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Sławek-Kazim
lat

śeloła św. Ann
na cmentarzu

konferencji rozbrojeniowej nie uległa

w ciągu dnia dzisiejszego zmianie.

Po przemówieniach, które uwypukli-

ły głęboką sprzeczność między teza-,
mi Francji i Auglji, nastroj pesymi-,
styczny naogół jeszcze sięwzmógł.|

W. kołach angielskich określają sy-;

tuację, jako będącą bez wyjścia, jed- |

nak w kołach francuskich starano
się przeciwdziałać temu pesymizmo-
wi i dawano wyraz przekonaniu, że
konferencja nie umrze i że będzie

mogła osiągnąć jeszcze jakieś rezul-

taty.

RONDYN. (Pat). Prasa angielska

zamieszcza oświadczenie prezydenta
Hendersona następującej treści: „W
ciągu 2 ; pół letniej mojej prezyden-

| tury na konferencji nigdy nie byłem
takim owiany pesymizmem co do
możliwości osiągnięcia rezultatów i
nie patrzyłem tak czarno w przy-
szłość, jak obecnie. Miałem nadzie-

 

GENEWA (Pat). Otwierając dzi-,
siejsze posiedzenie komisji głównej
konferencji rozbrojeniowej, przewo-

dniczący Henderson przed udziele-
niem giosu zapisanym  mówcom,
oświadczył, że musi podkreślić, że!
sytuacja konierencji jest powažniej-'
szą niż kiedykołwiek od początku!

jej prac, następnie zaś zaproponował|
porządek obrad na następne dni.|
Potem przemawiał munister Beck,
po nim delegat Chin i wreszcie
szwedzki minister spraw  zagran.!
Sandler, który odczytat wspó!ną de-|
klarację 6 delegacyj, a mianowicie
Danji, Hiszpanji, Holandji, Norwegii,|
Szwecji i Szwajcarji, zawierającą|
następujące tezy: 1) wobec koniecz-|

ności wzmocnienia bezpieczeństwa

w większym stopniu aniżeli to prze-
iduje projekt brytyjski, specjalny

komitet zająłby się bez zwłoki kwe-
stją gwarancji wykonania przyszłej:
konwencji, 2) prezydjum konferencji|
zajęłoby się kwestją zabezpieczenia!

' skutecznej kontroli handlu i fabry-|
kacji broni, 3) prezydjum otrzymało-'
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by polecenie zrewidowania projektu
konwencji, nie wyłączając proble-
mów poruszonych przez ministra Si-
mona, to jest wojny chemicznej, jaw-
ności budżetowej i stworzenia stałej
komisji rozbrojeniowej i handlu oraz

W dniu 30 maja prezes Stronni

poselskie.

i kandydaci
Początek o godz. 12 i pół. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

Administracji i Drukarni 12-44.

   

i wice-prezes Klubu Narodowego w Sejmie,
zażądali od p. p. Dembińskiego i Piestrzyńskiego,
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[erz: Ottowicz
zmarł śmiercią tragiczną dn. 31-V. o godz. 6 po poł.

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Królewskiej 5 do ko-
nastąpi dziś, w sobotę, o godz. 6 po poł. Pogrzeb zaś
essa odbędzie się w poniedział+«k o godz 8 zrana.

© tych smutnych obrządkach zawiadamiają
stroskani RODZICE.

Telefon Redakcji,

Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie.
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Staraniem Narodowego Komitetu Wyborczego, w niedzielę,

dn. 3-go czerwca o godz. 11-ej odprawione będzie w kościele

św Trójcy (przy ul. Dominikańskiej)

nabożeństwo
na intencję wyborów do Rady Miejskiej.

Prezydjum Narod. Komit. Wyborczego prosi o przybycie na to nabożeń-

stwo członków i przyjaciół Narodowego Komitetu Wyborczego.

Likoidacja Konterencji rozbrojeniowej.
GENEWA. (Pat). Sytuacja na ję, że komisja główna zbierze się nisler spraw z..granicznych Tevfik,uświęcone w pakcie lokarneńskimi

znowu po południu aby w dalszym|Ruszdi bey, kt!ry przedstawił kon-|w pakcie bałkańskim, takiego roz-

ciągu kontynuować dyskusję, dotąd
jednak nie mam mówców, zapisa-
nych nawet na jutrżejsze posiedze-
nie”.
W rozmowie z korespondentem

Reutera prezydent Henderson 0-
swiadczył, że o ile nie nastąpi szyb-
ko transformacja, sytuacja stanie się
beznadziejną i dyskusje mogą uledz
zakończeniu na następnej komisji
głównej.

Omawiając sprawę komisji roz-
brojeniowej, większość wnioskuje,
że konferencja ulegnie likwidacji w
dniu dzisiejszym.

Co do wniosków Litwinowa „Ti-
mes' zaznacza, że sowiecki komi-
sarz spraw zagranicznych nie zgłosił
jeszcze propozycji przekształcenia
konferencji rozbrojeniowej na stałą
konferencję bezpieczeństwa.

DEKLARACJA 6 PAŃSTW
Propozycja Sowietów I! Turcji.

fabrykacji bron.. Prezydjum kiero-
wałoby się zasadami następującemi:
1) zakaz bombardowania powietrz-
nego i przygotowań do niego, 2) zni-
szczenie w pierwszym okresie sto-
sowania konwencji pewnej liczby sa-
molotów, które zostaną zakazane i
reszty w drugim. okresie, 3) przestu-
djowanie zarządzeń dla zapobieżenia
użycią lotnictwa cywilnego do celów
wojskowych, 4) zakaz fabrykacji ma-
terjału wojennego o kalibrze lub to-
nażu przewyższającym ten, który
będzie dozwolony, 5) zniszczenie w
drugim okresie stosowania konwen-
cji niedozwolonych czołgów i armat.
Umieszczenie w konwencji dla za-
pobiegnięcia powiększenia zbrojeń
cyfr dla sił lądowych, lotniczych oraz
materjału wojennego. W) związku z
nieobecnością Niemiec  prezydjum
zostałoby upoważnione dla uzupeł-
nienia paktu konwencji tak, aby sto-
sował się do wszystkich państw.

Następnie zabrał ponownie głos
Litwinow, proponując, aby komisja
polityczna zajęła się kwestją bezpie-
czeństwa. Co się tyczy zmiany na-
zwy konierenc'i na konferencję po-
koju i bezpieczeństwa, decyzja musi
być powzięta przez plenum konfe-
rencji.

Następnie zaorał głos turecki mi-

Wystąpienie z Klubu Naredowego.
Telefonem of własnego korespondenta.

WARSZAWA. Wczoraj trzej posłowie Klubu Narodowego, miano-
wicie Zdzisław Stahl, Ryszard Piestrzyński i
słali marszałkowi Sejmu oraz prezesowi Klubu Narodowego pismo zawia-
damiające o ustąpieniu z Klubu Narodowego.

Przed miesiącem Rada Wojewódzka Stronnictwa Narodowego w Po-
znaniu uchwaliła wezwać posłów Piestrzyńskiego i Dembińskiego de zło-
żenia mandatów w związku ze stanowiskiem, jakie oni zajęli wobec ar:
tykułu red. Drobnika w „Awangardzie“.

W artykule tym Drobnik wychwalał projekt kenstytucyiny BB.

Zhigniew Dembiński nade-

ctwa Narodowego, p. Joachim Bar:
p. Zwierzyński

aby złożyli mandaty

Komunikat Narodowego Komitetu Wyborczego
Jutro, w niedzielę edbędzie się w lekalu przy ul. Orzeszkowej 11

WIELKI WIEC PRZEDWYBORCZY
Ba którem przemawiać będzie

poseł JUZEF PETRYCKI z Bydgoszczy
na radnych.

Wstęp za zapreszeniami, które wydaje se
kratarjat Nar. Kom. Wybercz. dziś w sobotę od godz. 10 rano de S-ej.

wiecz.i w niedzieię od 10-ej rano do 12-ej.

 

NARODOWA ORGANIZACJA KOBIET
jutro, w niedzielę zwołuje o godz. 6 i pół po południu w lokalu prz

ul. Dominikańskiej 4. (Sala przy kościele po-Dominikańskim)

infermacyjne Zebranie Przedwyborcze
dla Kobiet.

Wstęp wolny. Wstęp wolny.

kretny projeki rezolucji.

wać zgodnie z propozycją delegacji

Wielkiej Brytanji protokół gotowy do
podpisu rządów w sprawach: a) woj-

ny chemicznej, ») jawności budżetów

wojskowych, c) natychmiastowego

niowej, któraby zajęła się również
kontrolą zbrojeń i bezpieczeństwa;

2) rozpocząć natychmiast studja pro” |
blemów bezpieczeństwa, osiągnięcia
specjalnie drogą układów ogólnych:

GENEWIA (Pat). Z kolei zabrał
głos minister Jozei Beck i wygłosił
następujące przemówienie: Wybitni
mówcy, którzy zabierali głos pod-
czas obecnej sesji konzisu głównej,
z wyjątkiem jedynie pana komisarza
Litwinowa, przemawiali na podsta-
wie wymiany poglądów, jaka odbyła
się między pewią liczbą mocarstw
poza normalnemi organami konie-
rencji rozbrojeniowej. Różnica po-
glądów, istniejąca, jak to zostało
stwierdzone, między temi mocar-
stwami, wywołała w łonie konferen-
cji, nie można temu zaprzeczyć, tyl-
ko pesymizm. Kząd polski nie brał
udziału w tej wymianie zdań i nie
może uważać, aby był w jaki sposób
związany przez te czy inne fazy tych
negocjacyj. Byłoby mi więc trudno
wdawać się w szczegóły analizy tych
rozmów. W trudnej sytuacji, w ja-
kiej się znaleźlismy, znajduję pocie-
chę w jednej myśli, a mianowicie, że,
gdyby te mocarstwa osiągnęły nawet
jakieś porozumienie, położenie na-
sze byłoby jeszcze trudniejsze, jeże-
liby to porozumienie opierało się na
tezach, których konferencja jako ca-
łość nie mogłaby przyjąć.

Z wielkiem zamteresowaniem wy-
słuchałem przemówień wybitnych

dowego Litwinowa. Uznając z przy-
jemnością jego poważną troskę o za-
pewnienie pokoju, pozwolę sobie za-
uwważyć co następuje: Przedstawiając
propozycje o charakterze dość rady-
kalnym, pan Litwinow zapewnił nas,
że nie ma bynajmniej zamiaru zapro-
ponować reformy Ligi Narodów, or-
бапи, którego naczelnem zadaniem
jest utrzymywanie pokoju świata.

Pragnę poświęcić kilka słów sta-
nowisku, jakie nasz rząd zajął w sto-
sunku do prac koferencji w ścisłem
tego słowa znaczeniu, Delegacja pol-
ska od początku konferencji trakto-
wała ją jako konferencję zwcłaną w
określonym celu ograniczenia i re-
dukcji zbrojeń. Uważaliśmy za ko-
nieczne traktować te zagadnienia z
tego właśnie punktu widzenia przez
cały czas trwania konferencji. Nasz
punkt widzenia nie uległ zmianie.
Dziś pragnę tylko dodać kilka uwag,
które nasuwają mi się na marginesie
naszych dalszych obrad. Muszę prze-
dewszystkiem zaznaczyć, że rząd
polski, mając na oku głównie cel
konferencji, o którym wspomniałem
w czasie jej trwania, zmienił budżet
obrony narodowej jedynie w sensie
redukcji. W ten sposób rząd polski
podkreśił wyraznie swoją wolę nie
powiększania zbrojeń lądowych,
morskich į powietrznych.

Jeżeli chodz. o plany i projekty,
dyskutowane na konferencji, to rząd
polski reprezeniował i reprezentuje
dalej pogląd, że decyzje tak licznego
zgromadzenia, utworzonego z przed-
stawicieli państw o bardzo różno-
rodnej strukturze i żyjących w tak
różnych warun<ach, muszą być pro-
ste i jasne oraz że powinny one uni-
kać wszelkich kompilikacyj, które
ogromnie osłabiają lub wręcz unie-
możliwiają ich decyzje. Śledziliśmy z
niepokojem fakt poruszania w miarę 

formułuje następujące wnioski: Ko-|

misja główna decyduje: 1) przygoto-|

utworzenia stałej komisji iż

lub regjonalnyca, opartych o zasady,

PRZEMÓWIENIE MINISTRA BECKA.

przedstawicieli ZSRR, komisarza lu-

Projekt|wiązania, któreby umożliwiło rychłe
zawarcie konwtncji redukcji i ogra-
niczeń zbrojeń; 3) powierzyć prezy-
djum utworzenie w tym celu specjal-
nego komitetu, w którym byłyby re-
prezentowane wszystkie mocarstwa
lub grupy mocarstw bezpośrednio
zainteresowane w praktycznem ure-
śulowaniu problemu bezpieczeństwą
i problemu rozbrojenia. Minister Ti-
tulescu w imieniu Małej Ententy i
greck; minister spraw zagranicznych
w imieniu porozumienia bałkańskie-
$0 poparli rezolucję przedstawioną
przez delegata iureckiego

tów, coraz bardziej odbiegających od
tych, do których konierencja powin-
na się byia ograniczyć. Naszem bo-
wiem przekonaniem tylko stopniowe
ograniczenie rozpatrywanych spraw
do tych, które mają najwięcej szans
powszechnej aprobaty wszystkich
państw, może doprowadzić do pozy-
.yWiiych wyników. Pozwolą mi pa
nowie przypomnieć, że delegacjapol-
ska zaproponowała w lutym ub. r.
plan prac, może skromny, aie który
miał tę zaletę, że był prosiy i že je-
go realizacja wydawała się nam
względnie iatwą. Możnaby mi zarzu-
cić, że zajmuję się raczej przeszło-
scią i wąskim odcinkiem prac na-
szego rządu, pragnę więc stwierdzić

współpracy nad pozytywnem roz-
wiązaniem tej sprawy i oświadczam,
wracając do myśli przewodniej, któ-
rą kieruje się rząd polski od począt-
iku prac konierencji, że Polska przyj-
mie w dziedzinie redukcji j ograni-
czenia zbrojeń wszelkie postanowie-
nia, kióre będą miały charakter po-
wszechny i będą dotyczyły wszyst-
kich państw.

NOWE WYSTĄPIENIE NIEMIEC?

BERLIN. (Pat). „Baseler Nach-
richten' dowiadują się, że w zagra-
nicznych kołach dyplomatycznych w
Berlinie krąży uporczywa pogłoska
o mającym jakoby w najbliższym
czasie nastąpić poważnym kroku
rządu niemieckiego w sprawie roz-
brojenia. Krok ten doniosłością swo-
ją  dorównałby decyzji Niemiec
opuszczenia Genewy. Przypuszczają
iu, że Niemcy oświadczą, że są
zmuszone w interesie własnego bez-
pieczeństwa wyciągnąć konsekwen-
cję z faktu, że inne mocarstwa nie
rozbrajają się ; podadzą oficjalnie do
wiadomości decyzję uzupełnienia
swoich zbrojeń. Przypuszczają tu
dalej, że oświadczenie to nastąpiło-
by już dawniej, gdyby nie sprzeciw
Wilhelmstrasse. Obecna decyzja
miała rzekomo zapaść po przekona-
niu prezydenta Hindenburga przez
Ribbentropa, śdy prezydent dowie-
dział się o negatywnych wynikach
podróży Ribbentropa.

О: io
50 / najtańsze źródło zakupów KH/

Szaoszezędzi każdy kupując °

obuwie tylka w i Wilna
pasie gain V. NOWICKI was. JO
M. modne obuwie dziurkowane 2.80

м.. ” plecione 15.80

M . b brezentowe 6.80

M. chrom. '; but. gwarantow. 17.50

D. modne opanki skórkowe 12.80

D. „ wiatrówki . 11.80

D. „ ezėlenka atlas. 7.90

D. » prunel. 6.50
Największy wybór obuwia Brezento-
wego, Gumowego, Pisżowego, Sznda-

łów oraz pantofll rannych.
, Prosimy sprawdzać nasze nizkie

fabryczne ceny.

WERE 
postępu prac coraz szerszych tema-|

życzenie mego rządu dalszej czynnej |pod!

 

zagranicą 8 zł.

 

Z. SSOWEEJK

Niedzielny
Zapowiedzia'wy na niedzielę wiecj

Stronnictwa Narodowego budzi zro-|
zumiałe zainteresowanie, tak ze!
względu na osobę prelegenta, pos.|
Petryckiego, jas również 1 temat
referatu, w którym prelegent ma)
zapoznać zgroniadzonych z przebie-|

W) dniu onegdajszym odbyło się
zebranie przedwyborcze Narcdowe-
go Komitetu Wyborczego, we wsi
Góry, rależącei do V-go okręgu wy-
borczego. _ Przemówienie wygłosić
miał p. Red. Kownacki, czołowy kan
dydat listy narodowej w tym okręgu,
lecz został on zatrzymany na ul. Mic
kiewicza przez policję w chwili, gdy
udawał się na wiec. Wraz z 1edakto-
rem Kownackira zatrzymano kilku
członków „Koł. Młodych” Str. Nar.

Mimo  ares:towania prelegenta
zebranie odbyło się, przy licznym u-|

JAK ZBIERANO PODPISY
NA LISTY NARODOWE?

Listy kandydatów Narod. Kom.
Wyborczego, złożone w Głównej
Komisji Wyborczej w środę 1 czwar-
tek zostały zaopatrzone łącznie w
6-ciu okręgach w 3522 poapisów, a

więc w liczbę przeszło dwukrotnie
wyższą, niż była wymagana. Bardzo
wiele osób zgłosiło się celem podpi-
sania list do lokalu Komitetu, przy

ul. Orzeszkowej, 11, co swiadczy

o popularności list narodowych.
Osoby, zbierające podpisy na listy
kandydatów w ;oszczególaych dziel-
nicach, spotykały się z najdalej idą-
cą uprzejmością i gotowością wszyst-

kich osób, do których się zwracały.
Pozwala to oczekiwać dobrych

wyników głosowania w niedzielę,
dn. 10-go czerwca.

Niektóre osoby, zbierające pod-
pisy, byfy na ulicach przedmiotem
napaści ze strony jakichś podejrza-

nych osobników. Kilka arkuszy z
pisami zostalo — przy lej spo-

sobności — odebranycn. Nie wpły-
nęło to natural'ie na wyaik pracy,
ale charakteryzuje dosadnie warun-
ki, w ktorych ioczy się akcja wy-
borcza,

ZIELONE KARTKI
MELDUNKOWE.

Z różnych stron napływają do
nas skargi, że Miejskie Biuro Ewi-
dencji Ludności czyni trudności przy
poiwierdzaniu prawa wyborczego

osobom zameldowanym na „zielo-

nych kartkach meldunkowych, czyli
na t. zw. czasowy pobyt.

Jak wyjaśniiiśmy u czynników
miarodajnych, czynienie tych tru-
dności jest bezpodstawne. Wszyscy
obywatele polscy, zamieszkali w
Wilnie od roku, mają prawo głoso-
wanią niezależnie od tego, na jakich
kartkach ich zameldowano.

MAGISTRAT NIE SPISAŁ SIĘ.
Osoby, zwracające się do miej-

skiego biura ewidencji ludności przy
Magistracie w związku z reklama-
cjami wyborczemi, niejednokrotnie
były świadkami niedostatecznej
sprawności tego biura, ale co gorsza
niezbyt wielkiej uprzejmości ze stro-
my personelu obsługującego. W
związku z tem wpłynął szereg 'skarg
na miejskie biuro meldunkowe do
Głównej Komisji Wyborczej.

ILE JEST LIST KANDYDATÓW
NA RADNYCH?

We wtorek, środę i czwartek
Główna Komisja Wyborcza przyj-
mowała listy kandydatów na rad-
nych. Złożono następujące listy pol-
skie:

Listy Narodowego Komitetu Wy-
borczego we wszystkich sześciu
okręgach, przyczem listy te otrzy-
mały numery następujące: w okr. I
— Nr. 2, w okr. II — Nr. 2, w okr.
IM — Nr. 5, w okr. IV — Nr. 4,
wokr.V—Nr.2 ; wokr. VI—
Nr. 3.

2) Centrala Chrześcijańskich
Związków Zawodowych złożyła listy
w pięciu okręgach (nie złożono listy
w Ill-im okręśu). Listy te otrzy-
mały numery następujące: w okr. I
—'Nr. 6, w oks. II — Nr. 5, w okr.
IV — Nr. 7, w okr. V— Nr. 4 i
w okr. VI — Nr. 8.

3) Listy Bioku Gospodarczego
Odrodzenia Wilna we wszystkich
sześciu okręgach. Listy te otrzy-

  

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Z!. 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.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

—

Ogloszenia
Terminy

Lada JA

Gipe SteonnichonNarodoueo
giem walki o samorząd miejski w
zachodnich dzielnicach Polski, a
przedewszystkiem w Łodzi.

Ponadto na wiecu niedzielnym
udzielane będa informacje co do
sposobu głosowania.

Wiec wyborczy w Górach.
dziale miejscowej ludności. Przema-
|wiał również jeden z mieszkańców
sąsiedniej wsi, wykazując zgubne

| skutki gospodarki sanacyjnej w Ra-
dzie miejskiej. Zdaniem jego uzdro-
wić może tę gospodarkę jedynie nie-
zależna całkowicie od wpływów ży-

dowskich Rada miejska, złożona z
narodowców. Zebrani z entuzjaz-
mem potakiwali wywodom mówców,
oświadczając się jednomyślnie za li-
stą Narodoweg: Komitetu Wybor-
czego.

Kronika wyborcza.
4) P. P. S. i Związki Zawodowe

złożyły listę ty!so w 4-ch okręgach;
w okr, I — Nr. 7, w okr. IV — Nr.8,
w okr.V—N:.3 i wokr. VI —
Nr. 7.

5) Lista pod nazwą „Front Ro-
botniczy“ ma podobno charakter
komunizujący. Żłożona ona została
tylko w okr. IV-ym i otrzymała
Nr. 3.

List żydowskich jest cztery, a
mianowicie:

1) Sjonistyczno - Socjalistyczny
Blok Wyborczy do Rady Miejskiej
m. Wilna, zgłoszony tylko w 4-ch
okręgach.

2) Lista „Buadu”, złożona w 5-iu
okręgach.

3) Lista Zjednoczenia Bezpartyj-
nego grup demokratycznych pracy
nad dobrobytem gospodarczym ży-

dowskiej ludności Wilna — tylko w

IIl-im okręgu.
4) Blok Agudos Izrael i Bezpar-

tyjnych Żydów Religijnych — tylko
w 2-ch okręgach,

Ponadto złozona została przez ja-
kichś „spryciarzy“ lista dywersyjna
pod nazwą narodowa lista naprawy
gospodarczej. Umieszczono na niej

bez pozwolenia i zgody nazwiska
kilku księży i kilku działaczy naro-
dowych. Ci nowi „naprawiacze”
mylą się, jeśli sądzą, iż kogoś na

swoją listę, która jest nieważna, na-
biorą.

ARESZTOWANIE
RED. KOWNACKIEGO.

W. czwartek miało się odbyć ze-
bramie we wsi Góry, na które z lo-
kalu Stronnictwa Narodowego przy
ul. Orzeszkowey wyryszyła grupa
członków Sekcji Młodych S. N.

Część Młodych opuściła lokal
o godz. 15.30, część wyruszyła około
16-ej, a reszta jeszcze później, Nie-
którzy z pośród Młodych byli umun-.
durowani.

Właśnie w towarzystwie dwóch
umundurowanych szedł red. Ko-
wnacki. Na rogu ul. Mickiewicza i
placu Katedralnego red. Kownacki
oraz jego dwaj towarzysze zostali
zatrzymani przez posterunkowego,
który następnie począł dopędzać
idących o 20—30 kroków dalej
dwóch innych  umundurowanych
członków Stronnictwa Narodowego.

Wszystkich zatrzymanych od-
prowadzono do 3-go komisarjatu,
skąd następnie samochodem poli-
cyjnym odwieziono do aresztu cen-
tralnego.

Około godz. 22-ej red, Kownacki
został zwolniony, natomiast jego
4-ej towarzysze, a mianowicie pp.
Karościak, Rudowicz, Bielaczyc i
Kułakowski, musieli przenocować w
zimnej celi.

Wczoraj wszyscy aresztowani sta-
nęli przed sądem  starościńskim,
oskarżeni o... „łamowanie ruchu” i
zakłócenie spokoju.

TRUDNOŚCI W KOMISJACH
OBWODOWYCH.

W niektórych komisjach obwodo-
wych wyborczych zdarzyły się wy-
padki, że dyżurujący członek Ко-
misji nie chcia! uwzględnić rekla-
macji, składanych przez wyborcę nie
we własnem imieniu, lecz innej oso-
by. Postępowanie takie jest nie-
prawne, gdyż i ustawa i regulamin

rczy wyraźnie zezwalają na* mały wszędzie Nr. 1.
zeklamowanie nietylko siebie, ale i
innych osdb. 3 RY:
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Randydaci Narodowi
do Rady Miejskiej.

Narodowy Komitet Wyborczy
zgłosił listę kandydatów do Rady

Miejskiej we wszystkich sześciu

okręgach m. Wilna. Odpowiada to
zasięgowi wpływów obozu narodo-

wego, które ogarnęły szerokie masy

i wszystkie dzieinice miasta. W; naj-

dalszych zakątkach Wiln: entuzja-

stycznie witano wysłańców Narodo-

wego Komitetu Wyborczego, chętnie

składając podpisy na jego listy.

Przez Wilno idzie obecnie potężny i

głęboki prąd narodowy. Złudzenia

iudności naszego miasta co do sanacji

i socjalistów prysnęły, uświadomienie

"narodowe wzrosło, dość wskazać na

powszechne dzis zrozumienie kwe-

stji żydowskiej. Dość ma też ludność

naszego miasta ludzi o karkach

glętkich, bez zdania i charakteru.

Ogląda się ona za ludźmi mocnymi,

ludźmi z charakterem, którzyby wy-

prowadzili ją z dzisiejszego nie-

znośnego położenia, i widzi ich w

obozie narodowym, ktory cd samego

początku czasów pomajowych zaj-

mował stanowisko wyraźne i zdecy-

wane, stanowisko, którego słuszność

dalszy bieg wypadków w pełni po-

twierdził. .

Układając swe listy kandydatów

do Rady Miejskiej, Narodowz Komi

tet Wyborczy pragnąi dać wyraz

najbardziej pełny i wierny tym ży-

czeniom ludności Wilna  Przede-

wszystkiem na listach tych znaleźli

się _ przedstawiciele wszystkich

warstw polskiego społeczeństwa, co

odpowiada idei jednosci nerodowej,

zespalającej w jedną całosć wszyst-

kich Polaków, craz faktowi, że ruch

narodowy opiera się dzisiaj na sze-

rokich masach.
Jako podstawa do podziału man-

datów przyjęta została zasada pracy:

pracy narodowej, t. j. służenia czyn-

nego idei narodowej — pracy pro-

duktywnej, t. j. pomnażania dóbr
materjalnych, stanowiących podsta-

wę dobrobytu ludności i niezależno-

ści gospodarczej narodu.
Obrona polskich warsztatów pra-

cy stanowi naczelne hasło Narodo-

wego Komitetu (Wyborczego przy
wyborach do Rady Miejsk'ej—to też
na listach narodowych reprezento-

wani są w dużej liczbie rzemieślnicy,
kupcy, robotnicy, oraz pracownicy
umysłowi.  Wyfoniły kandydatów

tych sekcje zawodowe, istniejące

przy Sironnictwie Narodowem, da-
jąc ręxojmię ich fachowości. War-

stwy produkujące mają najwięcej ży-

wotnych swych interesów w samo-
rządzie, dlatego też muszą być one

1eprezenlowane w nim jaknejliczniej.

Listy Narodowego Komitetu Wybor-
czego mają przedewszystkiem wy-
bitnie gospodarczy charalter.

Obok obrony polskich warszta-

tów pracy — obrona polskiego stanu
posiadania w mieście, tak ważna nie

tylko z gospodaiczego, ale ' narodo-

wego punktu widzenia, znalazła wy-

raz na listach Narodowego Komitetu

Włyborczego przez to, że mamy tam

liczne pizedstawicielstwo własności
nieruchomej — szczególnie drobnej i

średniej ze wszystkich dzie!nic Wil-

na, ze specjalnem także uwzględnie-

niem przedmieść. Katestrolulne po-
ioženie wiasności nieruchomej, gra
žba kompietnej :uiny, ewcniualność

przechodzenia tej własności w ręce
niepolskie — to są poważne względy,

które skłoniły Narodowy Komitet
Wyborczy, że na listach jego znaleźli
się powołani i kompetentni obrońcy

polskiego stanu posiadaria w mie-
ście.

Samorząd miejski jest dziedziną,i

która wymaga dwuch rzeczy: przy-,

wiązania do miasta i znajomości

spraw * potrzeb jego. Nazwiska lu-

dzi, figurujących na listach Narodo-

wego Komitetu Wyborczego, ludzi,
najściślej z miastem związanych, lu-

dzi, znanych ze swej dzisłalności
społecznej w inieście i d'a miasta,
jest gwarancją, że zespół radnych,
który obrany zostanie z list Narodo-

wego Komitetu Wyborczego, zadanie
swe wypełni z pożytkiem dla nasze-

go mia.ta.
Рга-а w samorządzie wymaga'

ciągłości, dlatego na listach Narodo-

wego Komitetu Wyborczego znajdu-

ie się wiele nazwisk b. radnych, któ

rzy przez swą pracę w komisjach

Rady Miejskiej w ciąg: kilku albo

nawet kilkunastu lat praktycznie

zaznajomili się z potrzebami miasta,

posiadają przeto potrzebne doświad-

czenie do stanowienia w jego spra--

wach. Uznając konieczność wyra-

» biania nowych ludzi, którzyby mogli

Przyczyny zwycięstwa obozu naro-,
dowego w Łodzi.

„Głos Lubelski* w ten sposób —|
i bodaj zupełnie trafny — charakte-

ryzuje częściowe powody zwycię-

stwa obozu narodowego w Łodzi:
Do zwycięstwa obozu narodowego w

Łodzi przyczyniło się w pewnej ».ierze sta-

nowisko obozu sanacyjnego i prosy sana-

cyjnej, które to czynniki nie p'cebierały w

środkach w stosunku do obozu sarodowego

i jego przewodniccącego. Wala przedwy-

borcza, poświęcenie ze strony mas wzrosły

przedewczystkiem po wypadkach trzecio-

majowych 1 aresetowaniach przywódców

Stronnictwa Narodowego, którzy w więzie-

niu przebywają już od 16 dni. Cała narodo-

wa Łódź pracował: tak, jak wmiała, jedni

stawiali do dyspozycji swe si*y. inni odda-

wali swój ostatni grosz na fundusz wybor-

czy, aby tylko przyczynić się do zwycię-

stwa. „Sanacja” do wyborów poszła z kpi-

nami pod adresem obozu narodowego, a

obóz narodowy poszedł do wyborów z silną

wiarą w zwycięstwo i z wierą w swój pro-

gram.

W związku z walnem.zwycięstwęm obo-

zu narodowego głowny komitet wyborczy,

obozu narodowego otrzymuje iiczne depe-|

szę gratulacyjne z całej Polski CalaPolska |

ocenia naieżycie ofiarność i poświęcenie

robotników iódzkich, którzy dążą wytrwale

i konsekweninie do zwycięstwa programu|

narodowego.

Żydzi a wybory.

Komunikaty urzędowe, przyno-

szące zestawienia, ustalające pro-

centowy rozdział mandatow pomię-

dzy uczestników kampanji wybor-

czej, nie dają należytego obrazu pod

względem politycznym. Dosć powie-
dzieć, że w bardzo wielu muastach

były unieważnione listy opozycyjne,

w pierwszym rzędzie narodowe, w

wielu też miastach żydzi giosowali
na listy sanacyjne i t. d.

Kwestją gicsowania żydów zaj-
muje się „Gaz. Warszawska”. Słusz-

nie przypomina ona, że w tyca trzy-

stu zgórą miastach, w których odby-

wały się wybory  liczpa żydów do-
chodzi do 40 procentów. Gdyby gło-
sowalį oni na swoje listy, mieliby —
ostrożnie licząc—około trzeciej czę-

ści mandatów. Tymczasem uzyskali
około 23 procentów mandatów na
wszystkie swoje listy.

Gdzie tkwi przyczyna tego zja-
wiska? Pismo odpowiada w ten spo-
sób:

Żydzi zrozumieli, że w obzcnych sto-
sunkach klęska wytorcza sanacii byłaby dla

nich groźnym ciosem. Postanowili. więc u-

czynić wszystko, aby nie dopuścić do takie-

go wyniku wyborów, w którym większość

polskiej ludności 'niejskiej opowiedziałaby

się za obozem na:odowym i jego progra-
mem, na którego czele figuruje hasło odży-

dzenia miast. I dletego żydzi, rezygnując

chwilowo z własnych mandatów, „dosypali”

sanacji kilkaset tysięcy głosów, zapewniając

jej w ten sposób „zwycięstwo w małych, a

chroniąc przed zupełną kompremitacją w

większych — za wyjątkiem Lwow» — mia-

stach.

Czy ta chytra polityka da żydom spo-
dziewane korzyści, w to można poważnie

wątpić. Wysługiwanie się sanacji obraca

przeciwko żydom nawet tę żywioły, które
w imię „demokrac,:”, czy „luizkošci“ do-

tychczas były im przychylne. Wiemy do-

brze, jakie są nastsoje np. w strennictwie

ludowem i wiemy, że artykuły filożydow-

skie w „Robotniku” nie są wyrazem uczuć

socjalistycznych mes robotniczych.

 

 I dlalego, nie zazdroszcząc bynajmniej

sanacji otrzymanego od żydów sukursu,

ograniczamy się do samego tylka jego zare-

jestrowania.

Obraz ogólny wyborów.

Jeszcze w tej chwili niepodobna
zdać sobie dokładnie sprawy z ca-
łości sukcesu obozu narodowego w
wyborach miejskich w ubiegłą nie-
dżielę. Będzie to jasne dopiero wte-
dy, gdy nastąpi obliczenie głosów,
które padły na 'isty narodowe i na
iisty sanacyjne,

„Kurjer POznaūski“ narazie w
ogólnych zarysach tak charaktery-
zuje stan rzeczy w b. Kongresówce:

bluffuje się czytelników gazet „sana-

cyjnych“ w ten sposób, że się przemilcza, w

ilu okręgach danej miejscowości unieważnio-

no listy narodowe i zestawia się liczby tak,

jak gdyby liczba mandatów, zdobytych

przez Stronnictwo Narodowe, pochodziła z

wszystkich okręgów danego miasta, t. zn.

tak, jak rzecz ma się z B.B. Daje to oczy-   zaprawić się do pracy społecznej,,
Narodowy Komitet Wyborczypo-|

mieścit na swych listach szereś

nazwisk młodych dziaiaczy społecz
nych. Liczni przedstawiciele starszej

i młodszej inteligencji — 'nżyniero-

wie, lekarze, prawnicy — dostarczą

Narodowemu  Kołu Radnych po:,

trzebną liczbę sif fachowych doPo-, szego <ryzysu i chaosu, jeżeli miasto ;

zytywnej pracy w komisjach,

Nie wchodzimy w analizę nazwisk, stoju i upadku, do takich lvdzi musi barskiego.

bo to jest zbędne, są one znane

powszechnie Wiinu z najlepszej stro-

ny, nie uważaniy zaś za właściwe

uprawianie reklamy osobistej. Dzia-
łacze, znajdujący się na raszych

listach, mają jedną tylko smbicję:|

być pożytecznymi swemu miastu i obdarzy Wilno swem zauł: r.em, od-.
sprawie narodowej. |

Nie są to ludzie konjunetury, lu-

dzie, ktorzyby w swem działaniu

kierowali się względami oscbistymi.

„„DRHENNIKMILENSKI

e prasy.
wiście zupełnie faiszywy obraz, ale o to

| właśnie chodzi.

Żadne jędnak .żonglowanie

nie zdoła zasłonić taktu bijącegc w oczy, że

w porównaniu z ostatniemi wyborami parla-

mentarnemi w roku 1930 zaznaczył się obec-

nie i to bardzo wielki ubytek głosów, odda-
nych na „sanację”, a zarazem olbrzymi

wzrost głosów narodowych, ktory waha się

między 100 a 1300 proc.
Stronnictwo Narodowe doznało popar-

cia przedewszystkiem ze strony szerokich
rzesz stanu robotniczego i średniego, ale w
niektórych środowiskach, np. w Lublinie,

uderza też duży sukces list narodowych w

okręgach, zamieszkałych przez *nteligencję

zawodową i urzędniczą oraz przez wojsko-

wych.

Jak już zaznaczyliśmy, wypadły wybory

dla Stronnictwa Narodowego zwycięsko

przedewszystkiem w zachodniej części b.
Kongresówki Ma to swoją głębszą przyczy-

nę ,ta bowiem część kraju jest pod wzglę-

dem politycznego i społecznego sposobu

myślenia bardzo zbliżona do z'em naszych
zachodnich.

statystyką

 

Wyniki wyborów w
Łodzi.

Wbrew ostatniemu doniesieniu
P. Ag. Tel., prasa warszawska po-
daje jeszcze nową iniormację' |

| Czwartkowe dzienniki łódzkie|
|poranne donoszą, że główna komiaja|
|wyborcza zakończyła o godz. 11,30
wieczorem ostateczne obliczania
głosów przy wyborach niedzielnych
i na podstawie dokładnych obliczeń
przydział mandatów przedstawią się
następująco: sanacja 9, obóz naro-
dowy 40, prorządowy blok żydow-
ski 10, sjoniści 4 PPS-owcy 7, Niem-
cy i Poalej-sjon lewica po ;ednym
mandacie,

Porażka sanacji jest tem większa,
że czołowi jej przedstawiciele, jak
komisaryczny prezydent iniasta inż,
Wojewódzki, jak poseł Fichna, jak
przewódca NPR-lewicy pos. Wasz-
kiewicz, jak przewódca fraków Płó-
ciennik — nie otrzymali mandatów.
Z posłów sanacyjnych udało się
z trudem wprowadzić do rady miej-

w szczęśliwej

kolekturze LICHT

Liga Morska i
Wilnie, wykorzystując pobyt w Wil-

wej sławy wirtuoza wiolonczelisty
Bogumiła Sykory, zwróciła się
do niego z prośbą o danie koncertu,
z którego całkowity docnod prze-
znaczony byłby na Fundusz Obrony
Morskiej.

Protektorat nad konceriem ła-
skawie objął p. wojewoda wileński,
Władysiaw Jaszczołt.

Koncert odbędzie się w dniu 5
bm. o godz. 8-ej wiecz. w Teatrze  skiej tylko pos. Wolczyńskiego.

 

W] czwartek ubiegiy Wuino ob-
chodziło uroczyście święto Bożego
Ciała. Obchód wypadł nadzwyczaj
okazale i zgrodmadził około 10.000
wiernych.

Z samego rana właściciele nieru-
chomoścj udekorowali bramy, drzwi
frontowe i okn» domów zielenią i
młodemi brzózkami, Na bramach za-
wisły chorągwi: z barwami narodo-
wemi. Okna mieszkań katolickich i
balkony przybrano girlandami z kwia
łów i zieleni, pošrėd ktėrych w oto-
czeniu świec wystawione były obra-
zy święte. Nadto girlandy dekorowa-
ły maie chorągiewki z barwami pa-
pieskiemi 1 państwowemi.
Ołtarze, przy których miano spiewać
Ewangelje, urządzono: z prawej stro-
ny od wejścia co kościoła św. Kazi-
mierza, u drzwi wejściowych do koś-
cioła św. Jana, przy Bazylice Wileń-
skiej, koło kaplicy św. Kazimierza,
oraz ostatni w bramie, prowadzącej
na podwórze kościoła św. Jerzego.

Nabożeństwa.

Z okazji święta Bożego Ciała we
wszystkich świątyniach wileńskich
odprawione zostały uroczyste Msze
św. Odbyły się cne do godz. wpół do
jedenastej zran:

Główne nabożeństwo odprawione
zostało o godz. 10 zrana w kościele
św. Kazimierza Celebrowai je J. E.
ks. Arcybiskup — Metropolita w 0-
becności przedstawicieli władz ad-
ministracyjnych ; samorządowych na

‚ woj. Jaszczołtem 1 prezy-
leszewskim, wojskowości

czele z
denteni

„a społeczeństwa.

Procesja.

Na 20 minut przed zakończeniem
nabożeństwa zaczęły przybywać or-
ganizacje. Szkoły powszechne +. śred
nie zakłady naukowe oraz stowarzy-
szenia akademickie, idowe, zawodo-
we, sportowe i religijne ustawiono
na ul. Wielkiej i Zamkowej w stronę
Placu Katedrainego. Procesje zaś z
poszczególnych kościołów pomiesz-
czono za nimi na ul. Wielkiej.

Po sumie, gdy Arcypasterz wy-
szedł z Przenajświętszym. Sakramen-
tem z kościoła odśpiewana została
pierwsza Ewengelja.  Odśpiewał ją
przy ołtarzu, ustawionym z prawej
strony wejścia do kościoła sw. Ka-
zimierza, ks. Kanonik A. Cichoński.
Po tem ruszyła procesja ul. Wielką
do drugiego ołiarza, ustawionego u
wejścia do kościoła św. Jana.

Czoło procesji otwierały szkoły,

gimnazja i licea luż za nimi postępo-
wały różne związki i stowarzyszenia'
zawodowe i rzemieślnicze oraz or-
ganizacje sportowe na czeie z „So--
kołem . Dalej kroczyły korporacie i
stowarzyszenia katolickie akademi-
ków, za którem: szły organizacje re-
uigijne, filantropsjne, charyiatywne i
ideowe. Diugim szeregiem wyciągnę-
ły się procesje poszczególnych koś-'
ciołów. W zakończeniu tych procesji
postępował chó*, zakonnice 1 zakon-
nicy dwu szeregami oraz duchowień-
stwo świeckie, Poprzedzany przez
liczne duchowieństwo kroczył pod
baldachimem, niesionym przez czte-
rech księży, J. E. Ks. Arcybiskup -
Metropolita z Frzenajświęlszym Sa-
kramentem. Za baldachimem kroczy
li przedstawicie.e władz, wojskowoś-
ci i społeczeństwa. Procesję zamyka
1a kompanja wojska, za którą szedł
kordon policji, pilnującej porządku.
A w końcu, jak wielka tala, posuwa-
ła się ludność, wśród której znaczny
odsetek stanowili mieszkańcy pro-
wincji, a szczególnie włościanie.

Morze ludzj z pobożną pieśnią
na ustach płyneio ulicą, Nad głowa-
mi wiernych powiewał las chorągwi
różnobarwnych i sztandarow koloro-
wych. Szczególnie zaś bardzo pięk-
nie kontrastowały białe chcrągwie
procesyj kościelnych z zielenią i
kwiatami, któremi przybrano niższe
kondygnacje domów. |

Drugą Ewanżelję odśpiewał ks.
Kan. Sawicki. Z przed kościoła św.
Jana procesja ruszyła w stronę Ka-
tedry, śpiewając przepiękną pieśń
„U drzwi Twoich".

Trzecią Ewangelję odśpiewał ks.
Chaleck; przy ołtarzu koło Bazyliki.
Z Placu Katedralnego procesja udała
się na ul. Orzeszkowej, gdzie usta-
wiwszy się w skwerku E, Orzesko-

na Pohuiance. o
Ze względu na osobę znakomite-|

go artysty i biorąc pod uwagę
| wzniosły cel — należy przypusz-|medja W. Szkwarćina p.t. „Cudże dziecko”
,czac, iż imprezą tą zainteresują się „Z p. S. Zieliūską w roli matki. Ceny zniżone:

Dzień Bożego Ciała wWilnie najszersze warstwy społeczeństwa.

Lr m

 

Bogumił Sykora jest jednym z
najznakomitszyca wirtuozów-wiolon-
czelistów. W Ameryce osiągnął
sukces olbrzymi. Prasa tamtejsza
z entuzjazmem pisała o jego grze.
Według „New-York Tribune'* Syko-
ra „jest najwspanialszym wirtuozem
współczesnym, posiada świetną te-
chnikę. Jest genjalnym wykonawcą
najtrudniejszych utworów  muzycz-
ny: > "> Kalio Nnsiono mistinius

Wi Japonji Sykora odniósł nie
mniejszy sukces. Występował on
tam w 350 koncertach.

Występ jego w Wilnie jest więc
nielada sensację i ucztą dla melo-
manów sztuki, wej i na ul. tej samej nazwy, wysłu-

chała czwartej Ewangelji, ktorą od-|
śpiewał ks. rekior Uszyłło.

Na zakończenie Arcypasterz u-
dzielił błogosławieństwa, odmówił Li
tanję z wiernymi oraz w końcu zain-
tonował: „Boże coś Polskę”,

Następnie Najświętszy Sakra-
ment odniesiony został do kościoła
św. Jerzego.

Tegoroczny obchód wypadł nadz
wyczaj imponująco. W procesji brało
udział około 10.000 wiernych.

  

J.E. Ks. Arcybiskup - Metropo-'
lita Romuald Ja'brzykowski, po pro-
cesji Bożego Ciała, udał się do swe- |
śo pałacu przy ul. Zamkowe; Na-;
stępnie około żrdz. 2 p.p. wyjechał|
do Trynopola . m. r. S. 

ŻYCIE KATOLICKIE.

Konsekracja Ks. Biskupa-sufragana śląskiego
(Katowice - KAP), W niedzielę

dnia 3 czerwca b. r. odbędzie się

konsekracja nowomianowanego ks.

Biskupa - sufragana dr. Teofila
Bromboszcza. Sakry biskupiej udzie-
ili J.E. Ks. Biskup Stanisław Adam-.

TTIR SIST i EET TOKIL AK йа и

Wielu z nich poświęciło swe życiowe

karjery dla swych przekonan. Są to

ludzie zasad — ludzie mocnej wiary;

i twardej woli — ludzie, ktorzy pra-
cą swą, trudem swym, usobistem

poświęceniem, chcą wykuć mową

Wielką Polskę.
Jeżeli świat ma wyjść z dzisiej-

nasze ma dźwiśiąć się ze swego za-

przejść ster spraw public>rych, do
ludzi, którzy nie o siebie, aie o dobro

ogółu troszczyć się będą, co wyka-
zali swem dotychczasowem życiem i

działalnością.

To też niewątpliwie ich właśnie

dając w dniu 10 czerwca giosy swe
na listy Narodowego Komiteiu Wy-
borczego.

 

ski współkonsekratorami będą J. J.
E. E. Księża Biskupi Kubina Gawli-
na. Konsekracja odbędzie się w My-

RYGA (Pat) Z Kowna donoszą:
Minister spraw wewnętrznych Ru-
stejko podpisał rozporządzenie o
zamknięciu „klubu politycznego.
Klub ten odgrywał w życiu inteli-
gencji litewskiej bardzo ważną rolę.
Należeli do niego profesorowie uni-

Bezczelny rabunek w korytarzu ministerstwa
oświaty w Kownie.

KOWNO. Onegdaj w korytarzu
ministerstwa oświaty na kasjera
tego ministerstwa, F. Buczysa, na-
padł jakiś osobnik, który poc. grożbą
sewoiweiu zażądał wydania teczki
z 23 tys. litów gotówki, podjętej
|przez buczysa z banku państwowe-
go na wypiatę pensji. Ponieważ Bu-
czys odmowił wydania teczki i się-
śnął również po broń, napastnik
użył broni, strzciając dwukrotnie do
kasjera, a następnie porwał teczkę

Upoły w Ameryce.
NOWY JORK. (Pat). W zachod-

 

słowicah, gdzie Ks. Biskup - suiragan , nich Stanach Ameryki Północnej pa-
jest proboszczem. nują niebywałe upały. Termometr

Najlepsze wyniki osiągniesz
kupując los Loterji Państwowej

„DROGA DO SZCZĘŚCIA"
Oddział: GDYNIA, Św. Jańska 10.

PRZED KONCERTEM SYKORY.|
Kolcnjalna wj

nie w sprawach rodzinnych świato-|

аМЕОПИЛОЛО AB WRZE KOZY ASCTZEM SRCZZOZZ NIK WORUREZNETWA

Za „dyskusję wileńską*
zamknięto „Klub Poiityczny* w Kownie.

 

Redaktūr «Gazety Poi-

twskazuje temperaturę przewyższa
'jącą 100 siop. К. w cieniu. W Aber-
deen 106, w Minneapolis 105, w Chi-
|cago 102. Szkoły zostały zamknięte.

aRiLj> SKazany Za zNięe istnieją poważne obawy, że upały i

Sławienie.
Wj środę zakończony żoslał, cią*

„ gnący się od lat czterech, proces re-
' daktora odpowiedzialnego „Gazety
Polskiej', iadetsza Hiża, Red. Hiż.
| został pociągnięty do odpowiedzial-
| ności za zamieszczenie oszczerczego

świadek w procesie brzeskim, szcze-
śółowo omawiał etatystyczną polity-

jartykuły na prezesa Klubu Narodo-|
,wego w Sejmie, prof. Romana Ry-|

Profesor, zeznając jakoi

od dłuższego czasu panująca susza
wpłyną u,emnie na zbiory. Obawy te
odbiły się już na notowaniach gieł-
dowych w Chicago. Z 38 stanów 35—
ucierpiało z powodu panującej od
ałuższego czasu suszy,

 

'

„nictwa šwiadkėw, Wyższych urzęd-
ników Min. Skarbu i t. p. Ostatecz-
nie jednak doszło do decydującego
rozstrzygnięcia.

Przed tygodniem sąd przesłuchał
szereg świadków w sprawie prof. Ry

kę gospodarczą obecnego regimu. W | barskiego, w środę zaś zapaał wyrok
związku z tem artykuł zarzucił pre-

, zesowi Rybarskiemu, iż prof. ce-
'lów politycznych, posługuje się Iai-
szem i kłamstwem. Й

Proi. Rybarski natychmiast zare-
agował na napaść, wniósłszy skargę
do sądu, lecz od tego czasu sprawa
„zaczęła przechodzić różne koleje w
„przeciągu lat czterech, będąc ciągle
'edraczana, spowodu

Sąd uznał wimę redakcji „Gazety
Polskiej” i wymierzy redaktorowi
odpowiedzialnemu karę 4 miesięcy
aresztu, oraz grzywnę w wysokości
800 zł. W motywach sąd uznał, że
posądzenie kogoś o skiadanie šwia-
domie fałszywych zeznań jest prze-
stępstwem, obrona, zaś nie przedsta-
wiła żadnych dowodów, usprawiedli-

niestawien-|wiających słuszność zarzutów,

 

     
Wilno
Wielka 44
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Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie

Bernardyńskim. — Dzisiejsza premjera

„Małżeństwo i jazzband”, Dziś, o godz.

m. 30 wiecz. premjzia lekkiej, z brawurą na'

| pisanej komedji p. t. „Małżeństwo i jazz

band“, piora Cd. Vautela i P, Vetęra. Jes:

to dowcipna satyra, wymierzona sa

 

| nowoczesnym żonom, które małżeństw!

| traktują jako zabawę. W. rolach głównyci

Įprystapią: рр. Т. Suchecka, H Skrzydłow

ska, J. Jasińska-Detkowska, M. Szpakiewi
czowa, J. Woskowski, J. Kersen, E. Ścibo:
rowa, E. Gliński, K. Dejunowicz i W. Ścibor:

|który sztukę tę wyreżyserował. Oprawa

sceniczna W. Makojnika.

—Niedzielna popołudniówka w Tami
| Letnim. W niedzieię o godz. 4-ej popoł. ko

| — Bajka dla dzieci w Teatrze Letnim:

| W niedzielę o godz. 12 m. 30 po poł. dan  
   

  

 

| wykonaniu prywatuej

Z Ceny propagandowe.
| — Teatr muzyczny „Lutnia* Dzisi
premjera „Orłow”.

, czyckiej. Dziś'o godz. 8 m. 30 wiecz. pre”

mjera słynnej operetki Grarichstaedten

„Orłow”, odznaczającej się nad wyraz pięk”

ną muzyką, oraz interesującą treścią. Wroli

głównej wystąpi ulubienica Wilna, znakomi| sz:
ta śpiewaczka, primadonna teatrów w:

szawskich, Janina Kulczycka, w otoczeniu
najwybitniejszych sił zespołu artystycznego

z Hałmirską, Dembewskim, Domosławskim.

Szczawińskim i Tatrzańskim na czele. Ze”
spół baletowy pod kierownictwem J. Cie“

sielskiego wykona szereg efektownych pro”
dukcji baletowych: „Czastuszki ', „Kwiaty'!
oraz „Hallo Chapln“. Nowe  małowniczi

' dekoracje i kostjumy tworzą piękne obra

mowanie całości. Opracowanie reżyserski:

M. Domosławskiego. Premjera wywołał

„wielkie zainteresowania. Ceny letnie. Aka”
demicy korzystają z ulg biletowych.

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni”
Jutro przedstawienie popołudniowe pó

cenach propagandowych „Noc w San Se
bastjano”, urozmaicona baletami i ewolucja”

mi tanecznemi. Obsada premje-owa. Cenf
propagandowe od 25 gr.

— Koncert Chóru Łotewskiego w tea“
trze na Pohulance. Jutro o godz 8 m. 30 w*
odbędzie się jedyny koncert Chóru Łotew”

skiego Reitera, który po tournóe zagranic4'

co

ni.

 

   

 

  
 

 

 
w drodze powrotnej da swėj Копсег!*В
Wilnie. "Lia

w:
w:

Rozpowszechniajcie |w
bony jałmużnicze „Caritasu. ko

y
wi

tp
We

od
go

wersytetu, działacze politycznii spo|50
łeczni oraz dziennikarze. Wedle|dz
krążących pogłosek zamknięcie klu*|w
bu wiąże się ściśle ze stanowiskiem
niektórych jego członków w sprawić| цу
wileńskiej. mi

do
Wc

ks i rzucił się do ucieczki. Lekko ran*
ny kasjer nie siracił przytomności i
oddał kilka strzałów za uciekają"
|cym, raniąc go w nogę. Na skutek
zarządzonego aiarmu z
nego rabusia ująć na ulicy. Stawiał
on rozpaczliwie opór, który zreszt:
został złamany. |

Opryszkiem jest zredukowany
urzędnik 25-letni Piotr Ogintas,
którego osadzono w; więzieniu.

  
   

    

   

    
    

 

  
    

     

 

   

 

    

  

Kard. llond u prezydenia Francji, |
PARYŻ. W czwaitek prezydent

tepubiki Lebrun przyjął na dłuższej
audjencji prymasa Polski Hlonda W
towarzystwie ambasadora Chłapow*
skiego. W bankiecie w ambasadzie
pelskiej wzięło udział 40 osób m.
in. minister sprawiedliwości Cheroa|zą
< małżonką 1 kardyaai Verdier. PO
bankiecie urządzono raut. ą

&

Wydobywanie górników
z kopalni Buggiagen,

BERLIN. (Pat). W miejscowości
Buggiugea, gdzie przed 10 dniami
w wypaaku górniczym zginęło 86
ufiar, nastąpiio dziś otwarcie zamu*
rowanego wówczas szybu. Ogień w
gtębi szypu już caikowicie wygasł,
pizystąpiono więc do wydobycia
górników.

—ааоаьа ssa ul aimЙ

Zniknięcie wsi.
PESZAWAR. (Pat), Wieś Awga*

misz, składająca się ze 150 domów
zniknęła całkowicie podczas trzęsie”
nia ziemi. Wiypadek ten poprzedziły
ulewne deszcze i grzmoty podziem-
ne. Ludność ostrzeżona w porę przed
śrożącem: niebezpieczeństwem zdo-
iała opuścić zagrożone miejsce. -— maj nb



Dziš ostatni
 

KRONIKA.
po
a

z. 8

na'| był się uroczysty obchód 500-letniej

rocznicy zgonu króla Władysława

Jagiełły, zmarłeśo w nocy z 51 maja
na 1 czerwca 1434 roku w Gródku
Jagiellońskim. Wspomniany obchód
zorganizował Komitet Obchodu Wi-
leńskich Rocznie Historycznych.
Uroczystości zapoczątkowała

Msza św. żałobna, którą o godz. 11
zrana celebrował w kościele św.
Jana J. E. ks. Arcybiskup-Metropo-
lita Romuald Jaibrzykowski w asy-
ście duchowieństwa. Kościół na tę
podniosłą uroczystość przybrany zo-
stał kwiatami » zielenią. Pośrodku
nawy głównej ustawiony był dużych

im) rozmiarów katałalk, tonący w zie-
ana leni i kwieciu oraz rzęsiście ilumi-

Tej nowany światłem. Na katafalku,
'w| oprócz krzyża, znajdowała się ko-
Ni rona. -.W. czasie nabożenstwą ks.

kap. P. Śledziewski wygłosił kazanie
sokolicznościowe. Mszy św. słuchali
(а przedstawiciele władz administra-
re'| cyjnych z woj. Jaszczołtem na czele,
ens| duchowieństwo, przedstawiciele woj-
ek skowości oraz organizacyj społecz-
roli nych, które przybyły do kościoła ze
mi| sztandarami.
rar“ Wieczorem v godz. 6 w niezmier-
mivj nie podniosłym 1 uroczystym nastro-
eg? ju odbyło się w Auli Kolumnowej
im] posiedzenie ku czci króla Włady-
Ze”
ie”
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ty”
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ka”
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JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?
Pogoda naogół słoneczna o nie-

co większem zachmurzeniu w dziel-
nicach wschodnich i południowych.
Dość ciepło. Słabe wiatry miej-
scowe. Słaba skłonność do burz.

DYŻURY APTEK.
Dziś w aocy dyżurują

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 73

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jai-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh:.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), or
Piszek.

2 
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

Katolicki Związek '/ Polek
rchidiecezjj Wileńskiej zaprasza
wych członków i osoby z poza or-

' |kanizacji do licznego wzięcia udziału
w procesji jubileuszowej, zorganizo-
wanej staranieni Katolickiego Sto-
Warzyszenia Polek par. św. Jana w
Wilnie, która wyruszy w niedzielę

| dn. 3 czerwca z kościoła św. Jana,
by pod przewodnictwem kapłana od-
Wiedziė wskazane kościoły 1 w ten
tposób ułatwić członkom spełnienie
warunków potrzebnych do uzyskania
odpustu z okazji roku jubileuszowe-
go. Zbiórka wszystkich życzących
sobie wziąć udział w procesji w nie-
dzielę dn. 3-go czerwca o godz. 15
w kościele św. Jana.

—Pielgrzymka, Jutro o godz. 6
m. 30 z kościoła św. Ducha (po-Do-
minikańskiego) wyruszy pieigrzymka
do Kalwarji, Chrzešc. Związków Za-
wodowych. Prowadzi pielgrzymkę
ks, AL. Mościcki.

SPRAWY MIEJSKIE.

—Dalsza rozbudowa elektrow-
Ni. Wobec znacznego wzmożenia
Się popytu na prąd elektryczny,
tlektrownia miejska zmuszona jest
twięsszyć nasilenie prądu. W związ-
u z tem zaszia konieczność prze-
udowania jednej z wielkich turbin.
la dokonania tych prac Zarząc
iejski sprowadza ze Szwajcarji kil
u specjalistów monterów. Jedno-
ześnie ma być zainstalowany no-
y kocioł wykonany przez jedną z

fabryk krajowych. Te kapitalne in
Westycje elektrowni obliczone są ne

о*
le
sd

ie
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|były odkładane z powodu braku

; nych zakonspirowanych

 

Obchód 500-lecia zgonu króla Władysława
- Jagiełły.

Wczoraj w naszem mieście od-1sława Jagiełły przy udziale władz
administracyjnych, samorządowych,
wojskowych, przedstawicieli społe-
czeństwa i różnych organizacyj.-

Posiedzenie zagaił p. rektor Sta-
niewicz, podkreślając w krótkiem
przemówieniu charakter obchodui
znaczenie tego jubileuszu, a w koń-
cu wezwał zebsanych do uczczenia
pamięci króla Jagiełły przez po-
wstanie. Zebrani powstali w skupio-
nej ciszy uczciii pamięć wielkiego
króla.

W: obszernym, starannie przygo-
towanym referacie p. prof. Stani-
sław Zajączkowski omówił rolę dzie-
jową króla Jagiełły.  Prelegent,
opierając się na obszernym materja-
le historycznym, wykazał, jak wiel-
ką rolę odegrai Jagiełło w kształ-
towaniu się procesu dziejowego na
wschodzie Europy.
W dalszej części odczytu prof.

Zajączkowski omówił działalność
Jagiełły nad podniesieniem stanu
kulturalneśo Litwy, stwierdzając, że
dał on temu krujowi kulturę zacho-
dnią oraz uratował najbardziej li-
tewską część Litwy, Żmudź, od oku-

pacji krzyżackiej.
Zebranie zakończył śpiew chóru

„Echo”, który pod batutą p. prof.
Kalinowskiego wykonał bardzo pię-
knie psalmy Gomółki. m, r, S.

 

— Poczekajmy. Podobno elek-
trownia miejska przystąpi do eświet-
lenia t. zw. Traktu Batorego na ca-
łej jego przestrzemi. Mieszkańcy
Traktu miejednokrotnie już zwracali
się do magistratu z preśbą © zain-
stalowznie tam oświetlenia uliczne-

Dotychczas jednak roboty te

odpowiednich funduszów. Zdaje się,
że i teraz będą też odłożene.
— Remonty mostów. Mosty

„wileńskie łącznie z kolejowym przy
(ul. Raduńskiej będą odnowione i
przernalowane. Remonty mostów
odbędą się w okresie od 15 czerw-
ca do sierpnia.
— 24 tajne rzeżnie w Wilnie.

Miejska kontrola mięsa w ciągu
kwietnia ujawniła 24 tajne rzeźnie
w Wilnie przeważnie prowadzone
przez handlarzy żydów. W ujawnio-

rzeźniach
zakwestjonowano kilkaset kilog'
tego, a nieostemplowanego mięsa.
Ujawnione tajne rzeźnie w więk
szości wypadków znajdowały się w
pobliżu śmietników, ustępów i staj-
ni i stan ich pod względem higje-
niczno-sanitarnym był niżej wszelkiej
krytyki. Kilkanaście osób, trudnią-
cych się prowadzeniem nielegalnych
rzeźni. pociągnięto do odpowiedzial
ności karnej.

SPRAWY SANITARNE.
— Kontrola sanitarna wyiwór

ni lemoniady. W mieście przepro
wadzono lustrację w wytwórniach
lemoniady. Stwierdzono, iz jedna z
wytwórni sporządza lemoniadę ze
złych barwników z domieszką sa-
charyny. Wytwórnię zamknięto
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
—Hojny rozdział kar administra-

cyjnych, W ciągu ubiegłego mie-
siąca poszczegėine komisarjaly P. P.
sporządziły ogutem 1905 protoku-
łów za rozmaitego rodzaju wykro-
czenia przeciwko przepisom admini-
stracyjnym. Najwięcej kolizyj z temi
przepisami notują rubryki: ruch ko-
łowy, zakłócenie spokoju publiczne-
go, opilstwo, mieoświetlanie klatek

schodowych i t. p.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staje dziś do przeglądu?

WI kolejnym dniu przeglądu rocznika

 

 

DZIENNIK WILEŃSKI

wszyscy mężczyźni urodzeni w tym
roku z nazwiskami rozpoczynają-
cemį się na literę S, zamieszkali na
terenie I komisarjatu P. P.
— Ćwiczenia wojskowe nauczy-

cieli. Władze wojskowe zawiado-
miły kuratorjum, iż podania nauczy-
cieli, studjujących na kursach wa-
kacyjnych, bynajmniej nie zwalniają
zainteresowanych od  obowiązko-
wych ćwiczeń wojskowych, przypa-
dających w b. r.

dla oficerów, podchorążych, tak i|
podoficerów i szeregowych.  W|
związku z tem władze szkolne nie |
będą udzielały żadnych w sprawie!
tej informacyj, gdyż wszyscy nau-|
czyciele, podlegający w b. r. ėwi-'
czeniom — muszą je odbyć w ozna-!
czonych terminach. A

SPRAWY PODATKOWE,
— Podatki od psów Iszyldów.

Wydział podatkowy magistratu przy-
stępuje w najbliższych dniach do
rorsyłania nakazów płatniczych na
podatek od psów i szyldów.

Podatek od psów wymierzany
est po 5 złotych od psa (dotych-
czas 10).

Jeżeli chodzi o podatek od szyl-
dów to wymiar jego również został
zeformowany w ten sposób, że ca
łe miasto podzielone zostało na
dwie strefy. Pierwsze, obejmująca
śródmieście i ulice główne na przed-
mieściach, będzie opłacać podatek w
normach dotychczasowych. Dla ulic
zaś położonych na peryferjach mia-
sta zastosowana została 50 procen-
towa obniżka.

Podatek natemiast od szyldów
dwuchstronnych i latarń o charak
terze szyldowym został w roku bie-
żącym zwiększony do 50 złotych
od keždego objektu.

Podatki te płatne są w ciągu
ea.
SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Muzeum Przyrodnicze U.S.B.

(Zakretowa 23) w dniach od 4 do
17 bm. włączni: urządza pokaz cho-
rób i szkodników roślin uprawnych
Wileńszczyzny. Pokaz obejmować
będzie okazy muzealne szkodników
i ich uszkodzeń, fotografje, rysunki,
mapy oraz popularne objaśnienia,
odnoszące się do biologji wystawio-
nych objektów. W ciągu tego czasu
Muzeum będzie otwarte codziennie
od godz. 11—14. Wejście dia doro-
słych 50 gr., dia uczącej się mło-
dzieży 20 gr. Wycieczki płacą po
10 gr. od osoby. *

: Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Walne zebranie Polskiej Ma-

cierzy Szkolnej. Zarząd Centralny,
P. M. S. w Wilnie niniejszem powia-|
damia, że w niedzielę dn. 17-go czer-
wca r. b. o godz. 12-ej w lokalu Za-
rządu Centralnego w Wilnie, ul. Wi-
leńska 23 m. 9 odbędzie się zwyczaj-
ne walne zebranie Polskiej Macierzy
Szkolnej Ziem Wschodnich w Wilnie
z następującym porządkiem dzien-
nym:

1. Zagajenie i wybór prezydjum.
2. Odczytanie protokółu z ostatniego
zebrania walneśo. 3. Sprawozdanie
z działalności zarządu za okres 1933-
34 a) ogólne, b) finansowe. 4. Spra-
wozdanie Rady nadzorczej, 5. Dy-
skusja nad sprawozdaniami. 6. Uzu-
pełniające wybory do Zarządu i Ra-
dy nadzorczej. 7. Wolne wnioski.

Zarząd Centralny P. M. S. prosi
wszystkich członków Towarzystwa
o niezawodne przybycie,

Łącznie z walnem zebraniem To-
warzystwa odbędzie się zjazd przed-
stawicieli Kół Macierzy okręgu Wi-
leńskiego, mający na celu opracowa-
nie zakresu i planu prac kuliuralno-
oświatowych Macierzy na najbliższy
okres. ‚
— Loterja iantow2. Na kolonje

letnie i obozy harcerskie Koło Przy-
jaciół VI wileńskiej drużyny harce-
"rek im. Marji Konopnickiej urządza
w dniach 2, 3 i 4.b. m. loterję fanto-
wą w ogródku obok Sztralla Czer-
wonego į zwraca się do społeczeń-

ip

 

dla podanych i;
ogłoszonych roczników zarówno jak |

— Posiedzenie sekcji Historji
Sztuki odbędzie się w dn. 5 b, m, o
godz. 8 wiecz. w sali Seminarjum
Archeologji Klasycznej U. S. B. ul.'
Zamkowa 11 (drugie podwórze na
prawo). Na porządku dziennym: Re-|
ierat dyr. Michała Brensziejna „Mu-|
zea w Republice Litewskiej* i wolne;
wnioski.

ODCZYTY.
— Pokaz fiimowy p. t. „Ryba-

ctwo w Polsce", poprzedzony wstę-|
pem prof. dr. Staffa z Warszawyod- |
będzie się w sali Wileńskiego Towa-|
rzystwa Lekarskiego (Zamkowa 24)
dziś o godz. 19 Odczyt ; pokaz zor-|
ganizowane są przez Polskie Tow.|
Przyrodników im. Kopernika,Wstęp |
wolny. Goście mile widziani.
— Odczyt z podróży do ZSSR.

Jutro o godz. 19ej w lokalu ln
stytutu Naukowego Eurosy Wschod
niej, Arsenalska 8, doc. dr. Wiktor
Sukiennicki wygłosi odczyt sprawe
zdawczy z podróży de ŻSRR.

Wstęp za zaproszeniami, które
można dostać w Sekretarjacie In
stytutu dziś w godz. od 17. ej do
19 ej

SPRAWY SZKOLNE.
— (Centralna Bibljoteka Peda-

gogiczna przy Kuratorjum Osręgu
Szkolnego Wileńskiego w Wilnie
(czytelnia i wypożyczalnia) będa
zamknięte ed dnia 19.VI do dnie
30VI włącznie w związku z dorocz-
ną kontrolą księgozbioru.

Uprasza się czytelników o zwrot
wypożyczonych książek przed dniem
15 VI 1934 r.

SPRAWY AKADEMICKIE.

— Akad, Koło Misyjne, Jutro od-
będzie się ogólve pożegnaine zebra-
nie w lokalu Koła (Wieika 64) o
godz. 10 rano. Zebranie poprzedzi
Meza św. i Komunja św. o godz. 9-ej
w kaplicy. Obecność członków, ze
względu na program wakacyjny, ko-
nieczna,

— Wielka zabawa w Ognisku
Akademickiem. Dziś w salonach
Ogniska Akademickiego (ul. Wiel-|
ka 24) odbędzie się zabawa taneczna
z atrakcjami i niespodziankami. Po-
czątek o godz. 21-ej. Bufet na miej-
scu. Do tańca przygrywać będzie
'azz akademicki

!

RÓŻNE.

— „Dzień Spółdzieiczości' w
naszem mieście obejmie uroczy
sią Akademją w sali Konserwator
jum Muzycznego o godz. 12 m. 30
Na program jej złożą się: hym:
spółdzielczy, odczyt o spółdzieczośc
p. B Peždiiora, wreszcie dział kon
certowy w wykonaniu artystów
opery i dramatu pod kierownictwem
prof A. Ludwiga.

Pozatem redjostacja wileńska e
godz. 15 m. 30 będzie transmito
wać z Warszawy specjalną audycję

WYPADKI

— Oiiara niebezpiecznej zabawy.
Małoletni chłopak Kuciul, bawiąc się
straszakiem, załadował doń prawdzi-
wą kulę rewolwerową i spowodował
wystrzai, raniąc ciężko Jozeię La-
pińską (Szklanna 9), kiórą Pogoto-
wie Ratunkowe odwiozło do szpitala.

— Zatruty denaturatem wieśniak. Na
chodniku przy ul. biskupiej 2 znaleziono le-
żącego Krasowskieżo Remigjusza, mieszkań-

ca wsi Kropiwnica, rolnika, z objawami za-

trucia się denaturatem. Pogotowie Ratun-
kowe odwiozło Krasowskiego do szpitala
żydowskiego w stanie bezprzytomnym.

KRONIKA POLICYJNA.

— Ucieczka oszustki. Do policji
wpłynąi szereg doniesień przeciw-
ko mieszkance Wilna Racheli Ceras
(Wielka 33), która, pobrawszy od
kilkunastu osób kaucje pieniężne,
zbiegła . pea kg

— Kradzież pizy ul. Montwiłłowskiej.

Malinowskiej Zofji (Montwiłłowska 34) nie-
znani sprawcy skradli z mieszkania zega-

rek złoty z bransoletką, kolczyki, broszkę

złotą, cukiernicę 1 torebkę skórzeną z 45   
 

    

   

dzień sprawdzania spisów wy
Spieszcie do biur. Komisyj Obwodowych. Pamiętajcie, że kto jest pominięty w spisie, ten nie będzie miał prawafgłosu.

GB LAK|

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

SĄ?
PARE

od 11—3 i od 6—8 wiecz. |

MANY

 

Nr. pozw. Z F. O. 58/34—5/334 r.

 

Tragiczna śmierć chłopca nad Wilenką.
Na górze Tszykrzyskiej, między

wzniesieniem, na którem znajdują
się trzy krzyże, a drugiem wzniesie-
niem od ul. Popowskiej, ciągnie się
w stronę Wilenki głęboki jar o stro-
mych zboczach

Ściany jaru. wskutek działania
wody, są stale podmywane i wciąż
się osypują, stwarzając dla spacero-
wiczów poważne niebezpieczeństwo.

(Tuż u wylotu tej rozpadliny znaj-
duje się piasczyste zbocze góry
Bekieszowej, na którem w dni po-
godne bawią się dzieci.
W ubiegły czwartek po południu

również na zboczu tej góry bawiła
się grupka dzieci, wśród «tórych
znajdował się 9-letni Sławek Kazi-
mierz Ottowicz (Królewska 5). W
pewnym momencie, gdy dzieci, ba-
wiąc się w chowanego, zbliżyły się
do ściany jaru, usunęła ię ziemia,
grzebiąc pod swemi zwałami Sławka
Ottowicza.

Bawiące się dzieci zorjentowały
się momentalnie w sytuacji i prze-
rwawszy zabawę, pobiegły szukać
pomocy.  Dwtch chłopczyków z
tego domu, gdzie mieszkał ś. p. Otto-
wicz, biegnąc ul Zamkową, spotkało
ojca Sławka, ktorego poinformowały
o wypadku.

P. Ottowicz pobiegł na górę
Trzykrzyską, gdzie przy pomocy
żołnierzy udało mu się wydobyć
dziecko z pod ziemi. Niedającego
oznak życia Sławką przeniesiono do
ogrodu po-Bernardyńskiego, dokąd
zawezwano Pogotowie Katunkowe.
Okazało się jednak, że wszelka po-
moc jest już spóźniona, gdyż chło-
pak zmarł przez uduszenie się.

Wypadek powyższy winien zwró-
cić uwagę władz na ten odcinek
śóry. Miejsca te należy zabezpie-
czyć przed powtórzeniem się po-
dobnych wypadków.

 

Tryby maszyny obcięły robo-
tnikowi 3 palce.

MW garbarni „Unjon“, mieszczącej|
się w domu przy ul. Tartaki 2, wy-
darzył się onegdaj nieszczęśliwy wy-
padek, Oto w czasie, gdy maszyna
garbarska była w ruchu, zbliżył się
do niej nieostrożnie robotnik Szołom
Kantorowicz, który porwany został
za rękę przez iryby maszyny. Na
krzyk nieszczęśiiwego nadbiegli inni
robotnicy, którzy w porę zatrzymali
maszynę. Tryby zmiażdżyły Kanto-
rowiczowi 3 palce lewej ręki. Za-
wezwane Pogotowie Ratunkowe, po
udzieleniu rannemu pierwszej pomo-
cy lekarskiej, odwiozło go do szpita-
la. żydowskiego.

Bomba łzawiąca
w restauracji Dworeckiego.
W dniu wczorajszym do restau-

racji Dworeckiego przy ul. Wielkiej
wrzucono bombę z cuchnącą i łza-
wiącą cięczą. Wi czasie wybuchu
bomby na sali powstała nieopisana
panika. Goście w popłochu uciekali,
pozostawiając różne rzeczy i garde-
robę,

Powiadomiona policja wszczęła
natychmiastowe dochodzenie, które
nie przyniosło żadnego rezultatu,

Zakończenie sensacy|-
nego procesu.

W dniu dzisiejszym ma nastąpić
zakończenie sensacyjnego procesu
w sprawie b, wykładowcy liustytutu
Nauk Handlowo-Gospodarczych w
Wilnie, p. Tadeusza Topór-Wąsow-
skiego.

Obronę oskarżonego red, Ko-
wnackiego wnosi mec. St. Węsław-
ski Oskarżenie popiera mec. Szysz-
kowski.

Przewód sądowy został już nie-
mal caikowicie zakończony. Pozo-
stało już tylko ogłoszenie paru na-
desłanych rekwizycyj.

Przemówienie stron zapowiada
się niezwykle interesująco.

Wyroku spodziewać się należy
około godz. 15-cj.

Nieznani złodzieje systematycznie
okradali bocznicę kolejową.

Menzor Akiba (Nowogródzka 1)
stwierdził, że jacyś nieznani złodzie-
je, korzystając z osłony nocy, syste-
matycznie okradają z towarów jego
bocznicę, mieszczącą się przy ul, Po
narskiej 32. O tem spostrzeżeniu po-
wiadomił Akiba policję, dodając je-
szcze, że przypuszczalnym sprawcą
tych kradzieży może być Wołejszo gdyż sprawcy „ie zostali ujęci. Antoni (Nowogródzka 30).

POLSKIE RADJO WILNO. 1
Sobota, dnia 2 czerwca.

7.00: Czas. Muzyka. 11.40: Przegl. prasy
11.50: Utwory Serrana (płyty). 11.57: Czas.
12.05: Koncert. Kom. meteor, Dzien. poł.
14,55: Kwadr. akademicki. 15.05: Wiad.
eksport. i gospodarcze. 15.10: Giełda roln.
15.40: Aud. dla chorych. 16.05: 15-lecie
Eibljoteki Uniwersyteckiej w Wilnie. 16.20:
Wileński kącik językowy. 16.55: Koncert.
17.15: „Konsolidacja wewnętrzne i jej prze-

Z ZA KOTAR STUDJO.
| 15 lecie Bibljoteki Uniwersyteckiej

W sobotę o godz. 16,05 zabierze głos

przed mikrofonem wileńskim dyr. Adam

Łysakowski i z okazji 15-lecia Bibljoteki

Uniwersyteckiej w Wilnie, skreśli historję

powstania i najważniejsze etapy w rozwoju

tej doninsłej w naszem życiu navkowo-kul-

turalnem placówki.

jawy w poszczególnych dziedzinach Narodu|
i Państwa'* odczyt. Reportaż. 18.00: Trasm.' Sobota chopinowska,
nabożeństwa z kaplicy w Ostrej Bramie.|
Codz. odc. pow. 19.25: Kwadr. poetycki.
Sport. Wil. kom. sport. Dzien. wiecz. 20.00:
Koncert chopinowski. 20.30: Koncert euro-
pejski muzyki hiszpańskiej z Madrytu.
Skrzynka techniczna. 21.45: Muzyka. Kom
meteor. 23.05: Muzyka taneczna.

ly W bony jałmożcicje „Caritas“
„ni zaopatrzyłeś stę?

 

 

— Kieszonkowy złodziej
Bramie. Łukaszewiczowi Tadeuszowi (Su-
bocz 17) w czasie nabożeństwa w Ostrej

w Ostrej| solista utałentowaay bas Tadeusz

! Jeden z najlepszych pianistów polskich

młodego pokolenia Henryk Sztompka bę-

„dzie grał w sobotę o godz. 20-ej przed mi-

krofonem radjowym w koncercie złożonym

+ utworów Chopina. W programie między in.

wspaniała Sonata b-moll z Marszem Ża-

łobnym. «

Tadeusz Łuczaj w radjowym koncercie.

W popularnym koncercie popołudnio-
wym w sobotę o żodz. 16.35 wystąpi jako

Łuczaj,
obdarzony głębokin i dźwięcznym głosem.
Artysta odśpiewa z towarzyszeniem orkie-

Bramie, skradziono z tylnej kieszeni spodni| stry kilka aryj operowych ,m. in. z „Hrabi-
portfel skórzany, zawierający legitymację ny” Moniuszki oruz „Eugenjusza «Onegina"

Sumę przeszło kilkuset „tysięcy zło:|1913-g0, w dniw 4 czerwca przed|stwa z apelem c poparcie powyższej |zł. w gotówce. Ogólne straty wynoszą 910| csobistą oraz 3 kwity lombardowe. Straty|Koncertem / dyryguje kapelmistrz Józef
t tych. Komisją Poborową winni stąwić się|imprezy. złotych. _ —. |мупозга 800 zł. 'Ožimiūski,

w e LE) . trwały w duszy i przy lada okazji, z 'senki swojskiej, nuty prostej, od chó-, wających chėrėw wiejskich i miejski i: žy | azji, ‚ ! i jskich i miejskich na dzie
V. Dzien P1esni w Wilnie. podpokładu i trosk życia codzienne- |ru szkolnego, harmonijnie rozłożone-| Dzis będzie po mieście jeździło dzińcu Piotra Skargi. ‚
е j i A . |$o wybiegają na usta nieraz dojrza- ;go na głosy.(Eliminujemy tu wszelkie wielkie auto, z którego dzieci roz- Godz. 9 — 9.30 Nabożeńst
. Stanowczo śpiewamy w Polsce zowany gołów. Dla umileniasobie tych już ludzi w pełnym czaru uczu-| szlagiery”, ponauczane samorżut-|rzucać będą ulotki z wydrukowanym Kościele SJ 5 Aro К
a| *amało. jazdy, pochodu, spaceru — ot już ijcią czy beztroski i humoru spiewie.|nie nieraz i przez młodzież szkolną, |całym programem „Dnia Piešni“, SDM

 

   

   

    

  

  
    

   

   

Nie mówimy tu o koncertach, o
4 kumsztownych zespołach  śpiewa-
Czych nerzadko z wirtuozami w par-
łach solowych, organizowanych dla
Wyborowej publiczności, znawców i
melomanów—choć i pod tym wzglę-
dem zamało ich w naszym kraju w
porównaniu z zagranicą, gdzie salę
oncertową w takich Niemczech,
Czechach, Szwajcarji posiada każde
ajmniejsze miasteczko.
Lecz me o to nam specjalnie cho-

i, boć zresztą i tam nie dorosły
, bpołeczeństwa odrazu do skali kon-
5 tertowej, iecz były w tym celu ćwi-

` |“опе — od zarania, od dziecka.
Otóż o to właśnie chodzi. O tę

iosenkę rodzimą, swojską, związaną
daną poiacią ziemi, czy z całą na-

324 ojczyzną — a tak potrzebną do
ia, że żaden człowiek obyćby się

bez niej nie mógł.
Zagranicą niech jeno zbierze się

śromadka ludzi na wycieczce zamiej
skiej, majowce, w pociągu, na stat-
|ku, czy łodzi — już i chór improwi-
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dobrały się głosy, już i znaną wszyst-
kim piosenkę ktoś zaintonował, już
znalazł się przygodny kapelmistrz z
batutą, którą 1eprezentuje gałązka
zielona, lub laska — i pieśń radosna,
duszy miła ulata nad pola i lasy, nad
tale rzeki czy jeziora, pod niebo,
brzmiąc w rytm poruszających się
nóg, wznoszących się wioseł, toczą-
cych się kół, wlewając z tonami
swych niekunsztownych ale harmo-
nijnych stroi w serca przygodnej gro
mady uczucia przyjaźni, solidarności,
jakiejś więzi wspólnej z tą ziemią,
która ją wydała.

WI czem owa łatwość dostosowa-
nia się ludzi mało sobie znanych, lub
zgoła nieznajomych, związanych na-
gle i blizkich, prawie że zażyłością
towarzyską?
W czem? W: pieśni. W pieśni chó

ralnej, której melodją i siowa na-
uczone w latach dzieciistwa w' chó-
rze szkolnym, potem w latach mło-
dzieńczych na jakichś kursach czy w
zespole stowarzyszeniowym, prze-

Prawda, niewesołe jest życie
współczesne. Bieda gnębi, kłopoty i
zmartwienia nieraz nad miarę gną
do ziemi — ale czyż dlaiego mamy
nazawsze przestać śpiewać? Czyż
piosenka pogłębi cierpienie, biedę,
kłopoty? A cóż ona szkodzi? Prze-
ciwnie — daje siłę i otuchę do prze-
trwania złych ani. Spiewajmy, gdy
nam wesoło, śpiewajmy tembardziej,
$dy nam ciężko, aby odegnač „pa-
skudną chandrę'. Z nutą piosenki
spadnie z nas połowa trosk, albo cię-
żar ich mniejszym się wyda,

Jak to mądrze nasz swojski poeta
powiedział: 9
„A jak nie wadzi głosik skowrończany,

A jak nie wadzi oliwa na rany,

Jak słonko Boże zdrowiu nie zaszkodzi—
Tak i piosenka, co nam biedę słodzi”,

I jeszcze jedno. Aby zrozumieć
w przyszłości muzykę wielką i pięk-
ną, kompozycje genjuszów ; smako-
wać w wielkich koncertach — mu-
simy rozpocząć od najmniejszego i z tak popularnvch już dziś patefo-

nów, „utwory: w rodzaju „Nata-
szy”, „Rebek:' ; „Bubliczek”* etc.
stających się istną plagą i zmorą co-
dziennego życia),

Pamiętajmy, ze lat niewoli pieśni i
piosenki o „Dąbrowskim* i „Koś-
ciuszce , o „Wiśle i , Bartoszu* o
„Ułanie i „Gwiazdeczce“ o „Wilji“
i „Niemnie' śpiewane tajemnie po
dworach, dworkach, zaściaakach i
wioskach, po miejskich komaatach 1
ibdebkach—były tą w ukryciu przę-
dzoną złotą nicią, co związała dale-
ką wolną przeszłość z przeczuwaną
wytęsknioną, niepodległą przyszło-
ścią.

Dzień 3-ci czerwca, a więc jutrzej
sza niedziela, będzie w Wilnie
„Dniem Pieśni”.

Organizuje go niestrudrona in-
struktorka szkół Wileńszczyzny p.
Bronisława Gawrońska, Zjedzie się
nań młodzież szkolna i pozaszkolna
z pow. wileńsko - trockiego. Wež- najbliższego nam: od umiłowania pio

oraz wierszykiem tej treści:

NA DZIEŃ PIEŚNI.

„Słuchajcie, słuchajcie ludziska — a

pilnie, otwierajcie okna w calusieńkiem Wil-

nie! Otwierajcie okna, niech piosnka doleci

«o każdego ucha, do starych, do dzieci.

(Niech tak się dziś stanie, by wszystko śpie-
wało, by co tylko żyje — do piosnki się

rwało. Jak to będzie pięknie, gdy urzędo-

wanie rozpoczną piosenką panowie i panie!

Albo piosnką w sizlepie, każdy cię powita

i załatwi szybko, o co się zapytasz! Naj-
skorsze do śpiewu — to dzieci kochane —

niech ich piosnką będzie Wilno zdobywa-

ne! Niech się dziś rozśpiewa miasto nasze

piękne, niech na swojską nutę zaśpiewa

piosenkę. Więc wszyscy śpiewzjmy: Zarze-

cze, Śnipiszki, Antokol, Kalwarja, Zwierzy-

niec, Łukiszki! Niech po kraju leci w „Dzień
Pieśni” śpiewanie! Nućcie starzy, dzieci! Pa-

nowie i Paniel" %

3 czerwca, Niedziela. mie w nim udział 2 tys. osób śpie- Godz. 8 — 9 próba wszystki:h

| Godz, 9.40—10.30 wspólny śpiew
;na dziedzińcu Piotra Skargi,

Godz. 10.30 — 11 pochód do Par-
,ku im. Żeligowskiego, niosący długi
įszereg transparentow i emblematów
propagujących pieśń,

Godz, 11 — i4 koncert w muszli
parku poszczególnych chórów i or-

kiestr. :

Godz. 13 — 20 przerwa obiado-
wa, zwiedzanie miasta,

Godz. 20 — 21.30 widowisko „Ku
pały” nad Wilenką w ogr. Bernar-
dyńskim.

Więc w niedzielę wszyscy na
miasto! Chwytaimy ulotki rozrzuca-
ne w sobotę przez dzieci i ową pio-
senkę „O Dniu Pieśni'* młodociane-
$o pióra szkolnej dziatwy, zanućmy
z nią razem na popularną melodię!
I uczmy się od dziatwy naszejśpie-
wać — w złej czy dobrej doii—zaw-
sze śpiewać!

W 8-290 
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zZUstw Tow. Bankowego w Grodnie
"UNO (Pat).
cgo napływają jeszcze skargii za urlop.

Kkumentami, świadczące o szero-| przez Wiolberga

skali oszukańczej z

*olberga, b. dyr. T-wą Bankowego| 25 zł. miesięcznie. W

w Grodnie. Aferzysta ten w dalszym| pracami likwid :cyjnemi

ciągu pozostaje w więzieniu,

 

kiej kaucji. Śledztwo jeszcze niezo- |

stało ukończone

ne w T-wie Baukowem posuwają się | kwidacyjnych z zastosowaniem nie-

w szybkiem tempie. Wszyscy pra- zbędnych oszczędności.

cownicy otrzymali już zaległe po-

Pożar wsi Olkiniany-Wielkie.

WILNO - TROKI. We wsi Olki-

niany-Wielkie, śm. gierwiackiej, w,

zabudowaniach należących do Jo-|64, oraz

dziewicza Macieja, wybuchł pożar,|Jan, lat 26.

który przeniósł się na sąsiednie bu-

dynki. Spaliło się 5 s

kalnych, 3 spichrze, 11 chiewow i 4'dowy komina.

szopy. Straty wynoszą 13.000 zł. |

Zamiast emigracji z Polski
Jedność w szeregach.

 

Dr. Gotlib poucza w „Hajncie”

możliwość i konieczność wytworze-

nia jednolitego frontu żydowskiego w

Polsce i wskaztje na pomyślne roz-

poczętą w tym kierunku akcję.

dniu 14 maja odbyła się w Warsza-

wie narada przedstawicieli różnych

grup sjonistycznych, dotąd zawzięcie|

zwalczających się. Na porządku

dziennym były wybory do Rady Miej

skiej m. Warszawy:
„ — Wbrew opinji wszystkich pesymi-

tów i sceptyków uiech nam będzie wolno

twierdzić, że jest możliwe porozumienie mas

sjonistycznych“.

zują się przeciw nam”.

skiego ludu.....

 

cytacyjnych.

szawie w ostatnich

Do sędziego, bory, odszkodowanie trzymiesięczne
O wyzyskiwaniu ich

świadczy fakt, że

kompanji| większość z nich otrzymywała po
związku z
przybył do

mimo|Grodna inspektor ministeistwą skar

czynionych przez niego starań o|bu Izdebski, który odbył naradę z

uzyskanie wolności za cenę wyso- | likwidatorami oraz konferował z sę-

dzią śledczym : rejestru handlowe-

Prace likwidacyj- | go w sprawie planu dalszych prac li-

„DBINNMIE MIENRDE! -

DZIŚ TURNIEJ
O MISTRZOSTWO POLSKI.

Wczoraj wieczorem  obradcwała ko-

misja sportowa turnieja gier sportowych o

mistrzostwo Polski.

Postanowiono rozgrywki w piłce siat-

kowej przeprowadzić w jednym dniu, to

znaczy dzisiaj.

Mecze rozegrane zostaną w parku

- |sportowym im. gen. L. Żeligowskiego.

Turniej rozpocznie się o godz. 14 m. 30

meczem A.Z.S. Warszawa — A.Z.S. Lwów,

o godz. 15 m. 15 A.Z.S. Warszawa — So-

kół Grudziądz, o godz. 16 AZS Wilno —

Sokół Grudziądz, o 17.30 A.Z.S. Lwów —

Sokół Grudziądz i o 18.15 A.Z.S. Lwów —

A.Z.S. Wilno.

SPORT
„do dnia 19 czerwca włącznie.

| Poza terminami żadnych zgioszeń przyj-

mować się uie będzie.

| Bliższych inforuacyj udziela sskretarjat

A. Z. M. we wto.ki i piątki od godz. 17

do 18 w lokalu prezy ul. Zygmuatowskiej 16,

tel. 10-25.

TURNIEJ TENISOWY.
Cresovia grodzieńska przysłała list, że

nie może niestety przyjechać do Wilna na
mecz z Klubem Prawników. Wobec tego
odbędzie się lokalny A.Z.S — Prawnicy,

Mecz rozpocznie się dzisiaj o godz. 15

na kortach przy ul. Dąbrowskiego. W nie-

dzielę gry rozpoczną się o godz 11, a fina-

ły nastąpią o godz. 15.30.

Przy gaszeniu pożaru opalił sobie

w oe i ręce Jodziewicz Maciej, lat

doznał poparzeń Fiiipowicz

Poszwankowanych od-

| wieziono do szpitala w Wornianach.

domow miesz- | Pożar powstał wskutek wadliwej bu-

na siły, które są nam wrogie, które mobili-

Zamiast emigracji z Polski — „jed
nošė w szeregach žydowskich“, jed-

W. ność dla walki z budzącą się świado-

mością narodową szerokich mas pol-

Aresztowanie hjen Ii-

W związku z szerzącą się w War-
czasach plagą

Do rozgrywek о mistrzostwo Polski

mie staje więc Cracovia i H.K.S. Łódź.

Faworytem jest A.Z.S, Warszawski,' Do zawodów lekkoatletycznych klasy

który od kilku lat posiada mistrzostwo „C* zgłosiło się tylko € zawodników,

Polski w tej konkurencji. a więc 3 z Ogniska i 1 z Sokoia.

KLASA „C* ODWOŁANA.

JUTRO MECZ Z RYGĄ. i

Jutro na stadjonie W.KS. przy uL Wer-

kowskiej rozegrany będzie międzynarodowy

mecz piłkarski między reprezen'acją Rygi

a reprezentacją Wuna.

Reprezentacja Wilna wystąpi w osła-

bionym składzie buz dwuch doskonałych

obrońców: Chowańca i Manieckiego, którzy

są chorzy. Skład Wilna wyglądeć ma nastę-

pująco: Rogow, Lępiarski, Kotiowski, Bal- |

losek, Godlewski, Wysocki, Naczulski, Zbro-|2222-2222

ja, Pawłowski, Drąg i Antokolec, Składa-|

Ruch wydawniczy |taku nie budzi poważniejszych obaw, ale do |

linji pomocy warto wstawić pracowitego Nowy numer Prasy" :
э °

Wyszedł ż driiku majowy 7eszyt „Pra-'
„Skowrofskiego, który razem z Bałloskiem

stanowiłby trudną do przebicia ścianę.

| Reprezentacja Rygi przyjeżdża w swoim | sy', organu Polskiego Związku Wydawców .

najsilniejszym skłaczie z piłkar”ami R.F.K. Dzienników i Czasopism, redagowanego

i A.K.S. Łotysze będą niewątpliwie chcieli przez StanisławaKauzika. į

teraz pomścić porażkę  zeszłorocznąraj ‘
5 . s Treść zeszytu jest następująca: Jan :

demików ryskich, «tórzy prześrali jesienią Marg — Wymiana prasowa Polski z zagra-!
w Wilnie. 2 „ 'nicą. Wlad. Wolert — Pierwsze polskie re- *

Piłkarze Łotwy przyjeżdżają do Wilna portaże i korespondencje wojenne. Tad.

dzisiaj w nocy o godz. 22 min. 5. Zamiesz- | Kraushar — Przedwojenna prasa w Wiel-

"Fakt ten mówi wyraźnie o stosunkach,
panujących w sporcie wileńskim. Są to

skutki systemu, wprowadzonego przez
Ośrodek W. F. w pobieraniu oplat przy
wstępie na stadjon sportowy.

Lekkoatleci wiłeńscy wystosowali me-
morjał do P.U.W.F. i P.ZJL.A z prośbą o
pomoc, gdyż dłuże taki stan rz>czy trwać

nie może.  
Jeszcze zawcześnie mówić o isto- | niedozwolonych praktyk licytacyj-|kają oni w hotelu Bristol. Mecz niedzielny ; kopólaow,|. 4 Žalūgakulii 44 Praia. Sąd:|

cie sprawy tych wyborów.

„ — Ale już dojrzało przekonanie, że wanych zawodowych

py, bez względu na to do jaksej partji lub

kierunku należy”.

Wśrod żydów w Polsce wzmaga

się poczucie powagi obecnej chwili:

„ — To uczucie odpowiedzialności roś-

mie z każdym dniem. Dotyczy to zarówno

Erec Izrael, jak i diaspory. Rośnie ono wszę| licji 104 osoby.

dzie, gdzie my, żydzi, natykamy się obecnie ! й i

Pe ai ss Lo

Piš wschód słońca
Przepiękny film

UWAGA! Ceny popularne:

Wkrótee najweselsza komedja wszystkich czasów!

FRANCISZKA GAAL w ostatniej swej kreacji

KINO-REWJA

„COLOSSEUM*
OSTROBRAMSKA 5

Ю

ż»ym dra-
macie

REWJA | akiėwka studencka „Braterskies
„Borski. CENY 08

PREMJERA. N»jmodniejsza kobieta, najatrakcyjniejsza gwiazda o której dziś mówi cały Świat

   
  

 

а®

|nych, stosowanych przez zorganizo-
licytantėw,

musi się mieć ześrodkowane, zgrane żydow- | którzy utrudniali osobom nienależą-

skie przedstawicielstwo i żydowską opinię cym do zmowy uczestniczenie w li-

publiczną. Wydarzenia ostatnich dni biorą | cytacjach, urząd śledczy m. stol. War

nas wszystkich za kark i ciągną nas do ku-|szawy, stosownie do polecenia władz

|sądowych, dokonał 160 rewizji do-
mowych dla odszukania śladów i do-
kumentów, mających związek z nie-
dozwolonemi praktykami uczestni-

ków licytacji. W! wyniku rewizji za-
trzymano i osadzono w aresztach po-

Balkon " muze*

„Skandal w Petersburgu"
Dziś! Niebywała Sensacja dla Wilna Walka ns Ż ale | ne śmierć dwóch kochanków O pię-

kną kobietę R=kordow»_ obsada LIANA HAID, 6

TRAGEDJA KOCHANKOW
dnie“ Udział blorą Grzybowska, Janowski i

w najnowszym przeboju

EJESTEM ANIOŁEM"
Nad progr. Atrakcje. Seaise o 4, 6, 8 i 10,20. W dn. św. początek e godz. 2ej.

rozpocznie się i godz. 16.45.

SPORT ŻEGLARSKI.

1) Akademicki Związek Morski R. P.

w Wilnie podaje do wiadomości, że zapisy

na obóz żeglarski w Trokach są przyjmo-

wane do dnia 5 bm. włącznie.

2) W okresie od dnia 15 do 29 czerw-

ca odbędzie się w Gdyni kurs instruktorski

praktyki żeglarskiej Zgłoszemia są przyj-

mowane do dnia 5 czerwca włącznie.

3) Zgłoszenia na obóz morski w Ja-

starni są przyjmowane na turnus lipcowy

do dnia 15 czerwca, ma turnus sierpniowy

Walka z fałszywemi informacjami prasowe- |
mi na terenie międzynarodowym. — Rezul- |

tat wizyiy O. Jacka Harmansa. —

wynagrodzeń pracowników w drukarniach|
gazetowych Warszawy. — Życieorganiza- |

cyjne. — Kronika krajowa, — Przegląd

ustaw i rozporządzeń. — Kromika zagranicz-

na. — Przegląd piśmiennictwa.

Cena zeszytu 2.50 zł. Do nabycia w

administracji „Prasy”, Warszawa, Krak.

Przedm. 40, w większych księgarniach i w

kioskach „Ruchu”. Е 
(JANET GAYNOR |
GEORGE OBRIEN)

25 gr. "a" 50 gr.

   

Matową i delikatną ceręMatowa ZD

się przez cały dzień
dzięki stosowaniu

nowego Pudru Simon
o subtelnym zapachu.
Przylega on doskonale, nie draźni nigdy

TAV PROELICM I A. SZLETOW w pote- skóry. Jest drobny i chemicznie czysty.
Realizacja króla reżyserów JOE
MAY. Na scesie: BALET, SPIEW,

Nie maPani wybor:trzębastosować

25 GROSZY.

T

 

Dziś premjera SZTANDAROWEGO FILMU POLSKIEGO

 

 

 

 

Ch. Krau w organie Poaie Sjonu
„Das Wort' (Warszawaj wskazuje

jakie ma ona p:zed sobą, mianowi-

cie walkę z judoiobją. Judoiobja
idzie z trzech źródeł: endecji, ,„oabo-
zu narodowo-radykalnegc“ i pol-
skich hitlerowców.

„Jeszcze nigdy judofobja nie była w

Polsce tak zadzierzysta, żądna walki i, nie-

stety, tak popularaa, jak obecnie. Jeszcze

nigdy polacy judofobi nie rozwinęli takiej

szerokiej i „skutecznej akcji, jak w ostat-

nim czasie. Endecia odsuaęła na drugie

miejsce swoja waikę z sanacją, „Naracy“

zapomnieli o swoich radykalny:: hasłach,
a polacy hitlerowcy zaniechali na pewiea

czas swoich haseł hitlerowskich, pozosta-

jąc przy jednem: walce z żydami .

Ludność rdzenna zaczyna wie-
rzyć, że żydzi są główną przyczyną
jej nędzy:

„Masy zaczynają w to wierzyć, ponie-

 

Rozgrywki zapowiadają się interesu- Oczywiście, że wobec takiego stanu ważnikt nie przeciwstawia się tej kam-

jąco. rzeczy postanowiono zawody odwułać. panji Żadna zorganizowana siła wśród
społeczeństwa polskiego nie występuje

przeciw tej dzikiej žydožerczeį nagance“.

Zachowanie się sanacj, jest dwu-
licowe i wyczekujące. Przed oder-
waniem się narodowych radykałów
od endecji, pisma tego rodzaju jak
„Kurjer Poranny' atakowały ostro
wystąpienia przeciwżydowskie mło-
dzieży, a po oderwaniu się przemil-
czają akcję przeciwżydowską.

Sanacja pragnie zjednać dla sie-
bie obóz narodowych 1adykałów.
Wyczekuje ona, jaki skulek odnie-
sie ta akcja. Jeżeli szerokie masy
przychylnie odniosą się do judofobji,
to sanacja

„pięknego poranku wpisze do swego

programu otwartą walkę z żydami. Udo-

wodni ona wówczas, że była stale judo-

fobska”.

W carskiej Rosji inteligencja pro-
testowała przeciw judofobja; w Pol-
sce jest zupełnie inaczej:

„W Polsce jest cicho. Nie siyszy się

żadnego protestu. żadnego įlosniejszego
słowa przywódców społecznych w Polsce

niepodległej przeciw judofobji”

Ponieważ po procesie brzeskim
cały szereg ludzi wystąpił z kryty-
ką pod adresem rządu, trzeba spo-
dziewać się, że znajdą się ludzie,
którzy będą skłonni również osądzić
judofobję. Trzeba tylko tę akcję za-
początkować. Obowiązek ten ciąży
na PPS: 4

„Jest obecnie obowiązliem PPS  roz-

począć szeroko za<rojoną kampanję prze-

ciw judołobji: iNech uważa ona tę walkę

przeciw judofobji za istotę swej walki z

   
  
  

  

Po eenseh zniżonych książki

<eny.
KSI

P.P,S. na iej „najpilniejsze zadanie”,|

polityki, ekonomji, krytyki literackiej, historji literatury. wydawnictwa

legjonowe (N. K. N). powieści, poezje | t. p.

uu TANI TYDZIEŃ WYDAWNICTWA „REJU”
©d 1-ge do 16 czerwca 1934 r.

Boy - Żeleński, Kaden - Bandrowski, Sieroszawski, Lenden i inni.
Po upływie tego Czasu te pełnowartościowe książki wracają do normalnej

Wyłączna placówka sprzedaży ne Wilno I Wejewódziwe.

ĘGARNIA D. WAKERA, Wilno, Wielka 11,tel. 13-86
r——- +

«Historyczne posłannictwo» PPS.
reakcją i z faszyzmem. W. ten sposób spel“

nietylko

judofob*

|ni ona wielką historyczną misję,

uratuje masy robotnicze od jaun

skiego, nietylko osiabi rozrost iaszyzmu

| oparty wyłącznie aa nienawiśc:. do żydów:

lecz zarazem obudzi istotnie postępowe

| czynniki w polskim narodzie, które, dzięki:

kampanji PPS, wypowiedzą swoje zdanie

|sprawie żydowskiej.

|  Podszepty żydowskie nie wróż
jjednak żydom pożądanego skutku:
Menerzy rPX zdają sobie sprawę @
itego, że usiuchawszy żydów, zna”
jlezliby się w sprzeczności z nastro*

zwłaszcza z nastrojami warstwy ro*

| botniczej,

jami swych wiasnych "warstwy ro

PA

/Najskuteczniej waikę
z żebractwem mozna prowa*

dzić za pomocą bonów
mużniczych „Caritas”.

Giełda.
WARSZAWA (Pat) Gieida. Waluty:

Belgja 123,8/—124 i5—123,506. bBeriin 207,30
—WIl,82-—206,78. Gdańsk 172,00—173,10—
172,24. Holandja 359,15—360,05—328,25. Ko*
penhaga 120,25 — 120,85—119,09. Londy*

Praga 22,05—22,10—22. Stokholim 138,75
139,45—138,05. Szwajcarja 172,37—172,
191,94. Włochy 45,37—45,49—43,23. — Tea
dencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 87,50. Lilpop 11,84
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Budowiana 44,85
Konwersyjna 65 —65,10. 5 proc. kolejowś
58,50. 4 proc. dolarówka 53,25—53,30
7 proc. stabilizacyjna 68,25—68,63. 4 i pół
proc. L. Ziemskie 49,13—49—47,13. 4 i pół
proc. L. W-wy 60,50. Tendencja niejedno”
lita, dla listow przeważnie mocniejsza.

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 1 czerwca 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Mąka pszenna 0008

A luks. 32,50—32,75. Mąka żytnia 55 prod
23—23,50. Mąka żytnia 65 proc. 19,
2,50. Mąka żytnia sitkowa 18,50. Gryki
zbierana 17,76.

Ceny orjentacyjne: Żyto 1
14—14,50. Żyto II standart 13— 13,50
Pszenica zbierana 17,50—19,50. i
na kaszę zbierany 14—15,50. Mąka pszeń

razowa 17,50—1850. Otręby żytnie 1
10,50. Otręby pszenne miałkie 10—10,

Wszystkie gatunki kasz, ziemniaki, siź”
no i łubin — bez zmian.

Len — bez zmian. 
naukowe z działów: histerji, filozefj!,

Książki ed 12 gr.
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| pedosioć cherche place
ła la campagne pour I'ćtć

Bonnes rófćrences. Ja-

giellońska 9—13. 654—4 |Pracy w

MATURZYSTKA poszu|SZYnie,
mie

kuje posady nauczycielki
lub bony na wieś na sta- zajęcie.

 

 

 
 

pomogowego — Kasy Pogrzebowej.

> и ė do red. t. gaz Le Ža ed
OGŁOSZENI Mieszkania łe lub: na sezon ID|OWA g

do a zad i I ke i Posiada b. poważne re- pod R 49 Krzywe OKAZJA. ;

j
i do innych pism po je ferencje. Wymagania Kolo 27—3. —2 gr. | Sprzedam dom drewnia”

po cenach bardzo OCH „kromne. Adres: ul. Wi- ny z działką ziemi lu

i
tanich zalatwia MIESZKANIA leńska 22, m. 20. gr—7 bez p E 3

nnn NN Az : _ : „| znos., 2km. od Niemes' |

Wrola[MA | Tregicznie zmarły ZBIGNIEW ZTARIEWIC| BOSYJOKi Gdazdeowsdelich GLRĄ|| StGzeżewikiagę ||2, 60h,» zzo mał: wijew OCT" LOSE
| KAMINSKĄ najczele. Zywiolowe tance 1piesni cygeńskie. Tajgi Syberyjskie. Dynamika zdjęć. Nad program:|| Garbarska I, tel. 82. Pa Mlkiowiame. 3. ETNIGKA. cnodiącą posiada reko- AE ej Gda:zai

В 8 Aktualne dodatki dźwiękowe. A a dośocóy: 656—1 mendacje zaułek Murar-| warunkach dow. sięż

B Foezątek seansėw o godz. 4, 6, 8 1 10,05. W dnie świąteczne od godz. 2-aj. KONDYCJI na lato za| | Ё МИ ski 13 m. 3 M.©. — 913| Wileiska 48, Kocha!

——— K O— | samo utrzymanie poszu- и Letnisko - pensjonat nowski. 65

ZARZĄD S własn drewniany domek й kuje solidny i energicz- ' Mieszkanie dla małej " vas

m sni „|| RÓŻNE ny student, gwarantujący fodziny, mogące zastą“ a kz BUA

thrześcijańskiego Banku śpółzielczego w najzdrowszej części gt Mia a uczciwe wywiązanie się, pić letnisko, wolne od - KAŻ ył Peszukuję pracy

sać się do organizującej się Spółdzielni Mieszka-| | <====me==ammmamaamw |, „„ch obowiązków.| podatku lokalowego 3 Smorgonie. Kiersnowska.| pieęgniarki do chorych|Z powodu wyjazdu do

We” ZAMKOWA 18 niowej, zadeklarowując sumę jaką wpłacić może|| gARTĘ jazdy na rowe-, Łaskawe oferty proszę pok. z kuchnią b. ciepłe, Na brzegu rzeki Wilji. | >osiadam świadectwa| sprzedania kredens, ko“

i osakich Członków 0 połatygowanie Informacji udziela rze Nr. 1503, wydaną w nadsyłać do Administra- suche, słoneczne. Elek- Płaża, kajaki, temis, su- |dres Młynowa 2 — 30| moda czeczotowa, dw?

AyaTokai Banku kakówa18)w ciągu ty-| | B k A t k lski 1. 1933 przez agistrat cji „Dziennika Wil.” pod  tryczność, piwnica, i cha urecza OZ dadwiga Lebiedzińska. | fotele gabinetowe, umy“

paka w GORE podpisania deklaracji, wobec an nto o 1 | m. Wilna na imię Micha- j „Korepetytor '. gr—3 Pooi Soko- i + gr4 m e YB

amian i ini - ła Burhardta, uni ż- a wierzyniec — 74 wisarska8 m. 13,

jas deES | Zamkowa 18. Н sia = LS 661--0 ;№№ kościołem). 624| zamapczczananimam|e| 10 do 1 pp.
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GEORGES HOFFMANN.
44)

Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

Pan Paccoret spieszył już dalej. Doszedłszydo schodów, prowa-

dzących do westybulu, skręcił na prawo w krótki chodnik boczny, któ-

ry zagłębiał się w ciemność. ; :

 Zustancie tutaj — szepnął do inspektora : Holendra.

Wziął Brunona za rękę:

O parę kroków dalej byłymałe,kręcone schody, zapewne służbo-

we. Notariusz tą drogą postanowił przedostać się ni: wyższe piętra, omi-

jając westybul, gdzie niezawodnie siedział ktoś na straży. ‚

WW ciemnościach uszli wgórę ze dwadzieścia stopni, Starzec ostroż-

nie otworzył lekkie drewniane drzwi na pierwszem piętrze. Zobaczyli pu-

sty przedpokój. (W. głębi widać było schody frontowe, prowadzące na-

dół do westybulu, stamtąd właśnie padało słabe światło, dzięki któremu

Paccoret i Bruno mogli się zorjentować w kierunku. Wrzawa zmie-

szanych głosów męskich, PZAzek noo ch z trojga drzwi, wy-

ełniała przedpokój. Bruno przyłoży nich ucho. :

Е —Kaa żeśmy wpadli! — świszczał fa.set, po którym dzien-

mikarz rozpoznał Mac Gregora.

Szofer Scholz przywtórzył mu: : _ :

— Pcdłe szpiegi ci pańscy dyplomaci! Trzy *ule w łeb to jedyny

sposób uwolnienia się od nich! | ‹

—Potrzebni nam są zakładnicy, a nie trupy...

7. Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
ее

 

Drskarsja A.Źwierzykki

Zapadło milczenie. Bruno nasłuchiwał, czy bandyci niewykonywali

jakiej innej czynności przy tej naradzie wojennej. Ale cicha była zupełna,

a drzwi, jak zamku obronnymi mocne i grube.

Wreszcie Blumenthal odezwał się znowu:

—Jezeli nasi więźniowie są z policji, to nic nie ryzykujemy,

; ich jeszcze kilka
gdy

potrz

możemy pertraktować, będziemy o tem wiedzieli rano. Mac Gregor po-

jedzie do Genewy i sprowdzi w delegacji niemieckiej tożsamość i pełno-

Przerwał mu wrzaskliwy głos La Mignette: :

— Tak, žeby nas tu przyskrzynili. Jak szczury w pułapce! — za-

skrzeczał z ulicznikowską intonacją.

—Nie bądź głupcem, La Mignette — zgromił go Blumenthal. —

Strach ma wielkie oczy... czego się boisz? Idjoto! Policja caiego świata

nie zdołałaby wydrzeć nam naszego sekretu! A Więc? Co nam zrobią?

Będą chcieli nas tu sprzątnąć? Jest nas tu sześciu zuchów zdecydowanych

bronić się do upadłego, nie licząc Juki, która umie się także obchodzić

z rewolwerem!

dzieli!

Z wielką ostrożnością, probując 
  

godzin w zamknęciu. Drzwi do lochu są '

solidne. A jeżeli mamy do czynienia naprawdę z dyplomatami, z którymi *
В

mocnictwa barona von Hoertinga...
)

— To też nie mówię.... — mruszał Mac Gregor j

— że co? Musiałaby ich być ładna paczka, żeby nam dali radę! A ,

nie przypuszczam, żeby już się na nas szykowali... Cośbyśmy o tem wie-

Rozległy się śmiechy, szczęk kieliszków 1 buteiek i znowu cisza, i

Bruno odszedł od drzwi i w półcieniu poszukał oczami pana Paccoret, ,

Wzrok jego szybko obiegł cały przedpokój. Był pusty. :
każdej kostki w posadzce zanim ;

postawił nogę, Bruno powrócił do małych drzwi wychodzących na scho- ,

/

  
Poprobował jeszcze raz, bez

drzwi i z niestychaną ostrożnością,

wspaniałych głównych schodów,

naprawdę w pułapce.

(D.

į PRACA |

Młody człowiek,
znajdujący się w bardzo| ką, r2
krytycznych warunkach is

materjainych, poszukuje upno į

wsi, zaznajomiony z pra- 0

cą biurową, pisze na ma-

każde oflarowane

  

dy służbowe i próbował je otworzyć. Oparły mu się Musiał opaść rygie

gdy weszli przed chwilą z notarjuszem, a może zacięły się tylko...

Trwał chwilę w nieruchomości.
gdzie odbywała się potajemna narada.
głosy. Jak długo przeciągnie się rozmowa? Czy Bruno zdąży znaleźć ty

czasem wyjście? Sunąc tuż przy ścianie podszedł do dwojga boczn

ną po drugiej. I te i te drzwi były zamknięte na klucz.

Zachowując się ciągle z największą ostrożnością, przesunął się d
prowadzących,

Pierwsza kondygnacja aż do zakrętu była pusta. Dziennikarz byt sa

W dole usłyszał jakieś ciche powtarzające się odgłosy. Ktoś spacerow

tam i zpowrotem po kamiennych płytach westybulu. Był to zapewne w:

townik, pilnują y drzwi wejściowych, dziedzińca i więźniów. Po nier

gularności kroków Bruno rozpoznał stróża: był to niezawodnie ów ki

! lejący członek bandy.
—Rzeczywiście jestem jak szczur w klatce! — pomyślał Bruno. *

Jeżeli zostanę tu, przyjdzie moment, że zachwycająca kompanja, któ”
w: tej chwali ob'ewa zwycięstwo, wyjdzie z sali narad i będzie w pełn
prawie zapytać mnie grzecznie co usprawedliwia obecność w przedpokoji

" dżentelmena uzbrojonego w dwa browningi. Jeżeli zacznę schodzić nad
to cała górna część mojej osoby będzie widoczna ponad poręczą, a no!
także poprzez balaski i wartownik zastrzeli mnie jak zająca...

ARE y RedaktorSTANISŁAW JAKITOBICZ, |

Intel panienka
pracowita, dobrze pl“
śmienna, poszukuje je”
kłejkolwiek pracy odpo”
wiedniej, w mieście Zam”
kowa 18—17 Karczew”

mieście lub na Sprzeda
——| 20

Kartofie do sprzedanie
w większej ilości. Wiłmor
ul. Tyzenhauzowska 16
Lecznica Św. Jozefa.

z chęcią przyj-

Oferty proszę

 
wielkiego skutku, zaskrzypiały tylki

Nie. Nie usłyszeli nic w poko
Znowu podniosły się zmies

  

jak najwolniej poruszył klamką jed

aadół do westybul

Jest

c a.)

„

26,89'/2—27,02—26 11. Nowy Jork 5,30/4—]
2,33—5,21'/:. Nowy Jork kabei 5,30'/4—
5 33/:>—0,28'/4. Paryż 34,93—35,02—34,8%
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1a 0000 A luks. 32,50—33,50. Mąka żytnić
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