
   

 

Opłata pocztowa ulszczoną ryczałtem,
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Administracji i Drukarni 1

20 do 24-ej.

„Dziennik
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w,prowadzenie zwłok z domu
do kapilcy na cmentarzu Bernardy
godzinie 6-te] wieczór.

Nabożeństwo za spokój duszy
b. m. © godz. 9 rano w kaplicy nz

tym smutnym obrzędzie
zmarłego

   
   

  

  

   

   

    

   

  

      

   

 

    

   

   
   

   

 

   

 

  
   

  
   

 

   

  

LYON (Pat.) Pobyt prymasa Pol-
ski ks. kardynała Hlonda w środko-
wej Francj! miał przebieg wyjątko-
"wo uroczysty. W Lyonie i St. Etien-
ne witały prymasa tłumy emigran-
tów polskich. W przemówieniu kar-
dynał HMlond nawiązał do obecnego
kryzysu tak silnie odczuwanego
przez wychodztwo i wezwał emi-
grantów do konsolidacji pad kiero-

LONDYN (Pat). „Times“ ostro
atakuje Francję, za je; taktykę w
Genewie. Dziennik t'vierdzi, že о-
brady prezydjum konferencji roz-
brojeniowej przyczyniły się do wy-
jaśnienia sytuacii. Zdaniem „Time-
sa', jest jasne, że Francja i Rosja
zmierzają do utworzenia systemu
sojuszów obronnych wymierzonych
przeciwko Niemcom.

„Poszukiwanie  bzzpieczeństwa.
Francja zrezygnowała z nawrócenia
W. Brytanii i rzuciła się w objęcia
Rosji sowieckiej. Może nie zdaje
sobie z tego sprawy, że instrukcje,
jakie posiadają delegaci W. Bry-
tanji, pozwoliłyby na dyskusję prak-
tycznych gwarancji bezpieczeństwa
nawet bez uprzednieyc porozumie-
nia co do rozbrojenia, gdyby tylko
Niemcy były obecne”,

PARYŻ. Pertinax w „Echo de
aris'.w sposób ostry napada na

stanowisko zajęte przez Polskę i
krytykuje mowę ministra Becka:
„Beck poprzestał na ostrożnych,
do niczego nie zobow:ązujących Кга-
zesach. Zląkł się nawet wypowie-
dzieć słowo „niebezpieczeństwo”.
Mówią, że wrożo odnosi się do pro-
jektu zawarcia paktów o wzajem-
nem poparciu. Wystąpienie Becka

Rewizje i „konfisk
KOWNO. W ostzfnich dniach

policja polityczna przeprowadziła
masowe rewizje wi niemieckich księ-
$arniach i bibljotek:ch Kiajpedy.
MW) czasie rewizji znaleziono ogro-
mną ilość literatury propagandowej
narodowo-socjalistycznej, a w szcze-

Surowy wyrok na

KOWNO. Kowieński: okręgowy

na rzecz Polski.

 

WARSZAWA. Pat. W środę na
| Stadjonie hippiczaym w Łazienkach

| 'ozegrany został w konkurencji mię-
Zynarodowej „konkurs armji pol-

Skiej*, Konkurs zakończył się wspa-
Niałem zwyciestwem jeżdźców nie-
mieckich, którzy zajęli 3 pierwsze
miejscs a miuzawicie
i 1) por. Brandt na koniach Tora

Baron IV — 4 bledy,

В: — 4 błędy,
3) Momm na koniach Bennoi

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

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

я

aE“ *p

STANISŁAW PALCZEWSKI
opawzeny Swiętemi Sakramentami po długich I ciężkich cierpie-

niach zmarł w Wilnie dnia 6.

żeństwie odprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego sp' „zynku.

Za duszę
1P

JANINY DŁUSKIEJ
w drugą rocznicę treglcznej śmierci odbędzie się nabożeństwo żełobne
dnia 8-go Czerwca o godz. 9-tej zrana w kościele O.©. Bonifratrów

 

Zbliżenie Francji (0

 

 

Zwycięstwo kawalerzystów niemieck

 

2) Holst na Koniach Egly i Mo)

 

2-44.

edziele od 12 do 13-ej.

Wileński" wychodzi

 

     
tego czerwca w wieku lat 65.
żałoby przy ul. Wiwulskiego 3 m. 4
ńskim nastąpi w czwartek 7 b. m. o

 

      

 

zmarłego odbędzie się w piątek 8-go
eme'=r7" jernardyńskim po nabo-

 

  
   powiadamia krewnych | znajomych

Żona | dzieci.

 

    

 

   

  

       

 

Matkz ' Slostra.

Prymas Hlond w Lyonie i St. Etienne.
wnictwem władz państwowych, dzię
ki czemu wychadztwo będzie mo-
gło łatwiej przetrwać ciężki kryzys.
rzemówienie prymasa Hlonda wy-

warło na słuchaczach wielkie wra-
żenie.
W środę o 6 rano kardynał Hlond

opuścił Lyon i udał się do Be-
sancon.

,

(Sowietów.
„Times“ podkresls że potrzeba

zbliżenia ze wzżlędu bezpieczeń-
stwa Francji do Rosji sowieckiej nie
jest oczywisią wobec porozumienia
trancusko-niemieckiegs w sprawie
Saary, o ile Hitler istotnie miał na
myśli, że Saara jest ostatnią kością
niezgody między Francją a Niem-
cami, \

„Times“ wyraža god ' adresem
Litwinowa podejrzenie, że bynaj-
mniej nie chodzi o inieresy Francji.
Sowiety — zdaniem „Timesa* —
pragną tylko zapewnić sobie straż
trancuską dla zabezpieczenia ty-
łów, w razie skierowania wysiłków
na wschód. Z tego powodu twierdzi
„Times”, propaganda komunistycz-
na w armji francuskiej ustałą od
czasu, gdy min. Barthou į Litwinow
doszli do porozumienia. 

Nieżycziiwe stanowisko prasy
francuskiej webec Polski.

dowodzi, że Barthou pomimo wy-
miany zdań w Warszawie, nie udało
się przywrócić stare; współpracy
francusko-polskiej. Są również inne
złe oznaki. Rząd połski po dawne-
mu trwa w uporze wobec Czecho-
słowacji w sprawie mniejszości na-
rodowych. Rząd polski w Rumunji

| stara się wprowadzić :ozdźwięki po-
między państwami Mełej Ententy."
оу ее ОЫ

° °

aty w Kłajpedzie.
gólności książki ; broszury o freści,
propagującej oderwanie okręgu kłaj-
pedzkiego do Litwy i przyłączenia
śo do Niemiec W. ciągu pierw-
szych dwóch dn; trwaiących rewizyj
skontiskowano przeszło 10 tys. ta-
kich książek.

oskarżonych
'© wywiad na rzecz Polski.

„oraz niejaki Dawidow. Sąd skazał
sąd wojskowy rozpatrywał sprawę|Dawidowa na 12 lat więzienia a
trzech osób, oskarżonych o wywiad|

Oskarżeni byli!więzienia.
wojskowi Juszkiewicz į Smirnowj;

Juszkiewicza ; Smirnowa po 10 lat

ich.

/

Baccarat — 16 błędów.

4) miejsce, dystansując wielu
jeźdźdców  francuski:h,  niemiec-

|kich, łotewskich itd, wywalczył
por. Dębski -Nehrlich na koniach
Nero i Poluś, mając 19 błędów; dal-
sze miejsca zajęli kolejno:

5) por. de Bartillat
6) por. Gutowski,
7) por. Hasse (Niemcy),

8) por. de Vallerir (Francja),
9) kpt. Nobili (Francja).

Telefon Redakcji,

codziennie.

Niemcy chcą powrócić
do

LONDYN (Pat.) „Manchester.Gu-
ardian” podaje dziś rewelacyjną
wiadomość, jakoby Niemcy starały
się wrócić do Genewy. Przytaczając
fakt, że w |Genewie przebywa zna-
czna liczba wysłanników rządu nie-
mieckiego, dziennik zaznacza, iż po-
byt ich jest związany napozėr 7 ro-;
kowai. .... w sprawie Saary, w rze-
Czywisteści jednak misja wysłanni-
ków niemieckich w Genewie pole-
ga na przygotowaniu powrotu Nie-
miec do Ligi Naradów i na konfe-
rencję rozbiojeniową. Wedle „Man-

 

  

        

  

  
Cena numeru 20: gr.

Nr. 150 !
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Ligi Narodów?
chester Guardian“, rząd niemiecki
gotów jest powrócić do Genewy bez
wysuwanią jakichauiwiek warunków
z wyjątkiem jednego, a mianowicie,
aby któreś z wielkich mocarstw, bę-
dące członkiem rady Ligi narodów,
wystąpiło z inicjatywą zaproszenia
Niemiec do powrotu. Celem obec-
nych rokowań, które odbywać się
mają zarówno w Berlirie jak i Ge-
newie, jest jakoby znalezienie pań-|
stwa, któreby było dśotowe podjąć

zagranicą8 zł.

 RSRDYDZB|

Zbliża się dzień 15 czerwca, ter-
min zapłacenia raty na długi wojen-
ne w Ameryce. Gordyjski węzeł za-
gadnień nagromadzonych około tych
długów do tego czasu będzie
rozwązany, o ile to jest wogóle moż-
liwe, albo też będzie jeszcze bar-
dziej zagmatwany. Zamieszczamy
szczegółowy przegląd zobowiązań

początku bieżącego roku.

|na na dwie grupy, z których pierw-
sza da się podzielić jeszcze na trzy się tej misji,
|odmienne kategorje. Ogółem dłuś,

 

Krytyczna sytuacja
Konferencji Rozbrojeniowej.

Nowe pre3czycje
francuskie.

GENEWA (Pat).
ryża minister marynarki Pietri. Mi-
nistrowie Barthow i Pietri oraz rze-
czoznawcy delegacji francuskiei od-
byli z samego rana dłuższą naradę,;
aby opracować nowy tekst rezo-
iucji, formułującej propozycje fran-
cuskie co do dalszych prac konfe-
rencji. W południe p:ójekt dostar-
czono przewodniczącemu Hender-
sonowi.
GENEWA (Pat). Projekt rezo-

lucji w sprawie dalszych prac kon-
ferencji rozbrojeniowej, przedsta-
wiony przez delegację francuską, ma
treść następującą. Na wstępie re-
zolucja przypomina  rezolucje 6
mniejszych państw <raz delegacji
tureckiej i delegacji sowieckiej,
stwierdzające konieczność konty-
nuowania konłerenci, celem za-
waicia ogėlnej konweacji ogranicze-
nia i redukcji zbrojeń, wreszcie
wyrażenie woli konferencji konty-
nuowania bez zwłoki przedstawio-
nych już studjów, nie przesądzając
rokowań specjalnych, które rządy
zechcą nawiązać dla ułatwienia koń-
cowego sukcesu. Dalej rezolucja
podkreśla specjalne znaczenie, ja-
kie posiada rozwiązanie pewnego
problemu, sygnalizowane na po-
czątku dyskusji ogólnej, poczem re-
zolucja formułuje następujące de-
cyzje: 1) bezpieczeństwo: a) wo-
bec tego, że rezultaty dawnych stu-
djów konferencji pozwoliły na za-
warcie w ciągu ostatniego roku w
Europie pewnych rzgjonalnych u-
kładów o bezpieczeństwie — ko-
misja główna wzywa komisję poli-
tyczną do natychmias'owego wzno-
wienia swych prac zapomocą pro-
cedury, którą uzna za wskazaną,
celem zawarcia nowych układów
teśo rodzaju i określenia ich ewen-
tualnego związku z ogólną konwen-
cją; b) komisja główna wzywa poza-
tem komisję polityczną do uzupeł-
nienia ewentualnie przyjętych po-
stanowień w dziedzinie kontroli do
przestudjowania jeszcze niedysku-
towanej sprawy gwarancji wykona-
nia konwencji 2) Lotnictwo: ko-
misja główna poleci swemu komite-
towi lotniczemu wziowić natych-
miastowe badania sprawy umiędzy-
narodowienią lotnictwa cywilnego,
zniesienia bombardowania powietrz-
nego, redukcji floty powietrznej itd.;
3) Fabrykacja i handel bronią: ko-
misja główna wzywa komitet, spe-
cjalnie powołany do tych prac, do
wznowienia swoich prac i do przed-
stawienia w najbliższym czasie ra-
portu. Te trzy komisie mają praco-
wać równolegle, a prezydjum ma
koordynować te prace Pozatemi ko-
misja główna  pozostuwia troskę
prezydjum konferencji © wydawanie

Przybył zРа-!
GENEWA (Pat). P-ezydjum kon-

ferencji rozbrojeniowe; zebrało się
ponownie dziś popołudniu. Aczkol-
wiek i to posiedzenie nie przyniosło
rezuliatów, to jednak zarysowały
się pewne możliwości kompromisu,
szczególnie w związku z projektem
rezolucji, przedstawionej przez de-
legację francuską. Ubrady, które
były wczoraj tak burzliwe, toczyły
się dziś w atmosterze spokoju i od-
prężenia. Przewodniczący, otwiera-
jąc posiedzenie, podkreślił, że burza
minęła. Propozycja, którą wczoraj
przedstawił, pozostaje ważna. Jed-
nocześnie złożona jest propozycja
francuska. Przewodniczący sądzi,
że ра podstawie tych dwóch propo-
zycyj będzie można stworzyć solid-
ną podstawę dla dalszych prac. —
Pan Barthou ze swej strony pod-
kreślił, że wczorajsza burza minęła.
Barthou komentował rastępnie fran-

zdanie „nie przesądzejąc rokowań
specjalnych'* dotyczy pośrednio Nie-
miec. W związku z tem Barthou
pragnie złożyć następującą dekla-
rację. Kwestja powrotu Niemiec na
konierencję ciąży na naszych deba-
tach. Żaden kraj nie będzie bar-
dziej aniżeli Francja cieszył się z
tego powrotu. Żadne drzwi nie są
zamknięte, W kwestji Saary Fran-
cja zademonstrowała swoją dobrą
wolę w uczestniczeniu w zebraniach
międzynarodowych, w: których u-
czestniczyły Niemcy. Ale kilka de-
legacyj dało do zrozumienia,'że bez
Niemiec konłerencja vie może kon-
tynuować swoich prac. lego po-
glądu delegat Francji rie podziela.
Wobec tej rozbieżności zdań dele-
gat francuski sądzi, że jest możliwe!
opracowanie p:ogramu natychmia-
stowych prac, na którego margine-
sie rządy, któreby uznały to za
wskazane, miałyby msżność rozwi-
nięcia wobec rządu niemieckiego
akcji dyplomatycznej, któraby ich
zdaniem mogła skłonić ten rząd do
powrotu na konferencję. Delegat
Stanów Zjedn. Norman Davis za-
proponował odroczenie obrad do|
piątku, aby pozostawić czas na ne-|
gocjacje, które pozwwliłyby dalai)
te trudności. Delegat Szwajcarji|
Motta w imieniu 6 mniejszych
państw zapowiedział, że delegacje
te mają własny projekt dotyczący
dalszych prac, który zbliża się za-|
równo do propozycji francuskiej,
jak i do propozycji Hendersona i
zaproponował utworzenie komitetu
redakcyjnego dla roznetrzenia tych
projektów. Delegat W. Brytanii
Eden oświadczył, że projekt Hen-
dersona podoba mu się znacznie
bardziej, niż projekt francuski, Do-l
dał on, że noty 4 mocarstw, o któ-, odpowiednich zarządzeń, aby рго-

jekt komisji był gotów w chw'li po-'
nownego zwołania ko:cisji. Co się!
wreszcie tyczy propozycji dele-|
gacji sowieckiej, przekształcenia'
konferencji na stałą konferencję!
pokojową, komisja główna prosi
przewodniczącego O
tej propozycji rządom.

ZAKŁOPOTANIE W ANGLJI.

króla.
LONDYN (Pat). Na dzisiejszem nia te zostały ogłoszore w różnych na 12 godz. przed wybuchem,

omawiana , dokumentach, ale dokumenty te nie znaczy w chwili, $dy wagon znajdo-.posiedzeniu gabinetu
była krytyczna sytuas ia konferencji.
rozbrojeniowej. i Jteż nie przedyskutowane przez nią.

rych wspominał pierwotny projekt
Hendersona, interesują konferencję, |
gdyž są rezultatem zaproszenia pre-
zydjum konferencji, aby szukać na
drodze dyplomatycznej dróg usunię-|
cia nieporozumień n1 konferencji. |
Delegat Polski, minister Raczyński,

 

racji min. Barthou, oświadczył, że
nie podziela poglądu Edenaw tej

| sprawie. Wipraswdzie prezydjum we- została
LONDYN (Pat). Sir John Simon zwało pewne mocarstwa do nawią- ! wszystkie szyby z okien.

j przyjęty był dziś na audjencji u zania rokowań. celem ułatwienia
pewnych prac konterencji i rokowa-'

|
zostały przedłożone konferencji ani

cuski projekt rezolucj, : oznajmił, że

Możliwości kompromisu.
Trudno osądzić, dlaczego konferen-
cja miałaby przedyskutować je z
owych dokumentów. Toteż konfe-
rencja może się zajmować owemi
dokumentami o tyle, o ile poglądy
wyrażone w nich zostaną przędsta-

wione na konferencji w czasie jej
dyskusji. W dalszej debacie nad
procedurą przeważyła opinja Nor-
mana Davisa, że należy pozostawić
czas ną wymianę poglądów. Pro-
jekt utworzenia komitetu redakcyj-
nego temsamem chwilowo upadł.
Prezydjum odroczyło się do piątku
rana. Komisja główna zbierze się
przypuszczalnie w piątek  popo-
tudniu.
 

Wiadomości
telegraficzne.

ZAGRANICZNE.
|. ** Ambasador Rzeczypospolitej w
| Moskwie p. Juljusz Łukasiewicz wy-
|jechał w sprawach służbowych do
Warszawy.

** Z Kowna donoszą: W dn. 4
b. m. miała się rozpocząć w Kow-
,nie międzynarodowa kenferencja
„kolejowa z udziałem delegacji pol-
Iskiej Z powodu tego jednak, že
Sowiety uie mogły przysłać ne czas
swoich przedstawicieli, konferencję
odroczone do września r .b.

** Najwyższy trybunał wejsko-
wy edrzucił skargę odweławczą
zabójców premjera Duca, Consta-
ntinescu, Ceranica i Belimace, któ-
rzy temsamem zostają ostatecznie
skazani na deżywotnie ciężkie wię-
zienie.

** Izba węgierska przyjęła pro-
jekt ustawy wprowadzający karę
śmierci za szpiegostwo, Minister
Lazan wskazał przy tej okazji, że
szpiegostwo na Węgrzech na rzecz

znanych władzom węgierskim mo-
carstw wzrosła w sposób zastrasza-
jący. W roku 1933 stwierdzono z
górą 40 wypadków akcji szpiegowa-
nia,

 

Akt
przeciwko

oskarżeni: wniesiony
kierownictwu parowca

„Olympic“ twierdzi, że zderzenie
„Olympicu“ ze statkiem „Nautu-
teket'* nastąpiło wyłącznie z winy i
niedbalstwa załogi „Olympic, Wy-
sokość szkód obliczona na pół mil-
jona dolarów.

** U.zęduwo komunikują, że u-
biegłej nocy wybuchło klika pe-
tard papierowych ca zsmku Lee-
poldskrone, będących własnością
Maxa Reinhardta Wskutek wybuchu
wypadle wiele szyb  Aresztowzno
trzy osoby podejrzane o rzucanie
petard.

** Rada adwokacka w Paryżu
skreśliła z listy adwokatów Gauliet,
doradcę prawnego Stawiskiego.

Maszyna piekielna
w wagonie.

BELGRAD. (Pat). Wczoraj o go-
dzinie 12 min. 30 na dworcu w Za-
grzebiu w tualecie wagonu bezpo-

przedłożenie|nawiązując do wczorzjszej dekla-/šredniej komunikacji Paryż, Mo-
nachjum, Zagrzeb nastąpił wybuch
maszyny piekielnej. Częsć wozu

zniszczona i  wyleciały

Ofiar w
ludziach nie było. Śledztwo stwier-
dziło, że mechanizm nastawiony był

jum,

albo |

państw dłużniczych według stanu z|

Państwa dłużnicze podzielić moż-|

to,

wał się jeszcze na obcemteryti -|

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

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

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

Ogłoszenia
Terminy

12,7 miljardów długów.
jaki ma być spłacony Ameryce wy-
'nosi 12.710,451,610 dolarów. Poniż-

'sze zestawienie daje obraz całeżo
problemu.

1 Państwa, które zawarły ze
'Stanami Zjednoczonemi umowy kon-
' solidacyjne:

a) Państwa, które spełniły zobo-
"wiązania:
| państwo dług ogółem w dol.
! Finlandja i 8,726.645

b) Państwa, które tylko częścio-
wo spłaciły ostatnią ratę:

| Anglja 4.636.157.358
„Włochy 2.008.103.288
Czechosłowacja 165,283.195
Rumunja 63.871.783
Grecja 32.583.348
Łotwa 17.312.658
Litwa 6 554.544

c) Państwa, które dnia 1 lipca
nie zapłaciły raty:
Francja 3.960.772.238
Niemcy 124.186,740

Belgja 411.166.539
Polska 222.560.466
Jugosławja 61.625.000

j Austrja 23.757,934
Estonja 11.184.695
Węgry 2.041.948

Ц, Państwa, które nie zawarły
ze Stanami Zjed, umów  konsolida-

cyjnych.
Z.S. S. R. 337.223.288
Armenja 20.313.416
Nicaragua 416.550

Ogółem dług tych państw w
Ameryce wynosi przeszło 12 miljar-
dów dolarów. Nawet sami Amedy-
kanie uświadamiają sobie doskona-
le, że kwoty tej nigdy nie otrzymają
od dłużników. 7 drugiej jednak
strony katastrofalny upadek docho-
du narodowego w Ameryce, który,
w ostatnich trzech latach zmniej-
szył się mniej więcej o połowę (do-

chód kapitałowy zmniejszył się na-
wet o trzy czwarte) zmusza Stany,
Zjednoczone do tego, aby od dłuż-
ników domagać się spłacenia nale-

żytości. Jasnem jednak jest, że dług
spłacony być nie może, gdyż zdol-
ność płatnicza państw  dłużniczych

znacznie ucierpiała z powodu kryzy”

su gospodarczeżo a ich dochody
państwowe znacznie się zmniejszyły.
Porozumienie zawarte pomiędzy

Stanami Zjednoczonymi a Fimlandją

ukazuje drogę, którą Ameryka za-

mierza kroczyć. Z wyjątkiem przej-
ściowych pięciu lat, Stany Zjedno-
czone rezygnują z obsługi odsetko-
wej Finlandji przy amortyzacji dłu-
gu w ciągu 40 lat, Trzeba zaznaczyć,
że z jednej strony Finlandja, spła-
ciwszy ratę, korzystała z pewnej
benewolencji, z drugiej zas strony,
Finlandja ma stosunkowo mało zo-
bowiązań, tak że z łatwością mogła

| zobowiązania te spłacić, Spodziewać
się można, że wobec państw, które
zapłaciły tylko t. zw. symboliczną
ratę, Stany Zjednoczone  postąpią
ostrzej, a wobec państw, które dnia

*1 lipca 1932 raty nie zapłaciły, będą
« nieustępliwe,

Znaczny spadek
„ marki niemieckiej.

; WARSZAWA (Pat). Trwający
od dłuższego czasu odpływ środków
pokrycia w Banku itzeszy pogłę-
biony został w pierwszych miesią-
cach rb. przez nieporz:yślne kształ-
towanie się bilansu hardlowego Nie-

„miec. Mimo ułatwien:z transierowe
i zaostrzenie niemieckich ograniczeń
dewizowych, spadek pokrycią trwał
w dalszym ciągu, niemiecki zaś bi-
lans dewizowy kształiwje się wybit-
nie niepomyślnie. Jak wiadomo,
wedle sprawozdania Ranku Rzeszy
na koniec maja, pokrycie wynosiło
'zaledwie 3,7 proc., jest więc zupeł-
jnie nieznaczne. Na tle tych wszyst-
j kich trudności wystepił ostatnio
spadek marki memieckiej, który w
dniu wczorajszym pogłębił się bar-
dzo wyraźnie. Dziś spadek ten przy-
brał rozmiary niepokcjące. :
! — Реулга na Berlin notowana była
jw Warszawie 199,30 wobec 203,75
„wczoraj, w Zurychu 116 wobec 119,
w Paryżu przy otwartiu 572 wobec
590 przy wczorajszem zamiknięciu,
W Londynie około godziny 12-ej
13.447: wobec 13.40 przy dzisiej-
szem otwarciu. Wi ten sposób mar-
,ka niemiecka straciła na giełdach
w porównaniu z kursem paryteto-
wym parę procent, ia. in. w War-
szawie ok. 6 proc.

! 
 

—

 

 



 

zaje, ie W аЙОУ САСЕMtach Narodowego Komitetu Wyhorczego są inni Kandydati
 

 

Podpisy.
p y Prowokacja czy zaślepienie?

Obóz sanacyjny w Wilnie rozpo-| Żydowski „Nasz Przegląd” za-
czął przed kilkoma tygodniami nie- mieszcza na swoich łamach zna-

zmiernie buńczucznie akcję przed- mienny artykuł rabina Thona, który

wyborczą. Zwołano wielkie zebra- treścią swą przypomina znane рго-,

 

Zz prasy.

nie, na które zaproszono sporo ; Wokacje żydowskie. Oto jego opinja

wyższych dygnitarzy urzędniczych,

prezesów różnych stowarzyszeń,

dyrektorów banków itp. instytucyj,|
słowem osoby mniej !ub więcej za-
leżne od dzisiejszej Lonjunktury i

chętnie liczące się z tą zależnością.
Kilka dni potem uxazała się na

ulicach miasta olbrzymia odezwa,
zawierająca — mic nie mówiący

zresztą — prożram wyborczy sana-

cji, zaopatrzona w wiele podpisów.

Każdy pan prezes, dyrektor, czło-

nek prezydjum, zarządu lub jakiegoś
podobnego organu umieścił swój

podpis pod nazwą instytucji, lub

stowarzyszenia, do których należy.

Wyglądało pozornie na to, że

wszystkie stowarzyszenia, albo in-

stytucje przystąpiły gremjalnie do
komitetu wyborczego BB i że upo-

ważniły swych prezesów, czy dy-
rektorów do podpisania pod odez-

wą tych organizacyj, które reprezen-

tują. Ale to tak tylko wyglądało.

W. rzeczywistości w szeregu wy-

padków było bowiem inaczej. Wie-
le podpisów: złożonych zostało sa-

o obozie narodowym w Polsce:
„Weźmy choćby przykład naszego nie

dorozwiniętego hitieryzmu.. naszą endecję

—czy to ona taka zwycięska? Naraziewie |

dzi się tylko jedno: umie się ona MITMAC

wylącznie w lotrowskich  wprawdzie, ale

przeciež tylko žakowskich wyczynach bicia

pojedyńczych żydów lub wybijania szyb

Co to za ohydne tchórze! Co to za wstręt-

ne męty! Ani jednego czynu odważnego.

Jeśli mają odwagę na te swoje obrzydli-

wości, to tylko dlatego, że jakoś rząd jesz-

cze się nie zdecydował wziąć ich za łeb

należycie i powiedzieć stanowczo: dosyć,

draby! Nie pozwalam! Jedno takie powie-

dzenie wystarczyłoby do nuśmierzenia całej

„rewolucyjnošci“ tego chlubnego obozu.

Niestety, rząd jakby milczał.  Przypusz-

czam, że się waha rozegrać z endecją po-

jedynek na platformie żyduwskiej, a en-

decja właśnie do tego chce zmusić rząd.

Endecja myśli, że w ten sposób uda się jej

| feljetonie Ben-Lewiego w „Opinii”.

bliczna?” Chrześcijańska : polska opinja
nikczemną szacherkę polityczną żydów i

ich sprzedawanie się sanacji: nietylko widzi,

ale musi wyciągnąć z niej konsekwencje.

Nie może ona tolerować polityki „Łajno-

gródka*, świetnie scharakteryzowanej w

A aa

bin dr. Thon krytyków polityki „Lajno-

gródka* śmie nazywać lotrami, zbójcami,

drabami itp. i apeiować do rządu, by ich
zmiótł z powierzchni ziemi polskiej, by

mógł bez przeszkod panować żydowski

„Lajnogrodek“!

Myli się on jednai: sądząc, że
prowokacja jeszcze jedna polepszy
sytuację żydów: w Polsce.

A może to tylko zaślepienie.

Nastroje antysemickie w Polsce,
Katowicka  „Połonia* ilustruje

dokładnie w swym wstępnym arty-
kule niechęć całego społeczeństwa
polskiego do żydów:

„Nastroje antysemickie w Polsce przy-

bierają tak na sile, że w wielu miejscowo-

ściach ulega im nawet obóz sanacyjny. Do-
wodem tego jest nietylko krytyczne odzy-

wanie się o żydach niektórych przywód- 
prędzej sanację zdepopularyzować. A sa-

nacja jakoby także wierzyłu w ten związek

przyczynowy. Z powodu tej tragicznej po-

myłki żydzi cierpią. Może. jednak rząd

spostrzeże, że endecja przecież nie jest tą

siłą, za jaką sama się ma, : inni ją mają.

ców sanacyjnych, (jak p. Miedzińskiego) i

niektórych organów sanacvjnych, ale prze-

dewszystkiem także fakt, że podczas wy-

borów samorządowych w wielu miastecz-

kach sami sanatorzy usiłowali tworzyć jed-

nolity front polski przeciwko żydom. An-

brzed wyborami do Rudy Miejskiej.
Oświadczenie

P. Fr. Friiczki.
W związku z artykułem „Przeciw

  

JAK SIĘ CZUJE B. B.
po wyborach samorządowych.

Jakie są wrażenia i uczucia wPolsce, lecz z endecją”. umie .zczo-!

 Wybory do rad miejskich pokazały, że ran- | tyžydowskie odezwy wybc-cze podpisywa-

ga tego zacnego ugrupowania nie sięga zbyt | ly organizacje, stojące pod wpływem sana-

wysoko. Może rząd nareszcie przystaji do

unieszkodliwienia jej”. mowolnie, bez upoważnienia ze

strony odpowiednich instytucyj. Pa-

nowie prezesi częstokroć uzurpo-

wali sobie prawo, którego im

gremjum członków danej organizacji

nie dało.
Nikt wprawdzie nie protestował,

trochę z lenistwa, trochę z obawy,

a przedewszystkiem z głębokiego
przeświadczenia, iż owe podpisy;

prezesowskie, czy dy:ektorskie nie

mają żadnego znaczenia i nikogo w

błąd nie wprowadzą. Rozumiano, iż

w stowarzyszeniach ; organizacjach,

które nie po to zosisły założone,

aby uprawiać politykę. ogół człon-

ków wcale się mie rolidaryzuje w

kwestjach wyborczych ze swoimi
prezesami, kierującymi się najbar-

dziej poziomym oportunizmem, ale

że ma swoje zdanie, «tore w dniv

wyborów wyraźnie zaakcentuje.
Jedno z łódzkich pism, zwalcza-

jące namiętnie obóz narodowy, po

wyborach w Łodzi, charakteryzując

je, napisało o ludziaca, którzy orga-

nizowali wybory ze strony sanacji,

że: L

są w tej chwili generalami bez wojska,

że liczne rzesze maszerują za nimi w mo-

mentach uroczystych, ale że myslą i ser-
cem odbiegają one od swych wodzów; u-

jawniło stę to zupełnie wyraźnie w tajnem

Rabinowi Thonowi jeszcze nie
wystarczają represje stosowane wo-
bec ruchu narodowego. Ale czy
czcigodny „duchowny” nie zawiele
żąda, gdyż nawet jego współwy-
znawcy zdają sobie sprawę z sza-
chrajskiej polityki żydowskiej, Oto
b. poseł żydowski Insler zadaje ży-
dom, w których imieniu tak butnie
występuje rabin Thon pytanie:

„Czy panowie sądzicię, że nie widzi

tego żydowska i nieżydowska opinja pu-

 

cyjnym, jak Związek Strzelecki, Rodzina

Policyjna, Związek  Ofizerów Rezerwy,

Związek Podoficerów, Związek  Rezerwi-

stów, Związek Inwalidów itp."

Wywołuje to natur»lnie straszny
tumult wśród naszej mniejszości”,
podnoszącej żwałt przeciwko tym
odezwom, jako niezgodnym z  du-
chem i literą obowiązującej u nas
konstytucji. Z nastrojów tych jed-
nak widać, że zasłanianie się kon-

stytucją na długo żydom nie wy-
starczy. i

{

Nowa delegacja żydowska. |
Donosząc o przybyciu w dn. 24

ub. m. do Warszawy delegacji i „Fe-
deracji żydów polskich w  Londy-

„byli w Warszawie konferercję z przedsta- |

| wicielami miejscowych instytucyj.“ !

| Przygotowuje się zalem w Anglji

nym w „Kurjerze Wileńskim” nr.151
z dnia 6 czerwca 1934 r., mam za-
szczyt prosić Wielcz Szanownego
Pana Redaktora o umieszczenie w.
swem poczytnemi piśmie, co nastę-
puje:

Biografija moja, op:sana w tym
artykule, nie jest zgodna ze stanem
faktycznym i jest całkowicie zmy-
ślona i złośliwa.

Nigdy nie byłem na Syberji, nie
służyłem w żadnem wojsku i nie
brałem żadnego udziału przy roz-
brojeniu 5 Polskiej Dywizji Sybe-
ryjskiej.

Przybyłem do Wi'na nie przed
kilku laty, jak podaje autor tego ar-
tykułu, lecz w 1921 r już była za-
rejestrowana moja firma w Wilnie
w Sądzie Okręgowym i otworzyłem
sklep galanteryjny, «ie posługując
się żydami, lecz za własny kapitał,
wobec czego nie była potrzeby po
wypadkach listopadowych wycoty-
wać się ze współpracy z żydami.

Całkiem bezpodstawną i kłamli-
wą jest wzmianka, że w bojkocie z

żydami dorobiłem się pokaźnego
majątku i że wyasygnowałem na cel
wyborów do Rady Mie'skiej pokaź-
ną kwotę do dyspozyci: , Narodowe-
go Komitetu”.

W. końcu dodaję, że firma moja
jest dobrze znaną nietylko w Wil-
nie, lecz i na całej Wileńszczyźnie
pod względem solidności i fachowej
pracy, której całkowicie poświę-
cam się i w tym kierunku pracuję
i jako osoba odpowiedzialna za
swoje czyny i o nieskazitelnej prze-
szłości pod każdym względem, a
w szczególności w stosunku do Pań-,
stwa Polskiego, gorące protestuję
przeciwko kłamiiwym * oszczerczym
wywodom autora wspomnianego ar-/
tykułu w stosunku do mojej osoby.

Wytaczam jednocześnie sprawę
sądową przeciwko redaktorowi
„Kurjera Wileńskiego” za umiesz-
czenie niezgodnych danych o mojej

nie”, rabina Frenkla : L. Jaskowi- nowa zbiórka pieniężra dla żydów osobie, podrywającycn mój autory-
cza, „Mioment” pisze:

„Chcą oni zbadać sytuację żydostwa
| „polskich”, aby ułatwić im gospo-
darcze opanowanie ludności rdzen-

tet, uwłaczający mojej czci własnej
i godności oraz wpływających uje-

+ l s. KĘ ">| + ъ

polskiego w związku z przygotowaną zbiór- nej i tak już wycieńczonej, dzięki mnie na prowadzone przezemnie
ką dla żydowskich instytucyj w Polsce.

Goście w ciągu dnia wczorajszego od-

 

Dążenia Litwy.
(Na marginesie dysku

Ostatnie dyskusje w klubie poli-

| kapitałom, płynącym dla żydostwa
| tutejszego z zagranicy

syj kowieńskich).

Pierwszym z nich jest moment

tycznym w Kownie na temat stosun- kulturalny, antagonizmu kulturalne-

ków polsko - litewskich, znalazły go, który zrodził się w drugiej poło-

żywy oddźwięk w: prasie litewskiej, wie wieku ubiegłego i stał się szcze-

i wywołały ostre ataki przeciwpol-, gólnie groźnym od czasu uwłaszcze-

skie. Argumenty przytaczane przez nia chłopów. Od tej chwili uświa-
prof. Czepińskiego i dr. Bistrasa zo- |domienie narodowe szerokich mas
stały uznane jako dowody ich „nie-|ludności litewskiej zaczyna szybko głosowaniu niedzielnem, gdv wyborca zna-

lazł się bez opieki — przymusu, i gdy mógł|

szczerze zamaniłestować *we przekonania.|

W. ten sposób runęło na naszych AM

przedsiębiorstwo.
Racz przyjąć Szanowny Panie

Redaktorze wyrazy giebokiego sza-
cunku. `

Franciszek Frliczka.

SANACJA W NIE7GODZIE,
Ferment na lle kandydatur sana-

cyjnych do Rady Mie;skiej, o czem
donosiliśmy już uprzednio, pogłębia
się i przybiera groteskowe formy.
Oto dwa organy sanacyjne w Wil-
nie: „Słowo i „Kurier Wilenski“
reklamują od paru dni niektórych
swoich kandydatów. Nie uzgodniły
jednak akcji między sobą i jeden

 

dojrzałości politycznej” i nieomal za |wzrastać, a jednocześnie z niem i'z organów reklamuje jednych, a

zdradę sprawy narodowej. nenawiść do polskości podsycana|przemilcza drugich, podczas gdy

Nasuwa się więc pytanie, co jest |przez szkołę rosyjską. bratni organ sanacyiny postępuje

istotą tej całej kampanji antypol- Ta obawa przed majoryzacją;
i kulturalną polską, kazała Litwie

wprost odwrotnie.
Wielkie niezadowolenie z list

„obozie rządowym po ostatnich wy-|
borach miejskich, dowiedzieć się
'možna z narzekań  sanacyjnej
„Prawdy“ łódzkiej nr. 23 z 3-go
|czerwca, odnoszących się nietylko
do Łodzi, ale do całośc! wyborów:

› „Wyniki ostatnich wyborów  samorzą-

dowych w większych” ośrodkach miejskich
mie potwierdziły madziei, jakie iączono z
wprowadzeniem w życie nowego systemu

samorządowego. Próby stworzenia ponad-

partyjnych organizacyj wyborczych, łączą-

cych w sobie wszystkie żywioły, zaintere-

sowane bezpośrednio w gospodarce  miej-

skiej i pragnące podźwignięcia naszych

miast z upadku, nie zdobyły takiego powo-

dzenia, jakiego należałoby im życzyć w
interesie maprawy gospodarki miejskiej.
Hasła polityczne zagłuszały dyskusję rze-

czową. Wyborca na dźwięk pobudki anty-
semickiej, na odgłos hasia opozycyjnego

zapomniał o brukach, podatkach i niepo-
rządkach w mieście, zapomniał o wszyst-
kich swoich postanowieniach, że nigdy

więcej na żadną partję głosować nie będzie

i poleciał do urny z numerkiem partyjnym,

nie oglądając nawet wypisanych pod nim

nazwisk.

  

mi polityki rządu, Z tego prawa władze
nadzorcze będą musiały prawdopodobnie
aż nazbyt często czynić użytek, Starać się

będą o to usilnie reprezentanci partyj opo-

zycyjnych w Radach, aby w oczach ludno-
ści uwolnić się od odpuwiedzialności za

tok spraw miejskich i całkowicie zrzucić

ją na barki rządu.

Zanosi się na to, że w niektórych mia-

stach rządzić będzie desy$nowany przez
rząd prezydent czy burmistrz, a Rada miej-

ska speiniać będzie rolę aielojalnego i de-

magogicznego krytyka, który wobec ludno-
ści przedstawiać będzie wszystkie jego

(czynności i wszystkie zarządzenia władz
rządowych w najbardziej ujemnem świetle,

podniecając w ten sposób nastroje opozy-
cyjne. To już lepiej, żeby jej wcale nie

byłol
Nowa ustawa samorządowa nie okaza-

ła się skutecznem narzędziem do wyrugo-

wania polityki z samorządv.»“

Niektóre pisma sanacyjne, z „Ga-
zetą Polską“ na czele, usiłują nad-
rabiać miną, ogłaszając statystyki,
wykazujące zwycięstwa wyborcze
Bb. Odnosi się to, jak wiadomo,
przeważnie do miejscowości, gdzie
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„wyborów nie było z powodu unie-

Świeżo wybrane Rady miejskie będą w, ważniań list i t. p. Właściwie jednak
licznych miastach wszystkiem, tylko nie wrażenia klęski w obozie rządzą-

ciałami, zdołnemi pokierować należycie i cym nie dają się zataić. Ę

z pożytkiem dla ogółu sprawami miasta, | Sanacyjna „Prawda“ do swego
czem uczynić chcieli je twórcy nowego Sy-, wywodu zapomniała tylko dodać, że

stemu samorządowego. dobór owych  „bezpartyjnych* i
Stanowić będą one nowe źródło| „gospodarczych* kandydatów na li-

szkodliwych fermeutów. Nowa ustawa sa-| stach BB jest z reguły robiony w

morządowa nadaje władzom nadzorczym| ten sposób, aby to byli ludzie zależ-
daleko idące uprawnienia w kierunku o-|ni i zresztą wcale nie „apolityczni“.
graniczania swobody działenia rad miej-| Poprostu chodzi tylko o to, że BB
skich, jeżeli ta działalność popada w| doznał porażki.

sprzeczność z interesem ońółu i z intencja-

$. О. 5. SANACJL

Łódzka  sanacja bezpośrednio niu, że ratować miasto może tylko

przed wyborami, chvąc odwrócić| rząd, a na to potrzeba sanacyjnej
od siebie klęskę, ogłaszała publicz-| większości w Radzie Miejskiej.

nie, że Łódź może ovirzymać duże Panowie sanatorzy” A kto do-

dotacje państwowe na roboty pu-| prowadził gospodarkę miejską do

bliczne, ale tylko w tym wypadku,|stanu katastrofalnego? Czy nie wy

jeśli rządzić miastem będzie sanacja.| sami? | jakież to światło rzucacie
Podobnego środka jął się także| na motywy, któremi rząd jakoby

„Kurjer Wilenski“. Oto ogłasza on| się kieruje? Czy w ten sposób pod-
|wywiady i artykuły, że finanse! trzymuje się autorytet władz?
+ Wilna są w katastrofalnem położe-, z a nie a
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wiele fikcyjnych wielkości. które zdawało skiej i gdzie należy szukać przyczyn

x AA zad "= as er r= tego szału nienawiści, który przy-

= przaków toweickk a które w rzeczy- (łania politykom litewskim istotne

wistości nie mają za sobą i »'= reprezentu- „j„.pieczeństwo, t. j. zamiary im-

ję silkogo: To" Jest bezwzględnie pozytyw-,perjalistyczne Niemiec i każe im

ay skutek wyborów; śdyż niema nic gor- -„kać oparcia o Paryż i Londyn, a

wo w: peirom Jer operowae zał nawet Moskwę, ale w każdym razie
Gdyby nie wybory, ten stan załamania „., 0Warszawę

błąd. Pozostana sami na placu...

istniałby nadal.

Otoż owe nazwy siowarzyszeń i

organizacyj pod odezwą wyborczą

sanacji wileńskiej — to fikcje. owi

prezesowie — to ci generałowie bez

wojska, to owe wielkości bez żad-

nego znaczenia w wykorach, nikogo

nie złudzą. ani nie wprowadzą w

Sporo podpisów tych wodzów

bez wojska będzie tylko smutnie

świadczyło o słabości charakterów,

tak częstej w dobie dzisiejszej. Po-

żytku stąd żadnego i dla nikogo

Bo nawet już i wśród sanacji ludzie

przezorniejsi zdają sobie sprawę Z

wartości podobnych wyborczych

czy uroczystościowych maskarad.

Wystarczy na dowód przypomnieć

słynne krakowskie powiedzenie p.

Sławka, albo niektóre ustępy z mo-

wy p. Prystora.

i ri iii TREE ERO ZOOTY ROZZETCZONENSEB

Rozkład w <Legionie Młodych».
(WARSZAWA. KAP.) Organ sek

cji akademickiei Legionu Młodych

"Ruch Młodolegjonowy* (Nr. 5) opu

blikował dwa akty oskarżenia i wy-

roki nadzwyczajniej komisji śledczej

z ramienia Legjonu Młodych przeciw

ko dotychczaso przywódcom tej
organizacji, Jakóbowi Sperberowi i

Jerzemu Zapasiewiczowi. Alkt os-

karżenia dyskwalifikuże ich moralnie

„nietylko jako legjonistów, ale jako

obywateli państwa polskiego“. Pa-
nowie ci — jak stwierdza wyrok —

nadużyli swych stanowiskdla włas-

nych interesów, upijali członkówLe-'
 

"PTU LakisAika Ši a бар

Tem więcej ta sprawa jest aktu-
alną, że w dn. 1.V. rb. mija lat 500
od chwili śmierci króla Władysława,
znienawidzonego przez Litwinów,
tego który ich zdaniem „zaprzepa”
ścił Litwę”.

Dziś półtysiąca lat wspólnych
stosunków dało w rezultacie niena-
wiść ze strony litewskiej i sparali-
żowanie naszej polityki na północ-
no-wschodzie.

Powodem aktualnego tego stanu
jest sprawa, która nosi miano sporu

o Wilno, a więc na pierwszy rzut
oka sprawa czysto terytorjalna.

Należało by się jednak zastano-
wić nad tem, czy to nie stanowi tyl-
ko pewnej etykiety, klosza pod któ-
rym lęgną się i spoczywają zagad-
nienia bardziej istotne i skompliko-
wane.

Otóż tak jest istotnie. Są tutaj
trzy momenty, które  paraliżują
wszelką współpracę polsko litew-
ską.

gjonu Młodych, namawiając ich do
napadu i bicia niewygodnych sobie
kolegów, tolerowali nadużycia pod-
władnych, tworzyli tajne organiza-
cje szpiegowskie itd.

Rozkład moralny, jaki panuje w

odizucić w r. 1920 projekt ugody
polsko - litewskiej proponowanej
przez Hymansa.

Niemniej i dziś moment ten jest
bardzo ważkie czynnikiem, dzielą-
cym oba narody.

Lecz obok niego istnieje inny,
który dziś jest wygrywany w polity-
ce wewnętrznej Litwy, z doskona-
łym zresztą rezultatem.

Jest nim moment psychologiczno-
polityczny — wspomnienie o Wilnie
i Trokach, jako kolebce Litwy mo-
carstwowej, uprawiającej politykę
imperjalistyczną, Ta Litwa nie była
narodową, lecz zato była potężną.

Naród, który przekreślił pięć
stuleci swego istnienia, uważając
ten okres za największy błąd ojców,
sięga do czasów Gedymina i Witol-
da, by dawną świetnością zapełnić
pustkę, jaką ma dziś jako naród
młody i słaby.

Wilno i Troki to symbol dawnej
świetności, a co za tem idzie przed-
miot pożądania.

Na tem jednak nie wyczerpują
się wszystkie elementy  polsko-li-
tewskiego konfliktu Wszak został
jeszcze moment  gospodarczo-poli-
tyczny — chęć politycznego i gospo-
darczego oparcia się o Moskwę w
obecnej sytuacji Litwa mając ujście
Niemna z Kłajpedą w swem ręku.
chce złączyć pod swem panowaniem
resztę ziem ciążących do zlewiska
niemeńskiego, a których gros znaj-
duje się pod panowaniem Polski. Z
tem idzie w parze dążenie do stwo-
rzenia wspólnei granicy litewsko-
sowieckiej, by wzorem zwej sąsiad- Legjonie Młodych i który stwierdziła

„nadzwyczajna komisia śledcza” tej |
organizacji, winien zwrócić uwaśę;

naszych władz i postawić pytanie:,
czy można tolerować i popierać or-
ganizację, której przywódców dys-,
kwalifikuje się moralnie „jako oby-|
wateli państwa polskiego”. I to na-|
wet publicznie.

ki północnej — Łotwy, korzystać z:
dobrodziejstw, jakie są wynikiem
bezpośredniego sąsiedztwa wielkie-
go eurazyjskiego kontynentu.

Z tem idą w parze i marzenia ©
sojuszu litewsko-sowieckim.

Jakie mogą być konsekwencje
stosunków małego państewka z
olbrzymem jakim jest Rosja — o to  

| kandydatów wykazują podobno sa-
nacyjne koła artystyczne. I one
czują się zawiedzione i oszukane.

ZAKAZ SPRZEDAŻY ALKOHOLU.
Starosta żrodzki, na mocy od-

powiednich uprawnień, zakazał
sprzedaży. detalicznej «i podawania
do spożycia napojów slkoholowych
na terenie m. Wilna, począwszy od
godz. 12 dnia 8 czerwca 1934 r. do!
godz. 12 dnia 11 czerwca 1934 r. ze
względu "na okres wyborczy do
ciała samorządowego.

Winni przekroczenia tego zarzą-
dzenia będą karani grzywną do
300 zł, lub aresztem do 2-ch ty-
godni. W razie zaś powtórzenia
przestępstwa grzywną do 500 zł.
lub aresztem do 4 iygodni. Kary
aresztu i grzywny mogą być nalo-
żone łącznie.
 

Zmiany wojewodów.
W przeciągunajblizszych dwóch
tygodni nastąpią zmiany na kilku
stanowiskach wojewodów, w woje-
wództwąch centralnych, północno-
wschodnich i południowo-wschod-
nich. Szczegóły tych zmian j nazwi-,
ska trzymane są w tajemnicy.

 

dziś się nikt nie troszczy.
Jak wynika z wyżej przytoczo-

nego, Polska jest tą kłodą. która
rzucona na drogę marzeń litewskich
o potędze, przeciwstawia im swe kon
cepcje polityczne, tamując ewentu-'
alny rozwój państwa litewskiego.

Czy może być mowa o jakiejś
wielkiej roli politycznej narodu li-
czącego około 2 i pół miiy, tego
chyba nie potrzeba uzasadniać. Sa-,
mi Litwini może w przyszłości oce-,

śo daleko.
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Uroczysta procesja Eucharystyczna w Lidzie /«
| Dnia 3-go czerwca rb. mieszkań- dził Król Królów i Pan nad Pany, 1
cy m. Lidy byli uczestnikami nie- były tak przystrojone, że na więcej n

zwykle uroczystej provesji Euchary-| naprawdę zdobyć się nie można by- | *

stycznej, na terenie nowej parafji|ło. Był to pochód tryumłalny Chry- | A
na Słobódce. Przed rokiemi na miej-| stusa Pana, jak przed 19 wiekami w

scu, gdzie dziś wznos: się piękny| niedzielę kwietną. Lud wierny ro- | k

kościół, rosło zboże. Od półroku| zesłał swe szaty ma płotach i do- |m

stoi kościół postawiony ku czci| mach, żraniczących z ulicą, zaś ga- | n
Niepokalanej. Z tego to kościoła |łązkami kwiecią wysłał drogę, któ- *
dnia 3 bm. po uroczyrtej mszy św. |rędy szedł Chrystus. Parafjanie | P

odprawionej przez nowo wyświęco-|Niepokalanego Poczęcia N. M. P. |©

nego ks. Władysława  Kastrzyca| okazali wdzięczność Chrystusowi | ż
oraz kazaniu, wygłoszonem przez| Panu, że zamieszkał wśród nich. | P
proboszcza tegoż kościoła, ks. St.| Wielu było takich, którzy nie mieli |P
'Możejkę, wyruszyła procesja uli- sposobności okazania tego hołdu | u

„cami miasta. W. pochodzie Euchary-| zewnętrznego, i takich było najwię- | k

|stycznym wzięła udzia! procesja z cej, to też całe rzesze iudu z oko- |

j kościoła farnego z ks. dziekanem H. licznych wiosek i parafji przyszło, | W

|Bojarewiczem na czele, jak również by iść w pochodzie. ©

"ks, Pijarzy. Ulice, ktėremi przecho-, Pielgrzym. tę
į : L
Teatry dramatyczne wileński i grodzieński |:

pod wspólną dyrekcją. :
Na posiedzeniu Komisji Teatral- który przez kilka lat z rzędu sub“ | p

|nej w Grodnie przy omawianiu przy- , wencjonował teatr grodzieński, jako 3

|szłego sezonu teatralnego, przyjęto. objazdowy, postanowił na rok przy- &

i koncepcję dyr. Szpakiewicza z Wil- szły zorganizować własny teatr sta- š

na, zorganizowania dwóch zespołów .ły w nowobudującym się Domu Lu-

artystycznych, któreby — wymie-, dowym. Zespół teairu białostoc-
niając się — grały w Wilnie i w kiego doježdžaiby, ża wyjątkiem p.

Grodnie pod wspólną dyrekcją, z Grodna, do sąsiednich miast woje- |R
zachowaniem jednak tradycji stałe- |wództwa Białostockiego. ha
go „teatru w Grodnie, Białystok,i

‚ „ Zagadkowy zgon dr. Pawła Studzisa.
| Ze Święcian donoszą, iż w za- pieniędzy ani listów, wobec czego

gadkowy sposób zginął dr. Studzis władze śledcze stanęły wobec za-

Paweł, asystent państwowego szpi- gadki, czy ma się tu do czynienia |w

tala w Święcianach.  Zarządzone z wyrafinowanem zabójstwem, czy le

| poszukiwania za zaginionym dopro- też z samobójstwem. K

wadzily do odnalezienia zwlok dr. Na miejsce wypadku wyjechaty |W

Studzisa w: zaroślach koło majątku komisje śledcza i lekarska, które u

Olszewo, gm. świrskiei. W. pobliżu poleciły zwłoki przewieźć do Świę- 1

zwłok znaleziono kartkę z napisem: cian, gdzie zostanie przeprowadzo- ||

„Pontopon I. O — trucizna”. Przy na sekcja zwłok. Niezależnie od te- ża
zwłokach nie znaleziono żadnych go władze przystąpiły do śledztwa. w

Zamorcowanie właściciela folwarku. dl
| Z Dzisny donoszą, iż na przejeż-:Na miejsce wypadku przybyły wła-

' dżającego Maksymiljana Dorca, wła- |dze śledcze z komendantem Р. Р. |%у
ściciela folwarku Sterosielce, gm.|W związku z dochodzeniem za- |

dokszyckiej, w: pobliżu Starosiele, |trzymano dwóch podejrzanych oso- ży

napadło kilku osobników, którzy |bników, co do których istnieje po” :

zamordowali Dorca, zabierając mu|dejrzenie o branie udziału w mor- ki

z kieszeni kilkaset złotych. Porą-| derstwie.
banego Dorca znaleziono w rowie. ių

Sekta «myślicieli».
| We wsi Łuczaje, śm.jaźwińskiej, tach rolnych. Sekciarze uprawiali |w
rozwiązano nielegalną sektę „Myśli-| praktyki niemoralne i sprzeczne Z
cieli'. Sekta liczyła 38 osób, na przepisami administracyjnemi. Łup- wl

nią to należycie. Dziś jednax do te-|czele której stał niejaki Łupko,|kę aż do wyniku dochodzenia za- ła
przybyły niedawno z Łotwy, gdzie|trzymano. Ww
bawił w ciągu trzech lat na robo-!- - Lo a 2 оуMarjan Giziński.  
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Syłkę piucno - chorych;

 

DZIENNIK MILEŃSKI

przy ulicy Orzeszkowej Ne 11 telefon 11-66,

KRONIKA
Wybory do Rady Miejskiej.

Kilka dni dzieli na; zaledwie od
chwulu w. której mamy stwierdzić tych wstrętnych i wrogich nalecia-|
nasze obywatelskie uświadomienie i łości, przywrócić miastu jego rodzi-;
z całem zrozumieniem ciążących na
nas praw, jako równouprawnione,
złożymy nasze głosy na radnych i
radne miasta Wilna.

Niechże nie zabraknie z nas żad
nej przy urnie wyborczej. Dzień 10-
czerwca r. b. decydującym być
musi dniem w losach naszego grodu.
Od tego bowiem, jak spełnimy nasz
obowiązek obywatelsxi, jakich ludzi
wprowadzimy do Rady Miejskiej, a
tem samem. koniu oddamy ster gos-
podarki ogólnej, zależeć będzie roz-
wój i dobrobyt (Wilna.

To też, zanim złożymy głosy na-
sze, zastanówmy się nad każdym
poszczególnym kandydatem # pomyśl
my, czy sprosta on swemu zadaniu,
czy odpowie zaufaniu które w nim
pokładamy? Nie kierujmy się tu żad-
ną osobistą niechęcią, ani żadnem
uprzedzeniem.

Niech głosy nasze padną na ludzi
nieposzlakowanie uczeiwych, moral-
mych, rozumnych, trzeźwo oceniają-
cych sytuację wyjątkowo ciężką na-
szego miasta i pragnących oraz umie
jących wytrwale pracować dla jego

| dobra.
Trzeba, by wybrani przez nas ra-

dni głęboką mieli miłość dla swego
miasta i miłując je dążyli do podnie-
sienia jego dobrobytu ; kultury. By
sprawiedliwie czuwali nad pobiera-
'niem podatków, unikając przytem
krzywdy ubogiej ludnosci. By te fun
dusze w następstwie mądrze i ucz-
ciwie były przeznaczane na cele do-
bra ogólnego, nie zaś lekkomyślnie

 marnowane.

Gospodarka miejska nie należy
do Państwa, lecz do samorządu, czy-
li wybranej przez ogół mieszkańców
Rady Miejskiej, której obowiązki są
liczne i wszechstronne. Samorząd
bowiem winien czuwać nad wszyst-
kiem, co się dzieje w mieście
A więc nad aprowizacją, dowo-

zem dobrej żywotnośc. i kontrolą jej
jakości; rozmieszczeniem i urządze-
niem targów; porządkiem 1 czystoś-
cią w rzeźniach, piekarniach i skle-
pach spożywczych; nadzdrowotnoś-
ciąiporządkiem miasta przez kana-
łizację, dobre oświetlenie ulic, po-
rządne bruki, czystość ulic, podwó-
rzy i klatek schodowych.

„ Trzeba sobie szczerze powie-
dzieć, że mało gdzie w Polsce zna-
leźć można tak brudne i zaniedba-
me pod każdym względem miasto,
jak nasze stare, piękne polskie Wil-
no. `

Szczycimy się jeg. pięknem po-
łożeniem, okolicami, prastaremi pa-
miątkami, świątyniami itp. Ale jed-
no stworzyła przyroda, drugie ubie-
śłe wieki. Obcy, znajdując się poraz
Pierwszy w Wilnie, nie może nawet.
objąć wzrokiem jego piękna. W'ytę-
ża natomiast uwagę na to, by się nie
potknąć, nie złamać nogi na naszym
przysłowiowym bruku, a jeśli pod-
niesie przypadkiem wziok do góry,
to oczy go zabolą od tych potwor-
nych szyldów, napisów, nalepek, i
wszelkiego rodzaju bazgrot, niszczą
tych nietylko piękno, ale i charak-
ter miasta, które śmiało, jak bratni
wów, może nosić w swym herbie

dewizę: „Semper Fidelis".
Nic więc dziwnego. że cudzoziem

ty, zwiedzający pobieżnie i opisują-
ty potem nasz gród, zwracają uwa-
gę, że nie ma tu charakteru polskie-

1 o gdyż czuć ciągły wpływ Wscho-

Oburzamy się za te słowo na ob-
tych, a właściwie powinniśmy się ru
mienić za swe niedołęstwo, które
tam w ciągu 15 lat naszej niepodle-

gości nie dozwoliło wyzbyć się

'mej kultury,
Dla zdrowotności miasta i jego

piękna należy otoczy opieką ubo-
gi nasz drzewostan, parki, skwery,
zieleńce i rośliny, kióre chroniąc
mas o dkurzu i darząc cieniem, niosą

nam zdrowie.
Mało mamy w mieście lazien,

kąpieli publicznych, pływalń itp. u-
rządzeń zdrowotnych.

Należy troskliwą opieką otoczyć
matkę i dziecko przez zakładanie
„Stacyj Opieki nad Matką i Dziec-
kiem/', oraz poradni i innych ośrod-
ków zdrowia. Zapewaić. pomoc i
opiekę racjonalną chorym fizycznie
i umysłowo.

Gruźlica dziesiątkuie dziatwę na
szą. Należy zatem zapobiec rozwo-
jowi tej strasznej choroby przez od-
dzielanie dziatwy zdrowej od chorej,
stworzenie dla tej ostatniej odpo-
wiednich sanatorjów. Okolice Wilna
górzyste i pokryte lasem sosnowym
świetnie nadają się do stworzenia
takich uzdrowisk.

Do samorządu miejskiego należy
również opieka nad ubogimi, a więc

zakładanie domów noclegowych,
schronisk dla starców i bezrobot-
nych, domów wychowawczych dla
podrzutków i starszej dziatwy, któ-
rą rodzice dla rozmaitych powodów
nie mogą odpowiednio zaopiekować
się, !

Domów Robotniczych, w których
każdy robotnik, za małą opłatą,
mógłby otrzymać posiłek, kąpiel,
godziwą rozrywkę, dobrą książkę i
czasopismo. Robotników, mających
własne domki, zachęcać do zakła-
dania przy nich ogródków działko-
wych.
Do Rady Miejskie; należą też

szkoły powszechne i zawodowe.
Czuwać tu trzeba nad wyborem od-
powiednich lokali, nad dostarcze-
niem pomocy szkolnych, bibljotek,
czytelń itp.
A jakże wiele do życzenią zosta

wia nasza komunikac,a miejska! Wlo
ką się Arbony, zanieczyszczają po-
wietrze, .nie. spełniając należycie
swego zadania, gdyż obsługują zaled
wie śródmieście, nie docierają do
przedmieść mp. Zarzecza itp, A
przecież i tam żyją ludzie i to mniej
zamożni, którzy swą krwawicą za-
silają kasę miejską, a wzamian nie
mają najmniejszych udogodnień,

Do samorządu należy też dbanie
© dobry teatr i odpowiednie kina,
chóry 1 orkiestry, bibljoteki miej-
skie, słowem to wszystko, co daje
kulturę i piękno duchowe, co budzi
radość życia, podnosi uczucia este-
tyczne i chrześcijańskie, spoczywa
ma barkach Rady Miejskiej, która
jednocześnie zwalczać winna każde
zło, każdy przejaw występku, jak
alkoholizm, prostytucja, pornografja
4. t. p.

10 są mniej więcei zadania pra-
cy, do której powołani mają być na-
sze radne i radni miejscy.

Powinniśmy zatem należycie so-
bie uświadomić, że obowiązkiem
każdej z nas jest złożenie w dniu 10
czerwca (w niedzielę) głosu. Wybie-
rać zaś należy nie naszych krewnych
lub przyjaciół, lecz takich ludzi, o
których mamy przeświadczenie, że
pracować będą sumiennie i uczciwie,
Że każda myśl narodowa polska i
chrześcijańska znajdzie oddźwięk w
ich umysłach i sercach.

Że Wilno, otoczone ich serdecz-
ną troską i usilną pracą, dźwignie się
pod względem dobrobytu, piękna i kultury narodowej.

M. Reutt.

CO ZDZIAŁAŁY RADNE MIEJSKIE
w Okresie ostatnich siedmiu lat.

MW okresie od 1927.34 roku w 12
województwach były 23 radne, na-
leżące do Narodowe Organizacji
Kobiet. Pracowały one przeważnie
W komisjach: budżetuwej, oświato-
wej, opieki społecznej i zdrowią pu-
blicznego.

' « Radna dr. Grosmanówna w Po-
tnaniu zgłosiła następujące wnioski,
Ww większości przyjęte:

1) O budowę domu robotniczego
dla 90 rodzin;

2) Podwyższenia funduszu na wy

3) Podwyższenia furduszu na do-
żywianie dzieci szkolnych;
ki 4) Zakładanie żłobków magistrac
ich w dzielnicach robotniczych;
5) O budowę nowego szpitala;

1 6) Podwyższenia subwencji na ko
Onje. wakacyjne;

1) Uprawnienie policji obyczajo-
1. :
Radna Dowmuntowa we Włocła-

Łk ku, przez 9 lat przewodnicząca Ko
W Narodowego w Radzie Miejskiej,
| Yrugowała od 1919—1922 roku 22

iawników, przeprowadziła wniosek
wybudowania szkoły zawodowej dla
dziewcząt i przekonała o potrzebie
wybudowania domów robotniczych.

Radna RoOżnowska w Kaliszu
przeprowadziłą wniosek otwarcia
szpitala dziecinnego oraz zawiesze-
nią krzyża św. w sali Rady Miejskiej

Radna Lutostańska w Wyszko-
wie przeprowadziła: 1) powołanie
Komisji Opieki Społecznej i 2) wsta-
wiła do budżetu 3 tys. zł. dia opieki
nad matką i dzieckiem.

Radna Brzezińska w Białej Pod-
laskiej przeprowadziła uchwały ©
nieoddawanie w: Białej i w pow.
Bielskim; kościołów katolickich pra-
wosławnym, dowiódłszy na podsta-
wie dokumentów historycznych i ra-
chunków z przed paruset lat, że te
kościoły były fundowane przez ka-
tolików, a nie prawosławnych.

Radna Iwaszkiewiczowa Marja w
Wilnie pracowała w komisjach sani-
tarnej, ogrodowej, opizki społecznej
i kulturalno - oświatowej. Była z ra-
mienia Rady Miejskiej członkiem ko żydów urzędników i tyluż żydów misj; sanitarno - obyczajowej przy
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Narodowy Komitet Wyborczy, w
zrozumieniu ważności udziału ko-
ibiet w Radzie Miejskie; umieścił na
swych listach kilka kobiecych kan-
dydatur. Chcąc zapoznać wybor-
сбул z istotną celowością ,wyboru
tych przyszłych radczyń, czujemy się
|w obowiązku umieścić w naszej Kro
jnice nieco danych o nich i o ich do-
tychczasowej dziełalności.

1. Anna BUŁHAKOWA — ikan-
dydatka z Okręgu Il (Lista Nr. 2)
jest wieloletnią zasłużoną członki-
nią N. O. K., oddająca się gorliwie
sprawie bezrobocia i jedną z organi-
zatorek ogródków działkowych.

2. Edwarda DOMAŃSKA — kan
dydatka z Okręgu III : Lista Nr. 5),
wice-prezeska N. O. K. w Wilnie,
znana mna gruncie wileńskim jako
gorliwa pracowniczka społeczna, m.
in. jako długoletnia przewodnicząca
T-wa Kolonij Letnich.

3. Emma JANCZEWSKA—kandy
datka z Okręgu VI (Lista Nr. 3) wy-

dność swojej dzielnicy, którą gorli-
wie ; z całem poświęceniem się o-
piekuje.

4. Aleksandra Kasperowiczowa —
4. Aleksandra KASPEROWI-

CZOWIA — kandydatka z Okręgu
VI (Lista Nr. 3), członkini N. O. K.,
mag. filozofji, znana nauczycielka i
wychowawczyni gimnazjów miejsco-
wych wniesie do Rady Miejskiej swe
doświadczenie pedagogiczne, Posia-
dając nieruchomość w Wilnie, zwią-
zana jest na stałe z naszem miastem.

5. Zofja RENIGIEROWA —kan-
dydatka z Okręgu I (Lista Nr. 2),
długoletnia pracowniczka w tajnej

 

ŻY, KTO BĘDZIE GOSPODARZEM

czych w dniu 10-go czerwca!

'Wierzymy, że prawda odniesie

i zalewem żydowskim.

cięży.

Drugi Wiec przedwyborczy N. O. K
odbył się 5 czewca przy szczelnie wypeł-
nionej sali, we własnym lokalu, Orzeszko-

wej 11. Zagaiła prezeska p. Burhardtowa,
przemawiały panie: Godlewska, Renigiero-
wa, Kodziowa i Iwaszkiewiczowa. Treść

przemówień obejmowała różne gaięzie go-

spodarcze Rady miejskiej, w których ko-
bieta-radna odegrać może dużą rolę.

Kulminacyjnym punktem zebrania była
chwila, kiedy pani Burhardtowa z właści-

wą sobie ujmującą serdecznością  dzięko-
wała ustępującej radnej z ramienia N.O.K.,

p. Iwaszkiewiczowej, za siedmioletnią pra-

Z działalności Zw.

28 maja odbył się w Wilnie XIII
zjazd delegatek Polskiego Stowarzy
szenia Kobiet z M'yžszem Wy
kształceniem. W. programie między
innemi byłi „zagadnienie rasizmu
jako podstawa prądów społeczno -
politycznych". Sprawę tę zreferowa-

ła doc. dr. E. Stołyhwowa, podkre-
ślając olbrzymie znaczenie tego no-
wego ruchu, który poprostu staje się
zagadnieniem naukowem. *

4-go czerwca Zw. Kob. z Wyż.

Starostwie Grodzkiem. W sprawie
opieki społecznej przyczyniła się do
założenia w Wilnie Domu Noclego-
wego dla Kobiet. Współpracując w
wielu towarzystwach społecznych
pilnowała ich spraw w komisjach Ra 

sunięta została przez najuboższą lu-;

 

Lista Narodowego Komitetu Wyborczego zwyciężyć

CY
Nasze kandydatki na radne m.Wilna.

oświacie narodowej, założycielka i

na działaczka społeczra.
6. Marja REUTTÓWNA — kand

dydatką z Okręgu III (Lista Nr. 5).
Niestrudzona pracowniczka na niwie
tajnej oświaty ludowej i w Pol. Ma-
ciermy Szkolnej, znana literatka, ja-
ko autorka książek dla młodzieży,
współredaktorka Kruniki Kobiecej,
serce wrażliwe na wszelkie potrze-
by naszego społeczeństwa, która ży-
wemi odczuciem nędzy dzisiejszej
przyczyni się niezawodnie do ener-
giczniejszego jej zwalczania przez
Radę Miejską.

1. Krystyna STAWIARSKA —
kandydatką z Okręgu iI (Lista Nr. 2)
— doktór medycyny, bezinteresow-
na i ofiarna lekarka chorej dziatwy
wileńskiej, kierowniczka stacji Opie
ki nad Matką i Dzieckiem.

8. Helena SYRWIDÓWNA
kandydatka z Okięgu VI (Lista Nr.
3), właścicielka nieruchomości ma
przedmieściu, znająca znakomicie
stosunki panujące na raszych pery-
ferjach, wieloletnia prezeska Stowa-
rzyszenia sług Św. Zyty, skarbnicz-
„ka N. O. K.
оВ, Jadwiga WIERZBICKA — kan
|dydatka z Okręgu Nr. IV (Lista Nr.
4) opiekunka przedszkola przy ul.
Koszykowej, w jednei z najuboż-

|szych dzielnic Wilna,  szerząca
wśród ludności miejscowej swój
upływ dobroczynny į oświatowy.

| Członkini zarządu М№.О.К. 1 Stowa-
rzyszenia Pań Św. Wincentego a
Paulo.

'

 

 

Narodowa Organizacja Kobiet
 

Do Róbiet Polskich © Ollnie!
№ dniu 10-go czerwca zdecyduje się sprawa, w czyim ręku sqo-

ezywać będzie zarząd m. Wilna w ciągu najbliższych lat pięciu.

OD WAS, KOBIETY - POLKI, W! ZNACZNYM STOPNIU ZALE-
NASZEGO MIASTA.

Do Rady Miejskiej muszą wejść ludzie niezależni, którzy nie będą

się oglądać na własne korzyści, albo jakieś nakazy, czy zakazy, ale bę-

dą mieli cywilną odwagę postępowania zgodnie ze swemi przekonaniami,

Tych znajdziecie na listach Narodowego Komitetu Wyborczego.

Dlatego kobiety - Polki głos swój oddać powinny na LISTĘ NARO-

DOWEGO KOMITETU WYBORCZEGO. `
Dlatego nie powinno zabraknąć żadnej z Was przy urmach wybor-

zwycięstwo nad fałszera i obłudą!

Idziemy wszystkie do wyborów.

Narodowy Komitet Wyborczy — walczy z etatyzmem, biurokracją

miusi i zwy-

TAK NAM DOPOMóż BÓG!

Narodowa_ Organizacja Kobiet

Aby etrzymać prawdziwe informacje zgłaszajcie się do Narodowe-
go Komitetu Wyborczego: ul, Orzeszkowej Nr. 11 (tel, 11—66) codziennie
w godzinach od 9-ej rano do 9-ej wieczór.

ADD SORCEK OWIANADODA AIRiki i AOC Ka NT kTITAT

Drugi wiec przedwyborczy Nar. Org. Kob.
cę w byłej Radzie Miejskiej. Długo nie-

| milknące oklaski dały wyraz uznaniu, ja-

kim się cieszy p. Marja Iwaszkiewiczowa

w Wilnie.
Na zakończenie p. Burhardtowa nawo-

|łuje do głosowania na listę Narod. Komit.

| Wyborczego w dzień wyborów do Rady

| Miejskiej. Entuzjastyczne okrzyki wymow-

jaa świadczyły o zapale i zrozumieniu obo-
wiązku narodowego wśród zebranych, któ-
re opuściły salę z mocnen przekonaniem,

|że w duchu narodowym tylko tkwi potęga

| wielkiej Polski,
i
i

Kobiet z wyższem
wykształceniem.

Wykszt. zwołął zebranie przedwy-
borcze . informacyjne. Zagaiła je p.

' Rostkowska, gorąco zachęcając do
| głosowania na kandydatury kobiece.
!Р. lszorzyna mówiła o samorządzie
!1 roli, jaką w nim winna odegrać
kobieta. Naogół zebranie byłoby
się całkowicie utrzymało w tonie a-
politycznym, gdyby nie przemówie-,
nie p. Szabelskiej, ktćra nie mogła
się jednak powstrzymoć od tego, a-
żeby nie doradzić słuchaczkom gło-
sowania na listę „Bioku gospodar-|
czego odrodzenia Wilna”. Z tego po-|
wodu wyrażamy zdumienie, gdyż o
ile wiemy, Związek Kobiet z Wyż-|
szem Wykształceniem był dotych-
czas organizacją apolityczną.

ST =

Rozpowszechniajcie dy Miejskiej. Ibony jałmużnicze „Caritasu.

 

 

przez szereg lat kierowniczka szko-|  D # уса :
ty powszechnej na Zwierzyńcu, czyn | skiej Królowej zjechały się tłumnie|

| ze wszystkich stron kraju pielgrzym-
|ki matek katoliczek. Po wysłucha-
| niu Mszy św. przed cudownym obra-
| žr Matki Najświętszej i po wspól-
nej Komunji, kilka tysięcy przyby-
łych zgromadziło się w wielkiej sali
klasztornej, podejmując obrady nad
religijnem wychowaniem dzieci i
młodzieży, Serdeczne i gorące za-
gajenie wygłosiła wychowawczyni
dzieci polskich na Kresach, znana
działaczka, p. Marją Demelówna ze
Lwowa, poczem przemówił O. Prze-
or. Następnie uczestniczki zebrania
wzięły udział w procesji Bożego Cia-
ła. O godz. 3 zaczęły się obrady w
dwuch salach jednocześnie, wobec
niemożności pomieszczenia napły-

cając się do swej przygodnej towarzyszki

podróży, uważam, że pani nie jest stanow-

czo feministką.

Bmgadnięta uśmiechnęła się wesoło.
Była to kobieta młoda, przystojna, ubrana

w modny popielaty kostjem. Z powodu

gorąca zdjęła z głowy ładny kapelusz,

odsłaniając w ten sposób duże, nieobcięte

włosy.
— Ciekawam, skąd po kwadransie roz-

mowy doszedł pan do tefo wniosku? —

zagadnęła.
— W bardzo łatwy sposób, odparł, je-

stem psychologiem i bardzo rzadko mylę

się w swych obserwacjach.

— Aa.. jeśli teminizm, o którym pan mówi,

polega na paieniu papierosów krótko obcię

tych włosach, męskim stroju, to naturalnie

stanowczo nie jestem iemipistką. Nie palę,

000©000000©0060
Przy otyłości stosuje się naturalną

wodę  gorzią „Franciszka-Jóżeła”*, Py-
tajcie się lekarzy. 8480—0

T-wo przyjaciół
Artystycznego Rękodzieła WSI.

Na wystawie lniarskiej w Warsza
wie, ktora, jak wiemy, wzbudziła o-
gromne zainteresowanie, powszech-
ną uwagę zwracał pawilon wyżej wy
mienionego Towarzystwa, w którym
zgromadzono autentyczne wyroby lu
dowe z Podkarpacia, Wołynia, Po-
dola, Polesia, Kurpiów, Śląska i Hu-
culszczyzny, stare wzory i tkaniny,
dorobek niezliczonych pokoleń tka-
czek i hafciarek. Duszą wszelkich
poczynań I-wa Przyjaciół Artystycz
nego Rękodzieła Wsi, czyli w skró-
cie ARWU, jest Anna Pawiikowska
z Medyki (Małopolska| która zanim
jeszcze powstał ARW. wyszukiwała
artystyczne wyroby ludowe, groma-
dząc je skrzętnie i strzegąc od zani-
ku. Obecnie zaś, jako kierowniczka
ARWU niezmordowanie rozwija swą
pożyteczną działalność jeżdżąc po
targach miejskich, docierając do roz
maitych zakątków: naszego kraju,
zbierając wzory stare i zachęcając
młode pokolenie wiejskie do dal-
szej twórczej pracy.

Ciekawe niezmiernie są orygina-
ine tkaniny z Jaworowa na Podkar-
paciu. Przypadkiem udało się odna-
leść drewniane plansze, któremi nie-
gdyś tłuczono czarną farbą desenie
na kieckach góralskich. Dzis te nie-
zwykle dekoracyjne płótna rozchwy
tuje zagranica na pokrowce do me-
bli. i

Zabytkiem muzealnym są też rze-
źbione w: drzewie lichtarze, mające
motywy z biczów do poganiania o-
wiec. „My się od ludu uczmy, a nie
on od nas' — mówi p. Pawlikowska.
Nasza praca ogranicza się do roli im
presarjów, między prymitywem lu-
dowym, a wymagania: świata kul-
turalnego.

Odznaczeczenie
Artystki.

P. Olga Boznańska  zaszczytnie
znana artystka - malarka, otrzyma-
ła nagrodę m. Wlarszewy w sumie
5-ciu tys. zł, za swą twórczość ar-
tystyczną, jako niezrównana pertre-

Od 11-tu lat istniejąca szkoła „ZRO-
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, baftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujacych u-
czennic do Bursy i do Szkoly i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentege a Paulo.

 

Kto nie jest pewny, Że mu właściwy kartnę do głosowaniu niech sprawdzi @ Biurze Nar. Kóm. Gyborcz.
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KOBIECEJ.
ljidi matek kalalicek ma Jasnej Góre,

Dn. 3 czerwca do stóp Jasnogór- , wających pątniczek.

 

Przemówienia wyżłosiły pp. Nu-
zikowska, Bogdanowiczowa i H.
Paygert ze Lwowa, Z, Zaleska z
Warszawy, Starnawska z Lublina,
Kamińska z Szopienic, M. Holder-
Eggerowa z pod Wągcowa, Żelisław
ska ze Lwowa, ks. praiat Wróblew-
ski, Piotrowska i Szopowa z pod
Hrubieszowa i inne. Wśród ogrom-
nego skupienia i głębokiego nastroju
przyjęto szereg rezolucyj.

[Wyrazić musimy tylko ubolewa-
nie, że w szeregu miast, które wy-
słały na zjazd przeds!awicielki, za-
brakło Wilna. Stało się to jednak
nie z naszej winy, trudności bowiem
okazały się 'tam, gdzie się ich naj-
mniej spodziewać był» można.
cistka.

 

Podsłuchane w wagonie.
— A więc, mówił elegancki pan, zwra- nie gram w karty, lubię ładny strój, no

i staromodne uczesanie, śmiała się pani,

a jednak jestem feministką w całkowitem

znaczeniu tego słowa.

—A
— Nietylko „a”, ale i „b*, łaskawy pa-

nie. Od siedemnastego roku życia, t. j. od

chwili śmierci ojca, pracowałam na włas-

ne utrzymanie i pomagałam młodszym bra-

ciom w ich naukach. Matka nasza nie ży-

ła oddawna. Po ojcu mieliśmy małą eme-
ryturę. Starczyło па opłatę komornego

i pobory służącej, Resztę musiałam zdo-
być swą pracą. Ukończyłam właśnie ma-

iurę. Otrzymałam posadę w banku, Po

południu dawałam korepetycje. _ Wieczo-
rami odrabiałam lekcje z braćmi i uczyłam

się sama. Postanowiłam zdobyć większą

fachową wiedzę. Chciałam umieć tyle, by
za równą pracę z mężczyzną, otrzymać ró-

wne wynagrodzenie. Przyzna pan, że to żą-
danie czysto feministyczne.
— Czy udało się pani

cel?
Zaprzeczyła lekkim ruchem głowy.
— Po czternastu latach wielkiej, wytę-

nowisko. Koledzy moi pe iachu, przy

mniejszym jednak wysiłku i uzdolnieniu,

żonej pracy, otrzymałam odpowiednie sta-
otrzymują o wiele większe pobory i awan-
se mają zapewnione. Cierpi na tem moja

miłość własna i głębokie przekonanie nie-
zasłużonej krzywdy. Nie protekcją, nie
ukłonami w stronę odpowiednich czynni-

ków, doszłam do stanowiska poważnego w
rodzinie, w społeczeństwie i w urzędzie.

Mam byt niezależny, braciom ułatwiłam
zdobycie wykształcenia. Wciąż jednak
słyszę, że jako kobieta nie mogę być zrów-

nana we wszystkich przywilejach z męż-

czyzną.
— Rozgorycza to zapewne panią?

— Wcale nie, nie znam tego jadu. Po
śmierci ojca powiedziałam sobie, że własną

pracą utrzymam siebie i rodzeństwo, Dziś
gdy bracia nie potrzebują mej pomocy, wal

czę o prawa dla kobiet.
— Wolno wiedzieć, w jaki sposób pro-

wadzi pani tę walkę? — „pytał z lekko iro-

nicznym uśmiechem.
— Pracą przedewszystkiem sumienną i

rzetelną, w całem znaczeniu tego słowa.

Badaniem tego, co przedeianą zdziałały już

na tem polu wybitne feministki, zwłaszcza

rozbudzeniem myśli kobiecej nad wycho-

waniem kobiet wśród najbliższego otocze-

nia, tak pod względem społecznym, jak

i politycznym. Nad wyrobieniem silnych
i uczciwych charakterów kobiecych, dążąc
w ten sposób do odrodzenia człowieka i
całej ludzkości.

— ślicznie, niema 'co mówić, czyż jed-
nak nie uważa papi, że najwłaściwsze miej-

sce dla kobiety jest w domu? Tyle dzia-
łów pracy leży odłogiem, a kobiety tym-

czasem zapełniają wszystkie urzędy, biura,
biorą się do zawodów trudnych i nieodpo-

wiednich często dia nich. Cierpi na tem

dom, mąż, a najbardziej dzieci.

— Tak, może się to dziać w tych то-

dzinach, gdzie zarobek ojca wystarcza na

opędzenie wszelkich potrzeb. Tam rozsąd-

na kobieta znajdzie odpowiednie zawsze

dla siebie pole pracy. Ale co pocznie ta,

której mąż jest chory, niema żadnej pracy,

a tak jego, jak dzieci, trzeba żywić, trzeba
dzieci kształcić. Cc pocznie matka, mają-

ca kilka dorosłych córek? Czy ma je za-

trzymać wszystkie w domu, by wraz z nią
gotowały obiady, ścierały kurze i napra-
wiały, a nawet szyty ubrania dla członków

rodziny? A w razie śmierci lub choroby

ojca, kto ma opiekować się niedoiężną ro-

dziną? Państwo, czy społeczeństwo? Wszak

osiągnąć swój

 
będzie tych bezrokotnych całe tysiące.
Obecnie państwo pobiera podatki od ko-
biet pracujących zawodowo. Przy powro-

cie tych licznych rzesz do domów, państwo
będzie musiało dawać im zasiłki A ciężar

podatków spadnie na panów świata...
— Pobija mnie pani tym argumentem,
— Nie ja go wymyśliłam, lecz zmienione

warunki życiowe i społeczne, które wyrzu-

cają kobietę z domu i zmuszają ją poniekąd
do walki z życiem.

Pociąg stanął. Nieznajema sięgnęła po

ręczną walizkę.

k Pozwoli pani, że ją wyręczę, rzekł,

— Równouprawniona kobieta, roześmia-
ła się, nosi sama wszelkie ciężary. I już jej nie było w wagonie.

M. R.  



"KRONIKA.
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie przeważnie duże,

malejące w ciągu dnia. Na wscho-
dzie i w środku kraju zanikające
deszcze. Cieplej. Słabe lub umiarko-
wane wiatry z Kierunków wscho-
dnieh w północnych i wschodnich
dzielnica a z kierunków zachednich
* „śłnocnoszachodnich w pozosta=
łych dzielnicach.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

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

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul W.
Pehulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicre
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróściokiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz
Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Kurs propagandowy rekolek-

cyj iętych. Archidiecezjalny
Instytut Akcji Katolickiej rozpoczął
przygotowania do organizacji kursu

SPRAWY MIEJSKIE|
— Dalsza budowa OśrodkaŽėri

wia. Władze miejskie otrzymały
kredyt w wysokości $0 tys. złotych
na wykończenie budowy Ośrodka
Zdrowia. Zakończenie Ośrodka ma
nastąpić jeszcze w b. r Przy pracach
znajdzie zatrudnienie około 70 ro-
botników.

— Unormowanie taksy dorožek
samochodowych po wyborach do Ra
dy Miejskiej. W] swoim czasie dono-
silišmy, że powstał proiekt obniżenia
dotychczasowej taryfy za przejazdy
dorożkami samochodowemi. Po za
zniżeniem taksy, ma być zniesiona
również taryfa nocna, Która, jak wia
domo, jest obecnie droższa od dzien
nej o 50 proc. Wobec tego, że wyło-
nił się szereg sprzecznych projektów
co do wysokości msjącej nastąpić
obniżki, władze przemysłowe, do
których kompetencji :;prawa ta na- mstrukcyjno - propag:ndowego re-

kolekcyj zamkniętych. Dotychczas
opracowano już progr:m i ustalono
definitywnie termin kursu. Odbędzie
się on w dniu 14 bieżącego miesiąca.'

Program kursu obejmuje między|
innemi: zrana uroczystą Mszą Św.,!
którą będzie <celebrował J. E. ks.|
Arcybiskup, kilka referatów o reko-|
iekcjach i organizacjach katolickich|
oraz organizację Związku Księży
Rekolekcjonistów archidiecezji wi-|
i ać BARCZĄ

Małysiak ze zgromadzenia O. O.
Salwatorjanów w Trzebini.

Na wspomniany kurs spodzie-
wany jest przyjazd wielu kapłanów
z terenu całej archidiecezji.
— Ogólno-robotnicza pielgrzym-

ka do Kalwarji. Onegdaj odbyła się
ogólno-robotnicza pielgrzymka do
kalwarji, zorganizowana przez Cen-
tralę Chrześcijańskich Zw. Zaw.
Pielgrzymce przewodiiczył ks. dyr.
AL. Mościcki. f

IW) czasie obchodzenia  stacyj
Męki Pańskiej pielgrzymka została|
przyjęta przez Arcypasterza w ko-|
šciele Trynopolskim. J. E. ks. Arcy-
biskup-Metropolita wygłosił do ze-
branych przemówienie, w: końcu zaś|
udzielił błogosławieństwa arcypa-
s.erskiego.
i Z MIASTA.
— Przemysłowcy estońscy w

Wilnie. Przejazdiem 4 Warszawy w
Wilnie w dniu wczorajszym bawiła
wycieczka przemysłowców  estoń-
skieb, którzy po zwiedzeniu miasta
odjechali pociągiem wieczorowym
do granicy łotewskiej.

Ze zbiórki ulicznej na rzecz
Kołonji Letnich Centrali opiek ro-

leży, postanowiły zaczekać do u-
konstytuowania się nowej Rady

„Miejskiej dla ostatecznego zadecy-

(na ruch statków

Kurs przeprowadzi ks. Czesław;Wilii.

|sąd okręgowy wojsk. zostanie zre-

jdą zredukowani asesorzy w sądzie

dowania.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— W sprawie bezpieczeństwa na

Wilj. Wobec częstych wypadków

SELL   

Brak lokali
Według spisów, w Wilnie znaj-

duje się około 23 tys. dzieci w wie-
ku szkolnym. Tymczasem lokali
szkolnych posiadamy zaledwie na 17
tys. dzieci. Sześć tys. dzieci nie znaj
dzie pomieszczenia dlą nauki, Spra-

stawia się nie lepiej. Na terenie wo-
jewództwa wileńskie$o na 58 tys.
dzieci w wieku szkolnym, znajduje

z Wilma. Specjalnie delegowany per-
sonel stale będzie obchodził teren
dworca i peronu, przyjmując na
miejscu wszelkie ziecenia pocztowe
i telegraficzne. Pasażerowie więc
będą mogli bez udawania się do
urzędu pocztowego na miejscu na-
dawać telegramy, przesyłki poleco-
ne i t. p. Jednocześnie przeprowa-
dzana będzie sprzedaż znaczków po-
cztowych i pocztówek.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Nowy, džiekan wydziału

humanistycznego. Obecnie w (lni-
wersytecie oabywają się wybery
dziekanów na nowy rok akademic-
ki. Wybrany został nowy dziekan
wydziału humanistycznego. Dzieka-
nem został prof. Maufred Kridl. na Wilji ze statkami, łodziami sporį

towemi i spacerowemi władze admi,
„nistracyjne wydały zarządzenie or-.
,ganom policyjnym zwrócenią uwagi

{ 10421 na rzece!

— Nadzór policyjny na tar-
gach. W związku z kradzieżami na
rynkach wileńskich ęwładze zarządzi-
ły, by na wszystkich rynkach, tar:
gach i Hali Miejskiej w dnie targo-
we znajdowali się posterunkowi P.
P. oraz funkcjonarjusze wydziału
śledczego, przyczem polecono do-
konywać obław na kieszonkowców,
złodziei i t. p.

SPRAWY WOJSKOWE
— Reorganizacja sądu wojsko-

wego. W. najbliższym czasie wileński

organizowany. W pierwszym rzędzie
zostanie wprowadzony jednoosobo-
wy skład sądu rejonowego, dalej bę-

okręgowym oraz przeprowadzona re
organizacja w poszczególnych wy-

— Dziś w kolejnym dniu pe-
baru rocznika 1913-go przed Ko-
misją Poboru winni są stawić się
wszyscy mężczyźni z nazwiskami
rozpoczynającemi się na literę S,
zamieszkali na terenie IV komisai-
jatu P. P., oraz z nazwiskami na |-
terę T terenu całeae miasta.

SPRAWY KOLEJOWE
Stały pociąg wycieczkowy dzicielskich średnich zakładów na-

ukowych w Wilnie wpłynęło w dniu
2.V rb. ze skarbonek 558 zł. 43 gr.,!
a po odjęciu 35 zł. 30 gr. wydatków,'
czysty zysk 'wynosi 523 zł. 13 gr.'
Dzięki tej akcji Centrala będzie w.
stanie powiększyć liczbęmłodzieży,
korzystającej z Kolonii Letnich. i

Za łaskawy współudział Pań w;
zbiórce Zarząd Centizli składa tą|
drogą serdeczne podziękowanie.

— Walka z żebractwem i włó-
częgostwem w Wilnie, prowadzonai
bardzo intensywnie przez Społeczny
Komitet Pomocy Biednym, daje
bardzo dobre rezultaty

Najlepiej o tem może świadczyć
stale zmniejszająca się liczba przy-
iezdnych żebraków i włóczęgów. W

Wilno—Narocz. Dyrekcja Okręgowa
Kolei Państwowych w Wilnie powia
damia, iż stale, w: dni świąteczne
między Wilnem a Kosylnikiem (Na-
rocz) kursuje pociąg osobowy z wa-
gonamį II i III kiasy.

Pociąg Nr. 5511 odjeżdża z Wil-
na o godz. 6 min. 30 rano i przyby-
wa do Kobylnika o godzinie 10-ej
min. 27,

Pociąg Nr. 5512 odjeżdża z Ko-
bylnika o godzinie 18 min. 30 ; przy
bywa do Wilna o god». 22 min. 35.

POCZTA i TELEGRAF.
— Ruchoma peczta na dwor-

cu kelejewym. W połowie bieżą-
cego miesiąca Wileńska Dyrekcja
Poczt i telegrafów zamierza wpro-
wadzić inowację, polegającą na tem,

\

„minarjum  Duc/owne

? ciągu bowiem całego miesiąca maja
zdołano ująć zaledwie 5 osób, które,
po przybyciu z
się tu żebraniną
słano do miejsc
mieszkania.

prowincji, trudniły
Wszystkich ode-

pop edniego za-

  

OSTATNIE 2 DNI! Genjal-
na, niedościgniona boha-

terka fllmu „Csibi*Pi
С
me niesame-
— 2 He 5s
Akira"

RZEK:
—Э

Role główne męskie:

DZIŚ REWELACJA. Nie
TEJ SERJI", śpiewanych

ższający „Świat

Nad program: Atrakcje.

Zamek DuchRóws
w roli gł newy niezwykły czarny gwiazdor Hollywoodu, fenomenałny murzyn WILLIAM COLLIER —Osobliwy Шт z ory-

ginalnym temetem. SzampaAska komedja. Muragany śmiechu.

CENY MIEJSC NAJNIŻSZE: Balkon od 25 groszy, Parter od 50 groszy.

=

SkandalwBudapeszcie
SZEKE SZAKALI I PAWEŁ HORBIGER.

że w Wilnie oraz kilku innych wę-'
złowych stacjach w obrębie dyrek-
cji wileńskiej na dworcach i pero-
nach wprowadzona zostanie rucho-
ma poczta, która obsługiwać będzie

— Promocja proi. A. Diveky'ego.
Dziś o godz. 6-ej po poł. odbędzie
się uroczysta promocia na doktora
filozofji honoris causa Prof. Adrjana
Divekyego w Auli Kolumnowej
Uniwersytetu.

SPRAWY PODATKOWE.
— Ostateczny termin ulszcze-

nia podatku od lokali za 11 kwar-
tał r. b. wraz z ustawowym ulgo-
wym 14-dniowym okresem upływa
z dniem 14 b. m. Rata niewpłacona
w tym terminie ściągnięta będzie
przymusowo wraz z karą za zwłokę
i kosztami egzekucyjnemi.

ODCZYTY.
— Stowarzyszenie Technikow

Polskich w Wdnie w iokalu włas
nym przy ul. Wileńskiej 33 organi-
zuje cykl zubrań dyskusyjnych, na
których ma być poruszona sprawa
stanu gospodarczego Wileńszćzyzny.
W ramach powyższych zebrań

dyskusyjnych dnia 8 czerwca o
godz. 19.30 będzie wygioszony przez

„ inž. A. Zubelewic.a, dyrektora
Robót Publicznych. eduzyt na temat:
„Sprawy drogowe na Wileńszczy-
žnie“.

Wstep wolny i bezplatny. Oso-
bne zaproszenia rozsyłane nie będą.

SPRAWY SZKOLNE.
— Wileńskie Rz-katolickie Ser

(ul. Śniadec-
kich 6) podaje do wiadomości, że
termin składania podań przez no-
wowstępujących kandydatów do
stanu duchownego upływa z dniem
1 sierpnia rb.

Chrztu św., 3) świadectwo moralno-
ści od proboszcza parafji i prefekta
szkoły, 4) świadectwo lekarskie, 5)
krótki życiorys į totografję.
Wszyscy kandydaci winni się sta-

wić osobiście do Seminarjum dnia

lokalu seminarjum  polonistycznego
o godz. 19 odbędzie się zebranie
sekcji badań literackich pt. „Z za-
śadnień  monografistyki'*, Goście
mile widziani.

Gy w bony jałmużnicze „Caritas

 

 pociągi przybywające i odchodzące

ANCISZKA

 

zważając na
szlagierów wladeńskich, przewy

należy do €iebie" | „Csibi” «P
w rol. główn. znakomiła paru ulabiešcėw Wiednia: znany špiewak Alfred PICCAVER | przešliczna NORA

GREGOR oraz znany z f. „Świat naležy do Cieble“ komik SEAKAL.
Im mėwlony I šplewany po niemiecku.

Początek od godziny 4-el, 6, 8 i 10,15.

 

tni Byrekcja kina demenstruje następny wielki przebój. za „ZŁO-

jiź zaopatrzyłeś się?

w ostatniej po-
tężniejszej swej

kreacji p. t.:GAAL

Nad program: Najnowsze zktualja:

RZYGODA NA LIDO»

 

DZIŚ WIELKA SENSACJA!

REWJA GWIAZCIY naa WIEN MM»
Nowicka Stanisława

Balet Cesarskich
biowsk
Seweryn Orllcz.

ttdział blorą: Króż
lewa Tanga

Klerewaik artystycz-
ny I reżyser

„FOriancerka'
W rol. gł JOHN BOLES i NANCY CARROL. Film przewyźszający „Zaledwie Wczoraj”.

NA SCENIE:

„Morskie

Stanipartner wszechświatowej
sławy tancerki Pawłowej,

NA EKRANIE: Przebojowy fllm p.

Artystka Teatru

 

nowsze przeboje:

oks: Nina Bielicz "u"
sław - Gozdawa-60łę-

odbywać sii dzie
: Rewja sana a ks

1

| 5 szkolnych zajęły się energicz-
wa braku lokali na prowincji przed- | nie władze szkolne oraz samorządo-

TTT JENASA T EA T TN ITESOS TNT BENITO

Do podań należy załączyć nastę- |
. 11 W (I klasie trzy dni ciągnienia, 9.100 wy-PACH OE Jye W | granych na łączną sume 1.994,200 zł. z

oryginale lub odpisie, ) metrykę: $łóną wygraną 200.000 zł W LII klasie

i-go sierpnia, dnia zaś 2-g0 sierpnia wygranych +olbrzymie wygrane. Warto

odbędą się egzamina z języka ła- A
cińskiego.

SPRAWY AKADEMICKIE. r RÓŻNE.
— Z Koła Polonistów. Dziś w — Ostrzeżenie, Ostrzega się|

I pokoje

 

NNIB BIEREDAL «|

szkolnych.
śródzkiego i poleskiego (okręg Wil.
Kuratorjum Szkolnego) ilość dzieci
w wieku szkolnym dechodzi do 80
tys. a uczy się zaledwie 45 tys,

Sprawą braku lokałi i pomiesz-

wie,
Na budowę nowych szkół i bu-

dynków zostaną zaciągnięte pożycz-

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni Ka. po-

Bernardyńskim. Dziś i jutrc o godz. 8 m.

30 wiecz. Teatr Letni gra w dalszym ciągu

doskonałą, lekką komedję pt. „Małżeństwo

i jazzband“ — pióra znanej spółki francu-
skiej Cl. Vautela i P, Vebera. Jest to do-

wcipna i lekka satyra, wymierzona  prze-
ciwko nowoczesnym żonom, które małżeń-
stwo traktują jako zabawę. Reżyserja —

W. Ścibora. Dekoracje — W. Makojnika.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Występy

Janiny Kulczyckiej. Dziś w dalszym ciągu

słynna operetka Granichstaedtena „Orłow”,
W roli głwnej Janina Kulczycka. Obsadę
tworzą najwybitniejsze siiy zespołu arty-
stycznego z Halmirską, Dembowskim, Do-

mosławskim, Szczawińskim i Tatrzańskim
na czele.

Operetkę urozmaicają efektowne pro-
dukcje baletowe. Ceny letsie. Akademicy

korzystają ze specjalnych ulg biletowych.

— Teatr Objazdowy

j komedję Z. Geyera pt. „Kabietka z ele-
ganckiego świata” — dziś w Wołkowysku,
jutro w Šlonimiu,

u 46M

Nezy plan gry.
i Dnia 19 czerwca rozpoczyna się ciąg-

nienie l klasy 30 loterji państwowej. Jest
rzęczą interesującą rozpatrzeć w planie gry
tej loterji, czy dyrekcja nie przygotowała
,w niej dla nas jakiej nowej ważnej zmiany,
których tyle było w ostataich latach. Otóż
pian gry 3C-ej loterji w zupełności odpo-
wiada planowi 29-ej loterji, oprócz jednej
zmiany, «tóra z uznaniem będzie przyjęta

, przez najszersze siery grających.

Mianowicie obecnie główna wygrana
w IV-ej klasie wynosi milion złotych. Ale
śdyby ten miljon padł na los, który już
wygrał w jednej z klas poprzednich, wteu,
wygrywający otrzymałby dodatkowo jako
premję 400 wygranych pocieszenia po 2.5u0
zł, czyli drugi miljon. Tego w 30-ej loterji
nie będzie. Główna wygrana w IV-ej kla-
sie wynosi w niej definitywnie miljon, bez
względu na to, czy wygrana podnie na los,
który już raz wygrał w jednej z klas po-
przednich, czy też wygrywa dopiero poraz
pierwszy. Miljon złotych jest dostatecznie
wysoką sumą, by wysiarczyć jako główna
wygrana. W konsekwencji czterysta wygra-
nych po 2.500 zi. będzie w każdym wypad-
ku rozlosowanych oddzielnie czyli w każ-
dym wypadku wygrywających będzie o
400 osób więcej, co i dobrze, bo każdy
woli choć coś wygrać, niż nic.

, 'Pozatem jest plan gry bez zmiany. A
więc w I klesie mamy cztery dni ciągnie-

nia, 12.080 wygranych na łączną sumę
1,595.200 zł, z główną wygraną 100,000 zł.

 

 
| dwa dni ciągnienia, 6.140 wygranch na
| lączną sumę 2.172.400 zł. z główną wygra-
'ną 300.000 zł. I wreszcie czwarta klasa —
15 dni ciągnienia, główna wygrana miljon,
a wogóle 49.209 wygranych na łączną sumę

! 15.988.200 zł.
Trzeba przyznać, że olbrzymia ilość

 

przed osobnikiem wyłrdzającym o-|
fiary od mieszkańców /Wilna rzeko-
mo na tutejszy przytułek O. o. Boni-
fratrów. Na terenie miasta z ramie-

śra świetną |

START LEKKOATLETÓW.
W niedzielę, 10 czerwca zorganizowa-

ne zostaną w Wilnie zawody lekkoatletycz-

ne w konkurencjach klubowych i szkol-

nych zawodników.

Kuratorjum Szkolne w danym wypadku

zezwoliło na przeprowadzenie tej imprezy

wspólnie z młodzieżą szkolną.

się pomieszczenie dla dzieci na ja- |ki przez miasta, władze powiatowe i Obok więc konkurzucyj klubowych
kieś 40 tys. Na terenie woj. nowo- |samorządy, mieć będziemy biegi, skoki i rzuty mło-

dzieży szkolnej, która chyba gremjalnie ||

stanie na starcie swych zawodów.

Zgłoszenia do tych imprez sportowych

kierować należy do por. Korzeniowskiego,

sekretarza Wil Okr. Zw. L. Atletycznego,

33 D. A. L. (Pióromont).

REFORMA W OŚRODKU W. F.

System pracy Ośrodka W. F. ma ulec

zasadniczej zmianie.

Dzięki prasie, która w danej sprawie

zajęła zdecydowane stanowisko, zainiere-

sowały się metodami pracy Ośrodka W. F.

Czynniki wyższe W. F. i P. W., które ba-

dają obecnie sprawę trenowania P. O. S.

na ulicy Derewnickiej.

Specjalna komisja przeprowadza do-
chodzenie.

Jak nam wiadomo, w najbliższym cza-

sie należy spodziewać się zniesienia wszel-

kich opłat na rzecz Ośrodka W, F., który
oczywiście powinien propasować P. O. S,
ale nie przeszkadzać w nracy sportowej,

mymyślając najrozmaitsze niezbyt  uza-

sadnione przesłanki natury finansowej.

Trzeba więc przypuszczać, że tak Okr.

Urząd W. F. w Grodnie przy O. K. III, jak
też i P. U. W. F. w Warszawie postarają

się sprawę tę jaknajszybviej i najszczęśli-

Teatr «Lutnia».

na wysłuchanie tej długiej operetki
nie bez przyjemności.

Duety miłosne, zwłaszcza w Il
akcie, są nawet zupelnie ładnie po-
myślane. Dowodzą ore, czem mo-
głaby być operetka, gdyby libreci-
stami bylj ludzie inteligentni į ob-
darzeni choć szczyptą uzdolnień ko-
medjo-pisarskich.

Cały wątek „Orłowa”, jak zaw-
sze w operetce bzdurny i niezdarnie
przeprowadzony, jest w dodatku nie
nowy. Widzieliśmy już w Wilnie
operetkę z przebranym księciem i
jego niespodziewanemi dla otoczenia
sukcesami towarzyskiemi. Kto od
kogo ściągnął nie wiem ale że ścią-
ganie miało miejsce —- to pewne,

Publiczność wileńska gorąco po-
wiłała powrót p. Janiny Kulczyc-
kiej. Artystka jest w świetnej for-
mie. Do swoich niezaprzeczonych
zalet wokalnych i ujmuiącej aparycji
dodaje teraz znacznie więcej, niż
przedtem, temperamentu sceniczne-
go. Gra nabrała wyrazu i żywości.
Słowem, bezkrólewie w „Lutni“ za-
kończyło się pomyślnie.

Dzięki kompozytorowi p. Dem-
bowski mógł sobie przyjemnie po-
spiewać ku zadowoleniu słuchaczów

Grali wszyscy dossonałe, a więc
i p. Halmirska i pp. Szczawiński,
Domosławski, Kubiński, Rewkowski
i imni, lecz najbardziej bawił
publiczność p. Tatrzański w dosko-
nale odegranej roli starego biletera. nia Konwentu Bonifratrów kwestu-

je brat Apolinary, zaopatrzony w
odpowiednie upoważnienia od Kurji|
Metropolitalnej, Województwa i
Przeora Konwentu.

Z orkiesirą nie wszystko bylo w
idealnym porządku.

Balet przyjemny — chociaż nu-
mer z Chaplinem niebardzo się tłó-
maczył, J. W.

 

RE
peleca firmom

różnych branż
łaskawe ząłeszeria kierować

Wiine, Mickiewicza 23 m. 4 tel 6 49
w_godz. 8—15,

SPORT
wie rozwiązać, a stadjon na Pióromoncie

cieszyć się będzie popularnością wśród

szerszych mas młodzieży.

OBOZ SOKOLI W POZNANIU.
Państwowy Uiząd W. F. iP. W. w

warszawie rozkazem z dnia 18 maja 1954

Nr. 550-066 na stronie 6-ej wykazu pod po-

zycją 143 przyznai 3-ciodniowy obóz sokoli

źwiązkowi Towarzystwu Gimnastycznego

„Sokół* w Poznaniu w czasie od 28 czerw-

ca do 2 lipca 1934 r.

Na podstawie tego rozkazu wszyscy u-

czesinicy złotu, którzy wykupią w  Prze-

wodnictwie Dzielnicy Wi«!kopoiskiej legi-

tymacje zlotowe, będą korzysiali ze „Zle-

ceń na przejazd”, upoważniających do 80

proc. zniżki kolejowej w obie strony,

Q wydanie „Zleceń na przejazd” zwra-

cać się należy do powiatowych komeadan-

tów W. F. i P. W., powołejąc się na po-

wyższy rozkaz Państwowegc Uszędu W.

FE. iP. W.

| Polskie Radjo Wilno.
| Czwartek, dnia 7 czerwca
| 6.50: Pieśń. Muzyka, Dzien. per. 11.57:
|Cza;, 14.00: Hejnał. Kom, metesr. Przegląd
prasy. i2.ll: Muzyka lekka. Lzien. poł.
13.05: Frogr. dla dzieci. 13.20: Arje i fanta-
zje operowe (płytyj. 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: Siuchowisko. „Skrzynka pocztowa”,
19.15: Uroczystość Lajkonika. Sport, Wil.
kom. sport. „Myśli wybrane”. Koncert, Dz.
wieczorny. 21.00: Trąbka i capstrzyk z Gdy-
mi. Codz. odc. pow. 21.12: Recital skrzyp”
cowy. 22.00: „Spór o „Ogniem i Mieczem”
22.15: Muzyka taneczna. Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO
Koncert symioniczny ze studja.

Piątkowym  konceren: symionicznym,
nadawanym ze studja raijostacji warszaw-

  
 

„ORLOW“ skiej o godz. 21,15 dyryguje Walerjan Bier-
operetka w 3 aktach Bruno Granich-| diajew. Solistką będzie znana pianistka

staedtena Janina Familier Hepnerowa, która wykona
s; z orkiestrą wytworny w formie koncert

Muzyka tej operetki nie jest bez RE. A Saint kose „ sa
Н 2 ; |ści orkiestrowej śpiewna symfcnja g-mo

zalet, Melodyjnewalce Apiosenki, Kalinnikowa oraz poemat symfoniczny
staranna instrumenta.ja dozwalają Paula Ducasa „Uczeń Czarnoksiężnika”.

W poleskim mateczniku. 4
Feljetor p. Kazimierza Prószyńskiego

pod takim tytułem odmaiuje słuchaczom
obraz poleskich błot. Świat ten grząski,
lepki, piasczysty jak guma kryje w sobie
jakieś echa prabytu ludzkiego. Irochę gli-
ny, trochę piasku i torfu. Dęby, sosny i
olszyny, a na łysych wzgórkach rzadkie
kiście zboża, trochę gryki, owsa i gdzienie-
gdzie anemiczne kartofle. Kultura nie ma
tutaj nic do powiedzenia. Człowiek schował
się w błotach i cieniu odwiecznej puszczy i
nie wyjdzie dopóki kupiec leśny nie odkry-
je jego istnienia. Wrażenie swe z pobytu

| na tych pustkowiach opowie prelegent w
piątkowym feljetonie, o gudz. 22.00.

Feljetony literackie w sezonie letnim,
Zwracamy uwagę rad;csłuchaczy, pra-

śnących być w kursie rucha wydawniczego:
że do programów radjowych wprowadzone
zostały ostatnio feljetony literackie, które

| wygłoszone będą trzy razy w miesiącu, a
| za cel będą miały omawianie książek i
informowanie słuchaczy o tem, co należy
czytać.

Radjo dia wsi.
Przypominamy  radjosłuchaczom  wiej-

skim, interesującym się działem rolniczym
w radjo, że od 4 czerwca audycje rlnicze w

| tygodniu przesunięte zostały na godz. 21
4 (tj. 9 wieczorem).

| Giełda.
| - wARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:
| Belgja 123,85—124,16—123,54. Berlin 199,30
—199,80—1°8,80, Gdańsk 172,72—173,15—

172,29.  Holandja 358,90—359,80—358,08.
| Kopenhaga 119,60—120,20 —119. Londyn
26,19—26,92—26,66. Nowy Jork 5,299/1—
5,32%/4—5,26%4. Nowy Jork kabel 5,30:/4—
5,33'/4—5,21V4, Paryż  34.96—35,05—34,87.
Praga 22,04—-22,09—21,99. Stoxholm 138,05
138,75—137,%5. Szwajcarja 172,05—172,48—
171,62. Włochy 45,90—46.02—45,78. Ten-

dencja niejednolita.
Akcje: Bank Polski 86,25. Lilpop 10,30.

Tendencjo słabsza.
Papiery procentowe: Budowlana 44,25,

|4 proc. inwestycyjna 113. 4 proc. dolarów-
ka 53,25. Stabilizacyjna 67 13—66,75—67,25.
Tendencja dla pożyczek słabsza, dla listów
przeważnie słabsza
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fachowych księgowych

 

kolońskiej z zapachem kwiatu szczęścią

„LOKSOTIS"
Przewiły dłogotrwały zapach.

POLECA
WŁADYSŁAW TRUBIŁŁO, elizny,

Pokójhume- tancar- dą, lub jedyńcze
ws. Marta Popielewska "x Ši Laikai S Lidija 2

W programie ska 17 m. 7. 676|utrzymaniėmi lub bez.
- Miejscowość sucha, ma-

łownicza, w pobliżu las i

 

Milość" powodzenie pozyskasz używając wody,

Deka40 gr.

kład apteorny Ludwizarska 12, róg Tatarskiej,|
Tamże mydło iw dodatki do prania  

 

[==]
Letniska 2 pokoje ż we

 

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

; Kupno
#! Sprzedaż|

 

Sklep spożywczy
ntram miasta, w

bardzo dobrym punk-
cie z powodu wyjazdu
sprzedam niedrogo
wladomość w redakcji

Kartefle do sprzedania
w większej ileści ilno,

Tyzenhauzowska 16
Lecznica Św. Jozefa.

  

Z powodu wyjazdu
sprzedam komplet ш-
ksusową sypialnię, 450
zł, Ul. Kalwaryjska 138,
Kulesza. 669—2

DOM
drewniany z egrodem
350 sążni jake letnisko
sprzedaję Blały Zaułek
Nr. 7 m. 2 A, Kwiatkow-

ski. 684
ROTRAIDE

RÓŻNE |
|TRRORANTANASBTKSUar |

Gospodyni - kucharka

\
i

Poszukują pracy na
wyjazd ża gospodynię
lub za pokojowę. Posia-

dam referencje. Czerwo-
nodworska
kiewiczówna.

44-—3 Stan-
618—2
 

  6z meblowy 8 metr.
polecam do transportu
z Wilna do Warszawy
wzgl. Wieikepelski. K.
Welkowski. Kol. Przed
sięb. Dowozowe. Inewro-
cław. 683
 

Kondycji na lato za sa-
mo utrzymanie poszukuje
energiczny i solidny stu-
dent, dobry wychowaw-
ca i nauczyciel, posiada-
jący poważne referencje.
Łaskawe oferty pod
„korepetytor — proszę
nadsyłać do Administra-
cji „Dzien. Wil." gr. 5

Wykwalitikowana wy*
chowawczyni poszukuje
posady, zna freb. met.,
może się zająć dziećmi
w wieku od 2 do 10 lat.
Poważne świadectwa i
refer. umie szyć, wyma-
gania skromne. Ul. Ta-
tarska 12 m. 13, od 2
do 5. gr.—2

Kucharz samotny poszu-
kuje posady do majątku,

 

Poszukuję posady do
wszystkiego do małej
rodziny z bardzo do-
brem gotowaniem lubza
kucharkę do kasyna lub
pensjonału. W średnim
wieku samotna, pismien*
na poslada referencje

 

Słowiańska ul. Nr. 5-b
m. 7 od 3 do 7. gr2

Wychowawczyni zna-
Jąca frebl. metod. poszu-
kuje posady moża „się
zająć dziećmi w wieku
od 2 do 10 lat. (mie
Szyć, rob. gim. Poważne
świadectwa i ref. wyma-
gania b. skrom ne Ta-
tarska 12 — 13 m. od 1
do 5 g. gr2

DDUЯ
DRUKI
PILNE:

"е

WIzYTOWI
ZAPROSZEKI
BROSZURY
AFISZE

  

Ceny biletów nie podwyższone. Początek seansów: 4, 6,15, 8,20 1 10,85.
 

KINO-REWJA Dziś! Największe arcydzielo ostatnieh czasów

„COLOSSEUM*
QNSTROBRAMSKA 5

według głosnege Guy de Maupassanta p. t:

szych przebojach ulubienica Wilna p. Grzybowska. Tr|

Udział blerze cały zespoł.

Na scenie:BALET, SPIEW, | AKTÓWKA, REWJA p. t: „Warszawa w Wilnie”. W najnow»

ce marynarskie i efektowne hiszpańskie. Arcywesola aktówka „U Pana

 

   
  

   
rzeka. Jerozolimka, kol. :

mieszkanie z wygodami|Zgoda, willa SBrysiwć wiek średni, poszukuje| Pensjonatu lub kasyna WYKONYWA
do wynajęcia z. Montwł| skiej. 664—2| pracy, uczciwa, pracowi-| oficerkiego, mam chlub=
łowski 21 dowiedzieč slę|———— ta zaa Šokias „Avekpio nę piachma) A RAA DRUKARMIA

lesz. Nr. 2. i mam dobre referencje|te wynagrodzenie, ic- йmiesz № 6802 |gtnigko-gopsjanai |222. deka zmóm3 kiewicza 4433. ge) |, LWIERZYŃSKJEGO
DO WYNAJĘCIA | Sióstr Urszulanek

odrem. 2 p, mi „1 r rszalanek Wl—————| Byla urzędaiczkta po-| Mostowa ui. Kr.t.
« 0 R D Y i A N s Y| kuchni za 4 ask в tajiacea zlej: Poszukują pracy go saukuje posady biurowej Teiston 19-44.

reżyserja wielkiego mistrza W. Turzafisklegi uc A "R 2| scu). Wsrunkiprzystępne ib W ażewić e a Parzetb ZMY NISKIE
ska 28]. | 691 Iniormasje: Skopówka 4| gzięlne prowadzenie de-| żeniu. Zgłoszenia do CENYBIZKIE

10 baietowe wykonają Siostry Grey.Tad: " 0 ci. 13-95) lub SA mu za skromne wyna-|Administracji pod „wy-
: i ocięgla na Podwalu S 6r tel. 2. rodzenie adres w re-|maganie  najskromniej-
ENY05 25 GR. akcji. 675| sze”. gr3
 TT wrfdavca”ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Drukarsia А. Zwierzyńskiego,

—-
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