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а) REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Redakcja otwarta od |Administracji i

 

о° 20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w. niedziele od 12 do 13-ej.

" „Dziennik Wiieński" wychodzi codziennie.
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Drukarni 12-44.

   

Telefon Redakcji,

do 16 i od

   
   

 

Cena numeru 20 gr.
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zagranicą 8 zł.
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.

Ogłoszenia
Terminy

DATA IATASOS TTOO

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.
 

„Now
 

ty!

Ё
у—

a

i») ©
+

=
A
R

6
0
6
8
0
0
0
8
0
9
6

е
-

LM
 

„85. uga Skutki kryzysu rolniczego.

3 Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
' mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także
pól i sprawie publicznej.
no”

 

 

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

*635608600686000666562074156
 

 

«. TW POWO

LIGA MORSKA I KOLONJALNĄ
roć Pod protektoratem Pana Wojewody Wileńskiego Włady:

KASOS

Jaszczołta
0 dnia 5 czerwca rb. o godz. 8-e] wieęzorem w Teatrze Miejskim ma Pohulance

yk odbędzie się KONCERT-RECITAL

znakomitego
50 vielenczelisty
T z którago dochód przeznacza się na

па | 7. Szeligowski.

ai Fundusz. Obrony Morskiej
Koncert poprzedzi przemówienie p. prof. Limanowskiego przy fortepianie

BOGUMIŁA SYKORY

Bilety można nabywać w skiepie W. BE Szumańskich Mickiewicza 1,
oraz w dniu kancertu w

||KURSY HANDLOWE ŻEŃS

sie Teatru,

 

(poziom ilcealiny)

3 Przyjmuje kandydatki ze średniem wykształaeniem ogólnem.

KIER

„Raczkowskiej
AP] w WARSZAWIE, Wspólna 41. Telefon 9 27-40

Zapisy słachacrek trwają ed 1 lipca, po wakacjach od 10 sierpnia.

I | Początek wykładów dnia 1 września.

OEBESKA TRENDU WKOCCECTNEC" ROZWADA
TOYAUTATTTTTNSI Tai OCE Л.

Zawiadamiamy, iż rozpoczęlitmy wprzedaż:

| ZALESIONYCH BUDOWLANYCHDZIAŁEK
PRZYSTAKO EP O NARY
PRZYSTANKU

pod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW*
Zwracamy specjalną bliskość od mi ik

i serem:miejscowość, ea,i tanią pokoi alasanie fp
. Wilna) je

Parceleed 508złe na spłaty.
Br o PRudziela Zarząd, Wolłożcta35 m. 10, od 16—2iod 6—7-ej.
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| Litewska Chrześć. Demokracja
я o stosunkach polsko-litewskich,

Przytaczając obszerne streszczenie
„a Ttykułu „Berliner Tageblattu” o
—0 „'łosunkach polsko-litewskich, wypo-
  
  

        

   

    

  
   

    

iadą zdanie, że Niemcy są zaintere-
owane w ciągłem zaostrzaniu sto-

doj Unków między Litwą a Polską. Zda-
go'| Hem „Rytasa” międzynarodowa sy-

i luącja Polski nie jest tak pomyślna,

 

' Zbrojenia niemieckie zagra-
ją jej poważnie, stosunki zaś z
„rancją uległy pewnemu oziębieniu, '

| oteż Polska będzie musiała „szukać
jie) Przyjaciół wśród narodów, które, nie

„lając zamiarów agresywnych, są za-
9 Uteresowane lylko w utrzymaniu

„| epodległości zarówno swej jak i

wadzenia“.

  

  

na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

   

   
  Dziś, odbędzie się w lokalu przy ul. Orzeszkowej 11

WIELKI WIEC PRZEDWYBORCZY
na którem przemawiać będzie

poseł JDZEF PETRYCKI z Bydgoszczy
i kandydaci na radnych.

początek o godz. 12 i pół.   

 

NARODOWA ORGANIZACJA KOBIET
dziś, zwołuje o godz. 6 i pół po południu w lokalu przy

ul. Dominikańskiej 4. (Sala przy kościelepo-Dominikańskim)

Informacyjne Zebranie Przedwyborcze
dla. Kobiet. |

Wstęp wolny, Wstęp wolny.

Sała do wynajęcia

od 11—3 ij od 6—8 wiecz. |.

g0 KomitetuWyborczego

Wstęp za zaproszeniami, które wydaje se-
 atarjat Nar. Kom. Wyborcz. dziś w niedzieię ed 10-ej rano 30 Ia

 

PARYŻ. (Pat). Pryrnas Polski ks.
kardynał Flond przyjął dziś w sie-
dzibie katolickiej misji _ polskiej
przedstawicieli kolonii. polskiej, któ-
rzy mu złożyli wyrazy hołdu. Na-
stępnie w t-wie kardynała Verdie
zwiedził budujący się kościół w
diecezji paryskiej a wreszcie odwie-
dzi! instytut katolicki w Paryżu.

PARYŻ. (Pat). Havas donosi, iż
minister Barthou uda się z oflcjalną
wizytą 20 bm. do Bukaresztu a na=
stępnie 24 bm. do Białogrodu. W
obu stolicach pobyt min. Barthou
potrwa 3 dni. Podróż ta będzie re-
+D

Botorywająca
GENEWA (Pat). Po wyczerpa-

niu listy mówców Henderson odro-
czył Komisję głowną do środy. De-
bata w Komisji głównej zakończyła
się energiczną ołenzywą państw,
pragnących, aby konferencją konty-
nuowała swoje prace, poświęcając
je niemal wyłącznie kwestjį bezpie-
czeństwa.
GENEWA (Pat). Po zakończeniu

debaty ośżólnej w komisji głównej |
konferencji rozbrojeniowej i w ocze-
kiwaniu na poniedziałkowe posie-
dzenie prezydjum dzień dzisiejszy
był dniem pauzy w dyskusji na te-
mat dalszych rezultatów konierencji.
Tylko zakulisowo były przeprowa-
dzane rozmowy dla zorjentowania
się co do mozliwości, jakie stoją
przed prezydjum konferencji. Tak,
jak dziś przedstawia się syluacja, na-
leży się liczyć ze stanowczą opozycją
Anglji, Włoch ; ewentualnie Ame-

 

L. PARYŻ. Pat. Rokowania genew-
skie prawadzone między Francją a
Niemcem! w sprawie plebiscytu na
obszarze Saary, doprowadziły do
porozumienia. Termin plebiscytu
wyznaczeno na 16 stycznia 1935

- Orędzie prezyd

 

 
„wane oddawna orędzie prezydenta
'Roosevelta, przesłane do Kongresu

RYGA. Z Kowna donoszą: Organ|Polski“. Omawiając w dalszym cią- W dniu wczorajszym, stwierdza, że naród amerykański będzie brać pod
ge| Chrześcijańskiej demokracji „Rytas“,| gu przypuszczenia „Berliner Tage- Wydawanie „nowych ustaw w czasie | uwagę,

blattu' o dążeniach Polski do unji z obecnej sesji Kongresu nie jest ani|cze czynią, z będącymi w ich dyspo-
Litwą, „Rytas” pisze: „Są może w Potrzebne, ani pożądane, Używamy zycji środkami; :
Warszawie fantaści myślący o unji wszelkich środków — głosi orędzie srodki odbudowy, bądz też na spła-
z Litwą, jednakże możliwość reali-
zacji tych planów jest bardzo nikła
ze względu na zainteresowanie Eu-
ropy. W takich okolicznościach oku-
pacją jednego z tych państw — unja

to przedstawia „Berliner Tage-|bowiem to tylko łagodniejsze słowo
gł 1 byłaby niemożliwa do przepro-

— celem przekonania wszystkich
dłużników o świętości ich zobowią-|
zań, jak równięż celem zapewnie-
nia ich, że gotowi jesteśmy, jeżeli
tego praśną poszczególni dłużnicy,
omówić z całą otwartością, wszyst-
kie sprawy, dotyczące szczegółów i
„metod. spłaty. Naród amerykański
nie chce obciążać dłużników zbyt!
wielkim ciężarem, jednak w celu
juregulowania potrzebne są pewne
, ofiary,
| Sprawa długu powikłała od sze-
regu lat nasze stosunki handlowe i
finansowe z narodami, którym udzie-
liliśmy pożyczek, Obecnie Finlandja
jest jedynem państwem, które z
punktualnością spełniła swoje zobo-
wiązania wobec Stanów Zjednoczo-
nych.
Spodziewamy się, że dłużnicy wy-

ten powinien przeczytać dalszy j

STRON XII + 494, Na prowincję wysyła się za zalicz

należności na konto „Gazety Warszawskiej” w P. K. O. Nr. 104. |

„Prymas Polski w Paryżu.

Wizyta min.Barthou.

Przedstawicielowi agencji Havasa
prymas Polski udzielił wywiadu, w
którym mówił o celach swego
przyjazdu do Francji, o więzach
łączących oba narody i misji jąką
mają spełnić w Europie w zakresie
rekonstrukcji ducha na podstawach
chrystjanizmu.

wizytą za wizytę ministrów Titulescu
i Jevtica w Paryżu. Wizyta Jevtića
w Paryżu ustalona została na 11 i
12 bm. Powrót min. Barthou do
Paryża nastąpi 28 bm.
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Pddiękowanie,
W.Panom lekarzom Szpitala kolejo-
wego na Wilczej Łapie. a w szcze-

gólności W Panu Doktorowi Janowi-

czowi, oraz p. dr. Żemojtelowi | P

Br. Butklewiczowi za szczęśliwie

przeprowadzoną na mojej osobie
operację, oraz za trostliwą | bez
Interesowną epleką — składam tą

drogą serdeczne podziękowanie

Anna Stążowska.

Mz ir:

 

 
konferencja

ryki przeciwko rezolucji tureckiej,
mającej poparcie Francji, Związku
Sowieckiego i Małej Ententy. Dele-
gacja angielska i włoska nie chcą
słyszeć 0 przewekslowaniu konie-
rencji na tory kwestji bezpieczeń-
stwa i dążą do do ponownego odro-
czenią konferencji do jesieni. W, nie-
których kołach uważają jednak za
niewykiuczone, że te delegacje w
końcu zadowolą się stanowiskiem
pasywnem i zgodzą się na powierze-
nie komisji politycznej lub też spe-
cjalnemu komitetowi zadania zajęcia
się kwastją bezpieczeństwa, zdecy-
dowane zresztą kontynuować swoją
opozycję wewnąirz tego organu.
GENEWA (Pat). Minister Beck

odbył dziś konferencje ze szwedz-
kim ministrem spraw zagranicznych
Sandlerem i rumuńskim ministrem
spraw zagr. Titulescu.

 

rozbrojeniowa.
GENEWA (Pat). Komisarz Li-

twinow przyjął dziś litewskiego mi-
nistra spraw zagranicznych Zauniu-
sa. Odbył on także konferencję z
ministrem Titulescu.

MOSKWA 1Ра!). Korespondenci
prasy sowieckiej w Genewie ogłosił:
komentarze do mowy min. Becka,
„Izwiestja“ piszą: Należy podkreślić,
że min. Beck uchylił się od wypo-
wiedzenia polskiego punktu widze-
nia na zasadnicze sprawy konferen-
cji. Nie powiedział ani słowa o gwa-
rancji bezpieczeństwa lub o dozbro-
jeniu Niemiec. Mowa Becka- wzmo-
cniła przekonawie, że sianowiska
Polski i Francji rozchodzą się coraz
bardziej. Korespondent „Prawdy”
depeszuje m. in.: Mowa Becka była
krótka i nadzwyczaj wymijająca.
Podkreśliła ona przedewszystkiem

 

Porozumienie w.;sprawie Saary.

 

w sprawie spłaty długów Amervra,
WASZYNGTON (Pat). Oczeki-. każą zrozumienie stanowiska Ame-

Kto czytał książkę „Świat Powojenny | Polska“

RGMANA DMOWSKIEGO

„PRZEWROT“
SKLAD GLOWNY: ADMINISTRACJA „GAZETY WARSZAWSKIEJ”, ZGODA 5.

ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH, 2

 niezaležne stanowisko Polski w spra-
wie rozbrojenia. Jeżeli odcyfrować
dyplomatyczne sformułowania, ozna-
czałoby to, że Polska nie zamierza
bezapelacyjnie popierać stanowiska
Francji i zastrzegą sobie swobodę
działania. Reszta pism zamieszcza
depesze śenewskie sowieckiej agen-
cji Tass, zaznaczając m, in., że słowa
Becka motywowano w kuluarach
jako wskazanie na niemożność doko-
nania czegokolwiek bez Niemiec.

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
mużniczych „Caritas“.

Tai a SUKE KU

Upaly, požary i šnie-
życe w Ameryce.

,tę długów, czy na pokrycie wydat-, NOWY JORK. Pat. W najrozma-
, ków o charakterze nacjonalistycz- | Itszych częściach Stanów Zjedno-
|nym, lub na inne tego rodzaju cele,|S£Onych wybuchają olbrzymie po-
| Należy podkreslić, — głosi orę-|ŻE'Y lasów, których tłumienie jest
dzie —, że dałem kilka razyjasno | Pardzo utrudnione z powodu upa-
|do zrozumienia, że ich długi wobec |!ÓW | susz.
„Stanów Zjednoczonych nie poza- Władze stanów

roku. Obywatele Saary biorący u:
dział w głosowaniu lub wstrzymu
jący się oo głosowania będą całko-
wicie zabezpieczeni przed repre-
sjami.

 

 

enta Roosevelta
|ryki w sprawie długów. Każde pań-
stwo z dłużniczych nie za i, że

jaki użytek państwa dłużni-

czy są używane na  nowo-jorskich,staną w żadnym związku otrzy- |ze względu na niebezpieczeństwohznanych spłat z tytułuodezkodonie: |pf-atiw waze s» do lasówjnia i kazde państwo indywidualne 0a całym obszarze Stanów.|może omówić sprawę długów ze, , W stanie Maine płoną lasy na| Stanami Zjednoczonemi. alb rzymiej przestrzeni. W akcji ra-, Orędzie kończy się, że ostatecz- tunkowej bierze udział 2 i pół tys.
„na decyzja zależy od kongresu, któ- ?5ób. Na objętych ogniem  obsza-„ry zawiadomiony będzie przez pre- rach znajdują się liczne miejscowo-zydenia awszelkich posunięciach. „>ci uczęszczane przez turystów.

Członkowie obu Izb zapewniają, 30 tys. skrów objętych jestże nie będą wniesione żadne !
йa nowych ustaw dotycząceR
: ь 2 IS. Pat. (Stan MissouriWa > fojegań spowodował nioo,

szkody, pioruny wywołały 6 poża-
rów w mieście. Burza uszkodził,
a nawet zniszczyła kilka domestw.
W Joliet w stanie lilinois, gdzie

znajduje się więzienie stanowe ter-
mometr wskazywał 124 stop. F.
w cieniu. Władze więzienne kazały
więźniom przerwać pracę.

NOWY JORK Pat. Steny Zjedno-
<zone nawiedziła klęska zaburzeń
»tmoferycznych. Przez stavy Mon-
iana i Daho przeszły dziś bardzo
'ilne burze śnieżne, tymczasem wCENA 7 ZŁOTYCH. (Milwaukee panują uciążliwe upały
„dochodzące ;do 103* Fahrenhaita,
„we wszystkich innych stanach spad-
y znowu deszcze.

——

ej ciąg—nowe dzieło

eniem pocztowem lub po nadesłaniu

M

pro- ogniem. 25 letnisk i rezydencyj już|

Letnie Tyiko u Jabiłkowskich

pozy esztoaecozior se0e
o Mipowaźniejsią spółdzielczą instytucją bankową w Polsce jest

CENTRALNA KASA
SPÓŁEK ROLNICZYCH

istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

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

 

 

najtańsze źródło zaku-
pów 0l

kupując

'/
zaoszczędzi każdy

KONFEKCJĘ, GALANTERJĘ,
TRYKOTAŽE, BIELIZNĘ

tylko w składzie

fabry-
HL Nowicki pyy; )|

aaB Wielka
sajwiększy wybór kąpielowych

płaszczy, x. ręczników

własna wytwórnia OBUWIA
prosimy sprawdzać nasze nizkle fa-

bryczna ceny.

| Wiadomości
telegraficzne.

ZAGRANICZNE.
** W związku z telegramem

PAT-icznej z Talline, zapowiadają-
cym na podstawie doniesień prasy
estońskiej przyjazd ministra Becka
do Estonji, PAT-iczna dowiaduje
się, że istotnie minister Beck latem
tb. rewizytować będzie estońskiego
ministra spraw zagranicznych w
Tallinie.

+ ** Do Leningradu przybył sta-
tek polski „Warszawa” ze 100-ma
turystami, którzy w dniu 3 b. m.
odjadą z powrotem do kraju.

** „Elta“ denosi z Kłajpedy:
Władze bezpieczeństwa  zarządziły
rewizję księgarni i bibijotek na
terenie kraju (kłajpedzkiego, celem
usunięcia literatury, skierowanej
przeciwko państwowości litewskiej i
propagującej oderwanie Kłajpedy
od Litwy.

** W niedzielę 3 b. m. ukaże
się po raz pierwszy numer jedyne-
go codziennego pisma polskiego
w Czechosłowacji pod nozwą
„Dziennik Polski“. Redaktorem na-
|czelnym plsma jest dotychczasowy
redakter „Prawa Ludu' Jarosław

| Walecko. Siedzibą redakcji jest
| Morawska Ostrawa. i

** „Berliner Tageblatt" donosi,
że w związku ze zniesieniem od-
rębnego przedstawicielsiwa dypio-
matycznego Bawarji przy Watyka-
nie odwołany zostanie również
nuncjusz apostolski w Monachjum.

** |zba reprezentantów Stanów
Zjedn. przyjęła projekt ustawy w
sprawie srebra. Za ustawą wypo-
wiedziało się 263 posłów przeciwko
ustawie 77.

** W Kaliforni policja wykryła
zbrodniczy zamach, który mógł
pociągnąć śmierć wielkiej ilości lu-
dzi. Ma schodach wielu domostw
zaalezieno gumę do żucia zatrutą
ciankiem potasu. Jedna guma
mogła powodować śmierć 12-tu
osób.

** W Brukseli rozpoczął się sen-
sacyjny preces przeciwko skom-
premitowanym naczeinikom po-
licji, którzy brali łapówki od firm
samochodowych; wśrod oskarżonych
znajduje się główny komendatnt
policji Brukseli.

Wycieczka polska
w Berlinie,

BERLIN (Pa*). W. sobcię o 11,40
Iprzybyła tu specjalnym pociągiem
|pierwsza wycieczka z Polski w licz-
jbie ok, 800 osób. Pociąg i dworzec
| przy Friedrichstrasse byi udekoro-
(wany tlagami niemieckiemu i pol-
skiemi, a wjeżdżający pociąg na
dworzec berliński przywitano muzy-
ką orkiestry szturmowców. Witali
wycieczkę przedstawiciele poselstwa
polskiego, niemieckiego urzędu pro-
pagandy i licznie zebrana publicz-
ność polska i niemiecka. Hotel, w
którym zatrzymała się wycieczka,
wywiesił chorągiew polską z orłem.
Po 3-dniowym pobycie w. Berlinie
wycięczka wraca do kraju.

UE
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze
okólniki olakaty, bilety wizytowe
Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA1.TEL. 12-7
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PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
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Heroiczni. |
Po wyborach samorządowych w |

części kraju Zz 2/-g0 maja 7. b., kto-|
rych wyniki w ogólnym zarysie znane
były już nazajutcz, obóz sanacyjny,
który zazwycza, w czasie różnych
wyborow już w: dniu, kiedy się one
odbywają, a potem w nocy, prześla-
duje ludzi doniesieniami a to przez
radjo, a to przez pisma, o swych zwy
cięstwach, zachowywal się raczej
powściągliwie, tak iż dopiero w czte-
ry dni później, 31-g0 maja r. b., w
giownem piśmie BB ukazała się oce-
na, w której stwierdzono (Gaz. Polsk.
ar. 147);

— „załamanie się po miastach opo-

zycji lewicowej t. j. przedewszystkiem PPS;

utrzymanie stanu posiadania przez opozycję

(nietyle prawicową ile antysemicką) sku-
pioną około N. D., a w niektórych nawet
miastaca wzmożenie jej kosztem spadku

wpływów socjalistycznych; wzmożenie wpły
wu obozu prorządowego, również dzięki

skurczeniu się zasięgu działania Centrole-

Wi.
Dawno nie byliśmy świadkami tak

uderzającej skremności Bs. Zwykle
aż grzmiało okizykami zwycięstwa i
powalenia wszystkich dokoła. Teraz
gdzieś na końcu oceny wzmianka nie
pozorna o wzmożeniu wpływów
własnych.

Co więcej, unika się najsiaranniej
wszelkiego bliższego wejrzenia,
gdzie to mianowicie i z kim i pod ja-
kiemi sztandarami i w jaki sposób
dokonało sę to uwydatnienie wzro-.
stu wpiywów BB., bo widocznie le-
piej temu zbliska się nie przyglądać.

W. sprawie różnych wyborów sta-
nowisko BB jest, trzeba to przyznać
ustalone. Podobają mu się właściwie
tylko takie wybory, klóre odbywa-
ją się bez wyborów, Wszelkie inne
ordynacje wyborcze wydają się mę-
żom stanu z BB urządzeniem niedo-

skonałem.
Najwyższe zastosowanie znalazła

ta zasada wyborów bez wybierania
w postanowieniach nowej konstytu-
cji pomysłu BB o wyborze Prezy-
denta Rzeczypospolitej. — Оа maja
1926 gardiowano na wszystkie stro-
ny: Prezydent, aby być ponad Sej-
mem i Senatem musj otrzymać swój
mandat nie od nich, lecz z wyboru
przez cały naród. Otóż wedle tej za-
mierzonej nowej konstytucji kandy-
data na Prezydenta wyznacza mi-
sternie dobrane gronko 80-ciu osób
z zapewnioną większością ludzi swo-
ich, a jeżeli ustępujący Prezydent
zgodzi się na tego samego kandydata
zostaje on Prezydentem Rzplitej bez
żadnych wogóle wyborów. Nazywa
się to zaś nadal w myśl hasła od ma-
ja 1926: wybór Prezydenta przez ca-
ły naród. Urzeczywistnienie tej za-
sady przez postępowanie, w którem
wogóle niema wyboru, jest majster-
sztykiem nielada.

Do tej same, doskonałości wybo-
rów bez wybierania dąży się wszę-
dzie. Tak było w wyborach sejmo-
wych ; senackich, gdzie stosowano
znakomity sposób  uniewažniania
list, wiaśnie nainiebezpieczniejszych
w danych okręgach, aby na polu star
cia pozostała lista Nr. 1 bądźto sa-
ma bądźto bez głównych przeciwni-
ków. Tak było w wyborach gromadz
kich, gdzie okazywało się przeważ-
nie, że, zanim zdołano zgłosić listy
inne, już obwieszczano przyjęcie li-
sty starościńskicj jako jedynej. Tak
było teraz także w wyborach miej-
skich, gdzie trudności zgłaszania list
połączono zgrabnie z łatwością ich
unieważnienia, byle jak najbardziej
zbliżać się do jednej tylko listy, Zaw
sze ta sama myśl przewodnia wybo-
rów bez wybierania.
W ostatnich wyborach sterczą,

jako żywe wzury pozbywanią się
współzawodników przez unieważ-
nienie całkowite lub w części okrę-
gów: Radom, Żyrardów, Częstocho-
wa, Sosnowiec, Będzin i t. @., 1 t. d,,
aż po Zakopane, gdzie do unieważ-
miania wprost, iak zresztą w wielu
inych miastach, dodano unieważnia-
nie przez egzamin kandydatów na
radnych.

I trzeba przyznać, że obóz BB,
unikając wyborow, jak święconej
wody, okazuje zmysł doskonałego
odczucia rzeczywstości. Wie co robi.
Tam, gdzie unieważnienie niedopi-
sało, jak bywa czasem w większych
miastach, mających, że tak powiem,
lepsze oświetlenie i wskutek tego
mniej cienia, niezbędnego do magji
wyborczej, kłopotów było bez liku.

Ot taki Lublin. Gdy po głosowa-
niu pierwsze obliczenia dają wyniki
znakomite dla list narodowych, prze
rywa się obliczenia, urny mimo sprze
ciwu pełnomocników idą nocować do
magistratu, we śnie zjawiają się im
jedynki, a nazajutrz usłużnie sen ten
z siebie wysypują,  Wytłumaczyć
można bez uczonego sennika.
A przedewszystkiem Łódź. Obli-

czenie po wyborach wykazuje, z ca-
łości 72 mandatów, 40 Obozu Naro-
dowemu, 7 PPS, 7 BB i 11 żydów i-
dących z BB, 5 .sjonistów, 2 niemiec-
kie. Ale wówczas główne pismo o-
bozu rządzącego (Gaz. Polsk. nr.
148) zamieszcza doniesienie z Ło-
dzi, że przewodniczący głównej ko-
misji wyborczej p. Moskwa zarządził
ponowne obliczenie, podaje rozmo-
wę swego współpracownika z p.
Moskwą, który powiada, dosłownie,
że owe wyniki pierwsze są fanta-
stycznemi twierdzeniami endeckie-

Onžny odcinek
SPÓŁDZIELCZOŚĆ SKUTECZNĄ

OBYWATELSKA — ZNACZENIE

DZIENNIK MILENSKI |

prńcy Narodu.
FORMĄ OBRONY — SZKOŁA
DLA DALSZEGO ROZWOJU

NARODU.

Już od szeregu lat rok rocznie

poświęcany jest jeden dzień w mie-

siącu czerwcu może nietyie dla

uczczenia, ile dla spowodowania roz-,

ważań nad isiotą spółdzielczości.

W roku bieżącym 3-ci czerwca jest|
poświęcony spółdzielczości.

Z roku na rok stwierdzamy, że ta

forma społeczno - gospodarczej orga-

nizacji narodów ;zdobywa coraz wię-

cej uznania zarówno w szerokich

masach, jak też i u rządów państw

czy krajów.
Zjawisko to, jeśli chodzi o sto-

sunki u nas w Folsce występuje tem

dobitniej zarówno jeśli chodzi o

przeszłość, jak ; o teraźniejszość,

(W przeszłości spółdzielczość na
terenie zaboru niemieckiego działa-

jąc od 1870 r. wychowała dwa poko-

lenia ludności miejskiej 1 wiejskiej,

zaprawiając ją do właściwych metod

w pracy społecznej i gospodarczej.

Pod zaborem austrjackim jak-

kolwiek warunki rozwoju spółdziel-

czości były znacznie trudniejsze,

jednak zdołała ona w dużej mierze

przeciwstawić się lichwie pieniężnej,

pod którą uginał się zarówno wieś-

niak, jak i ubogi mieszkaniec miasta.

Tam też już na długie lata przed

wojną rozwijać się zaczynają spół-

dzielnie  handiowo - rolnicze p

nazwą „Sklepy Kółek Rolniczych”,

które skutecznie przeciwstawiają się

zwłaszcza po wsiach w rozpajaniu

wieśniaków i wyzyskowi przez skle-
piki i karczmy żydowskie.

Na terenie zaboru rosyjskiego

spółdzielczość przed wojną repre-

zentowały bądź rzadkie spółdzielnie
kredytowe, bądź też liczne spół-
dzielnie spożywcze, skupione głów-
nie w okręgach fabrycznych, z któ-
rych wiele przetrwało burzę wojen-

ną.
Obok wielkiej zasługi, jaką hi-

storja rozwoju gospodarczego ziem
polskich przyznać musi spółdzielczo-
ści — posiada ona jeszcze i tę do-
datnią cechę, że była nietylko skarb-
nicą pomocy materjalnej ludziom w
potrzebie, ale nieprzebranym rezer-
wuarem ludzi, którzy w pracy na jej
terenie kształcąc się i uzupełniając
praktycznie swe wiadomości z za-
kresu życia zbiorowego potrafili w
momencie Zmartwychwstania Polski
podołać na bardzo wielu stanowi-

skach odpowiedzialnej pracy współ-
organizowania Narodu Polskiego.

Spółdzielnia bowiem, ta mała
rzeczpospolita gospodaicza, jedno-
stkom istotnie zdolnym przedstawia
więcej, niż sklep, czy kasę usługują-
cą swym członkom.

Tam baczne oko obserwatora po-
trafi z każdego przejawu wysuwać
wiele mówiące wnioski, tam chętny
pracownik łatwo poznać może na
czem polega sztuka czy zaleta współ

pracy zbiorowiska, tam wreszcie
znajdujemy najdogodniejszy teren dla
stosowania i obserwowania rezulta-

tów właściwego czy niewłaściwego

doboru ludzi,
Spółdzielczosć jest więc nietylko

kramikiem — jak tego chcą w niej

widzieć przeciwnicy spółdzielczości.

Jest ona wielką szkołą obywatelską;

w naszych warunkach tem war-

tościowszą, że nie wymaża ona na-

kładu ze strony Państwa, co najwy-

żej swobody w: jej naturalnym  roz-

woju.
Jest ona nietylko szkołą obywa-

telską.
Spółdzielczość potrafiła być, jak

to niedawne czasy wskazują, pionie-

rem w realizowaniu pajistwowego

programu gospodarczego, podejmując

się organizacji i przeprowadzania

różnego rodzaju akcji gospodar-

czych. A chociaż często dotkliwe  ofiary ponosiła organizacyjnie czy

materjalnie, chociaż w swoim roz-

woju spotykała się z przeszkodami

różnych „psujków” czy szkodników,

to jednak skupiwszy w swych orża-

nizacjach faktycznie elitę społeczeń-

Paderewski
W) dniach 2 i 3 lipca odbędzie się

uroczysty obchód 50-lecia „Sokoła”

poznańskiego, pierwszej organizacji

Bokolej na Ziemi Wielkopolskiej. |
Komulet organizacyjny zwrócił|

się do J. I. Paderewskiego z prośbą

o objęcie protektoratu i zaprosił go

do Poznania,
W. sterach sokolich uchodzi za

pewne, że Paderewski na uroczy”

 

stwa,
żem karjer i korzyści materialnych,
potrafiła w niejednym wypadkuwiel”

kiego dzieła dokonać. Godzi się tu

wymienić: organizację przemysłu

nabiałowego (mleczarstwa), pomoc

lterenom dotkniętym nieurodzajami,
pomoc rzemiosłu i handlowi polskie-

mu tam w zapadłych nawet terenach,

a przedewszystkiem skuteczną wal-

kę z lichwą zarówno na wsi jak i w

mieście i t. d. i t. d.
W. wielu tych wypadkach pomoc

czy rezultaty pracy spółdzielczości

znacznie  przekroczyty rozmiary

środków, jakiemi nawet państwo
dysponować mogło na dane cele —

a wszystko w imię dobra społeczne-

go — dla dobra członków swoich

będących członkami jednego narodu.
U nas w Polsce zadaniem spół-

dzielczości jeszcze na długie lata bę-
dzie nietylko zasilanie społeczeń-

stwa w pomoc kredytową czy handlo

wą, ale zarówno w dziedzinie orga-

nizacji rolnictwa jak też i organizacji

handlu.
Spółdzielczość na wsi przyśpie- ‚

szyć musi proces otrząśnięcia się rol- |

nika ze skutków wojny z jej konsek-
wencjami, t. j. zubożeniem i długami.

W] mieście wspomóc musi odpor-
od| ność polskiego kupiectwa i rzemiosła

w walce konkurencyjnej z kupie-
ctwem i rzemiosłem żydowskiem,

IW. spółdzielczości upatrywać więc
winniśmy — my Polacy — nie uto-
pijny cel, mający zwalczać własność

prywatną, ale sposób, którym posłu-
gując się możemy przysporzyć zrze-

szonym zwiększenie ogólnego do-
brobytu narodowego.

Dorobek społeczny į gospodar-
czy — wzrost dobrobytu jednostek i

całego społeczeństwa przysporzy

Państwu więcej płatników świadczeń
— a tem samem umożliwi kroczenie

wraz z postępem dziejowym — nie
|czyniąc tego zbyt uciążliwem,

Jeśli praca spółdzielczości przy-
nosi korzyści, uchodzącym i tak za

bogatych, Anglikom, Niemcom, Cze-|

chom, Duńczykom czy żydom — toż

ofiarna jej praca i wysiłek przynieść

musi i narodowi polskiemu— to,
czego po niej oczekuje, tembardziej

że mimo piętrzących się trudności —

nie zawsze mioże uzasadnionych —

praca na tym terenie nie tylko nie

odstręczać, ale przeciwnie powinna

przyciągać do siebie co wartościow-

sze jednostki ze społeczeństwa.

Wi. L. Mazurkiewicz.
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KRYZYS
(Odczyt p. Andrć Siegireda).

Bawii w Wasszawiew ciągu kilku
dni wybitny ekonomista francuski, p.

Andrć Siegiried który wygłosił w

auli uniwersytetu dwa niezmiernie
interesujące odczyty na temat współ

czesnego kryzysu europejskiego i je-
go przejawów w, różnych krajach.

Preliegent w niezmiernie żywy 1

obszerny sposób wywodził:
Kryzys obecuy jest potrójny: wy-

nika on z różnic między wylwórczoś

cią a spożyciem, będących skutkiem

wojny swiatowej, dalej z normalnego

cyklicznego ruchu cen, które weszty

w okres zniżki wreszcie jest kryzy”
sem całej Europy.

Każdy może się przekonać z

własnego doświadczenia, że hege-

monja światowa Europy kończy się.

Hegemonja ta osiągnęła swój punkt

kulminacyjny w XIX stuleciu, które

było wiekiem uprzemysłowienia. W
wieku XIX Europa 'była jedynem
źródłem kapitałów, ona dostarczała

techników, ona rządziła politycznie.

Dawało jej to ogromne dochody, po-

zwalające na życie wygodne i wytwa

rzanie wartości kulturalnych. Euro-
pejczykom zdawało się, że stan ten

jest normalny; Europa zwiększyła w

związku z tem zbytnio aparat wyt-

wórczy i nadmiernie powiększyła

w Polsce
stości te przybędzie. Będzie

szy jego przyjazd do Polski

1919.
Poznan į Wrelkopoiska przygoto-

wują się do wielkiej manifestacji so-

kolej i do manifestacyjnego przyjęcia

wielkiego obywatela, którego przy-

to pierw
od roku

|;azd do Poznania w ostatnich dniach

grudnia 1918 r. dał hasło do zrzuce-

nia niewoli nienneckiej.

 

że
dopieroz|

jednego z pośród dziesięciu okrę-

gów, już wie, że przypuszczalnie BB

uzyska 25 mandatów, a Oboz Naro-

ten, choć p. Moskwa stwierdza,
ma wyniki sprawdzone

dowy 21. W załym kraju, po temį

niezwykłem doniesieniu, rodzi się|

przekonanie, że podobnie, jak gospo

darka planowa, objawia się tu aryt-

metyka pianowa. Nazajutrz jednak

tożsąmo główne pismo obozu rzą-|

dzącego (Gaz Polsk. nr. 149) musi;

donieść, że Obóz Narodowy ma 40|
mandatów, BB dociąga się do 9-ciu

po uszczknięciu jednego żydom zbli-|
żonym do BB i jednego Niemcom, a
reszta taksamo, jak poprzednio. I
tak oto Łódź zwyciężyła rachuby|

Moskwy. mi, a jednocześnie współpracownik Skoro zaś wybory, tam, gdzie są

 

naprawdę, dają takie właśnie wyni-

ki, cóż innego pozostaje głównemu

pismu obozu rządzącego, we wspom-

nianej ich ocenie, jak odwrócić się

od nich, w saimem zakończeniu, z

wielkim niesmakiem w wyższe kręgi

(Gaz. Polsk, nr. 149):

— A że społeczeństwo Polski, jako ca-

łość, dojrzewa przez lata ostatnie szybciej,

niźli dawniej przez dziesięciolecia, o tem

świadczą nietylko niedzielne wybory, ale
naprawdę heroiczne dzieje lat ostatnich.

Tak oto z wyborów zmyka się w
heroiczność. Ale co zrobić z tłu-
moczkiem unieważnień list, posyłań
urn na nocleg, przypuszczalnych wy-
ników poprawionych? Bardzo one
jakoś nie nadają się do heroiczności.

Stanisław S ь

| mda

niezwiązanego żadnym mira-|

|
!| Kronika wyborcza.
! ZATWIERDZENIE

LIST KANDYDATÓW.
| Według posiadanych przez nas

jinformacyj, decyzja o zatwierdzeniu

„list kandydatów na radnych ma za-
|paść już w dniu dzisiejszym.

(dzone listy muszą być urzędowo|

ogłoszone, upływa w czwartek. |

!PLAKATY WYBORCZE,
W. sobotę, dn. 2 czerwca ukazały,

się na mieście pierwsze plakaty, za-,
chęcające do głosowania na okre-|
ślone listy. Roziepione zostały mia-
nowicie na obszarze IIl-go okręgu
żydowskie plakaty z listą Nr. 3. |

MOTOCYKLE
B. S.A.

NAJNOWSZE MODELE na SKŁADZIE
Doged*e warunki

Prospekt i cenniki na żądanie
NAJWIĘKSZY SKŁAD —
CZĘ.CI ZAMIENNYCH
PRZEDSTAWICIELSTWO:

Wilno, Mickiewicza 9.

‘
1__

Obnižki taryt.
Ministerstwa podjęły prace przy-,

gotowawcze do obniżki obowiązują-

cych taryf na kolejach państwowych.

Projektowana jest także obniżka а-,

ryf pocztowych oraz szereżu artyku-

łów, produkowanych przez przedsię-

biorstwa państwowe. Zarządzenia o

obniżce cen mają być wydane na po-

czątku jesieni.

Prot. Schmidt w Pa-
ryżu.

* PARYŻ (Pat). Dziś przybył do

"Paryża proi. Schmidt, kierownik so-

wieckiej ekspedycji na Czeluskinie.

Na dworcu St. Lazare grupa komu-

mistów w liczbie ok. 1.000 osób wi-

tała prof, Schmidta i usiłowała urzą-

dzić pochód, przyczem doszło do in-

cydentów z policją. Kilkunastu ma-

nifestantów aresztowano. Proi. |

Schmidt zatrzyma się w Paryżu 2

dni, poczem odiedzie do Moskwy.
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EUROPY.

ludność. Obecnie świat się u-

eżnił od Europy politycznie,

| gospodarczo i kulturalnie, Stany

| Zjednoczone, niegdyś kolonja, są ©-

| becnie niepodlegie nietylko politycz-
mie i gospodarczo, lecz stają się no-

wem ogniskiem kultury, zaczynają

ze swej strony promieniować na resz

ię świata. Co do krajów innych ras,

to kultura ich była często wyższa od

europejskiej; hegemonja Europy nie

była tam usprawiedliwiona kultural-.

nie, zostaia im narzucona siłą, bez

ch woli, Europa kraje te rozbudziła,

udzieliła im niepokoju, który ją sa-

mą trawi. Europa bowiem w swej

ciągłej pogoni za nowością nie jest

szczęśliwa.

(Wiek XIX był wiekiem internac-

jonalizmu pod supremacją angielską.

Zasługi Anglików byty olbrzymie.

Dali oni światu zasady uczciwego

kupiectwa. Charakterystyką wieku|

XIX była stałość warunków gospo-

darczych. Ludzie | dotrzymywali

swych zobowiązań, złoto byio mone-

tą międzynarodową, waluty były sta-

łe, ceny utrzymywały się przez długi

czas na jednakowym poziomie,

Sytuacja obecna jest z gruntu od-

mienna. Hoszczególne kraje zaskle-

piły się w systemie gospodarki zam-

kniętej. System utruanień celnych

doprowadzony został do periekcji
przez kontyngenty, cia wywozowe 1
ograniczenia dewizowe.  Anuluje

to w znacznym stopniu postępy tech-
niki, Pod względem moralnym i po-
ditycznym ludność nie nadąza już za
postępem techniki.

Europa stracila swą wyższość
moralną nad reszią świata.

Ekonomicznie Europa walczy na

swą
„miezal |

 
dwóch irontach znajduje się ona bo-
wiem wobec podwójnej konkurencji:
ze strony 1. krujów biednych o ni- 
bogatych o płacach wysokich (St.
Zjednoczonej. Europa znajduje się
między temi dwoma poziomami, Bi-
ta jest przez kraje o niskich płacach,
śdy chodzi o proste towary, wyra-
biane przez maszyny automatycznie
|przy pomomy tanich, niewykwalifi-
lkowanych robotników.  Bita jest
przez St. Zjednoczone, gdy chodzi o
|wyroby fabryczne, masowe, gdyż
olbrzymi rynek wewnętrzny amery-
kański pozwala na zamoriyzowanie
najwyższych nawet płac. Gdzie może
więc Europa zwyciężyć? Nad kraja-
mi konkurującemi z nią nędzą swoich
robotników. górvje Europa swą kul-
turą techniczną i wyższoscią swego
genjuszu twórczego. Nad Ameryką
góruje swym indywidualizmem. Pro-
dukt europejski jest produktem o:

skich piacach (uaponja) i 2. krajów|

Staraniem Narodowego K
odprawioneżbędzie w koście

Przed wyborami do Rūdų Miejskiej.
omitetu Wyborczego, dziś, o godz. 11-ej
le św Trójcy (przy ul, Dominikańskiej)

mabożeństwoeo
na intencję wyborów do Rady Miejskiej.

|. Ustawowy termin, kiedy zatwier- ,Prezydjum Narod. Komit. Wyborczego prosi o przybycie na to nabożeń*

stwo członków i przyjaciół Narodowego Komitetu Wyborczego.
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Narodowy Komitet Oyhorczy
W jaki sposób głosować?
Przy głosowaniu w dn. 10-go czerwca pamiętać należy, że nowy

regulamin wyborczy wprowadza głosowanie na listy i na kandydatów.
Kartka do głosowania ma nie

borach poprzednich — ale także nazwę listy j

NAZWISKA KANDYDATÓW.

Zwotennicy Narodowego Komitetu Wyborczego pamiętajcie, że w

tylko numer — jak to było w wy-

|

e

L

 
   

każdym z sześciu okregów wyborczych m. Wilna pozestaje stale tylko |pis

ta sama nazwa listy:

Lista Karodowego domileln Wyborczego
natomiast kandydatury są inne 1 п
a mianowicie.

W OKRĘGU I— Nr, 2

W. OKRĘGU II — Nr. 2

W OKRĘGU HI — Nr. 5
Nalezy się wystrzegać kartek wyborczych niepewnegopochodze-

mia, bo mogą być stałszowante, przekręcone i głos na nie oddany będzie

nieważny.

Kto .hce złożyć swój głos na

czego, może otrzymać kartkę do głosowania w biurze
Narod. Kom. Wyborcz.

UL. ORZESZKOWEJ Nr. ii

codziennie w godzinach od 9-ej rano do 9-ej wieczór. Ponadto będą zor*

ganizoware b:ura informacyjne w poszczególnych okręgach m. Wilna.
Adresy biur będą podane później.

Kto zgadza się na wszystkich kandydatów wydrukowanych na

kartce, powinien z tą kartką udać s

wie

i pusta, włożyć

PAMIĘTAJCIE, 2Е WYBORY
NIKT NIE MA PRAWA DOPYTYWAĆ SIĘ, ANI PODGLĄDAĆ

NA KOGO GŁOSUJEMY!
Komu nie podoba się jakiś z kandydatów wydrukowanych na

kartce do głusowania może jego n

mu u dołu dopisać inne nazwieko, ale tylko z pośród tych, które są mó |

kartce podane.

INNYCH NAZWISK DOPISYWAĆ NIE WOLNO.

Jedno mazwisko może powtarzać się kilka razy.

Kartka do głosowania musi być czysta, niepoplamiona iwypeł”

KARTKI WYBORCZE NARODOWEGO
KOMITETU WYBORCZ. WŚRÓD SWYCH SĄSIADÓW i ZNAJOMYCH |

niona pismem czytelnem.
ROZPOWSZECHNIAJCIE

dniej Komieji Obwodowej. Po otrzymaniu od członka komisji

czej koperty 1ależy sprawdzić, czy koperta jest właściwie ostemplowana|

do niej kartkę z kandydatami i dopilnować, by koperta

z karlką była wrzucona do urny wyborczej.

umery list również  niejednakowe,

W OKRĘGUIV—Nr.4

W OKREGU V —Nr.2

W OKRĘGUVI—Nr.3

listę Narodowego Komitetu Wybor”
jormacyjneni

ię w dniu głosowania do biura odpo”
wybor”

SĄ TAJNE!

azwisko wykreślić, natomiast

  

 

 

 

   
  

 

  
We wszystkich wypadkach wątpliwych należy zwracać się z zapy” sh

taniami do biiua inforn'acyjnego Nar. Kom. Wyb. przy

UL. ORZESZKOWEJ 11, tel. 11-66.

Wszyscy na front wyborczy
Za przykładem zwycięskiej narodowej Łodzi
z kartkami Narodowego Komitetu Wybor

czego 00 urn

 

Radni narodowcy w więzieniu.
Zpośród 40 radnych narodowych

Łodzi połowa przebywa w więzieniu.

Działaczy naroaowych aresztowano

mianowicie po głośnych  zajściach,

które rozegrały się w Łodzi dn. 3-go

maja. Jeśli przebywający w więzie-

miu radni miejscy nie zostaną wy-

puszczeni z więzienia i pierwsze po-

siedzenie Rady odbędzie się bez

mich, zabraknie oczywiście naro-

———

Nie używajmy zagranicznych wód mi-
neralnych i soli przeczyszczających, mając

lepsze w Polscel WODA GORZKA MOR-
SŁYŃSKA i NATURALNA SOL MOR-

SŽYNSKA są niczastąpionym lekiem w

schorzeniach żołądka, jelit, wątroby i nad-
miernej otyłości. » Do nabycia w aptekach

i w składach aptecznych. 5464

——————————————
ei Pd AA AC Sa

wysokiej jakości.
Hegemonję w gospodarce świa-

towej nie da się Europie już odzy-

skać. Cały świat dąży do autarchji.

Są jednakże dziedziny, gdzie Euro-

pa jest nie do zastąpienia. Europa

jest jak Prometeusz: ma jego grzechy

i zasługi. Dała światu ogień, choć

ściągnęią na siebie przez to gniew
bogów. Ale przyjmijmy ją taką, jaką
jest. Wielkość jej leży w indywidu-
aliźmie w ramach narodowych.

Drugi odczyt był poświęcony psy”
chice narodu francuskiego, ale także
dotknął w nim p. Siegiried tematu
kryzysu Prelegent stwierdził, że kry
zys współczesny objął także i Fran-
cję, lecz właściwości narodu francu-
skiego sprawiają, iż jest on bardziej
odporny, niż narody inne, iż jest
bardziej przystosowany do' nowo-
czesnych warunków, To, co się wy-
dawało brakiem w okresie superka-
pitalizmu : industrjaclizacji, dziś sta-
nowi siłę, bo nabierają znów znacze-
ma walory dawne, z czasów, poprze-
dzających wiek, 19-ty.

Podobnie, jak w innych krajach,
odbywa się we Francji przeobraze-
nie gospodarcze, społeczne, poli-
tyczne i moralne. Lecz maczej się

wyborczych!

dowcom większości do wybranić
swego prezydenta. {

Jak notuje prasa, po ostateczne”
ogłoszeniu wyników wyborów samo”
rządowych w Łodzi, rozeszły się po”
głoski, że zarówno wojewoda łódzk*
p. Hauke -Nowak, jak i naczelnik
wydziału bezpieczeństwa p. Lutom”
ski mają podać się do dymisji.

Teatr | muzyka
— Bajka dla dzieci w Teatrze Letni

Dzis o godz. 12 m. 30 śliczna bajka &
dzieci p. t. „Cudowny promień" — w wy*
konaniu prywatnej klasy baletowej N, Mu”
raszowej. Ceny propagandowe. 4

—Dzisiejsza popołudniówka w Teal
Letnim. Dziś o godz. 4 popoł nowa kó*
medja W. Szkwarkina p. t. „Cudze dzieć”
ko” — z p. S. Zieliūską w roli matki. Ce

ny propagandowe.

Wieczorem o godz..8 m. 30 — po raf
drugi komedja CI. Vautela i Vebera p. +

„Małżeństwo i jazzband”. Jest to dowcip”
na satyra, wymierzona przeciwko now?“

czesnym żonom, które małżeństwopojmuj

jako zabawę, Reżyserja — W. Ścibora. De
soracje — W. Mal.ójnika.
— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś *

godz. 8 m. 30 wiecz. ukaże się po raz 21
słynna operetka Granichstaedtena „Orlow“

Rolę główną kreuje znakomita špiewaczk?
Janina Kulczycka. Balet w układzie J

Ciesielskiego. Nowa wystawa dopełnia a”
tystycznej całości Ceny miejsc — letni

Akademicy korzystają z ulg biletowych.
Jutro w dalszym ciągu „Orłow”.
— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutai“

wych barwna i melodyjna operetka
natzky'ego „Noc w San Sebastijano“. Сей
propagandowe.
— Teatr Objazdowy — gra dziś ы

Brzešciū n/B., jutro w Bielsku — świet”%
komedję Z. Geyera p. t. „Kobietka z ele"
ganckiego świata”.

Nowoczesne urządzen: drojo
źródło pitiie, wziewelnie, ew ZAS

rad, zn» jdziecle
w ZDROJOwISKU ono wyraża, inne też da wyniki, niż

to miało miejsce w innych krajach. INOWROCŁAW

 

  

   

  

  

   

   

 

   

   

   

  

  

   
   

   

   

 

Dziś o godz. 4 pp. po cenach propagand”|
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"JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?

Najpierw pogoda naogół słonecz-

Ua o zachmurzeniu umiarkowanem,

tem przejściowy wzrost zachmu-

enia aż do przelotnych opadów

ocząwszy od zachodu kraju. Skłon-

ość do burz. [Bardzo ciepło. Slebe

iatry miejscowe.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują

apteki:
Jundziłła P. — ul, Mickiewicza Nr. 23

tel, 10-98), Mańkowicza — ul. Piłsudskiego

r. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul, Ś-to Ja1-
Sokołowskiego ul. Tyzenhx.-

„ 1; Szyrwindta i Turgiela
w lal. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz

szek.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Walne zebranie Archidlece-
jalnego Związku Tow. Dobro-

Įtzynnošci „Caritas“. Dziś odbę-
dzie się | walne zebranie Archidie-
tezjalnego Związku Towarzystw Do-

broczymności „Ceritas” © następu-
cym pregramie:
O godz. 9-ej rano edbędzie się

|Juroczyste nsbożeństwo w Ostrej
ramie, które celebrować bedzie

superjor Jan Rzymełka, C. M.

prezes Arćh. Związku „Caritas“. Po

Mszy św. ekolicznościowe kazanie.
Q godz. 13 obrady walnego zebra-

ог" /Ма w sali górnej Arch. lostytutu

eni Akcji Katolickiej, przy ul. Metropo-
litalnej 1.

Na walne zebranie zjadą się de-
legaci wydziałów parafjalnych „Ca-

fitas* z całej Archidiecezji.
—Pierwsza Msza św. „Marja-

hum”. Dziś o godz. 8 zrana przed

na|Cudownym obrazem Matki Boskiej

©strobramskiej w kaplicy Ostro-
bramskiej odbędzie się pierwsze

habożeństwo dla członków lastytutu
Królowej Korony Polskiej Maria-
Rum*.

: Uroczyste nabożeństwo
„ć "stytutu „Marianum”. Dziś o g. 8

łano odbędzie się w Ostrej Bramie,
Drzed cudownym obrazem N M

na |Ostrobramskiej, miesięczne nabo-
nė łeństwo z kazaniem dla członków

owarzystwa Maryi Niepokalanej

rėlowej Polski „Marianum"
SPRAWY PRASOWE.

—Uchylenie konfiskaty „Dzien
‚ |МКа №И* Na posiedzeniu w dn.

el |28 maja Sąd Okręgowy rozpozna
lał wniosek wileńskiego starosty

едо o zatwierdzenie zajęcia
kładu „D iennika Wileńskiego”

? dnia 3V1934 r. Nr. 117. Po wy
iłuchaniu wniosku prokuratora sąd
Nie znajdując w aitykule „Walne
Zebranie  Bratniej Pomocy* zna:
Miou jakiegokolwiek bącź przestęp-
stwa, ścigenego z urzędu, postano-
wł zajęc'e uchylić

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Ор!ека polska nad roda-

kami na obczyźnie. Zarząd Stow.
|J»Opieka polska nad rodakami na
Obczyźnie* uprzejmie prosi swoich

Członków i sympatyków na walne

|

m

ye,

zebranie, które odbędzie się 5 b. m.

© godz. 5 po pcłudniu w sali Te
Chników, ul. Wileńska 33.

Wrazie nieprzybycia dostetecz-
nej ilości członków następne zebra

2 hie odbędzie się o godz. 5i pó:
ki | będzie prawomocne niezależnie
ik) Od liczby zebranych. — Akademja kongregacji Do-

brej Śmierci. Dziś o godz. 630
Wiecz. odbędzie się w sali popiso
Wej gimnazjum O O. Jezuitów przy

о’

ul, Wielkiej 58 uroczysta akademja
ongregacji Dobrej Smierci.

 

upośledzonem
awieniu, obstrukcji, stosuje się naturalną

Wodę gorzką „Franciszka-Józeła”, Pytajcie
się lekarzy. 8479

następujące |

"KRONIKA.
Poświęcenie sztandaru Stow. Polek.

Uroczyste nabożeństwo, w cza-

sie którego dokonano aktu poświę-

cenia sztandaru, odprawił JE. ks.
- | Biskup Michalkiewicz.

 

| ODCZYTY.
— Odczyt prof. K. Nitscha.

Staraniem miejscowego oddziału To-
warzystwa miłośników języka pol-
skiego w poniedziałek dn. 4 czerw-
ca br. o godz. 7 wieczór odbędzie

się w Auli Kolumnowej USB odczyt
Kazimierza Nitscha, profesora Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, pt. „Z za-
gadnień języka Mickiewicza”. Wstęp
wolny.
— Stowarzyszenie Techników

jPolskich w Wiinie w lokalu wła-
snym przy ulicy Wileńskiej 33 erga-
nizuje cykl zebrań dyskusyjnych, na
których ma być poruszona sprawa

| podniesienia stanu gospodarczego
Wileńszczyzny.
W ramach powyższych zebrań

dyskusyjnych dnia 5 czerwca o go-
dzinie 1930 będzie wygłoszony przez
p. dra Janusza Jegmina odczyt na
temat: „Możliwości rozwoju Iniarstwa

na ziemi Wileńskiej" oraz odczyt p.
laż. A. Kropiwnickiego: „O potrze-
bie meljoracji“.

Wstęp wolny i bezpłatny. Osob-

ne zaproszenia rozsyłane nie będą.
— Odczyt © Lwie Sapieże. W

dniu 8 bm. o godzinie 19-ej odbe-

dzie się odczyt pref. Ryszarda Mie-
nickiego na temat „Lew Sapieha“

w sali Sądu Okręgowego Nr 1.
Wstęp dla członków i gości bez-

płatny.
HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Ceny nabiału i jaj wediug n0-
towań Związku Spółdzielni Mleczar-
skich i jajczarskich w Wiinie, Kon-
ska 12. Dnia 1. VI. 1934 r. Ceny de-
taliczne w nawiasach.

Masło za 1 kg.: wyborowe 2.10
(2.40), stołowe 1.90 (2.20). Sery za
1 kg.: Nowogródzki 2.20 (2.60), Le-
chicki 1.90 (2.20),
(2.00). Jaja za 6V szt., detai za 1 szt.:
Nr. 1 — 3.90 (0.08), Nr. 2 — 3.30
(0.07), Nr. 3 — 3,00 (0.06).

ŻYCIE ARTYSTYCZNE.
— Rozstrzygnięcie konkursu na

plakat Targów Futrzanych. We śro-
dę wieczorem odbyło się posiedze-
nie Sądu Konkursowego, powołane-
go dla rozstrzygnięcia konkursu na
wykonanie najlepszego piakatu dla
I Targów Futrzanych w Wilnie. Zgło
szono 30 projektów. Z pośród nich
wybrano 6 prac, przyczem 1 nagro-
dę (500 złotychj _ otrzymała Rala
Szwarcówna z Warszawy, li nagro-
dę (300 złotych) przyznano p. Czer-
miawskiemu z Wilna. Pozatem Ko-
misja uchwaliła zakupić 3 zkolei naj-
lepsze projekta. Są to prace: p.p. Ko
śnowickiego z Warszawy, Horyda
Józefa z Wilna i Tadeusza Bołusza*
Tubalewicza.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Cnrzešc. Zw. Zaw. Cukier.
ników. w amiu 5 b. m. o gosz 18
oabędzie się ogólne zebranie czion-
«ow przy ul. Metropolitalnej 1.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Kołą Polonistów. Dziś o

godz. 9.30 (I termin), 10 min. (II ter-

min) odbędzie się walne zebranie

Koła z następującym porządkiem
dziennym: Sprawozdanie zarządu z
działalności Kola w roku sprawo-
zdawczym; sprawozdanie Rady Nad-
zorczej; sprawozdanie kasowe; u-
chwalenie budżetu na r. 1934/35;
wybór władz Koła na r. 1934/35,

SPRAWY SZKOLNE.
— Zjazd koleżeński. 9-y Zjazd

Koieżeński Polaków, wychowanków
średnich zakładów naukowych w
(Wilnie, a mianowicie 1 i Ii gimna-
zjum oraz szkoły realnej. — z okre-
su przedwojennego (do 1905 r.) od-
będzie się w niedzielę 17 czerwca rb.

  

Litewski 1.70);

mywaczy warszawskich, którzy przybyli do

rowano do dyspozycji władz śledczych.

koń włościański

niąc poważnie woźnicę Stanisława Mirono-

do szpitala.

 Szczeżółowy program zjazdu bę- ееннн

 

Miłośnikt wi lasu p. Inżynierowi
Janowi Olszewskiew u poświę-

cam.

Szosa Wilno - Podbrzezie. daw-
niej trakt Wiilno-Malaty, przerzyna
Północno-zachodni szmat  MWileń-
szczyzny, wyraźnie odcinający się
Strukturą krajobrazu od innych pięk|.
nej Ziemi naszej zakątków. — Na
odrębność obli.za krajobrazowego
Riemało tu się ziożyło czynników, w
Pierwszym rzędze urozmaicone
ukształtowanie powierzchni, niespo-
ojność, kapryśność, rzecby można,

chaotyczność rzeźby terenu. Tło kra
Jobrazu stanowią tu ciągnące się pa-
smamj wzgórza Werkowskie, nada-
jące okolicy charakter falisty, pa-
%órkowaty.

Ze zboczy garbatych wyniosłości
«| Staczają się pełnią słońca śmiejące

Się białe gaje brzozowe, bądź wiecz-
Nie posępne, piasczyste łysiny pora-
stające, zagaje sosnowe. Drogi i
różki poine, to wznoszące się ku

$órze, to wdół zbiegające, przecina-
JĄ jasno - zielone polanki i skąpo,
niechętnie rodzące, szachoyrnice pól

  

dzie podany w czase najbiiższym.

włościańskich, łącząc gęsto tu roz-
siane osiedla i liczne dworki wiej-
skie. Zagłębiania między wzgórzami

wypełniają mile pociągające oko
szmaragdowe jeziorka, w których
źwierciadlanej toni, przeglądają się
okalające je lasy, i w zielonej ramię

trzcin i sitowi iskrzące się stawy; w

dolinach, wśród wyniosłości, ścielą
się zdziczałe łąki, bujnie krzewami

iozy i wierzby porosłe, w białe, liljo-
we i różowe przystrojone kwiecie.

Niezwykle u.ozmaiconej w są-
siedztwie „Zielonych Jezior' szacie

Jeśnej nie brah osobliwości flory-
stycznych, w postacj np jednego o
kazu czarnej topoli, gdzieindziej w
maszych lasach nie spoiykarej, tu-
dzież kilku egzemplarzy dziko ro-
snących nad brzegiem Krzyżackiego
jeziora modrzewi. Ciekawe iego za-
kątka zespoły roślinne zbadał i opi-

sał w swej książce p. t. „Zielone Je-

ziora” Witold Sławiński.

Układające się w pewne kombi-
nacje odnotowane wyżej elementy
tworzą krajobraz surowy i piosty, ci-

chy i skromny, a jednak słoneczny i

jasny, pełen światła i barwy. Sądzę,

że ma siuszność J. Bułhak, gdy mówi
o roli, jaką dworek polski w struk-

turze krajobrazu rodzimego odgrywa.
Jeśli istotnie teu dworek jest „ozdo- 

DZIENNIK MILENSKI

Wczoraj o godz, 6 popoł. miała
się odbyć eksportacja tragicznie
zmarłego ś. p. Sławka Ottowicza,
który w ub. czwartek, bawiąc się na
górze Trzykrzyskiej, został zasypany
zwałem piasku.

Jednakże eksportacja się nie od-
była, ponieważ matce tragicznie
zmarłego dziecka wydało się, że nie
zmarło ono, lecz znajduje się w le-
targu. Przywołani lekarze nie mogli

—Prywatna Szkoła Powszechna:
przy gimnazjum O. O. Jezuitów w |
Wilnie — Wielka 58 — przyjmuje
wpisy na rok szkolny 1934/35 w
godz. 11—12 i pół w kancelarji przy
gimnazjum, do oddziału: 1-go, 2-$o,
4-go, 5-go, 6-$0.

3-ci oddział zostanie otworzony,
o ile zgłosi się odpowiednia ilość
uczniów.

Przy kolegium O. O. Jezuitów
obok gimnazjum istnieje również in-
ternat dia uczniów tegoż gimnazjum
i szkoły powszechnej.
— Kierownictwo Szkoły Gospo-

darstwa Domowego S.S. Serafitek
przy ul. S.S. Miiosierdzia 11, podaje
do wiadomości że Zarząd udziela
informacyj i przyjmuje wpisy со-
dziennie od 10—12 i od 3—% pp.

Do szkoły mogą być przyjęte
uczenice po ukończeniu 13-30 roku,
zaś na roczne kursy — powyżej lat
18-tu.
— Pokaz prac uczenic, Otwarcie

pokazu prac uczenic Żeńskiej Szko-
ły Zawodowej im. św. Józeia przy
ul. Ostrobramskiej 31 odbędzie się
dziś o godz. 12 w poł. Pokaz trwać
będzie do dnia 5 bm. włącznie od
godz. 9 rano do 8 wiecz. 

Najwięcej uporczywe

zaparcie
leczą szybko roślinne PIGUŁKI
KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.

Pudełko zawierające 30 pigułek —
zł. 2.50

De mabycia we wszystk. aptekach.

Lė
24797/10/P.Z.A./1/34/25.

KRONIKA POLICYJNA,
— Aresztowano wczoraj dwóch wła-

  

Wilna na „robotę”. Aresztowanych skie-

WYPADKI
— Spłoszony koń na ul. Kolwaryjskiej.

W dniu wczorajszym przy ul. Kaiwaryjskiej
Х spłoszył się na widok

auto, skutkiem czego wóz się przewrócił,ra-

(P, M. S. dla szkoły w

  wicza' (Jerozolimska), którego odwieziono

 

  
  

W

 

bą i uwieńczeniem” krajobrazu, to

w odniesieniu do zakątka, o którym
tu mowa, słowa te specjalnego na-

bierają znaczenia. Tu bowiem czę-

ściej, niż gdzieindziej, spotkać można

oszczędzony przez czas typ dawnej

siedziby szlacheckiej z jej charakte-

rystycznemi cechami; tu częściej,

niż gdzieindziej, ukazuje się oczom
dworek wiejski, co nie zdoiał zmie-
nić i przeinaczyć w sposób radykal-
ny dawnego oblicza swego, tu bar-
dziej, niż gdzieindziej, zachowały się
ślady bezpowrotnie minionej dwor-
ków naszych świetności,

Ileż to sentymentu zawierają w
sobie stare parki z. drzewami-wete-
ranami, powiernikami myśli i uczuć
wielu pokoleń ludzkich! Czyż mało
posiadają uroku pochylone ze sta-
rości bezpretensjonalne, nie bez pew
nego rozmachu i nie bez poczucia
estetyki budowane domki wiejskie,
zarówno i inne zabytki architektury
w rodzaju naprzykład „Skarbca” (w
m. „Czerwony Dwór” p. Sienkiewi-
czowej), wzniesionego w r. 1825, wyr
glądem swym przypominającego pa-

godę indyjską! Czy nie unosi się na

starym, umierającym dworkiem pol-

skim rzewna jakaś melodja, która

odrębny ton całemu otoczeniu nada- je, która nastrój cichego smutku i

NIE WIERZCIE

AWOLAŃSKA
WILNO, WIELKA 6.

ZAMÓWIENIA ZAMIEJSCOWE ZAŁATWIAMY ODWROTNĄ POCZTĄ

KONTO P.K.O.

Niezwykła przyczyna odroczenia pogrzebuj Ijai delegatėw Tow. „Caritas“
Sławka Ottowicza.

nic konkretnego orzec. Ciało wy-
glądem zewnętrznym wskazywało,
że dziecko nie żyje, natomiast tem-
peratura zwłok zdawała się potwier-
dzać tezę matki, iż chłopczyk znaj-
duje się w letargu.

Na wszelki wypadek pozostawio-
no dziecko w mieszkaniu do dziś,
kiedy to o godz. 5-ej popoł, mą na-
stąpić eksportacja do kościoła.

O ratunek dla
Zarząd Centralny Polskiej Macie-,

rzy Szkolnej w Wilnie od diuższego|
czasu prowadzii karupanję prasową:
w kierunku ratowania zagrożonej!
egzysteucji szeregu szkół prywat-
nych, utrzymywanych przez Macierz
w: miejscowościach, pozbawionych
szkoły publicznej,

Jako konkretną pon:oc wysunię-
to projekt powołania do życia Kół
Opiekuńczych dla poszczególnych
szkół Macierzy.

Apel ten nie pozostał bez echa:
szereg ludzi dobrej woli zwraca się
z zapytaniem, jak należy organizo-
wać wymienione Koła Opiekuńcze?

Pozwolimy sobie podać do wia-
domości ogółu krótki zarys organi-

zacyjny takiego Koła Opiekuńczego.
Statu Macierzy przewiduje prócz

Kół, stawiających sobie za cel wy-

pełnienie możliwie wszystkich zadań
T-wa, Koła do speinienia specjal-
nych zadań, jak np. zakładanie bur-
sy lub przedszkola, utrzymanie bi-
bljoteki i czytelni, prowadzenie Do-
mu Ludowego i t. p.

Takiem Kołem o specjalnym cha-
rakterze będzie Koło Opiekuńcze

..... (nazwa
wsi). )

Koło Opiekuńcze ma na celu cał-
kowite zabezpieczenie bylu szkoły
oraz moralną opiekę nad uczącą się
dziatwą.

Fundusze Koła tworzą się ze

składek członków, z dobrowolnych
ofiar i z dochodów Koła.

Członkam; Koła Opiekuńczego
mogą być zarówno osoby fizyczne,
jakoteż osoby prawne i instytucje.

Członkowie Koła Opiekuńczego
korzystają z pełni praw członków
P. M 5.

Na czele Koła Opiekuńczego stoi
Zarząd, wybierany przez walne ze-
branie członków Koła.

Na walnem zebraniu, zwoływa-
nem corocznie najpóźniej w maju,
zarząd Koła przedkłada do zatwier-
dzenia budżet, który winien obejmo-
wać wszelkie wydatki, związane z
utrzymaniem szkoły na przeciąž

ZABOBONY...
w  „szczęśliwe” siódemki,

w poniedziałki i w złamane

podkowy... To wszystko na-

iwne przesądy. Szczęście,

fortunę i dobrobyt może

przynieść tylko los loteryjny,

nóbyty w szczęśliwej kolek-

turze A. Wolańska. Losy do

-eiklosy już przygotowaliśmy.

Ciągnienie 19 czerwca r. b.

7192  
nieuchwytnej tęsknoty w niem two-

rzy. Nie udeciała znać duszą dawne-

go typu dworku wiejskiego, jeśli ser-

cu polskiemu jest on bliski i drogi,

jeśli tyle w nas uczuć wzbudzić jest:
w. stanie,

MW odieglošci 23 klm. od Wilna,
tuž przy trakcie Wilno-Podbrzezie,
rozsiadła się „Bobrowszczyzna”, nie-

zwykle wdzięczny objekt dia zwie-

dzającego okolice podwileńskie. Ja-

ko dworek wiejski, „Bobrowszyzna”
na pierwszy rzut oka niczem się nie
różni od innych osad i tolwarczkow,
ne przykuwa wzroku ani oryginal-
nością stylu, ani wytwornością wy-
glądu, nie zachwyca ani malowni-
czością położenia, ani harmonijnem
ugrupowaniem szczegółów krajobra-
zowych. . Myliłby się jednak, ktoby
sądził, że ten dworek powabu i
wdzięku jest pozbawiony. Wystarczy
się znaleźć w okalającym niepokaź-
ny domek mieszkalny 3-hektarowym
ogrodzie, by unaocznić sobie efekty
piękna, jakie dać może niekiedy
udział miłośnika przyrody w pow-
stawaniu wspaniałych jej tworów, by

d|się zbliska przyjrzeć upiększonym
przez estetę - przyrodnika formac-

jom natury. Bez przesady da się po-

 

Dziś odbędzie sięwWilnie zjazd—
zebranie delegatów  Archidiecezjal-
nego Związku Towarzystw Dobro
czynnošci „Caritas“. Zrana uczest-
nicy jego wezmą udział w Mszy
šw., a w południe w obradach.

Spodziewany jest przyjazd dele-
gatów z terenu całej archidiecezji
wileńskiej.

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu".

  

szkół Macierzy.
jednego roku szkolnego.

Wpiywy miesięczne zarząd Koła
przekazuje regularnie co miesiąc
Źarządowi Centialnemu P. M. S. м

Wilnie, jako / koncesjonarjuszowi
szkoły, na specjalne konto danej

szkoły.
Delegat Zarządu Koła Opiekuń-

czego wchodzi w skład Sekcji Szkol-

nej Zarządu Centralnego P, M. S.

w. Wilnie,
Koło opiekuńcze otrzymuje od

Kierowaictwa szkoły sprawozdanie
— na początku i przy końcu roku

szkolnego.

Zarząd Centralny P.M.S. w Wil-
nie nadsyła Zarządowi Koła w końcu

roku szkolnego zestawienie rachun-

kowe z dokonenych wydatków na

utrzymanie szkoły.

Tak oto zgrubsza wyglądałby
schemat organizacyjny Kół Opiekuń-
czych dla szkół P. M. S.

Wprawdzie główny uacisk ze

zrozumiałych względów położony

jest na zabezrieczenie materjalne

szkoły, nie znaczy to jednak, byśmy

nie doceniali doniosłości opieki mo-

ralnej, jaką Koło Opiekuńcze po-
winno otoczyć swą szkołę.

Dlatego też wielce pożądanem

będzie nawiązanie bezpośredniego

kontaktu ze szkołą przez jednorazo-

we przynajmniej w roku szkolnym

odwiedziny uczącej się dziatwy na

miejscu.

W tym celu kierownictwo szkoły
będzie zapraszać zarząd Koła na
uroczystości szkolne wogóle, a na

dzień rozpoczęcia i zakonczenia ro-
ku szkolnego w szczególnosci.

Zarząd Centralny P. M. S. м

Wilnie jeszcze raz gorąco apeluje do
społeczeństwa, wrażliwego na głód

szkolny na naszych Kresach,,do za-
kładania Kół Opiekuńczych dla

szkoł Macierzy.
Ze swej strony golów w każdej

chwili służyć wyczerpującemi inior-

macjami aż do delegowania na ze-

branie organizacyjne Koia specjal-
nego referenta.

Gdyby jednak organizowanie lub

należenie do Koła Opiekuńczego na-

suwało jakieś trudności (mamy tu

przedewszystkiem na mysii grupy

osób lub instytucje), przyjście z po-

mocą Macierzy może mieć charakter

stałej miesięcznej ofiary na spe-

cjalne konto jednej z utrzymywa-
nych przez Macierz szkół

Wierzymy święcie, że zawsze
ofiarne społeczeństwo kresowe wy-
bierze właściwą dla siebie i najdo-

godniejszą drogę do poparciaMacie-

rzy w jej wysiłkach ratowania szkół

 

Wyrok w procesie
«Głosu Wileńskiego».
IW dniu wczorajszym zakończył się

sensacyjny proces p. lopćr-Wąsow-

skiego, nauczyciela Instytulu Nauk

Handlowo-Gospodarczych, przeciw-

ko redaktorowi „Giosu  Wileń-

skiego”.
Sąd, po wysłuchaniu głosu stron,

uznał red. Kcwnackiego winnym

zniestawienia i znieważenia p. 10-

pór-Wąsowskiego i skazał go na

dwa tygodnie aresztu oraz $rzywnę

w wysokości 300 zł.
Wi motywacii wyroku sąd stanął

na stanowisku, iż oskarżony nie

przeprowadził całkowitego dowodu

prawdy, a używając w stosunku do

p. Wąsowskiego określenia „peli-

kan' (w znaczeniu piak), pomžyl

jego godność osobistą, jako człowie-

ka i nauczyciela.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 3 czerwca 1934 r.

8.30: Czas. Muzyka. Dzien. por. 10.00.
Nabożeństw. 11.45: Audycja. 11.57: Czas.
Kom. mete»... Poranek muzyczrzy. Pogad

muzyczna. 15.45: Odczyt. 14.00: Audycjadla

wszystkich. 15.00: .,Zbiór i suszenie siana”
—odczyt 15.15: Pieśni (płyty). 15.25: Prze-

gląd produktów roin. 15.30: Audycja spół-

dzielcza. 1605: Koncert chóru nauczyciel-

skiego Okr. Szk. Wil. 16,45: Kwadrans wio-
lonczeli (płyty). 17.10: Koncert muzyki pol-

skiej. 18.15: Koncert. 18.45: Feljeton. 19.15:

Muzyka lekka. „Myśli wybrane'. Feljeton

aktualny Dzien. wiecz. 21.00: Capstrzyk i
trąbka z Gdyni, 21.02: Wesoła fala. Skrzyn-

Ira techniczna. Wi4d. sport. Godzina życzeń
(płyty). Kom. meteor. 23.30: Muzyka ta-

тестпа.
Z ZA KOTAR STUDJO.

Niedziela radjowa.

MW związku z zapowiedzianemi zmia:

nami w letnim programie radjowym, dzi-

siejsza niedziela obfituje w przystępną i

lekką muzykę. W południe, a więc O go-

dzinie 12,10 transmisja poranku muzycznego

ze studja rozgłośni warszawskiej. Wyko-

nawcy: orkiestra symfoniczna pod dyr. Jó-

zefa Ozimińskiego i w charakterze solistki

wybitna pianistka Ludmiła Berkwicówna.

Następnie o godz. 14-ej godzinny program

muzyki lekkiej wypełni doskonale zgrany i

mile przyjmowany przez słuchaczy zespół

salonowy Haliny Adamskiej Giossmanowej.

Wreszcie o godz. 17,10 rozpocznie się

koncert, złożony z utworów muzyki pol-

skiej. Jako wykonawcy wystąpią — chóry

warszawskiego miejskiego Koła śpiewacze”

go pod batutą Tadeusza Czudowskiego, 2

udziałem solistów Marji Wiłkomirskiej i

Aleksandra Hernesa, O godz. 20,12 w dru-

gim koncercie muzyki lekkiej wystąpi zna-

na śpiewaczka wiedeńska Greta Turnay.
Koncert muzyki litewskiej.

Muzyka litewska, którą znaliśmy do-

tychczas przeważnie z pieśni ludowych,

ostatnio coraz bardziej rozwija się i po-

głębia. Powstają utwory symfoniczne, ope-

ry i pieśni, które nacechowane są pier-

wiastkami narodowymi. \№ radjowej au-

dycji muzyki litewskiej w poniedziałek o

godz. 21,10 wykonane będą trzy utwory

młodego kompozytora J. Gruodisa — „Je-

sień”, „Katarynka i „Prolog Symfonicz-

ny”. W. drugiej części koncertu pieśni lu-

 

dowe z płyt.
ePolska opera w radjo.

W ostatnich czasach zaznajomiło Pol-

skie Radjo swoich słuchaczy z szeregiem

arcydzieł muzyki scenicznej. Iransmito-

wano opery z La Scali medjolanskiej, ope-

ry przewažnie wloskie, z Teatru Wielkiego

w Warszawie słyszało się „Parsifala“ Wa-

gnera. Przy calem jednak uznaniu „dla

twórczości zagranicznej nie zapomniało

Polskie Radjo o rodzimej twórczości. We

wtorek, 5 czerwca, o 20,25 transmitowana

będzie ze studja opera R. Statkowskiego w miejscowościach bezszkolnych.

W Wilnie już od dłuższego czasu
istnieje organizacja pod nazwą Na
rodowo-Socjalistycznej Partji Robot
niczej.

Przed paru miesiącami element
komunizujący, wykluczony z szere-
gów partji założy! swoją organizację
przy ul. Piwnej.

Wczoraj zorganizowano najście
na lokal N.SP.R. przy ul. Wileń-
skiej 37.

Wileńszczyźnie minjaturowym ogro-
dem botanicznym, wdzieć w aim bo-
wiem można zarówno nader rzadkie
w naszym kraju gatunki drzew, jak
i liczne okazy egzotycznych roślin.
— Na wstępie zwraca na siebie u-
wagę zespół d1zew liściastych, skła-
dający się przeważnie z giabów i
wiązów, o podszyciu z żółtej akacji
1 osypanej białemi, różowemi i kre-
mowemi kwiat:rni spirei; parę drze-
wek jaworu wraż z wielkoorzechową
niemiecką leszczyną, dającą owoc
dwukrotnie od łaskowego większy,

ten zespół uzuzełniają. — Dalej w
towarzystysie złocistej wierzby roś-
nie odmien.ny od pospolitego xlon ta-
tarski, tworząc inną znów kombina-
cję z domieszką ogrodowej olchy
pierzastej i płaczącego jesiona, 0/ swo
istem ukształtowaniu zwisających,
koloru żółte-oliwkowego gałęzi, o
drobnych liściach; klon krzaczasty
wraz ze śliwą usuryjską jakby część
integralną tej kombinacj;j stanowią.
— Jeszcze dalej amerykańską z ol-
brzymim liściem lipa w bliskiem są-
siedztwie z piramidainym dębem
wraz z uralską śliwą, przeslicznym
żółto kwitnącym, o lisciach koloru
srebra zabajkalskim  rokitnikiem i
przystrojonym szatę z purpuryliš- wiedzieć, że park w Bobrowszczyž- nie jest jedynym w swoim rodzaju na ci i złola kwiatów kierberysem dają

„Marja“ м wykonaniu orkiestiy i najwy-

bitniejszych naszych solistów.

GARDAZETYPZETONZ NSKAD EET, AST WRC ASTON © IS EIK RKS RO)

Zajście w lokalu Narodowych
Socjalistów.

Korzystając z tego, że chwilowo
w lokalu nikogo nie było, kilku

tych jegomościów przez okno wtar-

gnęło do lokalu, okupując go, jak

swoją własność.
Gdy w lokalu zjawili się prawni

właściciele, zastali oni wewnątrz

nieproszonych gości, zaś przy

drzwiach... funkcjonarjuszów  po-

licji.
Co będzie dalej niewiadomo.

ЭоБЧОЛМАА ПСА PETENNKT TZ ADPOSACZACZOW 3

niezwykle oryginalną i ciekawą aso-

cjację roślinną. Niemniej sympatycz-

nie i interesująco przedstawia się u-

grupowanie krzewów, gdzie srebrzy-

sty dereń rośnie obok udekorowane-

$o biało-żółtem 1 czerwonem kwie-

ciem wiciokrzewu, gdzie śniegulicz-

ce amerykańskiej, której białe jago-

dy przez całą utrzymują się zimę,

towarzyszy strojąca się w malinowe
o silnym zapachu kwiaty, róża ural-
ska, gdzie wiecznie smutna tuja zło-

cista nie zakłóca bzów różnobarw-

nych pogodnego nastroju. — Z drzew

szpilkowych, .poza bogato repre-
zentowanym  syberyjskim modrze-
wiem, zasługują na uwagę. syberyj-
ska jodła, kolący świerk srebrzy-
sty, nie spotykany w lasach pol-
skich świerk piramidalny, podobna

do limby sosna amerykańska—Jeśli
do tych osobliwości roślinnych do-

łączyć obrzeżsjącą część parku
szybkorosnącą  topolę kanadyjską

oraz przeplataną brzozą aieję mod-
rzejową, to całość obrazu naprawdę
imponująco wypadnie. Kto z wędró-
wek po Wileńszczyźnie pragnie od-
nieść korzyści duchowe, ten nie po-
winien Bobrowszczyzny omijąć, —

IW) maju, roku 1934. 
   



   

 

  

W sprawie
W. „Dzienniku Wileńskim' z dnia

15 i 16 mają r. b. czytałem artykuł
„Stan rolnictwa s komasacja”, podpi-
sany przez J. P., który nas, żospoda-
rzy wsi, bardzo zainteresował, po-
nieważ omawią jedną z największych
naszych bolącze« — gospodarowanie
na roli w szachownicy. Nie wiem,
kto pomieścił ten artykui, prawdo-
podobnie nie gospodarze zaintereso-
wanj w tem, ale ponieważ temat
obchodzi przedewszystkiem nas rol-
ników, zaś pomieniony artykuł wy-
jaśnia poniekąd sprawę — aodam od
siebie nieco własnych uwag:

Jednym z najgłówniejszycn tema-
tów, poruszanych ną zbiorkach w
każdej nieskomasowanej wsi, są „chu
tory”, t. zn. w miejscowem narzeczu
komasacja, bo choć w początkach
komasacji my rolnicy wsi odnosiliś-
my się z niedowierzaniem do tego
nowego systemu gospodarowania, te-
raz naocznie przekonywujemy, że w
okolicy wsie, które są skomasowane,
żyją bez porównania lepiej od nas,
pomimo tego, że muszą spłacać po-
zaciągane pożyczki na przebudowę i
inne. Sam bardzo często mówiłem z
gospodarzami skomasowanych wsi i
ci ludzie mówią, że gdyby im i dopła-
cili taby nie wracali spowrotem do
wsi.To samo za siebie mówi. U nas w
pow. Dziśnieńskiem, gdzie ludność
w tym roku jest dokarmiana, mało
znam takich gospodarzy na kolon-
jach, którzyby potrzebowali zapo-
móg od państwa i to nie dzięki ja-
kiejś lepszej uprawie roli (bo u nas
to jeszcze bardzo słabe), a tylko zaw
dzięczając temu, że rozproszone i
wyjałowione wąskie sznury, zostały
skupione, miedze i bruzdy przy mie-
dzach zaorane, jako tako odwodnio-
ne grunty już lepsze dają urodzaje,
a czas pracy w polu zmniejszył się
do 's w stosunku do poprzedniego.

Powstaje pytanie, co stoi na
przeszkodzie, jesli komasacja ma ta-
kie zalety? Urzędy Ziemskie twier-
dzą, że brak kredytów. Widocznie
są sprawy bardziej pilne, aniżeli pod-
niesienie dobrobytu wsi, żeby ten
sam gospodarz, nie odejmując sobie
od ust, mógł opłacić należycie po-
datki i przecz komasację, t. zn. ulep-
szenie scalonych gruntów, co jest
niemożliwe w sznurach — nie po-
trzebował głodować półroku, bo ja-

komasacji.
-ich gruntów i opłacał resztę nalež-
|ności za komasację, byleky tylko
|otrzymać kolonję. Kto zna wieś, to
może z tego fakiu wywnioskować, co
znaczy dia wsi komasacja. |

Teraz koszty scalenia. Mówiłem
z gospodarzami scalonych wsi, bo|
moja wieś musi też być skomasowa-|
na, i doszedłem do wniosku ze słów |
tych gospodarzy, że urzędy ziemskie|
robią z komasacji jakież rozwiekłe|
postępowanie sądowo - prawne, czy
coś w tym rodzaju, a to ogromnie |
zwiększa koszty i przewieka  spra-|
wę. a przecież nam chodzi tyiko ©
złączenie do jednej działki aaszych
rozproszenych giuntow, te zas setki
dokumentów, o ztórych 1414 mówili,
mnogą być załatwiane w innym cza-
sie jesii są one koniecznie potrzeb-
ne.

Wracając do zaliczkowyca koma-
sacji, znam wypadki, że wsie, odej-
mujące sobie od ust, zebruty pienią
dze, opiaciły zgóry do 409/o kosztów
komasacji i muszą albo dopiacić na
żądanie urzędow jeszcze do 50%
kosztów komasacji, albo czekać i
więcej poki urząd pozwoli rozpocząć
prace scaleniowe, a przecie wiadomo
jest, jak lekko teraz na wsi, którą

|Państwo dokarmia, zebrać 1 zł. od
jhektara, zgóry zapłacić ; czekać,
kiedy przyślą geometrę.

W. cytowanym na początku arty-
kule czytaliśmy we wsi, ze na za-
chodzie 1 w Litwie już wszystko sko-,
masowane. Na zachodzie tak, ale w,
Litwie? Kraik nie duży i biedny, ale
przedewszystkiem na to zwrócił ш-'
wagę i znalazł środki, Ten sam arty-
kut p. J. P.. podaje środki i sposoby
do wybrnięcia j to powinno być wzię
te pod uwagę, bo zmniejszenie kosz-
tów przyczyni się do rozwinięcią się|
komasacji. х

Piszę to, co mówi wieś. My chce- |
my jeść. Zapomóg nie będziemy żą-|
dać, ale niech nam nie utrudniają po- |
prawienia swego bytu, powtarzam|
niech nie pomagają, byleby nie sta-
wiali przeszkóć! Przecież urzędy
ziemskie chyba są poto, żeby popie-
rały komasację, a nie tamowały jej
biegu. Jesli nam nie rob. rożnicy, czy
komasacja będzie przeprowadzona
przez mierniczego rządowego, czy.
przez geometrę przysięgłego, byleby
prawidłowo, bo ; tak i tak musimy|

  

 

 
ko miejscowy bez przesady twierdzę,|płacić — to dlaczego urząd tego nie|
że połowa ludności na wsi od wiosny
io pierwszych zbiorów je bez chle-
ba, Chyba nie jest lżej dia państwa
dokarmiać na wsi dziesiąlk; tysięcy
głodnych, aniżeli pozwolić skoma-
sować się choćby na własny koszt,
byle prędzej i przez to podnieść uro-
dzaje.

Parę lat temu słowa: „brak kre-
dytów, czekajcie kolejki” odpadły,
bo powstały t. zw. komasacje zalicz-
kowe, t. j. wieś płaciła zgory pewną
x«wotę i w trakcie roboty resztę i
wsie, pomimo, że sprzedawały ostat-
nie bydło i ziarno — piaciły i koma-
sowały się, bo ludzie chcieli żyć.
Znam takie wypadki, że gdy gospo-
darz nie miał czem zapłacić raty, a
od tego uzależmały urzędy ziemskie
wskazanie działek, rolnik, który za
każdą piędź ziemi oddaje co ma naj-
lepszego — sprzedawał część swo-

 
Г

chce, tembardziej, że bardzo wiele|
wsi płaciłoby częściami zgóry i wi
trakcie roboty, byleby prędzej sko-
masować się i wybrnąć z nędzy.

Każda wieś to samo powie, mil-
czą, bo są niewykształceni, ciemni,
nie mogą pisać, bo nie wiedzą czy się
potrafią wysłowić, Ja rolnik wsi.
właściciel gospodarstwa 10-cio hek-
tarowego posyłam niniejszy list pi-
sany przezemnie, ale wyrażający my-
śli i żądanie wszystkich tych, którzy
chcą życie poprawić, a nie mogą, bo
ci, którzy mają to ułatwić, czy z nie-
świadomości, czy z jakich innych
przyczyn nie czynią tego— otaz $o-
rąco proszę Redakcję „Dz. Wil.* o
zamieszczenie tego w swojem piśmie.

Z glęboliem poważaniem
Jan Podobyčko,

gospodarz ze wsi Kaczany, gminy Szarkow-
skiej, powiatu Dziśnieńskiego.   Dn. 24. V. 1934 r. 1

na czele z Gustawem Kurabówem.|szy czas była cha nieuchwytna,

powszechnej w Brukseli w r. 1935 nych z tą wystawą ma się odbyć
biorą udział: Francja, Algier. Tunis,|mecz międzypaństwowy Polska —
Indo-Chiny, Ma1okko, Italia, Łotwa, | Pelgja lekkiej atletyki i pilki nożnej,
Czechosłowacja,
zylja Niemcy,
landja, Anglia.
ską, Norwegią,
Ameryką Szwajcarją i Boliwją są w > i
toku. |

 

> DEIENNIM MIGRAOMI

2 KRAJU.
Pożar wsi Nieminowicze w pov”. święciańskim

We wsi Nieminowicze w pow. żaru odniosło poparzenie 6 osób.
święciańskim snaliło się 16 zabudo- Dotkliwe poparzenia twarzy, rąk,
wań gospodarskich, 7 domów miesz- szyi i głowy odnieśli W. Kalecz,
kalnych i trzy stajnie z końmi, Po- K. Pucz, Michał Karaś 1 Andrzej
nadto spaliły się trzy krowy, 8 cie- Grześ. Straty sięgają przeszło 60
iąt i 19 świń. Podczas gaszenia po-, tys. złotych.

Potar młyna w Niewiarowiczach.
Młyn parowy Szeskina w Nie- i kilkadziesiąt pudów zboża. Straty

wiarowiczach spalił się z nieustalo- znaczne, Jecz nieustalone.
nych narazie przyczyn. Wpłomie-| Powód pożaru badają władze
niach zginęło około 400 pudów mąki , śledcze.

Pożar w lesie Starzyńskich.
ŚWIĘCIANY. W. lesie, należą- własność hr. Starzyńskich.

cym do majątku Komarowszczyzna Pożar częściowo zniszczył młody
powstai z nieustalonej przyczyny po- las na przestrzeni około 12 ha. Stra-
żar przyziemny lasu, stanowiącego, ty 1200 zł.

Zbrodnia w gminie Widzkiej
BRASŁAW. W.nocy z 28 na 29 szkania i rzucił się na Aleksandra

maja w Kolonji Lipołaty, gm. widz-|Paszkowskiego.
kiej, w stodole w czasie snu zarą- Aleksander Paszkowsk, przyznał
bano siekierą Feliksa Paszkowskie- |się do zabójstwa Feliksa Paszkow-
śo, mieszkańca tej kolonji, lat 37. |skiego i oświadczył, że podłożem za-

Wobec ustalenia, że sprawca, |bójstwa była zemsta na ile niedo-
uciekając, zostawił ślady nóg, użyto|puszczenia go do zawarcia małżeń-
psa policyjnego ,„Forysia*, który po|stwa z pasierbicą Paszkowskiego.
osadzeniu go na śladzie doprowadził Zabójcę przekazano władzom są-
do sąsiedniej xolonji w odległości|dowym.
pół klm., gdzie zaprowadził do mie-

Zabójstwo.
GŁĘBOKIE (Pat). Dn. 1 bm, we czewski strzelił 3-krotnie z rewol-

wsi Leplany, gminy hołubickiej, po- | weru do Zygmunta Szermakowskie-
między mieszkańcami tejże wsi Ry- go, trafiając go w brzuch, 10 minut
szardem Karczewskim a braćmi Zy- po przywiezieniu postrzelonego do|
gmuntem j Antonim Szermakowski- | szpitala w Głębokiem, zmarł on, nie:
mi wynikła kłótnia, która zamieniła odzyskawszy przytomności. Zabėj-'
się w bójkę, w czasie której Kar*!ca został aresztowany. į

 
 

Z POGRANICZA. |
'

Podejrzane loty aeroplanów Iltewskich. |
у : : ; i

dniu wczorajszym nad mia: | wien czas krążyłynad okolicą, a na-
steczkiem Orary ukazały się dwa | stępnie skierowały się ku obozowi
samoloty litewskie, które przez pe-' ćwiczeń. !

4 BBObywatel polski wyzuty z towarów |
na granicy sowieckiej. |

Że Stołpców donoszą, iż w OCE Anatolow:  Skwarkowskiemu
gorełoje w czasie rewizji celnej | cenne futra i inne przedmioty, które
skonfiskowano obywatelowi. polskie- zamierzał wywieźć z Rosji do Polski.

Aresztowanie szajki przemytniczej.
Na terenie pow. brasławskiego Szajka działałą z przemytnikami z

aresztowano szajkę przemytnikówŁotwy, skutkiem czego przez dłuż-

TCRO CAC ЫВН ООО НОЬГаа A.

Wystawa powszechna w Brukseli.
BRUKSELA. (Pat). W wystawie W czasie uroczystości związa-

Luksemburg Bra-|przyczem data meczu lekko-atle-
Szwecja, Chili, Ho-' tycznego została już wyznaczona na
Pertraktacje z Pol-| dzień 23 czerwca 1935 r.
Austrją, Węgrami, | е
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DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE.
Od dwóch przeszło tygodri zapowia-

dany przez prasę mecz piikarski Ryga —
Wilno znajdzie dzisiaj swój finał. Reali-
zacja tego międzynarodowego spotkania z
Łotwą budzi ogromne zaciekawienie, gdyž
Lotwa przysiaia do nas swoją najsilniejszą
družynę, složoja z pierwszo:zędnych
śraczy.

Przypominamy przy okazji, że reprezen-
tacja piłkarska Łotwy gościła w Polsce
dwa razy i dwa raży przegrała w stosunku

6:0 i 2:1, ale nie trzeba zapominać, że wal-

czyła z Łotwą repiezentacja Polski, praw-

dę mówiąc, reprezentacja osiabiona, ale

różniąca się kołosalnie od drużynyzlepio-

nej z graczy wileńskich drużyn.
Handicap ten, oddany piłkarzom Ło-

twy, wpiywa w sposób zasadniczy na zwię-
kszenie się zainteresowania. Walka powin-
na być równa 1 ciekawa.

Szkoda tylko, że reprezeniacja Wilna
wystąpi w osłabionym składzie, który
jeszcze raz podajemy: Rogó, Lepiarski, Ko-

tłowski, Ballosek, Wysocki, Godiewski,

Naczulski, Zbroja, Pawłowski, Drąg i An-

tokolec.
Mecz rozpocznie się o godz. 16 m. 45,

Gości, w obecności członków zarządu
WiL Okr. Zw. P. Nożnej powita p. sędzia

W. Tarasiewicz.
Prócz tego meczu mieć będziemy dzi-

siaj od godz. 11 turniej tenisowy na kor-

tach przy ul. Dąbrowskiego. Grają A. Z.S.
— Prawnicy.

Wieczorem na placu Katedrainym na-
stąpi meta raidu Wilno — Białystok —
Wilno.

W meczach piłkarskich o mistrzostwo
Ligi grają następujące drużyny: w War-

szawie Polonia — Cracovia, we Lwowie

Pogoń — Legja, w Łodzi Е. K. S. — War-
ta, w Krakowie Podgórze — Warszawianka,

w Siedlcach Strzelec — Wisła, w Hajdu-

kach Ruch — Garbarnia.
Ponadto mamy następujące imprezy

lekkoatletyczne: w Krakowie bieg „LK.C.“,
w Warszawie zaś mecz A.Z.S. — Warsza-
wianka.

Zagranicą: we Włoszech połiinały me-
czów piłkarskich 0 mistrzostwo świata,

w Medjolanie Austrja — Włochy, w Rzy-

mie Czechosłowacja — Niemcy.
W Paryżu fineły turnieju tenisowego

o mistrzostwo Frencji. W finale  śrają:

Crawiord i Cramm.
W Tallinie gra Wittman, w Lens mecz

piłkarski emigracji polskiej z kłubem Da-

ring C. B,

A.Z.S. WARSZAWA MISTRZEM POLSKL

Wczoraj rozegrany został iurniej pilki

siatkowej o mistrzostwo Polski drużyn ko-

biecych.
Mistrzem została drużyna -A.Z.S$, war-

szawskiego (6 pkt.) przed A.Z.S, Lwów
(4 pkt), A. Z. S. Wilno (2 pkt.) i Sokół
Grudziądz (0 pkt.).

Szczegółowe sprawozdanie zamieścimy
jutro w kolumnie sportowej.

Międzynarodowe zawody hippiczne
w Warszawie.

WARSZAWA (Patj. Dziś nastą-
piło uroczyste otwarcie międzynaro-
dowych zawodów hippicznych ną to-
rze w Łazienkach. Defilowali w po-
rządku alfabetycznym  Czechosło-
wacy, Francuz', Łotysze, Niemcy,
Rumuni, Szwedzi i Polacy.

Rozegrano konkurs otwarcia w AA

 

serjach w konkurencji międzynaro-

dowej. W serji pierwszej dią ko!
które nie wygraty w konkurencjać
międzynarodowych t-wa, pierwsź

miejsce zająi porucznik luuitow$

na „Warszawiance' w czasie 1:31

2) rtm. Momm (Niemcy) na Benać
w Czasie 1:34,4, 3) por. Czerniew:
na Dion w czasie 1:36,2, 4) Gu
de Valerin (Francjaj na kxercid
5) Holiz (Nieracy).
W serji drugiej dia koni, któr

wygrały w konkurencjach międz
narodowych, pierwsze miejsce zajć
kpt. Ruciński (Polska) na Roxam
w czasie 1:38, 2) por. Komorows
na Owocu II, 3) rtm. Szosłand @
Doneuse, 4) por de la Chaurelais ni
Obscur, 5) mjr. Lewicki

cywilnych zwyciężył słynny jeździeć
niemiecki Holst na Sachsenwaldzi
w czasie 1:26,6 Dalsze miejsce za
jęła Walawska na Odwecie 1:28,
3) Orthweinowna na  Ufensywie
4) Laska na Aidonie, 5) Holst m
Piance. у

Zawody odbyły się przy pięknej
pogodzie. Na trybunach było 8.0
widzów.

Lot okrężny zachodniej Polski,

KRAKÓW Pat). Dziś z lotniska
w Krakowie w obecności członków
komusji Aeroklubu  krakowskieg0
wystartowało 11 samolotów '
okrężneśo lotu południowo - zacho

dniej Polski im kpt. Żwirki. Wylą?
dowały one w Kielcach o godz. 8
min. 50 do godz. 9 min. 40. Poczeńt.
odlecieli do nowego etapu — Sando*
mierza.

Między 10,23 a 11,27 wylądowali
na iotnisku w Sandomierzu wszyscy
uczestnicy lotu. Samolot aeroklubu
krakowskiego z sierżantem pilotest
Wieczorkiewiczem i obserwatorem
Lewkowiczem uiegł lekkiemu uszko”
dzeniu. Samolot nr. 5, pilotowany|
przez iotnika lwowskiego Buczyń”
skiego, z powodu niemożności na'|
prawienią uszkodzenia w ciągu pó
godziny, został zgodnie z regulami“
nem wycofany z zawodów.

LWÓW; (Pat).
południowych wylądowały na lot“
nisku wszystkie samoloty, biorące
udział w locie okrężnym pcludnio“
zachodniej Polski z wyjątkiem apa”
ratów, pilotowanych przez Buczyń”
skiego i Wieczorkiewicza. Samoloty
zostały wprowadzone do hangarów:
gdzie zostaną przygotowane do na”
stępnego etapu.
o godz, 7 rano.

Giełda.
WARSZAWA (Pat), Giełda. Waluty:

Belgja 123,85—124.16—123,54. Berlin 207,13
--201,67—206,63. Gdańsk 172,67—173,10—
172,24. Holandja 359,10—360—358,20. Lon
dyn 26,69—26,88—27,01—26,76. Nowy Jork
5,301/4—5,331/4—5,27'/4. Nowy Jork kabel
5,30*/4—5,33%/4—5,219/4, Oslo 135—135,65—
134,35. Paryż 34,93—35,02—34,84. Praga
22,04—22,09—21,99. Stokholm 138,55—139,25
-—137,85.

Włochy 45,67—45,79-—45,55
Papiery procentowe: Inwestycyjna 113

Seryjna 116,50. Konwersyjna 65,25—64,86.
4 proc. dolarówka 53,25. 7 proc. stabiliza”
cyjna 68,38 —68,50 —68,38 —68,63 —68,50. | 

RUŚZRESWCEGSOWKALKORE NVS RONO

LETNIKÓW

4 1 pół proc. l. ziemskie 48,75. -

W godzinach po”|
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Start nastąpi jutro +
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(JANET GAYNOR i

GEORGE OBRIEN)

50 gr.

Dziś niaodwoł.
ostatni dzień
Prze iękny film Wschóci siońca

UWAGA! Ceny popularne: Balkon "z" 25 gr. PARTERseanse

już |utro premjera n»jweselszej komedj! wszystkich
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A Najmodniejsza kobieta, na|- w nejno- s s 6“6
: atrakcyjniejsza gwiezda o wstym f

której dz | ś mówi cały Mae (esi przeboju [jp Js Miałem
z świat p. bi gy |
A Nad program: Atrakcje. Początek cd god:iny 2-e].

; i Chluba prod. klej, od-
a NATE Aaaiseri „lą

cja doby obe- czki dzisiejszej młodzie-
enej! ży.

Wkrótce.

KINO-REWJA Dziśl Epokowy film Splew, muzyka I tafice
rosyjskie W roligł gen-

tury rosvjsk' | M. jalay komik VLASTA„aji REWIZ OR z
Na scenie: BALET, SPIEW, REWJA oraz akiówka studencka „Braterskie spodnie". Udział
biorą: Grzybowska, Janowski | Borski. (lwaga: dla miodzieży dozwolone. CEIIY OD 25 GR.

Dziś SZTANDAROWY FILMPrLSKI

HANKA(OCZYCZARNE)
W rol. gł ROSYJSKI CHÓR SEJLIONOWA (z ulub o
wBE А. Traglcznie zmarły ZBIGNIEW STANIEWICZ, | wykona»czynią romansów cygańskich OLGĄ
KAMINSKĄ na czele. Zywiołowe tańce i piesni cygańskie. Tajgi Syberyjskie. Dynamika zdjęć. Nad program:

Aktualne dodatki dźwiękowe.
Foczątek seansów o godz. 4, 6 8 I 10,15. W dnie świąteczne od godz. 2-ej.

w-g arcydzieła litern-- „COLOSCEJH"
MSTROBRAMSKA 5

 

 

 

   

   

 

  

 

  
     

czasów! FRANCISZKA GAAL w ostatniej swejkreci„Skandal w Budapeszcie*'. : 7'; i

  

TANIEMEBLE APTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA : Mieszkania

> eurųvadųIanas WEADYSEAWA“ NARBUTA, į I pokoje|
Bu. W. Pohulanka 5. Kupule zioła Sid dla Polis AO daje Azizóżzma„Ją

itury: kkie, twarde, salonowe, ga- | wszelie wscazówki ich zbierania, suszenła| uprawy
ZAC aRdgókoć. Miękkie WILNO, ul. Świętojańska Ma 4 Mieszkanie

ой 55 zł, twarde od 32 zł. Fotele twarde od 6 : 5 pok, ze wszelkiemi
zł, miękkie — od 10 zł., wózki dziecinne od 28 VAAA i O wygodami, suche, jasne,

Wykonanie solidne — firma nagrodzona : М «бопеобов, в `Байестани,
srebrnym i złotym medalem na Targach Półn. 1-2 Фа оУВе 1

w Wilnie. ‘ ' czerwca przy ul Pilsud-
D skiego 29, Informacje u

| RA dozorcy.
Wyjeżdżając na wieś, niech gsposie pamiętają PN

o potrzebie zrobienia zapasu ŚP CZEKUGABY
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Powagi świata lekarskiego stwierdziły, że

15% chorób powstaje z powodu obstrukcji. |
Chory żołądek jest główną przyczyną po”

wstawania najrozmaitszych chorób, —zanie-
czyszcza Krew | tworzy złą przemianę

materii.

ZIOŁA Z GÓR HARCU
D-ro LAUERA

jak to stwierdzili wybitni lekarze, są ideal-

nym środkiem dla uzdrowienia żołądka,

usuwają obstrukcję, są łagodnymśrodkiem

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orga”

nów trawienia, wzmacniają organizmi po

budzają apetyt.

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUBRA
vsuwają cierpienia AZ nerek, kamieni
żółciowych, cierpienia hemoroldałne,
reumatyzm I artretyzm. —

SDCenaKabo Zi. 1.50; podwójne z
Sprzedaż w aptekach | drogeriach

 

KRUPNI bez gotowanla
sperządzisz przy

wy ziołowokorzenne)
Flakon 1 zł.wysarcza na 1—

Polecat Skład Apteczny

zapachów.

Mieszkanie dla małej
rodziny, mogące zastą-
pić letnisko, wolne od
podatku lokalowego, 3
pok. z kuchnią b. ciepłe,
suche, słoneczne. Elek-
tryczność, piwnica i
pralnia z wanną. Soko*
la 20 (Zwierzyniec — za
kościołem. 624

Mieszkania
6 i 3 pok, z wygodami.
Jasińskiego 7. 667—2

Do wynajęcia 2 pokoje z
werandą na parę letnich
miesięcy z meblami lub
bez. Zwierzyniec ul. Sta-
ra 14 m. 1. 668—2

mi (ła
   

 

stu Zarzecze,

| RÓŻNE
 

 

Łaskawe — oferty ien. Wil."cji „

i flltrowanta
mocy zapra-

Władysława TRUBIŁŁY
(|WILKO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarekie[).
poz» wody kolońskie na wagę 78 przecndnych| 50 gr.

WIPUABKIOAZERYZZOGOWIRNYYWYK||

Kondycji na lato ża sa*
mo utrzymanie poszukuje
energiczny i solidny stu- ——-. —
dent, dobry wychowaw-
ca i nauczyciel, posiada-
jący poważne referencje.

„korepetytor“ — proszę
paja do Administra-

kady Wszędzię
sprzeda — zarobł
Prospekty wysyła bez-
plainie „Ksawerow“ Sp.

Akc. Radomsko.

; Gospodyni z dobrem szy
ja. ciem poszukuje posady.

Tatarską 12 m. 21. 661

Z KAUCJĄ 300 zł.
oszukuję posady kasjęr-
i, ekspedjentki. Łask.

zgł do Admin. pod
„Ргаса’, 652—2
NP——

j NAWKA |

Francaise cherche place
a la campagne pour I'ćtć
Bonnes rćfćrences. Ja-
giellońska 9—13. 654—4

Niemieckiego lekcje za
utrzymanie na wsi, za-
kres 8 klas, konwersacja,
tłumaczenia. Adres: Wi-
wulskiego 6-c m. 14, od
6-8 p. p.

 

LETNISKO >
w majątku za Trokami.
Las, jezioro. Całodzien-
ne utrzymanie 3 zł.

Ul. Zygmuntow-
ska 4 m. 9, od 2—5 pop.

658—0
  

Mieszkanie 5 pokojowe  L.tnisko - pensjonat
lemi wygoda- w maj. Witki koło st.
ka water) do Gudogaj.

wynajęcia Plac Metro-

politalny 3, vis a VISMRo= lódka, tenis. Informacje:

Miejscowość
"malownicza, las, rzeka,

Mickiewicza 15 — 16 od
12 do 17. 626—3
 

Letnisko 6, 3, 2 i 1 po-
koje, 4 klm, od Wilna,
las i rzeka. Wiadomość:
Zygmuntowska 4 m. 5, od
10 — 12 rano. 638—3

DWÓR
wiejski przyjmie  letni-
ków z utrzymaniem, —
Wiad.: Portowa 19 m. 11
od 1—$5 pp. 332—2

WY YE OAK,

635—2 |

z całodziennem dobrem
utrzymaniem, 3 — 4:0s0-
by poszukuję. Komuni-
kacja dogodna kilka sta-
cyj od Wilna. Miejsco-
wość ładna, sucha, dwa
iasy, duży ogród owoco-
wy, kąpiel, tenis. Bliższe
szczegóły od 14 do 17,
ul. Zygmuntowska Nr. 8
m. 6. 634—2

Letnisko - pensjonat
majątek Daniuszew, pocz
ta  Daniuszew, stacja
Smorgonie. Kiersnowska.
Na brzegu rzeki Wilji.
Plaża, kajaki, tenis, su-
cha urocza miejscowość.

582—4

Letniska 2 pokoję z wer
randą, lub pojedyńcze
pokoje z werandami z
utrzymaniem lub bez.
Miejscowość sucha, ma-
lownicza, w pobliżu las i
rzeka. Jerozolimka, kol.
Zgoda, willa Hryniew-

skiej. 664—2

Letnisko nad/wspania-
łem jeziorem, las, smacz-
na kuchnia. 3 zł. dzien-
nie, dwie osoby 5 zł.
Krakowska 32—11. 660

, Kupno
Sprzedaż
namo i »

Kartofle do sprzedania
w większej ileści, Wilno,
ul. Tyzenhauzowska 16
Lecznica Św. Jozefa.

 

OKAZJA.
Sprzedam dom drewnia-
ny z działką ziemi lub
bez dziaik, albo na
znos, 2 km. od Niemen-
czyna, nad Wilją, obok
ietniska  magistrackiego
„Kukawka”. Cena niska.
O warunkach dow. się:
Wileńska 48,  Kocha-
nowski. 655—2

Sprzedaje się dwa domy
na ul. Antokolskiej w
rejonie szpitala wojsk.
Informacji udziela się ul.
Wielka Nr. 11 m. 3.   642—3

Farcele, ośredki zabu-
dowane, 2 młyny wodne
do .„przedania na dogod-
nych warunkach. Pierw-
sza Wileńska Spółka
Par elacyjna, ul. Mickie-
wicza 15, teł. 5-45.

Sprzedaje się dom
2 mieszkaniowy z kuch-
nią na znos. Rukojnie.
Właściciel domu Nr. 47
Feliks Uścinowicz.

Skiep
spožywezy. sprzedam — Ы
punkt b. dobry. Wiad. w
Adm. „Dz. Wil.“ 654—3

Planino lub fortepian
Baaker'a ekszyjnie sprza-
dam niedrogo Niemiec-
ka 22 m. 19 (front).

 

Dom (7 mieszksA 12
sklepy z placem 1022
kwadr. sążn| ziemi ogrod.
przy ul. Antokol 76 przy
%Iljl) sprzedaje się bar-
dzo przystępnie z powo-
du wyjazdu. Dow. się na
miejscu

Z powodu wyjazdu
sprzedam  i<omplet  lu-
ksusową sypialnię, 450
zł UL Kalwaryjska 138,
Kulesza. 669—2

Eik
DRUKI

PILNE:
BILETY

| WIZYTOWE
X ZAPROSZBRIA

 

AFISZE

WYKONYWA
DRUKARNIA

A. TWIERZYŃIKIEGE
Mostowa ul. Br.1.

Telefon 12-44.

CE"v RISKIA

663
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Szwajcarja 172,28—172,71—171,85- | Ww


