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Chaos na konferencji rozbrojeniowej.
GENEWA (Pat). Prezydjum kon- zolucje turecka i sowiecka, popie-

|ferencji rozbrojeniowej zebrało się rana była przez Litwinowa iBar-
dziś popołudniu na poułnem posie- thou. Otwierając posiedzenie, Hen-

sprawie bezpieczeństwa. Regjonalny-
mi paktami nieagresji nie powinna
zajmować się cała konferencja. Eden

$. Р, [с[:епіц‚ aby rozpatrzeć sytuację, derson wskazał na problemy, ktėre!popari stanowisko Hendersona i

|уаКа się wytworzyła po obradach stoja przed konierencja. Jego zda- |Normana Davisa, za najważniejsze

: |komisjį głównej i sformulować pro- niem propozycja sowiecka prze-|zadanie konierencji uważa przycią-

; MARJANA CHEŁCHOWSKIEGO |pozycje co do dalszego losu konfe- kształcenia konierencji rozbrojenio-|śnięcie zpowrotem Niemnec. Po-

: 4 rencji. W dyskusji zarysowaly się 'wej na konferencję pokojową wyma- |średnie stanowisko zajął delegat

ZIEMIANINA

zmarłego w dn. 23 maja r. b. w wieku lat 77 w maj. Małe-Bakszty i pochowanego w grobach
rodzinnych na cmentarzu w Oborku odbędzie się jutro, dn. 6 b. m. o godz. 9 min. 30 Msza

Sw. w Kościele Sw. Jakóba
©О czem zawiadamia pogrążena w smutku

 

    

 

LIGA MORSKA I KOLONJALNA

RODZINA.

Międzynarodowa

dwa zupełnie sprzeczne z sobą ten- ża jednomyślnego przyjęcia, a na to
dencje, jedna dąży do szukania no- mało szans. Za główne zadanie uwa-
wych dróg porozumienia z Niemca-.ża rokowania o ponowny udział Nie-
mi, a temsamem do odroczenia kon- miec i z jego wywodów wynikało,
ferencji, a druga do kontynuowania
prac z wysunięciem na pierwszy
plan kwestji bezpieczeństwa. Pierw-
szą tendencję wysunął Henderson
łą drugą, której wyrazicielami są re-

konferencja pracy.

|że pragnie powierzyć  prezydjum
„konferencji prowadzenie rokowań z
| Niemcami į że chciałby ewentualnie
otrzymać uprawnienie do podróży do
Berlina. Projekty paktów o nie-
agresję powinny być przedmiotem
rokowań zainteresowanych państw.
Min. Barthou podkreślił, że dys-
kusji w kwestji bezpieczeństwa pra-

szwedzki, uważa on, że konłierencja
może praktycznie pracowac, zajmu-
jąc się zarówno bezpieczeństwem,

jak i rozbrojeniem, ale i jednocześnie
trzeba nawiązać kontakt z Niemca-
mi j poparł w tym względzie Hen-
dersona. Wi tym duchu przemawiali
też Szwajcar i Hiszpan. Delegat
Polski min. Raczyński, zastrzegajac
stanowisko Polski co do meritum
złożonych propozycyj, podkreślił, że
z punkiu widzenia proceduralnego,
skoro istnieją pewne konkretne pro-

Pod t P, Wileński. йrOforsy Manzo maMopsas gnie 14 we Idea bezpieczeń- pozycje, należy się niema zająć. Li-

sięz KONARYAGFA GENEWA. Pt De rozpoczeła wych, 29 delegatów przepdawcży,| Owa ryac vytigena, Asass
| znakomitego

violonczelisty BOGUMIŁA SYKORY
z którego dochód przeznacza się na

Fundusz Obrony Morskiej

18 międzynarodowa konfederacja
pracy. Otwarcia konferencji doko-
nai prezes rady administracyjnej
międzynarodowego biurz pracy Bra-
manaes, który w przemówieniu po-

28 delegatów robotniczych oraz 197
doradców technicznych. Stany Zjedn.
i Egipt, nie będąc członkami, repre-

zentowane są przez obserwatorów.
Na wniosek delegata jrządu włoskie-

Francja i Wielka Brytanją są defi-
nitywnie pokłócone, jest niewłaści-
we, gdyż między obu delegacjami
niema  doktrynalnej sprzeczności.
Czynią: aluzję do środowej swej

wrotu Niemiec, którego wszyscy
pragną, jest kontynuowanie prac bez
Niemiec. Zaproponował on też ko-
mitet redakcyjny dla opracowania
projektu rezolucji dla komisji głów-

 
ER R poprzedzi przemówienie p. prof. Limanowskiego przy fortepianie witalnem zakomunikował, że w kon-|go przewodniczącym konferencji mania > SkaionL aanšnisiii ša ni oe A sów

< r ferencji biorą udzial delegaci 46|wybrano delegata Francji, byłego T onar. DAV lai, : ie|nej. Propozycja ta dała powód do

Bilety można nabywać w sklepie W. B, Szumańskich Mickiewicza 1, pada: wpy 7 дыея“б‘‚в "rado za GRE 1, 99709 ton, jeden namiętniejszy, drugi chło-|długich debat. Barthóu proponował
oraz w dnin kancerta w kasie Teatru,
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posła.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W Warszawie zmarł poseł Stronnictwa Narodowego,
$. p. Henryk Sachs, wybrany z okręgu lubelskiego.

WKrakowie zwolniono aresztowanych
narodowców.

ITelefonem od własnego Korespondenta.)

WARSZAWA. Z Krakowa donoszą,
iły z areszta 6 ciu członków Stronnictwa Narodowege,

na Czarnej Wsi.

“

że władze bezpieczeństwa zwol-
aresztowanych

 

Dowódca ©ypradg „Czeluskina
prof. $chmidt

WARSZAWA. (Pat.) — Wczoraj' ności radjowej.
| z załozeniem licznych radjosiacji iączo godz. 9 min. 15 pociągiem z Pary-

za do Moskwy przejeżazoł proi.
Schmidt, dowódca ekspedycji.na Cze
luskinie. Wraz z prof. Schmidtem je-
chał kierownik ekspedycji ratunko-
wej Uszakow.
Na dworcu Głównym oczekiwali

przejeżdżających członkowie amba_
sady Z. S. S, R., przedstawiciele koła
polarnego w Warszawie, oraz człon-
kowie komitetu organizacyjnego poi-

| skiej wyprawy na Szpicberg, z prof.
Dobrowolskim i członkami tej wypra
wy. Pozatem przybyli liczni przed-
stawiciele prasy stołecznej.

W) chwili wyjścia prof. Schmidta
Oraz Uszakowa z wagonu, dzieci u-
rzędników ambasady Ź. S. S, R. wrę-

w Warszawie,
Obecnie w związku

ność jest dobra i dzięki niej z tak cię.
żkiej sytuacji udało się uratować ży-
cie rozbitkomna krze lodowej. Prof.
Schmidt podkreślił znakomitą orga-
nizację ekspedycji ratunkowej.
Współczucie 1 zainteresowanie się
ogólnie losami rozbitków byio moral
nym bodźcem do przetrwanie w tych
ciężkich warunkach na krze.

Obecnie prof. Schmidt powraca
do Moskwy, gdzie zajmie się upo-
rządkowaniem 1aaterjału naukowego
i zarazem kuracją, gdyż zdrowie je-
$0, po ostatniej, chorobie, nie doszło
do normalnego stanu.
W czasie rozmowy prof, Schmidt

zaznaczył, że będzie bardzo zadowo-

MOSKWA (Pat). Koresponden-
tom zagranicznym w
rozesłano komunikat, zawierający od
powiedź sowiecsą na protest japoń-
ski w sprawie osłrzeliwania przez so”
wiecką straż pograniczną statku man
dżurskiego na rzece Amur. Rząd so-
wiecki stwierdza, że we wszystkich
3-ch wypadkach statki mandżurskie
pogwałciły granice sowieckie, przy-
czem ze statku dokonywano zdjęć
fotograficznych, co w strefie pogra-
nicza jest zakazane, Sowiecka straż
strzelała wyłącznie w powietrze, mi-
mo, że w tym wypadku mogła zasto-
sować środki ostrzejsze.

Co do jednego zabitego i jednego
rannego na statku „Di-Czen* 18-go
maja, to rząd sowiecki, opierając się
na oświadczeniu ambasady japoń-
skiej w Moskwie, że statek zbliżył
się do brzegu sowieckiego wskutek

Wielkie ładunki ;
2. LONDYN. Pat. Agencja Reutera
donosi, że w ciągu osiatnich dwóch
miesięcy przez Kanał Panamski
przejechały 32 parowce z ładunka-
mi stali, żelaza, ołowiu, bawełny i
amunicji przeznaczonej dla Japonii.
Obecnie poza wielkiemi ładunkami

Rewizje w

Moskwie |

 

Nieporozumienie  japońsko - sowieckie,
,ostrzeliwania żo przez bandytów z
brzegu mandżurskiego, co następnie
zostało potwierdzone przez prasę
mandżurską, składa z siebie odpowie
dzialność, że ofiary są przez strzały
bandytów. W) sprawie tej rząd so-
wiecki przeprowadzi: jeszcze śledz-
two. `
W zakończeniu rząd sowiecki

zwraca uwagę na konieczność nie-
przekraczania pizez statki mandżur-
skie granic sowieckich i na przestrze
ganie sowieckich przepisów granicz-
nych, zaznaczając, że wydano od-
działom pogranicznym instrukcje, a-
by używali broni jedynie w razie
nieuniknionej konieczności. |
Powyższa odpowiedź zoslała za-

komunikowana władzom mandżur-
skim przez konsulat sowiecki w
Charbinie. 
broni dla Japonii.
żelaza przechodzą ;przez kanałPaž
namski paki z armatami i materja”
lami przeciw lotniczemi produkcji

amerykańskiej. Skrzynie w któ-
rych znajdują się armaty, były ekspe
djowene jako zawierające maszyny.

Kłajpedzie.

dniejszy, ma znaczenie, ale treść.
Nie uważa za pożyteczne pcśrednic-
(two prezydjum między Francją a
; Niemcami, Do projektów podróżni-
czych ustosunkował się sceptycznie

 
różne piękne kraje, ale nie dało to

Nie przeczy
imożliwości pogodzenia tezy fran-
|cuskiej i niemieckiej, przyczem
|wskazał na ustępstwa obu rządów
w sprawie Saary,
niema powodu do odroczenia kwestji
bezpieczeństwa i trzeba się nią za-
jąć. "Norman Davis zaznaczył, że
Stany Zjedn. zainteresowane są tyl-
ko w kwestji rozbrojenia a nie w

;żadnych rezultatów.)

GENEWA (Pat). Komisarz Litwi-
now. ujął w tormę rezolucji swój pro-
gram nadania konferencji rozbroje-
niowej charakteru stałej konferencji
pokojowej i przedłożył odnośny tekst
prezydjum konferencji rozbrojenio-
wej, które zebrało się wczoraj popo-
łudniu. Na wstępie rezolucja stwier-
dza na podstawie raportów przewo-
dniczącego konferencji, że rokowa-
nia, prowadzone pomiędzy kilkoma
mocarstwami, nie usunęły przeszkód,
uniemożliwiając opracowanie zasad
konferencji. Dalej rezolucja uznaje
konieczność redukcji zbrojeń, ale
stwierdza, że w chwili obecnej kon-
tynuowanie dyskusji nie rokuje na-
dziei osiągnięcia wtej dziedzinie ja-

i przypomniał, że już Eden objechał|

ale tymczasem|się możliwość kompromisu.

inny skład komitetu a Henderson
znów inny i chciał, żeby ten komitet
zajmował sią memorandum 4 głów-
nych państw zachodnio - europej-

|skich. Litwinow sprzeciwił się temu,
a Barthou į baron Aloisi oświad-
Edas že nie wejdą do tego komitetu.
Debata trwala prawie 4 godzinyi
nie przyniosła prawie żadnego wy-
,„aśnienia sytuacji. Żadna z tez nie
przeważyła ani też nie zarysowała

Debata
stawała się coraz bardziej chaotycz-
jna iw końcu, wobec niemożności
jporozumienia się co do dalszej pro-
| cedury, została odroczona przez
' przewodniczącego do jutra,

 

| Stała konferencja rozbrojeniowa
W projekcie komisarza Litwinowa,

zaradczych, mających zapobiec zbro-
jeniom;

d) kontrola i wykonanie konwen-
cji i decyzji konferencji;

e) konsultacja w wypadku po-
śwałcenia traktatów międzynarodo-
wych, celem utrzymania pokoju.
W iem miejscu projekt rezolucji

zaopatrzony jest następująca uwaga:
Zmiana nazwy konferencji nie wpły-
wa w żadnym stopniu na istniejący
dotychczas stosunek pomiędzy kon-
ferencją a Ligą Narodów.

3) polecić konferencji zrewido-
wanie regulaminu konferencji w
związku z rozszerzeniem jej celów.
GENEWA (Pat). Komisarz Litwi-

now odbył dziś dłuższą rozmowę z

 

tzyły im wiązanki kwiatów. Po| lony, jeżeli mu się uda przyjechać do BERLIN. Pat. [Z Kowna donosz inalit! kłalocdzki 3 „Lichkolwiek istotnych rezultatėw.| ministy
ss RW OC: DEC Abi b s у ą minalnej kłajpedzkiej oraz jego se и ы y B ministrem Barthou. Ё

PE3 Ric.Ap rzenie ane o rewizjach przeprowadzonych w|kretarza. Dwaj urzędnicy policji Rezolucja wyraża pogląd, że obecna| s
kosić a akla: I kwa oki kaУР нste yi ciągu ostatnich dni przez litewską |kryminalnej zostali aresztowani.| sytuacja polityczna jest pełna śroź-

W Tożmowie 5 orol Siii ai i W t , ki "Įpolieję paūstwową w kolach urzę-|Wladze litewskie zakazały rozpo nych objawów wzrostu niebezpie-

Ba czył 3 P chmidt |nie brął udział. MĄ tym roku w wy-| uników _ władz autonomicznych |wszechniania na Litwie Śpiewnika| czeństwa wojny j żenarody, zaalar-
zył, że w ekspedycji swej, mi-|prawie nie weżmie udziału, ekspe- |Kłajpedy. M. in. dokonano rewizji| partji narodowo-socjalistycznej mowane tem  niebezpieczeństwem,

mo wielkich trudności, ocalił cały
materjał naukowy. Rezultaty ostat-

|niej ekspedycji, zdaniem profesora,
są bardzo poważne, Jeszcze raz miał
możność stwierdzić, że żegluga
wzdłuż wybrzeży syberyjskich jest

dycją będzie kierował Uszakow. Po-
zatem prof. Schmidt zaznaczył, że
pragnąiby poznać Warszawę bliżej,
bo chociaż przebywał przez kilka $0-
dzin w Warszawie pddczas przejaz-
du, to jednak nie zdążył zapoznać się 

W drodze do Moskwy.
„ MOSKWA (Pat). Profesor Schmidt białoruskiej sowieckiej republiki z
i Uszakow przybyli do Niegorełoje,ipremjerem Gołodiadem na czele о-

w mieszkaniu inspektora policji kry-

(Ielefonem oć własn

warszawskich dużę podniecenie.

ACR ESCIELATAPOKE IALDUSIAPACS VATESI IS D

Krwawe wypadki w Warszawie.

„oczekują od konferencji przyjęcia
zarzadzeń dla zabezpieczenia pokoju. 

ego korespondenta.)

nożami oraz piłą do piłowania żelaza.
W stanie beznadziejnym obu rannych odwieziono do szpitala Bzie-

ciątka Jezus. Władze bezpieczeństwa aresztowały kilkadziesiąt osób.

Wiadomość o zajściach na Stawkach wywołała wśród robotników

Wstęp do rezolucji kończy się wysu-
nięciem tezy, że konferencja rozbro-
jeniowa została zwołana nietylko
dla opracowania konwencji rozbroje-
niowej, ale i dla ustalenia innych

dziedzinie bezpieczeństwa. Następ-
nie rezolucja domaga się, aby ko-
misja główna zdecydowała:

1) podjąć natychmiast przerwane

Przedźtzwkiwojnaewicz ROBACTWO
WILNO: KALWARYJSKA21 TEL.20-14_  

 

możliwa w: przeciągu trzech—czte-| ze stolicą Polski. i i i
ech Anigai : я о 3 с WARSZAWA. Wczoraj wieczorem na targowisku na Stawkach nie-|" ; t S ° ZE

tegasiersogi komy pz, a AžemasAE alko dworca Giahskiego osi „do kreazych zaje pomiedzy wom eko,beataawoz.|Wiadomości
5 į > . 4 robotnikami, Henrykiem Zaleskim i Piczyńskim a tregarzam miejsco- A. s х °

nych statków polarnych + od łącz- odjechał do Moskwy. wymi kupcami. W starciu obaj robotnicy, Polacy, zostali ciężko ranni jCe nad rozbrojeniem czynia koniecz- telegraficzne.
nem powzięcie obecnie zarządzeń w

KRAJOWE.
| "W niedzielę w południe odbyła
się uroczystość odsłonięcia tablicy
| pamiątxowej ku czci Stefana Żerom-
skiego, w śmachu Domu Ludowego

 

!

powitani z honorami wojskowymi|raz tłumy publiczności, : от | :
|prace nad zbadaniem istniejących im, Steiana Okrzei (Ogrodowa 39-41)przez oddziały pograniczne, grono u- Proi Schmidt i Uszakow oczeki-

czonych z prof. Semajłowiczem na| wan; są jutro w południe w Mo-
czele, specjalnych wysłanników pism| skwie, gdzie przygotowane są wiel-
moskiewskich oraz najbliższą rodzi-| kie uroczystości w związku z przy-
nę. azdem uczonych,7
W Mińsku witał przybyłych wał

Min. Goebbels przyjeżdża do Warszawy
‚ 13 b. m.
R PE Telefonem od własnego korespondenta.) | | ||

„WARSZAWA. Minister propagandy Rzeszy Niemieckiej. Goebbels,
 brzyjeżdza do Warszawy z odczytem w dniu 13 b. m., zaproszony przez
Polską Unję Intelektualną, na której czele stoi prof. Tadeusz Zieliński.

     

 

  
   

  

 
' ak życzi łódzcy dostali sie do Leningradu.

įTelefonem od własnege korespondentr.) |

WARSZAWA. Do portu w Gdyni zawinął okręt „Warszawa“ który
powrócił z podróży do Leniugrodu. Z 90 uczestników wycieczki 16-tu
pozostało nielegalnie w Leningradzie, pomimo iż nie wzięli paszportów.

° $а to wszystko żydzi z Łodzi.

Pułk. Kostek-Bierncki chory na raka.
fielefonem og własnego korespoadenta.j

WARSZAWA. Wojewoda brzeski pułk. Kostek-B'ernacki
z wojska urlop roczny z powodu choroby Kraka.

PROJEKT POŁĄCZENIA KANAŁEM
MORZA BAŁTYCKIEGO Z CZARNYM,

STOŁPCE. 4VI Białoruska Aka-|badanla geologiczne projektu utwo-

demja Nauk wysyła pięć ekspedy-|rzenia t. zw. Wielkiego Dniepru

cyj geologicznych w dorzeczu Be-|połączenia morza Bałtyckiego z mo-

rezyny, Dźwiny Zachodniej i Łowa:|rzem Czarnem.
ci. Ektpedycje mają przeprowadz'ė

Międzynarodowe zawody hippiczne.
WARSZAWA (Pat.) W 4 ym dniujmiejsc zajęli cudzoziemcy, pierwsze

międzynarodowych zawodów hippi-| Hoist (Niemcy), drugie de Valierin

cznych rozegrano w Łazienkach |(Francja), 3:cie Brandt (Niemcy). Z

międzynarodowy konkurs szybkości| Polaków 7-my był Mrowiec, Sty

otrzymał im. ś. p. Jurjewicza. 6 pierwszych| por. Komorowski, 11-ty kpt. Biliński,

|propozycyj paktów wzajemnej po-
|mocy i określenia napastnika;

związku ze szczególną doniosłością,
jakiej nabiera obecnie nieprzerwana
organizacja zabezpieczenia pokoju,
uznanie konferencji za stałą, nada-
jąc jej nazwę konferencji pokojowej.
Konferencją ta miałaby następujące
cele:

a) kontynuowanie wysiłków w
kierunku osiągnięcia porozumienia
co do zwołania konferencji w spra-
wie redukcji i ograniczeń zbrojeń;

b) opracowanie układu i powzię-
cie decyzji, tworzącej nowe $waran-

cje bezpieczeństwa;
c) przyjęcie wszelkich środków 
2) zalecić plenum konferencji w;

1w Warszawie. :
| ZAGRANICZNE.

** Jeden z dzienników gospodar-
'czych Londynu omawia sytuację go”
'spodarczą Polski, oceniając ją ko-
rzystnie. Pismo przytacza szereg
liczb, dotyczących wykonania bud-
żetu i operacje Banku Poiskiego i
'przychodzi do wniosku, że niema
| żadnych wątpliwości, co do utrzyma-
"mania waluty na parytecie złota.

** Aresztowano w Saarbriicken
trzech oskarżonych o uprowadzenie
do Rzeszy lekarza Schuellera z Mo-
nachjum, który przybył do Zagłębia
Saary jako emigrant. W mieszka-
niach aresztowanych znaleziono ob-
ciążające materjały, wskazujące, że
„aresztowani byli na usługach nie-
j mieckiej tajnej policji państwowej.
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Stan naszej wzi.
Dzieją się u nas rzeczydziwne. |

ludność kraju została urzędowo u-
znaną za głodującą. Pokażne ilości
ziarna i ziemniaków rząd rzucił na
nasze tereny. Akcja jednak ta (która
notabene zupełnie zdezorganizowała
nasz rynek zbożowy) nie zażegnała
w zupeiności katastrofy. Głód nadal
sroży się w naszych wsiach. Zjedzo-
mo już wszystko, co było do zjedze-
nia, a mamy jeszcze półtora miesią-
ca do nowych zbiorów, ‚

O jakich podatkach w podobnych
warunkach może być mowa? Chyba
o żadnych. Tymczasem wyznacza się
je w rozmiarach nieraz większych,
uaż w roku zesziym, „upomnienia
truwają po wsiach, jak złowróżbne
białe i żółle motyle, maluczko zaś a
dowiemy się z nakazów podatku do-
chodowego, iż właściciele więk-
szych warsztatów w roku ubiegłym
zrobili na rolnictwie kokosowy inte-
res, Trzeba jednakże ostatecznie u-
świadomić sobie, iż kraj nasz jest w
takim stanie, że żadnych podatków
z zubożałej wsi naszej nie da się już
wycisnąć. ;

Są bowiem optymiści śród zainte-
resowanych sier, którzy „wyczuwa-
ją“ ukryte u chiopów ztoto, które ci
ze znanym chłopskim uporem, gdzieś
chowają, a nie niosą do różnego ro-
dzaju kas. Tegoroczny eksperyment
głodowy zadai bezwgzlędny kłam
tym  „wyczuwaniom'. Głód jest
strasznym egzekutoremi Nie wy-
obraża sobie rodziców, ktorzy na wo
łanie dzieci „jeść”, nie wyciągnęliby
na świat owego „ukrytego złota
Tymczasem na rynku ziola nie wi-
dzimy, zaś zgoła inne zjawisko...
Głód się sroży, a więc zapotrzebo-
wanie na zboże wzrasta, ceny zaś na
ten produkt, miast się podnieść, spa-
dają, bo głodujący „obywaiel“ może
tylko z poządliwością patrzeć na ka-
wał czarnego chleba ale kupić go nie
ma za co. Znając dokładnie stosunki
ma wsi, twierdzę, że nietylko złota,
ale marnego miedzianego grosza
chłop dziś nie posiada. Na udowod-
nienie tego mógłbym przytoczyć
mnóstwo obrazków z życia wsi, po-
przestanę jednak tylko na jednym.

Niedawno jechałem do miasta po-
wiatowego.. (W drodze doganiam
chłopa - staruszsa. Dokąd idziesz?—
pytam — „Do miasta, panoczku* —
Siadaj dowiozę! ' Z rozmowy z swym
przygodnym towarzyszem podróży
dowiedziałem się, że mieszka on o
15 klm. od miasta, że zebrał, odej-
mując sobie i rodzinie od ust, 10 jaj,
by je zamienić na „żółtą' (denatu-
rowaną) sól w mieście, bo tam na
wsi w pobliskim kramiku jest sól, ale

DLACZEGO SIĘ UNIEWAŻNIA Ll-
STY OPOZYCJI?

IW związku z wyborami samorzą-

dowemi i z masowo stosowaiią meto-

dą unieważniania list opozycyjnych,
w szczególności narodowyca, dzien-

nik narodowy Zagłębia węglowego
„Kurjer Zachodni” stwierdza:

Przeciętny obywatel, uczciwie,

oceniający zjawiska życiowe, nie może po-

jąć, dlaczego unieważniano po kilkanaście

list opozycyjnych, a ani jednej sanacyjnej.

1 ten dziwny „zbieg okoliczności siłą rze-

czy musiał mu nasunąć myśl, przec'wną gło-

szonym hasłom o „bezpartyjnosci i „apoli-

tyczności'”, że jednak tkwi w tem jakaś po-

lityka i to zgóry uplanowana. Czy takie

wrażenie jest niesłusznem?..

Zapewne, dążenie do opanowania samo-

rządów, z punktu widzenia obozu dzierżą-

cego władzę, ma swe logiczne uzasadnienie.

I słyszy się argumentację na temai analogji

z tem, co jest we Włoszech, Niemczech itd.

Tylko w tej argumentacji istnieje zasadni-

czy błąd. Bawiłem we Włoszech, Niemczech

itd. tam opanowywanie życia zbiorowego w

państwie nie szło drogą „figlów tormalistycz

nych”, a wynikało z siły mas spo'eczeństwa,

z dynamiki ideologii narodowej, z rozma-

chem zagarniającej wszystkie odcinki życia

społecznego, państwowego, Jeżeli tedy szu-

kać mamy analogii pewnych zjawisk, po-

przedzających wyłonienie następnie formy

życia państwowego w Niemczech i Wło-

szech, to szukać je; trzeba raczej w Łodzi,

gdzie 100.000 głosów padło na listy obozu

narodowego, albo w Częstochowie, gdzie

kiłkanaście tysięcy głosów padło na unie-

ważnione listy.

WARSTWY GÓRNE I WARSTWY
„NIŽSZE“,

Szerokie masy ludności polskiej
daleko więcej interesują się życiem

narodu, jego potrzebami, dążeniami,

słowem polityką, niż to się może po-
zornie wydawać. Na politykę, cho-

ciaż gnębi je kryzys ekonomiczny, w

przeciwieństwie do warstwy „$śór-

prosto

DZIENNIK MILENSKI

z prasy.
Brak nam nieraz sił technicznych i or-

ganizacyjnych, by ogarnąć ten żywiołowy

ruch polityczny. Więcej ludzi do nas się gar-

nie, niż ich możemy zorganizować, Część

inteligencji, któraby w innych warunkach

mogła stanąć do pracy, jest sparaliżowana.

Część jej zamknęła się na swojem podwór-

ku, tworząc jakąś odrębną klasę społeczną.

Ale mimo tych przeszkód, choćby one mia-

ły być jeszcze większe, nie zawiedziemy

wzrastającego zaufania najszerszych warstw

narodu * wciągniemy je do czynnej pracy po

litycznej i społecznej. !

DZIECKO W LiBERJI
Krakowski „Głos Narodu* poru-

sza utrapienie naszych dzieci szkol-
nych w ciągu całego roku szkolnego,
przedewszystkiem sprawy opłat, do-
płat, wpisów za naukę itp., naogół

stosowanych wbrew wyraźnym prze-
pisom ustawy konstytucyjnej.

Ale porusza także zainicjowany

przez p. Januszą Jędrzejewicza po-

mysł przybrania młodzieży szkolnej

w liberję, co dziś nigdzie na świecie
nie istnieje, a co w swoim czasie by-
ło wynalazkiem wyłącznie carskiej
Rosji,

„Głos Narodu' pisze:
Nawet dzisiejsza Kosja 1 dyktatury ta-

kie, jak hitlerowska lub faszystowska po-

przestały w szkole na wprowadzeniu „ko-

szuli”, motywując to względami sportowemi

i ideowemi, a mając jeszcze to za sobą, iż

jest ona ubiorem tanim i łatwo dostępnym.

U nas inaczej. Wbrew całej dotychcza-

sowej tradycji naszych ministerstw oświaty,

które rządzone w różnych czasach czy to

przez ludzi z prawicy, czy z lewicy, odrzu-

cały wszelką myś' skoszarowania młodzie-

ży na ławie szkolnej i niechętnie godziły się

nawet na jednolite okrycie głowy uczniaka,

dopuszczając pod tym względem dowolno-

ści, ostatnia reforma p. Jędrzejewicza do-

patrzyła się w mundurze ze świecącemi gu-

zikami czegoś tak zasadniczegn, że pod

najbezwzględniejszym rygorem chicpak czy

dziewczyna od nowego roku szkolnego prócz

numeru (nie cofnięto się przed taką niezrę- nej”, nie patrzą wyłącznie z punktu

widzenia zdobycia kawatka chleba.
Taksamo poczucie prawne w: tych
masach jest dość głębokie 1 mocną
jest wola, aby prawo panowało w
państwie. Porusza ten temat w „Ga-
zecie Warszawskiej prof. Rybarski,
zaznączając między innemi:

Inteligencja miejska i wiejska w znacz-
nym stopniu straciła kontakt z masami, W

,mundur ten nie przedstawia

pewnej części dała się użyć za narzędzie na- |

cznością, jak ponumerowanie uczących się

dziewcząt) musi przyjść do szkoły w mundu

rze, niepraktycznym pod każdym względem,

pretensjonalnym i co najważniejsze kosztow

nym, Nawet młodzież ostatniego rocznika,

która w iych ciężkich czasach mogła dono-

|sić już dawniej posiadane ubranie, Ideowo

też żadnych

, walorów.

Czy na to niema więc naprawdę sposo-

cisku, a nawet ucisku w stosunku do nich. | bu, czy w tych ciężkich czasach przy rosną-

Nieufnośś do warstw „górnych wśród mas

niewątpliwie wzrosła, Wiele rzeczy, które

im opowiadano, okazały się nieprawdziwe-

mi. Biurokracja czasami postępowała tak,

że mogła najszersze warstwy ludności zra-

zić do instytucyj państwowych. Ale te ma-

sy nie reagują w postaci skrajnego radyka- szara, której mało b, dają za 10 jaj.
Doszliśmy więc do tego, że lud-

ność może tylko spożywać „bydlęcą”
sól į spijać spirytus denaiurowany!
Mowią o tem, że na potrzeby żywie-|
nia bydła będzie się denaturowało
zboże, nabyte przez rząd. Ręczę, że
i to „bydlęce“ zboże będzie na wsi
miało duże powodzenie, jako pro-
dukt spożywczy naszej ludności.
Czyż podobny stan „zbydięcenia”
naszej wsi nie powinien napawać
serca i umysłu poważnie myślącego
obywatela uzasadnioną obawą o
przyszłość?!
№ podobnem, doprowadzonem do

ostatecznej nędzy, środowisku nie
mogą mieć najmniejszego powodze-
nia nasze siły kulturalne... Nic tu nie
poradzą ani agronomowie ze swemi
prelekcjami o 1acjonalnem żywieniu
bydła, o używaniu sztucznych nawo-
zów: i t. d...., ani hygjenistka, nama-
wiającego chłopa do używania myd-
ła i spożywania cukru (cukier krze-
pi) protuktów zgoła dla niego nie-
dostępnych, ani prelegentka Koła
gosp. wiejskich, pauczająca, jak wy-
piekač ciasto z mąki, której niestety
chłop niema.

Cała rzesza tych pan i panów jest
marazie zbędną, a akcja ich na wsi
jest muzyką dalekiej przyszłości, kie
dy chłop przestanie marzyć o ka-
wałku czarnego chleba, jak o jakimś
rajskim smakofyku i będzie miał ja-
kieś wyższe aspiracje niż zdobycie
pół kilo „bydlęcej” soli. Dziś na te-
renie naszej wsi ma tylko pole do
popisu Czerwony Krzyż z akcją le-
czenia 1 dożywiania ludności.

Musimy sobie uprzytomnić, że
przyczyną katastrofalnego stanu wsi
naszej nie jest ;edynie zeszioroczny
nieurodzaj. Nieurodzaj byi tyiko mo-
mentem, który uwypuklił ten smutny
stan. Główną przyczyną jest kom-
pletny brak pracy. Nie trzeba się łu-
dzić: Szmat nyędznie uprawionego
gruntu w sznurach nie daje (jak nie
dawał i przed wojną) wyżywienia
licznej chłopskiej rodzinie, a w żad-
nym razie nie daje jej możności za-
spokojenia najprymitywniejszych po-
trzeb kulturalnych i nie zabezpiecza
ciężko pracującemu rolnikowi sta-
rości, — Przed wojną ludność wiej-
ska utrzymywała się przeważnie z u-
bocznych zarobków, czy to w Ame-
ryce, czy w portach morza Czarne-
go i Bałtyku, lub przy budowie kolei
w głębi Rosji, a ostatecznie liczne
uprzemysłowione (gorzelnie i kroch-
malnie) i intensywnie prowadzone
majątki ziemskie dawały znacznie
większe zarobki, niż obecnie. Dziś
wszystko to znikło, na wsi panuje
kompletne bezrobocie, ludność zaś
ilościowo wzrasta, stąd nędza.

Pierwszym więc obowiązkiem
rządu i społeczeństwa jest dostar-

lizmu spciecznego. Nie poddają się zniechę-

ceniu, apatji, nie ulegają obojętności na to,

co się dzieje w panstwie. Ich reaxcja wyra-

ża się we wzrastającej wierze w obóz naro-

dowy, w coraz czynniejszym udziale w ży-

ciu i pracach Stronnictwa Narodowego.

” s

Faszyści
„Hajnt“ z 24 ub. m., w kores-

pondencjį z ltalji (miejscowość nie

wymieniona), donosi o zmianie w

skich na niekorzyść żydostwa. Do

niedawna faszyści italscy potępiali

stanowiska Hitlera wobec żydów,
odżegnywali się od judołobji, ostat-
nio nastąpiła całkowita zmiana:

„W ciągu krótkiego czasu, 1agle nasią-

pił silny psychologiczny przejom w umys”

łach czarnych koszuli”.

(Włosi nie możą przyznać rów-
nych praw wszystkim żydom,
zwłaszcza sjonietom. Włosi tak ro-
zumują:

„Dajemy Żydom wszystkie prawa obywa

ielskie. Przyznajemy im wszystko to, co
posiadamy sami, lecz winni oni zasymilo-

wać się z narodami, wśród ktorych żyją.

Sjonizm, myślenie o innej opczyźnie, jest to

zdrada. Nie możemy znosić „dwulicowych*

obywateli, z

Żydom już cofnięto w wielu miej-
scowościom poprzednie przywileje,
zwłaszcza tam, gdzie na czeie insty-
tycyj stali sjoniści;

„Tymczasem przychodzi ustroj iaszysto-

wski i niweczy wiele żydowskich instytu-

cyj, żydowską działalność, żydowską pracę:
niektóre gminy żydowskie, zwłaszcza naj-
większe, nie mają już Rad, nie mają już

dozorów. Wyznaczono iaszystowskiego ko-

funduszach pracy, ale tu na zapadłej
wsi działalności tego funduszu nie
widzimy. Zresztą zasoby tego fundu-
szu są tak nikłe, że trudno nawet
łudzić się, by mógł on zatrudnić te
niezliczone rzesze bezrobotnych na
wsi. Dla dopięcią tego celu trzeba
powołać całe społeczeństwo, Trzeba
nikły krajowy kapitał pracujący oto-
czyć pieczołowitą opieką, trzeba mu
zapewnić godziwe zyski, a nie pro-
wadzić jakiejś podatkowej naganki,
często graniczącej z szykaną. Wów-
czas może nietyiko uruchomione bę-
dą kapitały, spoczywające w dość
pokaźnej ilości po skrytkach banko-
wych, komodach i pończochach,
gdzie się schowały przed światłem
dziennem, narżżającym je na bez-

względny zanik, lecz niejeden kapi-

talista zagraniczny, widząc, że kapi-

tałowi prywatnemu w Polsce dzieje
się nienajgorzej, sprobuje zaangażo-

wać się u nas . Innej drog! wyjścia z

rozpaczliwej sytuacji bodaj niema.

Na zakończenie parę uwaś o za-
pomogach jak żywnościowych tak i

siewnych, o których wspomniałem czenie wsi naszej pracy, Słyszymy 0 na wstępie meśu listu, Zapomogi te

 

nastrojach przywódców Iaszystow-|
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cych z každą chwilą udręczeniach domu ro-

dzicielsk'ego nie można naprawdę tej nie-

mał klęski odwrócić, a conajmniej odroczyć

do lepszych czasów?

Czy nie należy raczej dopilnować, aby

ta młodzież miała całe i czyste koszule?

Tembardziej, że ten obowiązkowy strój gi-

mnazjalny jest zarówno dla chłopców jak

KRONIKA WYBORCZA.
OŚWIADCZENIE

NARODOWYCH SOCJALISTÓW.
Otrzymaliśmy z prosbą o za-

mieszczenie następujący komunikat:
odacy! I

Narodowo . Socjalistyczna Partja |
Robotnicza, Centrala Katowice, |

Polscy Faszyści
niniejszem podaje do wiadomości
publicznej, iż wobec nieprawneżo
zajęcia dotychczasowego lokalu
partji przy ul. Wileńskiej Nr. 37, róg|
Mostowej, przez osoby obce, a uni- |
kając wyraźnej prowokacji przed-,
wyborczej, przenosi czasowo Sekre-
tarjat Partji do lokalu grupy „Zwie-:
rzyniec”, przy ul. Sołtaniskiej Nr. 23

m. 6 aż do chwili, gdy powołane ku
temu czynniki państwowe zwrócą
lokal prawemu posiadaczowi.

Jednocześnie przypomina wszyst-
kim członkom i sympatykom ruchu

faszystowskiego N. S. P. R. Kato-

wice o obowiązku złożenia głosów
w dniu 10-go czerwca r. b. na listy

Narodowego Komitetu Wyborczego,

gdzie są umieszczeni i nasi kandy-

daci. !
Niech jedność rodaków łódzkich

N. S. P. R. Katowice służy wam
przykładem. '

Naprzėd! !
arząd Okręgu Wileńskiego:
sekretarz w. z. M. Gliński.
prezes H. Rekść,

Zarząd Obwodu miasta Wilna:
prez. Longin Iwaszkiewicz,
sekr. K. Zieleniewicz.

Wilno, dnia 4. VI. 1934 roku.

PRZYGODY
SANACYJNYCH APOSTOŁÓW.

scem dlą agitatorów sanacyjnych. |

Przed dwoma tygodniami wiec

sanacyjny zakończył się założeniem

placówki Młodych Obozu Narodo-
wego, ua Boże Ciało odbyło się tam

całkiem pomyślnie zgromadzenie
narodowców, a w ubiegłą sobotę
spotkała znowuż niemiła przygoda

dwóch agitatorów bebechowskich,

którzy bezskutecznie usiłowali po-
zyskać mieszkańców tej wsi dla

„ideologji“.
Agitatorzy ci, Tyman i Morski,

przybyli do Gór, uzbrojeni w tak
mocny, zdaniem ich przywódców,
argument, jak wódka i kiełbasa.

Początkowo zgromadzenie odby-

wało się w atmosferze przyjaźni i
spokoju. у

Popito sobie za zdrowie hojnych
fundatorėw, ale, gdy ci oslaini wza- 

1 dla dziewcz4t tak niepraktyczny i preten-

sjonalny, przypominając, o ile chodzi o

chłopców, jakąś przysłowiową „konną ma-

rynarkę” |

 

przeciwko żydom.
misarza, nie zawsze Żyda, i on stoi na stra-

žy žydowstwa“.

Prasa faszystowska wystąpiła o-
stro przeciw sponizmowi:

„Organ partyjny „Regimo iascisto* tyl-

ko co otwarcie wypowiedział się: „jeżeli

wy, ŹŻwdzi italscy, nie chcecie wywołać u

nas judoiobji, pożegnajcie się ze swoim sjo-

nizmem“,

Niechęć do Żydów wzmośła osta-
tnio ruchy  przeciwwaszystowskie

młodzieży żydowskiej:
wW tymże czasie uzewnętrzniia się go-

rzka historja aresztowania 18 żydowskich

antylaszystžw i to jeszcze bardziej zaost-

rzyło wystąpienia panującego faszyzmu prze

ciw Żydom”,

Ostatnio wystąpił również organ

samego Benito Mussoliniego:
„Nagle w „Popolo d'Italia" zjawił się

artykuł, pod krzykliwym tytułem „Hitler i

Jehowa” z podpisem doradcy samego Mus-

soliniego”.

Mą on takie cechy,
„Hajnta'':

„Znajdziecie tam polemikę, opartą na

złośliwych, brudnych judofobskich argumen-

iach oraz tanich bulwarowych atakach na

naszego wielkiego poetę Ch, N. Bialika. Tam

znajdziecie pretensje za międzynarodową

władzę żydowską, za żądzę pieniędzy, za ży-

dowski antypairjotyzm, za nierozsądnošė sjo

nizmu, za žydowsk. komunizm“,

že zdaniem

iYIT ST K о POK WA S LIE STS

rząd rzucił ręką szczodrobiiwą na

pomoc rolnikom, ale tylko posiada-

jącym nie więcej, niż 50 ha gruntów.

Czem objaśnić ten dziwny podział

ludności na obywateli I i Il klasy,

trudno sobie uświadomić, Czyż u-

strój żołądka posiadacza 49 ha za-

sadniczo różni się od żołądka posia-

dacza 51 ha? Czy pierwszy z tych o-
bywateli przy biaku żywności od-

czuwa głód, a drugi wcale dobrze się
czuje? Czy nieurodzaj, a więc i brak

nasion dotknęły tylko właściciela 50

hektarów gruntu, a 100 ha owego

„obszarnika“ oszczędziły? Czy nie

celowo zostały pominięte przy roz-

dawaniu zapomóśg większe g0spo-

darstwa, jako placówki kapitału, któ

re wbrew temu, com napisał wyżej,

należy zniszczyć. Są to pytania, na

które odpowiedzi nie znajduję. Jed-

no jest mi jasnem, że na tym podziale
ucierpiała ludność polska, do której

przeważnie należy większa ziemska
własność.

„Likwidacja polskawo  ziemle-
władienja w  siewiero- zapadnom kraje” poszłaby takimż normalnym

| Naczelny publicysta tego organu

mian za wódkę i kiełbasę chcieli
otrzymać obietnicę oddania głosów

na jedynkę, nastrój zasadniczo się
zmienił, Słuchacze zaproponowali

|panom agitatorom opuszczenie Gór,

a gdy ci niezbyt się spieszyli, użyto
ar$umentów tak przekonywujących,

że niefortunni apostołowie „ideo-
iogji" schronili się na strych, gdzie
przesiedzieli do godz. 8 rano.

W. ten sposó!
całą noc... na strychu.

NIEDOLE PRZEDWYBORCZE
PRACOWNIKÓW KAS CHORYCH.

IW ubiegłą niedzielę sanacja, wy-|
korzystując swe , zwołała w
Kasie Chorych wiec członków związ*;
ku pracowników, do któreżo należy
ponoć ponad 300 osób,

Przemawiać miał jeden z najwy-
bitniejszych luminarzy wojującej sa-
nacji, dr. Brokowski.

Zebranie jednakże nie odbyło się
z tej prostej przyczyny, że przyszło
zaledwie 6 czy 7 osób.

Wobec takiego stanu rzeczy po-
stanowiono zastosować wobec „ab-
stynentów" wiecowych środek tak
radykalny, jak grzywna w wyso-
kości 5 zł,, którą zapłacą ci, co się

|nie stawią na następne zgromadze-
nie. '

Wystraszeni kasiarze pośpieszą
miezawodnie na wiecyk i wysłuchają

d-ra Brokowskiego, bo jednak 5 zło-
tych więcej sa warte od przykrości
słuchania złotoustego apostoła sana-

| cyjnego.
| Drogi mówca ten dr. Brokowski,

MYDLENIE OCZU
Zajmuje się tem oczywiście prasa

sanacyjna. Do jakiego stopnia zakła-
; mania dochodzą z racji wyborów pu-
' blicyści sanacyj"i, świadczy najlepiej
niedzielny artykuł wstępny „Słowa”.

 
zrobił m. in. z p. mec, Engla „głów-
ną sprężynę ruchu endeckiego“, acz-
kolwiex doskonale wie, że p. Engiel
nigdy członkiem Stronnictwa Naro-
dowego nie był i od wielu lat repre-
zentuje na gruncie wileńskim Chrze-
ścijańską Demokrację.

Łączyło i łączy nas z p. ingielem

sporo spraw wspólnych, a przede-

wszysikiem wspólny front antysana-

cyjny, ale to nie dowodzi, by p. En-
giel miał koniecznie nami komende-
rować, lub iść pod naszą komendę.

Sanację złości, iż nie udało się
jej przeciągnąć do swych szeregów
Chrzescijańskich Związków Zawo-

dowych 1 stąd złośliwości i kłamste-
włką pod adresem p. Engiela.

Nie mniej charaktyrystyczny jest
fakt zmiany frontu ko Żydów.

Tak, jak w swoim czasie masoń-
skie pisemka przy wyborach do Sej-

mi drukowały iotografje Ojca Świę-

Wieś Góry jest pechowemi miej-,

„przewiecowali“ ;

przed ©yborami do Rudy Miejskiej. i
Zatwierd

Narodowego Komitetu Wyborczego:
Wczoraj główna komisja wybor-

cza do późnego wieczora badała
złożone listy różnych komitetów.

 

Horodowy Komitet Qyborczy
O czem naležy pamiętać przy głosowaniu

1. Pamiętajcie, że Wilno podzielone jest na 6 okręgów wyborczy:

2. W każdym okręgu wyborczym są imne listy kandydatów.

3. Głosować można tylko w swoim okręgu i obwodzie. Na ulicac!

są porozkle,ane ogłoszenia ze spisami ulic, z których łatwo jest zawczas

dowiedzieć się, w jakim okręgu i
sować.

4. Listy Narodowego Komitetu W!yborczego mają następując

numery:
OKRĘG I — — — Nr. 2.

(Okręg I obejmuje Zwierzyniec, Sołtaniszki, Śnipiszki, Jerozolimkę).

OKRĘGII———Nr.2.
(Okręg II obejmuje śródmieście z ul

ul. św. Anny, Św. Jańską,

OKRĘGIll———Nr. 5,
(Okręg III obejmuje śródmieście między torem kolejowym, ul.Kijowska

Kozią, Szeptyckiego, Słowackiego,
i zaułkiem Rossa).

OKRĘGIV———Nr.4.
(Okręg IV obejmuje Nowejoy”

OKRĘG V — — —Nr.2. '
(Okręg V sbejmuje dzielnicę za torem kolejowym — Nowy Świat, Kuprja

niszki, Kominy, Kolonję Kolejową, Góry).

OKRĘG Vi
(Okręg VI obejmuje Zarzecze, Belmont, Leoniszki, Antokol, Pośpieszkę:

Wołokumpję, Markucie i część Popław).
Na kartkach wyborczych, oprócz numeru, podana jest także na

zwa listy; .

dwa nazwiska w każdym okrężu:

Okręg L
Komarnicki Wacław,
Kubilus Stanisław.

Okręg II.
Fedorowicz Zygmunt,
Gołębiowski Wojciech.

Okręś III.
Kodź Stanisław,
Frliczka Franciszek.

Wystizegajcie się kartek do głosowania niepewnego pochodzeniś
bo mogą być sfałszowane, przekręcone i głos na nie oddany będzi
nieważny.

Pamiętajcie, że
NIKT NIE MA PRAWA DOPYTYWAĆ SIĘ, ANI PODGLĄDA

NA KOGO GŁOSUJEMY!
Kartki do głosowania można

mitetu Wyborczego,
UL. ORZESZKOWEJ 11 — TEL. 11-66,

codziennie od 9-ej rano do 9-ej wieczór.

| Nie odkładaj
ma godziny wieczorne.

 

Zebranie przed
odbędzie się
w sali przy ul.

Przemawiać będą Kandydatki na radne.

czej filosemickie „Słowo” usiłuje

grać na nutkę antysemicką, pisząc

o konieczności jednolitego trontu
chrześcijańskiego /w  zażydzonym

okręgu trzecim.
Wzruszające!
Wreszcie nie mniej zabawne jest

1eklamowanie p. Młynarczyka, jako
rzemieślnika. W; swoim czasie pisa-
liśmy już o tem, że interesy rzemieśl-

ników i kupców będą pewnie w Ra-

dzie Miejsk. reprezetować urzędnicy.
Tak się właśnie stało, bo na czoło-
wych miejscach wystawia się nie mi-
strzów cechowych, lecz płatnych
funkcjonarjuszów izb rzemieślniczej
i pizemysiowo - handlowej!

TAJEMNICA WYBORÓW WAR-
SZAWSKICH

(W związku z wynikiem wyborów
do Rady Miejskiej w Łodzi rozcho-
dzą się coraz bardziej sensacyjne po-
głoski na temat wyborów samorządo”
wych w Warszawie. Wybory te od-
być się miały w okresie ferji waka-
cyjnych, a to po pierwsze diatego, że
tak nakazuje ustawa samorządowa,
a po drugie, że na lato inteligencja

w takich okolicznościach.
Jednakże obecnie rozeszły się po-

głoski, że władze miejskie nie czują
się na siłach, aby wytworzyć właści-
wą atmosferę wyborczą przed 13 lip-
ca, t. zn. przed dniem ustalonym na
mocy ustawy samorządowej, okazało
się bowiem, że jest artykuł tejże u-
stawy, który przewiduje mienowanie
komisarza na okres 6-miesięczny i
zarządzenie wyborów w terminie pół
rocznym od dnia mianowania komi-
sarza,
Ponieważ p. Kościałkowski objął

urzędowanie 1 marca, więc wybory
musiałyby być zarządzone najpóźniej
do 1 września. Rada Ministrów mo-
że jednak przedłużyć okres rządów
komisarskich, a tem samem :0zpisa-  torem! tego, tak dziś wcale nie anty- a ra- nie wyborów na dalsze pół roku.

Lista Katodowego Komiletn Wyborczega
Pod numerem i nazwą są wydrukowane nazwiska i imiona kan

datów, inne di. każdego okręgu. Dla lepszej erjentacji podajemy pierwsz

rozjeżdża się i agitacja przedwybor-
|cza nieszłaby tak żywo, jak zwykle

  
  

  

      

   

   

   

   

   
  

   
    

  
  

 

   

zenielist

Listy Narodowego Komitetu Wy
borczeżo zostały bez żadnych

li skreśleń zatwierdzone.
 

w jakim obwodzie wyborca ma gł

„ Mickiewicza między Wilją, Wilenk
W. Pohulanką i Zakretową).

W. Pohulanką, Św. Jańską, Bakszt:

a>Ponarskie, Wilczą Lapė

—— — №.3.

Okręg IV.
Odyniec Wacław,
Jankowski Witold.

Okręg V.
Kownacki Piotr,
Drewnik Jan.

Okręg VI.
Kiersnowski Tadeusz,
Kasperowiczowa Aleksandr

wybory są tajne! |

otrzymać w biurze Narodowego K

cie głosowania

wyborcze kobiet
dziś o godz. 19
Orzeszkowej 11

Mówiąc poprostu zyskanoby w tef
sposób 7 i pół miesięcy na odpowied”
mie przygotowanie się do wyborów
które mogłyby sprawić w Warszawi

a wielką niespodziankę jak

JUŻ SIĘ BOJĄ...
Żydowską ,Nasz Przegląd” alarmu"

je w notatce pod tytułem: „Hitlerow”.
skie plany endecji łódzkiej':

„W] związku z wyborem przyszłe”
go prezydenta endecją postanowił
wystawić Ikandydaturę przywódc
łódzkiej endecji, adwokata Kowal
skiego, znajdującego się obecnie W|
więzieniu. Również postanowiono pó
objęciu władzy w magistracie, zwol”|
nić wszystkich urzędników żydow*
skich”, | Ka dk

Kontrola urosazefń.
Ministerjum skarbu upoważniło u”

rzędy skarbowe do przeprowadzenia
kontroli wposażeń pracowników umy.
słowych i fizycznych, celem oblicze”
nia podatku z tytułu kumulacji wyna”
grodzeń, — Przedsiębiorstwa otrzy”
„mały z izb handłowych nakaz złoże”
nia zestawień pensji za rok 1933, Za
niezłożenie wykazów grożą w myśl
ustawy grzywny w myśl przepisów 0
państwowym podatku dochodowym
w wysokości do 250 złotych.

Młodym adwokatem |
wejście wzbronione?

W] naczelnej radzie adwokackiej
odbyła się ikonferenoja dziekanów
rad adwokackich. Omawiano szereś
spraw zawodowych, m. in. projekt
ograniczenia dopływu nowych sił do
jrad adwokackich i zamknięcia na
przeciąg kilku lat listy adwokatów.

Konferencja miała charakter infor
macyjny w celu wysondowania opinji
co do poruszonych spraw.
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JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |
Zachmurzenie zmienne z możli-|

wością przelotnych deszczów. Dość
chłodno. Słabe lub umiarkowane
wiatry z kierunków północnych.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
PohulankaNr. 19(tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz
Snipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Uroczysta procesja i Cztery

Ewangelje w parafji po Bernar
dyńskiej. W dniu dzisiejszym od-
będzie się uroczysta, doroczna pro
qesja w  parafji po-Bernardyńskiej.

O godz. 5 wiecz, ps uroczystych
nmieszporach, wyruszy z kościoła po-

Bernardyńskiego procesja z Prze-

najświętszym Sakramentem, która

przeciągnie ulicami: Sw. Aany, Mły-

nową, Żarzeczną, w dół od krzyża

i z powrotem do kościoła przez u-

licę św. Anny.
Podczas procesji zostaną odśpie-

wane Cztery Ewangelje. Pierwsza

będzie odśpiewana przy ołtarzu, u-

stawionym przy kaplicy Stopni, obok

kościoła, Il-—przy krzyżu na Zarze

czu, Ill-przy domu na ul. Zarzecz-
nej 5 i wreszcie IV—przy klasztorze
SS. Bernardynek.

Zakończenie procesji i błogosła

wieństwo Najświętszym Sakramen-

tem nastąpi przy kaplicy Stopni.

Mieszkańców wspomnianych ulic

uprasza się o udekorowanie w tym

dniu domów sztandarkmi narodo-
wemi i zielenią, a wszystkich para

fjan, mających dobrą wolę i chwilę

wolnego czasu o pomoc przy deko-
rowaniu i wznoszeniu ołtarzy.

W. kościele Ś.$. Wizytek

(Rossa 2) we czwartek o godz. 6-ej

wieczorem będą odprawione cztery

Ewangedje.
W. piątek rozpoczyna się w tym-

że kościele 40-godzinne nabożeństwo

ku czci Najświętszego Serca Jezuso-
w

Porządek nabożeństw następują-

Piątek: prymarja o godz. 7-ej, su-
ma o 10-ej, nieszpory o godz. 5-ej.

Sobota: prymarja o godz. 7-ej wo-
tywa o 9-ej, nieszpory z kazaniem о
godz. 5-ej pp. ! S

Niedziela: prymarja o godz. 7-ej,
wotywa o 9-ej, sumą z kazaniem o
11-ej, nieszpory z kazaniem o 5-ej po
południu.

(Z soboty na niedzielę Przenaj-
świętszy Sakrament będzie wystawio
ny przez całą noc.

NEKROLOGJA.
— Pogrzeb ś. p. Sławka Ottowi-

cza. Wczoraj zrana odbył się po-
grzeb tragicznie zmarłego ś. p. Sła-
womira Ottowicza. Po nabożeństwie
w kościele po-Bernardyńskim, około
godz. 10 zrana wyruszył kondukt ze
zwłokami na cmentarz Rossa, po-
przedzany przez delegację ze sztan-
darem szkoły, gdzie ś. p. Ottowicz
się uczył, przez kolegów niosących
kilka wieńców.

Zwłoki tragicznie zmarłego ucz-
nia złożone zostały w grobach ro-
dzinnych na cmentarzu Rossa.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Obniżka podatku od filmów.

Z dniem 1 lipca nastąpi obniżka
miejskiego podatku od filmów. Zniż-
ka wynosić będzie od 5 do 20 proc.,
zależnie od długości filmu dźwięko-

wego. i

Gazy trujące w
Włoski pułkownik Rocco Moretta

wydał książkę, traktującą o techni-
ce przyszłej wojny p. t. „Comme
sara la guerra di domani”, która po-
zwala nam zajrzeć do fantastyczne-
go świata powojennej mechaniki. Wy
mownie opracował rozdział © wojnie
$azowej. Podajemy go w streszcze-

JAK PAŃSTWA PRZYGOTOWU-
JĄ SIĘ DO WOJNY GAZOWEJ.
W) dzisiejszych czasach niemal

wszystkie państwa starają się zorga-
nizować chemiczną ę wojenną,
na ten cel wydaje się znaczne sumy,
szkoli się doświadczony personel,
prowadzone są badania, dokonuje się
wynalazków i strzeże się wszystkich
wynalazków jak oka w głowie. Wiszy-
stkie państwa, nawet małe, pomimo
oszczędności, odrazu po wojnie przy-
stąpiły do budowy stacyj ekspery-
mentalnych. Sławę światową zy-
skał arsenał w Edgewood w Balti-
more w Stanach Zjednoczonych, tak
samo, jak stacje eksperymentalne w
Porton w Anglji, Satory i Entressi
we Francji, Wemimis w Szwajcarji.
Włochy postarały się o chemiczną
wojenną obsługę w oddziałach che-
mji, techniki i terąpeutyki, z któremi
współpracują uniwersyteckie labora-
torja i poszczególne gałęzie przemy-
słu. Również Rosja należy do szere-
gu państw z doskonale urządzoną ob-
sługą chemiczną. Wybudowanie an-

cy

KRONIKA. |
Z MIASTA.

— Wznowienie robót rato-
wniczych w Katedze. Jak wiado-,
mo, po dłuższej przerwie, spowodo-'
wanej brakiem pieniędzy, przed kil:|
ku tygodniami wznowione zostały,
w Bazylice roboty ratownicze Po |
nieważ Komitet nie rozporządza o
becnie wielkiemi funduszami, prace
te rozwijeją sę w tempie stosunko
wo wolnem.
ce ratownicze  obeimuje

plicy im. Maryi, rozpoczęte zostały
prace przy fuadamentach pod Ścia-
ną zachodnią.
— Pielgrzymki | wycieczki.

szego miasta spere różnych wycie-
czek i pielgrzymek. Wycieczki skła-
dały się z młodzieży szkolnej, przy-
byłej z miejscowości, położonych
na terenie Ziem Północno - Wscho-
dnich. Pielgrzymki zaś przybyły tyl-
ko z bliżej miasta położonych oko-
lic, oprócz jednej, wielkiej procesji
oszmiańskiej.

Większość wycieczek i pielgrzy-
mek opuściła Wilno w niedzielę
wieczorem lub wczoraj zrana. Ogó
łem w ciągu ubiegłej niedzieli ba-
wiło w Wilnie z wycieczkami i piel:
grzymknmi około 1500 osób.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

czterech województw  póinocnych,
przygotowywany przez wileński Zw.
Literatów, odbędzie się w Wilnie w
początku jesieni r. b. Zainteresowa-
nie zjazdem jest bardzo wielkie. Nie-
zależnie od przygotowań prowadzo-
nych przez kompetentne organizacje
w danychośrodkach, napływają zgło-
szenia- towarzystw i poszczególnych
osób. Praca ta. koncentruje się w Ko-
misji wybranej przez zebrarie kon-
stytucyjne; na czele Komisji stoi p.
Wanda Dobaczewska.

— Jutrzejsza Środą Literacka bę-
dzie ostatnim w tym sezonie Wieczo-
rem Mickiewiczowskim. Frzybywa
na nią z Warszawy dr. Tadeusz Ma-
kowiecki, młody krytyk 1 historyk
literatury, autor cennych prac o Nor-
widzie, Berencie j in., by wygłosić od
czyt p. t. „Poglądy Mickiewiczow-
skie na sztukę”. W. drugiej części
wieczoru dr. T. Szeligowski mówić
będzie o wpływie poezji mickiewi-
czowskiej na kompozytorów muzycz-
nych. Chór męski i p. Wanda Hen-
drychówna śpiewać będą następnie
utwory do słów Mickiewicza: Chopi-
na, Maszyńskieżo, Moniuszki, Nie-
wiadomskiego, Paderewskiego, Su-
rzyńskiego i Żeleńskiego.

(Wieczór zapowiada się barwnie i
bogato. Wstęp dla członków j gości,
oraz młodzieży uczącej się, której
specjalnie poleca się tę Środę. Po-
czątek o godz. 20.30,

— Posiedzenie Sekcji Historji
Sztuki odbędzie się dziś o godz. 8-ej
wieczór w sali Seminarjum Archeo-
logji Klasycznej U. S. B. ui. Zamko-
wa 11 (drugie podwórze w prawo),
Na porządku dziennym: referat dyr.
Michała Brensziejna „Muzea w Re-
publice Litewskiej”, wolne wnioski,
— Posiedzenie Wil. T-wa Lekar-

skiego wspólne z oddz. Wileńsk, To-
warzystwa Pedjatrycznego odbędzie
się jutro o godz. 20-ej w lokalu przy
ul. Zamkowej Nr. 24 z następującym
porządkiem dziennym:

1. Pokazy chorych i preparatów.
II. Proi. dr. W. Jasiński: Aioert Cal-
mette — wspomnienie pośmiertne. JIL Doc. dr. St. Bagiński: Szczepie-

W obzcnej chwili pra .
dalsze|

wzmacnianie fundamentów świątyni. sali
Po zakończeniu robót nad wzma-
cnianiom fundamentów około ka-

| Witając serdecznemi słowy gości i

W ubiegłą niedzielę przybyło do na' | oraz przybyłych deleśatów i dele-

Zjazd działaczy kulturalnych :

 

DZIENNIK WILENSKI

Zjazd Archidiecezj
Onegdaj odbył się w Wilnie zjazd

Archidiecezjalnego Związku Towa-.
rzystw Dobroczynności „Caritas'.
Przybyło nań z terenu całej archi-
diecezji wileńskiej około 30 delega-|
tek i delegatów.

Zrana uczestnicy zjazdu wysłu-
chali uroczystego nabożeństwa, któ-
1e o godz. 9 odprawił dla nich w
Ostrej Bramie ks. superjor Jan Rzy-
mełką. W czasie Mszy św. piękne
kazanie okolicznościowe wygłosił
również ks. Rzymełka.

O godz. 1 w południe w górnej
Archidiecezjalnego Instytutu

Akcji Katolickiej rozpoczęły się o-
brady walnego zebrania.

„Wstępne przemówienie wygłosił
prezes Rady, ks, superjor Rzymełka,

„delegatów pokrewnych organizacyj

| gatek, Po ukonstytuowaniu się pre-
| zydjum, w którego skład weszli p.
prezes Olszewski — jako przewod-
niczący, ks. superjor Rzymełka, p.
Litwinowicz z Wilejki, Garniewicz
z Wilna ; ks. Daszutas z Drui, ks.
superjor Rzymełka wygłosił dłuższy
referat, charakteryzując działalność
|poszczególnych związków  charyta-
tywnych, zrzeszonych w „Caritasie“.
Dyrektor Związku p. Tadeusz Bire-
recki złożył sprawozdania z działal-
ności Rady Związkowej i zarządu, a
członek Komisji Rewizyjnej, prezes
p. Olszewski pizedłożył sprawozda-
nie komisji rewizyjnej.

| Ze sprawozdań wynika, że dzia-
łalność charytatywna i organizacyj-
na związku na terenie naszej archi-
diecezji, dzięki możności swobodne-
$o rozwoju, zatacza coraz szersze
kręgi. Świadczy o tem najlepiej
fakt, że związek wysłał w okresie
sprawozdawczym 350 pism i nadto
1200 okólników oraz że codzień
przewija się przez biuro przeciętnie
około 20—30 osób, że wreszcie licz-

alnego „Caritasu“.
wzrosłą do 41, z czego 5 istnieje w

obrębie naszego miasta.
Bezwąipienia jedną z najwięk-

szych prac, jaki dokonano w okresie
sprawozdawczym, było wydawanie
t. zw. „bonów jałmużniczych', które
zastąpiiy jałmużnę w gotówce.
Aczkolwiek ubodzy niechętnie przyj
mują te bony, ponieważ za ofiarę w
tej postaci nie można mic nabyć,
oprócz obiadu, chleba czy innych
artykułów spożywczych, to jednak
ilość obiadów, wydawanych w
kuchni „Caritasu' za te bony, jest
bardzo wielka. Mianowicie w okre-
się od 2 lutego do 1 czerwca 1934 r.
wydano obiadów po 22 gr. 17.458
i po 30 gr. 932.

Nadto „Caritas“ utrzymuje pół-
ikolonje i kolonje letnie, W okresie
sprawozdawczym urządzonych było
6 półkolonij letnich i 2 zimowe, na
których znalazło pomieszczenie o-
koło 600 dzieci.

Koszt utrzymania tych półkolonij
wynosił 3,859 zł. 49 gr.
od tego związek zbierał odzież, któ-
1ą następnie rozdzielał pomiędzy
majbiedniejszymi oraz urządzał sze-
reg imprez, z których dochód prze-
znaczano również na biednych, zor-
ganizował świetlicę dla ubogichi
urządził Triduum  Eucharystyczne
dlą chorych, w Ostrej Bramie.

Zebranie zatwierdziło sprawo-
zdania, poczem dokonano uzupel-
niających wyborów do zarządu na
miejsce osób, które wystąpiły. Na
nieobsadzone stanowiska dwuch
wiceprezesów powołano: pp. dr.
Ludwika Łukowskiego i Bolesława
Święcickiego, a na członków obra-
mo: p. Janinę Pieniążkową z Wilna,
p. Litwinowicza z Nowej-Wilejki i
p. K. Jędrychowskiego, kierownika
Wil, Zw. Młodzieży Polskiej.

Odmówieniem krótkiej modlitwy
zakończono obrady

m.r.S, ba wydziałów parafjalnych z 11

nych. IV, Dr. W. Prażmowski: Uwa-

chronnych błonicy (na podsiawie ma
terjału Komitetu Waleńskiego). V.
Doc. dr. I. Abramowicz i Doc. dr. T.
Wąsowski: O związku czynności
dróż łzowych ze zmianami w nosie,

— Z Obwodu Miejskiego L.O.P.P.
Na ostatniem zebraniu Zarządu Ob-
wodu Miejskiego L. O. P. P. w dniu
28 maja r. b. postanowiono na okres
letni odbywać posiedzenia Zarządu
raz na dwa tygodnie. W: związku z
tem następne zebranie Zarządu Ko-
mitetu Miejskiego L.O.P.I. odbę-
„dzie się dnia 11 czerwca rb. o godz.
14-ej w gmachu Starostwa Grodz-
kiego. 3 į

(W ostatnim tygodniu zgłoszono
11 kół miejscowych z przeszło trzy-
stu członkami oraz zawieszono sześć
dzwonów alarmowych,

ODCZYTY.

Stowarzyszenie Techników
Polskich w Wilnie w lokalu własnym
przy ul. Wileńskiej 33 organizuje
cykl zebrań dyskusyjnych, na któ-
rych ma być poruszona sprawa pod-
niesienia stanu gospodarczego Wi-
leńszczyzny.

IW, ramach powyższych zebrań
dyskusyjnych dnia 5 czerwca o godz.
19.30 będzie wygłoszony przez p.
d-ra Janusza Jagmina odczyt na te“
mat: „Lniarstwo na Ziemi Wileń-
skiej' oraz odczyt p. inż. A. Kro-
piwnickiego „O potrzebie meljo-
racji”.

Wstęp wolny i bezpłatny. Osob- nia B. C. G. w świetle badań krytycz

przyszłej wojnie.
10 miljonów funtów szterlingów, rocz
nie z innemi ś.odkami, jak thermi-
tem, białym fostorem lub bombami
zapalnemi.
jego utrzymanie pochłania rocznie
miljard dolarów. We Francji, Rosji i
Japonji wydaje się podobne sumy na
obsługę chemiczną podczas wojny.
Niemieckie ministerstwo wojny po-
siada specjalny oddział, zajmujący
się wyłącznie chemją wojenną. Broń
chemiczna przeto, wbrew wszelkim
umowom, przedstawia poważne nie-
bezpieczeństwo. _Gazy powodują
straszliwą zgubę. Ich siła niszcząca
staje się wprost fantastyczna, tem
więcej, jeżeli używane są równocześ-
nie z innemi środkami, jak termitem,
białym fosforem lub bombami zapal-
nemi.

W ostatnim czasie skonstruowa-
no samoloty, kierowane na odleg-
łość, latające bez lotników, które mo
gą szerzyć zgrozę gazową. Na kon-
gresie wojny chemicznej w Taka pod
New Yorkiem już w roku 1924 Max
Muspra wyraził się, że chemja ma
możność zniszczenia w najkrótszym
czasie największych terenów. Z in-
nych wybitnych chemików Reginald
art oświadczył że w przyszłej woj-

nie wymordowane zostaną wszystkie
wielkie miasta : odległe terytorja z
mężczyznami, «obietami i dziećmi.
Zdaniem generała Grovesa ofiarami
ataku w kilku godzinach padną mil-
jony ludzi. Niemiecki pułkownik o-

 

gi i wnioski w sprawie szczepień O-|
SPRAWY SZKOLNE.

— Kursy krajoznawcze Kurator-
jum Szkolnego. W czasie wakacyj
letnich r. b. Kuratorium Okręgu
Szkolnego organizuje dla nauczycieli
kurs krajoznawczy poznania Wilna,
kurs żeglarski nad Naroczą i wy-
cieczkę po województwach wileń-
skiem, nowogródzkiem i białostoc-
kiem. Zgłoszenia na kursy należy
przesyłać w terminie do 10 czerwca
r. b. do komisji wycieczkowej Kura-
torjum Szkolnego w Wilnie. Za
kursa i wycieczkę pobierane 'są
opłaty,

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Kola Polonistėw. Nowy za-

rząd Kołą Polor:stów ukonstytuował
się w naseępująrym składzie: Prezes
kol. Stanisław Mikutowicz, wicepre-
zes kol. Czepulanisówna, sekretarze
kol. Nizińska i kol. Kuczyński, skar-
bnik kol. Tujakowski, . bibliotekarz
kol. Kudzinowska, kierownik czytel-
ni kol. Minczewska. Do Rady Nad-
zorczej weszli kol. Moraczewski,
kol. Zienowiczówna i kol. Bielska.

— Kradzież w kościele. W kościele
św. Jana w dniu wczorajszym A. Kimiń-

skiej (Garbarska 26) skradziono « kieszeni

270 zł. j
— Aresztowano groźnego włamywacza

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
mużniczych „Caritas".

Komedja z tendencją. Wyludnia-
jąca się Francja potrzebuje śwaitow-
nie zastrzyków,przedstawiających jej

śrozę poiożenią kraju, gdzie liczba
urodzen stale się zmniejsza, wobec

jednocześnie „subsydjowanie' mał-
żeństwa z licznemi dziećmi w hatle-
rowskich Niemczech i zwiększenia
się ludności w sąsiednich Wioszech.

Autorom chodzi głównie o mał-
żeństwa mieszczańskie, ktore, wed-
iug nich, boją się, zwłaszcza ich żeń-
ską połowa, dzieci, jak djabei świę-

Niezależnieł conej wody. Dlaczego? Dla możności
prowadzenia warjackiego, „jazzban-
dowego ' trybu życia.
(Współczesny irancuski dom rodzin

ny w dużem mieście stał się, według

autorów, jakiemś obrzydłem, hałaśli-
wem, ohydnie ozdobionem locum,
gdzie niema nigdy am, coś zjeść,
gdzie się przespać, wyżodnie choćby
usiąść i w ciszy odpocząć po pracy.
Żony nigdy w; nim niema, a jeśli jest
— to nie dla męża, ale dla rozhula-
nej, sfiksowanej bandy gości (której
nierzadko przewodzi matka żony,
zwarjowana „stara fokstrocica*) i
nadskakujących amantów, z którymi
trwoni majątek. Małżeństwa z kil-
korgiem dzieci obawia się nawet
właściciel domu, który takiej parze
nie chce wynająć mieszkania, Refor-
mę rozpocząć należy od wychowania
już nie córek, ale przedewszystkiem
ich matek.
Sprawa słuszna i zagadnienie pa-

lące, może nawet nietylko we Fran-
cji Ale autorzy niezgrabnie zabrali
się do uzdrowienia młodego pokole-
nia mężatek. Pizedewszystkiem ten-
dencja, szyta białemi nićmi, wyłazi

granej. A potem któż to się zabiera
w komedji pp. Vautel i Veber do pra-
wienia kazań rozdancingowanej i
zjazzbandowanej mężatce? Miło, wy-
godnie i przytulnie zagospodarowana
kochanka jej męża aż do ostatnich
dni przed jego ślubem; osoba „prak-
tyczna', której soboty zarezerwowa-
ne są dla bogatego starszeżo pana,
poniedziałki dla drugiego, rownież u-
trzymująceżo pannę Loulou, a reszta
dni w tygodniu dla kochanka od ser-
ca, właśnie Pawła. Dom kochanki,
utrzymywany przez tych trzech pa-
nów, jest właśnie owem rozkosznem
schroniskiem kawalera, do którego
ucieka przerażony swem małżeń-
stwem żonkoś, azylem ze „wszyst-
kiemi wygodami', które służyć ma
za „wzór” domu rodzinnego i rozko-
szy małżeńskich. Czyż to nie pierw-
szy faux pas autorów?

Pan małżonek wyhulał się za ka-
walerskich lat, wykochał po włas-

HIDITI I III III III,
KRONIKA POLICYJNA.

— Odważnikiem w głowę. Jan Janu-
szew (Obozowa 2) w czasie zakupów po-

kłócił się ze sklepikarzem (Piasku), Ziryto-

nuszewa w głowę. Uderzenie było tak Bolesława Wołejszę, przy którym znalezio-

no broń palną, Wołejszę skierowano do

władz śledczych. Przeciwko Wołejsze skie-
rowały dwie skargi kobiety lekkich oby-

czajów, oskarżając go o wymuszenie pie-

niędzy i grożenie w razie odmowy zabi-

ciem. nii ne zaproszenia rozsyłane nie będą.

wywołane gazami, które swem okru-
cieństwem przewyższają wszystko,co

człowiek potrafi sobie wyobrazić.
Twierdzi się, że dzisiejsze materje

| trujące nawet w mniejszych dawkach
|są pięćdziesiąt razy strasziiwsze w
swych skutkach od gazów używa-
nych w ostatniej wojnie światowej.

Celem ataku będą najważniejsze
ośrodki osiedleńcze, wielkie miasta,
ważne sieci kolejowe, centra prze-
mysłowe j zagłębia węglowe. Ewa-
kuacja miast nic nie pomoże. Amery-
kański generał Spuier niedawno o-
świadczył na konferencji w Filadel-
fji, že chemija zna gazy, które są
wstanie uśpić cały narćd na 24 go-
dziny, więc cały naród zapadnie w ka
mienny sen. Usypiające te gazy roz-
szerzane będą przy pomocy samolo-
tów, kierowanych falami radjowemi
na odległość.

ŚMIERĆ WEDŁUG WYBORU
Zdaniem fachowców, dziś jeszcze

niema srodków, któreby mogły zapo
biec nocnym atakom chemicznym.
Trudna zwłaszcza byłaby obrona
przed kombinowanemi: atakami 3-ch
broni lotniczych: bomb wybucho-
wych, zapalnych i gazowych. Ataku-
jący w takim wypadku wyruszy z ca-
łym rojem samolotów, wyposażonych
w tłumiki dźwięków. Podczas gdy
całe miasto pogrążone będzie w śnie
głębokim, nagle gwałtowne eksplo-
zje przerywają ciszę i budzą prze-
straszonych ludzi, Na miasto spada-
ją olbrzymie bomby, burzące domy.
Spadają bomby, ważące 600 kilogra-
mów, super-bomby, ważące 1000 a  gielskiej stacji w Porton kosztowało pisywał straszliwe choroby płucne,

kiej wagi już są wyrabiane i wybró-
bowywane w tóżnych państwach,
które wzorowo zaopatrzone są w
dziedzinie chemii wojennej i lotnict-
wa. Nacisk powietrza, spowodowany
wybuchem którejś z tych bomb, wy-
„starczy do zniszczenia wielkiego gma
| chu w sąsiedztwie wybuchu, Do te-
śą dopiero po 4 do 34 godzin po
| bomby zaopatrzone w mechanizm ze
garowy; bomby takie wybuchać mo-
ga dopiero po 4 do 34 godzinach po
upadku. Ponieważ bomby te bezu-
stannie zagrażałyby niebezpieczeń-
stwem, wszelkie zarządzenia ochron
ne staną się bezskuteczne.
Oprócz tych bomb zrzucać się bę-

dzie jeszcze inne, znacznie mniejsze,
ważące zaledwie 1 kg. przeciętnie.
Są to gazy zapalne, które dlatego
wyrabiane są tak małe, aby przebi-
jały swym upadkiem dachy domów
i powodowały pożary. Każda z tych
bomb zawiera ładunek thermitu, wy-
starczający do tego, aby wywołać
żar do 3.000 stopni, wskutek czego
skorupa bomby rozpali się do biało-
ści. W ten sposób powstanie gorąca
masa, przeciwko której bezskutecz-
ne są wszelkie zarządzenia gaszące.
Przed temi bombami niema innego
ratunku, jak tylko ucieczka do kry-
jówek podziemnych, piwnic itp. Ale
atakujący dopiął swego celu.
ność skupiła się w ciasnych prze-
strzeniach częściowo już też zasypa-
nych przez potężne eksplozje. W tej
chwili następuje faza decydująca; za-
gazować te przestrzenie. Po wystrza- |
łach i eksplozjach następuje strasz-
liwa cisza. Gazy trujące p:zenikają| nawet 10.000 kilożramów. Bomby ta- każdą szczelinę nawet do najskryt-

Lud- |
| gazów jest iperyt.

silne, że Januszew stracił przytomność i
dopiero w szpitalu ją odzyskał. Doznał on

| wstrząsu mózgu i znajduje się w groźnym

stanie. į
; — Pochwycenie złodzieja. Karnickiemu

Zygmuntowi (Antokolska 44) skradziono z

wewnętrznej kieszeni marynarki 1.050 zł.

na wierzch, a to już jest połowa prze-| zy.

j| wany sklepikarz uderzył odwažnikiem а-)
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LETNI TEATR MIEJSKI
„MAŁŻENSTWO I JAZZBAND* KOMEDJA w 4 AKTACH C. VAU-

TELA i P, VEBERA, PRZEKŁAD B. GORCZYŃSKIEGO.

nych garsonjerach i cudzyca  budu-
arach, bierze wreszcie miouą żonę,
bo „chce być ojcem” i dziwi się, że
ona, która jeszcze życia nie zakoszto

wała, chce się bawić i szaleć, jak on

dotąd robił, choć czyni to w grani-

cach bądźcobądź moralnie powścią-
gliwych, mimo, że zewnętrznie ha-
iaśliwszych i bardziej wyzywających.
Ma się ochotę powiedzieć, patrząc

na rozczarowan:a Pawła: „Młody pa_
nie — medice cura te ipsum —a le-
piej odrazu wnieś. do małżeńskiego
ogniska to, co niezepsuta żona, a
wiedy będzie można pogadać.

Mężczyźni, którzy zdradzają i o-
puszczają żony wierne,oddane dzie-
ciom i domowi j wzorowe gospody-
nię, a tak jest prawie powszechnie,
bo ich nudzą, a gonią za kobietami
lekkomysinemi i zalotnicami, bo te
o wiele ciekawsze, sami w ten spo-
sób „wychowują* kobiety, na które
z kolei rzucają gromy potępienia ci,
którzy je poślubiają. Tak, należy
rozpocząć leczenie od samego siebie.
Inaczej też winni autorzy bronić do-
mowego ogniska i wznieść je na wyż-
szy poziom į w inny sposób przeciw-
stawić się wyludnieniu sweżo kraju.
W. założeniu ideowem sztuki gaffy
gonią jedna za drugą i autorzy niko-
go niestety nie przekonają o słusz-
ności swej tezy, jakkolwiek silą się
na to przez dowcip i satyrę.
Mam wrażenie, że i aktorzy gra-

li bez przekonania, jakkolwiek wszy-
scy: pp. Suchecka, Skrzydłowska,
Jasińska-Detkowska, Scibor, który
komedję wyreżyserował, Woskowski
i inni robili, co mogli, aby widz uwie-
rzył w słusznośc tak postawionej te-

” Dekoracje p. Makojnika doskona,
le ilustrują dane środowisko.

Pilawa.

 

Teatr : mu4yka
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”, Wy-

stępy Janiny Kulczyckiej, Dziś, w dalszym
ciągu wspaniała operetka Granichstaedtena

„Orłow”, która zyskała ogólny poklask i
uznanie publiczności. Czarująca muzyka, in
teresująca treść i malownicza wystawa two-

rzą całość wysoce artystyczną i godną wi-

dzenia, W roli głownej wystąpi gościnnie

Janina ŚŃulczycka, znakomita śpiewaczka,

w otoczeniu najwybitniejszych sił zespołu

z Halmirską, Dembowskim, Domosławskim,

Szczawiński i Tatrzańskim na czele, Uroz-
maiceniem wielkiem widowiska sa produk-

cje baletowe w wykonaniu zwiększonego ze-

społu baletowego pod kierunkiem J. Cie-

sielskiego. Opracowanie reżyserskie M. Do-

mosławskiego. Ceny letnie. Akademicy ko-

rzystają ze specjalnych ulg biletowych.

MIEJSKI TEATR LETNI W OGRO-
DZIE PO-BEERNARDYŃSKIM. Dziś i ju-
o godz. 8 m. 30 wiecz. [eatr Letni gra do-
skonałą iekką komedję Cl. Vauiela i P,

Vebera p. t. „Małżeństwo i jazzband”.
— TEATR OBJAZDOWY gra dziś w

Białowieży, jutro w Hajnó:wce — świetną

komedję Z. Geyera p. t. „Kobietka z ele-

ganckiego świata”,

oraz 3 bony na 75 zł. Dochodzenie policyj-
ne ustalio, že kradzieży dokonał złodziej

kieszonkowy Mickun Jeguda (Garbarska),
którego narazie nie odnaleziono. | Žodi

szych zakątków, ruin, osiadają w za- następują powoli i niemal zawsze
giębieniach sklepienia, słowem wszę powodują śmierć. Iperyt opada siłą
dzie, Śmierć dosięgnie wszystkich. swej wagi, jak tylko zostanie rozpro-
Może ludność będzie miała maski szony w powietrzu. Pokryje ziemię

śólnych są niemal nieograniczone.

JAK DZIAŁAJĄ GAZYv

rych działanie :est śmiertelne.

telne poranienie płuc.

„przeciwnika wzroku. Jeże* chcemy
| pozbawić go św'adomości, wystarczy
jpoddać go działaniu mieszanin arse-
jnowych, które powodują straszliwe
bóle głowy, a którym towarzyszą in-
ne dolegliwości. Są gazy, które po-

| wodują ropiące się pęcherze na skó-
rze, a wdychane do płuc powodują
gnicie tego organu.

ROSA ŚMIERCI
Jednym z najniebezpieczniejszych

Nie jest to wła-
ściwie gaz, ale ciecz w wysokim
stopniu wrzenia, która rozprasza się
w powietrzu w delikatne kropelki.
Jest vo najintensywniejszy gaz wo-
iennny, ponieważ działa wtedy, kie-
dy jest wdychany i przy dotyku skó-
ty, jak również dlatego, że skutki

 

gazowe, ale te środki okażą się nie- i wszystko co na ziemi się znajduje
przez odzież i pizez samą maskę, Fi- cieniutką niewidzialną warstwą. Jak
wemi gazami, które przenikać będą bakcyl
wystarczające dla ochrony przed no- przyczepia się do butów czy szat i
zjologiązne skutki 28 gazów poszcze, w ten sposób dostaje się do miesz-

moru czy cholery czyha,

(kań. Skutki jego pojawiają się po u-
pływie 6—18 godzin. We wszystkich
tkankach, w skórze, w powiekach

; Obok gazėw powodujących usy- ocznych, spojowce i rogėwce, w piu-
pianie jest cały szereg gazów, któ-, cach, wszędzie iperyt powoduje spa-

Е Са-/ 1епте.
zem można zupełnie zrujnować ner- wet wtenczas, jeżeli zostaje rozcień-
wowy system człowieka i uśmiercić czony w stosunku 1:500.000. Skóra
gojak pociskiem, Tak jak granat pokryje się pęcherzykami różnej
może rozszarpać płuca człowieka, wielkości, na oczach powstają ropią-
również gaz może spowodować śmier | ce zapalenia, w płucach zatyka się

Przy pomocy., drogi oddechowe
gazów łzawiących można pozbawić nie może oddychać i następuje

Straszne są jego skutki na-

tak, że człowiek

śmierć przez uduszenie,
Lewisyt jest również cieczą, któ-

rą się rozpyla „rzy pomocy samolo-
tów lub specjalnemi sikawkami na
ziemi. Jak tylko dotknie się żyją-
cej istoty, człowieka, zwierzęcią czy
rośliny, każda pomoc jest bezskutecz
na. Podczas pierwszych prób lewi-
syt pozostawia na roślinach delikat-
ne warstwy, podobne do rosy poran-
nej. Niebawem trawa i inne rośliny
czernieją aż do korzeni, a cały ob-
szar wygląda jak po pożarze. Dlate-
go środek ten nazwano „rosą śmier-
ci”. Powoduje ciężkie spalenińy,
przenika pod powierzchnią skóry i
powoduje śmierć przez zatrucie.
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PR -P=0..R-T
TENISIŚCI AZS. PRZEGRALI MECZ

z K. T, S, PRAWNIKÓW 4:9.

Na nowych kortach tenisowych przy ul.

Dąbrowskiego został rozegrany pierwszy w

tym sezonie towarzyski mecz tenisowy mię-

dzy starą sekcją tenisową ASZ a świetnie

rozwijającym się Klubem Tow. Spor. Praw-

ników.

Mecz w punktacji ogólnej wygrali nie-

oczekiwanie, ale zasłużenie prawnicy, któ-

rzy szeregi swoje wzmocnili p. Olechnowi-

czową i piękne grającym Łobodowskim z

Milanówka.
Wyniki poszczególnych spotkań są nastę

pujące:

Gra pojedyńcza pań: Olechnowiczowa
KP. — Grabowiecka AZS. 6;4, 5'2, Hohen-

dlingerówna AZS. — Bohdanowiczówna KP.

6:3, 6:3, Wojewódzka KP, — Turczyńska

AZS. 6:4, 6:2,
Gra pojedyńcza panów: Łobedowski KP.

— Turczyński AZS, 5:7, 6:2, 6:1, Bukowski

KP, — Lisowski AZS 6:1, 6:4, Piotrowicz

AZS — Zaborowski KP. 2:6, 6:3, 6:3, Wenk

KP. — Szulc AZS 6:0, 6:2, Wiścicki KP. —

Przybora AZS. 8:6, 4:6, 7:5, Świdziński AZS

—Pogonowski KP. 7:5, 6:4.

Gry mieszane: Olechnowiczowa, Łobo-

dowski KP. — Grabowieccy AZS. 6:4, 6:2.

Hohendlingerówna, Lisowski AZS, — Flor-

czakowa, Urbanowicz K. P. 6:2, 6:0.

Gry podwójne panów: Łobodowski, Bu-

kowski KP. — Grabowiecki,  Turczyński

AZS, 6:3, 6:3, Urbanowicz, Dowbór KP. Li-

sowski, Szulc AZS. 6:4, 6:2.

Najciekawiej wypadły gry podwójne Ło-

bodowski, Bukowski — Grabowiecki, Tur-

czyński. interesująco wyglądała równieżwal

ka gry pojedyńczej pomiędzy Łobodowskim,

a Turczyńskim.

Podkreślić należy, że szereg naszych czo-

łowych graczy, z wyjątkiem chorego Grabo-

wieckiego, znajduje się już w całkiem nie-

złej formie. Warto więc może pomyśleć o

zorganizowaniu jakiegoś większego turnieju

 

STRZELEC WYGRAŁ z AZS.
W towarzyskiem spotkaniu piłki siatko-

wej nowozałożona drużyna Strzelecka spot-

kała się z zespołem AZS., odnosząc piękne
zwycięstwo sportowe, wygrywając w trzech

kolejnych setach.

Zaznaczyć trzeba, że AZS grai w swoim

najlepszym składzie na czele z Hołownią i

Czardaszem.

LOT OKRĘŻNY ZACH. POLSKI.

KRAKÓW. (Pat) — W rezulta-
cie dwudniowych zawodów lotni-
czych komisja ustaliła następujące
wyniki: Pierwsze miejsce przyznano
aeroklubowi łódzkiemu, piiot Orze-
chowski i obserwator Łukiński, na
R.W.D. 8 683 punktów. Drugie miej-
sce zdobyli Drzewiecki j obserwator
Dulęba na R. W. D. 6 z aeroklubu
warszawskiego 675 punktów: Trze-
cie miejsce Działowski i Bezdek na
T. Z. L. 5 aeroklub krakowski, 605
punktów. Czwarte miejsce Litwiński
L. 5, 589 punktów. Piąte miejsce bra
i Stachula aeroklub śląski na T. Z.
cia Chalupnik na R. W. D. 5, aero-
iklub krakowski 484 punktow.

Na pierwsze miejsce pilota Orze-
chowskiego złożyło się świetne lądo
wanie w kole, za które zawodnik o-
trzymał specjalną nagrodę posła Dą-
browskiego. Orzechowski zdobył
również trzy dalsze nagrody Prezy-
denta, miasta Lwowa i Krakowa.

Od ii-tu lat istniejąca szkołu „ŻRÓ-
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentege й Paulo.

 

 
 

 

| Polskie Radjo,Wilno.
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| Wtorek, dnia 5 czerwca.
į 6.30: Czas. Muzyka. Dzien. por. 11.57:
Czas. Hejnał, Kom. meteor. Przegl. prasy
12.10: Koncert. 12.40: Progr. dia dzieci.

'Dzien. poł. 13.00: Transm. uroczystości
otwarcia okręgowej Centrali automat, telef
w Katowicach. 14.00: Z rynku prasy. Wiad.
eksport. i giełda roln. 16.00: Koncert.

| Skrzynka P. K. O. 17.15: Recital fortep.
118.00: Odczyt krajoznawczy. 18.15: Recital
,śpiewaczy. 18,45: Pogadanka. 19.00: „Wiatr
lod klasycyzmu* — odczyt, 19.15: Koncert
kameralny (płyty). Sport. Wil. kom. sport.
„Myśli wybrane”. 20.02: Kwadr. poetycki
20.12: Pogad. muzyczna. 20.25: Opera

„Marja“. Dzien. wiecz. Codz. odc. pow.
Kom. meteor. 23.05—23.30: Muzyka tan.

į

Środa, dnia 6 czerwca.
6.30: Czas. Muzyka. Dzien. por. 11.57:

Czas. Hejnał. Kom. meteor. Przegl. prasy.
12.10: Utwory P. Czajkowskiego (płyty).
Dzien. poł. 13.05: Koncert. Wiad. o eks-
porcie i giełda reln. 15.00: Muzyka (w
przerwach transm. tragmentu Vil Międzyn
zawodów konnych). 16.00: Muzyka lekka,
16.45: Pogad. muzyczna. 17.00: II transm.
fraśm. zawodów konnych. 17.15: Koncert.
18.00: „Nasz morski pogląd na świat".
18.15: Melodeklamacje. 18.30: „Co ze mną
dalej będzie?” — wizyta w bursie dla
chłopców — reportaż. 18.45: „Polakom z

pracowanej przez dr. Tadeusza zabśCw |
skiego usłyszymy szereś pieśni do słów Mi-|
ckiewicza, '

Narodowe święto Szwecji w radjo. |
Z okazji święta Szwecji Polskie Radjo|

organizuje w środę o godz. 20,10 Went
ściową audycję. Na program złozą się hym-
ny i przemówienia prof. Stan. Niewiadom-
skiego oraz część koncertowa pod dyr.
Józefa Ozimińskieżo. Jako solista wystąpi
pierwszy tenor królewskiej opery w Sztok-
holmie.
Pięć „Moich Pieszczot* i pięć „Zawodów”,

Ten sam tekst poetycki częstokroć sta-
je się przedmiotem opracowania muzyczne-
go przez kilku kompozytorów. Jak to wy-
gląda w rzeczywistości, dowiedzą się radjo-
słuchacze z zapowiedzianej na czwartek
godz. 20,12 audycji Do wiersza Mickiewi-
cza „Moja pieszczotka* napisali pieśni
Chopin, Moniuszko, Żeleński, Paderewski i
Niewiadomski. Wykonane one zostaną w
tej audycji kolejno przez różnych solistów.
Słynny wiersz Tetmajera również natchnął
pięciu kompozytorów — Karłowicza, Lip-
skiego, Friedmanna, Szopskiego i Żeleń-
skiegi do pieśni, które odśpiewają w tejże
audycji Aniela Sziemińska, Stefan Witas i
Józef Korolkiewicz,

'

Chybite...  zagranicy“ —pogad. 19.15: Koncert: Sport.
Wil. kom. sport. „Myśli wybrane“. 20.02:
Feljeton aktualny. 20.12: Audycja szwedz-
ka. 21.00: Trąbka i capstrzyk z Gdyni.
Dziennik wieczorny. Codz. odc. pow. 21.22:
VIII Wieczór  Mickiewiczowski. 22.15:

: Kwadr. literacki. 22.30: Muzyka taneczna.
| Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Wędrówki mikrofonu.

W okresie letnim mikrofony Polskiego
Radja ruszają energicznie w teren, na bo-
iska sportowe, uroczystości publiczne etce.,
nie zapominając jednak o swoich społecz
nych zadaniach. A więc dzisiaj w środę mi-
krofon wileński o godz. 18,30 odwiedzi bur
sę dla chłopców i przeprowadzi szereg krót
kich wywiadów z jej wychowankami na te-
mat, jak sobie wyobrażają swoją przysz-
łość.

I
1

Wieczór mickiewiczowski.
Osią dzisiejszego wieczoru mickiewi-

czowskiego, który o godz. 21,22 transmito-
wany będzie z sali Związku Literatów w
Wilnie na całą Polskę, stanie się odczyt wy
bitnego krytyka dr, Tadeusza Makowiec-
kiego na temat „Poglądy Mickiewicza na
sztukę”. W części muzycznej programu, о- 

W Warszawie wprowadzono nie-
dawno w centrali telefonicznej auto-
mat, który ma podawać na żądanie
abonenta godzinę. Niestety automat
nie działa tak sprawnie, jak przypusz
'czano poprzednio.  Przedewszyst-
| kiem, jak to zauważył jeden z tamtej
|szych dziennikarzy, po połączeniu
|się z tym numerem słyszy się „głos
| tak cichy, że raczej przypomina kwi-
|lenie smutnego ptaszka podczas de-

i szczu”, Wymowę ma przytem  fran-
cuską i niewyraźną. „Dwadzieścia

"ci" za oznaczać 23 w języku tego au-
„tomatu, Najgorsze jednak jest to, že
aparat, ktėrego przeznaczeniem jest

| podawać dokładną godzinę, prawie
'stale podaje „czas berliński lub pa-
"ryski", myląc się o kilkadziesiąt na-
„wet miaut, Nowa ta instalacja i dość
duży wkład pieniędzy —  chybiły
więc narazie celu. `

Z

derstwa na tle konkurencji przemyt-
niczej. Pierwszy wypadek zdarzył
się obok wsi Grześnie koło Zaniew-

POGRANICZA.
Dwa wypadki morderstwa wśród

przemytników.
Na terenie pogranicza sowieckie-, Suńkowskiego i zwłoki jego spalono

$o zanotowano dwa wypaaki mor-| wraz z domem.

szczyzny, w pow. wilejskim, gdzie |sza Żuka,
zamordo-| którzy przyznali się do morderstwakonkurenci przemytnicy

wali Jana Kłaszkę i zwłoki jego
wrzucili do rzeki Junki. Drugi wy-,
padek wydarzył się koło Augusto-
wa w miejscowości Biernatka, w:
której zamordowano
MORELLTI iaATPS S

Rozpowszechniajcie
beny Jaimužnicze „Caritasu“.

vs Bug Ika USI AKA SILEEGS йЗь

WYPADKI.
— Wypadek na Wiljij W dniu

wczorajszym na  Wiljj statek
„Śmigły' zderzył się z łodzią space-
rową, w której znajdowali się dwaj
uczniowie szkoły technicznej, Jan
Cybowicz i Mieczysław Cynkiewicz.
Skutkiem zderzenia łódź przewró-
ciła się i uczniowie poczęii tonąć.
Dzięki natychmiastowej pomocy zdo-
łano obu uratować.

— Tołłoczkowa Stanisława (Dąbrow-

skiego —2) w celu samobójczym zażyła

esensji octowej. Pogotowie Ratunaowe prze

wiozło Tołłoczkową do szpitala Sw, Jaku-

ba w Wilnie. Przyczyny usiłowania samo-

bójstwa narazie nie ustalono.

— Robinzonada chłopca. Entel Sobo-

iewska Alicja (Moniuszki 25) zameldowała

w policji, iż syn jej, Aleksander, iat 13, u-

czeń gimnazjum rosyjskiego, wyszedł z do-

mu w dniu 1 czerwca i dotychczas nie po-

wrócił.

— Zamach samobójczy. Romejko Julja

(Mickie'wicza 45) w celach samobójczych za

żyła większą dozę denaturatu, Pogotowie

Ratunkowe przewiozło ją do szpitala Św.  

 

 

Jakuba w stanie ciężkim,

 

Władysława|

|—139,25—137,85.

Dochodzenie, przeprowadzone w
pierwszym wypadku, doprowadziło
do ujęcia Stanisława Malca i Toma-

znanych .przemytników,

Kiaszki, tłumacząc się, iż uczynili
to w bójce i z obawy odpowiedzial-
ności zwłoki jego utopili, chcąc tem
samemi upozorować samobójstwo.

Gieida.
WARSZAWA (Pat). Giełda Waluty:

Belgja 123,80—124,11—123,49. Berlin -206,60

—2U7,12—206,08. Gdańsk 172,65—173,08—
172,22. Holandja 359—359,90—358,10. Ko-

penhaga 120,05 — 120,65—119,45 Londyn
26,68—27,01—26,75. Nowy Jork  5,30'/4—
3,331/4—5,271/4. Nowy Jork kabel 5,30%/4—
3,33*/4—5,27*/4. Paryż 34,94—35,03—34,85.
Praga 22,04—22,09—21,99. Stoknolm 138,55

Szwajcarja 1/2,30—172,73

 

 

 

171,87. Włochy 46—46,12—45,88, — Теп-
dencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 87—86,75, Lilpop
10,65. Cukier m. W-wy 20,50. Staracho-
wice 10,60. Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Budowiana 44,75.
Inwestycyjna 113. Seryjna 116. Konwer-
syjna 64,90, Stabilizacyjna 67,88—67,38.
4 i pół proc. l. ziemskie 48,75—49, — Ten-
dencja dla pożyczek i listów niejednolita,

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
1 LNIARSKA W WILNIE
z dnia 4 czerwca 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto I standart

14,75. Żyto Il standart 14,15. Mąka pszen-
na 0000 A luks. 34, Mąka żytnia 55 proc.
24—24,50. Mąka żytnia 65 proc. 20,50
Mąka żytnia razowa 17,25—17,50,

Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana
20—21,50, Jęczmień na kaszę zbierany
14—15,50. Mąka pszenna 0000 A luks. 34—
36. Mąka żytnia sitkowa 17,50—18. Otręby
żytnie 9,50—10,50. Otręby pszenne miał-
kig 10—10,50. Gryka zbierana 17—18,50. Łubin niebieski 7,25—8. Ziemniaki jadalne
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tenisowego. 3,50—4,60. Sano 3,50—4,25. w
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