... Bę-

dzie to bodaj treść jednego z iragicz-

pejskiej'.)
A (Więc te koleine etapy — to prze-

cież w każdym razie zwycięstwo
„życia"| Więc życie to poprostu
pusty dźwięk, który może dla pan-
teisty ma jakies znaczenie, ale dla
ludzi, którzy cierpią i czują, zdanie

———ZKRISHNA

 

Niezwykła opłata
za bilet autobusowy.

O tem, że tak w tramwajach, jak
i autobusach wasażerowie pozosta-
wiają najrozmaitsze przedmioty, jest
ogólnie wiadomem. Ostatnio jednak
miało miejsce wprost niewiarogodne
zdarzenie.

Otóż jedna z pasażerek, na żą-
danie konduktora 0 uiszczeniu na-
leżności za przejazd autobusem, za-
miast zapłacenia należnej kwoty 20
groszy, wrzuca do torby konduktor-
skiej ni mniej ni więcej, jak masyw-
ną srebrną sakiewkę, w której znaj-
dowała się złoia obrączka. Przed-
mioty te przewyższają wielokrotnie
należności za pizejazd i dlatego za-
chodzi podejrzenie, że przedmioty
te pochodzą z kradzieży, a osoba u-
iszczająca w ten niezwykły sposób
należność za przejazd chciała czy
musiała się tych przedmiotów po-
zbyć, Udało się to o tyle, że nie spo-
cób dziś stwierdzić, kto w tak roz-
rzutny i niezwykły sposób płaci.
Przedmioty te znajdują się w Biu-

rze Dyrekcji T-wa Miejskich i Mię-
dzymiastowych Komunikacji Auto-
busowych w Wilnie przy ul. Jagiel-
lońskiej 14 i są tam ewentl. do ode-
brania.

Kaprysy tegoroczne]
wiosny.

Tegoroczna wiosna, która rozpo-
częła się niezwykle wcześnie okre-
sem upałów ; suszy, w. drugiej poło-
wie maja zaznaczyła się chłodami i
pogodą niestałą (W. całej Europie
mamy obecnie szereg dziwnych nie-
spotykanych o tej porze objawów.
W Tatrach zniknęły już śniegi

nawet w wyższych partjach gór-
skich, a hale mają wygląd letni.

Równocześnie w letniskach w
Dolinie Prutu pojawiły się już w o-
kresie Zielonych Świąt poziomki,
niespotykane tam w innych latach o
tej porze roku.

Natomiast 2 Niemiec dochodzą
wieści, iż w całym kraju nastąpiła
znaczna zniżka temperatury, docho-
dząca miejscami poniżej zera stopni.
W, górach Olbrzymich z ubiegłej no-
cy spadł olbrzy.mi śnieg.

Tereny ponad 800 mtr. pokryte
są grubą warstwą śniegu.

NM Polsce ostatnie chłodne dni i
noce wywołały niepokój w kołach
ogrodniczych i rolniczych.

Z kół fachowych informują, iż
sytuacja w ogrodach i sadach przed-
stawia się tego toku niezbyt dobrze.
Za dużo było wiatrów, za mało opa-
dów, posucha pierwszych tygodni
maja odbiła się fatalnie na owocach
i jarzynach,

Szczególne cbawy istnieją co do
urodzaju owoców, ponieważ kwtnie-
nie drzew odbywało się w okresie
wielkich upałów i suchych wiatrów,
wskutek czego wiele kwiatów oble-
ciało. Uchodzi za pewnik, iż zwła-
szcza jabłek będzie w tym roku bar-
dzo mało.
 

URUKAA<*NIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszeikie roboty drukarskie

Broszury, tebeje, сгаргоъгепа efisze

a-6lniki olakaty, oiiety wizyto=

Ceny konkurencyjne 
Co to znaczy? Co to jest właściwie|

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

że „žycie“...

i tak się w zorzaca rozwinęły jasna

W objęciach nocy pomarszczone zasną

I dla nich już dni nie wrócą przeżyte.

A czy to rosy spadały obfite
Czy otulone były mgłą i tęczą,

Śmierć je znalazła w godzinę urodzin...

Tak ludzie kiedyś przyjdą i zaręczą,

Że wieki, które się wloką i dręczą.
Nie były dłuższe sam od smętnyca godzin

Czyż tedy te Słowackiego wieki,
co się „wloką i dręczą” — nie są też
„žyciem“? Nie, z tem delermini-
styczno - pante'stycznem poje: tem
trzeba koniecznie zerwać raz na
zawsze!

Drugi zarzut który można posia-
wić Dmowskiemu, to zarzut niekon-
sekwencji. Oto na str. 210 pisze Gan“

„Instytucje polityczne i ustrój go-
spodarczy są w dziejach ludzkości
głównemi czynnikami, kształtującemi
społeczeństwo, iego etykę, wzajemne
w niem stosuniki między ludźmi i pod
ich wpływem wyrasta to, co się na-
zywa duchem narodu”,

Aliści na str. 134 czytamy, że to
„religja opanowuje wszystkie
myśli i całe postępowanie człowie-
ka”; a więc także chyba i instytucje
polityczne oraz ustrój gospodarczy?

Wreszcie, jedno jeszcze zastrze-
żenie wywołuje terminologja Dmow-
skiego. Oto znów narów pozytywi-
styczny każe mu wciąż używać ter-
minów „mózg”, „mózgi* (n. p. na str.
7, 18, 22 i t. d.), miast wyrazów czło- to: „zwycięża zawsze życie” — to wiek, duch, dusza, umysł i t. p.

(Dok. nast.)

   



   

Nadužycia
Sąd Okręgiwy w Wadowicach

ogłosił już wyrok na urzędników
skarbowych w Żywcu, skazanych za

nadużycia podatkowe. Proces ten

wykazał, że nietylko znaleźli się nie-

uczciwi urzędnicy podatkowi, którzy

okradali skarb państwa i podatni-
ków, ciągnąc z tego osobiste korzy-
ści, ale dowodz* także, że w naszym
systemie podatkowym
zasadnicze braki i wady, które ułat-
wiły nieuczciwym urzędnikom ich
niecne czyny.
Z procesu wadowickiego dowiadu-

jemy się, iż naczelnik urzędu Dę-
bowski skazany został ma rok wię-

zienia za to, iż wiedział, że jego pod-

władny Rudolf Kondziołka zajmuje

się nieprawnie ze szkodą podatni-

ków, śmin i państwa poborem po-
datku gruntowego, zaniedbał temu

przeszkodzić, wzgl. zawiadomić o
tem Izbę Skarbową w Krakowie, da-
lej zaniedbał kontroli oraz niepraw-
nie wyraził zgodę na to, że Kondzioł-
ka przeprowadzał przez swych wy-
słanników. ocenę stanu posiadania na
podstawie arkuszy posiadłości grun-
towych i pobierał za lo nieprawne
opłaty.

Z oskarżenia prokuratora wynika
dalej, że skazany Dębowski poży-
czał od podwładnego Kondziołki du-
że sumy, że pcbierał od niego ma-
terjalne korzyści j otrzymywał bar-
dzo cenne podarki imieninowe.
Przed sądem tłumaczył się tem, że
nic nie wiedział o tem, że jego pod-
władni urzędnicy zajmowali się po-
bocznie pobieraniem podatków
gruntowych i że w czasie jego urzę-
dowania nikt uigdy nie przyszedł
skarżyć się na pobór podatków.

Chcemy zwrócić uważę właśnie
na to ostatnie usprawiedliwianie się,
że „nikt nigdy nie przyszedł uskar-
żać się na pobór. podatków. Nie-
stety podatnicy u nas choćby chcieli
się często użalić, to poprostu nie są
w stanie zdać sobie sprawy z tego,
jakie podatki płacą. Jest ogromna
ilość różnych podatków, a potem
jeszcze podwyżki procentowe i do-
datkowe do tych podatków. Gdyby
system podatkowy był uproszczony,
to wówczas i nadużyć by nie było i
podatnik łatwie'by się zorjentował,

 

znajdują się |

 

podatkowe.
gdyby powiedzmy delikatnie jakaś
„nieformalność* się wydarzyła. A
niestety nieformalności takie zda-
rzają się u nas.

Posłuchajmy, co się stało w Skór-
czu. Oto dosłowny tekst pisma:
„Wydzieł Powiatowy
pow. Staroga:d

Nr. 2031/34 W.P. III.

Starogard, dnia 23.IV. 34 r.
Do Pana Ignacego Langę'go

w Skórczu.
W. odpowiedzi na zażalenie Pana

i Petroneli Czapiewskiej z dnia 14.3
1934 r. w sprawie podatku grunto-
wego w Skórczu — skierowane do
Urzędu Wojewodzkiego Pomorskie-
$o, a Wydziałowi Powiatowemu do
właściwego urzędowania odstąpio-
ne—zawiadamiam:

Zarząd Gminny w  Skėrczu na
podstawie Uchwały Rady Gminnej
pobierał w latach ubiegłych podatek
gruntowy na rzecz gminy w wyso-
kości 80 proc. dodatku do państwo-
wego podatku gruntowego wraz ze
100 procentową podwyżką i 10 proc.
dodatkiem, podczas gdy w myśl o-

| bowiązujących przepisów wolno śmi
| nie pobierać 80 proc. dodatku do za-
sadniczego podatku gruntowego bez
100 proc. podwyżki
datku.

pobierania podatku gruniowego i
otrzymał polecenie dokonania wy-
miaru na rok 1934/35 zgodnie z prze-
pisami ustawy.
Ponieważ w. ubiegłych latach płat-

nicy nie wnieśli we właściwym cza-

domagać się zwrotu wpłat.
5 zał.

podpis nieczytelny.

Nie będziemy dochodzić,
leży przyczyna tego,
stwierdzamy tylko,
datnicy padli ofiarą,

Kto zna dz'siejsze stosunki na
wsi, czy w mieście, ten wie, że choć-

co się stało,
że znowu po- 

|
|

 
i 10 proc. do-'

Wobec tego Zarząd Gminny w,
Skórczu został pouczony o obowią-,
zujących przepisach w przedmiocie

sie środków prawnych przeciwko Antolksa spadł turystyczny litewski|
wymiarowi gminnego podatku grun-! samolot, który jeciał do Łotwy. W
towego, wymiary stały się prawo-'samolocie znajdowały się dwie oso-
mocne i piatnicy nie mogą obecnie by, a mianowicie inż. Pusztis i aka-

Przewodn. Wydziału Powiat. j by nawet drobne sumy dzis niepraw- sposób ściągania podatków, tak pań-

(Weiss) Starosta Powiatowy”.| ogromną krzywdą dla zbiedzonego świadczeń publ:cznych.
gdzie|społeczeństwa. |

u-=WschódSł
Reż. gaajalnege P. W. Murnau'a. W rol. gł. JANET GAYNOR I GEORGE OBRIEN.

Dramatyczny kenfilkt zmysłów, pekus, Poiężny dramat cedziennego życia ludz), którzy kochają, nienawidzą

| DAIGŃNIKMIKKGOKI ©

Swieto letników.
W) dniu 31 bm. 5 pułk lotniczy, apelu poleglyci.

stacjonujący w Lidzie, obchodzi swe| dniu święta zrana odprawione
doroczne święto. , stanie uroczystte

We właściwym

dzie się symboliczna uroczystość żołnierski, zawody zabawy i gry.
jdzieniec i przedstawił

Cenne odkrycia w Farze Witoldowej | nowi jako urzędnik ministerjalny.
„w Grodnie.

tego rodzaju zabytki są rzadkością. |Z Grodna donoszą, że w prezbi-
Dyrekcja Muzeum Państwowego wterjum Fary Witoldowej, znajdują-

cego się obecnie w odbudowie ko- Grodnie zwróciła się do Dyrekcji
scioła garnizonowego odkryto w Państwowych Zbiorów Sztuki w
dwóch wnękach pod łukiem tęczo-, Warszawie o delegowanie do AC
wymi resztki polichromii ściennej. Z na specjalisty, celem zabezpieczenia
lewej strony widoczna jest postać tych cennych zabytków malarstwa
Najświętszej Marji Panny na  pół-|ściennego. Drugiem wažnem odkry-
księżycu w otoczeniu rozmaitych |ciem jest odnalezienie polichromii
figur, z prawej zaś strony postać na całej elewacji zabytkowego do-
Chrystusa. Malowidła pochodzą z |mu przy ul. Dominikańskiej Nr. 2 w
czasów przebudowy Fary Witoldo-|Grodnie, pochodzącej z XVIII w. W
wej przez krolowę Bonę w: połowie |sferach naukowych i artystycznych
XVI w. i pod względem artystycz-|wywołało to wielkie zainteresowa-
mym są prawdziwym skarbem na |nie.
północnym wschodzie Polski, gdzie

Z POGRANICZA.
Manewry litewskie. |

Z Oran donoszą, iż na przedpolu się pod kierunkiem szefa sztabu
orańskiem odbyły się manewry pie-, armji i trwały od dnia 23 do 27 bm.

choty litewskiej. Manewry odbyły.włącznie.

Samolot litewski na przedpolu.
w miejscowości, demik Stefanowicz.

| | Lotnikom nie złego się nie stoło,
gdyż zdołali on: wyskoczyć przy po-
mocy spadochronów, samolot zaś
uległ rozbiciu. '

 

Koto Ignalina

 

 

nie wydobyte z podatnika, stają się stwowych, jak gminnych i innych

Czas już ostatni, by władzeode|
powiedzialne  rietylko prowadziły Sała do wynajęcia
jak najściślejszą kontrolę nad ścią- na odczyty i zebrania
$aniem podatków, ale przedewszyst- Qrzeszkowej 11

ZKRAJU. |

zo- ;mianin, Aleksander Wolicki,
nabożeństwo, |

W. przeddzień wieczorem odbę- później odbędzie się wspólny obiad, którym Wolicki jechał do Krakowa,

szereg wypadków niezwykle zuch-
j wałych kradzieży, dokonanych w wa
|gonach pociągow dalekobieżnych.
| Ostatnio skargę do policji złożył zie-

Do przedziału II-ej klasy pociągu,

wsiadł jakiś elegancko ubrany mło-
się ziemiani-

W] czasie rozmowy z eleganckim
młodzieńcem  Wpolicki poczuł sen-
ność, a kiedy nieznajomy wyjął z
kieszeni chusteczkę, popadł w stan
bezwładności i usnął.

Po obudzeniu się, ziemianin
-110d yėią warusazejazid z Hzplaim]s
felu, w którym znajdowało się 3.000
zł., oraz czek na sumę 500 zł.

Skarga, złożena w policji, okaza*

 

 

0 44 miljny złatych miej,
Roczne sprawozdanie Funduszu

Bezrobocia wykazuje znaczne zmniej
szenie wypłat na zasiłki bezrobot-  nym.
Gdy w 1932 r. wypłacono zasiłków

j bezrobotnym przeszło 70 mili. zł., to
w 1933 r. suma zasiłków wypłaco-
nych wyniosła t;lko 26,3 milj. Zmniej
szenie zasiłków: było więc bardzo
znaczne, śdyż wyrażało się sumą
44 milj. zł., pomimo to iż w 1933 r.
natężenie bezrobocia było daleko
większe niż w 13932 r. '

Ten spadek sum, przeznaczonych ,
na zasiłki bezrobotnym, został spo-,
wodowany przeż zmianę ustawy o
zabezpieczeniu na wypadek bezro-
bocia, która wprowadziła bardzo
znaczne ograniczenia w dziale wy-
płaty zasiłków.

Jeśli idzie o koszty  administra-
cyjne Funduszu Bezrobocia, to w
stosunku do zmniejszenia wypłaco-
nych zasiłków spadły one bardzo
nieznacznie. Wynosiły one bowiem
w 1932 r. złotych 6,4 miljonów, a w
roku ubiegłym. 4,5 miljonów zł. Ozna.
cza to, iż w 1932 r, koszty admini-
stracyjne stanowiły 9 proc. wypłaco-
nych zasiłków, a w 1933 roku prawie
18 proc. Czyli koszty administracji kiem, by uporządkowały i uprościły|| od11—31od6—8wiecz.

uczucia.  

grzasżą |... okazują skruchę.
Nadfpregram: Najnowsze aktuslja bieżącego tygodnia.

 

ońca

powiększyły się dwukrotnie.
„5271. Rubel za 5-ki 460 za 10-ki 461]

Elegancki «szczur kolejowy».
W. ostatnich dniach zanotowano łą się narazie bezskuteczna,

W kilka dni potem wpłynęła d
ga skarga, złożona przez p. Cecy
Neumarową, ktcrą okradziono w pd
ciągu jadącym do Lwowa. Na jedm
ze stacyj podmiejskich wsiadł d
przedziału rówaież elegancki młodł
człowiek i nawiązał rozmowę z f.
Neumarową. W czasie rozmowy złd
dziej - usypiacz rzucił rzęcznym ry.
chem chusteczkę na twarz p. Net
marowej. Kobieta usnęta, a gdy pra
budziła się, stwierdziłą brak pie
cionka z brylantem, wartości 130
zł. oraz torebki, w której znajdowa
się kilkaset złotych. Rysopis oprys£
ka, podany przez okradzioną, zga
dzał się z rysopisem, podanym prze
ziemianina.

Na podstawie tych danych policji
roztoczyła obserwację nad dworca
mi, poszukując tajemnicześo mło
dzieńca. Starania te zostały uwieńj
czone powodzeniem. :

Wczoraj na dworcu głównym za
trzymano elegancko ubranego mło
dzieńca, żywo przypominającego pd
szukiwanego złodzieja. Skonfrontoj
wano go natychmiast z poszkodował
nymi, który rozpoznali złodzieja.

Przy badaniu personaljów, za
trzymanym okazał się Paweł Żabi
czyk. Przesłuchany przez prokurató
ra, Żabczyk nie przyznał się do ми
ny, ale zeznania poszkodowanych
zdecydowały o osadzeniu żo w wię

zieniu. ь

Gie łda.
WARSZAWA. (Pat). Giełda. Walut

Belgja 123.90—124.21—123.59. Perlin 16714

—-208.27—207.23 Holandja 359.17—360.074
358.27. Londyn 26.95'/+—2696—37.09—268

Nowy Jork 5.291:—5.321/+ 5,261» No

Jork kabei 5.30—'.33—5,27. Paryż 34.91

25.06—34.88. Praga 22.05/:—1100 — 2.0

Stokholm 139.05—-139.75—138 35 Szwall

carja 172.30—172.77—171.87. W'achy45.014

45.18—44.95. Helsingiors 11.90—11.95—11481

Akcje. Bank Polski 86,50 -— 87. Lilpo

11.75 — 11.65. Starachowice 10.55. Tendef/
cja niejednolita.

Papiery procertowe. Kolejowa 58.

Dolaroka 76.50 — 76. Dolarówka 53.10
53.25. tabilizacyjna 67.13 — 67.38. 47: |
Ziem. 48.13—48. drobne 47.50. |

Dolar w obrocie pryw w Warszawi

 

 

Newe Wielkie areydziało realizacji
drzźliwe zagadnieni» p t. „MIŁOSTKI BALETNICY'

znakomitego Henry Kinga dramat poruszający najbardziej

 

 

pracy w mieście lub na 

TELEGRAM! INA BENITA, ROSYJSKI CHÓR SEMIONOWA. Tragicznie zmarły ZBIGNIEW STANIEWICZ
oraz OLGA KAMINSKA .wystącią wkrótce w przebojowym filmie produkcji POLSKIEJ ». t.

„HANKA” (OCZY CZARNE)
 

KINO-REWJA

„COLOSSEUM*
|  QSTROBRAMSKA 5

  

Już jutre Premjera

kue<ROXY>

wsi, zaznajomiony z pra-
cą biurową, pisze na ma-
szynie, z chęcią przyj-
mle każda ofiarowane
zejącie. Oferty proszę
kierować do red. t. gaz.

 

 

 

LODOWNIE pokojowe
HAMAKI Leżaki.

MASZYNKI do lodów
SIATKA okienna od much

najtaniej w ii mie

S. H. KULESZA
Wilno, Zamkowa 3, tel. 1406.

MPR ESI

GEORGES HOFFMANN.

Fabrykanci złota.

 

| PRACA ||

Osoba średnich lat po-
szu«uje pra€y na przy-
< odząsą pos|ada reko
mendacje zaułek Murar-
ski 13 m. 3 M.©. gr3

czem

   
42)

Przekład autoryzowany z francuskiego

a sam przylgnął do ściany.
Wartownik przeszedł się po dziedzińcu, potem skręcił w stronę lo-

chu. Skier wał światło latarki w okienko, lecz widocznie nic nienormal-

nego nie 7 'uważył, bo wrócił na ganek, przeszedłszy nie dalej niż o metr

obok przyczajonych w cieniu Brunona i notarjusza Stał jeszcze chwilę

nieruchomo na górnym stopniu, poczem drzwi zamknęły się ponownie.

Bruno poczuł, że starzec, tulący się tuż przy nim trzęsie się jakby

w ataku <onwulsyjnych dreszczów. Zęby mu szczękały i pełen przera-

żenia szept płynął z warg:

; — ..Wszyscy w kryjówce... tym razem wszyscy... — Przynajmnie

Brunonowi wydało się, że te słowa usłyszał. Pan Paccoret powstał szyb-

Energicznym ruchem ramienia starzec wepchnął Brunona do kąta,

|
Į
|

ko i, zwiąwszy Brunona za rękę, pociągnął go ku prawemu skrzydłu pa-

łącu; przemykając się pod ścianami obeszli je naowoło, poczem starzec

— Niech pan tu na mnie poczeka...
Bruno thwycił go za kl1pę szerokiego płaszcza;

— Dobrze, ale jak pan mi wytłumaczy...

1

|
zatrzymał się w zagłębieniu muru i powiedział: |

|
!

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

RÓŻNE || chowawczyni

Kucharz samotny poszu-
kuje posady do majątku,
pensjonatu

kiewicza 44-33.

 

posady, zna freb. met.,
może się zająć dziećmi
w wieku od 2 do 10 lat.
Poważne świadectwa i
refer., umie szyć, wyma-
śania skromne, Ul. Ta-

władająca językiem pol-
skim i rosyjskim wzgięd=
nie niemieekim poszuki-
wana na 2—3 tyg. Zgła-
szać się: Motel „Szla-

dyni u samotnych
probostwo, może

mowem | kuchnią
lub kasyna

oficerkiego, mem cblub-| tarska 12 m. 13, od 2 chacki” pok. Nr. 5 WI Adminisiracji „Dz. Wil.*
ne PC za m do 5. gr—2 godz. 7—B wiecz. 664 lub oferty Padł kisro-
ne wynagrodzenie. ic- ih R w wać pod „C. K.* 558—0r

O] SM|MWK|—

Tamten uwolnił się:
— Nie mam czasu! Oswobodziłem pańskich przyjaciół i panu dałem

| broń. Czy to panu nie wystarcza?
— №е! i |
— Niech pan nie robi z siebie głiipca. Proszę nie ruszać się stąd !

pod żadnym pozorem. W razie niebezpieczeństwa uiech pan strzela, ale |
tylko w ostatecznej potrzebie. I jeżelil to możliwe, niech się pan zacho- |
wuje cicho...

— A psy” — szepnął Buuno.
— Qtrute od dwóch godzin... Pulpety z mięsa...
Zniknął. |
Pozostawiony sam sobie, Bruno chwycił się za głowę. Czyżby upa- |

dek ze ska.y pozbawił go zdrowych zmysłów? Co oznaczało postępowa- |
nie tego człowieka? Jaką rolę odgrywał? Czy to był przyjaciel? Wróg? |
Zdrajca — z jakie; przyczyny? |

Dziennikarz staral się sosie przypomnieć, jakie było stanowisko no- |
tarjusza w różnych momentach tej sprawy. Pragnienie przybycia jaknaj- |

|
|
|

| prędzej do Goodewagen; Bruno pamiętał jeszcze blysk nienawišci w 0-
czach staica, kiedy nie chciał go zabrać do samolotu z Brukseli. A więc
Paccorea wiedział co się miało stać w Piotra Gansa?

Później spotkanie w barze hotelu des Indes, upór z jakim starzec
odradzał niu jazdę tegoż wieczora do Goodewagen Wreszcie list z po-
śróżkami w Genewie, coprawda anonim, lecz bezwątpienia pochodzący
od niego. To wszystko zdawało się wyraźnie świa czyć o wspólnictwie

 

szukuje posady gospo=

się gospodarstwem do-

ie na wyjazd. Adres w

 

Poszukują poszdy о-
chmisirzyni lub gospo-
dyni na wieś. Znam się
na gospodarstwie, kuch-
nl, hodowli drob u I mle-
czarstwie Referencje do-
bre. Ofiarna 2 m. 7.

Parcele,
lub na
zająć

.  Mo-

gr  

Lenie ię w Ztrajowiach Fam
Słynnych na cały świat ze skuteczności

 

Letaisko - pensjonat
majątek Daniuszew, pocz A
ta Daniuszew, Ь
Smorgonie. Kiersnowska.
Na brzegu rzeki
Plaża, kajaki,

 

dowane, 2 miyny wedne
do sprzedania na do-
godmych warunkach.
Pierwsza Wileńska Spół-
ka Parcelacyjna, ul. Mie-
kiewicza 15 tei. 5-45 5

 

ARAGONTOK NIN IKOS RS TL I KKI AT IIAVSPSI TAKE

 
swych wód, komfortowych urządzeń, ł
różnorodnych rozrywek i... niskich cen. Pl

ZNIŻKI KOLEJOWE. INFORMACJE:

Dicjaloe Przedył. Kalei Frantaskich w Palota
Warszawa, Osselińskich 4, tel 684.35 oraz wszystkie biura podróży
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Poszuku osady do I
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ь dziny z bardzo do-| rolnik poszukuje posady k + |zm|W rol. gł. ELISSA LANDIWARNER BAXTER, VIKTOR JORY I MIRIAM Jordan. Treść, która stonewi sensaaje dia każdego.| p, | ро
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Ex CENY MIEJSC 00 25 GROSZY. wieku samotna, pismien* AE pokojowe z wygo”|
na posiada referencja da akiai, ub"WIA |

MOTTO: Czy kobieta może zapomnieć swó| plerwszy pocałunek? OE 7Nr. 3 leńska „Nr. 27. Wiądo*|

sensacja onar € RENDEZ-VOUS w WIEDNIU » asi Auka dozorcj domyŠRO
To—wielki romantyczny film, tehnący życiem, czarownemi dźwiękami walca i upojnemi tonami czard':za To| Młody człowiek, z zG kisia: Wilna Epee cz EDA
noe szalefatw, upojeń | miłeści nad modrym Dunejem W roli arcyksięcia Ru*elfa v. Habsburga JOHM BAR| znajcujący się w bardzo| LV; „GQ wiadomość: POKÓJ
RYMORE i niezapomn. bchaterka „Kawalkady* DIANA WYNYARD. Pikantna treść. Kapitalna gra. Prze-| krytycznych warunkzcn| 70. sea 4 m. 5, od| duży, słoneczny, umeblo“

pych wystawy. Nad progr. Rtrakcie Seanse o 4, 6, 8 | 10,15. materjalnych, poszukuje a 12 849, 638—3| wany z wygodami do
wynajęcia dla solidnych: Е
Mostowa 5-a m. 5. 673-3

stacja DO WYNAJĘCIA |

ka. dwą pokoje z kuchaią I
„ Wilji. wygedami z wejściem||

tenis, su-
pod „R.“ albo Krzywe * niekrępującym, bez me* |

у 2 A Kolo 27—3. —2 cr. cha urocza PON bli aoJ:„lasińskiacą

—* | go7 m. 10. 6

Dziśl «M ART WY D © M» zau оееоча |Polecom orspsdjeie|Kupno |° Ъ
kiego ilustrujące miejęaćć konopieneytehwJearskisi ZY Sowkino Moskwa ma ‹ Sprzedaž ' 803996 &

ykonawcy najwybitniejsi »rtyści scen moskiewskie baka ski niai
Na scenie: DOBATKI REWJOWE 7. t: „BO GÓRY NOGAMI" oraz akiówka „„Djabeł nie żona”| oliuczyjwercyo charakte | Sprzedam 2 domki, zie- Przewidujący,

СЕМУ ОВ 35 GROSRY. ru I ke gts refe-| mi 162 sążni za 4.500 zł. NUŻ kieliszków dziś

| Wykwalifikowana  wy- — —_—__ |rencjl Mała Pohulanka| /wierzyniec, Żubrowa 3] WYP'łe й

poszukuje Sekretarka 6s<ba inteligentna po- 10—2 do południa, _gr2| (piisko kościoła). — Trzydzieśc|
— To musiałeś mieś633—3

wielkie pragnienie.

— Wcała nie miałem
pregnienia, В:
— lo dlaczego piłeś?|
— Właśnie żeby go

nismieć. '

ośredki aabu-  
T
S
”

byłego noterjusza z bandą Blumenthala, |
Ale potem... Potem La Magnette usiłował zamordować starca... FP |

lista wspo!nikćw Blumenthala dostarczona przez tegoż ostatniego pam |

Lebon... Więc. czy nie zdrada odsuniętego wspólnina? Może być...
Potem... potem fałszywe wskazówki dotyczące bandytów — czjj |

to był manewr, mający na celu skierowanie policji na fałszywy trop'| |

Czy w ka:czmie w Pont du Diable była przygotowana zasadzka? To by) |
ło mało prawdopodobne, bo cała banda zebrała się tegoż wieczoru W

Vanchy. A zatem? Czy chodziło tylko o odciągnięcie Lebon'a i Desvignes'|

od Vanchy, właśnie tej nocy, ponieważ miały się iu rozegrać donios

wypadki? Ale jakie? Wreszcie napad, którego ofiarą padł Bruno,
Także nie były żarty. Przecież starzec bez wahania poświęcił go, bo 10“
gicznie rzeczy biorąc, nie byto żadnej szansy, żeby się mógł żywy wy
dostać z u-wiska nad Rodanem.

A teraz to samo indywiduum oswobodzało inspektora i Holendra
uzbrajało :ękę tego samego człowieka, którego na krótko przedtem chci8
ło zamordować...

Bruno nic nie rozumiał...
Gdy tak się głowił, poczuł nagle rękę na ramieniu Starzec wyło”

nił się z ragły"
— Proszę za mną....

(D. c u.

 

 

Drukarnia A. <wierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.

 
Odpowiedzialny Bedakior STANISŁAW JAKITOMICĘ ||

д

  

akosA


