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pomiędzy Francją

sowiecką..

dzy Rosją sowiecką a Francją.

sopisme francuskie.

dejrzenia polskie.
pea

zbawić

BŁERLIN. (Pat.) Prezydent
Hindenburg zatwierdził nowy regu-

Ylamin o obowiązkach służbowych
armii niemieckiej, wprowadzając sze
reg zmian w dotychczasowych prze-
pisach służbowych siły zbrojnej Rze-
szy Niemieckiej. W, nowym regulami
nie skieślono wzmiankę, że Rzesza
jest iepubliką i że żołnierz składa

RYGA. (Pat).
skiej od pewnego czasu ukazują się
artykuły, omawiające nietylko kwe-
stję Wilna, lecz poddające gruntow-
nej rewizji stosunek społeczeństwa
litewskiego do Polski j narodu pol-
skiego. Ostatnio chrześcijańsko-de-
mokratyczny „Rytas'” ogłasza sze-
reg uwag na temat wychowania na-
rodu i młodzieży, Zdaniem tego pi-
Sma niekorzystna sytuacja między-
narodowa Litwy powinna pobudzić

społeczeństwo do wzmocnienia spo-
istości i odporności, które pomogły-
y mu w razie potrze!y do oparcia

się naciskowi z zewnątrz. Doniosłą
rolę w tym względzie mogą odegrać
różne organizacje oraz prasa. Ta
ostatnia jednak winna unikać bała-
mucenia opinji. Koniecznem jest
również zwrócenie uwagi na wycho-
wanie młodzieży, a więc w pierw- 
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Majpowaćniejszą spółdzielczą instytacją bankową w Polsce jest
CENTRALNA KASĄ"mwane masy”
„mne 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
skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dla siebie, aie służymy iakże

I sprawie publicznej.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Micklewlcza 28 tel. 18-65.

Pogloska o tajnej konoencji wojskowej
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i Rosją 'sowiecką.
PARYŻ. W Paryżu w estatnich dniach krążyły pogłoski © za-

warciu tajnej konwencji wojskowej pomiędzy Francją I Rosją

Pogłeski te nie znalazły potwierdzenia, ani też zaprzeczenia.
Faktem jednak jest poważne zbliżenie pemiędzy Paryżem |
Moskwą. Minister Bartheu eświadczył niedawne, że Francja „dąży
do ścisłej współpracy z Resją sowiecką". Współpraca, Którą po-
przedziła pedróż Herriota do Paryża jest obecnie w stadjum re-
alizacji. Mówi © tem szereg faktów. Każdy z nich wzięty oddziel-
nie nie ma znaczenia pierwszorzędnege, więte jednak razem dają
obraz deść wyraźny Stosunków soewiecke-francuskich. Przede-
wszystkiem we francuskich kołach politycznych nie mówi się
więcej e długach rosyjskich, które w ciągu długich lat stały na
przeszkodzie do zbliżenia ekonemicznege 1 pelltycznego pomię-

Zbiiżenie rozpeczęłe się od podróży Herrieta i poszło w kie:
runku kulturalnej współpracy. W Moskwie zaczęło wychodzić cza

w szkołach sowieckich przywróceno ebo-
wiązkowe wykłady języka francuskiego. Niedawno w Moskwie
etwarto wystawę sztuki francuskiej. Mokwa delegacji francuskiej
naukowej zgotowała serdeczne przyjęcie.

Równecześnie ze zbliżeniem kulturalnem nastąpiła współpra:
ca w innym kierunku. Stąd powstały pogłoski o tejnej konwencji
wojskowej sowiecke-francuskiej. Bez zbytniego rozgłosu przybyła
do Francji sowiecka misja techniczna przed Którą stanęły otwo-
rem drzwi fabryk broni. W pismach francuskich była notatka ©
śniadaniu wydanem w poselstwie sowieckiem na cześć wyższych
oficerów francuskiego sztaku generalnego. Kiedy w parlamencie

zapytano pułkownika sztabu generalnego Bartna jakl charakter
ma jego łączność z sowieckiem poeseistwem uchylił się od edpo-
wiedzi, zasłaniając się tajemnicą służbową. We francuskim mini-
sterstwie spraw zagranicznych zaprzeczono pogłosce © tajnej KOn-
wencji choć dano do zrozumienia że nie wykluczona jest współ-

praca wojskowa między Paryżem i Moskwą. Mowa tu © wymianie
Sił technicznych, zamówieniach wojskowych i t. d.

Pewne trudności sprawia stanowisko Polski zaniepokojonej
rozmewami Paryża z Moskwą jednakże koła polityczne francuskie

spodziewają się że uda im się przekonać Warszawę | usunąć po-

 Antyparlamentarne zarządzenia w Łotwie.
RYGA. Pat. Rada ministrów po-jprzywilejów, jakie posiadali z tytułu

stanowiła wstrzymać z dniem 1-7 r.|piastowania
b. wypłatę diet poselskich oraz po-|znajdujący się w areszcie już w bie-

dotychczasowych posłów |żącym miesiącu diet nie otrzymają

mandatów. Posłowie

 

Regulamin armji niemieckiej.
przycięgę wierności na konstytucję.
Odnosny artykuł opiewa, że armja
jest teprezentacją siły zbrojnej na-
rodu niemieckiego į jej zadaniem
jest ochrona Rzeszy niemieckiej i
zespolonego ludu. Służba wojskowa
okresiona została, jako służba hono-
rowa w interesie narodu niemieckie-
go.

go zjawisk. Niezdrowem zjawiskiem
jest wpajanie w szkołsch mienawi-
ści do narodów, których politycy
lub wodzowie wyrządzili

Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
Administracja czynna w dni powszednie od 9 do Z0-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński" codziennie.

Ntytyczna sytuacja konferencji

O wychowanie narodu i młodzieży.
Głosy prasy litewskiej.
№ prasie litew- szkoły wpajają w. młodzież łana- cach spontanicznie. Dzieci ze zwy-

|tyzm, który zabija zdolność trze-
, źwiego myślenia i oceniania logiczne-

fon Redakcji,

Kuracja przez
GENEWA. (Pat). Krytyczna sy-

tuacja konferencji  rozbrojeniowej
była dziś rano przedmiotem licznych|
rozmów. Delegat Wielkiej Brytanii,
który nie przybył na posiedzenie|
rady Ligi Narodów konferował z
Hendersonem oraz deiegatem ame-
rykańskim. Przywódca państw ne-
utralnych, szwedzki minister spraw
zagranicznych Sandler, konferował

GENEWA. (Pat). Dzisiejsze po-
ulne obrady prezydjum. konferencji
rozbrojeniowej, po wznowieniu po-
siedzenia, należały dc najbardziej
burzliwych, jakie zanotowano w
kronikach genewskich _ Podobnie
jak wczoraj, 4-godzinne te obrady
nie dały żadnego rezultatu i zostały
w atmosłerze ogromnego podniece-
nia, wywołanego niezwykle ostrym
atakiem przewodniczącego Hender-
sona na ministra Barthou, odroczone
do jutra. Na początzy posiedzenia
wydawało się nie wykluczonem, że
rezolucja proponowana przez Hen-
dersona i przedstawiona przez niego
jako próba pogodzenia 2-ch sprzecz-
nych tez, które ujawu:ły się czoraj,
z pewnemi poprawkami. przyjętemi
przez prezydjum. Jednakże w cza-
sie przerwy w posiedzeniu minister
Barthou przestudjował dokładnie
tekst rezolucji ; zdecydował wystą-
pić przeciwko temu projektowi,
przesądzając temsamem  jeżo los.
Barthou zabrał głos pe przemówie-
niu Edena i barona Aloisiego, któ-
rzy w imieniu W. Brytanji i Włoch
złożyli oświadczenie 6 zgodzie na
propozycję przewodniczącego, i ©-
świadczył, że go odrzuca, zarzuca-
jąc temu projktowi, ż2 kwestję bez-
pieczeństwa, która byio na pierw-
szym planie, spycha ra szary ko-
niec. Francja nie może na się zgo-
dzić, gdyż kwestja bezpieczeństwa
musi pozostać na pierwszem  miej-
scu. Barthou rozpatrzył poszcze-

się przy tym punkcie, który w spo-
sób niedość jasay mówił o rokowa-
niach z Niemcami. Wszyscy oczy-
wiście, mówił Barhou, także i Fran-

Niemcy postawiły warunki Lidze
Narodów, z której wystąpiły bez
powodu? Byłoby to poniżeniem Li-
gi Narodów. Nie
Niemiec, aby nie
warunków, Barthou pragnie, aby
Niemcy powróciły na konferencję i

szukały rozwiązania problemów
bezpieczeństwa, równości praw i
rozbrojenia, ale tekst rezolucji jest
dwuznaczny, nie mogę się nań zgo-;
dzić. Dyskutowanie dalszych ustę-|
pów w tych warunkach jest bezce-.
lowe. Barthou zaznaczył, że w prze-
ciwieństwie do Edena i Motty uwa-
ża, że lepiej będzie nie zawierać
żadnej konwencji aniżelj złą kon-|
wencję. Poczem, powracając do
rezolucji, zaznaczył, że nie stara się
o jednomyślność, gdyż ta jest nie-  

w
m

kłego podręcznika historji dowiadują

Wilno Środa 6 Czerwca 1934 r.

Burża na poufnem posiedzeniu prezydjum.

gólne punkty rezolucji zatrzymując;

cja pragną powrotu Niemiec, ale na!
oc będzie się czekało? Na to aby |

można prosić  kluzji Barthou zapewnił jeszcze raz
stawiały swoich | przewodniczącego o swoim szacun-

aby tu wspólnie z innemi państwami;

Cena numeru 20/ gr.

Nr. 149“

 

    
   
  
  

 

PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą8 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. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

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

PETN B Аа мУРЕ

rozbrojeniowej
osiągnął punkt kulminacyjny. Po
posiedzeniu delegat brytyjski Eden
nie ukrywał, że uważa odroczenie

obrad za bezcelowe. Jego zdaniem,
należy zwołać posiedzenie komisji
głównej na jutro, aby położyć kres

   

Akcja terorystyczna
lewicy francuskiej,

PARYŻ. Pat. Elementy lewicowe
postanowiły przeszkodzić odbyciu
odczytu Henryka Henrieta w Rou-
baix przez įniedapuszczenie udając.
się na odczyt osėb do hippodromu,
w którym miał przemawiać deputo-
wany prawicowy, Juź o godz. 17

«zamawianie».
ze swej strony z Normanem  Davi-
sem. Minister Barthou odbył roz-
mowę z Litwinowem. Wszystkie te
rozmowy miały na celu poszukiwa-
nie wytycznych kompromisu między|debatom, grupy  antyfaszystowskie przecięły
tezami, które zdarzyły się wczoraj dostęp do miejsca odczytu, tak że
na posiedzeniu prezydjum, a ktė- _ GRA NA ZWŁOKĘ. przeszio 160 osób domagających się
rych giębokie sprzeczności nie po- GENEWA. (Pat) Prezydjum |przepuszczenia odniosło rany i do-
zwoliły na powzięcie decyzji nawet konferencji rozbrojenicwej zebrało |tkliwe obrażenia. W pewnym mo-
o charakterze proceduralnym. się dziś popołudniu. Frzewodniczą-|mencie sytuacja stawała się groźna

cy Henderson wystąpił z nowymjdla władz bezpieczeństwa i dopiero
szarża kawalerji zdołała oczyścić te-projektem rezolucji zraierzającej do у 2 .

Manifestanci usilowali stawiačodroczenia konferencji en.
możliwa. Przemówienie  Barthou Rezolucja ta stwierdza, że pro-|nawet barykady. Jednakże zebranie
wprawiło przewodniczącego w naj-|pozycja delegata ZSRR winna być|9 godz. 20,50 rozpoczęło się. ы
większe zdenerwowarie. Oświad-| przedłożona rządom 10 przestudjo- Po odczycie władze postanowiły

przeprowadzić ewakuację hippodro-
mu w 4 grupach, ceiem niedopu-
szczenia do starć z lewicewcami,
mimo te doszło do pewnych incy-
dentów. Około północy zapanował
spokój.

czył on, że zarzut, jakoby starał się
zepchnąć w rezolucji kwestję bez-
pieczeństwa na ostatni plan, jest
wyrażeniem wątpliwości co do jego
bezstronności, Nie może się zgodzić,
aby krytykowano jego objektyw-
ność, gdyż inaczej musiałaby się po-
dać do dymisji. Tłumacząc dlacze-
$o umieścił w rezolucji ustęp doty-
czy wciągnięcia do paktu wzajem-

nej pomocy wszystkich państw za-
interesowanych, Henderson oświad-
czył, że nie mógłby się przyłączyć
do próby okrążenia jakiegoś pań-|
stwa zapomocą tego rodzaju paktu.

wania. Propozycje dotyczące pak-
tów o nieagresji powinny być prze-
dewszystkiem przedmiotem  roko-
wań pomiędzy najbardziej zaintere-
sowanemi rządami, przyczem wska-
zane jest, by zapewniony był udział
w tych dyskusjach wszystkich bez-
pośrednio zainteresowanych państw.
Sprawa wykonania $warancyj przy-
szłej konferencji, wysunięta przez 6
mniejszych mccarstw raa być ode-
słana do komitetu specjalnego, któ-
ry się nią już zajmował

Dalej rezolucja odsyła wszystkie
sprawy, poruszone w ustatniej de-

 

Wi A
telegraficzne.

KRAJOWE.
*We wtorek odbył» się w Kato-

(wicach uroczyste otwarcie i po-
święcenie nowej górno-śląskiej auto”

Muszę kierować pracami konieren-| bącie do komisji główzej, o ile cho-|Matycznej з1ес! telefonicznej przy
cji w sposób sprawiedliwy. Ponie-| dzi o kwestję rozbrojenia ido ko-|udziale przedstawicieli rządu, po-
waż Barthou odizucił proponowany|misji politycznej, o ile chodzi o|SZcześólnych ministerstw,  repre-
tekst Hendersona, Henderson nie| kwestję bezpieczeństw:. Rezolucja |Zgntantów rządu i przemysłu W.
widzi innej możliwości, jak wezwać|zaznacza, że potrzebne jest odpo- Brytanji, władz miejscowych oraz
min. Barthow do zaproponowania|więdnie przyżotowanie polityczne, przemysłu polskiego.
innej metody pracy, w przeciwnym
razie trzeba zwołać komisję główną
ma jutro i oświadczyć jej, że pre-
zydjum nie może się porozumieć co
do programu pracy. Byłby to, za-
kończył Henderson, kuniec  konfe-
rencji. Minister Bar:hou natych-
miast odpowiedział Hendersonowi,
starając się go uspokoić. Zaznaczył
on, że, będąc parlamentarzystą od
45 lat, po raz pierwszy zdarza mu
się zatarg z przewodniczącym. Trze-
ba odróżnić kwestję osobistą od
meritum sprawy. Nie ma on  naj-
mniejszego zamiaru krytykować
Hendersona, krytyka dotyczy  pro-
jektu rezolucji, która mu nie odpo-
wiada. Nie znaczy to, aby miał o-
'bowiązek przedstawić inny projekt,
zresztą zajął już wczoraj jasne sta-
nowisko i zaproponował odesłanie
„do specjalnego komitelu propozycje
przedłożone komi:ji głównej. Wnio-
sek ten podtrzymuje dalej. W) kon-

by wymienione komisje mogły przy-
stąpić do pracy. Przedwczesne dy-
skusje mogłyby natraliė na tesame
trudności, jakie: zaznaczyły się w
przeszłości. (Ustęp ten odraczałby
konferencję sine die). W: konkluzji
wzywa przewodniczący do  śledze-
nia prac przygotowawczych i wzy-
wa do przeprowadzenia studjów
nad sprawą bezpieczeństwa i roż- *
brojenia, gdy w odniesieniu do za- wskutek zatrucia gazem.
gadnień politycznych osiągnięte bę-| . W. wielkim procesie 29 oskar-
dą dostateczne postępy į żonych onadużycia w kijowskiej or-

W] dyskusji, jaka wywiązała się $anizacji handlowej 6 skazano na
nad propozycją Hendersona, zabrał! Śmierć, 7-miu na 10 lat więzienia agłos ministr Beck, który zażądał pozostałych na więzi:*vie od jedne-

skreślenia ustępu powołując się na;Ś9 do 5 lat.
noty wymienione między 4-ma“ . a

Powrót prof. Schmidta do Moskwymocarstwami, gdyż ustęp ten wyra-
ża tendencję organicznego połącze- MOSKWA (Pat.) Dziś przybył tu

| nia powyższych not z pracami kon- prof. Schmidt z Uszakowem, powi-
ferencji, które nigdy nie zostaly|tany na dworcu przez przedstawi-
przedłożone Ikonferencji i ktėremi|cieli władz cywilnych i wojskowych
ona nigdy nie zajmowała się, Dele-|oraz oddziały honorowe wszystkich
gat hiszpański Madariaga  zapro-|oddziałów broni. Przed dworcem o-_
ponował zmianę tekstu rezolucji w|czekiwały przybyłych wlelotysięczne
sensie zastrzeżeń ministra Becka. |tłumy delegatów fabryk i instytu-

Na wniosek przewodniczącego|cyj. Wszystkie pisma umieściły na
przerwano posiedzenie na pół ode.|cześć przybyłych artykuły powitalne.
w celu przeradagowaria rezolucji.

Po wznowieniu minister Barthou
ostro wystąpił przeciwko projekto-
wi Hendersona, wobe: czego sytu-
acja uległa ponownie zupełnej zmia-
nie,

ZAGRANICZNE.
** Skłodowska-Curie, jak twierdzi

„Mitin“, zachorOwała na grypę, jed-
nak stan jej zdrowią nie budzi obaw.

** W kopalni Bugzingen, dotknię-
tej groźnym pożarem, wydobyto ' do
wtorku 20 zwłok ołiar, zamurowa-
nych w kopalni. Bad*xie wykazało,
że śmierć nastąpiła w: wszystkich

 

 

 
ku j wyraził nadzieję, że Henderson
nie poda się do dymisii i nie opuści
swego posterunku. Po tej deklaracji
|Henderson zamknął posiedzenie,
odraczając dyskusję do jutra. Wy-
znaczone na jutro posiedzenie ko-
misji głównej zostało odwołane bez
wyznaczenia noweżo terminu. W
dniu dzisiejszym kryzys konierencji

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

ód 11 —3 i od 6—8 wiecz.  

 

Sprawa długów wojennych.
Nota brytyjska.

LONDYN. (Pat.) — Noia brytyj- Nota przedstawia również niebez, niemwypłat.
ska w sprawie długów wojennych, pieczeństwo transferu tak wielkich Ponieważ, jednak okazuje się, żedorcęzona wczoraj w Waszyngtonie sum dla światowego rynku pienięż-| skutl::em ostatniej uchwały prezy-sekretarzowi stanu Huilowi, stwier- nego. Płacenie długów wojennych| dent nie jest w mocy złożenia takiejdza, ze rząd brytyjski ma przed so- musi być regulowane sytuacją bilan deklaiacji, rząd brytyjski uważa o-
bą dwie alternatywy, albozapłacić su handlowego, a nie rozwojem we-| becnie za niemożliwe zastosowanie| pełną „sumę długu 262 „mil. dolarów wnętrznych dłużników. W obecnych|procedury awansów symbolicznych,
z tyiuiu raty,przypadającej 15 czer- warunkach obrotu towarowego mię-| jak w roku 1933, i zmuszony jestwca, oraz dwóch poprzednich rat, dzy W. Brytanią a Ameryką trans-| wstrzymać wszelkie dalsze wypła-

 

 się, jak Polacy z nami postąpili.
Niechże o tem wiedzą politycy pol-
„scy, jeżeli pragną stosunków z na-
| rodem litewskim, niechże się prze-

 

Litwie | konają, do czego prowadzi polityka | alternaiywę. Pierwsza bowiem ozna
krzywdy. Naród Polski, jako taki, |swałtu”. „Naród litewski — zda-|czałapy wszczęcie ściągania długów

albo też wstrzymać wszelkie wypła- fer tak wielkich sum doprowadził-| ty.
ty i czekać rewizji traktatu o dłu- by do poważnych depresyj. LONDYN. (Pat.) Ażencjagach wojennych. Rząd brytyjski czu Co do raty przypadającej obecnie| „Reutera” donosi, że według pożlą-

jje się zmuszonym przyjąć tę drugą dnią 15 czerwca, nota oświadcza, że|dów kół politycznych, nola brytyj-
rząd brytyjski gotów byłby dokonać |ska oczyściła atmosferę. Według
znowu wpłaty symbolicznych awan-|,„New Teims'” można ruszyć z nowe-nic przeciwko Litwie nie zawinił, W miem L. A, — nie jest skłonny do ;woienaych, śdyż wszelkie zapłaty sów, o ileby prez dent tea у >

Polsce jest wielu ludzi, którzy nie| nienawiści, odwrotnie raczej : do|Ame:yce zmusiłyby Wielką Brytan- traktuje jego O sa AGE, po Pako :

wiedzą nic o historji zagarnięcia| zbytniej uległości — świadczyć o0|ję do zażądania od swoich własnych 4

Wilna i którzy zawsze zgodziliby się| tem mają... spolonizowane ; dotych-| dłużaików zapłaty, a to oznaczałoby
wynagrodzić nam wyrządzoną
krzywdę, W! kołach litewskich wy-
raz Polak stał się połajanką. |
„Spójrzmyz jaką nienawiścią 27.
mawiają to słowo dzieci..."
+  Urzędowa „Lietuvos Aidas“
tej samej kwestji zajmuje odmienne
stanowisko: „Jeżeli w szkołach na-
szych widzimy nienawiść w stosun-
ku do Polaków, to nienawiść ta pow

Szym rzędzie na szkoły. Obecnie |stała w czystych niewinnych ser-|

I

|czas nie zlitewszczone nazwiska.
Zamiast asymilować innych — sami

| się asymilujemy'' — wskazane przez
„Rytas* sposoby wychowania - pro-
wadzą do takich zjawisk, jak ostat-
nie wystąpienia prof. Czepinskasa i
dr. Bistrasa — kończy dziennik.

1 ® bony jałmnisicie „„Caritasa“
jiź zaopatrzyłeń się?

 

f

 

 

odgrzewanie tych warunków, jakie
istniały przed kryzysem światowym,
a które w dużym stopniu do niego
doprowadziły,
Rząd brytyjski nie ma zamiaru wy

rzec się swoich zobowiązań i gotów
jest uawet podjąć rokowania w spra
wie uiegulowania kwestji długów
wojennych, śdy prezydent Roosevelt
będzie uważał rozpoczęcie rokowań

| га celowe.

Wielki4 ielkie upaly w Ameryce.
WASZYNGTON. (Pat.) — Pre-| ników dotkniętych suszą, Ustawa

zydentRoosevelt zwołał na wtorek| przewiduje następnie, że, o ile pre-
konferencję senatorów i posłów 15| zydent uzna za stosowne, kredyty
stanówdotkniętychklęską suszy, w| na powyższe cele będą mogły być
celu omówienia akcji pomocy «+ powiększone do 6 miljardów dol.

lzba Reprezentantów przyjęła WASZYNGTON. (Pat.) — W Sta
wczoraj 309 głosami przeciwko 45|nach Zjednoczonych Ameryki Pół-
ustawę przyznającą kredyty w wy-| nocnej, według danych opublikowa-
sokości 1.178 mil. dol. na cele ogól- |nych w New - York Post", upały
no - narodowe akcji pomocy dla rol spowodowały śmierć 174 osób, :  



 

„PZIENNIK MILENSKI

Pamiętajcie, ie w każdym aktogu Wyborczym na litach Narodomego Komitetu Wyhorczego są ini kandydaci
 

lit nie roznmieją..
Dyskusja przedwyborcza na ła-

mąci wiieńskiej prasy s:nacyjnej

jest beznadziejnie jednostajna i ja-

łowa Poza niewybrednemi plotkami,

fabrykowanemi w sposób 'ak nie-

zręczuy, że nie wywierają one na ni-

kim innego wrażenia, prócz niesma-

ku, u:e znajdujemy w prasie tej nic,

coby wyjaśniło stanowisko obozu

sanatyjaego wobec zbliżających się
wybo:ów. Powtarzanie „aż do znu:

dzenia”, jak przyznaje „Kurjer Wi-

ieński', że wybory te mają wyłącz-

nie znączenie gospodarcze nie

może wystarczyć, Przedewszystkiem

nie jest takie ujęcie sprawy szczere:

gdyby bowiem wybory wypadły ko-

rzystnie dla listy sanecyjnej, nie 0-

mieszkałaby ogłosić tego, jako zwy-

cięstwa politycznego, ,tryumiu my-

śli panstwowotwórczei, zaułania do

istniejącego systemu, zadowolenia z

obecnych stosunków, porażki opo-
zycji itd. itd. w stylu i słowniku, zna-
nym też aż do znudzenia. /Wobec
tego jednak, że taka masowa mani-

festacja ludności, objawiającej zado-

wolenie z obecnych stosunków jest

nadzwyczaj wątpliwa, kierownictwo

sanacyjnego Bloku Gospodarczego

uznało za bardziej rcztropne skryć

się za okopy apolityczności i gospo-

darczego charakteru wyborów. Czyż

jednak kogo złudzą wytarte już, jak

stare miedziaki, frazesy o bezpartyj-

ności, albo apolitycznaści pp. sana-

torów?

Nie mając sami nic do powiedze-

nia nawet i w zakresie gospodar-
czym, poza nieobowiązującemi szum

nemi obietnicami, prasa sanacyjna

usiłuje wmówić, że opozycja uprawia

demagogję przedwyborczą, że stosu-

je „chwyty demagogiczne'".

DWA PRZYKŁADY
Jak już informowaliśmy, minister

spraw wewnętrznych odmówił za-

twierdzenia wyboru p. Mieczkow-
skiego na prezydenta Poznania.
innego imiasta, Kołomyji, w Mało-

polsce wschodniej przyszła już przed

kilkoma tygodniami wiadomość, że

tam wybór głośnego posła Sanojcy

na stanowisko prezydenta został za-
twierdzony.

Zestawienie tych dwóch nazwisk

i tych dwóch faktów jest bardzo wy-

mowne w naszych stosunkach poli-

tycznych; „Gazeta Warsz." tak je
charakteryzuje:

„Obydwaj wymienieni w tytule kandy-

daci na prezydentów posiadają żądane

przez ustawę kwalifikacje naukowe i od-

powiednią praktykę. Przypuszczamy, że

wieloletnie kierowanie naczelną państwową

instytucją emisyjną (dr. Mieczkowski był

naczelnym dyrektorem Banku Polskiego),

stanowi pod względem finansowym i go-

spodarczym nie gorsze kwalifikacje, niż

piastowanie godności ławnika w siawet-

nem mieście Kołomyi. Zważywszy ponad-

to, że dr. Mieczkowski był przez szereg lat

prezesem poznańskiej radv miejskiej, mo-

żemy śmiało stwierdzić, że poza obecnym

prezydentem Ratajskim, który niedawno

przeszedł na emeryturę, niema bardziej

odpowiedniego kandydata na stanowisko

prezydenta Poznania, aniżeli p. Mieczkow-

ski. Prawdopodobnie Kołomyja była pod

tym wzgiędem w szczęśliwszem położeniu,

dysponując większą ilością odpowiednich

kandydatów na fotel prezydencki.

Z tej zupełnie objektywnej analizy po-

równawczej wynika, że jeżeli p. Sanojca zo-

stał zatwierdzony, to powinien być za-

twierdzony także i dr. Mieczkowski.

Pozostaje strona polityczna. P. San jas

jest posłem z BB., p. Mieczkowski był w

Sejmie ustawodawczym posłem Klubu Na-

rodowego. Nie wiemy, czy ta okoliczn ść

wpłynęła na odmowę zatwierdzenia, ale

gdyby. stanowiska w samorządzie miały byś

dostępne tylko dla polityków z obozu rzą-

dowegc, to poco umieszczano w ustawie

przepis o wyborze? Czy nie prościej było

napisać, że prezydenci, burmistrze i wójto-

wie są mianowani przez rząd. „Opozycja“, to według słownika

sanacyjnego czyta stę „endecja“,

gdyż tylko ruch narodowy przedsta-

wia się obecnie jako potężny, żywio-

łowy ruch mas, przeciwstawiający

się obozowi sanacyjnemu,
Ta „endecja“, pomimo, że tylo-

krotnie obwieszczano jej bankruc-
two, żyje, rośnie, wzmaga się na si-,

łach, odnosi zwycięstwa, napawa
niepokojem serca pp. sanatorów, a

zwłaszcza, używając wyrażenia ,„Ga- |

zety Polskiej”, rozmaitego autora-

z obozem sanacyjnym, by pomagać,
zwycięscom, nie zaś by z nim dzie-,
lić tarapaty wyborcze i inne. Stąd,

też złość przeciwko endecji” zieje |
z łamów prasy sanacyjnej całkiemį

nieskrępowanie, |

To dąsanie się naszych przeciw-|

ników jest swoistą formą uznania dla |
pracy obozu narodowego, który chce

budować Polskę na odmiennych za-|

sadach, niż obóz sanacyjny. Nie dzi-|
wimy się, że im się rie podoba to,

co głosimy į co czynimy. To wszyst-

ko, co stanowi program obozu naro-

dowego, co jedna mu serca i umysły

coraz większych mas narodu pol-
skiego, co złączyło z nim ogromną

większość młodego polskieśo poko-

lenia, a obecnie zdobyło dla niego
uznanie i głosy mas robotniczych, to

typowy organ sanacyjny — „Kurjer

(Wileński*  nazywa.. demagogją
przedwyborczą. Wszystko to dema-
gogja: i polskošė i ka:olicyzm i an-

tysemityzm.
Jakie znakomite uproszczenie

sprawy! Jakie odciążenie dla niez-

byt pracowitych mózgów pp. sanato-

rów! ! и

A z czyjego obozu padło słowo,

že „nacjonalizm polski naležy zwal-
czač na rėwni Zz nacjoalizmem bia-

łoruskim, żydowskim : ukraińskim''?

Kto powtarza do znudzenia, że sta-,
nowisko „narodowe“ to przeżytek,|

|

 
a dopuszczalne jest tylko stanowis=;,

ko „państwowe'? Kto pojmował,
Państwo Polskie, jako wspólny dom |
równouprawnionych narodowości, za
mieszkujących jego tecytorjum? |

Nie dziwimy się, że „Kurjer Wi-|

leński' gorszy się, iż Narodowy sr

mitet Wyborczy urządził nabożeń-

stwo na intencję wyborów, bo nie|

może zrozumieć stanowiska ludzi,

którzy uważają, że każdą ważną

sprawę należy z Bogiem zaczynać,

którzy chcą Boga zarówno w życiu

prywatnem, jak i pubiicznem.

Nazywać demagogją antysemi-

tyzm —to znaczy nie « rjentować się

w położeniu wewnęt:znem Polski

kompletnie! Nie rozumieć  najbar-

Oczywiście byłoby prościej. Ma-

ło kto wówczas dziwiłby się, że

mianowano naprzykład p. Sanojcę,

a nie mianowano p. Mieczkowskie-

go. Natomiast niezatwierdzenie p.

Mieczkowskiego, a zatwierdzenie p.

Sanojcy — to już wygląla trochę ina-

czej.

 EDESOBEEDZTWEZCZROZEZEE: KAD

i $. P. MARJAN

W/ maj, Małe Bakszty pow. Mo-

łodeckiego, w dn. 23 maja 1934 ro-

ku zmarł po długich cierpieniach

$, p. larjan Chełchowski, właści-

ciel mej. Chożów, w tymże powiecie

położonego.
$. p. Marjan Chełchowski uro-

dził się w r. 1857 w maj. Chożów, ja-
ko syn Herkulana i Lucylli z Mac-

kiewiczów  Chełchowskich. Lata

dziecięce przypadły na okres pow-

staniowy, podczas którego  dziec-

wiem będąc już począł odczuwać

tragedję narodu polskiego pod zabo-

rem rosyjskim. Wpłynęło na to u-

więzienie rodziców, nieustanny do-

zór żandarmerji rosyjskiej, zabranie

kościoła, w majątku położonego, na

cerkiew itp.
Po ukończeniu I-go gimnazjum

w Wiinie ś; p. Marjan Chelchowski

w r. 1881 ukończył wydział prawny

Warszawskiego Uniwersytetu, po-

czem odbył praktykę adwokacką

początkowo w Warszawie, potem w

Wilnie.
Po śmierci rodziców osiadł na

stałe w rodzinnym majątku Chożo-

wie, gdzie gospodarował aż do naj-
ścia bolszewików.

Gospodarząc na wsi, prowadził

przez cały czas ożywioną działalność

społeczno - patrjotyczną i oświato-

wą, W. r. 1904-5 założona została

polska szkoła w majątku i ufundo-

wana przez ś. p. Marjana Chetchow-

skiego kaplica w miejsce zabranego

przez moskali na cerkiew kościoła.

Przez szereg lat był jednym z czyn

niejszych członków T-wa Rolniczego

| ATEITISНННЕПИЕНИСРОРДИВРЧЕДИРНО  
dziej aktualnego dziś zagadnienia,

Życie współczesne mknie szybko

naprzód, warunki życia komplikują

się, potrzeba nowych dróg i innych

rozwiązań. Ze wszystkich obozów

politycznych polskich tylko obóz na-

rodowy polski daje dowód, że nie

traci kontaktu z życiem, że nadąża

za jego tempem, że śmiało podejmu-

| je zagadnienia, które potrzeba ro7-

wiązać, jeżeli Polska ma rozwijać się

i jeżeli ma być w niej dobrze Pola-

kom. I dlatego przy nim jest zaufa*

nie mas, nie zaś przy nierozumieją-

cych rozwoju życia warodowego —
maruderach myślowych — pp. sana-

torach i socjalistach.

 

Z|organ mocarstwowców, z

(Wspomnienie pośmiertne).

mentu „ciurów”, którzy związalisię , EI I IO

z prasy.
SKANDAL w ŚWIECIE SANACYJ-

NYM.
W świecie sanacyjnym walczą

zawzięcie z sobą „Bunt miodych,
„Państ-

wem pracy”, będącem organem Le-
gjonu Młodych. Żeby wzmocnić swą
pozycję i oddziaływanie na młodych,
„Państwo pracy” zaangażowało jed-
nego z wybitnych starszych litera-
tów, którego zdemaskował „Bunt
młodych”. Oto, co w tem piśmie
mocaistwowców czytamy:

„Od pewnego czasu jednym z głównych
filarów „Państwa Pracy” był publicysta,

podbisujący się Zb. Jarosz. Pod tem naz-
wiskizm szerzył wiarę w Marksa i Bucha-
rina, popisywał się scholastyką komuniz-

mu, patrjotyzmem, niepodiegłością. skakał,

jpiszczni, argumentował, zasłaniał się, ude-

|rzał, jednem słowem robił czarną robotę

za wszystkich. „Co to za genjusz -— ten Ja-

rosz“ pytano w zdumieniu. Ambasada so-

wieska oblizywala się. Kawałkowski krę-

cił głową. Zdawało się, że bolszewizm zy-

skał sobie w Polsce zwolennika, który nie

był koriecznie pół - inteligentem, ani pół-

idjotą Aż nagle Jarosz znikł.
Przyczedi rozłam w Legjonie młodych.

Jeden do sasa, drugi do lasa, jeden za po-

sadą, drugi za bumagą (czerwonaj. Krahel-

ska, .var Buxell, Borkowski, Duchnowski,

Zagóri«  Stachórski. Wszystko zostało

podzielne, poszeregowane, zaszułladkowa-

ne w nowe kadry. Tylko Jarosz znikł.

„Juwosza u was niet?” Pytał zbielałemi

wargami sekretarz jednej ambasady, prze-

rzucając akta rozłamu. „Jarosza dawać do

chol..*' krzyczał ponsowy z gniewu major

w Min. O. P. i W. R. A Jarosza nie było.

Dopierc żandarmerja Legjonu Młodych, w

dwa *ygodnie po rozłamie, przesłała wia-

domoś..

do „Buztu Młodych”. Jaroszem był popro-

stu p. Hulke-Laskowski, czołowy publicy-

sta „W:adomości Literackich”.
Czy „Państwo Pracy” wstydziło się te-

go auiora? Czy chciało aby czytelnicy my-

śleli, +e to ich własny, wychowany, młodo-
legjon.sta? Czy może raczej — on Hulke-
Lasxowski, autor „Żyrardowa” — wstydził

się współpracować w piśmie subwencjono-

może obie strony wstydziły się siebie na-

wzajem? Dość, że z tych wstydów powstał

trzeci wstyd. Hulke podszył się pod znane

nazwisko i stąd wyrabiał hece kolektywi-

styczne”.

Pazowie znają się dobrze między
sobą. Musi być w tem towarzystwie
bardzo brzydko, skoro się poczyna-
ją demaskować i to w formi tak os-
trej, jak powyższa. A

CHEŁCHOWSKI.

 
   

w Wilnie i Mińsku Lit. i jednym z
organizatorów wystaw rolniczych
które w znacznej mierze były bodź-
cem. do rozwoju gospodarczego rol-
nictwa na Kresach i do podniesienia
duchą wytrwałości w. dobie ucisku.

Zmarły brał żywy udział w życiu
politycznem. Był jednym z pierw-
szych założycieli Narodowej Demo-
kracji. Wespół ze ś. p. Parczewskim,
Jankowskim, Węsiawskim bierze u-
dział w różnych zebraniach konspi-
rowanych i w organizacji prasy pol-
skiej w Wilnie, łożąc na to środki.
Był członkiem zarządu ówczesnej
Polskiej Macierzy Szkolnej, bierze
udziai w organizowaniu Sokoła i
pierwszego teatru polskiego w Wil-
nie.
WI r. 1906 wybrany został na po-

sta do il-ej Dumy rosyjskie z b. gub.
(Wilenskiej, gdzie pozostaje jednym.
z wybutniejszych członków koła pol-
skiego.

Od dzieciństwa wierząc we
wskrzeszenie niepodległości Polski
nienstawał w. szerzeniu haseł nie-
podlegiościowych i był. ńieugiętym
przeciwnikiem ówczesnej polityki u-
godowej wobec Rosji.

Najscie bolszewickie, napad na
dwór w 1918 r, spowodowały roz-
goryczenie, w wyniku czego odtąd
prawie stale mieszka w Wilnie,

Po wskrzeszeniu Polski, chcąc
resztę sił oddać dla dobra kraju,
wstąpił do sądownictwa, pełniąc о-
bowiązki sędziego pokoju w Wilej-
ce powiatowej, poczem: został mia-
nowany honorowym sędzią Sądu
Okręgowego w Wilnie.

Żywo odczute wypadki politycz-
no - społeczne, wreszcie kryzys g0-
spodarczy, powodujący ciężką sytu-
ację materjalną rodziny, wywołujący
depresję duchową, pogłębiały choro-

} Бе serca, która była przyczyną zgo-
nu.

Mieszkając stale w mieście pra-
śnął jednak umrzeć na wsi, i spocząć
wśród bliskich sobie mogił.

Życzeniu Jego stało się zadość.
Umarł w maj. Bakszty Małe, skąd

eksportowany był do kościoła para-
fjalnego „w Chożowie, a pogrzebany
w grobach rodzinnych w Oborku.

W. odprowadzeniu zwłok Jego na
wieczny odpoczynek wzięło udział
nietylko okoliczne ziemiaństwo, lecz
i licznie przybyła ludność wszyst-
kich pobliskich wsi, która Zmarłego
spotykała z wieńcami już na kilka
 

przed wyborami do Rady Miejskiej.
Narodowy Komitet Qyborczy

M Kipietiwa Polskiego w Wilnie!
Wybory do Rady Miejskiej w dn. 10-ge czerwca muszą wykazać,

że Wilno ma istotnie charakter miasta polskiego i katolickiego i

‘ м Wilnie istnieje fundament polskości miast: mocne polskie mieszczań-

ale tak nieszczęśliwie, że trafiła|

wanem przez osławionego p. Boussaca?Czy|

stwo.

Narodowy Komitet

miejscach

wieczór. Nocy dzisiejszej pod bramą
„Dziennika Wileńskiego" zjawiła
się paczka łobuzów w liczbie około
20—25 i poczęła się dobijać, doma-
gając się wpuszczenia wewnątrz.

Gdy odpowiedziano im odmow-
nie, obrzucili podwórze kamieniami .
i uciekli w kierunku ul. Wileńskiej.

| Żawezwana policja znalazła na
' miejscu tylko kupę kamieni.
| Po pewnym czasie zapewne ciż

 

Wyborczy dąży

Radzie Miejskiej obok przedstawicieli wszystkich warstw spoiecznych

byli także przedstawiciele kupiectwa polskiego.

Nie są to puste słowa, ponieważ w poprzedniej Radzie Miejskiej

tylko Koło Chrześć. Narodowe miało przedstawicieli kupców wśród

siebie i broniło w miarę możności interesów polskiego handlu.

Obecnie na listach Narodowego Komitetu Wyborczego na realnych

są także kandydaci z pośród kupiectwa a między nimi

doświadczeni działacze na gruncie zawodowym i samorządowym .

Kupiectwo polskie winno być

w Wilnie, a polskie mieszczaństwo ostoją narodowego Wilna.

iłosujcie na listy Narod. Komil. Wyborcz!
Kartki do głosowania otrzymać można w biurze Narod. Kom. Wy-

borczego, ul. Orzeszkowej 11, tel. 11-66, codziennie od 9-ej rano do 9-ej

że

do tego, by w przyszłej

ostoją polskiego mieszczaństwa

Wszyscy do urn wyborczych!
 

NIEPROSZENI GOSCIE POD BRAMĄ
«DZIENNIKA WiLEŃSKIEGO»,

bramą, lecz na widok policjanta
rozbiegli się pozostawiając kilka
sztuk kamieni.

Usiłowano także bezskutecznie
przedostać się na podwórze przez
mur od strony ul. Arsenalskiej.

Również późną: nocą zauważono
grupki uzbrojonych w laski osobni-
ków. kręcących się w pobliżu lokalu
Stronnictwa Narodowego przy ul.
Orzeszkowej i tu jednukże do żad-

sami osobnicy znów ziawili się pod|nych wystąpień nie deszło.

|  » Zatwierdzenie listy kandydatów.

dzone zostały wszystrie

pod nazwą „Walka Robotnicza” w
okręgu Nr. III oraz list dywersyj-

|gach IV i VI.
Przed zatwierdzeniem list

Niektóre braki list usunęli wczoraj

Wczoraj rozlepione już

rające listy kandydatów na radnych

Jak wiadomo, pre:es Akcji Ka-
tolickiej archid. wileńskiej, p. dr.

mem: zapewniał, że w akcji przedwy-
borczej z ramienia sanacji występu-
je, jako osoba prywatna, nie łącząc
z tem swego stanowiską prezesa In-
stytutu Akcji Katolickiej.

Tymczasem w ubiegłą niedzielę

na rogach ulic i przy niektórych ko-
ściołach (np. św. Rafaia), rozlepio-

ne zostały wezwania 1a „Zebranie''
przedwyborcze z zapowiedzią, iż

będzie przemawiał „Niżyński Kazi-

mierz, Prezes Akcji Katolickiej”.
Nie zwabił wprawdzi: ten manewr
sanacyjny licznych „rzesz“ katolic-

kich, jak sobie to obiecywano; jed-

nak uważamy, iż niewolno w ten spo

sób angażować partyjnie czynników

Akcji Katoliekicj, ktora winna być

ponad partjami politycznemi.

Powoływanie się na tytuł. preze-

sa Akcji Katolickiej niejednego mo-

że zdezorjentować i wprowadzić na

podwórko sanacyjne, które mu już

rzetelnie zbrzydło, dlatego posługi-
wanie się tym. tytułem jest niedopu-

szczalne, Wolno oczywiście p. dr.
Niżyńskiemu wykazywać gorliwość

sanacyjną, nie wolno mu jednak an-

gażować politycznie stanowiska pre-
jzesa Akcji Katolickiej, bo wszak
| chyba ani sam nie wierzy w apoli-

tyczność przedwyborczej akcji sana-

iE ad POWA ы

kilomeirów od: kościoła,
Proste, lecz pełne treści słowa

mowy pogrzebowej miejscowego pro

boszcza ks, Karolczaka i licznie ze-

brani na pogrzebie dały wyraz tego

szacunku, jakim cieszył się ten nie-

skazitelny w prawości wielki du-
chem, a skromny w życiu głęboko

religijny człowiek, dla którego Bóg,
Ojczyzna ; rodzina stanowiły całą

treść Jego życia. 

Kazimierz Niżyński, i słowem i pis-|

|

 

| W uzupełnieniu wczorajszej na- w tym celu pełnomocnicy. Komisja
'szej informacji o zatwierdzeniu list wzywała część wyborców,
| Narodowego Komitetu Wyborczego podpisali listy,
|komunikujemy, że ogłem zatwier- autentyczności podpisów.

zgłoszone również wypadki
listy kandydatów z wyjątkiemlisty! datów na radnych celem stwierdze-

celen sprawdzenia

Były
i wzywania kandy-

nia czy — zgodnie z ustawą włada-
ją oni językiem polskim w mowie i

nych rzekomo narodowych w okrę- piśmie. W wyniku egzaminu, prze-
prowadzonego przez z:stępcę prze-

kan- | wodniczącego Głównei Komisji Wy-
dydatów Główna Komisja Wyborcza |borczej, p.
badała skrupulatnie wszystkie listy. |z list około 10 kandydatów.

Barańskiego skreślono

LISTY KANDYDATÓW.

zostaływszystkich grup, biorących udział w
na ulicach plakaty urzędowe, zawie- wyborach. й

A jednak nadużywanie Akcji Katolickiej
w agitacji przedwyborczej.

cyjnej, ani tembardziej w tę apoli-
tyczność „Bezpartyjnego'* Bloku nie
może wierzyć przeciętny obywatel
Rzeczypospolitej i mieszkaniec mia-
sta Wilna, chociażby ten Blok szedł
do wyborów samorządcwych w imię
rzekomych interesów gospodar-
czych.

Aby nie wprowadzać ustawicz-
nie w błąd opini; ludvości katolic-
kiej p. dr. Niżyński powinien zdecy-
dować się na jedno z dwojśa: albo
zaprzestać używać w agitacji tytu-
łu prezesa Akcji Katoiickiej i wy-
raźnie publicznie to stwierdzić, al-
bo — jeżeli chce zajmować się po-
lityką — zrezygnować z tej godno-
ści. Innego wyjścia niema.

OSTRZEŻENIE.
W) czasie mojej nieobecności w

Wilnie, jedno z pism miejscowych,
podało komunikat, że została zgło-
szona lista, rzekomo narodowa, na
której umieszczone zostało. moje na-
zwisko, a nawet, podobno, były roz-
syłane. kartki z nazwiskami kandy-
datów, wśród: których figurowało i
moje: nazwisko. Niniejszem oświad-
czam, że nikogo nie upowaniałem do
umieszczania mego nazwiska na liś-
cie kandydatów, i ostrzegam, że po-
sługiwanie się przy głosowaniu kar-
tką, na której się: zna;iuje moje na-
zwisko, przyczyni się do .zmniejsze-
nia liczby ważnych głosów: na pożą-
daną przez głosujących listę.

Ks. Leon Żebrowski
Wilno, dn. 5 czerwca 1934 r.

AAAAAAAA
Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
mužniczych „Caritas“.

którzy,

 

SANACJA W MATNL
W początkach okresu przedwy-

borczego sanacja była bardzo hojna
w obietnicach i przyrzekła najróż-
norodniejszym grupom. grupkom i
organizacjom przedstawicielstwo w
Radzie Miejskiej, wzamian za po-
parcie sanacji w robocie wyborczej.
Hojność ta sięgała tak daleko, że
przyobiecano mandatów dużo wię-
cej, niż ich wogóle jest do zdobycia.
Wiszystko było dobrze do czasu o-
głoszenia list kandydatów, kiedy
listy sanacyjne ogloszono i różni
kandydaci przekonali się, że posta-
wiono ich na miejscu piętnastem,
czy dwudziestem, zaczęli agitować
za sobą, pragnąc jednak zdobyć
mandat radziecki, To znowu zanie-
pokoiło sztab sanacji, który zląki
się, że w tych warunkach mogą być
usunięci wszyscy czołowi kandyda-
ci. A więc nastąpiły odezwy, okól-
niki, wezwania, by zwolennicy je-
dynki składali kartki wyborcze bez
zmiany, takie, jak sztab wydrukuje.

Czy to pomoże? Nie wiadomo.
W| każdym razie już dziś w obozie
sanacji jest na tem tle ferment, bo
różni zawiedzeni uważają, że są 0-
szukani.

Na sanacji mści się w tym wy-
padku ordynacja wyborcza, którą
do niedawna uważał obóz BB za
szczyt mądrości politycznej, kiedy
ze strony opozycji wskazywano
wady tej ordynacji i skutki, do któ-
rych ona prowadzi, głosy opozycyj-
ne uważano za objaw partyjnictwa.
Dziś sanacją na własnej skórze mo-
że się przekonać, że ordynacja wy-
borcza ma jednak wady.

Kięska sanacji.
| Zestawienia wyników wyborów
| do rad miejskich podawane przez pra
,sę sanacyjną, dają zupełnie iałszywy
„ obraz rzeczywistości, Nie można prze
, cież operować zdobytą przez sanację
„liczbą mandatów, gdyż co innego man
„dat w Łodzi, zdobyty 3-ma tysiącami
głosów, a co innego mandat w ja-
'kiemś Ryczywole, zdobyty 200 lub
100 głosami. Otóż na tę pokażną licz-

,bę mandatów sanacyjnych składają
się przeważnie mandaty z takich ma-

| łych miasteczek. Wj większych nato-
| miast miastach sanacja poniosła na-
ogół stanowczą klęskę,

, Najwyraźniej ujawniło się to w Ło
dzi, gdzie w r. 1930 sanacja zdobyła
około 100 tys. głosów, a teraz uzy*
skała zaledwie... 30 tys. Spadek
wprost katastrofalny. To też prasa
sanacyjna bardzo krótko mogła się
łudzić nadzieją, że „dokładniejs:e ob-
liczenia” zmienią sytuację. Sukces
listy Obozu Narodowego, był tak ol-
brzymi, że musiano jej przyznać 40
mandatów.

I Podobnie było w Częstochowie.
Głosy sanacyjne stopniały z 26 tys.
(w r, 1930) do 6 tys.

Nie można tego kłaść na karb
mniejszej frekwencji, bo równocześ-
nie wzrosła liczba głosów oddanych
na listy opozycyjne. Tak np. Chrze-
ścijańska Demokracja, która zresztą
uzyskała wyniki  niezadawalające,
zdobyła w Grodnie o 30 proc. w Pru-
szkowie o 100 proc. więcej głosów,
niż w r. 1930.

Klęska sanacji jest tem większa,
że po raz pierwszy prawo głosowania
przysługowało wojskowym, którzy o-
czywiście przeważnie głosowali na
listę sanacyjną. A głosów wojsko-
wych było w niektórych miastach
(np. w siedzibach DOK: w Grodnie,
Lublinie) dość dużo.

Drugi wniosek z wyborów to ten,
że mimo kryzysu, mimo bezrobocia
i nędzy masy robotnicze nie idą na
lewo. Łódź jest najlepszym tego do-
wodem. Sukcesy socjalistów w paru
miastach świadczą tylko o tem, že
w tych ośrodkach posiadali sprężystą
organizację, umiejętnych agitatorów,
no i może słabszych rywali. Jakiegoś
wyraźnego „zwrotu na lewo" bynaj-
mniej nie widać. Największą siłę at-
ralkcyjną posiadają nie frazesy lewi-
"cowe, lecz hasła wyraźnie narodowe.
Dzięki tym hasłom odniosło zwycię-
stwo Stronnictwo Natodowe,

SANACYJNE PROTESTY.
Sanacja gorliwie organizuje w

Łodz: protesty przeciwko rezultatom
wyborów. Jak donosi „Kurjer Poran
ny“. odbyly się już specjalne zebra-
nia wyborcze w kilku okręgach, ce-
lem zorganizowania tych protestów.
Zamierzone jest zgłoszenie protes-
tów przeciwko wyborom w trzech
okręgach: 1,8 i 9. Protesty mają być
skierowane „przeciwko terorowi bo-
jówek, uprawianemu w tych okrę-
gach w dniu wyborów, wskutek cze-
go wyborcy nie mogli oddawać swo-
bodnie kartek wyborczych”.

Tak pisze sanacyjny „Przegląd
Poranny”, Ciekawe tylko, jakie to
były owe bojówki? Coś wygląda na
to, że 100 tysięcy osób złożyło swe
głosy na Stronnictwo Narodowe pod
,terorem endeckich bojówek”. Wszy
scy w Polsce myślą, że jest inaczej,
a tu lymczasem.. okazuje się, że
„krónk' nie tylko zaczął, ale i nie
dał się.
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DZIENNIK MILENSKI 73

Ato nie jest pewny, Że mu włości bartkę do głosowania niech sprawizi © BiurzeNr. Róm. Gybórcz.
przy ulicy Orzeszkowej Ne 11 telefon 11-66,

KRONIKA.
Doroczna procesja w parafji

po-Bernardyńskiej.
Zwyczajem lat ubiegłych probo-

stwo paratji po-Bernardyńskiej zor-

ganizowało w dniu wczorajszym do-

roczną procesję. Wieczorem o godz.

5 ks. prałat Sawicki odprawił uro-

czyste nieszpory, po których wyru-

szyła z kościoła procesja. „Tegorocz-

na procesja swemi rozmiarami zna-

cznie przewyższała wszystkie do-

tychczasowe.  Procesję prowadził

ks. prałat Sawicki w asyście ducho-

wieństwa.  Przeciągneła ona ulica-
mi: św. Anny, Młynową, Zarzeczną

i przez Metropolitalną oraz św. An-
ny powróciła do kościoła. 0

Ulice, którędy kroczyła procesja,
były pięknie udekorowańe kwiata-
mi i zielenią. Nadto w wielu oknach

i na balkonach były wystawione о-

brazy świętych, przybrane girlanda-

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

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

2-90); sukc. Chomiczewskiego — W.

Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr, 29 i

Chróścickiego — ul. Ostrobrumska Nr. 26,

oraz wszystkie na przedmieściach, prócz

Snipiszek.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— W  oktawę Bożego Ciała.
Onegdaj w kościołach O. O. Boni-
fratrów i Najświętszego Serca Je-

zusowego odbyły się uioczyste pro-
czasie któ-cesje Bożego Ciała, w

rych odśpiewane zostały „Cztery

Ewangelie".
Zarówno w jednej procesji, jak i

w dugiej brały udział tłumy wier-
nych.

OSOBISTE
— Dyrektor Oddziału Banku Poł-

skiego, p. Euz. Wardejn, po powro-
cie z urlopu z dniem 5 bm, objął u-
rzędowanie,

Z MIASTA.
— Ilość potrzebujących pomocy

wzrasta. W! ubiegłym miesiącu spo-
łeczny Komitet Pomocy Biednym i
Żebrakom zarejestrował 10 nowych
osób, potrzebujących pomocy  spo-
łecznej.

Rzecz charakterystyczna, że w
roku bieżącym, mimo okresu letnie-
go, żebractwo nie dość że się nie
zmniejsza, ale wzrasta

Nienormalne to zjawisko można
tłumaczyć jedynie tylko wciąż po-
garszającą się sytuację mieszkań-
ców a.

SPRAWY MIEJSKIE.
— mspekcje balkonów. Na tere-

nie miasta specjalna komisja tech-
niczna przeprowadziła inspekcję
balkonów. Badania fachowe wyka-
zały, iż nie wszystkie balkony w
Wilnie odpowiadają bezpieczeństwu
i niektóre z nich winne być w ciągu
trzech tygodni usunięte Kilkanaście
balkonów ma ulec przeróbce i re-
montowi.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Żony i dzieci dezerterów mo-

śą być pozbawione obywatelstwa.
Najwyższy Trybunał Administhracyj
ny wydał ostatnio orzeczenie w do-

mi z kwiatów ji zieleni, a na bra-
mach wszystkich domów powiewały
chorąświe o barwach narodowych.
Pierwszą Ewangelię odśpiewał ks.

Kisiel przy ołtarzu, urządzonym ko-
ło kaplicy „Stopni”, zaraz po wyj-
ściu procesji z kościoła; drugą od-
śpiewał ks. Bielawski przy ołtarzu
obok krzyża na Zarzeczu, II Ewan-
gelję — ks. Nowak koła ołtarza,
wzniesionego przy ścianie domu Nr.
5 na ul. Zarzecznej, czwartą zaś ks.
kanonik Jasiński przy ołtarzu koło
klasztoru Sióstr Bernardynek na ul.
św. Anny.
WĄ procesji parafjanie wzięli bar-

dzo liczny udział, Nadto brało w niej
udział szereg osób z 'nnych paralij
oraz parę małych wycieczek szkol-
nych z prowincji.

: HANDEL 1 PRZEMYSŁ,
— Truskawki i czereśnie obro-

dziły. Dotkliwe - majowe chłody
oszczędziły najbardzie; truskawki i
czereśnie, których podaż na rynkach
wileńskich i w sklepach jest o-
gromna.

Wi dniu wczorajszym ceny  tru-
skawek na targach wileńskich noto-
wane były od zł. 1.20 do 1.40 za 1
kilogram.
— Ceny nabiału i jajj Ceny na-

biału i jaj według notowań Związku
Spółdzielni Mleczarskich i Jajczar-
skich w Wilnie, Końska 12. Dnia 5
czerwca 1934 r. Ceny detaliczne w
nawiasach. Masło za 1 kg.: Wybo-
rowe 2.10 (2.40), Stołowe 1.90
(2.20). Sery za 1 kg.: Nowogródzki
2.20 (2.60), Lechicki 1.90 (2.20), Li-
tewski 1.70 (2.00). Jaja za 60 szt. de-
tal za 1 szt: Nr. 1 — 3.90 (0.08), Nr.

Ż ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Zebranie kupieckie. Dzisiaj

o godz. 20-ej odbędzie się w lokalu
Stowarzyszenia  Kupc. i Przem.
Chrześcijan w Wilnie zebranie spra-

(twa skarbu. Na zebranie to winni
przybyć zarówno kupcy zrzeszeni,

dziennym bardzo ważne sprawy.
— Z Towarzystwa Pań Miłosier-

dzia św. Wincentego a Paulo.
Wi niedzielę o godzinie 6-ej po po-
łudniu w sali Śniadeckich U. S, B.

warzystwa Pań Miłosierdzia
Wincentego a Paulo. м

Przykładem lat ubizgłych Zarząd
Towarzystwa prosi gorąco o przy-
bycie na zebranie wszystkie człon-
kinie i wszystkie osoby dobrej woli,
dla których wezwanie „bądźcie mi-
losierni''... nie jest czczem słowem,

które niosą w życie dobro ij miłość
i współczucie dla ńędzy. Niech
wspólna godzina myśli, uczuć i słów,
poświęconych sprawie najuboższych
w mieście, zachęci jednych i wzmoc-
ni innych, przekona wszystkich, jak
niezbędnie potrzebną jest zrzeszo-
na praca, by ulżyć tym' nieszczęśli-
wymi do których zairzałą nędza, niosłej sprawie pozbawiania obywa-

telstwa za uchylanie się od obo-
wiązku służby wojskowej. N. T. A.'
orzekł, że władze administracyjne

głód, grzech i ciemnota.
Rada Centralna łow. Pań Mi-

łosierdzia św. Wincentego a Paulo.
— 226 Środa Literacka w dniu

2 — 3.30 (0.07), Nr. 3 — 3.00 (0.06).'

wozdawcze z delegacji do minister-

jak też i niezrzeszeni. Na porządkui

św.'
i ZAMÓWIENIA ZAMIEJSCOWE ZAŁATWIAMY ODWROTNĄ POCZTĄ

KONTO P.K.O.

są uprawnione do pozbawiania oby- dzisiejszym będzie gościła dr. Tade-
watelstwa nietylko dezerterów, ale. usza Makowieckiego, członka zarzą-
także i ich rodzin. Na podstawie du Polskiego Instytutu Literackiego
rozporządzenia Rady Obrcny Pań- w Warszawie, cenionego krytyka li-
stwa z r. 1920 w: decyzji o pozbawie-
niu obywatelstwa może być zastrze-
żone, że skutki jej rozciągają się rów
nież na żonę uchylającego się od
służby 1 jego dzieci w wieku do lat
18. Następować to może we wszyst
kich wypadkach, gdy stwierdzona
została szczególna zła wola rodzi-
ny i jej pomoc w dezercji.
— Kto dziś staje przed komisją

poborową? Dziś w lckalu komisji
poborowej (Bazyljańska 2) winni
stawić się do przeglądu mężczyźni
urodzni w roku 1913-ym z nazwi-
skami rozpoczynającemi się literą
$, zamieszkali na terenie III i V ko-
misarjatów P. P.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Przed wyborami dziekanów.

W połowie bm. w gmachu uniwer-
sytetu wileńskieżo odbędzie się po-
siedzenie rady wydział<wej U. S. B.
celem wybrania nowych dziekanów
na rok akademicki 1934/35.  Dzie-
kani w myśl nowych zarządzeń wy-
bierani będą corocznie.

ŻYCIE GOSPODARCZE
— Qstrożnie przy eksporcie do

Niemiec. Jak się dowiaduje Izba
Przemysłowo - Handlowa w Wilnie
nie należy liczyć na wprowadzenie
zarządzeń, któreby ułatwiały eks-
porterom polskim rozrachunki z
Niemcami. Eksport połączony z za-
mrożeniem należności w Niemczech
jest niepożądany, to też wydaje się

terackiego, który wygiosi odczyt na
temat: „Poglądy Mickiewicza na
sztukę”, Po odczycie odbędzie się
koncert utworów wokalnych Chopi-
na, Moniuszki, Paderewskiego, Że-
leńskiego, Maszyńskiego i in. do
słów Adama Mickiewicza, w wyko-
naniu chóru męskiego i p. Wandy
Hendrich. Początek c godz. 20.30

SPRAWY SZKOLNE.
— Dyrekcja Kursów Pielęgno-

wania i Wychowania Dzieci, egz. od
1925 r. w Wilnie, oraz Kursów Han-
dlowych powiadamia, iż zapisy na
powyższe Kursa przyjmowane są
codziennie w sekretarjacie Kursów
ul. Mickiewicza 22 — 5 od 5 —7
godz. wiecz.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
—21 rabinów w Wilnie, W Wil-

nie obraduje zjazd Mizrarchistów
(żydów religijnych) z terenu Wileń-
szczyzny. Na zjazd przybyło 69 de-
legatów, w tem przedstawiciele
Warszawy. W zjeździe bierze udział
21 rabinów.
— Żydzi protestują przeciwko

Anglj. Wczoraj wieczorem w sali
teatru ludowego przy ul. Ludwisar-
skiej odbył się wiec protestacyjny
zwołany przez organizacje sjoni-
styczne. Wiec miał na celu wynie-
sienie protestu przeciwko zarządze-
niom Anglj; ograniczającym  emig-
grację żydów do Palestyny.
— i ja żydów, Z Wilna wskazanem zachowywanie przy eks-

porcie do Niemiec najdalszej ostroż-
ności, upewniając się KaBddrózowó,|
czy firma odbiorcza posiada potrzeb-'
ny przydział dewiz. !

oraz z województwa wileńskiego w
okresie od 1 stycznia do 15 maja rb.
wyemigrowało do Birb'dżanu, Pale-
styny i innych krajów 456 żydów w
tej liczbie 89 kobiet.

 

Założyciel i dotychczasowy Dy-
rektor Kongregacji Dobrej Śmierci
ks. jezuita Wilusz opuszcza nasze
miasto, udając się do Ameryki, gdzie
będzie prowadzić prace misyjne.
Odjeżdżającego kapłana žegnano bar
dzo serdecznie na akademii, specjal-
nie dlań zorganizowaną przez Za-
rząd Kongregacji Dobrej Śmierci.
Wspomniana akademji odbyła się w
pięknie udekorowanej sali popisowej
gimnazjum O. O. Jezuitów przy ul.
Wielkiej 58.

Do licznie zebranej ludności ka-
tolickiej przemówił wiceprezes Kon-
gregacji, p. M. Michniewicz, oma-
wiając króciutko charakter uroczy-
stości 1 informując zebranych o wy-
jeździe ks, dyr. Wilusza. Chór koś-
cielny św. Kazimierza odśpiewał pod
kierownictwem p. prof. Kowalskiego
pieśń religijną, poczem „Modlitwę”
„Moniuszki oraz „Ufajcie'. Również
, dobrze wypadł śpiew solo W. Włod-
ka, który posiada piękny i czysty
głos. Wykonał on kilka trudnych
utworów. W) dalszej części chór od-

 
śpiewał „Modlitwę do Matki Bo-,
skiej” i „Na skrzydłach” Studziń-|
skiego. Następnie członkini chóru!
św. Kazimierza, p. Michalina Koz-

UROCZYSTA AKADEMJA W GIMNAZJUM
0. 0. JEZUITÓW.

którem pożeśnała lks. dyr. Wilusza
imieniem reprezentowanego chóru,
życząc jednocześnie powodzenia i po
myślności w pracy za oceanem. Po
deklamacji Marysi, chór odśpiewał
„Nie opuszczaj nas Matko', poczem

p. J. Łagunówna, uczenica Konser-
watorjum Muzycznego, posiadająca
mile brzmiący głos, wykonała solo
„Awe Maria“ — Lucci.

Cafokształt działalności ks. Wi-
lusza i to zarówno na terenie Kon-
śragacji Dobrej Śmierci, jak i chóru
św. Kazimierza, omówił prezes Kon-
gregacji p. [Władysław Dyga, w
końcu podziękował ks. dyr. Wiluszo
wi za jego owocną, długoletnią i po-
żytecziią pracę.

Nastąpiły jeszcze dalsze dekla-
macje 1 spiew chóru męskiego Kon-
gregacj, który pod kierownictwem
p. prof. Kowalskiego wykonał „Pieśń
dziękczynną.

Następnie zabrał głos ks. Wilusz,
oświadczając, iż ta piękna uroczy-
stość wzruszyła go bardzo i że jest
to jeden z najpiękniejszych dni w je-
$o życiu.

{
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W OBRONIE MŁODZIEŻY.
Tak się już utarło przekonanie jest każdy zły mąż, oszustem, który

wypowiadane zawsze przez starsze nietylko złamał przysięgę daną
pokolenie, że młodzież obecna jest "przed ołtarzem, ale ciągle kiamie, o-
gorszą od swych dziadów 1 ojców. szukuje, żyje brudem i fałszem, a w
Narzekają na zanik etyki, ideałów, najbliższych istotach widzi tylko ku-
amoralność, jednem słowem Kwin- ie u nogi.
tendencją tych utyskiwań jest niby| Czyż taki dom rodzinny to nie
fakt, że młodzież obecna stoi o wiele kuźnia, gdzie się wykuwa amoral-
nižej od poziomu młodziezy przed- |ność, gdzie zabija się w młodzieży
wojennej. wiarę w miłość, w przyjaźń i szacu-

Jesi to straszna niesprawiedli- |nek dla starszych wreszcie
wość, ktorą mogą popełniać tylko| Nie krzywdźmy młodzieży bezwin
ludzie niezastanawiający się nad
zjawiskami życia obecnego, nad tem,
czeżo nie było w pokoleniu przesz-
łem, a mianowicie: złych przykładów
ludzi starych ; braku ostracyzmu to-
warzyskiego, któryby piętnował to
moralne rozchełstanie się ojców, ma.
tek a nawet dziadków.

Dawniej w takiem stosunkowo
dużem mieście jak Wilno było kilka
osobników, którzy zwracali na sie-
bie uwagę społeczeństwa swoją roz-
pusta, — hazardem,— marnowaniem
grosza. Ci ludzie byli na indeksie to-
warzyskim, domy rodzinne, szanowa-
ne były dla nich zamknięte, Jeżeli
ktoś wspominał o nich przy młodzie- łowska wygłosiła przemówienie, w!
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odbędzie się doroczne zebranie To-' WILNO, w

Najwięcej wyemigrowało  mło-
dzieży do birbidżanu, a najmniej do |
Palestyny. Wi połowie lipca ma|
wyjechać grupa techników  żydow-|
skich do birbidżanu, gdzie będą za-
trudnieni w przemyśle sowieckim.

 

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernaradyńskim, Dziś o godz. 8 m. 30 w.
na scenie Teatru Letniego lekka komedja

pt. „Małżeństwo i Jazzband* — pióra CI.
Vautela i P. Vebera. Świelna gra całego

zespołu. Reżyserja — W. Ścibora, oprawa

'ceniczna — W. Makojnika.

Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. „Małżeń-

stwo i jazzband”.
— Teatr Muzyczny „Latnia*, Występy

Janiny Kulczyckiej. Dziś, przebojowa ope-
retka „Orłow”. W roli głównej znakomita

śpiewaczka Janina Kulczycka. Publiczność
przez cały wieczór jest pod wrażeniem

świetnej gry zespołu, na czele ktorego pri-

madonna Janina Kulczycka i K. Dembow-

ski, zbierają zasłużone oklaski, Balet w,

układzie J. Ciesielskiego wykona szereg

efektownych tańców i ewolucyj. |
— „Bohaterowie”. Rozpoczęły się przy-

gotowania do wystawienia wartościowej

operetki „Bołiaterowie* osnutej na tle u-
tworu B. Shawa.

 
|

nówce, jutro w Wołkowysku

komedję Z. Geyera pt. „Kobietka

ganckiego świata”.

Polskie Radjo Wilno.
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 roln. 15.00: Muzyka (w
przerwach transm. tragmentu Vil Miedzyn
zawodów konnych). 16.00: Muzyka lekka.
16.45: Pogad. muzyczna. 17.00: II transm.
fra$m. 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
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.

świetną

z ele-!

Czwartek, dnia 7 czerwca

46.50: Pieśń. Muzyka, Dzien. per.. 11,57:
Cza». 12.00: Hejnał. Kom. metevr. Przegląd
prasy. 12.1: Muzyka lekka. Dzien poł. 13.05: Progr. dla drieci, 13,20: Arje i fanta-

 

SZUKA CIEBIE
Nie chowaj się... Nie uciekoj...

Nawiąż porozumienie..

się wybrać i obdarzyć mojąt<

kiem... Ale musisz przedewszyst-

umożliwić Szczęściu kontakt ze

sobą. Losy 1-ej klasy już przygo-

towaliśmy dla Ciebie w szczęś-

liwej kolekturze A. Wolańska.

Ciągnienie 19 czerwca r. b.

WOLAŃSKA --—---
SP OR T

 

„Wiwat ŻY: to tylko jako o przykładzie za-
i straszającym, do jakiego niskiego
poziomu dojść może człowiek, który
w. sobie nie szanuje tej iskry Bożej,
która odróżnia nas od zwierzęcia.

Na co dzisiaj patrzy młodzież, co

Odspiewaniem pieśni
niech żyje” zakończono piękną
rzewną uroczystość, m,r,S,

7 ona widzi na ulicy nawet?
€ZE 5 ciE , Nierzadkie są wypadki, że

a czieci spotykają ojca w  towarzy-
stwie damy takiej, że nawet młody
chłopak, lub dziewczynka intuicyj-
nie wyczuwa, że to „taka” kobieta,
która oprócz wartości pugilaresa
riezna imnej wartości.

Czyż może mieć młodzież szacu-
nek dla siwych włosów niemal osiem
dziesięcioletniego „dziadusia”, wi-
dząc jak na ulicy tuli do swego boka
jakąś lafiryndę, której specyficzna
iagon de tenir odrazu zdradza poko-
jówkę w roli damy od flirtów, z Ca-
sanową zramolowaciałym w poszu-
kiwaniach emocji.

Czy żona, /która jest najbez-
wstydniej dradzana, poniewierana,
zachowaniem się podobnego męża
|może być dobrą matką? Skąd ma
czerpać tę dobroć kobiecą, spokój,
równowagę w postępowaniu z dzieć-
mi, kiedy bezustannie przeżywa dra-
mat, że, zamiast mężą i przyjaciela,
ma do czynienia z wrogiem, jakim

Pozwól

iem nobyć los loteryjny, aby

IELKA 6.

ŚMIAŁA WYPRAWA DR. WACŁAWA
KORABIEWICZA ŻAGLOWYM KAJA-

KIEM DO SZANGHAJU.
Wailnianin dr. Wacław Korabiewicz z

żoną wyrusza dn. 15 lipca rb. z Kołomyji
Francji komunistow. žaglowym kajakiem o gas,

BARANOWICZE. (Pat.) W. prowadzi Prutem, Czarnem Morzem, Bosio-
dniu 3 b. m. pociągiem pośpiesznym rem, morzem Marmora, uastępnie cieśniną
z Warszawy do Stołpców przeje- Dardanelską morzem Egiejskiem, morzem
chało 240 komunistów, którzy zo- Śródzitmnem, rzeką Euirat do zaloki Per-
stali wysiedleni z Francji. Są oni skiej, a stamtąd oceanem Indyjskim do In-
przeważnie w wieku 24—30 lat, dyj, rzekami: Ind i Ganges do Sjamu, An-

namu * morzem Chińskiem do Szanghaju.
: | Wyprawa obliczona jest na 2 lata,
EPEE ы Dr, Wacław Korabiewicz jest członkiemony jałmuznicze „Caritasu". z go w roku 1928 zdobywa on mistrzo-
E TT iurystyczne P. Z. T. W. W r. 1929 od-

ы bywa wyprawę z Polski do Stambulu kaja-
KRONIKA POLICYJNA. jkiem, « w następnym roku tym samym ka-

— Podpatrzono ukryty skarb. Falkow-|

7192. :

Przejazd wysiedlonych z  
jakiem kontynuuje podróż ze Stambułu

Trasa |

| samobójstwo

ski Jan (Beliny 9/1), emerytowany generał,
zameldował w policji iż w dniu 29.V rb.
we wis Kuprjaniszki, schował pod belką w
stajni mały porttel skórzany, zawierający
36 monet złotych ros. po 10 rubli i banknot
100 zi. Po upływie 1U minut sprawdzając,
stwierdził brak portielu Poszkodowany|
oblicza straty na sumę 1700 zł. Podejrzane-|
go o kradzież Widuto Antoniego, m-ca
Kuprjaniszek, zatrzymano.  Portielu z go-,
tówką narazie nie odnalezion .
— QOkradzenie przytułku dla starców.|

Nieznani sprawcy zapomocą otwarcia drzwi
frontowych dostali się do przytułku dla
starców w Kalwarji, skąd skradli gardero-
bę i bieliznę, ogólnej wartoś i 217 zł. Do-
chodzenie prowadzi Palieja.
— Kradzież z budynku skarbowego.

Tomaszewicz Bolesław, gajowy lasów pań-

1

'

<— Teatr Obiazd 6 dziś w Haj-| stwowych, zam. w Ponarach, zameldował o| na mecz lekkoatletyczny z lialją, który
a yć WAM | kradzieży 5-ciu szyn żelaznych z budynku,! się odbędzie dn. 17 czerwca weWłoszech.

„należącego do Dyrekcji Lasów. Dochodze-|
nie policyjne ustaliło, że kradzieży dokonał
Rodziewicz Alfons, mieszkaniec wsi Ru-
wiańce, którego zatrzymano.

WYPADKI.
—Sam sobie wymierzył karę. Na

cmentarzu żydowskim znaleziono wisielca,

I

Sa że był to z ma jąco:
(Sofjaniki 4), lat 36, który w iu m,| A ; :
oblał swą żonę kwasem  siarczanym, po-| 100 m. — Biniakowski i Trojanowski II,
czem zbiegł. Zwłoki zabezpieczono do 400 m. — Biniakowski i Drozdowski,
dyspozycji władz sądowych.

Nożem w skroń. Bejkus Norbert
(Praczkarnia 15), lat 27, usiłował popełnić

rzez uderzenie się nożem w
lewą skroń. Pogotowie Ratunkowe udzie-
liło pierwszej pomocy. Stan nie jest grož-
ny. Przyczyny usiłowania popełnienia sa-
mobójstwa narazie nie ustalono.

 

zje operowe (płyty). Wiadomości o ekspor-
cie 1 giełda roln. Program dzienny. 15.50:
Pogad. strażacka. 16.00: Recital śpiewaczy.
16.25: Utwory fortep. 17.00: „Wartość wy-
chowawcza języka polskiego w szkole i w
domu — odczyt. 17.15: Konceit dla mło-
dzieży (płyty). 18,00: „Matka i dziecko pod
wpływem wychowania fizycznego” — pog.
18.15: Słuchowisko. „Skrzynka pocztowa”.
19.15: Uroczystość Lajkonika. Sport, Wil.
kom. sport. „Myśli wybrane”. Koncert. Dz,
wieczorny, 21,00: Trąbka i capstrzyk z Gdy=
ni. Codz. odc. pow, 21.12: Recital skrzyp-
cowy. 22.00: „Spór o „Ogniem i Mieczem”
22.15: Muzyka taneczna. Kom. meteor.  

W 1931 roku dr. Korab'ewicz
karz statku szkolnego

| zwiedza Afrykę, Amerykę Południową i
państwa skandynawskie. Obecnie jednak
dr. Korabiewicz, uważając widocznie wy-
prawę statkiem za zbyt monotorną, orga-
nizuje sobie kajakową wyprawę do Sztam-
nizuje sobie kajakową wyprawę do Szag-
haju. (Pat.).

jako le-
„Dar Pomorza”

SKŁAD POLSKI NA MECZ LEKKOATLE-
TYCZNY Z ITALJĄ

Polski Związek Lekkoatletyczny ustalił
w poniedziałek skład reprezentacji polskiej  alouainquoy  zojum9i a[nulaqo uaj pe, ĄS
nie uzżodnione jeszcze ze Związkiem włos-
kim. Naturalnie, zawodnicy ci wyjadą tyl- |
ko wówczas gdy Włosi zaakceptują dane
konkurencje, „ +

Sklod Polski przedstawia się następu- |

1500 m. — Kuźmicki t Sidorowicz,
5096 m. — Kusociński i Fia'ka,
110 m. przez płotki — Trojanowski I

i Nowosielski, k
400 m. przez płotki — Kostrzewski

i Maszewski,

| IRUTENETDSRNR TI,

Skutki rozwydrzenia mto-
dzieży wiejskiei.

;WILNO TROKI. Pomiędzy
mieszkańcami wsi Bieciukilnia, gm.
turgielskiej, powstała bójka, w cza-
sie której Sworobowicz Jan, lat 17,
zadał dwie rany nożem Bohdziulowi
Piotrowi, lat 49. Rannego w stanie

nej, a i tak często nieszczęśliwej w
swem rodzinnem otoczeniu najwcześ
niejszem może, otoczmy ją miłością

i zaufaniem. Niech nas starszych po-
łączy z nią węzeł przyjazny pojmo-
wania przeżyć tak jaskrawych w
wieku młodocianym. Nie napróżno
wołał Słowacki: „Niech mi się wró-
cą znow młodości siły -- iecz nie
wracają młodości cierpienia!',
A nawet i za winy popełnione,

zanim potępimy, dowiedzmy się, w
jakiej atmosierze wyrosły te kwiaty
ludzkości — dzieci, i co im dać mo-
gło życie rodzinne,
Taki stary ojciec, co cynicznie sam

przyznaje się do hulanek z kochan-
kami, taki wujek bezzębny, jadem
plujący na „nieetyczną“ miodziež, a
sam z jakąś jejmością obnoszący
swoją rozpustę w biały dzień po uli-
cach i cukierniach, wówczas, gdy
stara zona ciężko pracuje w domu
powinni być postawieni pod pręgierz
opinji publicznej. Nie łysima i siwe
włosy są emblamatami szanowanej
starości, ale czyste, prawe postępki,
dziesiątki lat uczciwych. Źnajdźmy
w sobie dosyć cywilnej odwagi, aby
umknąć z podaniem ręki takim gor-
szycielom młodzieży, bez względu na
wiek i stanowisko takich ludzi; niech
się oczyści atmosfera, którą oddycha
teraz nasza młodzież, a która musi
wyciskać swoje znamię na młodo-
cianej duszy,

Nie:h młodzież kocha się, niech
szumi „ak świeże piwo, niech prze-
żywa swoje — sny młodości pod bacz
nem, kochającem okiem nas, starych
swych przyjaciół. Niech w trudnej,
przełomowej chwili swego życia
idzie do nas wypróbowanych žy-
ciem emerytów z ufnością po radę i
pomoc, szanując nasze wspomnienia.
Ale wpierw my starzy zasłużmy na
to swojem życiem i postępowaniem.

ю Natalja Olszewska.
Bobrowszczyzna, 22 maja. 
ii

 

} Sziateta olimpijska — Kostrzewski, Bi-
| niakowski, Drozdowski i Trojanowski II,

i Skok wdal — Sirotka i Nowak,
Skok wzwyż — Pławczyk i Chmiel,
skok o tyczce — Sznajder | Kluk,

Rzut oszczepem — Władysł+w Mikrut
|i Lokajski,

Rzut kulą — Heljasz i Siedlecki,

Rzut dyskiem — Heljasz i Siedlecki,
Trójskok — Sikorski i Luckhaus,
Skład ten budzi poważne zastrzeżenia

co do iormy naszych zawodników, z któ-
rych większość prezentuje się bardzo
słabo.

>ażSORDOA ok ai kiai CAO

Cygańska «księżna krwi»
Skazana za kradzież.

Bardzo ciekawa rozprawa rozpa-
trywana była w sądzie grodzkim w
Lipnie. Cyganka Papina z królew-
skiego rodu Kwieków oskarżona zo-
stała o wyłudzenie od Reginy So-
bocińskiej ze Skąpego 220 zł, i biżu-
terji, będącej własnością siostry So-
bocinskiej,

Podłożem sprawy była nieszczę-
śliwa miłość. Sobocińska chciała,
aby cyganka przez czary wróciła jej
niewiernego narzeczonego. Kwiekó-
wna znając naiwność zakochanych
kazaia przynieść Regince jajko, świę
coną wodę ; inne akcesorja sztuki
cygańskiej, poczem wyrwała trzy
włosy z głowy (oczywiście nie swo-
jej) i odprawiłą misterjum.

Lekkomyślny narzeczony po tym
eksperymencie cyganki powrócił do
narzeczonej na... chwilę. Ucieszona
Sobocińska darowała cygance wyżej
wspomniane rzeczy.

‚ Na sprawę tą inaczej zapatrywał
się sąd, który skazał Kwiekównę,
nie zważając na jej królewskie po-
chodzenie, na 6 miesięcy więzienia
z zawieszeniem wykonania kary,

«Qrder» za 30 złotych
Wiadze sądowe prowadzą docho-

dzenia w sprawie, która rzuca cha-
rakterystyczne: światło na obecne
stosunki w Polsce. W, toku procesu
o łapówki w ministerstwie sprawied-
liwości przeciwko Kani i Dąbrow-
skiemu wyszło na jaw, że Kania bę-
dąc w zmowie z b. kapitanem Ja-
sińskim - Jasińczykiem sprzedawał
nieistniejące ordery i odznaczenia

 

 bardzo ciężkim odwieziono do szpi-
tala w Wilnie,

po 30 złotych, naciągając w ten spo-
sób kiika tysięcy osób na prowincji.   
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w sprawie komasacji.
Otrzymaliśmy z prośbą o zamieszcze

nie następujące dla listy:
i

MW. N-rze „Dz. Wal.“ z dn. 23 maja
r. b. My gospodarze wsi Szurpaki,
gminy Jodzkiej, pow. Brasiawskiego,
przeczytaliśmy art. p. t. „Fiina i do-
niosła sprawa', w którym omawia
się potrzebę komasacji gruntów w
wioskach. Jeśli Sz. Pan Redaktor za-
mieścił ten artykuł, to my jako właś-
ciciele gruntów w. nieskomasowanej
wsi prosimy również o zainieszcze-
nie naszego listu.

Widząc naocznie na ile lepiej ży-
ją gospodarze w naszych okolicach
na kolonjach i chcąc raz wyzwolić
się 4 uieszczęścia, jakiem jest sza-
chownica gruntów w; wioskach, ze-

braliśmy w zeszłym roku w naszej
uiedużej wioseczce około tysiąca
złotych i odesłaliśmy do Urzędu
Ziemskiego z proźbą o jaknajszybsze
rozpoczęcie komasacji i powierzenie
prac mierniczemu, którego my zna-
my, i od tego czasu rozpoczęło się
piekło w: wiosce. Byliśmy pewni, że
pomiar na wiosnę się rozpocznie, bo
chyba za tysiąc zł. można choć coś
zacząć robić, a dalej choć z ostat-
niego, a płacilibyśmy, byleby otrzy-
mać działki do siewu żyta, a tu nic
ito w dodatku w tym samym arty-
kule mówi się, że ze zgłoszonych do
komasacji w Dziśnieńskim powiecie
380 wsi robi się tylko 65, to chyba i
w naszym powiecie robi się tak sa-
mo, a w wiosce od czasu rozpoczęcia
mowy o komasacji wszystko poszło
do góry nogami. Niema żadnego ро-
rządku, ludzie czekają z dnia na
dzień kolonji, więc nikt nie dba o
płoty, o swoje i cudze posiewy i łą-
ki, obsiewa się byle jak, nawozu nie
wywozimy, bo każdy zajęty tylko
myślą o kolonji. Jesteśmy w rozpa-
czy, bo co mamy robić? Nam po-
trzebne kolonje, odesłaliśmy pienią-
dze, żeby choć zacząć robotę, a tu
nic. Przecież te 1000 zł. płaciliśmy
z ostatniego, myśląc tylko o dział-

 

BZIŚ WIELKA SENSACJA!

ВЕМОА «С му йа 22СЛУ na Wilnem»
Nowicka Stanistawa(działblerą: Kró.

lewa Tanga

НЛ
Kierewnik artystycz:

ny I reżyser

Ceny biletów nie podwyższone.

FRANCISZKA GAAL
andaiw Budapeszcie

02141 Genjaina, nie-

каг

kach niejeden teraz je bez chleba,
niektórzy posprzedawali ostatnie,
krowy a Urząd nic nie robi. Niechby,
jeżeli sam nie nadąży, pozwolił po-
dzielić się jakoś prywatnie, bo nam
przychodzi się ginąć. Choć nie chce-
my o tem mówić, ale jesteśmy bardzo
rozgoryczeni, bo w okolicy niektóre
wioski komasują się, które mniej za-
płacity, a nas za nasze pieniądze nie
chcą mierzyć. My; zwracamy się do
Urzędu Ziemsk. z zaufaniem, prosi-
my, wysyłamy pieniądze i niemoże-
my się doczekać! Ciężko nam to pi-
sać, ale nie mamy wyjścia, dla nas
pozostało jedno z dwóch, czy jeść
kilka lat bez chleba (bo przy obec-
nych warunkach życia w wiosce te-
go doczekamy) — czy wołać o po-
moc i ratunek.

Jeszcze raz gorąco prosimy o 0-
publikowanie niniejszego.

(Wieś Szurpaki dn. 25 maja 1935.

Siemion Siediukiewicz, Zachar Zdan
kowicz, Iwan Doroszczonek, Wło-
dzimierz Ławrynowicz, Leon Pola-
goszko, Mikołaj Polagoszko, Antoni
Arabo, Jan Polagoszko, Ilja Zdan-
kowicz, Iwan Polagoszko, Wincenty|
Doroszczonek.

zupełnie słusznie mówi się w po-
mienionym na początku artykule,
wszystko niszczy się, bo każdy go-
spodarz już nie chce ulepszać swoich
gruntów, bo może zostaną komu in-
nemu, budynki również stoją z dziu-
rawemi dachami, bo poco prawić,
kiedy może jutro trzeba będzie prze-
nosić. Ten artykuł, który wymienia-
my, otwiera nam oczy, bo my myśle-
liśmy, że to tylko u nas i w okolicy,
a okazuje się, że tak wszędzie, do
czego w takira razie dojdą zą parę
lat wsi, mamy najlepszy przykład na
sobie. u

Urząd Ziemski musi nareszcie
wejść w położenie rolnika w niesko-
masowanej wiosce, zobaczyć te pa-
rokilometrowej długości sznurki nie-

DKIENNIE MIEREDEIс

Z KRAJU.
Pożar wsi Torkacze w woj. nowogródzkiem.

42 domy mieszkalne spalone.

Dnia 5 bm., o godz 8-ej rano ogniu spaliło się kilkadziesiąt sztuk
wybuchł pożar we wsi Torkacze, ptactwa domowego, kilka prosiąt a

|gm. Kuszelowo, pow. Nowogródz- jedna osoba została poparzona. Wy-
|kiego, który strawił 42 domy miesz- sokość strat i przyczyń pożaru nie
Ietis 174 budynki gospodarcze. —№ ustalono.

Tragiczne.zajście pod Budsławiem.
Z Budsławia donoszą, iż w dniu

wczorajszym we wsi Pietraszki gm.“
budsławskiej zdarzył się wstrząsają-
cy wypadek. Mianowicie umysłowo ciężko poranił Rusakiewicza i zbiegł
chory Jan Matusewicz wprzystępie nad rzekę Serwecz, gdzie widząc
ataku szału porwał siesierę i począł zbliżający się tłum wieśniaków z
rąbać swoją żonę Anielę, a gdy ta drągami i siekierami, rzucił się do
padła nieprzytomna, szaleniec rzucił wody ; utonął.

siekierą. Między szaleńcem a na-
padniętym wywiązała się walka na
śmierć i życie. Silnie;szy szaleniec

kiedy szerokie na 2 metry, na któ-
rych na samym tylko środku rośnie
coś podobnego do zboża, i komaso-
wać, a komasować jak najprędzej, bo
wsie czekają, a gospodarstwa nisz-
czą się. Piszemy to dlatego, że wieś
sama płaci zgóry część pieniędzy,
których wystarczy na rozpoczęcie
roboty w: wiosce, mierniczych chyba
nie brakuje, jak się coś będzie robiło,

się z kolei na swego szwagra Rusa-|
kiewicza i począł go również rąbać GŁĘBOKIE. (Pat). W: majątku

koju sypialnego właściciela
„majątku Leonarda Kario

tego

nieznany.

też pójdą.

Rannych zabrano do
gdzie dogorywają.

szpitala,

Zamach na życie właściciela majątku.
sprawca rzucił przez okno granat

| Zaucie pow. dziśnieńskiego do po- ręczny. Granat nie wybuchł, wybił: ryż 34.951/s — 35,04 — 34,87, Praga 22.04—
jedynie szybę i upadł na parter
okna. ' į p 1 jad , : в ik + Lac lik ma

AANBA “*| Stan chorėb zakažnych w Wileūszczyžaie.į IL.
Jeden z gospodarzy naszej wsi

przeczytał w: „Dzienniku Wileńskim"
z dnia 23 maja r. b.

tem na zebraniu my wszyscy, choć
piąte przez dziesiąte, ale zrozumie- |,,Dziennika Wileńskiego" o zamiesz-

liśmy, że ze scaleniem wsi, które są czenie naszego listu, może inne wio-
w: szachownicy, jest bardzo źle, bo
Urzędy Ziemskie wedłuż tego arty-
kułu robią tylko w tym roku w po-
wiecie Dziśnieńskim, sąsiadującym z
nami o ' część wsi, zgłoszonych do
komasacji, wielkiej różnicy i u nas
w pow. Brasławskim chyba niema.
My sami też czekamy komasacji j już
nawet w zeszłym roku wpłaciliśmy
część pieniędzy i wiemy, jak do dob-
rze z dnia na dzień wyglądać, czy 

Balet Cesarskich
biowsk
Seweryn Orlicz.

jedzie mierniczy, a tymczasem, jak

NA SCENIE:

Artystka

partner wszechświatowej
sławy tanaerki Pawłowej,
humo-
rysta

Role główne męskie: SZEKE SZAKALI I PAWEŁ HORBIGER.

w rol.ЮЛ
KINO-REWJA

„COLOSSEUM“
OSTROBRAMSKA 5

Nad program: Atrakcje.

aNajwiększe zz okey ay
we losnege Guy 4е Maupassanta p. L:
m: 6 х гвіупг]'- wielkiego mistrza W. Turzańskiego.

Na scenie: BALET, SPIEW, | AKTÓWKA. REWJA p. t: „Warszawa w Wilnie”. W najnow=
szych przebojach ulubienica Wilaa p. Grzybowska. Trlo baletowe wykonają Siostry Grey. Tań:

DZIŚ REWELACJA. Nie zważając na sezon letni Dyrekcja kina demonstruje następny wielki przebój ze „ZŁO-
TEJ SERJI", śpiewanych szlagłerów wiedeńskich, przewy-

ższający „Świat należy do Ciebie" i
główn. znakomlła para ulubieńcó

„€sibi“

artykuł o koma-, to może Urzędy jakoś wezmą sięe-| sznego, 15

sacji „Pilna i doniosła sprawa” i po-,

 

„Morskie

Stanisław - Gozdawa-S0łę-
Marta Popielewsk.

W programie naj-
nowsze przeboje:

NA EKRANIE: Przebojowy film p. t:

„Fortancerka *
W rel. gl. JOHN BOLES'i NANCY CARR©L. Film przewyźszający „Zaledwie Wczeraj”.

Początek seansów: 4, 6,15, 8,20 I 10,35.

aPRZYGODA NA LIDO>
w Wiednia: znany śpiewak Alfred PICCAVER i prześliczna NORA

GREGOR oraz zcany z f. „Swiat należy do Ciebie" komik SZAKAL.
niemiecka. `
Początek od godziny 4-el, 6, 8 i 10,15.

Wierzymy, że i mne wioski za-
interesowane scaleniem tak samo
myślą, a jak nie będziemy milczeć,

W dniach od 27 maja do 2 czerw-,
ca rb. na terenie Wileńszczyzny za-|
notowano: 2 wypadk: duru brzu-

юге М > — duru plamistego (2
nergiczniej za komasację. | śmiertelne), 15 — płonicy, 7 — bło-|

Mamy zaszczyt prosić Redakcję; : -
1

|

ski się odezwą, a to coś Bodlcutkeuje.| GRODNO. (Pat.) — Na skutek
Wieś Kornica, gminy Jodzkiej, | wzajemnego porozumienia co do po-

powiatu Brasławskiego, | trzeby współpracy w dziedzinie kul-
Aianasij Myszko, Mikołaj Kowa- turalnej pomiędzy sąsiadującemi ze

lono4, Hilary Skowyrko, Aleksan- sobą większemi miastami, a następ-
der Kowałonok, Emiljan Myszko, nie wytworzenią kontaktu żywego
Stefan Siediukiewicz, Stefan Ławry- | z mniejszemi ośrodkami — Rada Wi-
nowicz, Hipolit Kostukiewicz, Sko- leńskich Zrzeszeń Artystycznych za-
wyrko Michał, Skryplonek Paweł,prosiła w poczet swoich członków
Sinica  Józei,  Myszko  Boniia-; Grodzieńskie Towarzystwo Przyja-
Giroczan, Andrzej Ławrynowicz. ciół Literatury i Sztuki. Fakt ten

— | komentowany jest w Grodnie jako

 

 

Teatru jeśniar-Nina Bielicz "="Oko“

tancar-
ka.

Rewja odbywać się bądzie pe
każdym seansie tllmu.

GC

w ostatniej po- У który je n

tęźżniejszej swej
kreacji p. t.:

Nad program: Najnowsze aktualja:

NIE !
4-pokojowe, wszalkie wy-
gody, wolne od podat-
ku, do wynajęęla al. To-
masza Zana 13. 671

LETNISKO

ORDY NANS» PRA
ne utrzymanie

 

 

  

  

Najskuteczniejszą N
obrona przed owadami

jest FLIT,

RA KĘ ZNAJ

KUPNO NAŚLADOWNICTW: JEST-STRATĄ

WO OOOO OO OOO OOOOO OOOO OTO

w majątku za Trokami.| jon naostatku?
Całodzien- |

50 gr. UL Zygmuntow- |
ska 4 m. 9, od 2—5 pop.

 

nicy, 1 — zapalenia opon mózgo-
wych, 47 — odry, 2—róży (1 śmier-
telny), 24 — krztuśca, 1 — zimnicy,
126 — gružlicy (5 šmiertelnych), 50—
jaglicy, ; 1 — śrypy:

 

Współpraca kulturalna Wilna z Grednam.

zapowiedź wyrobienia Grodnu szer-
szego wpływu i udziału w pracy nad
ożywieniem ruchu kulturaliego na
terenie północno . wschodnich ziem
Polski,

Z ramienia Towarzystwa Przyja-
ciół Literatury i Sztuki w Grodnie
zostali wydelegowani do Kady W.
Z. A. na przeciąg jednego roku pp.
N. O'Brien i St. Ziemak,

 

i EB
ai odas

Bank;

do
cyjnej.

wego

iszczy /

CNK

PIENIEDZY.

kę

| czego pan podaje mi bul- 589(09)

— Bo to nie jest bul-
jon, proszę szanownego

pana. To czarna kawa.

3.390

Służąca
658—0
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Zjazd rabinów w Głębokiem.
GŁĘBOKIE. (Pat). Dnia 4 b. m.

o godz. 8 wieczorem przybył do
Głębokiego cadyk Sznejerson. W
związku z jego przyjazdem zjechało
kilkudziesięciu rabinów z okolicz-
nych miejscowości. Na spotkanie je-

rabin Kupersztoch.
przyległych ulicach witały cadyka
tysiące współwyznawców. Zaraz po!
przyjeździe cadyk udał się do syna-
gogi t. zw. Lubuwickiej gdzie odby-
ło się nabożeństwo. Pobyt cadyka
w Głębokiem potrwa kilkanaście

wygłaszał kazania i udzielał zgła-
szającym się do niego błogosławień-
stwa. Cadyk Sznejerron jest to naj-
większą sława wśród cadyków.
———

Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Giełda. Waluty.

Belgja 123,82 — 12413 — 123.51. Berlin
203.15 — 204.26 — 203.24. Gdańsk 172.65—

173.08 — 172.22. Holandja 359 — 259.90 —
358.10. Londyn 26.69 — 26.82 — 26.56. No-
wy Jork 5.29/» — 5.29'/4 — 5,32/ 26!/4.

Nowy Jork kabel 5,30 — 5.33 — 1. Pa-

 

 

2

| 22.09 — 21.99. Stokholm 137.60 — 138.30—
136.90. Szwajcarja 172.10 — 172,53—17167.
„Włochy 45.95 — 46.07 — 45.83,

Akcje. Bank Polski 86,50 — 86.75. Lil-
pop 10.65 — 10.60. Starachowice 10.65. Ten- 

wiadomości

Pożyczki 3
wie pedań do Banku Gospodarstwa Krajo-

szuka obowiązku, z de-

dencja niejodnolita,
Papiery procentowe. Budowlana 44.75.

' Inwestycyjna 113.25. Konwersyjna 64.90.
6 proc. dolarowa 74.88 — 74.63. 7 proc, sta-
bilizacyjna 67,50 — 64.88 — 67.63, 4 proc.
L ziemskie 48.75.  Tendencja niejednolita
przeważnie mocniejsza.

*

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 5 czerwca 1934 r.

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

14,71. Żyto il standart 14.26. Mąka żytnia
55 proc. 24 — 24.50. Mąka żytnia 65 proc.
20 — 20.50. Mąka żytnia razowa 17.50.
Gryka zbierana 19.21, Ą

Ceny orjentacyjne. Pszenica zbierana
20 — 21.50. Jęczmień na kaszę zbierany 14
— 15.50. Owies standartowy 16 — 17. Mą-
„ka pszenna 0000 A luks. 34 — 36 Mąka
'żytnia sitkowa 17,50 — 18. Otręby żytnie
; 9.50 — 10.50. Otręby pszenne miałkie 10 —
(10.50. Lubin niebieski 6.50 — 7. Ziemniaki

**. jadalne 3,50 4.50. Siano 4, — 4.50.
Len — bez zmian.

Ogłoszenie.
08... Zarządjj Miejski w Wilnie podaje do

osób zainteresowanych, że
Gospodarstwa Krajowego przezna-

czył Ekredyt na cele przyłączenia domów
miejskiej sieci wodociągowo-kanaliza-

udzielane będą na podsta-

Oddział w Wilnie wnoszonych za
pośrednictwem Zarządu Miejskiego w Wil-

Najwyższa suma pożyczki 5,000 zł.
Wypłata pożyczki

postępu robót.
Spłata pożyczki

miesiące od daty jej uruchomienia z pra-
wem prolongaty na dalsze 7 kwartałów
przy spłacie po 12 i pół proc. kapitału
dłużnego kwartalnie.

Oprocentowanie w:g stawek Banku
į Gospodarstwa Krajowego

terminowych budowlanych z
własnych Banku (obecnie 8 proc. p. a.)

O warunkach ubiegania się o pożycz-
informacyj udziela Wydz. Wodoc. Ka-

nalizac.

nastąpi w miarę

zasadniczo w trzy

dla pozyczek
funduszów

Zarządu Mie skiego w Wilnie.
Zarząd M ejski w Wilnie.

(UL) k iikЦ*

Potrzebne
pracownięe do przcowsi

do wszystkiego

 

 

 

go do Wilna wyjechał z Głębokiego
Na dworcu i.

dni w czasie których cadyk będzie |

ce marynarskie i efektowne hiszpańskie. Arcywesola aktówka „(I Pana Pocięgla na Podwalu* b |
we wszelkie wygody, rem gotowaniem. Ma| Krawiecko-bieliżniarskie

Udział bierze cały zespoł CHNY (ОЭ 25 GR. luksusowo Pdredośta: į i Lotników : .......‹ ‘і?;:.! З'іп]з_иіп.‘ё.л!- Adres: Ostrobramska 3!

„©| Dziś senszscy|na rewelacja wane, słoneczne. | piętro|| Z człedziennem ntrzy- ^ sińskiego й =! | m 1 Baj 669
EE inas kodowe Z.aETR EE užC AZ6|Zakretowa 11 dozorca pinta Pala ŻE)
осс witszy ТИга Е lie; ae) Pio? I RÓŻNE Potrzebna Wykwalifikowana | wy-

G="g| w roli gł nowy niezwykły czarny gwiazdorHollywoodu, Di marzyn WILLIAM EOLLIER — Osobliwy Шт z ory- jg Wara оаа alaiaė“ 4 «akc RSE R

EE oe S wość ladan, sucha s mendacją Zygmuntowska| może się zająć dziećmi
nz CENY MIEJSC NAJNIŻSZE: Balkon od 25 groszy, Parter od 50 groszy. | dwa lasy, daży ogród|| Kondycji na latozasa” |8 m, 4. 67| w wiekuod 2 do10lat.

ewocowy, kąpiel, ta«|| mo utrzymanie poszukuje Poważne świadectwa i
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 Bliższe szązegó-
od 14 de 17 Zy-

 

Peszukujęenergiczny i solidny stu-
wyshewawczyni -freblan-dent, dobry wychowaw- refer, umie szyć, wyma-

gania skromne. Ul. Ta-

 

   
Była  urzędniezka po- й dao Uk х

н'иш]. posedy blurowej | Inteligentna panienka i pokoje Sióstr Urszulanek w Pan EA eu + 46uważano t) tarska 12 m. 13, od 2
lub innej pracy znajduje| pracowita, dobrze  pl-| uu. =|€zarnym Borze (st. kol. Łaskawe oferty pod|9 lat na wyjazd, pożąda-| 10 5 gre—2

ер spożywczy Poszukują pracy się w de RZ aa p:Ja DO WYNAJĘCIA a"Lo „korepetytor — proszę |ne  znajemość języka| — ю ы

w centrum miasta, w l larki do ch żeniu. loszenia lo| klejkołwiek pracy Odpo-|mieszkanie 3 pokoje i| SCu). > saaaTj : inistra-| niemieckiego. Ref
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GEORGES HOFFMANN, 46) rano zawiadomimy żandarmerję w Bellegarde, żebagażjest do adebrania.. — Czy pan wie, że Blumenthal uciekł? — zapytał go Bruno.

Fabrykanci złota.
: Przekład autoryzowany z francuskiego

Pan Lebon skoczył w samą porę, żeby zobaczyć światła Ponthieu
Six, znikające za bramą.

— Kiedy się czołgał przez dziedziniec, musiał natrafić na węgielek

od magneta i nadzieja ujścia przed karą daia mu tyle sił, że założył wę-
gielek na miejsce i ruszył... !

— Jaki węgielek? Co za magneto?.... — zapytal zirytowany in-
spektor. '

— Teraz to już nie ma znaczenia... wytłumaczę panu.
Nagle pan Lebon przystanął i już zupełnie spokojny, położył Bru-

honowi rękę na ramieniu. `
—— Jest pan pewny, że to Blumenthal ucieka tą maszyną?
— A panby chciał, żeby to był kto, do djabła...

- —Janic nie chciałbym. Chyba, że mi pan powie, co się stało z pa-

nem Paccoret, byłym notarjuszem z Paryża.. którego nie widzieliśmy

już od rozpoczęcia ataku, ani na pierwszem piętrze, ani na schodach,

ani na dziedzińcu...
Szli obaj powoli na 'żórę, myśląc o niewyraźnej roli, którą odegrał

w całej tej historji zadziwiający starzec, to jako narzędzie sprawiedli-

wości, to znów nędzny morderca, nie cofający się przed zbrodnią dla

osiągnięcia tajemniczego celu. :

) Za dnia znajdziemy zapewne Blumenthala, gdzieś w lesie —

rzekł wreszcie pan Lebon. — Paccoret'a trudniej będzie złapać. Tym-
czasem nic nie poradzimy. Ulokujemy bezpiecznie naszych więźniów, a

(Weszli do przedpokoju na pierwszem piętrze i otworzyli drzwi do
„sali obrad”.

Nie zobaczyli tam: już Jacques'a Ber$mans'a — trójka skrępowa-
nych więźniów była sama, Przed wyjściem Jacques poprzywiązywał ich
mocno szhurami od firanek, paskami, szelkami i krawatami do krzeseł.

—Gdzież on się podział, u djabła? — zapytał Bruno.
Kobieta zaśmiała się szyderczo.
W tej chwili rozległ się znowu okrzyk przerażenia, odległy zduszo-

| ny, wychodzący poprzez schody i westybui, jakby z wnętrza ziemi.
— Na ротос!
— Toż on szuka prawdziwej Astrid! —zawołał pan Lebon.
Upewnili się, czy więźniowie mocno są związani. Okna były so-

lidnie okratowane. Z nadmiaru ostrożności przekręcili jeszcze za sobą
4 klucz w drzwiach i zbiegli jak szaleni po schodach, aż na środku westy-

bulu natknęli się na pana Paccoret. Były notarjusz prowadził wściekłego
i miotającego się Piotra Gansa, Jacques zaś podtrzymywał Astrid.

MWychudla twarz dziewczyny, podkrążone oczy, poszarpana suknia
świadczyły, że nie przyjęła swojego uwięzienia z taką samą beztroską,
jak jej uczony ojciec i że wobec tego bandyci potraktowali ją o wiele
surowiej.

Weszli do saloniku na pierwszem piętrze. Na okrągłym. stole stały
kieliszki i butelki szampana, których tamci nie mieli czasu otworzyć.

Pan Lebon napełnił kielich j podał go Astrid:
— To najlepiej panią wzmocni po wszystkich przejściach.

| Poczem zwrócił się do przyjaciół:
! — Ponieważ operacja zakończyła się z bardzo małemi szkodami...
| wypijmy za nasze zwycięstwo...

Usłyszeli w głębi pokoju urywany, nerwowy śmiech. Pan Paccoret
patrzył na nich z drwiącym grymasem na ustach. 

Notarjusz podszedł do okna:
— Nie ujedzie daleko. Wyjąłem trzy śróby z przedniego kotą wo-

zu, a jedno z tylnych ledwie się trzyma...
Wyciągnął rękę w stronę rozjaśnionego horyzontu:
—Patrzcie, nie mówiłem...
Po tamtej stronie Rodanu na drodze do Annecy, wzbijał się w gó”

rę długi płomień, który oświetlał drzewa naokoło:
Paccoret mówił chłodno:
— Ujechał z dziesięć kilometrów. drogą Sabaudzką, którą stąd wi-

dać. Nagle koło odleciało, a ponieważ jechał szybko, samochód wywró-
cił się do rowu... zbiornik pękł i nastąpił wybuch benzyny. Jutro znajdą
zwęglone kości w szczątkach limuzyny.

Dreszcz przeszedł wszystkich, nikt nie mógł oderwać oczu od pło-
mieni, które wiły się tam na drodze tak daleko, że nie można było ma*
rzyć © pośpieszeniu na ratunek.

Jacques odciągnął delikatnie Astrid od okna.
Profesor Piotr Gans, zirytowany, że przerwano mu pracę, uspokoił

się nieco, wysłuchawszy wyjaśnień Jacques'a i córki. Lecz teraz zaczął
się znowu niecierpliwić.

— Skoro nie grozi nam już niebezpieczenstwo, pozwolicie panowie,
że powrócę do laboratrjum?

mia, a trzeba, żeby i pan mnie wysłuchał, panie profesorze...
Czoło uczonego opłynęło znowu rumieńcem gniewu.
— Co? Co on mówi? Ten pan, którego wcale nie znam, chce mnie

tu zatrzymywać? Mam ciekawsze zajęcie od wysłuchiwania pańskich
andronów! i

(D. c n.)
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