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o PIELE KASKADOWE.

( Brzed „zamachem

| W dniu dzisiejszym ma się odbyć

4

 

Opłata pocztowa ulszczona ryozaliem,

_ Rok XVIII
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Tele
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,20 do 24-ej.

w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński" wychodzi
  

r|
Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy «przedaż:

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK
PRZY SAMYMmasa Р ОМА НУ

pod mazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW"

Zwracamy specjalą uwagę na bliskość od miasta, wyjątkowo such
aweż miejscowość, doskonałą i tanią komurikację kolejową (14 i
© 1 je

Parcele od 500 złotych na dogodne spłaty.
ы 1;-7Ьгякіі udziela Żarząd, Wileńska 35 m. 10, od 10—2 i od 6—7-ej.
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 : ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM
PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY

K£ Fr" 5 E L BoROWINOWE
SALE HYDROPATYCZNE. ELEKTROTERAPJA.
GABINETY GINEKOLOGICZNE. INHALATORJUM.

Kąpiele tlenowe, piankowe. case specjalne. Słynny ZAKŁAD ileczni=
ezego stosowania SŁOCA, POWIETRZA | FUCHU. Jedyne w Polsce

Lecznicza SOL-NKA DO PICIA.

SOLANKOWE
KWASOWĘGLOWE

rdynują profesorowie U. $. B. | lekarze specjaliści.
LEMY w okresie do 15 czerwca za zabiegi lecznicze I taksa kuracy]na

ZNIŻONE — SEZON TRWA od 15-go maja do1paździe:nika.  

   
   

  

Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni GEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 1 Czerwca 1984 r.
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WARSZAWA. Pat. Premjer prof. jrektora Departamentu Pieniężnego
m Kozłowski powołał na stąana-|w Min, Skarbu: 0 ——-

wisko dyrektora Biura Ekonomicz- Dekret nomipacyjny otrzymał p.

nego prezesa Mady Min. Jerzego| Jerzy Mowak w dniu dzisiejszym.

Nowaka, detychczasewago wicedy-

Włamanie do konsulatu polskiego
'w Wiedniu.

WIEDEN. (PAT) W nocy z 29 naimie etwerzyli kasę oegniotrwałą, w
30 bm. dekonano w Wiedniu wła-|której jednak nie znaleźli żadnych
mania do konsulatu pelskiego przy|pieniędzy. Akta i dokumenty zostały
nl. Reanweg. Włamywacze przecięli|nienaruszone.
draty aparata alarmowego a następ-

W sprawie związku baliyżkiezo
RYGA. (Patj. Posęł litewski w

Rydze Urksys wręczył wczoraj mi-
nistrowi spraw zagranicznych Łotwy
nowe memorandum. swego rządu w
sprawie Związku Bałtyckiego  Me-
morandum rządu litewskiego wyraża
gotowość przystąpienia do bezpo-
średnich rozmów celem ustaienia za-
sad współpracy trzech państw bał-
tyckich. Litwa zwraca się do rządu

 

łotewskiego o delegowanie do Kow-
ma w tym celu swego przedstawicie-
la. Podobną notę złożył rządowi
estońskiemu poseł litewski w Talli-
nie, Rozmowy na temat proponowa-

wobec wyjazdu min, Zauniusa do
Genewy — nie wcześniej jak w po-
iowie czerwca.

 

która wystosować ma do prezyden-
ta dyrektorjum krajowego niemożli-

we do spełnienia żądania. Dziennik

zwraca uwagę na rzekomą koncen-

trację większych oddziałów wojsko-
wych na terytorjum Kłajpedy, pod-

zgromadzenie ludności litewskiej,|kreślając, że posunięcia te pozostają

 WREBYEZYTA ACTKRDOOORODAK TASTE SRITISITA USE

° ° ° ”

Sprawdzajcie spisy wyborców!
Od [niedzieli w lokalach okręgowych | obwodowych ko-

misyj wyborczych wyłożone są od godziny 16-ej do godžiny 21-ej

spisy wyborców do Rady Miejskiej celem przejrzenia.

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

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

| nazwisko wpisane jest właściwie, t. zn. bez omyłek.

Sprawdzać można nietylko wpisanie (samego siebie, ale równieź

krewnych znajomych i wogóle innych osób. :

© ile czyjeś nazwisko jest w spisach pominięte, należy przedłożyć

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

kiego czasu zamieszkuje i zażądać wpisania na listę wyborców. Żądanie

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

__ BERLIN (Pat), Dzisiejszy popołu-
dniowy „Angrif” w depeszy z Kłaj-
pedy, powołując się na kompetentne
"niformacje, donosi o mającem nastą-
pić obaleniu rządu kłajpedzkiego.

, Cztą jest niadopuszczalne.

Dowodem zamieszkania może być zaświadczenie z Miejskiego Biura

Ewidencji Ludności, znajdującego s.ę przy Magistraie (ul. Dom nikańska2)

Zaświadczenia wydawane są bezpłatnie.

Q ile imię lub nazwisko wyborcy jest wpisane omyłkowo należy w

biurze Komisji zażądać sprostowania i w tym celu trzeba przedłożyć do-

Wód osobisty.

Nie zaniedbajcie sprawdzić spisu wyborców! Osoby, nieza-

mieszczone w spisie wyborców,- nie będą miały prawa głosu!

' WSZYSŁY NA FRONT WYBORCZY!

codziennie.

my przez Litwę mogą się rozpocząć—|

PpLESEEDYW.

stan" o Kłajpedzie?

fon Redakcji,

 

  

   

Cena numeru 20_ gr.

ILFNKI
 

druku mogą być

zagranicą8 zł.
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Przemówienia min. Simona i min. Barthou.
| GENEWA (Patj. Na dzisiejszem

| posiedzeniu ko:nisji giownej konie-

| rencji rozbrojeniowej pierwszy prze-

mawiał minister Simon. Zdaniem

mówcy, Niemcy niesłusznie opuściły

konferencję, ale to nie zmienia faktu

1 konieczne jest uregulowanie pro-

blemu rozbrojeniowego z udziałem

wszystkich zainieresowanych. Simon

sądzi, że możliwe jes już teraz uję-

cie w konkretny protosół niektórych

dziedzin: 1) zasaz wojny chemicz-
nej, 2) jawnośc budżetów wojsko-

wych, 3) utworzenie staiej komisji

rozbrojeniowej. Również opracowa-

nie systemu kontroli iabrykacji i

handlu broni byioby poważnym kro-

kiem naprzód. Osiągnięcie konkret-

nych rezultatów, choćby na pewnym

ograniczonym odcinku byłoby wy-

darzeniem doniosłem. W. konkluzji

Simon oświadczył, że sprawę poru-

sza bez osłonek, ze względu na po-

ważną sytuację światową i ze wzglę-

du na ciemną przyszłość. Następnie

Simon dodał, że z największą nie-

cierpliwością oczekuje dalszych roz-

mów, gdyż od dalszej debaty zależy

wskazywaio na niedopuszczalnošč
dozbrajanią się Niemiec. Po tem po-
siedzeniu Niemcy konierencję opu-
ściiy, ale czy z tego powodu przestał
być ważnym ul:iad z 14. X. 53 r? —
pyta minister Barthou. Mocarstwa
porozumialy się po długich wysił-

kach co do systemu uznanego Zza ro-
zuminy , możliwy do przyjęcia. Niem-
cy go odrzuciły, czy dla tego system
ten stał się nie do przyjęcia? —
Czyż mocarstwo niewidziaine a jed-
nak obecne — ze się tak wyrażę —
przez swą obecność i które opuściio
Ligę Narodów, Lie poniosioby żadnej

odpowiedzialności i miaio wszelkie

prawa bez żadnych obowiązków i
mogioby tem veto uniemoziiwić po-
wzięcie decyzji?

Dalej minister Barthcu polemizo-
wał z wywodami ministra Simon,
który twierdził, że plan Anglii jest
jedynym planem konkretnym. Fran-

cja jest wierna swojemu projektowi,
który opiera się na pakcie Ligi į na
częšci 5 iraktatu wersalskiego. Frau-

cja chętnie zgodziłaby się wstąpić

na most, który pragnie przerzucić
Sinion między :ezą irancuską a nie- przyszłość świata.

GENEWA (Pat). W przemówie-

niu, wyśłoszonemi na dzisiejszem po-

siedzeniu komisji głównej konieren-

cji rozbrojeniowej ministerBarthou

madeszia godzina decyzji. Jeśli cho-

dzi o los konierencji a przez nią i o

egzystencję Ligi Narodów, rozpatru-

jąc tezę, wysuniętą wczoraj przez

przewodniczącego konierencji Hen-

dersona, min. Barthou oswiadczył,

że podziela jego obawę co do nie-

bezpieczeństwa wyścigów zbrojeń

powietrznych. Ale niebezpieczeń-

stwo powietrzne nie jest jedynem, o

którem musi myśleć Francja. „Są

kraje, których położenie geogralicz-

ne zabezpiecza je od strony lądu i

morza i które czują się zagrożone

specjalnie przez wojnę powietrzną.

| Ale i inne kraje są zagrożone i w po-

wietrzu i na lądzie i na morzu. Kon-

ierencja musi powziąć zarządzenia

przeciwko tym wszystkim niebez-

pieczeństwom. Główną trudnością

jest niemożność zawarcia układu o

zbrojeniach, zanim nie będzie za-

łatwiona sprawa bezpieczeństwa

Tu minister omówił kwestję od-

powiedzialności za obecną sytuację

konferencji w dniu 14. A. r. ub.

Wówczas zarówno minister Simon

jaki NormanDavis i wielu mówców

Obrady Каду
GENEWA. (PAT) 80 nadzwyczaj-

na sesja rady Ligi rozpoczęła się

dziś pod przewednictwem Vasconze-

losa. Rada odbyła tylko krótkie pe-

siedzenie poufne, na któremustaliła 

 

! niewątpliwie w związku z planowa-

|ną akcją usunięcia dotychczasowego

dyrektorjum. Dziennik sugeruje, że

w razie dokonania tego kroku przez

| koła litewskie musiałaby nastąpić

interwencja mocarstw sygnatarjuszy.

KRÓLEWIEC (Pat). Pisma litew-

skie „Lietuvos Aidas“ i „Lietuvos

Žinios“ donoszą, że attachć nie-

mieckiego konsulatu generalnego w

Kłajpedzie, dr. Strauch, który 25. VI.

opuścił Kłajpedę, odgrywał doniosłą

rolę w ruchu hitlerowskim na obsza-

sze Kłajpedy. Członka partji pa-

stora Fassa miał rzekomo zmusić z

oświadczył, że po 2 latach wysiłków|

miecką, ale po? warunkiem, że za-
sadę równości praw należy przyjąć
w ramach ogólnego bezpieczeństwa.
Cóż się stało z zasadą bezpieczeń-

stwa? Niemcy oświadczają: opuści-
liśmy nagle Ligę Narodów, odzyska-

liśmy swobodę i korzystamy z niej.

Tem gorzej dla was, którzy rokuje-
cie w dalszym ciągu. Jestesmy silni
dzięki naszej sile dozbrojenia. Czyż-
byście panowie z Ligi Narodów, któ-
rzy reprezeniujecie prawie cały
świat, doszli do tego, ze jedno mo-
carstwo, dzięki temu, że opuściło
nagle ; brutalnie konierencję rozbro-

jeniową,  narzuciłoby mam swoją
wolę? Co się tyczy mnie, zaznaczył
mówca, nie zgadzam się na to.

Barthou przypomniał, że Francja
w 32i 33 r. zmniejszyła swoj budżet
wojskowy o 17 proc, a w roku na-
stępnym pońownie go zredukowała,

natomiast budżet wojskowy Niemiec,
nie licząc brunatnych koszul, wzrósł
w tym czasie od 33 proc., a budżet
lotniczy nawet o 160 proc. a prze-
cież nikt nie zagraża bezpieczeń-
stwu Niemiec.

Dalej mówca przypomniał znany
plan Francji ze stycznia rb. Plan
ten przewiduje ograniczenia wszyst-
kich zbrojeń, Barthou rozwinął raz
jeszcze tezę konieczności i zajęcia

Ligi Narodow.
swój porządek obrad. Rada została

poinformowana o odpowiedziach rzą-
dów w sprawie embarge na eksport
bromi do Beliwji i Paragwaju. Cztery

rządy m. in. Niemcyi Szwajcarja

dotąd nie odpowiedziały, czy zga-

dzają się na ten zakaz. Po deklaracji

przedstawicieli Francji i Wielkiej Bry-

tanji, którzy podkreślili konieczność
nejszybszego załatwienia tej sprawy

postanowiono wystosować nowy te-
legram do rządów, które nie udzie-

iliły dotąd odpowiedzi. Rada została
poinformowana także o odwołaniu

przaz rząd Paragwaju grożby nieprze-

strzegania zaszd prawa międzynaro-

dowego w stosunku do Boliwji. Na-

leży zaznaczyć, że w związku z tą

groźbą rozważane w/oslatnich dniach
w kołach Ligi Narodów możliwość
wykluczenia Paragwaju z Ligi. +W
sprawie Saary Rada została poinfor-
mowana, że raport nie jest jeszcze
gotów.

 

  rewolwerem w ręku do wstąpienia

do partji dr. Neumanna. Prowadzo- |

ne śledztwo ma wyjaśnić, czy dzia-

łalność Straucha miała związek z

morderstwem, dokonanem na osobie

sierżanta Jaszudisa,
* KRÓLEWIEC (Pat) Jak inior-

jmuje „Lietuvos Aidas“, radjo króle-

|wieckie zaczęło ostatnio nadawać

przemówienia agitacyjne, skierowa-

ne przeciwko Litwinom, rzekomo z

powodu odebrania debitu rożnym|

pismom niemieckim. Dalej dziennik |

ten cytuje artykuł organu mniejszo-

ZABIJA
OWADY

ALE FH WOJTKIEWICZ ROBAC||wo

WILNO. KALWARYJSKA21. TEL..20-14

      
   

 

Powrót rozbitków
z Czeluskina.

 

MOSKWA. (Pat). Do Pietropaw-|

się sprawą bezpieczeństwa, powołu-
jąc się na mowę Hendersona, Norma-
na Davisa i komisarza Litwinowa,

Przemówienie ministra Barthou
wywarło na członkach komisji wiel-
kie wrażenie. Fowszechnie określa-
ne jest jako może najostrzejsza mo-
wa w tonie, wygłoszona na konie-
rencji,

Następne posiedzenie wyznaczo-
no na piątek popołudniu,

OEUBERECA 7ERRAY E

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

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

/ć przez Administrację dowolnie zmieniane
K. ©. Nr. 80187.
IEBL  TZTYAEENTAOETEROPOTY 0 ZORZOOOWDESE

Ż Konferencji Rozbrojeniowej. (ji:

Ogłoszenia
Terminy

najtańsze źródło zakt- "I

LJpów
zaoszezędzi każdy

kupując

KONFEKCJĘ, GALANTERJĘ,
TRYKOTAŻE, BIELIZNĘ

tylko w składzie

falry- zgi RIO,a H. diedi gy, JO
rajwiększy wybór kąpielowych

własna wytwórnia OBUWIA
prosimy sprawdzać nasze nizkie fa-

| płaszczy, R ręczników
it

bryczne eeny.
NĄ

 

w ргазу.

Wyniki wyberów w Łodzi.
W] numerze wtorkowym naszego

pisma podaliśmy wiadomość, że lista
narodowa w Łodzi uzyskała 40 man-
datów na ogólną liczbę 72. Wyniki
te były podane na podstawie obli-
czenia głosów w komisjach obwodo-
wych.

O sprawie tej pisze prorządowa
„Gazeia Polska”, co następuje:

„Rozpow»zechmiła się w Łodzi wersja o

rzekomem, iantastycznem zwycięstwie listy

endeckiej. Wymieniano jakieś konkretne

cylry wtedy, gdy komisje obwodowe dopie-

oczywiście, nie

przewidzieć
ro rozpoczęły obliczanie i,

w przybliżeriu

nietyłko w mieście
mogły nawet

wyników glosowania,

całem, ale nawet w poszczególnych okrę-

gach, których jest 10. Plotki *e wywołały

wielkie poruszenie, zwłaszcza, że, jak się

okazało, pochodziły z jednego źródła — t. j.

z „Obozu Narodowego”.
W związku z tem, prezes Głównej Ko-

misji Wyborczej, p. sędzia Moskwa, zarzą-

dził, zgodnie z. regulaminem wyborczym,

śeneraluą kontrolę obliczeń wszystkich ko-

misji obwodowych. Cała procedura

obliczania głosów, podjęta została na nowo

Sprawdzanie od-

więc

przez komisje okręgowe.

bywa się w obecności wszystkich czlonków

komisji okręgowych. Aby obliczenia były

należycie przeprowadzone, w  poszczegól-

nych okręgowych komisjach zainstalowano

maszyny rachunkowe.

Przypuszczalny wynik wyborów

następujący:

Powszechny Blok Pracy dla Samorządu

(BBWR) — 25 mandatów.

Stronnictwo Narodowe — 21

jest

manda-

tów. .

Zjednoczony Blok Żydowski --- 11 man-

datów. s

Sjoniści — 4 mandaty.

Blok socjalistyczny — 8 mandatów.

Niemcy — 3 mandaty.

Jakże fatalnie  obliczyli ilość
głosów cztonkowie łódzkich wybor-
czych komisyj obwodowych! I co
znaczy maszyna rachunkowa! Za-
miast 40 mandatów — tylko 21.

Gdy publicyści sanacyjni szukają
ratunku w „maszynach rachunko-
wych', wierząc, iż zmniejszą one
mandaty narodowe z 40 na 21, ich
niezależni sprzymierzeńcy — żydzi
— mają odwagę szczerze przyznać
w „Naszym Przeglądzie", że zniena-
widzona

„Endecja może istotnie zanotować bar-

dzo poważny sukces wyborczy nietylko

kosztem obozu rządowego, lecz rćwnież na

niekorzyść Polskiej Partji Soscja istycznej,

o czem świadczą dane cyfrowe Łodzi, śdzie

olbrzymia większosć robotników polskich

poparła burżuazyjnych endeków. Endecja
nie chciała zaakceptować kompromisu wy-

borczege, zaproponowanego» jej przez sa-

nację, złośliwie tedy wychwała dar przewi-
dywania rządowego sztabu wyborczego,

który pragnął uniknąć rozgrywki, będąc go-

towym „do najdalej idących ustępstw”,  

Wprawdzie twierdzą żydzi, że
sukces narodowców ogranicza się
do b. Kongresówki, lecz

„nie da się zaprzeczyć (fakt sukcesu —

przyp. red.) tam wszędzie, gdzie odbyły się

istotne wybory na gruncie swobodnej ry-

walizacji partyjnej”.

Niemniej szczerze stwierdzają

nasze zwycięstwo socjaliści, którzy
w „Robotniku“ piszą:

W. każdym bądź razie nie ulcga wąl-

pliwości, że listy tak zw. narodowe od-

niosły duże, nawet bardzo date zwycię-

stwo. Mają one z pewnością ponad 40

mandatów.

Listy socjalistyczne (PPS. NSPP. i

Bundj — według naszych obłiczeń powinny

mieć do 10 mandatów. BBWR. sie uzyskał

iaktycznie więcej, niż 7—8ma»datów.

Z głosów dzienników narodo-

wych warto zanotować uwagi „Ga-

zety Warszawskiej”, która całkiem

słusznie pisze:
„W wielkiem mieście mandat przypa-

da na kilka tysięcy mieszkańców, w małej

mieścinie zaś zaledwie na kilkasct. To też,

biorąc 'zecz nawet tylko aryłn:etycznie,

nasze zwyciestwo w kilku wielkich mia-

stach ożnacza coś więcej, n.ż przewaga sa-

nacji w žažydzonych miasteczkach byłej

kongresówki, nie mówiąc już o miastach

województw kresowych.

Oblicze kraju, jego myśl polityczną

wyrażają przedewszystkiem wie!kie miasta.,

One muszą być brane w rachubę, kiedy się

mówi o postawie .udności i w nich prze-

dewszystkiem trzeba szukać wyrczu woli i

dążeń kraju.

W) związku z tem
„Trzeba głęboko zastanow.* się nad

znaczeniem, jakie ma dla nas wszystkich

wynik niedzielnych wyborów w Łodzi.

Przy sanacji zostało to, co obce i to, co

uzależnione jest od. niej matórjainie. Lud-

ność rdzennie połska stanęła twardo przy

sztandarach narodowych, pokonała wszyst-

kie przeszkody i odniosła  diuzgocące

zwycięstwo.

Przeszło 80 proc. głosów polskich pa-

dło na listę narodową, zdobywzjąc dla na-

szego obozu większość w radzie miejskiej.”

„Gazeta Warszawska“ stwierdza,

že walka nie byla latwa. Przypo-

mina © aresztowaniach, poczem,

cytując głos „Kurjera Łódzkiego”,

który zapewniał, że tylko oddanie

głosów na listę sanacyjną zapewni

miastu pomoc finansową rządu, tak

kończy swe uwagi:
„A jednak i ten chwyi żydowsko-

sanacyjny nie dań pożądanych skutków.

Okazało się, że robotnik łódzki również

jest „świadom skuteczności bromi, jaką po-

siada” w postaci nieugiętej woli walki

o narodowy porządek w pańs'wie,4

Łódź stała się w pewnym stopniu

symbolem tego od.odzenia, jakie następuje

w całym kraju i jednym jeszcze dowodem,

że wpływy idei narodowej pogiębiają się

i rosną.”

 

Urzędowy komunikat o wyniku OyboróW
W ŁODZI.

Absolutna większość Stronnictwa Narodowego.

ŁÓDŹ (Pat). Główna komisja wy*!
| niemiecki front wyborczy 1mandat,

| jedność
borcza, po cbliczeniu głosów odda-
nych na poszczególne listy, komuni-
kuje, że pczydział mandatów przed-
stawia się następująco: powszechny
blok wyborczy pracy dla samorządu

 

NARODOWY 39 MANDATÓW,

socjalistyczna i klasowe
związki zawodowe 7 mandatów,
poalej-sion lewica 1 mandat, blok

sionistyczny 4 mandaty, żydowski

(lista nr. 1) — 10 mandatów, OBÓZ blok wyborczy 10 mandatów.

«| dnich
litewskiej w Prusach Wscho-| łowska na Kamczatce przybyły wczo

„Naujasis Tilzes Keleiwis",| raj łamacz lodów „Kraśnin' 1 statek

|który żali się na niebywały ucisk| „Śmoleńsk” z rozbitkami Czeluskina

Litwinów przez władze niemieckie,|i lotnikam: biorącymi udział w akcji

zwłaszcza w dziedzinie kościelnej.|ratunkowej.

(Pismo podaje, że na tak zwanej Li- Olbrzymie tłumy ludności i wła-

twie pruskiej niema ani jednej szkoły | dze lokalne zgotowały entuzjastycz-

z językiem wykładowym litewskim. zę przyjęcie.

ści

   ETER TYDZ OKASAOZRTWOOCEPZETA CAN TEO ESTA

Komunikat Sekcji Młodych Stronnictwa Na-
rodowego

Zbiórka Młodych Stronnictwa Narodowego we czwartek o godz. 9
rano w lokalu Stronnictwa (Orzeszkowej 11) w celu wzięcia udziału w

procesji Bożego Ciała nie odbędzie się z powodów od nas nieza-
leżnych.

 



   

i Ka E MILENSKI

JAGIEŁŁO I WITOLD.
Kromkarz 1uski, opisując mło-

dosć Jagie:ty i Wotolda powiada, ze!
chowano ich „wo weiikoj drużbie ,
przygo.owując w ten sposob do przy!

sziych, wspo'nych rząuów, na wzór;
ojcow — Uigie'da i Kiejstuiw, Wła-|
dza nad Litwą wiaściwą etnogralicz- |
ną, przypaść miata Watoldowi, pod-
czas, gay Jagiciio, wraz z tytuiem
wielkiego księc.a, odziedziczyć miał

panowanie nad ziemiami ruskiemi,
Łycie nieco oaumiennemi poprowa-
dziio ich drogami, które zawiodiy Ja
gieiię aż na tron polski, poaczas, gdy
Witold, z jego ramienia został wio-
darzem caiego Wielkiego Msięstwa.
A także owa „wieika przyjeźń, w
której wychowani zostali, niejedno-
krotnie narazoaa była na ciężkie
próby, z który:h Jagieiło siale wy-
chodził zwycięsko, czego nię można
powiedzieć o Witoldzie, Jednak u-
marli całkiem pojednani, a historja
poiączyia obydwa te imiona i oto-
czyła je nimbem chwały niesmiertel-
mej, Dopiero w 500 lat po ich śmier-
ci powstaje na Litwie prąd, zmie-
rzaiący ku glorylikacji W:Lolda i po-
niżenia Jagiełły, niemal 12ko zdraj-
cy narodowej szrawy litewskiej i za-

przedawcy ojczyzny swej Poisce, za
cenę beria j korony.

Jezeli chodz: o Witolda... trudno
się dziwić, Litwa dzisiejsza potrze-
huje gwaitown'e... tradycji, potrze-
kuje swego bohatera narodowego.
lie nadaje się do tego ani nawpół
legendowy Mendog, ani obskurne
postacie Wojsicika, Trojnata, Troj-
dena i im podobnych. Czy odpowiada
takiemu ideałowi Witold? — Одро-
wiedź na to pytanie znajdziemy w
pamiętnymzapsie Witolda, w Kró-
iewcu uczynionym, mccą, którego

uznał on Zakon krzyżack* za naj-
wyższego zwierzchnika całej Litwy i
Żmudzi, Połowa Litwy, wraz z całą

Żmudzią przejść miała w bezpośred-
mie posiadanie Zakonu, drugą poło-
wę otrzymać miał Witold, jako lenno
Zakonu. W: razie bezpotomnego zej-
ścia Witolda, reszta ziem Wielkiego
Księstwa przypaść miała na włas-
ność Zakonowi...

Akt królewiecki nie był zresztą
iedyną ze stromy Witolda zdradą
sprawy narodowej litewskiej, po-
dobnych, całkiem dobrowolnych za-
pisów, pod którymi figuruje podpis
Witolda, posiadały archiwa malbor-
skie kilka, mimo to nikt oczywiście
nie przeszkadza Litwinom czcić, jak
chcą, pamięci swego księcia, ani też
nikt nie pragnie poniżać go w oczach
potomności,

Czy jednak z drugiej strony, na-
wet z punktu widzenia skrajnego
nacjonalizmu ktewskiego, słuszne są
zarzuty, czynione Jagielle?
"By zrozumieć postępowanie Ja-

gieliy, trzcba jasno ocenic sytuację,
wi jakiej znajdowała się Litwa ów-
czesna. Właściwie świadczy o tem
najlepiej miejsce, gdzie datowany był
akt, którym zdecydowany został
przyszły związek Litwy z Polską.
Nie było to Kowno —stolica Litwy
etnograficznej, gdzie u spływu Wilii
i Niemna, wznosiła się potężna twier
dza krzyżacka, ani Wilno, stolica
(Wielkiego Księstwa, gdzie wszech-
władnie gospodarzył Zakon — był to
na wschód od Wilna położony za-
meczek Krewo, ostatni bodaj przy-
tułek Jagiełły, który był Wielkim
Księciem już tylko z nazwy. Faktycz
nie Litwa już nie istniała,

Wprawdzie mógł Jagiełło nieco
przedłużyć jej konanie, przelicyto-
wując miejako Witolda, ofiarowując
Zakonowi większe jeszcze, doraźne

korzyści, niż tamten uczymłi swym
zapisem królewskim, otrzymując w
zamian za to dla siebie, z rąk krzy-
żackich jakiś ochłap, jako lenno. Że
Jagiełło nie obrał tej drogi jest cał-
kiem zrozumiałe.

Było inne jeszcze wyjście, nie-
wątpliwie od pierwszego ciilubniej-

sze, podniecające ambicję Wielkiego

Księcia, mianowicie wyrzeczenie się
zupełnie zachodnich ziem litewskich,

które ostatecznie przypaaiyby krzy-

żakąm, oparcie się o obszerne zie-

mie ruskie i przyjęcie chrześcijań-

cały — pisze Smolka — wazyły się
jeszcze losy Litwy: czy wiara kalo-
licka czyli też prawosławna stanie
się jej uaziałem. Litwa zruszczona i
prawosiawna mogia wzrosnąć łatwo
w oibrzyma panstwowegc, przed
którym by się mógi ugiąć cały
wschód Europy. £ prawostawneśo|

Wiina daiyby się były wszystkie
ziemie ruskie zagarnąć i w karności|

utrzymać; Moskwa straciiaby caią

swoją sitę odpoiną. £ WielkiegoKsię

cia Litwy Jagieiło przedzierzśnąłby

<ię był w cara — a aespotyczna wła- |
dza mogia z prawosławnej Litwy wy-|

tworzyć niepokonaną dia caiej Euro-|

py śroźną potęzę. |

„Wiszak Mioskwa urosła także, na

obecnem, niesiuwiańskiera podłożu!

fińsko - tatarskiem. Dodajmy, że Ja-

śgiełło, uredzony z twerskie, księż-

niczki Juljanny, schizmatyczki, przez

mią wychowany, przesiąkiy od lat

dziecinnych ruskiem obyczajem, po-

sługujący się do śmierci wyłącznie

językiem ruskim, miał wszelkie wa-

runki po temu, ażeby na czele ru-

skiej schizmatyckiej Litwy odegrać

rolę Piotra Wielkiego, o wiele do-

nioślejszą, o tyle też groźniejszą dla

całego zachodu
Że Jagiełło nie obrał tak po-

nętnej dla siebie drogi, że odsunął
granicę Europy i Azji daleko na

wschód, poza Niemen, zasiuga w tem

największa jego wobec kultury za-

chodniej, wobec Polski i... Litwy.
Jak wiadomo, obrał Jaziełło dro-

gę trzecią, która wiodła do Krakowa.
Nie szczezła jednak idea stwo-

rzenia z Litwy wschodniej despocji—
kiedy Jagiełło zasiadł na królew-  

Postaė Wiadyslawa Jagieiiy nie
naležy do szczegoinie popularnych!

w naszej l:teraturze. dądzę, że wpły-

wa na to bądźcobądz obce pocho-

dzenie, dalej pewne szczegolnie śred
niowietzne cechy jego psychiki, a

także być może że numb, który ota-

cza postać Jadwigi i — zwiaszcza w

romantyznie — wyolbrzymiał jej
iragedję, przysłonił nieco jej rólew-

skiego maiżonka. Totez Jegiełłę spo

tykamy w literaturze najczęściej w

skojarzeniu z postacią umiłowanej

przez narod królowej, oraz na tle

szczytowego momentu dziejow ów-

czesnych — Grunwaldu, jak już n.p.

we wczesnym (z początków w. XV),

wierszu łacińskim 0: bitwie $run-

waidzkiej, który to temat obszernie

rozwija Długosz w swej kronice.

Grzegorz z Sanoka pisze po

zgonie króla elegję, wreszrie Jan

z Wislicy w r. 1516 opiewa nie-
zbyt udatnym wierszem tę samąbit-

wę. Wszystko to po łacinie. Po raz

pierwszy językiem polskim sławi Ja-

giełłę Stryjkowski, naprzód w

Gońcu sławy (1574), potem zaś w

Jagiełło w

skim tronie polskim, ideę te przejął
Witold, w konsekwencji miała ona
60 zaprowadzić nad krwawe brzegi|
Worskli, ku najhaniebniejszej klęsce,
podczas gdy Jagiełłę zaprowadziła

 

 

chwały pobojowisko śrunwaldzkie,|
Ależ nie wynika z tego, że Wi-

stworzenia państwa potężnego, któ- tylko kolosem na glinianych nogach.
rego on oczywiście byłby nieograni- Nie myślimy odmawiać wielkich za-
czonym władcą, przyczera sprawy
narodowościowe nic go nie obcho-

sług Witoldowi, pod którego czter-
dziestoletniemi rządami Litwa zo-

r 5 ; 2 dziły, obojętnem mu było z jakich stała z nicošci džwignigta, z naj-
iego orjentacja zachodnia na pełne| ludów i plemion składałoby się owe |piękniejszemi widokami rozwoju na

państwo, w| jego pojęciach był to | przyszłość, ale siłą, która działaławi
tylko — budulec, z którego miał|nim ; przez niego była — unja, unja

told żywił jakieś specjalne, wschod-|wznieść gmach swej potęgi. Gdyby |zaś była dziełem i zasługą Jagiełły.

nie sympatje. Przebywając często i los zamiast Jagiełły — Witolda wy- |Dopóki Witold pozostawał jej wier-

długo w Malborgu przesiąkł on kul-|
turą zachodnią, specjalnie kulturą
niemiecką, do tego stopnia, 1ż w sto-|
sunkach domowych posiugiwał się|
przeważnie mową niemiec44, ota-
czał się chętnie Niemcami. Od krzy-
żaków przejął też niewąipi'wie ów
kult potęgi, ktora była najwyższym
iego celem, jego religją. Przez całe
życie przyświecała mu jedna idea:

niósł na tron polski, stałby się Pola-
kiem, jako wielki książe iitewski,
stojąc ma rubieży zachodniego i
wschodniego świata, szedł w kierun-

|
 

nym, był wielkim, genjalnym, czczo-
nym i podziwianym przez współ-
czesnych i potomnych — skoro tylko
próbował od niej się uchylić stale

ku: najmniejszego oporu, w kierunku|ponosił porażki 1 doznawał upadków
Nowogrodu i Moskwy, zadewalając|— oni Litwa.
się zewnęlizną świetnością swych
sukcesów, nie myśląc o tiwałych
fundamentach pod tworzone przez

 

Pamięci Wielkiego Króla.
W dniu dzisiejszym upływa pięćset lat od chwili kiedy sędziwy, bo, którego blask zewnętrznej potęgi, a

przeszło osiemdziesięcioletni Król Władysław Jagiełło, zasnął snem wie-

cznym w Gródku na Rusi.

|
siebie dzieło, które w gruncie było | blask

||

©Dekonał on dzieła jedynego w historji, bo zespolenie trzech państw

Polski, Rusi i Litwy, które wytrzymało próbę ogniową półtysiącolecia,

poddał wpływom kultury chrześcijańskiej i zachodniej znaczne obszary! ię humanitarnemi i wolnościowemi

Europy, leżące na wschód od Polski etnograficznej i wkeńcu pokonał za-

kon Krzyżacki, kładąc tamę pochodowi niemieckiemu na wschód.

Niewiele jest zaiste postaci z dziejach całego świata, którebyz Wła-

dysławem Jagiełłą porównać można.

Uczczeniu pamięci Wielkiego Króla poświęcamy numer dzisiejszy.

Boże, co dzierżysz w ręku ludu
zdrowie,|

Błogosław w słusznym boju |
i wojownikom,

Daj nam zwyciestwo, zgubę
najezdnikom.

Gdy zaś po bitwie przynoszą do
nóg jego zwłoki W. Mistrza:
Król, patrząc na tak ciężką losów

zmianę,

Zapłakał rzewnie. — Zgon —
rzekł — tego męża.

Zagładza pamięć na krzywdy zadane;
Winien czcić męstwo ten, który

zwycięża.
Także w śpiewie o Jadwidze,

rzecz jasna, Niemcewicz prawi też o
Jagielle.

Jeszcze na schyłku wieku XVIII
Józef Morelowski w swej dzi-
wacznej „Chronologji książąt i kró-
lów polskich wierszem w r. 1798 na-
pisanej”, udziela nieco miejsca wiel-
kiemu Litwinowi. Jednym z bohate-
rów słynnej „Pujaty” Bernatowi-
cza jest również Jagiełło, naten-

czas jeszcze poganin. W połowie w.
XIX Fr. Wężyk pisze 5-cio aktowy 

Kronice Polskiej (1582).

Po długiej przerwie pojawia się

król Władysław naraz w dwu Jag'el-

jonidach: Dyzmy Tomaszew-

skiego, wydanej w r. 1817 w Ber-

dyczowie, oraz w niewydane, „epo-

pei narodowej” Woronicza, przecho-

wującej się w Ossolineum.
(W. tym samym czasie niestrudzo-

ny Niemcewicz kilkaxrotnie za-

wadza o postać małżonka Jadwigi,

naprzód w dramacie muzycznym, jej

poświęconym (1814), potem w tra-

gedji o Kiejstucie, wreszcie w tyle

sławnych Śpiewach Historycznych,

gdzie. znowu Grunwald przykuwa u-

wagę poety. Zwłaszcza ołiarowanie

mieczów przez Krzyżaków, zamach

na króla, odbity przez Oleśnickiego

i zgon W. Mistrza — oto momenty,

którym Niemcewicz, a po wieku

Sienkiewicz, poswięca najpiękniejsze

karty. 5

Gdy posłowie przynoszą miecze,

tak król odpowiada. :

Mam mieczów dosyć, lecz i te się

zdadzą
Na karki dumnych — Jagiełło

odpowie;

Tu, wznióstszy oczy — O, Najwyższa

` ” : : шіа&:о.‘ stwa, obrządku wschodniego. „Rok

BEYER EAPROKKOiALIE PRINS

Życie, obyczaj

Władysława Jagieiły.
e i ułomności

dramat o Jadwidze.
Romantyzm właściwie cdwrócił

się od historji. Dopiero w późnym
(1844-5) „Zawiszy Czarnym” Sło-
wackiego spotykamy postać

Władysława II, znowu pod Grunwal-
dem, gdy zwycięskie wojska otrąbu-
ją pole. Jagiełło w odosobnieniu

czeka na Zawiszę, zaś Chorus tak
przemawia:

Błogosławcie mu teraz... on z
wielkiego domu

Postawi ten lud: sławnie
pomiędzy narody...

Umiłował naród, i łzywielkie
roni...

Pierwsza godzina wiekom
jegiellońskim dzwoni!

O, ileż z tej godziny wieków się
narodzi

Pięknych na Chrystusowo pa-
trzących Dzieciątko...

Po rozmowie z rycerzami król się

oddala, zaś Chorus tak śpiewa:

Z temi trąb cudownemi głosami
odchodzi

I znika nam na zawsze z oczu
król Jagiełło...

Nie obaczycie więcej takiego

‘ 8 mocarza,
Który bez miecza — sercem

nafody wojował...

 

Annę, Elźbietę i Zofję; z żadną jed-

mak nie żył w szczerej i prawdziwej 
(Według kroniki Długosza.) ;

Godzi się opisać króla: Włady-

sława życie, czyny i przymioty. aby

o jego pochodzeniu, dziełach i spra-

wach wiadomość przekazać potom-

nym. Był on synem Olgierda księcia

Litewskiego, nazwiskiem Jagiełło,

zrodzony z Maryi córki księcia Twer

skięgo, który był wyznawcą Grec-

kiego Kościoła. Dziad jego Giedymin

miał kilku synów, Olgierda atoli nad

wszystkich bardziej miłował, dlate-'

go przy śmierci jego z pomięczybra-

ci wybrał i naznaczył panem iwiel-

kim książęciem Litwy. |

Po zejściu Olgierda, ojca Jagiełły,

za zezwoleniem ksiąžęcia Kiejstuta,

stryja Jagiełłowego a ojcaWitolda,

książę Jagiełło sięgnął po

księstwo Litewskie. A gdy P

szym czasem wszczęły się między nó- |:

mi zatargi o panowanie,

wielkie
później” |

| nów Polskich z ciemnotypogańskiej

rzeczomy jej śmierci miał jeszcze

książę Kiejstut dawszy się uwieść

pozorną chęcią zgody, został uduszo-

ny; i takiž sam los byłby spotkał je-

go syna Witolda, gdyby ten za dow-

cipnym pomysłem żony,przebrany za

kobietę, nie był ratował się uciecz-

ką. Razem z braćmi, którychjak

wiemy miał ośmiu, częstemi į srogie-

mi najazdy trapił sąsiednie kraje, a,

osobliwie Polskę. Nareszcie za łaską |

i miłosierdziem Boga, którego w po”

czet prawowiernych chrześcijan po-

liczyć raczył, przez prałatów i pa-

i
do światła wiary nawrócony,przyją

chrzest i nazwany został Władysła

wem. Po chrzcie świętym połączył

| się ślubem małżeńskim z Jadwigą

królową Węgierską i Polską, córką

Ludwika króla Węgierskiego; a po
trzy żony,

  

miłości małżeńskiej. Zamiłowany w

myślistwie od dzieciństwa aż do zgo

nu, tak dalece zajęty był łowami, że

wszystkie myśli swoje rad zwraca

ku tej zabawie.

Wzrosiu był miernego, twarzy šcią-

głej, chudej, u brody nieco zwężonej.

Głowę miał małą, podłużną, prawie

całkiem łysą jak widzieć na grobow-

cu marmurowym, który popioły jego

okrywa. Oczy czarne i małe, niesta-

tecznego wejrzenia i ciągle biegają-

ce. Uszy duże, głos gruby, mowę

prędką, kibić kształtną lecz szczup-

łą, szyję długą. Na trudy, zimna, u-

pały, zawieje a kurzawy napodziw

był cierpliwy. W: tbiorze 1zewnętrz-

nej postawie skromny.  Sypiać i

wczasować się lubił aż do południa,

dlatego mszy św. rzadko o należnym

czasie słuchał. W prowadzeniu wojen

niedbały i ciężki, wszystko staranie

na wodzów i zastępców składał. Ła-

 

Słusznie konkluduje Ant. Pro-
kaska w końcowym rozdziaie kapi-
łalnej swej pracy o Witoldzie: „jeżeli

świetnosci politycznej dał
Litwie genjalny Witold, to źródłem
prawdziwego jej wzrostu był król
i korona. Był genjalnym Witold,
ale genjusz jego najbardziej objawił
się w dziełach opartych o instytucje
iidee z unji wypływające”.
№ przeciwieństwie do Witolda,

w końcu złudny blask korony naj-
wyższym był ideałem i celem ży-
cia — Jagiełło niewątpliwie głębiej
ujmował sprawy, szczytniejsze miał
ideały. Wychowany w tradycjach
despotycznych wschodu, przejmuje

ideami zachodu, dobrowolnie re-
zygnuje w stosunku do swychpod-
danych litewskich z praw nieograni-
czonego władcy, podnosząc ich do
godności ludzkiej i obywatelskiej,
nadając prawa i przywileje polskie,
talk, że Polska śród ludów Wielkiego

literaturze.
Możnaby tu jeszcze dopowie-;ności, oraz sporo wiadomości o jego

dzieć, że zgodnie z mistycznemi po-
'mysłami Jagiełło jawi się tu jako
jedno z dawnych wcieleń Mickiewi-
cza, acz w Krolu Duchu będzie on
przeciwnie poprzedniem wcieleniem
samego Słowackiego, ale rozwijanie
tych myśli nie należy już do tematu.
Wresząie we fragmentach „Wallen-
roda* Słowackiego widzimy też Ja-
giełłę.

Nader wymowne karty poświęca
królowi Mickiewicz w swej
XXV prelekcji paryskiej, sięgając
wedle swego zwyczaju w samą głą
jego psychiki.

Już do epoki realizmu zaliczyć
trzeba tragedje Ludwika Łętow-
skiego: Jadwiga żona Jagiełły
(1856); wtymże roku wychodzi wspa
niałe małowidło historyczne Szaj-
nochy: Jadwiga i Jagiełło.

U Kraszewskiego spoty-
kamy postać króla Władysława II aż
trzykroć, a to w Witoldowych bo-
jach, w Kuni$asie i Krzyżakach,
zawsze jednak tylko epizodycznie.
Podobnie występuje on w Kiejstucie
Asnyka, ora: w Faleńskiego
dramacie: Królowa (1888). Frzelotem
także zjawia się on w fantazji dra-
matycznej Tetmajera o Zawiszy
Czarnym (1901)

Bezkonkurencyjnie najpełniej i
najplastyczniej maluje wielkiego kró
la w Krzy: Sienkiewicz

Najpierw więc widzimy go w r.
1399 w Katedrze na Wawelu:

„Włosy miał czarne, zwichrzone
i rzedniejące nieco nad czołem, dłu-
gie, po bokach założone na uszy,
twarz smagłą, całkiem ogoloną, nos
garbaty i dość śpiczasty, koto ust
zmarszczki, oczki czarne, małe,
świecące, któremi rzucał na wszyst-
kie strony... Obhcze jego miało wy-
raz dobrotliwy, sle zarazem i czujny,

człowieka, kióry wyniesion przez

fortunę nad własne  spodziewanie,
musi myśleć uslawicznie o tem, czy
jego postępki odpowiadają godności,
i który obawia się złośliwych przy-

gan. Ale właśnie dlategobyła w jego
twarzy i ruchach jalkby pewna nie-
cierpliwość. Łatwo było odgadnąć,
że gniew jego musi być nagły, strasz-
ny”. (Tu Sienkiewicz opiera się prze

ważnie na Długoszu).
Charakterystyki króla dopełnia

szczegółowo relacja o jego religij-

Do rozlewu |:rwi ludzkiej tak był

nieskory, że czesto największym na-

wet winowajcom karę odpuszczał.

Dla poddanych i zwyciężónych oka-

zywał się dziwnie łaskawym i wspa-

ł| niałym; tylko tym, którzy mu ha ło-

wach lub w innych rozrywkach ža-

winili, nigdy nie mógł przebaczyć.

W, ludziach umiał dostrzegać cnoty,

i nie zawiścią ałe przychylnością

mierząc czyny j zasługi swego ry-

cerstwa, każdą sprawę chwalebną,

czy — to w wojnie czy w pokoju

spełnioną, hojnie i wspaniale wyna-

gradzał: małą rzeczą ludzi czynił od-

ważnemi, odwaznych bohaterami, go

towemi do największych dzieł i poś-

więceń. Miał w sobie wadę jakowe-

goś ociągania się i oporu, bądź—to z

przyrodzenia pochodzącą, bądź

„wszczepioną nałogiem, którąniekie-

dy nazywano powolnością serca i u-

mniarkowaniem.  Przystęp do niego

był według okoliczności trudny lub

łatwy. W przyjmowaniu składanych

sobie darów okazywał się wielce źni zazwyczaj co trzeci dzień, a nie-

kiedy częsciej używał. chętnymi uprzejmym, w odpłacaniu

 
    

 

pea przywiązaniu do królowej
itd

Lecz, podobnie jak Niemcewicz,
najdokiadniej opisuje antor Jagiełłę
podczas bitwy ś$runwaldzkiey.

Widzi go Zbyszko przea bitwą,
śdy „szedł jakby pochylony pod
brzemieniem strasznej odpowiedzial-
ności, która ciążyła na jego ramio-
nach, jakgdyby pogrążon w wielkim
smutku. wojsku mówiono sobie,
że król płacze ustawicznie nad tą
krwią chrześcijańską, która ma być
przelana”. Jako prawdziwie chrześ-
cijański monarcha, „Jagiełło wzdry-
gał się przed wojną, zwłaszcza z
ludźmi, którzy na płaszczach i cho-
rąświach krzyż nosili.i z całej duszy
pragnął pokoju.

W, tem świetle szczególnej wy-
mowy nabiera duma i buta krzyżac-
ka, którą Sienkiewicz nie omieszkał
w jaskrawem świetle okazać w owej
scenie z mieczami. Wielką też siłę
posiada jeden z momentów finalnych:

„Litwini przynieśli skłute sulica-
mi, pokryte kurzem i posoką ciało
Wielkiego Mistrza Ulryka von Jun-
gingen i położyli je przed królem, a
on westchnął żałośnie 1 spoglądając
na ogromne zwioki, leżące na' ziemi,
rzekł: '
— Oto jest ten, ktėry jeszcze dziš

rano mniemał się być wyższym nad
wszystkie mocarze świata...

Zaczem łzy poczęły mu spływać!
jak perły po policzkach i po chwili
ozwał się znowu:
— Ale, że śmiercią walecznych

poległ,
męstwo i godnym chrzescijańskim
uczcimy go pogrzebem.

Jakoż zaraz wydał rozkaz, by
ciało obmyto starannie w jeziorze,
by przybrano je w piękne szaty i
przystoniono, nim trumna będzie go-
towa, zakonnym płaszczem.

W. cząwach późniejszych, zwłasz-
cza w r. 1910, w rocznicę bitwy pod
Grunwaldem, powstało mnostwo @-
tworów okoliczsościowych, opiewa-
jących także postać króla Jagiełły,
ale one przeważnie nie pozostały w
literaturze.

"Stanisław Cywiński.

—-

  
ich hojnym i wspaniałym; i żadna 0-
fiara nie była u niego tak małą i nie-
znaczną, żeby jej z ochotą nie przy-
jął i w dwójnasób nie wynagradzał.
Nierozważną szczodrotą i rozrzut-
nością więcej krajowi czynił uszczer
bku, niż inni chciwością i łakom-
stwem. W! myślistwie zamiłowany
był aż do zaniedbywania spraw pub-
ticznych i ściągania sobie siusznych
zarzutów. Lubił także patrzeć na Świ
jającą w jego oczach chuśtawkę. W
każdym tygodniu Piątek z wielką
wstrzemiężliwością o chlebie i o wo-
dzie pościł. Zawsze trzeźwy, wina
ani piwa nie pijał, Jabłek : ich za-
pachu nienawidził, dobre jednak i
słodkie gruszki pokryjomu jadał. Do
zachowywania obrządków i powin-
ności chrześcijańskich częstemi po-
budzany przest-ogami królowej Jad-
wigi, w święta Wielkiej Nocy, Zes-
łania Ducha Św., Wniebowzięcia N.
Maryi Panny i Narodzenia Pańskiego
przystępował do $. $. Sakramentów
pokuty i ołtarza. Ale po jej śmierci,
obyczaj ten ograniczył do samych

przeto sławić będziem jego| by

Księstwa stała się synonimem rząd-
nej swobody. Dążył oczywiście i Ja-
giełło do potęgi państwowej, co było
celem naturalnym, godziwym i słusz-
nym, ale tej potęgi nie budował na
iotnym piasku, jeno starał się o
trwały tundament — tundamentem
tym zaś był w „ego zrozumieniu, w
jego polityce — naród, a raczej trzy
pobratymcze narody — poiska, ruski
1 litewski w jeden złączone, spojone
i scementowane, nie tylko traktata-
mi, które w gruncie są przecie świ-
stkami papieru czy pergaminu, ale
bezporównania trwalszemi więzami
wspólnej wiary i kultury. Idea naro-
dowa, zwłaszcza w modnem dziś po-
jęciu rasowem, nieznana wprawdzie
była owym czasom, ale zaaczenie
spójmi religijnej i kulturainej rozu-
miał Jagiełło doskonale 1 na tem
opierał swe dzieło.

Dążąc do jaknajściślejszego ze-
spolenia ziem i iudów Korony i Li-
twy, Jagiełło nie miał na celi: korzy-
šci osobistych. gdyż jako Wielki
Książe posiadał znacznie peiniejszą,
ba, nieograniczoną władzę, którą
mógł ugruntować,
ruskie, schizmatyckie, z wschodnim
ustrojem. Nie uczynił tego, gdyż we-
dług głębokiego i szczerego przeko-

zachodnich narodów, w ścisłem zbra
taniu i łączności z Polską. Siedząc
na tronie polskim nie przestał być
Jagiełło przez chwilę kochającym
synem tej ziemi, która go wydała,
dowiódł tego zarówno sżeregiem
wiekopomnych czynów, jak ugrun-

stwa na Litwie, oswobódżenie Litwy
od najstraszniejszego ńiebezpieczeń-
stwa krzyżackiego, nadanie obywa
telom jej wolności, jako też drobnych

otaczał rodaków.
sytecie krakowskim i t p. Że zaś
potrafił ten naturalny i szczery sen-
tyment względem Łitwy pogodzić

$o na swój tron wyniosła, służyć nam
może za dowód, jak bardzo zbliżone

interesy, które zawsze i wszędzie

krzyżowały.

rzą swą epokę, nadając jej kierunek
na długie wieki — są ludzie wielcy:
których przeciwnie stworzyła i wy*
niosła epoka — do takich należał
Jagiełło.
dziejową, przeczuwał jej myśl @67
boką, nie sprzeciwiał się jej nigdy

wszystkiemi siłami, to też powodze”
nie towarzyszyło mu stale, wyniosło
$o na ezczyt, 7 którego przyświeca
nam po przez wieki postać jego, ja”

która stała się chlubą naszej historji
— ideijagiellońskiej, zbra-
tania narodów.

Jagiełły, przypieczętował zaś ją i
ukoronował ostatni z Jagiellcnów —
Zygmunt August — wiekopomnym
aktem Unji lubelskiej. Proroczemi
słowami królą tego, zaczerpniętemi
z jego testamentu, "zamykamy ni-
|niejszy artykuł, poświęcon mięci
pierwszego twórcy Unii,króla.Wła-
dysława, w pięćsetną *rocznicę: jego
zgonu:

| wA” który: tych dwóch narodów,
unję odnas* wdzięcznie przyjąw*

szy, mocno trzymaćbędzie, tym to
błogosławieństwo dajemy, aby Pan
Bóg w łasce swojej: we wszystkiem
dobrem i'potrzebnem przed inne na-
rody wysławił i wywyższył. A który
zasię naród niewdzięcznym będzie i
dróg do rozdwojenia będzie szukał,

maw nienawiści, przeklinając sieją”
ceniezgodęmiędzy bracią. Za któ”
rem przekleństwem i gniewem  Bo-
żymi niczego by się innego nie bać,
jedno doczesnego tu, a potem wiecz-

nie Boże, zachować, a racz to'w tem
obojgw państwie utwierdzić, coś w
niem przez nas sprawił”. 
świąt Narodzenia Pańskiego i Wiel:
kiej Nocy. W: święta zaś Wielkanoc”
ne, które w całem życiu prawie wy-
iarzało mu się obchodzić w Kaliszu,
ubogim, których: tam garnęło — 516
wielkie mnóstwo, własną ręką rozda
wał po jednyra szerokim  groszu
Praskim, z mieszka, który zawsze
przy sobie nosił. Corocznie w Wiel-
ki Piątek dwunastu ubogim w swo-
im pokoju, w obecności kilku tylko
sekretarzy, nogi umywał, a potem
każdemu z nich dawał po dwanaście
groszy, tudzież sukno i piótno na
przyodziewek. W obcowaniu poważ”
ny, miał niektóre dziwne zwyczaje:
szat, nożów stołowych i innych na”

bie przynosić, krom tego, który miał
takową powinność zleconą. Modlit*
wy gorliwie odprawiał ; na kięczkach
W. obietnicach i postanowieniach
wierny i stateczny, sam zmieniać ich
nie lubił i panom swoim odwoływać
nie dopuszczał, chyba dla ważnej ja” sze starał się przyprowadzić je do

24

tworząc państwo

ania jego, szczęście iprzyszłość |
Litwy byłą w rodzinie katolickich,

 

towanie ; rozkrzewienie chrześcijań-

faktów, jak szczególna opieka, którą.
swych na ufniwer-

najzupełniej z dobrem Polski, która|

były istotnie potrzeby obu narodów,

szły z sobą w parze, nigdy się nie |;

Są genjusze, którzy niejako two” ||

Rozumiał on konieczność

(jak to czynił Witold) wspołdziałał

ko wcielenie tej najpiękniejszej idei,

Idei tej służyli wiernie następcy ||

 

niechaj się boi śniewu Bożego. który

nego zgimenia, od którego racz Pa”|

czyń nie pozwalał komu innemu so” |

kiej przyczyny ' koniecznosci; a zaw
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DZIENNIK WILEŃSKI | 3

Przed wytrani do Rady Wieje
LISTY KANDYDATOW
Narodowego Komitetu Wyborczego.

OKRĘG IL

-—

TWARZ BEZPIEGÓW
TO IDEAŁ KAŻDEJ PANI
KREM CAZIMI
МЕТАМОВРНОЗА
UDELIKATNIA CERĘ-ZAPOBIEGATWO
RZENIU SIĘ PIEGÓW,WĄGRÓW,ZMAR
SZCZEKiINNYCH DEFEKTÓW CERY
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Nasz konkurs.:
Wczorajsza prasa wileńska do-W dniu wczorajszym pełnomoc-|

   

   

    

Wyborczej następujące listy kandy-|

 
borczego złożyli w Głównej Komisji 2. Gołębiowski Wojciech,

3. Piotrowski Władysław,
4.

r . ь I 3 |
nicy list Narodowego Komitetu Wy- 1. Fedorowicz Zygmunt, | niosła, że w pierwszym dniu składa-

! żono między innemi listę p. n. Naro-
nia list kandydatów na radnych zło- Wa”

i|
: datów na radnych: , Burhardt Aleksander, : :

e ZI OKRĘGL 5. Domański Bolesław, Wa, Naadi tej goraaazwiaka
ne

w szkole zawodowej im. św. Józefa BRC 6. Kudrewicz Eugeniusz, ide ВНр two

a- į i przy ul. Ostrobramskiej 3i, odbę-| 1 Komarnicki Wacław, 7. Oszurko Michał, PP: eb A i as Soėdna Te.

ri-
B dzie się w niedzielę, dn. 3 czerwca,| 2. Kubilus Stanisław, 8. Staniewicz Jan, rej el Rod "A ong kość

lę й й 5 p o godz. 12 w poł. Pokaz trwać bę-| 3. Biszewski Edward, 9. Aadrukowicz” Wacław, ; RO я»uk ы err e

mi Obchód 500-ej rocznicy zgonu króla dzie do 5 czerwcawłącznie od godz.| 4.MazurkiewiczWładysław, 10. Stawiarska Krystyna, z "

5 = s 4 9-ej rano do 8-ej wiecz. 5. JasieńskiOtton-Ryszard, 11. Bułhakowa Anna, W dei lista ta ma charakter

ie Władysława Jagiełły. — Tow. Pań Miłosierdzia a. $ Bosejo-Wysocki Jan, za. Aa ARO I dywersji wyborczej, nie jest złożona

ie Komitet obchodu  wiieńskich w Auli Kolumnowej Uniwersytetu tego;a Paulo składa serdeczne Bog zapłać| 8. Kojałłowicz Artur, 1. Kodź Stanisław, RZ oe ZLE ik |

u- rocznic _ historycznych urządza ku czci Królą Władysława Jagiełły, firmie Augustowskiego i firmie Gebethnera 9, Żukowski Antoni, 2. Frliczka Franciszek, aid 45 fety ie” dołączono ies

m |dn, 1 czerwca 1934 r. obchód z pro- | urządzone przez Wileński Oddział || Woliia za ofiarę 50 zł. dlanajbiedniejszych 10, Wierzbicki Wacław, 3, Domańska Edwarda, UR aktydntów оаа e |

ramem następującym: w | Polskiego Towarzystwa. Historycz-|%: Wilna, złożone nam za pośrednictwem| 1. Peda Władysław, 4. Gumowski Edward, 2 kandydowanie, nie dołączono, ba |

DE Z zpdowiej damy ! игушепі‹{пе osoby liście tej swych   

   
łóbńe w' kościele św. Jana za spo-
Godz. 11. Uroczyste nabożeństwo|nego, z następującym porządkiem:

1. Hymn Bogurodzica odśpiewa SDABREU INT IIS ОЕЛЬЕа ZOROLESCYDTADZWORESZEAZZĄY
6. Gružewski Michal,
7. Korkuć Wiihelm,

deklaracyj nie daly.
O liście tej już przed tygodniem

y-|kój duszy ś. p. króla Władysława|chór „Echo” pod dyrekcją prof.Ka- е R rku i ‚

ki Jagiełły, celebrowane przez J. E. ks.| linowskiego. 2. Zagajenie. 3. Odczyt Zainteresowanie się zagranicy Targami y 8. Wišniewski Stanisław, pisała wileńska prasa sauacyjna.

ją, [Metropolitę Wileńskiego oraz kaza-|prof. Stanisława Zajączkowskiego p. F t { 9, RekstHenryk, Posądżano nas wówczas, že „pod-

rą nie ks. dziekana Piotra Śledziewskie- |t. Rolą dziejowa KrólaWiadysława u rzanym “ 10. MikołajewiczJėzei, szywamy” się pod firmę Bioku Go.

o go Pienia religijne wykona chór Jagiełły.4, Psalmy Gomółki odśpie-; Przygotowania do Targów Fu-, tym na miejscu będą mogły być za- 15 Rei ij spodarczego. Dziś jest oczywiste, że

к сН | wa chėr „Echo“. trzanych, które odbędą się w dniach|wierane wszelkie tranzakcje handlo- ZONE OKRĘG TV. ten ktoś, kto listy sporządzał, pod-

Godz. 18. Uroczyste posiedzenie

  

szywał się niewątpliwie pod tirmę e-
; : pó

od 18 sierpnia do 9 września r. b. na| we. Р

о- ле ZA ; 2 З: i. Odyniec Waclaw, : ; ;

: й { в „ |terenach powystawowych są juž w Niezaležnie od powyžszego ma r й listy narodowej. Świadczą o tem

sA JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA”. * nadzwyczajne walne zebranie| całej pełni, Komitet IV Targów Pół-| być wybudowany szereg pawilo- * rysa Witold, nazwiska kandydatów. Cel tej misty-

h,| Dość pogodnie, rano miejscami tegoż Stowarzyszenia, na które SQ |nocnych i I Targów Futrzanych od- | nów 3, Kaczanowski Władysław, fikacji jest jasny: pewna ilość wy-

ra ła. Nieco cieplej. Słabe wiatry proszeni wszyscy absolwenci szkoły. był już szereg posiedzeń owtalciąć ; 4. Bebko Antoni, | borców da się pociągnąć nazwą listy

ac |miejscowe. Skłonność do burz, Początek obrad w terminie pierw-|Ggólne wytyczne prac. ' аНO 5. Wierzbicka Jadwiga, $ nazwiskami kandydatów, złoży na

yć |zwłaszcza na północy. DAN o godz 14, w drugim o godz. Zainteresowanie się zagranie |. Przy bólach w żołądku, ściskaniu w © EEWładysław, tę listę głosy, które będą unie-

m DYŻURY APTEK. | 14,30. py IDA okslkiėmi ® i bird Y | dołku, obstrukcji, gniciu w kiszkach, stoso- 7. ckiewiczJėzei, ważnione.

ła, Dziś w mocy dyżurują następujące ODCZYTY. gami =ódzi iemi Ray 1 а1 2;_ wać zaleca się wodę gorzką 8.ImienińskiKazimierz, Byłoby bardzo interesującą rzeczą,

m |spteki: | ZPA . — Odczyt prof. Feyel'a. Dnia 2 znaczne, dowodzi tego fakt licznyci | „Franciczka lózeła i biorąc wieczorem| 9, Cesiul Adolf. dw się dół U5 kto oddaj -

Jundzilla P. — ul. Mickiewicza Nr. 23 8 : dchod listów otrzymywanych przez Komi- rrzed udaniem się na spoczynek pełną gdyby się dało ustalić, kto podejmu

n- et: 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego jCZETwca г. ©. tj. w nadchodzącą |;oę „ różnych państw europejskich. |Szkankę takowej. Pytajcie się lekarzy. 8478 OKRĘGv. je tego rodzaju „kawaly“ wyborcze.

ń- |Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — aż 1 sobotę, o godz 14, pod protektoratem| pay, go AE wrak PZ zał 1. Kownacki Piotr, Nie idzie nam naturalnie o nazwiska

NOE.Train ris A Eko, „omkójie loda ododecią Nikas WYPADKI| 2. Drewnik Jan, |osób, podpisanych na tych listach.
ń- a Nr. fi Szyt ZO raz|$0, w Sali Miejskiej przy ul. Ostro- : a adzają Niem-|, __ zajście naul Zawainej. W zo| 3. Gliński Mieczysław, Winna 3 i :

ul. Niemiecka Nr. 15 (tel, 9-22), b kie; cy i Węśry. Z państw tych otrzyma- į r | Winna jest „ręka, nie ślepy miecz.

ak i ,_ |bramiskiej Nr. 5, dyrektor Instytutu|4 įžereg Ain prodbć o wyjaśnię raj ul. Zawalna byla terenem zaiścia| 4KulesińskiBolesław, Istnieje w nauce kryminalistyki

ch| —— OdRedakcji. Zpowodu święta|Francuskiego w Warszawie, prof. |, PE Wa, spowodowenego przez umysłowo| 6. Pieńkowski Jan, | zasada biorąca początek jeszcze w

nie co do warunków udziału w Tar- P iewi PRAO EP POCO
chorego człowieka. Ulicą tą poste 6. Połoniewicz Adam, |prawie rzymskiem, że jeśli się chce

rą.
eg

Bożego Ciała następny numer „Dzien

nika-Wileńskieżo'* ukaże się w so-
Paweł Feyel, wygłosi odczyt, ilustro-
wany przepięknym filmem p. t. „O

gach. Udział przedstawicieli tych
państw można już dziś uważać pra-

runkowy eskortował owego osobni- 7. Piekarski Roman.
OKRĘG Vi. | ujawnić sprawcę zbrodni, należy się

zastanowić przedewszystkiem nad
aś |botę dn. 2 czerwca. pięknie podróży kolejami  fran-|| . 8 2 Pra” |ka do szpitsle. W pewnym momen

о- SPRAWY MIEJSKIE. |cuskiemi od Alp szwajcarskich aż| w; ap. Targami wisonew cie dor) Gkajkiówh Š przystępie| 1. Kiersnowski Tadeusz, pytaniem, komu ta zbrodnia była po-

śś | Nowe lampy elekiryczne na|do wybrzeża Morza Śródziemnego”. |im, po otrzy ko wksem-| ataku furji wyrwał się policjantowi| 2. Kasperowiczowa Aleksandra, (rzebna, komu przyniosła pożytek

ra. jeściach. -£ dniem i czerwca| Wstęp na odczyt bezpłatny. cz20ы> listów, |; zaczął bić przechodn ów, których 3. Jankowski Wiktor, Ą może ta zasada kryminalistyki
o do ewentualnego udziału tamtej-|wy glad zdradzał pochodzeniesemick'e, 4. Grużewski Mieczysław, Ldałaby się i w tym wypadku zasto-

r. b. elektrownia miejska przystę-

|puje do: wzmożenia oświetienia na

|przedmieściach.: Cały szereg ulic na ŻYCIE ARTYSTYCZNE.
——Wiystawa Niezależnych Arty-

szych kupców.
Jak się dowiadujemy, wobec

Szybko na ul. Zawzlnej zgroma
dził się wielki tłum, skłedający się

5. Iwaszkiewicz Michał,
6. Ostrowski Franciszek,

sować?
Ogłaszamy konkurs domyślności

Wa :

ie |peryfeijach miasta otrzyma tak po- stów, Sztuk Plastycznych, mieszczą-|międzynarodowego charakteru im-|przeważnie z żydów. Przechodnie 7. Sienkiewicz Konstanty. ! i

ie Teoyeh dodatkowe oświetlenie, |ca się w ogrodzie po-Bernardyńskim prezy i oczekiwanegozawarcia sze- |poczęli rzucać w obłąkanego ka 8. Janczewska Emma, * №_

co-w znacznym stopniu rozwiąże tę |w głównym pawilonie Targów Pół-|reśu tranzakcyj Komitet Organiza- |mieniami. 9, Januszewicz Stanisław, У

cyjny postanowił wybudować na te- Dopiero przybyły oddział policji| 10. Kaszyc Michał, „Rozpowszechniajcie

   

 

tak przedawnioną bolączką ludności nocnych — otwarta codziennie w
godz. 10—12, potrwa jeszcze kilka renach wystawowych olbrzymią ha- zlikwidował awanturę. Warjata ujęto 11. Syrwidėwna Helena. bony jałmużnicze „Caritasu".

;k |peryteryj. ‚ @ ;
y: Rokai šwietine przeprowadzo-dni. ię, która będzie służyła za biuro dla |i odprowadzono do szpitala.

у |ne zostaną na następujących ulicach: przyjezdnych kupców. W lokalu I II IT oKS

ał |Filarecka — 2 lampy, Rozbrat 2, SPRAWY AKADEMICKIE. leatr i muzyka —Sobotnia premjeraw„Lutni*—wy-
stępy Janiny Kulczyckiej. W, sckotę wcho-   

 

  

ystrzycka 4, 1 Słomianka 2, Ślepa 1, — Adoracja Najświętszego Sa-

kramentu Sodalicji Marjańskiej Aka-

 

— Miejski Teatr Letni w ogrodzie
po-Bernardynskim. Dzisiejsza popołudniów-

dzi na repertuar słynna opereiha G. Gra-

е° Graniczna 2, zauł, Dobrej Rady 4, K

ły |Wiadunkt na Ponarskiej 2, ul. Czar- demiczek U.S.B, odbędzie się w pią- OŁOWROÓT : : nichstaedtena „Orlow”. Rolę głowną kreo-

ai uc rska 2, Wąwozy 5 i zauł. tek, dn. 1. VI. 34 r., o godz. 19 w ka- ` Z ka. Dziś, o godz. 4-ejkomedja współczesna|wąć będzie znakomita śpiewaczka teatrów

e-| Biały otrzyma dwie dodatkowe lam-|plicy J. E. Ks. Arcybiskupa (Zam- SZAREJ cODZIEeNOŚCI J. Devala p. t. „Towariszcz” po cenach| wa;szawskich Janina Kulczycka, w otocze-

ło py. Pozatem na ul. Oficerskiej za-| kowa 8). aż ® propagandowych. niu Halmirskiej, Dembowskiego, Domosław-

a talowane zostaną dwie lampy — Polski Akademicki Związek
Wieczorem o godz. 8,30 „Cudze dziecko”| skiego, Szczawińskiego, Tatrzańskiego i in.

w wykonaniu świetnie zgranego zespołu z| Akcja tego utworu muzycznego toczy się:  
Zbliżenia Międzynarodowego „Liga'a-|oraz 3 na: Smoleńskiej. : L

i,| Pozatem na ul. Kościuszki, po za- Oddział w Wilnie. Sekretarjat Od- pełnej udręki, zowodów, niepowodzeń p. S$. Zielińską w roli matki Akt I — w fabryce samochodów, akt II —

ji|kończeniu. robót ziemnych zainstalo-| działu powa E "T JAs i braków zmienia się cudowniew chwi- Jutro o godz. 8.30 w. „Cudze dziecko”.| w ogrodzie łantastycznym, oraz akt. III —
dziba oddziału wil. „Ligi In, — Teatr Objazdowy gra dziś w Bere-|w teatrze „Alhambra”. Balet pod kierow-

wane będą na specjalnych słupach

lampy: © sile 300 watt. czerwca b, r. mieścić się będzie przy  li, kiedy los się do człowieka uśmiech-

  

  

zie Kartuzkiej, jutro w Prużanie — komedję

Z. Geyera p. t. „Kobietka z eleganckiego

nictwem J. Ciesielskiego wykona „Czastusz-
ki“, „Kwiaty“ i „Hallo Chaplin!!! Opraco-

WL: k SĄDY.| ul. R: Sk. = = a 24 nie. Zobiegoć o ten uśmiech losu

i — Zastępstwo w prokuraturze Stałe dyżury w Związku odbywają = świata”. ` Ž у T

sa * @ . ; że ten, kto nobył szczęśliwy los wanie reżyserskie M. Domosławskiego. Ce

"AR 0. Wobec wyjazdu|się w godz. od 16--18 codziennie, © LTS $ : ż ж

m urnųgk Apelacyjnego wlz wyjątkiem niedziel i świąt, w so- \ loteryjny, aby w spokoju i ufności RSwedena =b zde E RE:AORA

a Wilnie, "pe Józefa Przyłuskiego, na boty.RE W” eo oczekiwać wygranej. Przygotowaliśmy | bera p. t. „Małżeństwo i jazzband”. Jest to W. piątek z powodu próby generalnej—

o ; у '
AŻ

w julop zdrowotny — stanowisko to przyjmuj RAA losy 1-ej klasy w szczęśliwej kolekturze satyra wymierzona przeciwko żonom, które przedstawienie zawieszone.

— Chór Reitera w Wilnie. W niedzielę
objął zastępczo Prokurator p. Kon-

i |stanty Sulkiewicz.
Z ZYCIA STOWARZYSZEŃ.

— „Dzień spółdzielczości” W

 |uiedzielę, 3 czerwca w sali Konser-

Watorjum Muzycznego |(Końska 1)

odbędzie się uroczysta akademia.

Program: 1) Hymn Spółdzielczy. 

 

  

  

2) Odczyt o Społdzielczości, 3) Dział
koncertowy w wykonaniu artystów
opery 1 dramatu pod kierownictwem

godz. 17—18.
Referat turystyczny załatwia for-

|malności, związane z organizcwane-

mi akademick. wycieczkami zagra-
|nicznemi do państw Battyckich, Buł-

| garji, Jugosławii, Rumunji, Turcjii

Węgier — jedynie w poniedziałki,
środy i piątki w godz. od 16—17.

SPRAWY SZKOLNE.

—- Kierownictwo Szkoły Gospo-

darstwa Domowego S.S. Seralitek

 

  

 

    N

AWÓLAŃSKA

A. Wolańska. Ciągnienie 19 czerwca r.b.

- 6a

małżeństwo traktują jako zabawę.

— Bajka dla dzieci „Cudowny promień”
w Teatrze Letnim. W niedzielę o godz. 12-ej

m. 30 dana będzie prześliczna bajka-balet

p. t „Cudowny promień” w wykonaniu

prywatnej klasy baletowej N. Muraszowej.

Ceny propagandowe od 25 gr.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Ostatnie
przedstawienie „Noc w San Sebastijano“

Dziś ukaże się po

o godz. 20 wiecz. na scenie Teatru na Po-

hulance wystąpi znakomity chór łotewski

Reitera, znany w Wilnie z parokrotnych
występów w latach ubiegłych.

—Teatr - Kino Coloseum--dziś dosko-
nały film „Tragedja kochanków”. Na scenie 

raz ostatni po cenach|

propagandowych barwna i melodyjna ope- | przyniesiono podrzutka, płci mąskiej, w

dodatki rewjowe, wesoła aktówka.

WYPADKI.
— Podrzutek. Do TV Komisaijatu P. P.

 

У A iga. Początek o godz.|przy ul. S.S. Miłosierdzia 11, podaje
i ES = ais kas & R 1 2 pa si ze zetka Benatzky'ego „Noc w SanSebasija- į wieku okolo 2 tygodni. Dziecko zpalezione

1 i Stowarzyszenia Absol- |informacyj i przyjmuje wpisy co- no” wpierwszej obsadzie scenicznej.Eiek- zostało w klatce schodowej dowu Nr, 6

W tów Państwowej Szkoły Rze-| dziennie od 10—12 i od 3—6 pp.
towne balety i ewolucje urozmaicają to przy ul. Kalwaryjskiej. Podrzutka umiesz-

B czo-Przemyslowej w Wilnie Do szkoły mogą być przyjęte WILNO, WIELKA 6. aO: Ceny miejsc propagan-| czono w przytułku Dz. Jezus.

я iadomošci, iž w dniu|uczenice po ukoficzeniu 13-g0 roku,
:

aj ba (niedziela) r. b. w lokalu = naTi kursy — wozilat ZAMÓWIENIA AERO 1719sa НОка Dziś popołudniu „Noc w San Seba-

TRZE T stjano”. Ceny miejsc propagandoweod25 gr.

   
skutku. Sprawy ubogich, wdow i sie-

Ka ZENON BAZEKA SA NS EAS TRS

 18-tu,

rozliczne wojny i klęski, wszystkie

W |rot, jeśli sam słuchać ich i załatwiać skarby i dochody króleskie rad poś-

           

| nie mógł, innym mężom uczciwym

polecał do załatwienia. Miał też i
swoje*zabobony, których, jak twier-

dziłi niektórzy, z słusznych trzymał
się przyczyn, a które wpoiła w jego

umysł matka, niewiasta Greckiego

wyżnania. Rzeczy pożyczone odda-
wał rzetelnie i z wdzięcznością. Bar-

dziej rozrzutny niż hojny, wszystko
cokolwiek miał, a nawet królestwa

swego obszerne posiadłości, ryce-

więcał na obronę i zbogacenie Litwy.
Klasztoru Św. Krzyża na Łysej

Górze nie odwiedzał nigdy inaczej,
tylko pieszo. Kościoły Gnieznieński,

Sandomierski i Wiślicki greckiej

sztuki ozdobaini (w tych bowiem
(bardziej smakował niż w łacińskich)

przystroił. Dla innych kościołów i,

klasztorów szczodry był i dobroczyn|

my. W każdym kościele, do którego |
zdarzyjo mu się z nebożeństwem |

 

nnczone. Założył i usosażyi kościały mym, ;

(Wileński į Žmudzki na Litwie, Chełm |w człowieku zrodzonym pośiód dzi-

ski i Kijowski 1a Rusi, tudzież kapli-
cę ŚŚ. Trójcy w zamku Lubelskim.
Do miłostek,
ale i zakazanych, pochopny. Religii

katolickiej pobożny i goiliwy wy-

znawca, dla ubogich,  żepraków,

wdów 1 wszelkiego rodzaju nieszczęś

liwych, szczodrym był i dobroczyn-
nym. Posty, wigilje i inne nabożeń-

stwa tak żarliwie wypełniai, że wię-

| cej zwycięstw modlitwami swemi u żadnych ozdób ani złotogiowu, i to

nietylko dozwolonych Niepoczesności dawnego stanu swe-

że podziwem byia taka cnota

kości i pogaństwa. Uraz doznanych
i nieprzyjaźni nigdy nie pamiętał.

go nietylko nie ukrywał, ale rad na-

|wet o niej wspominał.  Ozdób po-

|wierzchownych i szat wylwornych

nie lubił; chodził zwykle w baranim
kożuchu suknem pokrytym; rzadko

brał na siebie strój wykwininiejszy,
(jak płaszcz z szarego axsamitu, bez

tylko na większe uroczystości. W in-

 

stole, zwyczajnie zaś po trzydzieści,
czterdzieści i pięćdziesiąt zastawiał:
dla wszystkich bowiem bywał wyla-
ny. Człek prostego a łagodnego spo-
sobu myślenia; choć późno, przyzna-
wał się jednak do swoich błędów.
Do karania nieskory, do nagradzania
prędki, królem był rzadkiej przy-
stępnosci, nie lubiącym żadnych po-
wierzchnych ozdób i wytworu. Od
objęcia rządów królestwa aż do koń-
ca życia okazywał się zawsza łaska-
wym i wspaniałym; z zbytniej szezod
roty więcej rozdawał, niżeli skarb

RPO TRZAFKASO CIOREIKES

rzane. że słówko z u:t ptaszkiem
wyleci, ale jeśli było niedorzeczne a
chcesz je cofnąć, staje się wołem.

Miał także zwyczaj upominać żar-
tem rycerzy, żeby w boju nie stawali
nigdy na przodzie, ani w ostatnim
szeregu, a nie chowali się również

do środka. Po jedzeniu kładł się zwy
kle i oddawał spoczynkowi. Sypiał
długo, a wstawszy z łóżka szedł pro-
sto do wychodka, gdzie długo tak że
wysiadując wieie czynności układał
lub załatwiał, a nigdy nie był przy-
stępniejszym 'i łatwiejszym jak wte-

i rzom swoim porozdawał, nie wiele |ws'ąpić, jedną grzywnę zcstawiał,|Boga wyprosił, niźli orężem wywal- ! : - | rot

. |zważając na zasługi tych, których |Szlachty królestwa polskiego, ich czył. Szczery i prostoduszny, nie ne dni nosił odzież prostą, żółtawej królewski dozwalał, nie zważając na| dy: przeto wszyscy korzystali zwyk-

żon i imnych niewiast, przychodzą- miał w sobie żadnej obłudy, W roz- barwy; nienawidział soboli, kun, li- |możność, lecz swemu dogadzając u-|le z takiej pory, dla wyjednania so-

 

  

     

rzał;i więcej daleko rozdawał,
niżeli sobie zostawił. Wespół z kró-
lową Jadwigą ufundował akademię
Krakowską i psałterzystów w koście
le Krakowskim; niemniej klasztory
tw..Brygitty w Lublinie, Premonstra-

cych z darami choćby najmniejszemi,

nigdy nie odprawiał bez pociechy i

lub szkarłacie.
znakomitym domu;zaproszony lub ko

nieczną potrzebą zmuszony,

szczodrych podarków w suknie, soli |
Jeżeli zas w =!

gościł, |

dawaniu łask i darów małooględny. sów i innych «niękkich a kosztow-

IW zabawach myśliwskich ani mia j nych

ry zachować, «ni czasu oszczędzać

umiał: stąd ; dworzanom, którzy mu

na łowach w czasie zimna lub upa-
iów po lasach i kniejach, przez dzień

futer; przez całe życie używał

tylko zwyczajnych baranków, na-
wet w najostrzejszej porze zimowej:

dlatego dziwili się ludzienajwiększej ,
prostocie połączonej w nim z dumą

podobaniu. Zazwyczaj dawał połowę
tego, o co go proszono; za czem po-

sło, że proszący żądali zawsze dwa
razy więcej, aby z tem większą pęw+
nością poicwę uzyskali. Miał niektó+
re zwyczaje zababonne. - Wyrywał

 bie tego, co im było pożądane.
Do próżnowania i rozkoszy, do zża-
baw myśliwskich i biesiad skłonny z
przyrodzenia, rzadko zajmował się
ważnemi krajusprawami, unikając
tego starannie, aby mu kto spoczyn-

„| tenski Św. Ducna w Sączu, N. Maryi ! ‚ ю : ;

$ mny na Piasku w Krakowie, klasz-|wydatki dla siebie poczynione wspa- | cały, a niekiedy i w nocy dotrzymy- i wyniosłością: Prosty bowiem w u-|włosy 2 brody, i powplatawszy: je| ku albo łowów, któremi ustawicznie

łor Karmelitów i kościół parafjalny |niale wynagradzał. Chciwy ciwały i 'wali, hojnie sypał nagrody, aby ich biorze, w innych rzeczach nie chciał |między palce, wodą ręce ocmywał |iubił się zabawiać, nie przerywał.

! Zawsze, nim z "domu wyszedt, trzy| Podarunkamį wielkiemi nader hojnie

 

  
  

 

Bożego Ciała na Kazimierzu, do któ-
wadził kanoników 'regular-

mych Św. Augustyna. O utrzymanie
zamków, miast i innych budowli nie
bardzo był dbaty, i wiele ich za”cza-
Sów tego króla poupadio.  Litwę
swoją ojczystą, rodzinę ibraci tak

dalece miłował, że gdy królestwa
Polskiego nie wahał się naiażać na

zalety, rad ucha nadstawiał pochleb-
com: į oskaržycielom, a. zwłaszcza

tym, których przypuszczał do bliż-

szej z sobą zażyłości. Naród Litewski

į Žmudzki nawrocił do wiary chrześ-
'cijańskiej, tak, 'ż słusznie naewać go

można narodów tych apostołem.

Z prostotą serca łączył wspaniałeu-

czucia; pojęcie miał żywe, acz ogra-
 

zachęcić do cierpliwego
szenia, A tak dochody publiczne po-

chłaniali niewcześnie ; niegodziwie |szaty, łóżka, krzesła, konia, chustki,

dworacy, którzy nie w usługach kra-
ja, ale w gonitwach
prace swoje poświęcali. W wojnach
niemal wszystkich używał szczęścia
i pomyślności. Dla obcych i przy- |roczyste, ale

chodniów tak kył ludzkim i uprzej- podejmował gości,

trudów zno-|mieć nic wspólnego z drugimi: przeto

za Źwierzyną |których on używał.

nie lubił, ażeby kto tknął się jego

kielicha i innych podobnych rzeczy,
W biesiadach

roskosznik nietylko hojnie ale zbyt-
kujący, tak, iż w dni świąteczne i u-

razy obracał sie w koło, i siemkę na

mię: nauczyła $o tego matka grec-
kiego wyznania Ale dlaczego i w ja-
kim celu to czynił, nikomu za życia:
nie chciał powiedzieć, ani też łatwo kiedy znaczniejszych

po sto potraw na

to odgadnąć. Powiadają zaś, że miał
w przysłowiu to zdanie częstopówta

trzy części złamaną rzucai na zie”
szafował, nie ze względu na zasługę

biorących, ale dla uniknienianaprzy
|krzeń; Takie same okazywali uspo-
sobienie i synowie jego, Władysław
i Kazimierz, kiedy w Polsce sprawo-
wali rządy.  



Z KR
Stan chorób zakaźny

W dniach od 20 do 26 maja

na terenie Wileńszczyźnie zanotowa”

no; 2 wypadki duru brzusznego, 15

duru plamistego,3 czerwonki (1 śmie-

rtelny), 11 płonicy, 13 błonicy (1 za

kończony zgonem), 1 nagm. zapale-

AJU.
ch na Wileńszczyźnie.

sb jnia opon mózg. 184 odry, 2 róży

(1 śmiertelny), 13 gruźlicy (4 zakoń-

czyne zgonem), 13 krztuśca, 4 za-

każenia połogowego, 76 jaglicy,1

grypy.

Stolica ku czci šw. Jana Bosko.

(WARSZAWA—KAP) W nie-

dzielę dnia 27 bm. Warszawa 1 ©-

kazji wyniesienia na ołtarze ks. Ja-

na Bosko oddała hołd wielkiemu

przyjacielowi i wychowawcy  mło-

dzieży.
Uroczystość. rozpoczęły się pon-

tyfikalnem nabożeństwem w bazyli-

ce N. Serca Jezusowego na Micha-

łowie. Liczne organizacje, aprzede-

wszystkiem robotnicze i rzemieślni-

sztandarami wypełniłycze, ze : j

wszystkie nawy bazyliki i oibrzymi

plac przed kościołem. W. bazylice

Mszę św. celebrował JEm. Kardynał

Al. Kakowki, a jednocześnie na

stopniach bazyliki odprawiała się

Msza dla ludu zebranego naplacu.

Chóry salezjańskie z towarzysze”

niem orkiestry wykonały pienia, m.

in. kantatę skomponowaną przez

Świętego. Po Ewangelii nakazalnicę

wszedł JEm. Ks. Kardynał August

Hlond i wygłosił kazanie, kreśląc

niezwykle uducnowioną, a tak peł-

ną wspaniałej inicjatywy i aktywno-

ści postać św. Jana Bosko. Siera

zainteresowań Świętego nie

się tylko w okresie jego zycia pry-

watnego i piacy wychowawczej.

Dostojny Mówca roztoczył przed

słuchaczami obraz działalności

Świętego w dziedzinie zagadnień

społecznych, działalności zwłaszcza

wśród proletarjatu miejskiego, jego

ustosunkowanie się do zagadnień

państwowych, dążenie do rekoncy-

liacji ; współpracy Kościoła z Pań-

stwem. Z tak 1óżnorodnej, przenik-

niętej  najszlachetniejszą miłością

ewangeliczną, działalności Świętego

wysuwał ks. Prymas naukę dla cza-

sów dzisiejszych i stosunków pol-

skich.
Po nabożeństwie odbył się przed

bazyliką poranek muzyczny ku czci

Świętego w obecności Ks. Ks, Kar-

dynałów ; JE. Ks. Nuncjusza, który

był obecny na nabożeństwie. Wła-

dze państwowe reprezentował p.

 

WKRÓTCE szrapnelowe wybuchy śmiechu w największej

„SKANDAL w
PREMJERA. N>jmodniejsza kobiete,

Ii

zamyka |

wojewoda Jaroszewicz, miasto p.

komisarz rządowy Kościaikowski.

O godz. 5 pp. w teatrze Wielkim

odbyła się wspaniała akademja ku

czci Świętego. Jako reprezentant

P. Prezydenta Rzplitej przybył P.

premjer Leon Kozłowski. W, lożach

zasiedli Ich Em. Ks. Kardynałowie,

JE. Ks. Nuncjusz, przedstawiciele

władz państwowych, miejskich, in-

stytucyj i organizacyj religijnych,

kulturalnych i społecznych. Po ode-

graniu faniary powitał dostojnych

gości ks. prowincjał Pływarczyk,

poczem orkiestra i chóry salezjań-

skie wykonały szereg utworów. Re-

ferat o wychowawczej działalności

|św. Jana Bosko wygłosił p. dr.J.

| Lewiński, profesor Wolnej Wszech-

|nicy Polskiej. Prelegent nawiązu-

jąc do słów św. Augustyna, że zapo-

bieganie jest lepsze od leczenia,

wskazał na św. Jana Bosko jako

| twórcęi realizatora praklycznego

| najbardziej nowoczesnych metod

| wychowawczych. Przez tę peda-

| gogję jest dla nas najbardziej bliski,

gdyż jego wskazania wychowawcze

obowiązują w zakładach salezjań-

skich, które wychowują nasząmło-

|dzież. Jest nam również blisk:, śdyż

metody jego wychowawcze pokry-

wają się z wiekopomnemi wskaza-

| niami Komisji Edukacyjnej.

| Część koncertowa i piękne de-

klamacje wychowanków szkół sa-

lezjańskich wypełniły drugą część

akademji, pozostawiając niezwykle

budujące wrażenie z uroczystości

ku czci św. Jana Bosko.

DRUKARNIA.

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na

wszelkie roboty drukarskie
Broszury, tabele, zaproszen'a afisze

okólniki piakaty, bilety wizytowe

Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

|

w nejnowsrym przeboju

; DBIBHNIE MIREEBMI |

WYNIKI ZAWODÓW

LEKKOA TLETYCZNYCH.

Wczoraj odbyły się zawody iekkoaile-

tyczne pa Pióromoncie. Uzyskano szereg

słabycu stosunkowo wyników.

109 mtr.: 1) Żyliński 11,6, 4* Żardzim

11,7; 3) Dziadul 12,4. Skok wzwyż: 1) Ko-

złowski, 2) Szczerbicki, 3) Zieniewicz.

Wszyscy po 160 „mir. Bieg 3000 mtr.: 1)

Kazimierski 9 min. 40 sek; 2) Kulinkowski

10.13,6; 3) Kochanowski. Kula: 1) Zienie-

wicz 12.40; 2) Łomowski 11,25; 3) Czardasz

10.80. W dal: 1) Szczerbicki 6,60,3; 2)Wie-

czorek 1.47; 3) Žurazin 6.15. Bieg 600 mtr.:

1) Żylewicz 2 min. 7,6 sek; 2) Żyliński

(A. Z. 5.); 3) Grygorjew.

Na uwagę zasiuguje jedynie tylko wy-

nik skoku w dal.
W sobotę odbędą

klasy C.

Termin zgłoszeń zawodników upływaw

piątek. Zgłoszenia przyjmoje p Kudukis,

Metropolitalna 1.

USTALAMY SKŁAD PIŁKARSKI

Dziś o godz. 17 odbędzie się treningo-

wy mecz piłkarski przed ustaleniem składu

na mecz z Rygą. Trening odbędzie się bez

udziału publiczności.

Mecz z Rygą zapowiada się nadzwyczaj

interesująco, gdyż w drużynie ryskiej grać

będą najlepsi gracze Łotwy.

się mistrzostwa

PIERWSZY MIEDZYKLUBOWY MECZ

TENISOWY.

W/ dn. 2 i 3 czerwca zspowiadany jest

pierwszy międzyklubowy mecz tenisowy

pomiędzy środzieńską „Cresovią“ a Klubem

Prawników, który zostanie rozegrany na

nowozbudowanych kortach KlubuPrawni-

ków przy ul. Dąbrowskiego 4.

Dość wysoki poziom gry $.odvian, ma-

wygranych, a między innemi z miejscowym

że drużyna Klubu Prawników m2 być zasi-

„Milanówek”, p. Łobodowskiego.

Ponadto dowiadujemy się, że tocząsię

dniu 2 czerwca meczu z Ż. A. К. 5.

Mielibyśmy więc aż dwa spotkania to-

warzyskie tenisistów.

UDOSTĘPNIENIE KORTÓW KLUBU

PRAWNIKÓW DLA GOŚCL

Zarząd Sekcji Teniscwe; Klubu Praw-

ników powiadamia o udostępnieniu kortów

klubu dła gości w godzinach przedobiednich

do godziny 15-ej włącznie. Opłata za kort

wynosi 1 zł od godziny. Zapisy godzi

przyjmowane są na korcie pod warunkiem

powołania się na iednego z członków kluba, 
   

/BUDAPESZCIE*
najatrakcylniejsza gwiazda o której dziś mówi eały Świat

ALMA

z FRA

 

  

NCISZKĄ GAAL

Sciślej w następnych ogłoszeniach.

T

 

SPORTI

jących w swym bilansie szeregzaszczytnych

A. Z. S$. rokuje tem ciek wsze spotkanie,

lona przez gościnny udział graza K. S.

pertraktacje z „Cresovią” © rozegranie w

DYR. L. SZWYKOWSKI
NIE CHCE BYĆ KOMISARZEM.

Wczoraj podaliśmy wiadomość P. A. T.

o rozwiązaniu Oddziału Wil Polskiego

Związku Pływackiego.

P. Z. P. zamianował komisarza w 0so-

bie p. dyr. L. Szwykowskiego. P. A. T.

przekręciła nazwisko zasłużonego | znanego

ogólnie działacza sportowego p. dyr. Szwy-

huwskiego, podają je jako Szyszkow-

skiego!

Otóż wczoraj zwróciliśmy się do p. dyr.

Szwykowskicgo z uprzejmem zapytaniem,

czy przyjmuje on godność komisarza. P.

dyr. Szwykiwski komisarzem nie chce być

i mim mie będzie. Wystosował on do P.Z.P.

list, w którym wyjaśnia swój stosunek do

tych wszystkich momentów, jakiemi kiero-

wał się P.Z.P. przy zawieszaniu oddziału

wileńskiego.
Nadinieniamy. že zarząd P.Z.?, obraził

się na Wilno za śmiałe zajęcie stanowiska

| wobec stosunku, jaki wytworzyi sięmiędzy

| Warszawą a Wilnem.

i Zarząd wileńskiego związku solidary-

zował się z szeregiem artykułów, omawia-

jących odbyte w roku ubiegłym k»nierencje

pływackie z udziałem p. Semadeniego z

Warszawy, który spędził w Wilnie dwa

dni, a nie posunał żadnej sprawy, prócz

zaognienia sytuac':.

Zawody strzeleckie.

Wzorem lat ubiegłych w dniach

7.8, 9i 10 czerwca 1934 r. odbędą

się w Wilnie pod protektoratem
Miejskiego Komitetu W. F. i P. W.
doroczne zawody „Powszechne” ze-

społowe i indywidualne strzeleckie
li łuczne, oraz zawody marszowe ze

strzelaniem 0 mistrzostwo miasta

Wilna.
W zawodach „Powszechnych“

indywiduainych mogą wziąć udział
wszyscy obywatele miasta Wilna,

zarówno panie jak i panowie, zaś w

zawodach powszechnych zespoło-
wych tylko ci obywatele (Iki),

którzy (re) przynajmniej od 3 mie-

sięcy należą do jakiejś organizacji,
uprawiającej strzelectwo względnie
iucznictwo.

Szczegółowych  informacyj od-
nośnie powyższych zawodów udziela
Komenda Obwodu P. W. 5 p. p. Leg.
w: Wilnie, ul. Dąbrowskiego 1 m. 2,
w godzinach urzędowania (od 8—12
i od 17—20).

ly w bony jalmužaice „„Čariiaiu“

 

 

, wystąpią gracze: Abański, Martyra, Buła-

Ruch wydawniczy
Polskie echa w duńskich zamkach.

„Nie brak w Danji pamiątek pol-
skich, przypominających sławne czy
ny Czarnieczczyków, wysłanych na
pomoc Duńczykom, srodze oprymo-
wanym przez Szwedów. Każdy Duń-
czyk, zwiedzając ruiny zamku Koil-
dingen, wie, że zdobyli go Polacy.
Nie brak też w zamkach muzeach
portretów polskich i innych wspo-
mmień, o czem żywo i barwnie opo-
wiada zajmujący, bogato ilustrowa-
ny feljeton w ostatnim (22) numerze
„llustracji Polskiej. Na obfitą treść
tego pięknego numeru składają się
pozatem artykuły i artykuliki po-
mniejsze, mnóstwo ilustracyj aktual-
nych z kraju i zagranicy, wreszcie
zwykłe działy stałe, jak odcinek cie-
kawej powieści, piękna nowela, mo-
dy, humor, strona młodzieży, kącik
czytelników jak zawsze pomysłowe
rozrywiki umysłowe i i. @,

„ilustrację Polską' nabywać mo-
żna u wszystkich kolporterów i w
administracji „„Dziennika Wiieńskie-
go“, Wilno, ul. Mostowa 1.

Dr. SIDOROWICZ BIEGA

W WARSZAWIE.
Dziś na stadjonie Wojska Polskiego

odbędzie się mecz piłkarski między Lip-

skiem, a graczami Ligi.

W ramach tych zawodów odbędze się

próba pobicia rekordu Polski w sztaiecie

4 razy po 1500 mtr.

W sztaiecie A. Z. S. warszawskiego
obok Kostrzewskiego biec będzie Sidoro-

wicz. nteresująco zapowiadasię walka A.

Z. S$. z Warszawianką, w barwach której

 
biegną między innymi: Kusociński i

Kuźmicki.

W piłkarskiej zaś reprezentacji Ligi

now, Kotlarczykowi 1 1 Ц, Mysiak, Riosner,
Artur, Nawrot, Wilimowski, Włodarz, a

jako zapasowi: Korniejowski, Pająk, Szczę-

paniak i Ciszewski.

Reprezentacja Ligi pokrywa się z re-

prezentacją Polski,

MOTOCYKLIŚCI JADĄ DO BIAŁEGO-
STOKU.

W pierwszym terminie zgłoszeń do rai-
du motocyklowego Wilno — Białystok —

Wilno zgłosiło 15 zawodników.

Raid odbędzie się w dwuch dniach 2 i 3

czerwca.
Odjazd z Wilna nastąpi w sobotę o

godz. 9 zprzed lokalu W. T, C M. przy

ul. Zygmuntowskiej 4.
Zbiórka zawodników odbędzie się jutro

o godz. 18 w lokalu orgamizatorów raidu  jū zaopatrzyłaś się?

 

    

(WAL T. C. i M.).

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 31 maja 1934 roku.

8.00: Czas. Muzyka. Dzien. por. 9.00:

Nabożeństwo Muzyka. Reportaż z procesji

Bożego Ciała. 11.57: Czas. Kom. meteor.

12.15: Poranek muzyczny. 13.00: „O  ryt-

mie“ — pogad. 14.00: Audycja dla wszyst-

kich. 15.00: Pogad. rolnicza. 15.20: Koncert.

16.00 Słuchowisko dla dzieci. 16.30: Trans-|

misja meczu piłkarskiego (Wiedeń—Lwów).

16.45: Kwadr. liter. 17.00: „Na Helu" —
telj. 17.15: Muzyka ludowa. 18.00: Słucho-|

wisko. 18.40: Transm. meczu piłkarskiege|

(„Liga—Lipsck"). 18.50: Piosenki w wyk.

chóru Juranda. 19.10: „Skrzynka  poczto-

wa Nr. 298“. Wil. wiad. kolejowe. 19.35:

„Co nas boli?“ — przechadzka Mika po

mieście. „Myśli wybrane”. 19.52: Muzyka

tekka. Dzien. wiecz. 21.00: Trąbka i cap-

strzyk z Gdyni. 21.02: „Precz, precz smu-

tek wszelki” — felj. 21.17: Koncert popu-

larny. 22.00: „Ze świata radjowego” — ро-

gadanka. Wiad. sport. Kom. meteor. 23.05:

Muzyka tan 8

1.00: Czas. Muzyka. 11.40: Przegl. pra-

sy. 11.50: Utwory Giordano (płyty). 11.57:

Czas. 12.05: Muzyka popularna (płyty).

Kom. meteoi. 12.33: Muzyka operetkowa

(płyty). Dzien. poł. 14.55: Pogadanka LOPP.
Wiad. eksport. i gospodarcze. 15.20: Kon-

в

cert dla młodzieży (płyty). 15.50: Muzyka
lekka. 16.20. „Co się dzieje w Wilnie?*' —

a

   

 

pogad. 1675: Koncert solistów. 17.303]

„Przełom majowy” — odczyt. 17.50: Mu-

zyka z yt 18.00: Transm. posw. kamie-

nia węg. po bud. Muzeum Narod. w Kra-
kowie. 19.15: Codz. odc. pow. Odczyt
aktualny. Sport. Wil. kom. sport. Dz

wiecz. „Myśli wybrane”. Pogad. muzyczna.

20.15: Koncert symfoniczny. 21.00: „Życio*
rysy wielkich ludzi” — felj. 22.00. Dyskusja
z okazji „Tygodnia Dziecka”. Kom. meteor

23.05—23.30: Muzyka tan.
OOOO

Od ii-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-

DŁO PRACY" z trzyletnim kursem

krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, prz

muje zapisy nowo-wstępujących @

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

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego 4 Paulo.

USUSE Kk ali ООБ IIS

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,9:—124 24—123,04. Berlin 207,3:

—%01,81—206,83. Gdańsk 172,75 — 173,11

172,32. rfolandja 359,15—360,05—358,25. Ke:

penhaga 12-,30 — 120,90— 119,70. Lond:

26,94/>—27,01-—26,52. Nowy Jork 5,30—5,

5,27. Nowy Jork kabel 5,30//-—5,33W

5,27%/+. Oslo 135,30—135,95—134,65. Pary:

34,96—35,05—34,87. Praga 22,05— 22,10—

Stikholm 135,85—139,55—138,15. Szwajcarj

172,31—172,74—171,88. Włochy 45,10—45,

44,98.

Akcje:
Lilpip 11,65—11,70.
Starachowice 10,65.

Papiery Proceniowe: Budowiana 44,60

Inwestycyjna 113, Konwersyjna 63,25. Ke

lejowa 58,75. 6 proc. dolarowa 65,25"
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Bank Polski 67—86,50—86,7
Cukier w W-wie 19

7 proc. stabilizacyjna 67,75—67,50. — Tes" 
m. 8.

ciele i dłużnicy upadłej Spółki
Wskutek powyższego wszyscy wierzy”
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R OZZCZENIE. MCZ 1

r. spr. Z— 2949/29 r. ” ` į :

Sąd sig w Wilnie, wydział I L AAS

cywilny obwieszcza,że decyzją swą z dnia е

11/23 września 1931 roku postanowił: | Franęise cherche pla|
ogłosić Spółkę z ośr. odp. „Kino-teatr asegi 7 Е

Polonja“ za upadłą w handlu i kuratorem giellońska 9—13, |

masy upadłościowej wyznaczyć adwo- — ||

kata Kazimierza Florczaka, zamieszku- ASTNIGKA. |

jącego w Wilnie, przy ulicy Zawalnej 8 | |

)
niedrogie, ciche, ustron- p
ne. Miejscowość malow-|-z ogr. odp.

 

E J ES į El ; A N į o k El |
„Kino-teatr Polonja“ obowiązani są w nicza, sucha, zdrowa|

terminie 4-o miesięcznym od daty wydru- a cżize en |

Nad progr. Atrakcje. Seause o 4, 6, 8 | 10,20. W dn. św. początek o godz. 2e). 2 rzez | ray a obwieszczenia w | Odżywianie Mie: i ob|.

Najganial- ° atku do Dziennika Urzędowego Min. | fite. Komunikacja do-|

Dziś niezwykła pramjera. Najnowsze «M A D A M E D U B A R R Y» m piekną cerę Spr. donieść Sądowi Okręgowemu wWil- godna. Poczta Turmoat, |

! 1 nie o swoich pretensjach do upadłej iciwask . Paukszieliaskiji
dzieło kinemstograf! ożsiękowe|

NORMA TALMAD nereszcie W roli dos osowanej do s ali jej
L GE szcęle dost: kali

śmierć. —
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