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20 do 24-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej.

ziennik Wileński" wychodzi

 

ZiPRÓSZYŃSKICH

MARJA TOMASZEWSKA
po długich I ciężkich ciarpieniach opatrzona Św. Sakramentami

zma:ta dn. 2? maja 1824 r. w wieku lat 44.

Wyprowadzenie zwłek z Kliniki Litewskiej de kościoła Niepo-

kalanego Poczęcia na Sołtaniszkach odbyło się we wtorek dn.29 mn-

ja o godz 7 m 30 wiecz. Nabożeństwo żałebne odbędzie się dn 34
maja o godz. 8 rane,

Eksportacja zwłok z kościeła Niepok. Poczęcia nastąpi tegoż
dnia o godz. 5 pp. na cmentarz św. Pietra I Pawia. >

O tej bolesne! stracie zawiadamiają w głąbokim smutku
Ž 1 drieci

W dniu 30 b. m. o godz. 10 rano odprawiena zostanie w kościele Św.
Michała Msza Swięta za spokój duszy

 

  

 

  
  "SP. |
Maryj z Kerwin-Milewskich

Szymonowej Megsztowiczowej
Na powyższe nabożeństwo zapraszają krewnych, przyjaciė!Izna-

Jomych

  

         
  

    

Synewia, Synowe, Córka, Wnuki | Prawnuk.
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Najpoważniejszą spółdzielczą instytucją bankową w. Polsce - jest

CENTRALNA KASA.mmaMay
am SPÓŁEK ROLNICZYCH

kraju, gdyż wspiera kredytem nejliczniejszą rzeszę

I sprawie publicznej.

Istniejąca od roku 1909 | działająca na całym obszarze Rzpiitej.

wytwórców—drobnych rolników, a temsamam łagodzi

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE

[ |||| daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

@
sms SKUtKI kryzysu rolniczego.

Wiino, Mickiewicza 28 tel. 12-65.

 

 

I najwyższe oprocentowanie.
zużytkowuje wkłacy z wielką korzysclą dla Interesów

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-

mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także

Telefon Redakcji,

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

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

codziennie.

'|t-letnim pobycie prof. Juljan' Krzy-|Krzyzanowski cieszył się «w Rydze

  

 

   

  

  

Szkolnictwo polskie © Łotele zagrożone
(lelefonem od własnego korespondenta.)

BYNEBURG. 25.V. Przewrót polityczny dokonany w dniu 16
maja r. b. w Łotwie wywołuje peważne zaniepokojenie w spełe-
czeństwie pelskiem. Ostrze jego w b. Inflantach Polskich, jak się|
zdaje, skierowane zostanie głównie przeciwke mniejsześci po!-

skiej, Hasło nowego rządu Ulmanisa „Łotwa dla Łotyszów" godzi
we wszysikie mniejsześci narodowe, w ich zagwarantowane kon-

stytucją prawa, a zwłaszcza w ich autenomję kulturalną. Rząd

Uimanisa postanowił znieść dotychczasowe wydziały szkeine
mniejszościowe przy ministerstwie oświaty I agendy ich wcłaiić

do wydziałów ogólnych. Wydziałami tymi zawiadywać będzie

wice-minister oświaty, b. dyrekter gimnazjum blałoruskiege Czu-
mak. Powierzenie tej ważnej funkcji białorusinoewi z Dynehkurga
budz! szczególne;zaniepokojenie oszkcinictwo polskie, którego był
Czumak w Dyneburgu wrogiem. Losy szkolnictwa poiskiego są

więc zagrożone. Rezwiązanie Zjedneczenia Narodowego Polskiego

i zamknięcie „Głosu Polskiego" zadaje cios peważny mniejsżości
polskiej w Łotwie.

Wyrazy lojainości zgłoszene przez b. posła Wierzbickiego
ca ręce Ulmanisa w imieniu społeczeństwa pelskiego, jak się

daje, nie zapobiegną newej fall prześladowań.

RYGA. (P.A.T.) Wiceminister oś-|szościowych. Ks. Czumak jest znanym
wiaty ks. Czumak oświadczył przed:| działaczem na terenie Latgalji i dy-
stawiciełowi „Siegodni”, że prawdo-|rektorem glmnazjum białoruskiego
podobnie obejmie zarząd szkół mniej-!w Dynaburgu.

REPRESJE POLITYCZNE W ŁOTWIE.
RYGA (Pat), Według wiado- skich. Według doniesień prasy

mości dochodzących z różnych stron |aresztowano ostatnio 5 nauczycieli
kraju — władze policyjne dokony- |miejskich szkół powszechnych w
wują w dalszym ciągu rewizyj i|Lipawie, którzy wykładali w szko-
aresztów w  srodwiskach partyj ijłach mniejszościowych rosyjskiej i
organizacyj lewicowych. W ostat- |žydowskiej. Władze szkolne aresz-
nich dniach dokonano również |towanych nauczycieli zwolniły z
aresztowań wśtód sfer nauczyciel- posad.

Katedra literatur słowiańskich w Rydze.
RYGA. (Pat: Opuszcza Rygę po Stanisława Kolbuszewskiego. Prof.

któ.y na uniwersytecie|wielką popularnością, zarówno w
ryskim zajmował katedrę literatur;koiach uniwersiyteckich jak i wśród
słowiańskich. Na zwolnioną katedrę|miejscowej polonji. W uznaniu za-

żanowski,

| powiadają że 300

 władze uniwersyteckie, na wniosek sług na polu naukowem prof. Krzy-
prof. Krzyżanowskiego, zaprosiły|żanowskiego odznaczono orderem
docenta uniwersytetu poznańskiego' łotewskim „trzech gwiazd”.

 

 

GENEWA (Pat). Sesja komisji
śłównej konfe.encji rozhrojeniowej

jącemi z traktatów, których są sy-
gnatarjuszami, natomiast Stany Zje-

|zie określenia prezydenta Roosevelta

 

Konferencja rozbrojeniowa.
Przemówienie delegatów Ameryki i Rosji.

NOWI WICEMIKISTROWIE.
WARSZAWA Pat. Pan Prezydent

Rzeczypospolitej mianował w dniu

dziesiejszym podsekretarza stanu
_ w Prezydjum Rady Min. Skarbu.

у Jednocześnie Pan Prezydent
Rzeczypospolitej mianował p. Wac-
ława Staniszewskiego naczelnego
dyrektora Banku Rolnego podsekre-
tarzem Stanu w Min. Skarbu.

WARSZAWA Pat. Dziś e godz.
12-ej edbyło się w Min. Skarbu,
objęcie urzędowania przez nowo-
mianowanego podsekretarza stanu
p.Tadeusza Lechnickiego. Agendy
urzędowe min. Lechnickiemu zdał
prof. Leon Kozłowski, jako dotych-
czasowy kierownik danego  dzjału.

 

Starcia z socjalistami w Warszawie:
| WARSZAWA. (P.A.T.) We wtorek ;PPS-CKW. Przybyły oddział policji
29 bm., w godzinach wieczornych,|zlikwidował zajście, zatrzymując oko-
przy ulicy Wolskiej 44 w Warszawie jło 50 uczestników bójki. Ze strony

/ doszło do starć między czionkami|PPS-CKW jest 3 poturbowanych.
organizacji narodowo-radykalnej a

 

Polska i Litwa.
RYGA. (Pat), Z Kowna donoszą:

' „ABC' ogłasza artykuł poświęcony
sytuacji w pėlnocno-wschodniej
Europie. Pismo litewskie zwraca u-
wagę, że w przedłużeniu stanu nie-
porozumienia litewsko-polskiego są
zainteresowane zarówno Niemcy,
jak i Łotwa, — oba te państwa bo-

_ wiem odgrywają rolę pośredników
_ przy wymianie handlowej polsko-li-

_ tewskiej. „ABC” zwraca również u-

* WSZĘDZIE, BYLE NIE Ww POLSCE.
: RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:
Zarząd kolei litewskich ogłosił w

rozpoczęła się aziś popołudniu przy
udziale 15-tu ministrow spraw za-
granicznych i przy szczeinie zapeł-
nionych ławach prasowych i dla pu-
bliczności.

Otwierając posiedzenie, prze-
wodniczący Henderson w dłuższem
oświadczeniu przedstawił główne
etapy konierencji i przypomniał po-
wzięte już przez nią decyzje.

Zdaniem Hendersona w obecnej
j chwili należy zwrócić uwagę na na-
| stępujące punkiy, że

1) układ w sprawie zbrojeń po-
wietrznych i lądowych jest możliwy
tylko wtedy, jeżeli problem bezpie-
czeństwa zostanie rozwiązany. Pro-
blem ten leży u podstaw całej
sprawy rozbrojenia;

2) niebezpieczeństwo wyścigów
zbrojeń powietrznych może być za-
żegnane tylko przez układ między-
narodowy;

 lejnictwa litewskiego.

3) konieczne jest zawarcie ukła-
wagę na przyjaźń łotewsko-niemiec-du o międzynarodowej kontroli fa-

ką i wpływy niemieckie w Łotwie i brykacji i handlu broni,
wypowiada przypuszczenie, że. Specjalny nacisk mówca poło-
„Polska, której polityka ostatniemi! ;ył na problem bezpieczeństwa, pod-
czasy odznacza się elastyczhością i kreślając, że konferencja musi
inicjatywą nie zawaha się zapewne | zorganizować międzynarodową akcję

w odpowiedniej chwili zerwać nie- przeciwko ewentualnemu napastni-
naturalny związek przyjaźni. Dei kows
cyzję tę przyśpieszyć może zawar-|  WĄ dyskusji pierwszy przemówił

cie przymierza  francusko-rosyj-|delegat Sianów Zjedn. Norman Da-
skiego. ' vis. Przedstawił on poglądy swego

j rządu na obecną sytuację i oświad-
|czył, że Stany Zjedn. gotowe są ro-

dostawę 50 tys. tonn węgla dla ko- kować nad powszechnym paktem
nieagresjj w połączeniu z ogólną

 
dnoczone nie chcą uczesiniczyć w
europejskich rokowamiach politycz-
nych i nie przystąpią do żadnych
układów, które zmuszałyby je do
użycia sił zbroinych dla załatwienia
jakiegokolwiek sporu.

Z kolei zabiał głos komisarz Li-
twinow. Na wstępie stwierdził nie-
możność rozwiązania zagadnienia
rozbrojeniowego i _ przypomniał
szczegółowo doktrynę, wedle której
tylko całkowite rozbrojenie może
zapewnić pokój.

7 przemówienia Litwinowa na
uwagę zasługuje ustęp, poświęcony
Lidze Narodów. która, jego zdaniem,
maa wiele zadań wielkich i małych i
została stworzona, gdy niebezpie-
czeństwo wojny wydawało się od-
ległe.

Więc trzeba stworzyć organ spe-  cjalny, poświęcony zapobieganiu i
zmniejszaniu niebezpieczeństw woj-!
ny. Z drugiej strony Liga Narodów
jest zbyt związana swoim paktem i,
odwołanie się do niej jest zbyt ściśle:
reglamentowane, podczas gdy konie- |
rencja mogłaby być swobodniejsza|
w swoich ruchach. !

Kończąc, Litwinow oświadczył,
że nie bez dumy mogą Sowiety spo-|
glądać na to, co z ich inicjatywy zo-,
stało dokonane w Europie wscho-
dniejj Urzeczywistniając pakty, 0-,
kreślające napastnika i pakty niea-
gresji i przedłużywszy ich ważność,
rząd sowiecki, mówił Litwinow,
wzmocnił wzajemne zaufanie, które
panuje w jego stosunkach z ogromną |,
większością jego sąsiadów.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.
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OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane
0 czekowe w P. K. 0. N

Ogłoszenia
Terminy

r. 80187.

Rosja i Francja.
MOSKWA ;Pat). Artykui wstęp-

my „Izwiestja“, komentując mowę

wstępną min. Barthou, zaznaczają,
że nastąpiło to w wyniku rozumo-
wania roli Związku Sowieckiego ja-
ko czynnika pokoju przez coraz
szersze stery społeczeństwa  fran-
cuskiego.

„lzwiestja”, przypisując inicjaty-
wę zbliżenia osobie Herriota, stwier-
dzają, że obecnie tendencja ta zna-
lazła posiuch w innych odłamach
prasy francuskiej, Przeciwnicy zaś
tego zbliżenia, podporządkowujący

sprawę pokoju swoim przesądom,
nie umieją dziś jawnie podnosić gło-
wy przeciwko współpracy Z.S.S.R.
z Francją nad stworzeniem tamy
przeciwko krwawej wojnie.

W! zakończeniu „Izwiestja“ wy-
rażają pozytywny stosunekwspra-
|wie wstąpienia Sowietów do Ligi
Narodów, pisząc: „lm silniejszy
Związek Sowiecki, tem więcej wi-
|nien czynić celem skoordynowania
swoich sił ze wszystkiemi państwa-
mi gotowych do podjęcia wspólnej
walki.

St. Zjednoczone zwiększają armię.
WASZYNGTON. (P.A.T.) Sekre-

tarz wojny Dern zatwierdził projekt
ustawy, domagającej się podwyższe-
nia stanu liczebności armii amery-
kańskiej z 130.000 do 179.000 Dern

zaznaczył przytem,fże armja Stanów
Zjedn. aie mogłeby w chwili obec-
nej spełnić zadania obrouy naro-
dowej.

ZAPOWIEDŹ WiELKIEG6 STRAJKU W U $. А.
NOWY JORK. (Pat). Przywódcy

robotnków przemysłu tkackiego za-
tys. robotników

1ozpocznie- strajk w sprawie wpro-
wadzenia w życie z dniem 4-$0
czerwca  zapowiedzianego przez
Johnsona ograniczenia godz. pracy.
Strajk ma trwać 14 tygodni.

 
įniem.

 

TOLEDO Pat. (Stan  Ochie)
Rokowania ze strajkującymi rebotni-
kami przemysłu autobusowego zakoń
czyły się po 24 godz. niepowodze-

Według przeprowadzonej
ankiety z ogólnej liczby 103 związ-
ków zawodowych 68 wypowiada się
na rzecz strajku generalnego.

Sprawa długów wojennych.
LGNDYN. (P.A.T.) Sprawa długów,

wojennych wysuwa się na pierwszy|
plan działalności rządu brytyjskiego|
w bieżącym tygodniu. Dziś spodzie-|
wane jest orędzie Prezydenta Roose-|
velta do Kongresu w sprawie dłu-
gów. W orędziu Prezydent zajmie
stanowisko zarówno względem tych
co odmówili płatności, jak i wzglę-
dem tych co płacą ty!ko symba'icz-
ne awanse. Na jutro wyznaczone
jest posiedzenie gabinetu angielskie-
go, na którem Rząd Brytyjski zajmie
definitywne stanowisko w sprawie
płatności. Przeważa opinja, że w ra-

środkach zapewnienia pokoju, Ta
pomoc, zapewniona w takiej czy in-
nej akcji międzynarodowej, nosi za
sobą siłę moralną państwa liczącego
170.000.000 miszkańców, a które de-
finitywnie zerwało za sobą prze-
szłość zdobyczy wojskowych.

Po przemówieniu Litwinowa о-
brady komisji głównej konierencji
rozbrojeniowej ze w zględu na spóź-
rioną porę, odroczono do jutra.

Jutro przemawiać będą minister
Simon oraz francuski minister spraw
zagranicznych Barthou. Debata prze-
ciągnie się prawdopodobnie kilka
dni, poczem dopiero prezydjum kon-
ierencji próbować będzie opraco-|
wać pewne propozycje co do dalszej!
procedury, a więc co do dalszego  iosu konterencji.

Moratorjum
BERLIN (Pat). Konierencja trans-(

symbolicznych awansów za równie
niewypłacalność, Wielka Brytanja od-
mówi płatności. Pełna suma raty
1-go czerwca wynosi 75.300 do-
larów.

 

Wiadomości
®

telegraficzne.
KRAJOWE.

* Dnia 30 bm. wyruszy z War-
czawy w pierwszej partji 2 uczestni-
Ikėw naukowo-alpinistycznej wypra-
wy polarnej na Spitzbergen — kpt.
Antoni Zawadzki z wojskowego in-
stytutu geograficznego oraz Stani-
sław Siediecki. Uczestnicy wyprawy
jadą przez Berln do Tromsoe, gdzie
zakontraktują statek.

* Dziś w gmachu: sejmu odbyło
się doroczne wałne zgromadzenie
klubu sprawozdawców parlamentar-
nych. Po przyjęciu sprawozdania
zarządu oraz sprawozdania kasowe-
go, na wniosek komisji rewizyjnej
udzielono ustępującemu zarządowi
absolutorjum, poczem dokonano wy-
boru nowych władz. Na prezeskę
i skarbniczkę wybrano Zofję Osber-
gerową a na sekretarza Stefana Mi-
chalskiego.

ZAGRANICZNE.
** Bank brazylijski wprowadził

notowania złotego. Oficjalny kurs
wynosił za 100 zł, 222 milreisów.

** Samolot „Arc en ciel”, piloto-
,wany przez lotnika Mermosa, przy-
był z Natalu do Rio de Janeiro o
godz. 11,15 rano. Samolot ten wy-
startował z Tuluzy ubiegłej niedzieli
o godz. 5,06.

dla Niemiec.
do swoich rządów z zaleceniem, aby

  

terowa zakończona została dziś wie- przeprowadziły uregulowanie tych
czorem przyjęciem uchwały przez pożyczek uprzywilejowanych na po-
większość delegatów zagranicznych, dobnej podstawie, jak to nastąpiło

zalecającej przyznanie Niemcommo- | w stosunku do pożyczek prywat-
ratorjum, które objąć mawszystkie , nych.
płatności z tytułu obsługi kapitałów , Wierzyciele zagraniczni otrzymać
i procentów długówzagranicznych, mają bony amortyzacyjne, platne w

przypadających między 30. VI rb.|6 miesięcy po wydaniu. Bonyte za-
!а 30. VL 35 r. Obsługa pożyczek stąpić mają skrypty i zagwaranto-
Dawesa i Younga nie została objęta wane mają być przez rząd Rzeszy.
tem moratorjum. | Delegaci Szwajcarji i Holandji

Delegaci zagraniczni zwrócilisię| zastrzegli sobie aprobatę na później.

Specjalny delegat Niemiec.
GENEWA. (P.A.T.) Do Genewy wą i który reprezentuje wicekancie-

pismach angielskich przetarg па| _ : у

Weidemaras ciągie w niełasce.
RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą: wydziału t ofiarowanie katedry hi-

Rada wydziału filozoficznego uni- storji”. Podanie zostało odrzucone

wersytetu kowieńskiego rozpatrzy- wszystkiemi głosami przeciwko

ła podanie prof. Woldemarasa 0 jednemu.
„przyjęcie go do grona profesorów|

HITLEROWCY W KŁAJPEDZIE.
RYGA. (Pati Z Kowna donoszą:' nazwą „Schwere Grupe'. Organi-

 j konwencją rozbrojeniową i naradzać
„się z innemi narodami nad proble-
„mami międzynarodowemi, wynika-

Litwinizacja okręgu Kłajpedy.
BERLIN pat. Z Kowna donoszą, od Litwy.

że w całym obrębie Kłajpedy Niemieckie biuro infermacyjne
przeprowadzana jest od 2 dni re-| powyższą wiadomość opatruje uwa-
wizja we wszystkich księgarniach |gą, że to nowe zarządzenie rządu

Rząd sowiecki gotów współdzia-
łać z konferencją w jej rozległych

przybył specjalny delegat Niemiec
do rokowań w sprawie bezpieczeń-
stwa w Zagłębiu Saary baren von
Lesner, który w r. 1919 był pier-
wszym pzzewodniczącym delegacii
niemieckiej na konferencję pokojo-

rza yon Papena, komisarza Rzeszy
do spraw terytorjum zagłębia Saary.
Baron von Lesner odbył dziś konfe-
rencję z baronem Aloisim, przewod-
niczącym komitetu rady do spraw
Saary.

Ksemunikat Sekcji Młodych Strennictwa Na-
rodowege

oraz biblijotekach, celem usunięcia| litewskiego nie stanowi niespodzian-
z mich książek i broszur wypowiada: |ki. Jest ono dalszym krokiemlitwini-

jących się za oderwaniem Kłajpedy !zacji obszaru kłajpedzkiego.

| wSiekmadienis” podaje, że w tych zację tę utworzono po zawieszeniu

dniach wykryto w Kłajpedzie nową przez władze poprzednich organi-

tajną organizację hitlerowców pod zacyj narodowo-socjalistycznych.

 

/

Zbiórka Młodych Stronnictwa Narodowego we czwartek o godz. 9
rano w lokalu Stronnictwa (Orzeszkowej 11) w celu wzięcia udziału w
procesji Bożego Ciała. Stawiennictwo wszystkich drużyn obowiązkowe.  
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WYMOWA
niedzielnych wyborów

Ubiegici niedzieli odbyły się w|
miastach 14 woewództw, w ogólnej

ilości 304 wybory do rad sniejskich.

Wynik cyłrowe podaliśmy w nume-

cze wczorajszyr:, niektóre zaś uzu-

pełnienia w numerze dzisiejszym.

Wynik wyborów niedzie!nych po-
siada swoistą wymowę. Aby jednak

należycie ten wynik ocenić, trzeba
sobie uprzytomuiė warunki, w któ-

rych wybory się odbywają.

Warunki te są dla grup stających
do wyborcw — nierówne. Z jednej

strony staje do wyborów obóz zwa-

ny sanacy,nym. Ma on w swem rę-

ku władzę w ksaju, całą administra-

W. czwartek, jako w swięto Bo-
żego Ciała, ulicami miasta prze-
ciągnie tradycyjna procesja,

Zarówno nabożeństwo, jak i pro-
cesję odprawi J. E. ks. Arcybiskup-
Metropolita Romuald Jaibrzykow-
ski. Msza św. w kościele św. Kazi-
mierza rozpocznie się o godz. 10
zrana. Bezpośrednio po sumie prze-/
ciągnie procesja ulicami: Wielką,
Zamkową, koło Katedry i Mickie-|

1) Szkoły: powszechne, średnie

żeńskie, średni: męskie. 2) Związki

i Stowarzyszenia zawodowe i spor-
towe. 3) Młodzież akademicka. 4)
Stowarzyszenia ideowe, fiiantropij- cję i potężny woływ na wszelkie in-

stytucje, stowarzyszenia, życie g0-

spodarcze i t.d.

Obóz sanacyjny poza wyżej Wy- szych władz cywilnych, wojskowych |b) od I ołtarza — dalszy ciąg pieśni:
mienionem: czynnikami rozporządza

także różnemi srodkami nacisku na
poszczególnych obywateli, oraz po-

*rali roztaczač ponętne perspektywy

karjery dla ludzi, którzy oddadzą się

na usługi sanacji.
Z drugiej strony do wyborów sta-

ją różne ugrupowania opozycyjne, oznakaKWJURTWIZWZ TI TTIK ISI

Przygotowania do «Swięta Morza».
niejednokrotnie wzajem się zwalcza-

jące. Wśród tych grup opozycyjnych

pierwsze miejsce zajmuje  Stron-

nictwo Narodowe. Nie rozporządza

ono ani temi woływami ani nie ko-

rzysta z tych środków nacisku, co
sanacja. Występując do akcji wy

borczej Stronnictwo Narodowe mu-

si walczyc z trudnościami, zupełnie

dla sanacji mseistniejącemi Czy

można więc jednakowo  t:"ktować

sukcesy list saracyjnych : list naro-

dowych?
Do tych okoliczności dodajmy tru-

dnošci, wynikajace z przepisów no-
wej ustawy samsorządowej, Graz re-
gulaminu wyborczego. Sposób zgła-

szania ilosci podpisów, wymeganych

przy ich ziożeniu, czynią z wyborów

do rad miejskich w dużyn. stopniu

wybory półjawne.
Jasnem się więc staje, że w mniej-

czych ośrodkach miejskich zgłosze-

nie opozycyjnej listy narodowej jest

prawie zupełnie wykluczone. Tem

się też tłumaczy „zwycięstwo Bloku

Gospodarczego”, o iktórem pisze

wczorajsze „Słowo” i „Kurjer Wi-

leński', a z nierai cała prasa pro-

rządowa w Polsce. O walce wybor-

czej może być mowa tylkc w więk-

szych miastach, gdzie jest dosta-

teczna ilość ludzi, o tyle niezależ-

nych, by mogli sobie pozwolić na
wypowiedzenie własnego zdania.

Ale i w tych większych miastach

warunki akcji wyborczej nie ukła-
dają się dla opozycji sielankowo. W
bardzo wielu okręgach wyborczych

listy narodowe były unieważnione,

a więc głcsowania na nie nic wzię-
to pod wwagę. Akcja wybo:cza t. zn.

wiadomości prasowe, zebrania

przedwyborcze ulotki itp. rutrafiają

na tysiące przeszkód, miz.nanych

zupełnie sanacji.

W tych warunkach wyniki wy-

borów w szeregu takich raiast jak

Łódź, Zgierz. Sieradz, Kalisz, Ko-
ło, Piotkrków, Pruszków, Mława i

innych można uznać istotnie za im-

ponujące zwycięstwo list narodo-

wych, a zarazem. za dowód, że na-
stroje polityczne w Polsce się zmie-

niają. Jeżeli przypomnuny sobie
ponadto, że odryte uprzednio wybo-
ry do rad miejskich w Poznańskiem

ina Pomorzu diły również zwycię-

stwo Jistom narodowym, tu. okaże

się wyraźnie, że zwycięska fala

większości narodowej posuwa się w

Polsce od zachodu ku wschodowi.
Na uwagę zesługują tukże wyni-

ki wyborów w województwach po-
łudniowych. Aczkolwiek * tam dzia-

łają niewątpliwie te same czynniki

utrudniające akcję narodowcom, co

: w całej Polsce, jednak zarówno

wybory niedzielne w Małopolsce
srodkowej i wschodniej. jak uprzed-

nie w Maiopolsce zachodniej świad-

czą, że dawny zabór austrjacki jest

jeszcze w dalszym ciągu domeną

przeróżnych wpiywów obozu sana-

cyjnego. Naturalnie — jesli idzie o
miasta — bo nastroje wsi są zupeł-

nie odmienne.

Wybory do rad miejskich mają—

jak stale to twierdziliśmy — duże
znaczenie polityczne. Wyniki wy-

borów niedzielnych są w tym wzglę-

dzie bardzo wymowne. Stwierdzają
one, że tam, gdzie ludność ma moż-

ność w sposób niczem nieskrępowa-
ny wyrazić swoie zdańie — sanacja

jest w mniejszosci. Wykaże się to
niewątpliwie przy pierwszych wy-

borach po''tyczrtych, o ile ty'ko od-

neopogaństwem. Pierwszy taki kon-

ne j religijne. 5) Procesje kościelne.

duchowieństwo świeckie. 8) Za bal-
dachimem — przedstawiciele wyż-

i miejskich, Senat akademicki, Pre-
zydjum sądów. 9) Wojskowa kom-
panja honorowa z orkiestrą.

Formowanie się procesji rozpo-
czyna się o godz. 9 m. 45. Wierni,
uczestniczący w procesji grupami,

winni o godz. 9 m. 45 ustawić się w jstępnie — „Twoja cześć, chwała”,

miejscach następujących:

Jak świadczą nadchodzące do

Głównego Kom.tetu Wykonawczego

| „Święta Morza” wiadomości, całą

' Polskę pokrywa już sieć Komitetów

miejscowych: wojewódzkich i po-

wiatowych. Z uznaniem podkreślić

należy prawdziwie w tym wypadku

obywatelskie.stanowisko prowincji,

zawsze ofiarne; i chętnej do pracy

społecznej.
Ministerstwo Spraw _Wewnętrz-

nych zarządziło zarezerwowanie na

stałe dla Ligi Morskiej i Kolonialnej

dni 29 i 30 czerwca oraz 1 hpca na

urządzanie dorocznych: obchodów

„Święta Morza . Fakt powyższy

świadczy wyraźnie o  docenianiu

przez najwyższe czynniki w Pań-

stwie wagi „Święta Morza”. Godne

uczczenie tego radosnego dnia jest

więc już dziś tembardziej powszech-

nym obowiązkiem całego społeczeń-

stwa.
Realizując hasło mobilizacji mło-

dego pokolenia Polski dla służby na

morzu i dia morza Główny Komitet

Wykonawczy „Święta Morza” or-

ganizuje w dniu 1 lipca w Gdyni Po-

wszechny Zlot Młodzieży z całej

Porządek procesji.

| ра 5 — na ul. Wielkiej — od ul. Sa-

6) Chór. 7) Zakonnice, zakonnicy i|wicz do kośc. św. Jana.

,

DZIENNIK WILENSKI

wicza przez ul. Orzeszkowej do ko-;
ścioła św. Jerzego.

Pierwsza ewangelja zostanie od-
śpiewana przy ołtarzu, ustawionym
u drzwi wejściowych do kościoła
św. Kazimierza, druga — koło ko-
ścioła św. Jana, trzecia — przy
Bazylice i wreszcie ostatnia — przy
kościele św. Jerzego, gdzie również
nastąpi zakończenie nabożeństwa.

Szkoły powszechne i średnie —
przy wylocie ul, Mickiewicza; gru-
pa 2 — przy dzwonnicy katedralnej;
grupy 3 i 4 — przy wylocie ulic

Marji Magdaleny i Zamkowej; gru-

Porządek pieśni w czasie pro-
cesji: a) „Twcją cześć, chwała”;

„Twoja cześć, chwała”, następnie —
„Niebo, ziemia; iąd i morze”; c) od
ołtarza przy kośc. św. Jana — „U
drzwi Twoich“; d) od ołiarza przy
Bazylice — „Święty Boże, Święty
Mocny, Święty Nieśmiertelny", na-

lys. uczestników, reprezentujących
wszystkie organizacje młodzieży:

wiejskiej, robotniczej, szkolnej, aka-

demickiej, Hufce P. W., stowarzy-

szenia sportowe itd.
Program uroczystości zlotowych

w dniu 1 lipca przewiduje zbiórkę

uczestników Zlotu o godzinie 10-ej

na Polanie Redłowskiej. Po Mszy

Polowej, celebrowanej przez Ks.

Biskupa Okoniewskiego, kazaniu i
przemówieniach odbędzie się uro-
czyste ślubowanie zgromadzonej
młodzieży na wierność morzu. Ślu-
bowanie odbierze, a następnie przyj-
mie wielką defiladę wszystkich u-
czestników Zlotu Pan Prezydent
Rzeczypospolitei, który specjalnie
przybędzie w tymi celu na uroczy-
stość do Gdyni.

Po południu przewidywane są
pokazy, zawody i popisy na morzu;
wieczorem odbędą się nad morzem
występy grup regjonalnych, osnute
na tle obrzędowości morskiej.

Drugi dzień pobytu uczestników
w Gdyni wykorzystany zostanie na
zwiedzenie miasta, wybrzeża i urzą-
dzeń portowych oraz na krótkie
wycieczki morskie. Polski,

W Zlocie ma wziąć udział 50

W, niedzielę odbył się w Wilnie

archudiecezjalny kongres k'obożnego

Stowarzyszenia dla lvisyj wewnętrz-

nych. W, kongresie braio udziai OKo-

10 1UU delegaien 1 delegatów z tere-

nu cańej arcnidiecezji,

Po przybyciu uczesinicy kongre-

su udali się do Ustrej bramy, gazie

przea cudownym, Ubrazem Matki

boskiej Ustrobramskiej J. L. ks. Bi-

skup Mazimierz Michalkiewicz od-

prawi dia nich uroczystą Mszę św.

W czasie nabożeństwa z pięknem

«azamem wystąpi ks. proboszcz Sio

pinski.
bezpośrednio po tem w lokalu

przy ul. Metropolitalnej 1 odbyło się
<epranie pienarne kongresu w obec-
ności J. £, ks. Arcybiskupa Romual-
da Jaibrzykowskiego, J. E. ks. Bi-
skupa Mauchalkiewicza, liczniej niż ną
nabożeństwie zebranych delegatów 1
gości zaproszonych.

Obrady zagaił J. E. ks. Biskup
Michalkiewicz, który jest jednocze-
śnie dyrektoreni tej organizacji, wi-

tając podniosłemi siowy Arcypaste-

rze, gości i delegatów.
Przemówił następnie Arcypasterz,

który, wyraziwszy radość z powodu
istnienia i rozwijania działalności tak
pożytecznej organizacji, życzył kie-
rownictwu i cztonkom pomyślności

w dalszej pracy

Całokształt działalności stowa-
rzyszenia w latach ubiegłych omó-
wił w szczegółowym referacie ks. J.
Marcinowski, sekretarz generalny
stowarzyszenia.. |

Stowarzyszenie to powstało w ro-
ku 1926, stawiając sobie za cel wal-
kę z wszelkiego rodzaju podkopami
pod religię katolicką, czynionemi zi
jednej.strony przez masonerję i róż-|
ne sekty, z drugiej zaś—przez bol-|
szewizm. Działalność stowarzysze-
nia jak zresztą wskazuje sam tytuł,
ogranicza się wyłącznie do misyj
wewnątrz kraju Akcja misyjna zaś
prowadzona jest przez odpowiednią
propagandę i uświadamianie spole-
czeństwa o zgubnych skutkach dzia-
łalności sekciarskiej, Statut ponadto
przewiduje organizację co pewien
czas kongresów, zależnie od oko-
liczności, dla zreasumowania doko-
nanych już prac i planu dźiałalności
na przyszłość oraz metod walki z

gres, obejmujący aa'chidiecezję wi-
leńską, odbył się w raku 1930 w na-
szem mieście pczy b. licznym udzia-i
le członków. Obecny — więc jest z
kolei drugim. Nie był on coprawda

 

| il KONGRES ARCHIDIECEZJALNY |
| MISYJ WEWNĘTRZNYCH:

teraźnijsi uczestnicy, dzięki swemu

wyrobieniu i do pewnego stopnia ru-

tynie, znajomość przedmiotu, przed-

stawiają większa siłę. Przy stowa-

rzyszeniu istnieje koło księży. Są to
księża świeccy, którzy chętnie: zao-

fiarowali swoją pomoc w urządzaniu

misyj. Dzięku temu właśnie w r. 1932

i 1933 odbyły się w-22 miejscowo-
ściach takie misje. Działalność sto-
warzyszenia, chociaż może z po-
czątku cokolwiek kulała, rozwija się
obecnie planowo i we wszystkich
wytkniętych kierunkach. !

Dziai programowy wypelnily re-
feraty, wygłoszone przez ks. Wł, Ki-
siela, dyr. I. Bireckiego, A. Moczul-
skiego i Sterło-Orlickiego. Prelegen-
ci omówili sprawy uświadamiania
członków misyj o religji, o ich pracy
nad szerzeniem  uświadomiena reli-
gijnego wśród ludu oraz o pracy
wśród inowierców i sekciarzy.
W końcu powzięto szereg wnio-

sków i rezolucyj, dotyczących pro-
gramu przyszłej pracy oraz pogłębie,
nia takowej,

Zebranie zakończyło przemówie-
nie przewodniczącego J. E. ks. Bi-
skupa Michalkiewicza. ;

Na zakończenie kongresu odbyło

Uroczystości Bożego Ciała.
WEZWANIA DO UDZIAŁU
W UROCZYSTOŚCI.

Zbiórka Pań Miłosierdzia św.
Wincentego A Paulo w dniu Bożego

Ciała na placyku przy kościele św.
Kazimierza o godz. 10 rano.

Zarząd Katolickiego Zw. Polek

wzywa wszystkich swych członków

do wzięcia udziału ze sztandarem w

procesji Bożego Ciała i o stawienie

$|się punktualnie o godz. 9 rano w
czwartek, 31 bm. przy ul. Metropo-

litalnej 1.
Sodalicje Marjańskie są proszone

o jaknajliczniejszej wzięcie udziałuw

procesji Bożego Ciała dn. 30. V.
Zbiórka w Domu Sodalicyjnym (ul.
Królewska 5) o godz. 9 min. 30 rano.

Uprasza się o przybycie w odzna-
kach sodalicyjnych.

Porozumienie Akad. Kat, Stow.
U. S. B. wzywa swych członków do
wzięcia udziału w procesji Bożego

Ciała. Zbiórk« w lokalu ogniska
$. M. A-czek U. S. B. przy ul. Uni-
wersyteckiej 9—9 o godz. 9 m. 30.

Zarząd Stow. Kupców i Przemy-

słowców Chrześc- prosi wszystkich
członków Stowarzyszenia o wzięcie

udziału w procesji Bożego Ciała pod
sztandarem: Stowarzyszenia,  Miej-
sce zbiórki lokal Stowerzyszenia

(Bakszta 11), skąd zebrani udadzą się
ze sztandarem na wyznaczone miej-
sce w procesji.
Związek Cechów wzywa wszystkie

Cechy, oraz rzemieślników niezrze-
szonych do jaknajliczniejszego sta-
wiennictwa na punkt zborny — Nie-
miecka 25 we czwariek o godz, 9
rano w celu wzięcia udziału w uro-
czystej procesji Bożego Ciała.

Zjednoczeńie  Kolejowcow  Pol-
skich wzywa swych członków do sta-
wienia się we czwartek, Ji bm, o
godz. 9 rano do lokalu Zarządu O-
kręgowego ZKP, Wiwulskiego 4—3
dla udziału w procesji Bożego Ciała.

Członkowie Zw. Emerytów Pań-
stwowych proszeni są o wzięcie
udziału w procesji Bożego Ciała dn.
31 bm. Zbiórka ul. Arsenalska.

Zarząd Zw. Niższych Funkcjo-
narjuszy Państw. wzywa wszyst-
kich swych członków do wzięcia
udziału ze sztandarem w procesji
„Bożego Ciała. Zbiórka w lokalu
Związku, Bakszta 1, o godz. 8 m. 30
rano.

Zarząd Zw. Tow. Śpiewaczych i
Muzycznych wzywa wszystkie chóry
związkowe do wzięcia jaknajliczniej-
szego udziału w uroczystej procesji
Bożego Ciała w czwartek, 31 bm.
Zbiórka przy kościele św. Kkazimie-
rza w czwartek o godz. 9'/2 rano.

Głosy czytelników.
Przed procesją Bożego Ciała

mujemy notatke następującą.
(W. okresie wiosennym corocznie

mieszkańcy Antokola są świadkami
masowej przeprowadzki ludności
żydowskiej na ietniska podmiejskie
w Pośpieszce, Wołokumpji itd Nie
byłoby w tem nic dziwnego, ani ka-
rygodnego, gdyby nie okoliczność,
ze przeprowadzki te» odbywają się
wyłącznie w niedziele i dni świą-
teczne, Aczkolwiek przeprowadzają
się niewątpliwie żydzi, to jednak
znaczna ilość woźniców i służących,
pilnujących rzeszy, są niewątpliwy-
mi chrześcijanami. Robi to na kato-
lickim Antokolu- bardzo- przykre
wrażenie.

Mieszkańcy Antokcla oczekują
z niepokojem «rroczystości Bożego
Ciała. Istnieje poważna obawa, że
nastrój świąteczny tego wyjątkowe-
$o dnia zostanie zakłócony przez te
niewłaściwe w dniu takim przepro-
wadzki.

vad D AAPA)
Od 11-tu lat isiniejąca szkolu „ŽRO-
DLO PRACY“ z trzyleinim kursem
krawiecczyzny, bieližniarstwa, baitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj- się w Ostrej Bramie nabożeństwo

misyjne, które czlebrował ks. Biskup
K. Michalkiewicz, a kazanie okolicz-
nościowe wygłosił ks. proboszcz |
Słopiński. |

Wieczorem zamiejscowi delegaci|
odjechali do do:nów. |

m. I. S.

PARYŽ (Pat).
bouis podaje w „L'Oeuvre różne
wiadomości, kursujące wGanówie |

na temat sytuacji wewnętrzno-poli-;
tycznej Niemiec. Autorytet Hitlera
ostatnio zachwiał się, czego dowo-
«dem ma być zdarzenie na przedsta-
wieniu opery w Monachjum. Gdy
ktoś poznał Hitlera i wezwał zebra-
nych do uczczenia Fuehrera, podnio-
sło się niespełna 30 osób.

Wi grudniu rb. lub w styczniu
35 r. ma nastąpić zamach stanu,
mianowicie Reichswehra ma wystą-
pić przeciw oddziałom sziurmowym.

Trudności wewnętrzne w Niem-
czech pogarsza z każdym dniem fa-
talna sytuacja finansowa, która w

LONDYN. (Pat). Ofenzywa prze-
ciwko wojskom Jemana rozpoczęła  będą się one w warunkach rc wności. tak licznym jak poprze,dmi, jednakże się na trzech frontach pod dowódcą

wZEN

-gensncjafrancuskiej
Publicystka Ta- lipcu

czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia |
św. Wincentefo ż Paulo.

aa ЕНООНУНННННОЫННОНННИНЫЙ

 

iiaki аса

publicusiKi,
r. po ogłoszeniu przez

S$chachtą ogólnego / moratorjum,
osiągnie punkt xulminacyjny. 80.000
członków S. A przygotowuje się do
drugiej rewolucji przeciwko kapita-
lizmowi.

Hitler jest na rozdrożu, namyśla
się, czy przyłączyć się do oddziałów
szturmowych, czy do Reichswehry,
obrończyni konserwatyzmu, szcze-

gólnie wielkich obszarników. Po-
dróż do wybrzeży Norwegji miała
właśnie na celu przeciągnięcie kan-
clerza na stronę Reichswehry.

Publicystka kończy, że w
wie przypuszczają,
niemieckie skończą się ostatecznie

utrwaleniem przewagi Reichswehry.

ene-

Wojna w Arabi:.
Sarala, Sandiego i  Sohoweira.
Wszystkie oddziały Jemanu zgrupo-
wane są dokoła Sanaa.

Od mieszkańców Antokola otrzy-;

muje zapisy nowo-wstępujących u-|

| Szczęść Boże 'młodej parze.

że te zamieszki| Banku Polskiego. Gra on na Polskiej Lo-

Od "niedzieli w

sprawdzić, czy został zamieszczony

i nazwisko wpisane jest właściwie, t.

Sprawdzać można nietylko wpi

cztą jest niadopuszczalne.

Dowodem zamieszkania może b

Ewidencji Ludności, znajdującego s.ę

Zaświadczenia wydawane są bezpłatn

biurze Komisji zażądać sprostowania

wód osobisty.

WSZYSCY NA FRONT WYB

Do komisyj okręgowych wpły-,
nęły już pierwsze listy, |

Numer pierwszy uzyskały _wszę-|
dzie listy sanacyjne.
W okręgu Ill-im została zgłoszo-

na lista żydowskiego Związku Inwa-
lidów Wojennych, która otrzymała|
numer drugi. |

W, okręgach IV-ym i VI-ym jakiś
żartowniś złożył listy pod nazwą
„Narodowej listy naprawy gospodar-
czej Wilna”.

Na czele jednej z tych list figu-
ruje nazwisko red. Piotra Kownac-
kiego, zaś na drugiej mec. Tadeusza
Kiersnowskiego.

Rzeczy oczywista, iż jest to jakiś

Jak wynika z napływających z
całego kraju wiadomości,

większych ośrodkach w atmosferze
podniecenia i ostrych walk.

Najjaskrawiej uwydatniło się to
w największem, po stolicy, mieście
1 największem centrum robotniczem,
Łodzi, gdzie ta niedzielą wyborcza
zapisała się śmiercią robotnika, ś. p.
Piaseckiego.

Równie gorąco wystąpił Lublin,
gdzie do akcji wyborczej w Stron.

ealinacja Wielkiej Wygranej
28-ej loter|i.

Właściciele miljonowego losu w Generalnej
Dyrekcji.

Mówi się zwykie, że los jest siepy, Jak
wskazują ostatnie wyniki ciągnien Loterji
Państwowej, w powiedzeniu tem jest tylko
część prawdy, gdyż od pewnego czasu for-
tuna obdarza swemi względami przede-
wszystkiem najbardziej potrzebujących jej
łask. Bezrobotni, lub zdobywający w pocie
czoła środki na utrzymanie siebie i swych
rodzin pracownicy umysłowi i fizyczni
oto teraźniejsi faworyci kapryśnej bogini.

1 doprawdy, ze szczerą satystakcją
spoglądamy na rozjaśnione twarze świeżo
upieczonych „miljonerów”, ktorzy zjawili
się w biurach Generalnej Dyrekcji Loterji
Państwowej, by zrealizować swe szczęśli-
we ćwiartki за to wszystko ludzie cięż-
kiej pracy, których życie doświadczyło nie-
taz gorzko, a bieda bywała u nich częstym
gościem.

Panie Marja Kozłowska, Władysława
Kosińska i Aniela Jędrzejewska piastują
zawód, który — podobno cieszył się
specjalnemi względami Wielkiego Napole-
ona. Pracują one mianowicie w pralni szpi-
tala im. Prez: Mościckiego. Zarobki ich
niebardzo pozwalały na kupno całej ćwiar-
ki losu dla każdej zosobna, porozumiały się
więc między sobą i nabyły ćwiartkę do
spółki. Wybór nurieru odbył się przypad-
kowo. Miaaowicie subkolektor, okazując
«lientkom losy, jeden z nich upuścił w ten
sposób, że znalazł się on u nóg p. Kozłow-
skiej. Wzięto to za dobry omen i nabyto
ten właśnie numer, jak się okazało—wróż-
ba nie była plonna,

Wszystkie trzy paqie zamierzają nabyć
dla siebie domki z ogródkiem. Pani Koz-
iowska obiecuje sobie wykształcić swego
syna siedemnastoletniego na malarza, gdyż
wykazuje or szczególne uzdolnienie w tym
| kierunku. A pozatem będzie mogła leczyć
| córkę, która przechodziła ciężką operację
|i wymaga dłuższej kuracji.
| Dodać należy, że dotychczasowe za-
„obki tych pań wynosiły 135 zł. miesięcz-

 

 

Przed wybarani do Rady Nieko
. . © ”

Sprawdzajcie spisy wyborców!
lokalach okręgowych

misyj wyborczych wyłożone są od godziny 16-ej do godżiny 2l-ej
spisy wyborców do Rady Miejskiej celem przejrzenia.

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

krewnych znajomych i wogóle innych osób.

O ile czyjeś nazwisko jest w spisach pominięte, należy przedłożyć

w Komisji Obwodewej lub Okręgowej dowód, gdzie się istotnie i ed ja-

kiego czasu zamieszkuje i zażądać wpisania na listę wyborców. Żądanie |№

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

Q ile imię lub nazwisko wyborcy jest wpisane omyłkowo należy w

wybory|
niedzielne odbyły się zwłaszcza w,

  
      

    
    

 

  

 

  
  

  
  

 

  
   

  

  
  

  

  

I obwodowych ko-

w spisie wyborców i czy jego imię

zn. bez omyłek. i

sanie samego siebie, ale równieź

yć zaświadczenie z Miejskiego Biura

przy Magistraie (ul. Dom nikańska 2).
ie.

i w tym celu trzeba przedłożyć de-

Nie zaniedbajcie sprawdzić spisu wyborców! Osoby, nieza-

mieszczone w spisie wyborców,-nie będą miały prawa głosul

ORCZY!

PIERWSZE LISTY.
,kawał”, gdyż obaj ci panowie na
zadnych „dzikich“ listach kandydo-
wać nie będą.

Widocznie komuś chodzi o wpro-
wadzenie zamieszania i wprowadze-
nie w błąd wyborców. '

Spoa.iew © się należy unieważ-
jnmenia obu tych list, gdyż nie zo-
stały one poparte deklaracjami wy- |
stawiony h kandydatów Oraz nie |
zawierają dostatecznej ilości podpi-
sów.

Ponadto w okręgu IV-ym wply-
aęła lista komunistyczna pod nazwą
isty Frontu Robetniczege. Lista ta
trzymała Nr. 3.

 

Echa niedzielnych wyborów.
Nar. zgłosiły się tłumy, nie zrażając |
się aresztowaniami rozdających ulot-
ki i numery. Gdy już po północy ro-
zeszły się wieści, że komisje r-
cze mają przerwać obliczanie głosów
do rana (co też uczyniły, odstawiając
urny do magistratu), na ulicach poja-
wiły się tłumy. Były tu zajścia ulicz-
se między sanacją i zwolennikami
list narodowych.
„W Radomiu gdzie unieważniono
listy narodowe, połowa mających
prawo do głosowania nie poszła do
urn.  Przypuszczają,- że- wybory W
tem mieście będą unieważnione,

W Częstochowie na 48 mandatów
listy narodowe zdobyły 11 i to mimo
unieważnienia list w 4 najbardziej
narodowych okręgach, gdzie, mimo
unieważnienia, składano na nie gło-
sy i gdzie stosunek tych giosów był
nprz. w okręgu 10: 1.150 narodo-
wych na 900 sanacyjnych i żydow*
skich, w okr. 11 — 900 narodowych
na 400 sanacymych i żydowskich.
Gdyby w tych okręgach były ważne
listy narodowe, połowa zgóią man-
datów w Częstochowie przypadłaby
obozowi narodowemu.
W Pruszkowie narodowcy zdo-

nym z okręgów unieważniono listę
narodowę, wobec czego 4 mandaty |
wzięła tam lista sanacyjna.

IW Żyrardowie na 10 okręgów w
9 unieważniono listy narodowe. W
Sosnowcu, Czeladzi, Będzinie listy
narodowe unieważniono.

Z pobieżnego przeglądu przebiegu
wyborów i ich wyników daje się wy-
ciągnąć wniosek, że gdyby nie było
metody unieważnień list, wybory
przyniosłyby w wielu miastach prze-
wagę obozowi narodowemu, który
cbjął „szerokie warstwy ludności fi- |
zycznie pracującej.

Z ostatniej chwili.
Groźny pożar na Antokolu,
Dziś o godz.2m.15nad ranem

straż pożarną zaalarmowano o sze-
rzącym się groznym pożarze posesji mąż p. Kozłowskiej, ślusarz z zawodu,nie,

tylkozarabia bardzo mało, gdyż pracuje
trzy dni w tygodniu.

Pani Marja Wasiak, właścicielka dru-'

| ką w łódzkiej Ubezpieczalni Społecznej. 7
200 zł. miesięcznie utrzymywała, BE sie-

bie, matkę - staruszkę i braci. Ciężko jej

(było bardzo i z trudnością wiązała koniec
4 końcem. į

Dziś po otrzymaniu, dzięki Loterji |
Państwowej, 200.000 zł, zamierza kupić so-
bie kawałek ziem: i osiąść na stałe na wsi,
oddając się pracy na roli, o czem całe ży-
cie marzyła.

Pan Keilich, młody urzędnik łódzkiego
oddziału Tow. Ubezp. „Vesta* zaręczył się
właśnie przed paru tygodniami i oczekiwał
tylko na awans, by zrealizować swe zamia-
ry matrymonialne.

„Upominek ślubny”, jaki otrzymał dzie-
ki Loterji Państwowej, w postaci 200.000
ył. pozwoli mu przyśpieszyć termin ślubu.

Właściciel ostatniej ćwiartki losu Nr.
10.290 p. Stanisław Družycki, jest emeryto-
wanym urzędnikiem łódzkiego oddziału

terji Państwowej od chwili jej powstania ze
zmiennem szczęściem. Jego wierność, sta-
łość i wytrwałość doczekały się zasłużonej
i wspaniałej nagrody. Dziś nie będzie już
liczył cudzych pieniędzy, jak. to musiał
czynić w banku, ale swoje własne.

Starość swoją i byt rodzinny ma zabez-
„pieczony.

—ааоее EK EINEW.
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Nr. 135 przy ul. Antokolskiej,
Na miejsce wypadku ruszył

niebawem oddział strażyBani
auk|jej Ćwiartki losu Nr. 30.290, jest pielęgniar- składzie.

в w chwili, gdy to piszemy, pło-
mienie przedostały się ze strychu na
dach, zagrażając poważnie sąsiednim
budynkom, a zwłaszcza pobliskiemu
tartakowi.

Harakiri będzie
surowo ksrane.

Rząd japoński ostatnio wydał
rozporządzenie, na mocy którego
wszelkie próby obywateli Nipponu
skrócenia sobie życia zapomocą ha-
rakiri będą karane diugoletniem
więzieniem. Harakiri uznane zostało
za przestępstwo i odtąd nie będą go
usprawiedliwiały żadne pobudki
ideowej natury, Surowej karze pod-
legać będzie również wszelkie na-
kłanianie do tegorodzaju dobrowol-
mej śmierci. Przyczyną, która skło-
niła rząd do, wydania tegogo rozpo-
rządzenia, była wielka liczba samo*
bójstw i usiłowań popełnienia samo-
bójstw w ciągu ostatnich miesięcy.

 

byli 12 mandatów, mimo, że w jed- |

  



  

  

  

  
  
   

   

  

 

  

 

   
  

  
  

 

      
   

  
   

    
   

  
   

   

   
   

 

   
  
   

   

     

  
     

  

JAKA DZisš BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne, malejące

a południu i wschodzie. Możliwy

szcze zanikający przelotny deszcz.

Dalsze lekkie ocieplenie. Najpierw
imiarkowane, potem słabe wiatry

Północno-zachodnie i północne.

DYŻURY APTEK. .
Dziś w mocy dyżurują następujące

pteki: /

Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23
Ilel. 10-98); Madkowicza — ul. Piłsudskiego

„ 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. $-to а4-
'© Ika; 2 ‚ Щ ul.z?a.

„ fowsk „ 1; Szyrwindta i Turgiela -->

: 8Н?еші:с1п Ne 15 (tel. 9-22), oraz

iszek.

SPRAWY PRASOWE.

— Kenfiskata. Ww anu wczo

jszym „Dziennik Wileński” i „Głos

ileński* uległy konfiskacie za u-
nieszczenie komunikatu Centrali

p Z MIASTA.
— „Tydzień Dziecka”. Dnia 30

maja rb., t. jj w środę, odbędzie się

oterja fantowa. Wielka ilość różno-

odnych i pięknych fantów zapewne

ędzie dla kupujących zachętą.

anty można oglądać w ogrodzie
Ńztralla przy ul, Mickiewicza. Rów-
lież tegoż dnia w 8 punktach zbor-
Nych zorganizowane będą zabawy

Ча kilku tysięcy dzieci w wieku
brzedszkoinym. Wszystkie dzieci
Vtrzymają poczęstunek. Należy za-
łnączyć, ze pp. Cukiernicy ołiaro-
ali pewna ilośc pierników, cukier-
ów i suchych ciastek,
— Lustracja ubezpieczalni spo

ecznej. W tych dniach w Ubezpie-
zalni Społecznej w Wilnie bawiła
Apecjalna komisja lustracyjna z War
Rawy Komisja zlustrowała gospo-
Karkę Ubezpieczalni, przyczem za-
oznała się ze stanem finansowym

Jak się dowiadujemy
tstracja wypadła pomyślnie.

— Zniżka składek ubezpiecze:
owych za służbę domową.

Vstatnio zostały obniżone składki
Hbezpieczeniowe za służących. Z:
Jiwiecień bezpieczalnia pobierała

R słuzące zł 607, zaś już za mej
Jylko zł. 5.10. Składka zniżona bę

ie obow'ązywać nadal.
| — Wraca ciepło. Według infor
Rącji Peństwowego Instytutu Me
Sorologicznego zimna ostatnio spo
Todowane były na ływem wielkich

s powietrza polarnego. Oziębie
było tak znaczne, że np. w Cią-
ub. nocy masy powietrza polar-
o i ich promieniowanie spowo-

wały szczególnie w dzielnicach
chodnich i w górach przymrozki.
notowano więc — 4? w Tatrach,
na Wileńszczyźnie wschodniej.

becnie jednak, zimno zaczyna
dalać się ku wschodowi Mimo,
rano padał w Poznaniu deszcz
śniegem, w górach wprost kru

Śnieżne, a w ciągu acby ub egłej
leg przyprószył nawet na n zinach,
czególnie we wschcdnich stronach
faju—już obe<nie zaczysają napły-
ać mesy powietrza pelara0-mor-

KRONIKA.
770 tys.

SPRAWY MIEJSKIE.
— TT0 tysięcy rocznie na

roboty miejskie. Zarząd miasta
uchwalił roczny budżet w wysokości

przeznaczony na roboty
inwestycyjne w Wilnie.
— Remont Ratusza. Gmach

Ratusza skutkiem ostatnich desz-

czów począł przeciekać, przyczem

tynk gmachu zaczął osypywać się

W związku z tem komisja miejska

przeprowadziła lustrację techniczną

i uznała konieczneść remontu gma-

chu Ratusza. Remont Ratusza roz

pocznie się w pierwszych dniach

czerwca r. b. Wokoło Ratusza za-
rząd miasta prejektuje jezdnię wy-

łożyć klinkierem. Na cel ten uzy-
skano już sumę w wysokości 40 tys.

złotych od Towarzystwa Miejskich

Komunikacji. й

— Wały ochronne nad Wilją.

Celem uregulowania Wiki oraz

zwężenia koryta rzeki Urząd Woje-

wódzki przeprowadza prace przy

'wbijaniu pali do dna rzeki przy

(brzegach, zaś zarząd miasta buduje

wały ochronne od Kanonicznej do

Suchej i od Mostu Zielonego do Tar-
taków. Przy wałach ochronnych zo-

stanie urządzony . bulwar i deptaki

dla spacerowiczów. Również pro-

zektowane jest urządzenie dolnej

jezdni dla powozówmiędzy więzie-

niem wojskowem, a ul. Kanoniczną.
— Zaledwie 700 mtr. ureguio-

wanych brzegów na przestrzeni
50 kim. Na przestrzen: 50 klm

brzegów rzeki Wilji i Wilenki w obrę-

bie miasta uregulowanych jest za

ledwie 700 mtr. Wobac niebezpie

czeństwa w czasie wiosennej powo-

dzi grożącego brzegom zarząd mia-

sta w porozumieniu z urzędem wo

jewódzkim przystąpił do uregulo-
wania brzegów. W b. r. ma być
uregulowany brzeg na przestrzeni
2ch klm, zaś w roku przyszłym

do 3 ch klm. W pozostałych latach

mają być uregulowane brzegi aż do

Wołokumpji t. j na _ przestrzeni
4 klm.
— Regulacja ul. Zakretowej.

Na skutek licznych podań miesz-
ksńców zarząd miasta zdecydował

się uregulować ul. Zakretową. Roz-

poczęły się już roboty na przestrze-

ni od Uniwersytetu, aż »o cmentarz
wojskowy niemiecki. Po obu stro-
nach jezdni zostaną ułożone chod-
niki, przyczem ma być zburzony

mur st'z-lnicy, wobec przeniesienia

strzelnicy na inny teren.
Układanie kostki kamien-

nej na ul. Niemieckiej. W ubiegły
poniedziałek rozpoczęły się roboty

przy budowie jezdni z kostki ka

miennej na ul. Niemieckiej między
ul Zydowską a Ratuszem. Znajdu

jąca się dotychczas tam jezdnia

z t. zw. „kocich łbów” została już

zniesiona. Gbecnie prowadzone sa

roboty ziemne zmierzające do przy

gotowania nawierzchni do uiożenia
kostki. W początkach przysziego

„sila się grupa

DZIENNIKWILEŃSKI |

Do Redakcji naszego psma zgło-
robotników

nionych na robotach prowadzonych

na kierownictwo robót.
Robotnicy uważają przedewszyst-

kiem za niesłuszne, że opłata za
pracę uiszczona jest nie całkowicie
w gotówce, ale częściowo bonami,
za które wydawany jest chleb. Oka-
zane nam przy tej sposobności 2
bochenki chleba okazały się zupeł-
nie czerstwe. Robotnicy uważają, że
za swą przcę powinni otrzymywać
gotówkę, tak jak wszelcy inni pra-
cownicy į nie :aogą być zmuszani
do brania czerstwego chleba.

Drugim zarzutem przeciw  kie-
rownictwu robct jest niedostatecz-
mie zorganizowana ochrona bezpie-

Jeden z roboiników, pracujących

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kte staje dziś de poboru?

Dziś do przeglądu rocznika 1913-go
winni stawić się wszyscy mężczyźai
z nazwskami na literę P zamiesz
kali'w obiębie IV komisarjatu P. P.
oraz nazwiskami na literę R z tere-
au I, II i VI komisz»rjiatów P P

SPRAWY PODATKOWE.
— Przykręcanie śruby podatko-

wej. Izba Skarbowa w Wilnie naka-
zała urzędom skarbowym erergicz-
niejsze ściąganie kar, nałożonych za
wykroczenia skarbowe, jak narusze-
nie przepisów monopolowych i t. p.

HANDEL I PKZEMYSŁ.
— Przetargi budowlano-inSta-

iacyjne |lzba Przemysłowo Handlo
wa w Wilnie podaje do wiadomości
firm zainteresowanych, że Okręgo-
wy Urząd Budownictwa Ill Grodno
ogłasza na 14 czerwca 1934 r. nieo
graniczony przetarg rebót budowla-
no-instalacyjnych i wiertniczych w
Postawach, Wilaie, Lidzie, Grodnie,
Suwałkach, Białymstoku i Auguste
wie. Bliższych informacyj udziela
Okręgowy (rząd Budownictwa D.O.
K lil w Grodnie.
— Handel domokrążny Z dniem

1 czerwca stosowane będą ograni-
czenia w haadiu domokrąžnym.
Władze przemysłowe uprawnione
zostają do zakazania takiego handlu
na placach i ulicach o charakterze
reprezentacyjnym, jak również na
ulicach o szczególnie ożywionym
ruchu.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Sąd Nagrody Literackiej im.
Filomatów, obradujący już od pew-
nego czasu, ukonstytuował się w

skiadzie następującym: przewodni-
czący prof. Mantred Kridl (delegat
(Wydziału Humanistycznego U.S.B.),
sekretarz dr. Stanisław Lorentz (del.
Kady Wil. Zrzeszenia Art.j, członko-
wie Sądu: prof. Stefan Srebrny i dr.
Władysław  Arcimowicz (delegaci
Zw. Zaw. Literatów Pol. w Wilnie),
prezes Kazimierz Rutski (delegat
4£w. Księgarzy Wil.) i p. Marja Sta-
bińska-Przybytkowa (del. Koła Polo- tygodnia rozpo zne prace specjal

nie sprowadzona maszyna do ub ja-

nia gruntu. Całość robót na ul Ni--|
mieckiej obliczona jest na przeciąg,

3 tygodni.

— 1000 robotników zatrudnia
zarząd miasta. Przy robotach in | 'ego, bedzi wę n=co ceotej.

— Połącznie autobusowe z Ko-
ją magistracką. Od dnia 1 czerw-
rb. wozy linii Nr. 3 dojeżdżać bę-'
do koionji magistrackiej według

 |astępującego rozkładu jazdy: |
IW, dni powszednie: Odjazd z;

trkwi godz.: 6.15, 15,21, 19.21

Z Placu Katedralnego godz.:
30, 15.31, 16.19, 19.31, 20.14.
Z Kolonji magistrackiej godz: 7.27,
1, 15.56, 16.45, 19.54, 20,40.

   

   
   

  

  
  
   

  

  

7.01,

dni świąteczne: Odjazd z
; rkwi: godz. 10, 15, 18.56. !
' Z Placu Katedralnego: godz.

į
"10, 11, 15.10, 16, 19.06, 19.56.

4 Z Kolonjj miagistrackiej: godz.
"436, 11.25, 15.36, 16.25, 19.32i

. 20.21. A

|

ANISŁAW. CYWIŃSKI

felność i koniecznośćw dziejach.
(Dokończenie)

„A teraz przeidźmy do samej ksią-
› do jej istoty.
Jest to znowu zbiór artykułów,
Ukowanych w L 1932 i 1933. Dmow
I snuje tu daisze konsekwencje z
isłuszniejszege jak się zdaje zało-
ia, że świat, a zwłaszcza Europa

"t widownią coraz wyrażniejszej
lki pomiędzy wciąż wzrastającym
tjonalizmem a komunizmem, któ-
(0 patronem jest przedewszyst-

masonerja Za zasadniczy dog-
t nacjonalizmu uznaje Dmowski,

R Mickiewiczem i Norwidem), po-
ie ciągłości dziejowej, co wyraża

/ „Społeczeństwo jest tem  silniej-
, im silniejsze i jednolitsze są iego
rzące się i utrwalające w licznym

*reg pokoleń instynkty społecz-
 Zanikanie tych tradycyjnych in-
tów rozkładą siłę społeczeń-

a i prowadzi do jego zniszczenia”.
. 307).

„, Czyż nie to samo mówi Mickie-
: „Trzeba się uczuć członkiem

ego Kościoła. synem swego naro-
potomkiem odpowiedzialnym za
Stich swvich przodków, aby
olwiek było w dziejach wielkie-
Świętego, prawdziwego, znalazło
'w mas jako ziarno siewne, jako  

westycyj ych w meś*e zatrud"io-

nych jest około 1000 robotników,

«tóry pracują w cagu 8 aodzin

z pł»cą dochodzącą do trzech zł

Wśród zatrudniony h jest * lku stu=

dentów i osób ze sfer inteligencji.

którzy z breku pracy umysłowej

podjęli się pracy fizycznej

WEMACOCZOBYKEA SRR ZaTAS TSD
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ezw. Z. F. O. 58/34, 5/3-34 r.

| ikiewicza.

nistów Naucz. Szk. Śred.). Oczeki-
wana jest ponadto nominacja dele-
gata Wydziału Sztuki Min, W. R.i
O.P., który weźmie udział w koń-
cowych posiedzeniach Sądu.  De-
cyzją Sądu Nagrody ma zapaść w
pierwszej połowie czerwca,
— 225 Środa Literacka w dniu,

dzisiejszym poświęcona będzie twór-
czości dramatycznej Henryka Sien-
! Retierat pt. „Sienkiewicz
jako dramaturg" wygłosi Zygmunt
Falkowski, poczem artyści Teatru
Miejskiego odegrają  estradowo
obraz sceniczny Sienkiewicza „Czy-
ja wina?“,

Początek o godz. 20.30. Wstęp
mają członkowie i wprowadzeni go-
ście, Młodzież ucząca się mile wi-
dziana.
— Komitet „Chleb dzieciom“

zawiadamia, iż walne zebranie Ko-
mitetu odbędzie się dnia 3 czerwca
rb., w pierwszym terminie o godz. 12
min, 30 w drużim o godz. 13 w lo-

czeństwa robotników podczas pracy,|

W sprawie robót publicznych w Wilnie.
przy ul. Artyleryjskiej, Andrzej Ca-

zatrud- ło, inwalida woisk polskich, doznał pzis
w trakcie pracy zmiażdżenia nogi

mią. Podobno wypadki lżejsze i
cięższe zdarzają się na tych robo-
tach zbyt często.

prędzej wglądnąć.

|.KEN USETATOY RSEFARECPOWAAOSEE

lg w bony jałmożnicze „Caritasa”*
już zaopatrzyłoś się?

kalu przy ul. J. Jasińskiego 20/22
(I-wo Opieki nad dziećmi) z nastę-
pującym porządkiem dziennym: 1)
zagajenie, 2) sprawozdanie ogólne,
3) sprawozdanie kasowe, 4) sprawo-
zdanie komisji rewizyjnej, 5) wybór
zarządu, 6) wybór komisji rewizyj-
nej, /) wolne wnioski.

(Wszystkich członków. 1 sympaty-
ków prosimy o łaskawe przybycie
na zebranie.
— Rozdanie nagród w Sokole.

Zarząd Gniazda P. 1. G. „Sokół* w
Wilnie niniejszem uprzejmie prosi o
przybycie na uroczyste rozdanie na-
śród za zawody strzeleckie, które
się odbędzie w dniu 31 maja r. b. o
godz. 18,30 w: lokalu Gniazda przy
ul. Wileńskiej 10.

ODCZYTY.
— Odczyt w Stowarz. Techni-

ków. Dnia 1 czerwca rb. o godz. 19
w lokalu Stowarzyszenia Techni-
ków (Wileńska 33) odbędzie się
odczyt p. ppłk.. Alexandrowicza na
temat „Zagrożenie lotnicze i jego
wpływ na budownictwo i na rozpla-
mowanie miast i osiedli, Wstęp
wolny ; bezpłatny dla członków
Stowarzyszenia Techników i wpro-
wadzonych przez nich gości.

Zarząd Koła Wileńskiego
Z. O. R. podaje do wiadomości
swych czionków i ich rodzin, iż
w. środę, dnia 30 maja тЬ., о godz.
18-ej odbędzie się w iokalu związ-
(«owym przy ul. Mickiewicza 22-a,
m. 4 trzeci z kolei referat informa-
cyjny z dziedziny samorządu miej-
skiego p. t. „Gospodarka Ele-
ktrowni Miejskiej, inwestycje i ce-
ny za prąd”, który wygłosi kol.
por. rez. inż. Glatman Juljusz —
dyrektor elektrowni miejskiej, —
O dalszych referatach nastąpią ko-
munikaty w prasie.

TURYSTYKA.
— Wycieczki w caerwcu. 2

dniem 1 czerwca do Wilna będa
przybywały wycieczki szkolne z te
renu niem»l wszystkich miast Pol
ski. Równ'eż spodziewane jest przy
oycie kilku większych wyciecze:
nłodzieży zagreniczoej.

Pozatem wobec przyznania ulg
dla pielgrzymów, pątników i zbioro-
wych wycieczek udających się do
Wina w celu złożenia hołdu N. M.
B. Ostrcbramskiej należy przypu
szczać liczny napływ pielgrzymów
z innych miast.

W lipcu w związku z rocznicą
oronacji obrazu Matki Boskiej O

srobramskiej w Wilnie odbędą sie
oodoiesłe uroczystości z udziałem
licznego duchowieństwa i biskupów
djecezji pińskiej, łomżyńskiej, pod-
[askiej i wileńskiej

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszeikie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszena afisze

oxólniki plakaty, bllety wizytowe

Ceny konkurencyjne,
WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

3

SPORT
ZAWODY  LEKKOAT.ETYCZNE.

Dziś o godz. 17 odbędą się zawody lek- |

wody odbędą się „a Pióromoncie,

Na starcie staną niewątpliwie wszyscy

nasi najlepsi zawoanicy, którzy szykują się |

Piłkarze Łotwy przyjcżdżają w;
swoim najlepszym składzie w sobotę |
wieczorem o godz. 23 mun. 5.

Celem ułożenia silniejszego skia-|
du, który nie budziłby absolutnie;
żadnego zastrzeżenia, został wy-
znaczony na jutro mecz treningowy.

Trening odbędzie się w czwartek|
o godz. 11 na stadjonie przy ul.!
Werkowskiej. !

Do družyny A zostali wyznaczeni
piłkarze: Rogow, Koilowski, Le-
piarski, Wysocki, Bullosek, Godlew-
ski Czesław, Ukułowicz, Aduński,
Zajdel, Godlewski Józef, Bartosze-

wicz. i
Do druzyny B: Bartoszewicz, Got-

lib, Hajdul, Nadel, Szwarc l, Szwarc
li, Drąg, Zbroja, Skowroński, Pa-
włowski i Naczulski.

Mecz ten odbędzie się bez

udziału publiczności. Ostateczny
skład drużyny ustali po treningu ko-
misja, złożona z mgr. Cocha, sierż.|
Olechowskiego i oczywiście kapi-
tana sportowego M. Franka.

Mecz z Kygą rozpocznie
© godz, 16 min, 30.

się

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dzis o godz. 8 m. 30 wiecz.
w dalszym ciągu nowoczesna sztuka so-
wieckiego pisarza W. Szkwaikina p. t.

„Cudze dziecko”.

— Jutrzejsza popołudniówk: w Teatrze

uetnim. Jutro o godz. 4 popoł. dana będzie

«omedja współczesna J. Devala p t. „To-

wariszcz“. Ceny propagandowe.

Najbliższa premjera w Teatrze

Letnim. W, najbliższą sobotę odbędzie się

premjera komedji Cl. Vautela 1 P. Vebera

p. t „Małżeństwo 1 jazzband“. Jest to sa-

tyra wymierzona przeciwko żonom, które

małżeństwo traktują jako zabawę.

— Popołudniówka świąteczna. Jutro
z powodu dnia świątecznego odbędzie się

przedstawienie popołudniowe po cenach

propagandowych. Widowisko wypełni efek-

towna operetka „Noc w San Sebastijano“.

Początek o godz. 4 popoł.

Najbliższa premjera w  „Lutni”.

Słynna operetka Granichstaedtena „Orłow”,

w przekładzie J, Tuwima, ukaże się w so-

botę najbliższą z gościnnym występem

świetnej śpiewaczki Janiny Kulczyckiej.

— Teatr muzyczny „Lutnia”*. Dziś po

raz li-ty pełna humoru i zabawnych sy-

tuacyj, barwna i melodyjna operetka Be-

ratzky'ego „Noc w San Sebastjano”. Ceny

propagandowe od 25 gr.

— Teati Objazdowy — gra dziš w Ko-
sowie, jutro w Berezie Kartuzkioj komedję

Z. Geyera p. t „Kobietka z elęganckiego

świata”,

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 30 maja 1934 roku.

7.00: Muzyka. Dzien. por. 11.40 Przegl.
prasy. 11.50: Wa:ce Waldteulia (płyty).
11.57:  Czes, 12,05: Utwory Ryszarda
Straussa (Płyty), Kom. meteor. 12.33: Wy-
jątki z oper Verdiego (płyty). Dzien. poł.
Wiad. ogrodnicze. 15.00: Hejnał 1 pieśni
majowe. Wiad. eksport. i wiad. gosp. 15.20
„Muzyka sarkastyczna” (płyty). 15.50: Pro-
śram dla dzieci. 16,20: „W świetle rampy”.
16.35: Muzyka lekka. 17.30: „Poszukiwanie
dróg rozwojowych' — odczyt. 17.50: „W
500-ą rocznicę zgonu Władysława Jagiełły”
— odczyt. 19.10: Koncert jagiellonski. 18.40:
Pogad. Wandy Dobaczewskiej. Codz. odc.
pow. 19.20: „Jerzy Szarecki — felj, Wiad.
sport.. Wil. kom. sport. Dzien. wiecz. „My-|
Ali wybrane“ 19,52: Koncert, 20,40: Transm.,
opery z Rzymu, „Wystawy i rzeczywistość
ZĘ — felj. Kom. meteor. 23.45: Mu-
zyka.

 
| 

|z „Pogoni' lwowskiej.

MOTOCYKLIŚCI OGNISKA ZWYCIĘŻYLI.
W raidzie motocyklowym organizowa-

z zasiłku Funduszu Pracy ze skargą przez wagonetkę, naładowaną zie- woatletyczne pod nazwą „eliminacje”. Za-|nym przez siedlecki klub sportowy Gryi

jra udział członkowie wileńskiego Ogni-

ska.
Wilnianie odnieśli szereś pięknych

W. końcu robotnicy skarżą się, obecnie do szeregu meczów  międzyokrę-|sukcesów, zwyciężając nietylko indywidu-

alnie, ale również i drużynowo.

Indywidualnie wygrał p. Wielumofi na

300 cmtr. motocyklu.

W. drużynie Ogniska brali udział prócz
Wielumofia, Wolski, Sadowski, Kamiński i

Motocykliści Białowieży przywieźli
szereg cennych, a pięknych nagród.

że jednym z kierowników robót na gowych.
ojest jakiś rosjanm, dni | T d
zbyt dowolnie rozporządza ludźmi, Piłkarze Wiłna graj R: ь p iż ją z Rygą. |
zatrudnionymi na robotach: jedni Zostało ostaiecznie już zdecydo-|
2 Bosa inni SĄ wane, że w najbliższą niedzielę,'

jam „pozbawieni pracy pO.3 czerwca. odbędzie się w Wilnie |Nieglewicz.
tygodniu lub kiikudniach. . . |mecz piłkarski z reprezentacją
W sprawę tę należałoby jaknaj- Rygi. '

Komisarz w Związku Pływackim
„w Wilnie.,

WARSZAWA (Pat). Polski Zwią-
zek Pływacki zawiesił zarząd okrę-

gu wileńskiego, wyznaczając na ko-
misarza Szyszkowskiego.

Mistrzostwo Wiarszawy w tenisie,

WARSZAWA (Pat). Finałowy
mecz o tenisowe mistrzostwo War-
szawy, rozegrany na kortach WLTK
między Wittmanem a Spychałą, za-

kończył się zwycięstwem Wittmana
10:8, 6:4 i 6:1. Wittman zatem zdo-

był mistrzostwo Warszawy w teni-

sie na rok 1934. W grze mieszanej

zwyciężyła para Orzechowska —
Malcurzyūski, bijąc parę Rudow-
ska—Majewski 6:4 i 10:8.

Kajakiem do Rygi.
RYGA (Pat). Odwiedził Ryśę

polski kajakowiec Stanisław Rischka
Rischka od-

był podróż kajakiem przez pojezie-
rze bracławskie — rz. Drujką —
Dzisną — Dźwiną do morza.

aSi i IZ TWOKOPE IS ATTT

Z ZA KOTAR STUDJO.
Dwa reportaże sportowe.

W zajbliższy czwartek wszystkie roz-

głośnie polskie transmitować bę ią fragmen-

ty ciekawych meczów piłkarszich, które

tego dnia rozegrane będą we Lwowie i

w Warszawie. A mianowicie : o godz. 16,30

transmisja ze Lwowa meczu Wiedeń—

Lwów, a o godz. 18,40 mecz Liga—Lipsk

z Warszawy.

Słuchowisko dla dzieci.

W. -zeroki świat. Oto częste, niema!

codzienne marzenia młodocianych  głow,

którym roją się dalekie podróże, „pustynie

i puszcze”, przygody bohaterow ksiąžko-

wych w dałekich egzotycznych krajach.

Nie są to jednak wszystkie rodzaje ma-

rzeń. Są też tacy, a najczęsciej takie, któ-

re marzą o modnej dziś bardzo karjerze

filmowej.

Słuchowisko 1adjowe w czwartek o

godz. 16 opowie właśnie w wesoły i do-

wcipny sposób © przygodzie panienki,

która chciała zostać gwiazdą filmową.

Słuchowisko dla dorosiych.

Tegoż dnia o godz. 18-ej radjostacja

warszaw ka daje słuchowisko ” życia cyr-

kowców p. t. „Numer udzie, napisane

przez G, Kobera, w tłumaczeniu * radjofoni-

zacji Józela Langfiera.

Akcja tcczy się za kulisami cyrku, od-

słaniając ciężkie, twarde życie akrobatów

i ich przywiązanie do karkołomnego za-

wodu. Słuchowisko to wykonywane było

uprzednio przez kilkanaście rozgłośni za-

granicznych z  wielkiem powodzeniem.

Chór Juranda.

W urozmaiconym programie świątecz-

mym dnia 31 bm. o godz. 18,4) wystąpi w

radjo znany i lubiany zespół piosenkarzy

„CRór Juranda“, który na audycję radjową

przygotował urozmaicony nowy reperluar.

KRONIKA POLICYJNA.
— Młodociani złodzieje na cmentarzu

Rossa. Osmołowskiej Jadwidze (zauł. Ka-
zimierzowski 11), podczas odnawiania mo-

giły na cmentarzu Rossa, skradziono to-

rebkę damską, zawierającą 20 zł. w gotów-

ce oraz inne drobne rzeczy, na ogólną sumę

131 zł, Ustalono, iż kradzieży tej dokonali

Martuszewicz Zygmunt, lat 15 (Koszarka
Kolejowa na przejeżdzie bobrujskim), Kon-

rad Antoni (Listopada 1/6), la: 15 i Ścipu-
rewicz Władysław (Listopada €), lat 14.

STARARAMN S ISTS ATITIT S TINA ISVSD TEKSTAI SISSPARTA

żywotność, jako siła”. Albo Norwid,
śdy dowodzi: „Tylko przez tradycję
wyróżniony jest majestat człowieka
od zwierzęcia, A kto od sumienia hi-
storji się oderwie, dziczeje na wyspie
oddalonej i powoli w zwierzę się za-
mienia”.

Dziwić się aależy, że Dmowski
nie zdaje sobie sprawy, że ideologja
narodowa, że t. zw. ruch narodowy
czyli polski nacjonalizm nie rozpo-
czął się dopiero z powstaniem Naro-
dowej Demokracji, ale że ona sama
jest najbardziej prawowierną spadko
bierczynią nac,onalizmu  Mickiewi-
cza, Słowackiego, przedewszyst.
kiem zaś Norwida, do której to pa-
ranteli czas najwyższy się już przy-
znać, a jakże to wzmocni samopo-
czucie dzisiejszego polskiego nacjo-
nalizmu, jego godność i prawo do ży-
cia, dając mu równocześnie w
ręce pierwszorzędny oręż w walce
ze wszelkiego rodzaju uzurpatorami,
co pragną mu wydrzeć to jego pier-
woródstwo.

Z założeń nacjonalizmu ze zdu-
miewającą logiką i przenikliwością
wyprowadza Dmowski wnioski któ-
re się dadzą streścić tak: (sir. 429—
430): „„a) proces decentralizacji prze.

hą upadek handlu międzynarodowe-
go, musi prowadzić do stopniowej
emancypacji na:odów słabszych go-
spodarczo; .

b) posuwający się naprzód upa-
dek gospodarczy Anglji i Niemiec
jest jednocześnie ich upadkiem finan
sowym 1 militarnym;

c) ruina hanalu międzynarodowe-
$o i bankowości jest ruiną światowej
potęgi żydostwa;

d) wreszcie za upadkiem handlu
międzynarodowego musi iść upadek
wielkiej organizacji mięczynarodo*
wej: masonerji; tem samem musi się
zmniejszyć nacisk tej organizacji na
życie Polski",

Z tych czterech tez najgłębiej i
najbardziej przekonywująco rozwija
Dmowski część, dotyczącą żydów.
To niewątpliwie najlepsza część jego
książki. Nie znaczy to bynajmniej, by
niżej podpisany godził się na
dziedzinie, ani na takie n. p. zwroty:
wszystkie wnioski autora w tej

„Choćby żydzi moralnie byli a-
niolami... sam fakt ich istnienia
wśród nas jest dla nas zabójczy”,
(str. 309). |

Tak pisać nie można, bo to boli:
Anioł przecież to nie abstrakcja, ani
barwna przenośnia, lecz najżywsza
konkretność. Trzeba język naginać
do pojęć społeczeństwa, dla którego
się pisze — i stele o tem pamiętać!
Gdyby żydzi byli aniołami, to oniby mysłowej świata, pociągający za so- mieli rację, a nie my! W tem sęk, że

moralnie stoją uni niżej od innych
Judėw!
A teraz jeszcze jeden zarzut zmu-

szony jestem postawić książce Dmow
skiego. Oto nie znajduję w niej ni-
gdzie pozytywnie wypowiedzianego
wytazu: wolność Tu niech czytelnik
zwróci uwagę ne tytuł tego artykułu.
Historja poniekąd jest rzeczywiście
produktem pew'ych praw pszepisa-
nych jej przez Boga; przez Boga! bo
trzeba powtórzyć za Norwidem:
„Juźcić Pan Bóś jest wszędzie, — w
historji jednej miałby nie byc?” Ale
nietylko przez t. zw. prawa Bóg
działa w historj:; ale także przez lu-
dzi i przez narody.

Jakąż drogą to oddziaływanie się
odbywa?

Treść pokusy Chrystusowej (Mat.
IV) polega właśnie na walce pomię-
dzy różnemi metodami oddziaływa-
nia na człowieka», Chrystus, a za nim
chrześcijaństwo odrzuca zarówno
przymus, jako też przemawianie do
niższych instynktów w człowieku,
polecając odwoływanie się do jego
woli i wychowywanie jego do niej.
Wiemy doskonale, że ani w rodzinie
ani w szkole, ami w żadnej organiza-
cji, tembardziej zaś w państwie wol-
ność w pełni zrealizowana być nie
może. Ale stąd nie wynika bynaj-
mniej, aby ją należało zupełnie usu-
nąć, boć to jest bądźcobądź najważ-
niejszy z motorów aktywności czło-
wieka, wydobywając z niego, a zwła

 szcza z ludzi najlepszych, najszla-
chetniejszych najgłębsze pokłady
twórczości których żadną inną siłą
niepodobna wydostać. Przeciwnie, ci
właśnie ludzie najlepsi oprą się
wszelkiej innej .netodzie oddziaływa
nia, gdyż dla nich wolność — to je-
супе powietrze oddychelne i bez
niej nie widzą oni istotnej różnicy
pomiędzy bolszewizmem n. p. a fa-
szyzmem.

Niema takiej idei ani takiej świę-
tości, któraby A ia longue uprawniała
zniesienie wolncści. Przecież nieda-
wne to czasy, gdy w imię religji po-
pełniano tyle nadużyć i nawet zbro-
dni, i dziś widzimy, ile to szkody re-
ligii przyniosło. Dla tych samych po-

terja subjektywne dla sądzenią i osą-
Gzania kogokolwiekbądź. Chrześci-
;anin nie pyta czy lepiej tępić innych,
czy samemu byc tępionym (str. 467),
ale czy lepiej popełniać zbrodnię, czy
też być ofiarą. I nie ma am: chwili
wahania! Bo jesi chrześcijaninem!

,

Dužo polemiki znalazto się w tym
artykule. Nie zaaczy to bynajmniej,
by książka D:nowskiego przedew-
szystkiem budziła sprzeciwy,  Cał-
kiem odwrotnie: ogromna część jej
twierdzeń zysktje, sądzę w każdym
gorący apiauz i przeszczepia się na
pniu świadomości narodowej. Szko-
da tylko, że a:ior zachował formę
artykułów, gdyż w ten sposób myśl  wodów z oburzeniem dziś patrzymy

na analogiczne nadużycia w imię na-
rodu pełnione. i jeśli Dmowski tole-
ruje zbrodnie faszyzmu („Przeciwni-
'cy jeśonazwali to ograniczeniem wol
mości, bo w języku masońskiego li-
beralizmu wolnością nazywa się nie-
„tylko możność myślenia, wierzenia i
życia, jak się kamu podoba, ale peł-
na swoboda dla wszelkiej kanalji”,
str. 252) — to my powiemy, że z
dwojga złego wo'*my już swobodę dla
kanalji, niz pozbawienie jej człowie-
ka szlachetnego. który umie z niej
sobić właściwy użytek. Zresztą poza
dochodzeniem sądowem niema żad-
nego uchwytnego probierza dla wy-
różnienia „kana!i”, a biada społe-

co kilka stronic się rwie, prócz tego
dość często spotykamy nieuchronne
powtórzenia. Jak wszystko jednak,
co pisze Dmowski, rzecz czyta się
od deski do deski z niesłabnącem
zajęciem.
 

Przypisek.
We wczoraiszym feljetonie w

szpalcie III, w. 27 czarnym drukiem:
miast funkcja, ma być: indukcja;
w szp. V, w. 18: miast: Sad, ma

być: Sąd;
w szp. VI ne» początku opuszczo-

na część wstępi'a wiersza:
Kwiaty, co wchodzą na ranek czeństwu, któremu wystarczają kry-

' umyte
Itak się i t. d, 5
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Z KRAJU.
Aresztowanie niebezpiecznego znachora,
W śminie ostrowskiej we wsi, trucizną. ;

Hołynie aresztowano znachora Ka-| Przeprowadzone dochodzenie u-

zimierza Dubkę pod zarzutem spo- staliło, iż Dubka miał pizeszło trzy-

wodowania śmierci 49-leiniej miesz- stu pacjentów. Z funduszów, uzys-

kanki wsi Łusianka tejże gminy, kanych za leczenie, Dubka nabył

Miechowej Jadwigi, oraz narażenie dom i wybudował trzy budynki go-

na szwank zdrowia kiiku innych spodarskie, przyczem posiadał trzy

włościanek i włościan. |krowy, dwa konie i kilkanaście

Dubka leczył jakiemiś ziołami sztuk świń, cieląt i baranów.

i tłumaczy się, iż nie jest winien, że Obecnie poszkodowani oraz ro-

zielsko, które zazwyczaj było „ra- dzina zmarłej domagają się odszko-

dykalnem lekarstwem* na wszyst- dowania, przyczem żądają zajęcia

kie choroby kobiece, okazało się domu i budynków gospodarskich,

<Sprzedanie dziewczyny za 2 morgi gruntu.
Na skutek skargi 17-letniej F. czyka, a ponieważ ten ze względów

Makarewiczówny, mieszkanki wsi rodzinnych nie mógł z nią natych-

Gródek, gm. janowskie;, areszto- miast udać się do ołtarza, zmusił ja

wano jej ojczyma, 40-letniego Stefa- do wspólnego pożycią z Krupczy-

nowicza Kazimierza, pod zarzutem kiem. Przed kilku dniami „Makare-

uwiedzenia młodej dziewczyny oraz wiczówna zbiegła z domu Krupczy-

sprzedania jej sąsiadowi, niejakiemu ka i oskarżyła ojczymai Krupczyka

Krupczykowi, lat 50, za cenę 2 mor- przed władzami. Ponieważ Krup-

gów ziemi. Sprzedaż nastąpiła w ten czyk wypiera się wszelkiej winy,

sposób, iż Stefanowicz oświadczył, władze

swej córce, że ma poślubić Krup-' chodzenie.

Umysłowo - chora udusiła dziecko swyc
chlebodawcėw.

OSZMIANA. Mieszkaniec wsi upływie kilku godzin powrócił do

Mur. Oszmianka, gm. polańskiej, domu, stwierdził, iż córka jego

Kuźmicki Protazy wyszedł z domu Marija, lat 4, nie żyje. Zachodzi po-

wraz z żoną, pozostawiając mało-|dejizenie, iż Daniszewska  udusila
Daniszewska

letnie dzieci pod opieką służącej|córkę Kuźmickiego.

Daniszewskiej Jadwigi. Gdy po|jest umysłowo chorą.
 

Mołodeczań-, Podniesienie stanu sanitarne”

skim. go pow, Dziśnieńskiego.

MOŁODECZNO. We wsi Girdze,, GŁĘBOKIE (Pat). Naskutek za-

gm. kraśnieńskiejj wybuchł pożar, rządzenia władz powiatowych zo-

skutkiem którego spaliły się domy staje w bieżącym okresie zwiększo-

mieszkalne, zabudowania gospodar-na akcja, zmierzająca do podniesie-

cze, sprzęty domowe, ubianie i bie- |nia stanu sanitarnego i zdrowotnego

lizna na szkodę 3-ch gospodarzy.|powiatu. Szereg większych osiedli

Straty wynoszą przeszło 3.000 zł. |zyska własne ośrodki zdrowia, któ-

(W czasie akcji ratunkowej odniosła |r ch był dotychczas tylko jeden.

poparzenia rąk i nóg Frąckiewiczo- |Nowe ośrodki powstaną wDziśnie,

wa Anastazja. Pożar powstał praw- Łużkach, Dokszycach i Szarkow-

dopodobnie wskutek nieostrożnego szczyźnie. „Równocześnie z tem w

obchodzenia się z ogniem. I każdej gminie będzie ustanowiony

|lekarz rejonowy oraz higjenistka i
| położna =

 

 

  Dziś premjera! Niebywała Sensacja d

ków o piękną kobietę. Rekordowa obs
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zarządziły energiczne do-|

popieranie rolnichoa a Fundusz Pracy.
We wszystkich prasowych kore- P.Z. (Państwowe Zakłady Przemysło

spondencjach ze wsi czyta sę usta- wo-Zbożowe). Głównem jej zada-
wicznie o kryzysie w rolmictwie. o niem to interwencja zbożowa w tym
niskich cenach о podatwach nad- jakoby duchu, żeby utrzymać na
miernych, o komornikach 1 sekwe- możliwym poziomie ceny zbóż. Za
stratorach i t.d. zdawałoby się więc, pomocą polityki Pezetów rząd jako-
że już nic nowego na ten temat na- jby popiera rolnictwo. Zapasy zboża
pisać mie możne. A jednak zdarzają w tej instytucji są w danej chwili
się rzeczy nowc, rzeczy, o których|duże,
nawet „filozofon: się nie sniło”. Coś I trzeci fakt. — Z pośrod niezli-

podobnego właśnie spotkało bied- |czonej ilości „ifunduszów” peństwo-
nych rolników w Nowogródczyźnie.|wych istnieje i 1. zw. „Fundusz Pra-

Rolnik w całej Polsce, a bodaj
specjalnie na Kresach słyszy ciągle,
że wreszcie jeśo interesy i potrzeby
zostały zrozumiane, że wreszcie cie-
szy się poparciem „sfer miarodaj-
nych*, słowem, że „froni na rolni-
ctwo“ jest w velni ustabilizowany.
Rolnika jakoby oopiera się wszędzie,
zawsze i wszelsimi sposobami —To
teorja.

A teraz praktyka.

Ustalimy najprzód kilka faktów.
A więc przedewszystkiem to, że wo-
jewództwo Nowogródzkie pod wzglę
dem żyta iest zawsze samowystar-
czalne, a w daneg chwili rozporządza
dość dużemi zapasami tego zboża.
Wobec rozpaczliwie nizki:h cen je-
sienią i zimą, kto tylko mógł po-
wstrzymał się od sprzedazy zboża,
licząc ma minimalne przynajmniej
podniesienie cen zboża na wiosnę.
Nawoływały zresztą do tego wszel-
kie organizacje rolnicze, a przedew-
szystkiem sam :ząd, asygnujący na-
wet poważne sumy na kredyt zasta-
wowy, byle tylko nie dopuścić do
nadmiernego zalania jesienią rynku |Nowogródzkie trzysta wagonów zyta
wielkiemi ilościami żyta. Każdy zie-|kunduszowi Pracy za brzęczącą mo-
mianin i każdy chłop, którzy zdołali| „eętę, W: ten sposób zrobił eię między

w stodole ukryć choć trochę niemłó-|biurokratami „ruch”, Ale bmuokraci
conego żyta przed argusowem okiem |z PZPZ przy tes okazji chcieli się je-
komornika czy sekwestratora, Cie-|szcze popisać tegiemi głowami i dla-

szyli się, że wiosenna zwyżka cen da|tego sprzedali żyto po 13 zł., pod-
im możność przetrwania choć do no-| cząs, gdy cena rynkowa wynosiła za

wego urodzaju. No a tam dalej to jak |jedwie 12 zł Zwykly śmiertelnik
Pan Bóg da. — Można śmiało po-| choćby jak najbardziej chciał dogo-

wiedzieć, iż każdy powiat Nowo-| dzić urzędnikom PZPZ, podobnej ce-
gródczyzny rozporządza w chwili 0-| ny nie mógłby dać, ale koledzy z
becnej znacznemi nadwyżkami żyta|Funduszu Pracy zgodzili się bez tru-
na zbyt. — To jeden fakt, | du. Przecież ich to nic nie kosztuje.

A teraz drugi. — Istnieje w Pol-| Po dokonaniu tak „błyszczącej”

ten sposób, że rozdzielony między
poszczególne województwa i powia-
ty ma umożliwić prowadzenie robót
publicznych, — Jeżeli chodzi o No-
wogródczyznę, to spodziewano się,
że przeważnie otrzymane sumy pój-
dą na roboty drogowe. B:zrobotni i
wogóle wszelka biedota mogłaby
przy tej okazji zarobić i uzyskać pie-
niądze na kupno chlega, Miejscowa
cena zboża dzięki temu prawdopo-
dobmie niecoby się podniosła, a w
każdym razie rolnicy z mniejszym
trudem pozbyliky się posiadanych
zapasów.

No a co z tego wszysikiego wy-
nikło?

Urzędnicy z Pezetów dowiedzieli
się, że urzędnicy z Funduszu Prasy
rozporządzają pewną gotówką.
Pierwszorzędna okazja dla świata
biurokratycznego do zrobienią ruchu
i wykazania, że przecież „coś się ro-
bi“. No i wykonibinowali projekt ka-
pitalny.

Pezety sprzedały na wojwództwo

  
Wlina. Welka na życie I na śmierć dwóch kochkan-

a LIANA MAID, GUSTAV FROGELICH ! A. SZLETOW
w potężcym dramacie

Kkochankėow
Realirseja króla reżyserów JOE MAY.

Na scenie: BALET, SPIEW, REWJA | aktówka studen:

sce instytucja rządowa, zwana P.Z. tranzakcji, Fundusz Pracy poprzy-

 

cy”. Ma on zwalczać bezrobocie w;

dzielał samorządom zapoinogi nie
gotówką, a żytem, przyczem iednak
zabrakło mu śmiałości poiecić wy-
płacić w naturze według ceny horen-
dalnego kupna. Zamiast jednak wy-
płacać według cen rynkowych, fun-
datorzy z Funduszu dają żyto o 10%/0

|poniżej. — Każdy powiat dostał o-

 

koło 40 wagonow tego żyta.
Efekt takiej tranzakcji biurokra-

tów jasny: żyto, ktorego cena przed
paru tygodniami wynosiła katastro-
talnie. mało, bo zaledwie 12 zi., nagle
spadło do 8 zł. Ostatnia niemal de-
ska ratunku dla wielu rolnisów wy-
ślizgnęła im się z rąk. Dia całego
rolnictwa to poprostu katastrofa. Ta
ki spadek cen na przednówku do-
prowadził rolników do prawdziwej
rozpaczy. Ze zdumieniem pytają, czy
to jakaś złośliwa zabawka, czy ce-
lowe niszczenie rolnictwa?!

Dodać tu trzeba, że prócz rolni-
ków i cała reszta ludności poniosła
dotkliwie cięgi: spodzewiany za-
strzyk kilkudziesięciu conajmniej ty-
sitęcy na powiat. gdzie wogóle pra-
wie nie widać $otówki, znacznie о-
żywiłby życie gospodarcze, w ten
zaś sposób potraktowany nietylko
nie pomógł, ale przeciwnie zaszko-|
dził.

Ale to jeszcze nie koniec-—Kata-
strofalny spadek cen, kiorego „fa-
chowcy* rządowi prawdopodobnie
nie potrafili przewidzieć tak przera-
ził „włodarzy” | „czynniki miarodaj-
ne“, že PZPZ rozestaly okólnik do
starostów z zawiadomieniem, iż mo-
gą z powiatów... odkupić zpowrotem
sprzedane przez się przed paru ty-
godniami żyto, «le po cenie... 12 zł.

Krótko mówiąc: biurokraci po-
handlowali między sobą, jedna insty-
tucja zarabia na czysto 3 zł. na me-
trze, przyczem pieniądze nie wycho-
dzą z rąk rządowych, a przy okazji
głośno się mówi o „pomocy rządo-
wej”, prawdziwy zaś efekt to szalo-
ny spadek ceny zboża i bankructwo
i tak zdezelowanego do ostatnich
granic rolnictwa.

Jeżeli całą tranzakcję ułożona dla
kompletnego zniszczenia rolnictwa,
to trzeba przyznać, udała się kapi-
talnie.

Społeczeństwo rolnicze Nowo-
gródczyzny nietylko jest zniechęco-
ne, nietylko oburzone. Ono głośno

 

  
    jeka „Braterskie spednie". Udział biorą

 

WAŻNE DLA PANI
/ŁOWA ...
Puder Abarid
Ten ulubiony puder, produkowany
według ostatnich zdobyczy wiedzy
kosmetycznej, nie zawierający metali

eines, Z
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Кого!ес, @
вестпе-ро!
žym kwiate

lą I eaikow'tera mtrrymaniem, kuchnia wykwintne
1 hygieniczna. Ceny w pierwszym sezonie b. nizkie

 

   
   

  
  
  
  
  
  
   

  
   
  

   
  
   
   

  
  
  

    

    

    

   
  
   

  
   

  
      

   

   
   

  
  

  
    
   

   

    
  
  

  
  

 

   
  

    

   

 

   

   

 

mówi, co o tem wszystkiem myśli.
Podobny drug; przykiad kompl

nego chaosu w polityce rolnej m
przytoczyć:

Oto właściciele gorzelni w ubieś
iej kampauji zirsowej otrzymali ba
dzo małe kontyngenty, šdyž jak wi
domo, konsumpcja spirytusu zpow!

du ogólnego kryzysu ciąglz maleje,*
do szeiszego zastosowania spirytui
jako materjału pędnego nie dop)
szczają świetnie zorganizowani naj

ciarze. W miesiącach zimowych ś
rzelnie wyprodukowały swoje koi
tyngenty i przeważnie w xońcu I
tego lub marcu stanęły. Raptem
kwietniu... okazało się, że lak rol.
cy, jak i PZPZ posiadają ogromi
zapasy żyta, które z powodzenie!
przepędzić można na spirytus, odci
żając rynek od zbytecznej mas
wpływającej na obniżkę cen.
dzenie spirytusu z żyta byłoby dH w
gorzelni dość wygodne, ale w czasi
kampanji, a nie po jej skończeni
Propozycja Pezetów i Monopolu
kazała się przysłowiową musztard
po obiedzie. Gdy trzebaby na now!
uruchomiać gorzelnie, gdy cała sil
zwrócona jest na roboty polne, ś
wreszcie wywar dla bydła wobec pf
szy letniej nie jest potrzebny, żadn
mu gorzelnikowi nie opłaci się wz
wiać kampanii.

Może nie tak jaskrawych, ale
dobnych faktów możnaby przytocz
wiele. To też mimo pięknej wiosmł
wśród rolników panuje apaija i zni
chęcenie. Ci ludzie przywykli
ciężkiej pracy na roli, a tu każą
brać udział w ciągłej zabawie
„ślepą babkę'. Poprostu obrzy:
im to gruntownie.

Zygmunt Domański.

Glełda.
WARSZAWA (Pat). Przedgiida. Di

| iar 5,28. Dolar złoty 8,90. Rube! 4,60

| piątki, 4,61'/: za dziesiątki. Czerwońce 1,

| Pożyczka budowlana 44,75. Inwestycyj

| 113,25. Stabilizacyjna 67,50. Dilionow:

1 86,50. Śląska 68. Warszawska 46,25.
GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.

  
u! Dr E. Lewickiej 10, właśc. J.
nie odnewiona, ebek kąpieli sło”

znych | lasu sesnowego, w du-
egredzie,—pokeje jasne, słone-|

bieżącą gorącą | zim a wodą—-z peścia-
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Grzybowska, Janowski | Borski. CENY 04 25 GROSZY odmładza Pani 'twarz, chroni, i pia- OGŁOSZENIA 5

e lęgnvje Jej wę Ža asmajas 266 do „Dziennika Wil” waza"

Najpięknialszy film dziś 66 sze świeży i młodzieńczy wygląd. ido innych pism SPótyw. sa 1 de*sluf *

na naszym Ekranie Po- 4 cenach bardzo @

tężne эгсубт eto kinema. $ c 0 C a Wybrany przez Panią Po oe tsaick załatwia| | pali znakomitychzete-| |
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Najnowsze aktuelja bieżącego tygodnia w nadprogramie. ABAR i D Garbarska 1, tel. 82|| | !
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ROZDZIAŁ XL

Pułapka.

Były rotarjusz ciągnął teraz za sobą dziennikarza przezpark. Od-

dalili się od palacu. Przeszli znowu przez wyłom w murze iwyszlina

boczną drogę, prowadzącą od szosy do Vanchy — wsi, spuścili się ze

stromego nasypu i dotarli do ogrodu owocowege.

Tam starzec przerwał swój pośpieszny marsz. |||

— Niech pan uważa — szeptał. — I niech panidzie za mną.

Jeszcze parę kroków. Z cienia wyłonił się napół walący się mur.

Koło pagórka Bruno rozpoznał ruiny, które widział przy wjeździe do

Vanchy.
Nagle spostrzegł, że jest sam. Notarjuszznikł, : sle

Usłyszał lekkie „pst”, blask latarki elektryczne o wyczerpanej nie-

mal baterii oświetleł przez chwilę rumowisko kamieni u stóp starego

muru i res -tki chwiejących się schodów, zarośniętych jeżynemi 1ukrytych

w krzewach. Na dolnym stopn:u Bruno zobaczył sterca, który niecierpli-

„ wie nakłaniał go do zejścia.

Schody przechodziły pod bardzo niskiem sklepieniem, gdzie krzewi-

ła się bujse roślinność, dalej był niezmiernie wąskichodnik.

Pan Paccoret pokazywai drogę, przyświecając sobie od czasu do

czasu. ' Р

Chodnik skręcał w lewo, potem na prawo. Trochę dalej sklepienie

zawaliło sę i musieli gramolić się przez zwały kamieni i śliny.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSK. ,

 

 

 

Z dziesięć minut trwał ten ciężki marsz zanim doszli do czegoś w >
rodzaju sali zamienionej w prowizoryczne mieszkanie. Parę skrzyń do pa-
kowania zastępowało meble. Trochę słomy i stos desek w kącie two-
rzyły posłanie. Obok starej maszyny do pisanią leżało sporo książek.

Starzec żapalił świecę i Bruno zobaczył jak jego pergaminowa
twarz zmarszczyła się w uśmiechu.

— Smutne mieszkanie, prawda?
Nie czekając na odpowiedź, poszedł w głąb korytarza, ciągnącego

się dalej i rozszerzającego się od czasu do czasu w małe nisze, albo salki.
Bruno osądził, że teraz musieli być już mniej więcej pod pała-

cem. Architekt, który budował ten pałac w XVII wieku, musiai zakła-
jąc fundamenty, pozostawić korytarze podziemne dawnego zamku fe-
odalnego, wznoszącego się dawniej na tem miejscu.

Obydwaj szli w ciemnosciach milcząc. Powietize w wąskim chod-
niku stawało się duszące ; Bruno potykał się często o kamienie oder-
wane od sklepienia. Od czasu do czasu ogarniało go uczucie niejakiego
strachu, szumiało mu w uszach od otrzymanych ciosów i z wyczerpania
po przejścach na skalistem zboczu. Napół odrętwiały wędrował dalej
jak automat w wilgotnym zaduchu podziemi. K

Czasem przystawał z powstrzymanym oddechem, zdawało mu się,
że czuje za sobą kogoś i za chwilę na jego głowę spadnie ostateczny cios.
Ale cisza „anowała w chodniku i słychać było tylko na przedzie kroki
człowieka o uciętym palcu.

Nagle wyciągnięte ręce Brunona napotkały na jakąś przeszkodę.
Było to coś miękkiego i wydawało dziwne odgłosy, jakby mruczało. Dzien
nikarz miai chwilę prawdziwego przerażenia, zanim zorjentował się, że
dotknął pieców staica, który zatrzymał się i przysiadł,

Latarka rotarjusza zapaliła się, padł krótki snop światła. Bruno uj-
rzał, że chodnik jest w tem miejscu całkowicie zawalony gruzami.

— Tirzebaby — zaczął półgłosem.
— Cicho — burknął stary. — Niech pan posłucha....
Po drugiej stronie zwału gruzów rozlegał się cichy szept. Można

 
było rozróżnić kilka głosów męskich, ale nie dochodziło ani jedno słow
Potem głosy osłabły, jakby oddalając się i zapanowała znowu cisza. 1

Jesz-ze pięć dobrych minut obydwaj stali w milczeniu, tłumiąc
dech. Wreszcie pan Paccoret chwycił Brunona za 1amię i dał mu
ręki latar«ę.

— Niech pan mi poświeci — szepnął,
Dziennikarz usłuchał, a starzec zaczął usuwać z rumowiska

szczególne kamienie; robił to cicho i z nieskończoną ostrożnością. B
zauważył wprędce, że ów stos gruzów nie wygląda na naturalne os
sko, jak mu się to wydało na pierwszy rzut oka. Był przekonany, że m
tarjusz musiał wiele razy przechodzić tędy, zatykając za sobą z pow
tem przejście. › !

i Wikrótce po rozpoczęciu tej pracy ukazał się istotnie wąski past
świałta; szczelina zamieniła się szybko w duży otwór. |

— Niech pan zgasi! i
Bruno usłuchał i znów obaj czatowali, czujnie nadstawiając ucha

wszelkie niezwykłe dźwięki, Było cicho... Wówczas starzec zaczął| |
dalszym ciągu wyjmować kamienie i po pewnej chwili prześlizgnął 5
zręcznie nu. drugą stronę. Bruno czołgał się za nim z browningiem w r

Gdy podniósł, zobaczył, że pan Paccoret stoi w pełnem: swietle |
środku dość długiego, wyłożonego kamiennemi płytami wąskiego koryt*] |
rza, na ktory wychodziło kilxoro żelaznych drzwi. Światło dawałysi
lampy elektryczne, umieszczone w sklepionym suficie w pewnych©
stępach jedna od drugiej. Przy trzecich drzwiach starzec zatrzymał sit.
(Wyjął z kieszeni maleńką oliwiarkę ; nasmarował pieczołowicie zawi
«sy. Zadrapał leciutko — odpowiedział mu cichy szmer.

Wtedy szepnął z ustami przy dziurce od klucza.
— Gotowi?
Za załą odpowiedź drzwi uchyliły się i Bruno uścisnął w milcz

rękę panu Lebon i Jacques'owi Berg$mans'owi,

(D. c a.)
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