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Po zamachu w Kownie.
Woldemaras i oficerowie — zamachOWCY | pEREN (Pay Droga pa Kró.

jlewiec nadeszły do Berlina szcze-

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminv
druku mogą być przez. Administrację dowolnie zmieniane

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.
MADA BBAZĄ

e >.

Echa żajść 6 lutego w Paryżu. , Wiadomości
, .° т * zPARYŻ. (Pat). Komisja parla- Przecząco odpowiedziano na na- telegraficzne.

mentarna dla wyświetlenia wypad-|stępujące pytania: czy służba bez- ZAGRANICZNE

 

pieczeństwa o godz. 19,30 mogła by-ków z dn. 6-go lutego, zajmowała
ła utrzymać się bez strzelania, czysię w dalszym ciążu odpowiedzią na ** Oficjalnie komunikują, że Fin-

w więzieniu.
KRÓLEWIEC (Pat), Jak donosi

niemieckie biuro informacyjne z Ko-
wna, wiadomość © aresztowaniu
Woldemarasa jest _ autentyczna.
Wraz z nim aresztowano szefa szta-
bu generalnego Kubiljunasa oraz 27
oficerów. W mieście panuje zupełny
spokój. Prezydent Smetona jest pa-
nem sytuacji, |

BERLIN (Pat). O godz. 14-ej nie-,
mieckie biuro iniormacyjneogłosiło

zamachu. Woldemaras, którego po-
czątkowo trzymano w więzieniu
państwowej policji bezpieczeństwa,
został dziś rano odstawiony do wię-
zienia kowieńskiego. Są przypusz-
czenia, że jego proces, który miał

"się odbyć 12 lipca z powodu arty-
|kułu „Na rozstajnych drogach*, zo-
stanie odłożony Krążą także po-
głoski, że aresztowani oficerowie
odpowiadać będą przed zwykłym

 
następującą wiadomość z Kowna: sądem wojskowym, a w każdym ra-
W związku z wczorajszemi wypad- zie nie przed sądem doraźnym.
kami w Kownie donoszą, że nastą- Prezydent Smetona dał im to przy-
piły tam dalsze aresztowania. Wśród rzeczenie, ponieważ podczas puczu
aresztowanych znajduje się około nie doprowadzono do rozlewu krwi.
20 oficerów, którzy brali udział w |

Powrót Zauniusa.
RYGA (Pat). Z Kowna donoszą: dobno przyjazd ministra Zauniusa z

Dziś wrócił do Kowna minister Genewy został przyśpieszony ostat-
spraw zagranicznych Zaunius. Po- niemi wypadkami kowieńskiemi,

SADI OOOOOI0

Żądają zwrotu mandatu.
“ !Ielefonem 04 wlasne(o Korespondenta]

LWÓW. W; związku z opublikowanem w dziennikach pismem po-
sła doc. Stahla do prezesa K, N. prof. dr. Rybarskiego, w któremi zgłosił
on wystąz 'enie z sejmoweżo Klubu Narodoweżo, zgłosiła się u doc.
Stahla delegacja, złożona z przedstawicieli Ruchu Młodych Lwowa
i Dzielnicy lwowskiej.

Delegacja oświadczyła, że jego wystąpienie z Klubu Narodowego,
Ruch Młodych Lwowa i Dzielnicy lwowskiej uważa za odstępstwo od
Obozu Narodowego, walczącego pod' przewodnictwem Wodza Ruchu,
Romana Dmowskiego. Doc. Stahl mandatu swegonie zdobył w walce
wyborczej, tyłko otrzymał z listy państwowej od władz Stronnictwa

Narodowego — jako obdarzony wówczas zaufaniem Ruchu Młodych.
Dziś, po kilku latach notorycznego zaniedbywania się w obowiązkach,

-jakie ciążą na każdym pośle narodowym, oraz.po wystąpieniu jego z Klu-
bu Narodowego w chwili, kiedy Obóz Narodowy trwa w: ogniu ostrej
walki politycznej — Ruch Młodych uważa secesję posła Stahla za wy-
nik oportunistycznej zmiany poglądów; wobec czego delegacja katego-
rycznie zażądała złożenia przezeń mandatu, Docent Stahl oświadczył,
że wobec rozległych perspektyw politycznych, jakie stoją dlań w obec-
nej chwili otworem, a także wobec konieczności reprezentowania przez
kogoś wszystkich odstępców od. Obozu Narodowego; nie wyłączając war-
szawskich narodowych radykałów, zmuszony jest mandat zatrzymać,
Dodał przytem, że mandat w obecnej ohwili jest mu bardziej potrzebny,
niż kiedykolwiek.

Delegacja oświadczyła na to, že argumentėw pos. doc. Stahla, jako
sprzecznych z dobremi obyczajami politycznemi, nie przyjmuje do wia-
domości i żądanie swoje kategorycznie podtrzymuje.

NIEMCY A POKÓJ.
orlynowanych skoków, zużyła się w pró-

 

 

 

Redaktor polityczny „Revue des
deux Mondes“, p. Rene Pinon za-
stanawia się w czerwcowym nume-
rze tego pisma nad najbardziej celo-
wym kierunkiem polityki wobec
Niemiec hitlerowskich:

w — Pewne zgodne ze sobą objawy zda-
ją się wskazywać, że Europa zbliża się do
poważnego kryzysu,  Niebezpieczeństwo
śdzie od strony namiętnej agitacji, upra-
wianej przez hitlerowców w społeczeństwie
niemieckiem. Pomimo całej swej autoryta-
tywności, rząd Hitlera jest jednak z po-
chodzenia swego rządem ludowym i zależy
od opinji publicznej w daleko większym
stopniu niż monarchja dziedziczna, Rząd
taki jest najbardziej niebezpieczny właśnie
wówczas, kiedy popularność jego ma się
ku schyłkowi i kiedy dokoła niego rozlegać
się zaczyna głuchy pomruk niezadowolenia,
dla okazania którego niema żadnej legalnej
drogi. Rzesza narodowa - socjalistyczna
przeżywa właśnie taki okres. Gotowi je-
steśmy wierzyć zapewnieniom Hitlera o je-
go pokojowości, lecz jesteśmy przeświad-
czeni, że zarówno nawewnątrz, jak i na-
zewnątrz uprawia on politiykę, prowadzą-
cą w prostej linji do wojny.

Kiedy jeszcze umysły nie były tak pod
niecone, namiętności tak zaślepione, opinja
publiczna nigdy jeszcze nie była tak mało
zdolna do spokoju i zdrowego sensu. Rysem
najbardziej charakterystycznym psychologii
niemieckiej jest niewątpliwie niepokój, nie-
pokój niejasny, dochodzący do manji prże-
śladowczej, wybuchający od czasu do czasu
atakami bezłądnej wściekłości Namiętne
dążenie do odwetu, w którym Francja do-
znałaby porażki, znajduje swój wyraz w
śpiewach, w gorączkowym entuzjaźmie o-
krzyków: Heil podczas obchodów patrjo-
tycznych. Tego wszystkiego nie starczy jed
nak dla przekonania narodu niemieckiego,
że Ares los czeka go w razie po-
wtórzenia się roku 1914. Więc się przeko-
aa $o, że jest on zagrożony, że dokoła

jego tworzy się koalicję, żeby go utrzy-
mać w niewoli, ażeby pozbawić go miejsca
pod słońcem.
W ten sposób powstaje leśenda o oto-

czeniu, legenda zabójcza, tem łatwiej znaj-
wę posłuch i tem niebezpieczniejsza,
im bardziej SZ sensu.

Niemcy hitlerowskie są właśnie w tym
stanie. Rząd ten, wywierający taki urok na
swoje społeczeństwo, rząd, który jest właś-
ciwym wyrazem  niezrównanego genjusza
niemieckiego, powołanego do panowania
nad światem i ten człowiek, któremu jak
Cezarowi Augustowi lub Neronowi Niemcy
fotowi są wznosić ołtarze, ani ten rząd, ani
ten człowiek nie dali dotychczas nic naro-
dowi niemieckiemu: ani pracy, ani dostat-

bach bezplanowej ofenzywy, przypominała
lot chrabączcza w zamkniętym pokoju. Po-
lityka ta zaniepokoiła narody, sprawiając
satysiakcję tylko tym, — na szczęście bar-
dzo nielicznym, — którzy liczą na jakieś
korzyści w razie powszechnej katastrofy.

Niechże nikt nie wyprowadza stąd
wniosku, — jak to czynią niektórzy Angli-
cy, — że najwłaściwsze wyjście polega na
zaspokojeniu Rzeszy. W tym stanie choro-
bliwym, w jakim jest obecnie Rzesza, trud-
no wyobrazić sobie jakiekolwiek zaspoko-
jenie jej, które sprowadziłoby w Niemczech
paź fiacie umysłów. Przeciwnie, każdy
taki krok pojednawczy raczej spotęgował-
by pretensje polityczne Niemiec,

Środków zaradczych nie można szukać
w arsenale ustępstw, lecz jedynie w sile,
to znaczy w takiem porozumieniu, które
przekonałoby Niemcy o ich bezsilności, o
porażce dyplomatycznej,  któraby dała
Trzeciej Rzeszy odczuć, że dla jej uniesień
nie zabraknie hamulców",

Zwracając się do opifji angiel-
skiej, autor podkreśla, że od posta-
wy Wielkiej Brytanji zależy zacho-
wanie się Niemiec i pokój w Euro- pie. Wystarczyłoby jasne 1 stanow-
cze oświadczenie się Anglii, ażeby
utrzymać na wcdzy Niemcy. Jeżeli
Anglja nie zdobędzie się na to, cze-
Ika ją nieuniknione

nie od tego, czy (Wielka Brytanja
będzie tego chciała, czy nie.

L
Higjeniczne

ual2”|
OBUWIE DZIURKOWANE
wyrób własny nie piekący nóg

Tylko окО РЕ Vino,
' w wytwórni W Iogicki Wielka ||

Największy wybór OBUWIA
i opanki, piacionki, sandzłki,

wiatrówki, obuwie brezentowe,
gumowe I t. d.

wyrazRE Ceny a

Rozpowszechniajcie ku, ani sławy. Polityka Hitlera, bardziej
niż praktyczna, polityka aieskó-

nieun › wciąžniecie do| kilkakrotnie musiała szarżować,
komplikacji światowych, niezależ-|przywrócić porządek.

|góły wczorajszych wypadków w Ko-
wnie. W ciągu nocy oddziały woj-
skowe, prowadzone przez młodych
oficerów, obsadziły gmach prezy-
djum rady ministrów, Obsadzenie
odbyło się w całkowitej ciszy i nie
napotkało poważniejszego  oporu,
Oddziały wojskowe wyposażone by-
ły w karabiny maszynowe i czołgi.
Główne dzielnice miasta otoczone|
zostały wojskiem a nieliczni prze-
chodnie poddawani byli osirym re-
wizjom paszportowym. Całą tę ak-
cję prowadzili przedewszystkiem 0-
ficerowie lotnicy, którzy na motocy-

cach miasta, Przed sztabem gene-
ralnym oraz komendą policji usta-
wiono czołgi. Pałacu prezydenta nie
obsadzono, ponieważ straż stawiła
opór. Zamachowcy wysłali równo-
cześnie 4 samoloty, z których jeden
przywiózł Woldemarasa do Kowna
a pozostałe 3 udały się do garnizo-
nów prowincjonalnych, celem po-
zyskania ich dia zamachu. Parla-
mentarzyści ci podobno zostali are-
sztowani przez pułki, do których się
udali. Po przybyciu Woldemarasa,
zawiadomiono ieleioniczne prezy-
denta o zamachu. Woldemaras udał
się następnie w otoczeniu kilku ofi-
cerów do szeła sztabu Kubeljunasa.
Szei sztabu namawiał podobno pre-
zydenia Smetonę, aby mianował
Woldemarasa premjerem,  Prezy-
dent odrzucił stanowczo propozycję,
oświadczając: „nie będę rokował z
awanturnikami polisycznymi*, Za-
machowcy widocznić nie byli przy-
gotowani na taki-obrót sprawy. W
godzinach rannych dało się zauwa*
żyć wśród nich lekkie rozczarowa-
nie. Szei sztabu miał rzekomo przy-
łączyć się do zamachu pod warun-
kiem, że nie będzie przelewu krwi.
Wojskowe oddziały zamachowców
wycofały się w całkowitym porząd-
ku już o godz. 7 rano, a policja ob-
jęła ponownie służbę w mieście.
Q godz. 8 rano urzędowa litewska
agencja telegraiiczna wydała znany
komunikat o próbnym alarmie. Od
rana do późnych godzin popołudnio-
wych panowała w mieście zupełna
dezorganizacja, tembardziej, że za-
równo urzędy jak i prasa podawały
zupełnie niejasny obraz sytuacji. Po
mieście krążyły jaknajbardziej nie-
prawdopodobne  pogioski, podczas
$dy w sztabie generalnym i pałacu
prezydenta panował  nieopisany
ruch, Ludność zachowywałą spokój,
wygląd zewnętrzny ulic miasta nie
zmienił się, Popołudniu jednemu z
oiicerów polecono aresztować Wol-
deinarasa, który znajdował się w
sztabie wojsk lotniczych. Pogłoska,
wedle której Woldemarasa wydali
lotnicy, nie potwierdza się. Zna-
mienna jest rola. jaką odegrała szko-
ła oficerska pod dowództwem gene-
rała Jackusa, obecnego szefa szta-
bu. Szkoła była pierwszym oddzia-
iem wojskowym, który wystąpił z

 

jstanci pierwsi zaczęli strzelać,
mieli broń, czy podpalili gmach mi-, ku do przedstawicieli

klach i samochodach krążyli po uli-|

Dalsze narady w Genewie.

 bronią przeciw zamachowcom.
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|. /Zajścia w
| LONDYN. (Pat). Podczas zebra-
nia faszystów, na którem przema-|
j wiał Oswald Moslea, w. sali, gdzie
ke się wiec oraz na _ sąsiednich
ulicach, doszło do starć pomiędzy
komunistami a faszystami Policja

by

LONDYN. (Pat). Zajścią wywo-
łane przez komunistów, na zebra-
niach faszystowskich, które odbyły

Przesilenie rządowe w Belgji.
BRUKSELA. Pat, Król powierzył

hr. Brocquville'owi misję tworzenia

Wysokość tegorocznych nagród Nobia.
SZTOKHOLM. (Pat) Każda z

nagród Nobla za rok 1934 (z dzia-
łów literatury, medycyny fizyki,|
chemii) wynosić będzie 162.607 Ко-!

«Pan Tadeusz»
PARYŻ (Pat) Ukazał się w księ-

garniach francuski przekład „Pana
Tadeusza* wybitnego znawcy lite-
ratury polskiej Pawła  Cazin'a,bony Jaimužnicze „Caritasu“, Przedmowę napisał minister spraw

LTAITTJOKOS ZOO TRAO BTO T RESTA RST ОИ

  

pytania, postawione w. raporcie
Affella między :n. komisja odpowie-
działa twierdząco na następujące
pytania: czy ostizeżenia przed przy-|
stąpieniem do strzelania były po-|
czynione, czy służba bezpieczeń-
stwa dopuściła się brutalnych czy-|
|nów, czy można było przez lepszą|natychmiast przed strzelaniem, czy

służby bezpieczeństwa
czy manife-|

czy

organizację
uniknąć strzelania,

nisterstwa marynarki, czy nie ze-
chcieli się rozejść pomimo ostrzeżeń. | 

|

{
l ZGODA ANGLJI
NA KOMPROMISOWY PROJEKT.

GENEWA. Pat. —W ciągu przed-
południa nadeszła z Londynu zgoda
rządu angielskiego na kompromiso-
wy projekt rezolucji opracowanej
wczoraj przez min. Barthou, Edena
i Normana Davisa oraz ich współ-
pracowników na podstawie projektu
francuskiego. Po nadejściu odpowie-
dzi z Londynu, eksperci trzech de-
legacyj zebrali się, celem ostatecz-
nego opracowania tekstu rezolucji.

O POWRÓT NIEMIEC DO LIGL
LONDYM Pat Wedle wiadomości

otrzymanych dziś w Londynie, fran-
cuski minister spraw zagranicznych
Barthou przybyć ma do Londynu
w pierwszych dniach lipca. Ponie-
waż z okazji wstępnych rokowań
rozpoczynających się w Londynie w
połowię czerwca, w sprawie konfe-
rencji morskiej wyznaczonej na
35 r. w Londynie, obecny będzie
też na początku lipca delegat ame-
rykański Norman Davis, spodziewać
się należy, że równoczesny pobyt w
Londynie Barthou i Normana Davisa
Ida podstawę ds) szeroko zakrojonej
|wymiany zdań z członkami rządu
| brytyjskiego ną temat przyszłej kon-
|ferencji rozbrojeniowej i powrotu
jNiemiec do Genewy. Ponieważ do
jtego czasu ma nastąpić spotkanie
| między Mussolinim a Hitlerem, przy-
puszczać należy że rozmowy, jakie
toczyć się będą w Londynie w
pierwszych dniach lipca, wyjaśnią
stanowisko mocarstw w sprewie nie-
mieckich warunków powrotu do
Genewy.
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la rabójstwo dr. Arlosorowa.
JEROZOLIMA Pat. Po 33-dnio-

wej rozprawie trybunał tutejszy ska-
zał ma śmierć Stawskiego i unie-
winni! Rosenblatta, oskarżonych o
zabójstwo dr. Arlosorowa, dokonane
w czerwcu ubiegłego roku. Powo-
dem zbrodni było, jak się zdaje,
wrogie ustosunkowanie się oskarżo-
nych wobac oficjalnej polityki sjoni:
stycznej, prowadzonej przez Arloso-
rowa i jego kolegów. ”  
Londynie. |

się onegdaj w Olimpji, trwaly pra-'
wie do pėlnocy.
się zebrania, przedstawia smutny
widok. Urządzenia zupełnie znisz-
czono, fotele, które służyły za broń,
poiamano. Po północy ogłoszono, że

w: związku z zaiściami aresztowano ; tu. W szczególności będzie to następowało sję ze spłatą rat
23 osoby, kilka osób odniosło rany.w wypadkach, gdy zryczałtowany podatek|do czasu zakończenia rokowań. No-

W, Londynie mówi się, że od
wielu lat nie było podobnych scen.|

!

nowego gabinetu. : |

ron szwedzkich Pozalem przyzna-
na będzie w tym roku pozostająca
jeszcze z r. 1933 nagroda w dziale
chemii.

po francusku.
zagranicznych Barthou, który z en-
tuzjazmem stwierdza, że bliski jest
moment uznanią „Pana Tadeusza"
przez obcych za jedno z najwięk-
szych arcydzieł literatury światowej.  

 

przy salwie
bezpieczeństwa była upoważniona
do strzelania bez ostrzeżeń, czy o
północy służba bezpieczeństwa na
ul. Kurlaren miała prawo strzelać
bez ponownego ostrzeżenia mani-
festantów, czy ostrzeżenie nastąpiło

strzelano do kolumny byłych kom-
batantów, czy byli kombatanci do-
puścili się ataków gwałtu w stosun-

władz  bez-
pieczeństwa.

o godz. 23,30służba |landja dn. 15 czerwca b. r. dokona
wpłaty procentów i raty swego dłu”
gu wojennego Ameryce, wynoszą-
cej w chwili obecnej 8,73 mil. dola-
row.

** W procesie szpiegowskim w
miejscowości Vaasa w Finlandjį głó-
wną oskarżona, służąca Jenny Ant-
tita skazana- została na 15 lat cięż-
kiego więzienia Sąd doszedł do
wniosku, że skazana w związku ze

swą działalnością szpiegowską otru-
ła kierownika fabryki broni w Lap- po, podpułk. Asplunda.

 

Francuski projekt rezolucji.
GENEWA (Pat). Prezydjum kon-

ferencji' rozbrojeniowej zebrało się
popołudniu na publicznem posiedze-
miu. Frzewodniczący Henderson za-
komunikował, że wycofuje projekt
rezolucji, który przedłożył kilka dni
temu, poczem udzielii głosu mini-
strowi Barthou. Minister francuski
przedstawił prezydjum poprawiony
tekst projektu rezolucji delegacji
francuskiej. Rezolucja ta stwierdza,
że komisja główna, przekonana o ko-
nieczności kontynuowania prac kon-
ferencji, celem zawarcia ogónej kon-
wencji oraz redukcji i ograniczeń
zbrojeń, zdecydowana kontynuować
bez zwłoki już przedsięwzięte prace,
wzywa prezydjum do szukania za-
pomocą metod, jakie uzna ża odpo*
wiednie, „mając na celu ogólne przy-
jęcie konwencji rozbrojeniowej, roz-
wiązanie problemów pozostających
w zawieszeniu, nie przesądzając roz.
mów ubocznych, które rządy zechcą
nawiązać dla uiatwienia końcowych
sukcesów przez powrót Niemiec na
konferencję. Stwierdzając specjalną
doniosłość, jaką posiadą badaniei

leci swemu komitetowi lotniczemu
wznowić natychmiast badanie spraw
wymienionych w rezolucji 23/7 w
rozdziale dotyczącym lotnictwa,

3) Fabrykacja i handel bronią:
Komisja główna wzywa swój komi-
tet specjalny do spraw: fabrykacji i
handlu bronią do wznowienią na-
tychmiast swoich prac i do opraco-
wania na podstawie deklaracji dele-
gacji Stanów Ziedn., złożonej 30/5
raportu co do zaleconego rozwią-
zania.

Powyższe komitety winny praco-
wać równolegle a prezydjum będzie
koordynować ich prace. Komisja
główna pozostawia prezydjum zada-
nie wydania w odpowiedniej chwili
|odpowiednich zarządzeń, aby w mo-
mencie, śdy zostanie ponownie zwo-
łana przez przewodniczącego, zna-
lazła sę, o ile możności, wobec peł-
nego projektu konwencji.

Uznając, że propozycja przed-
stawiona przez delegata ZSRR na-
dania konferencji charakteru stałego
pod nazwą konłerencji pokojowej
wymaga szczegółowego zbadania, rozwiązanie pewnych problemów,

wysunięte na początku dyskusji o-
gólnej, decyduje:

1) Bezpieczeństwo: a) wobec te-
go, że dawniejsze studja konferencji
pozwoliły 'w ciągu ostatniego roku
na zawarcie w Europie pewnych re-
gjonalnych układów bezpieczeństwa,
komisją główn a postanawia ustano-
wić specjalny kemitet, mający za za-
danie kontynuować studja wstępne,
jakie uzna za odpowiednie, celem
zawarcia nowych układów tego ro-
dzaju, które mogą być negocjonowa-
ne poza konferencją, b) komisja
główna postanawia mianować komi-
tet specjalny, który będzie miał za
zadanie przestudjować sprawę śwa-
rancji wykonania konwencji i wzno-
wić prace dotyczące kontroli.

2) Lotnictwo: komisja główna po-

komisja główna prosi przewodniczą-
cego o przedłożenie rządom tej pro-

| pozycji.
|| GENEWA Pat. Komisja główna

się w pół godziny po posiedzeniu
prezydjum i po wysłuchaniu róznych
deklaracyj przyjęła projekt rezolu-
cji, przedstawiony przez ministra
Barthou w  sprawie' programu dal-
szych prac. Pan Barthou w dłuż-
szem przemówieniu komentował
projekt rezolucji.  Barthou podkre-
Ślił, źe najważniejszym ustępem re-
zolucji jest ten, który mówi o roko-
waniach w sprawie powrotu Nie-
miec. Po min. Barthou przemawia-
li Eden, Norman Bavisi Litwinow,
poczem delegat Polski minister Ra-
czyński odczytał tekst zastrzeżenia
polskiego.

 

Digi w zryczałtowanym podatku
przemysłowym.

Ministerstwo Skarbu na podstawie ar-
tykułu 94 ustawy o państwowym podatku

przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 17 z

1932 r., oraz poz. 110) upoważnia Urzędy

Skarbowe do tymczasowego ograniczania

słowego od obrotu za rok 1934-y w wypad-

ku stwierdzenia znacznego spadku obrotów

w roku 1934-ym w porównaniu z obrotem,

przyjętym za podsiawę obliczenia ryczał-

za rok 1934-ty przekracza znacznie wymiar

podatku przemysłowego od obrotu za rok
1933-ci, względnie zryczałtowany podatek

za Jata 1932-33,

Umorzenia części zryczałtowanego po-
datku za rok 1934-ty dokonają Izby Skar-
bowe z końcem grudnia 1934-go roku (w
terminie do dnia 1 grudnia 1934 r.) po
prowizorycznem obliczeniu wysokości о-
siąśniętego w 1934 r. obrotu.

Umorzenie może conajmniej obejmo-

wać różnice pomiędzy wymiarem zryczał-
towanego podatku za rok 1934, a podat-
kiem, przypadającym od prowizorycznie
ustalonego obrotu w tym roku.

Ulgi z powyższego okólnika mogą być
udzielane w wypadkach zasługujących na
szczególne uwzględnienie, jedynie na indy-
widualne podanie płatników, które winny
być wnoszone najpóźniej do @ша 30-g0
czerwca 1934 r.

Polska także nie płaci...
W, dniu 15 bm., jak w dniu płat-

ności drugiej raty dłużu wojennego,
Polska złoży w Waszyngtonie notę,
w której stwierdzi, iż skarb Polski
płaci swe zobowiązania, ale jeśli
chodzi o spłatę długu wojennego, to
rząd polski już w grudniu 1932 r.

 
Sala gdzie odbyly poboru zryczałtowanego podatku przemy- ' zwrócił się do rząduamerykańskie-

i
$o z prośbią o wszczęcie rokowań,
„ha których kwestja ta byłaby ure-
,gulowana. Wówczas to rząd polski
|oświadczył również, iż wsirzymuje

długu wojennego

ta stwierdzi na końcu, iż na tem
|piacowiska rząd polski stoi w dal-
szym ciągu.

 

Potworny mord
seksualny.

CZĘSTOCHOWA. Pat. W dniu 7
b. m. we wsi Zawada, gm. Popów,
znaleziono przywiązane do drzewa
obnażone zwłoki młodej, liczącej
zaledwie 16 lat dziewczyny wiejskiej
która padła ofiarą mordu seksual-
nego. Liczne ślady wskazują, że
przed śmlercią stoczyła ona zaciętą
walkę i została uduszoną, poczem
zbrodniarz dokonał zbeszczeszczenia
zwłok. Policja znajduje się na tro-
pie mordercy.

ty w hy jałmożnicje „Grita“
iiż zaopatrzyłoś się?

 

 

jkonferencji rozbrojeniowej zebrała |
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Przed wyborami do Rady Miejskiej.
Sanacyjne metody.

Zakulisami redolty
kowieńskiej.

„Rewolucja” wojskowa w Kow-

nie została stłumiona, Jak się wy-

jaśniio, ostatecznie bunt wszczął

młodszy korpus oficerski z małym

udziaiem wyższych rang. £ pośród
70 oficerów, zamieszanycw w re-

wolicie, tylko kilku jest kapitanów

i magorów j jeden generał, a miano-

wicie Kubelunas, Jakie było pod-

łoże buntu wojskowego? Udział

Mioldemarasa niewątpliwie wska-
zuje na jego charakter filoniemiecki.

Urzędówka litewska „Lietuvos Ai-

das'* wyraźnie wskazuje na „agen-

turę obcą”, która w ten sposób

chciała ulżyć swym współbraciom w

Kłazpedzie, W. tym kierunku na-
strojona jest opsnja publiczna.

(Według wiadomości, które ostat-
nio nadeszły z Kowna, rewolta woj-

skowa miała przyczyny ściśle lo-

kalne: miezadowolenie młodszych
oficerów ze stosunków, panujących
wewnątrz armji. Awanse, nominacje

i translokaty odbywały się nie we-

dług obowiązującej ustawy wojsko-

wej, lecz rządziła klika, zgrupowana

około prezydenta Smetony i jego
rodziny. $

Jak wiadomo, munister wojny

Giedrojtis i premjer Tubialis należą
do rodziny Smetony. Rządy tej kliki

wywoływały ferment w armji. Naj-

prawdopodobniej z fermentu tego

skorzystała „agentura obca' i posta-
nowiła postawić na czele zrewolto-
wanych popularnego Woldemarasa,
który, mimo prob „odbronzowienia“
b. premjera przez tautininków, cie-

szy się wielką sympatją wśród

znacznego odłamu młodzieży akade-
mickiej i w korpusie oficerskim.
Jest bardzo prawdopodobne, iż mło-
dzi spiskowcy z korpusu oficerskie-

$o na własną rękę przywieźli aero-

planem z Jezioros Woldemarasa
i narzucili mu rolę przewódcy, z któ-

rej chętnie skorzystał,

Bujna przeszłość Wołdemarasa,
żądnego władzy i rozgłosu za wszel-
ką cenę, pozwala przypuszczać, że

mógł się dać porwać wypadkom.

Wiemy, że ostatnie publiczne wy-
stąpienia Woldemarasa zjedzały mu
opinję zdecydowanego germanofila.

Jego artykuł, który ukazał się w

„Pseussische Zeitung”, ostro napa-

dający na rząd litewski za politykę

w Kłajpedzie, stał się nawet przed-
miotem dochodzenia  prokurator-
skiego przeciwko Woldemarasow:

o zdradę stanu.
[Woldemaras jest dziś w Litwie

uosobieniem polityki  filoniemiec-
kiej. Przewrót, gdyby się powiódł,
otworzyłby Niemcom wrota litew-
skie do państw nadbałtyckich. Nie

ulega wątpliwości, że w tym kierun-

ku potoczyłby się rozwój wypadków

w Litwie. Wojsko nie dałoby się
jednak porwać do tej polityki. gdy-
by korpus oficerski nie był sprowo-
kowany kliką smetonowo-tubiali-

sowsko-giedrojtisowską. Młode, go-

rące śźłowy le;tnantów litewskich
dały się porwać hasłami przewrotu,
nie zdając sobie sprawy z następstw

politycznych.

Smetona niewątpliwie ukryje
przed litewską opinją publiczną
właściwe tło chybionego przewrotu

i ogłosi się za obrońcę zagrożonej
przez „agenturę obcą' ojczyzny.

JW. pierwszych godzinach prze-

wrotu z Kowna z kół rządowych

puszczono zagranicę pożłoski, że nie

jest wykluczone, by w przewrocie

nie brali udziału Polacy. Jak wi-

dzimy, w tym kierunku najwygodniej

byłoby podjudzić opinję publiczną.

Gdy jednakże udział Woldema-

rasa w przewrocie stał się ogólnie
znany, trudno było utrzymywać na-

dal bajeczkę o „intrydze polskiej"

i z całą siłą uderzono przeciwko

Niemcom.
Bezpośredniem następstwem chy-

bionego przewrotu  kowieńskiego

będzie wzmocnienie antyniemiec-

kiego kursu w Kłajpedzie i pewne

uporządkowanie przeszeregowań w

armyi z ustępstwem na rzecz młod-

szych oficerów.

Smetona musiał uświadomić s0-
bie, że od okiełzania kliki „pałaco-

wej' zależy dalszy byt nietylko

jego samego na stolcu prezydenckim,

ale i członków tej kliki, ze Smeto-

nową na czele, która w klubie ofi-

DZIENNIK MILEŃSKI -'

przy ullcy Orzeszkowej Ne 11 telefon 11-66.

(WARSZAWA. KAP) We czwar-
tek dn. 7 bm. przybyła do pałacu
arcybiskupiego delegacja Związku
Rabinów Rzeczypospolitej Polskiej
osobach pp. Kanaia, Perelmana,
Langlebena, Fajnnera. Jeden z de-
legatów odczytał, a następnie złożył
Jogo Eminencji memorjał treści na-
stępującej:

„Eminencjo! Książe Kardynale!
W, imieniu duchowieństwa  ży-

dowskiego Rzeczypospolitej  Pol-
skiej, pozwalaniy sobie niniejszem
zwrócić się do Ciebie, Przewielebny
Ojcze Kardynale, w następującej
bolesnej sprawie:
№  odwiecznie wrogim Polsce

kraju krzyżackim, w Niemczech,
zapanowałą ostatnio horda barba-
rzyńców pogan, zwalczających
wszystkie prawa boskie i depcząca
wszystkie doniosłe zasady wiary
chrześcijańskiej, prześladując Z o-
krucieństwem nieznanem w historji

ludzkiej, swych przeciwników, a

zwiaszcza wszystkich pochodzących

z narodu Izraela
Cały świat Iulturalny, z książę-

tami Kościoła Katolickiego na czele,
potępił w najenergiczniejszy sposób

ohydne wyczyny band narodowo-
socjalistycznych w Niemczech.

Niestety w: Polsce, kraju o więk-

szości ludności bogobojnej, chrze-
ścijańsko katolickiej, znalazł się ku
naszemu utrapieniu pewien odłam
spoieczeństwa, zwłaszcza młodzieży,

który, o hańbo, mianując się naro-
dowo-polskim, wzoruje się na przy-
kładzie pogan niemieckich i urządza
napady na bezbronnych przechod-
niów o wyglądzie semickim po  uli-
cach miast polskich, bijąc, maltre-
tując i raniąc ich bez litości.

Zbiry te natrafiają czasem na o-
pór napadniętych niewinnie ofiar,
który to opór wywołuje jeszcze
większą wściekłość i niecne czyny
ze strony napastników, okrywają-
cych hańbą imię odwieczne toleran-
cyjnej i bogobojnej Polski.

Książe Kardynalel W; głębokiem
przekonaniu, że żaden prawdziwy

nie moralnie zepsuty, że ta młodzież
polska tak haniebnie prześladująca
żydów, jest tylko chwilowo oma-

mi hasłami, ale na zew przewieleb-
nego Polskiego Episkopatu Katolic-
kiego do opamiętania się i zwrotu
do zasad religji chrześcijańskie, za-
przestanie bez wątpienia prześlado-
wać ludność żydowską, co szkaluje
dobre imię Polski,

błażamy Cię Przewielebny Ojcze
Kardynale, w imieniu Duchowień-
stwa i ludności żydowskiej Naj-
Świętszej Rzeczypospolitej Polskiej,
racz łaskawie dać Odezwę Papieską

Katolickiego w Polsce w powyż-

kraju, na który niechaj spłynie łaska
Boża, Amen!

najgiębszej czci

Prezes: Rabin Mendel Alter
Pabjanice.

Dyrektor Związsu: Dr. A. Langleben
Warszawa”.

Kardynała Kakowskiego wywołała
w: Warszawie.

nała, lecz sam fakt udania się

Zdaniem kół żydowskich, delegacja

żydowskiej.

Szereg zakładów przemysłowych,
koncernów, fabryk itd. przystępuje
do redukcyj robotników i pracowni-
ków umysłowych. W. zakładach
Giesche na G. Sląsku redukcji uleg-
ne ok. 100 pracowników  umysło-
wych, a liczba robotników jest jesz-
cze nie ustalona. W. fabrykach włó-
kienniczych w Bielsku redukcja о-

cerskim „Romove* zdobyła sobie

niepowszedni rozgłos. Zarządzenia

Smetony, wydare w tym kierunku,
nie dojdą nigdy do wiadomości pu-

blicznej w prasie litewskiej. Będzie

się o nich półgłosem mówiło w ka- wiarniach kowieńskich, publicznie

ša

Polak-Katolik nie może być zupeł-|

miona i otumaniona obcemi, wrogie-;

rL dass ÓW ba kk aoi |" Lao

Delegacja rabinow _
u J Em. Ks. Kardynała Kakowskiego.

W odpowiedzi na powyższy me-

morjał Jego Eminencja oświadczył
delegacji co następuje:

„Wobec tego, że w prasie ukaza-
ła się wzmianka o wizycie pp. Rabi-

nów u mnie i o celu tej wizyty, uwa-

żam za konieczne stwierdzić, że po-

tęjjam bezwzględnie wszelkie gwał-

ty 1 ekscesy, skądkolwiekby one

miały pochodzić, czy to ze strony

katolickiej, czy żydowskiej.  Roz-

wiązanie nawet najbardziej zawiłych

kwestyj i zagadnień winno odbywać

się zgodnie z nakazami etyki Chry-

stusowej. To jest nasze stanowisko
zasadnicze.

Korzystam jednak z wizyty Pa-

nów, aby jako Arcypasterz swej

diecezji zwrócić pp. Rabinom uwa-

gę, že dochodzą mnie liczne skargi

na prowokowanie i obrażanie uczuć

religijnych ludności chrześcijańskiej

ze strony elementów żydowskich.
Nie chcę być gołosłownym i pozwo-

lę sobie przytoczyć kilka przykla-

dów.
Akcja bezbożnicza w Polsce, któ-

ra w ostatnich czasach przyjęła naj-

bardziej agresyawą formę zwalcza-

nia religji chrześcijańskiej, ośmie-

szania dogmatów, znieważania du-

chowieństwa katolickiego, jest pro-

wadzoną przez żyda, Dawida Ja-

błońskiego, wydawcę „Woinomyśli-

ciela' i specjalnie wśród ludu roz-
powszechnianego pisemka „Błyski”.

inne pisma woinomyślicielszie, wy-

dawane zarówno popolsku, jak i po-
żydowsku, i znieważające religję ka-

tolicką, mają również wydawców

żydów. Osobiście musiałem  inter-

wenjować u władz przeciwko bluż-
nierczym _ artykułom tygodnika

„Opinja“ i „Literatysze Bletter“,

znieważającym Chrystusa Pana. Nie

obarczam pp. Rabinów odpowie-
dzialnością za te czyny ich współ-
wyznawców, uważam jednak, że
|spoieczeństwo żydowskie tak jedno-
licie i solidarnie występujące w a-
bronie swych interesów, winno się
zdobyć na zagwarantowanie ludno-
ści chrześcijańskiej poszanowania jej
wiary i tradycyj.
№ końcu nie mogę nie wyrazić

| swego ubolewania, że wydawnictwa,
|obrażające moralność i szerzące

|pornografję, która zalewa dziś Pol-
'skę, znalazły tak licznych wydaw-
ców i kolporterów: wśród społeczeń-
stwa żydowskiego

Na powyższe bolączki, przyczy-
„niające się do wzrastania wśród spo-

łeczeństwa polsxiego nastrojów an-
i tysemickich i które w konsekwencji

 

Akcja wyborcza ma się ku koń-
cowi. Napięcie jej doszło do naj-

wyższego natężenia. Prym trzyma

sanacja, rozporządzająca aparatem
dla innych stronnictw niedostępnym

i dużemi środkami pienięznemi,

Sanacja ma ua swe usługi radjo,

do którego żadna grupa opozycyjna
dostępu nie ma. Sanacja otrzymuje

na swe zebrania salę teatru na Po-

hulance i teatru Leiniega, których

innym  ugrupowaniom odmówiono.

Sanacja wyzyskuje swe wpływy dla
akcji wyborczej w każdej instytucji

Wszystko to jest nadużyciem apa-

ratu, który do tego nie powinien

być używany, jak naprz. samorządo-
wy dla celów partyjnych.

Aie inne metody działania sana-
cyjnego jeszcze bardziej zasługują

na napiętnowanie, Oto prasa sana-

cyjna nie poprzestaje na reklamo-

waniu swoich kandydatów — co

jest oczywiście rzeczą dozwoloną —-

ale zamieszcza także napaści na

kaudydatów Narodowego Komitetu

Wyborczego. Napaści te są tego ro-

dzaju, że epilog ich rozegra się w

sądzie. Są one zmyslone od po-

czątku do końca; są tak naiwne w

swym fałszu, że oczywiście nikt się

na to nie weźmie. Ale charaktery-

przeciwników.

Prasa sanacyjna ciągie podaje

informacje, że Narodowy Komitet
Wyborczy przesupuje ludzi, za pie-

niądze uzbraja bojówki itd.

Sanacja tak przyzwyczaiła się

do tego, że z dobrej woli, bezintere-

sownie nikt do nich nie przychodzi,

iż nie wyobraża sobie poprostu, aby

mogli być ludzie, którzy bez pienię-

dzy, dia idei pracują i ponoszą

ofiary.
Otóż żadnych bojówek, tembar-

dziej płatnych — nie posiadamy.

Mamy ludzi, którzy bronią naszych

zebrań ; lokali od napaści zzewnątrz

i — sami panowie przyznacie — ro-
bią to skutecznie. Ale na tem ko-

niec. My nie urządzamy napadów
na niczyje redakcje i zebrania i dla-
tego płatnych bojówek, z premjami
za dowody rzeczowe, nie potrze-
bujemy.

Przy całym rozmachu roboty wy-

borczej sanację ogarnął jednak bla-

dy strach. W kołach sanacyjnych
powtarzają sobie na ucho, że „en-
decja sprowadza ekipy robotnicze
z Łodzi”, że otrzymała jakieś ośro-
mne sumy pieniężne na wybory etc.

Niczego się jednak tak nie boją.
jak Łodzi! zują za to dobitnie, jakich mamy

 

Uwaga P.
W. numerze wczorajszym sana-,

cyjnego „Kurjera Wileńskiego" po-,
jawił się artykulik pt. „Całe Ku-;
piectwo m. Wilia idzie do wyborów
pod sztandarem Bloku Gospodar- |
czego”, podpisany pseudonimem;
„Jotem“. Czy nie jest to czasem p.;
Jakób Malicki, dyrektor biura Sto-
warzyszenia Kupców Chrześcijan w
Wilnie?

Byłoby wszystko w porządku,
gdyby sprawozdanie z zebrania od-
zwierciadliło cały przebieg. Nieste-
ty, autorowi chydzi o wprowadzenie

Wobec tego sprawozdanie p. Jo-
tem'a prostujemy i uzupełniamy.
"Po przemówieniach, a raczej po

odczytaniach p. Kowalskiego 1 p.
Pakulskiego rozległo się zaledwie
kilka oklasków, pochodzących od |prowadzić mogą do pożałowania

godnych ekscesów, uważam za nie-
zbędne zwrócić uwagę pp. Rabinów,
skoro zechcieli do mnie zgłosić się

do wszystkich wiernych Kościoła w tej sprawie”.
Po powyższem oświadczeniu Je-

szym sensie, a wówczas ład i po-| go Eminencji jeden z p. Rabinów

rządek znów zapanuje w tym, przez|zauważył, że ci bezbožnicy to są stowarzyszenia pogwałcicił statut,!

nas wszystkich tak  umaiłowanym| komuniści. Na to Ks, Kardynał od-' którego art, 28 p. l. stanowi, że:
i ostateczne decyzje w kwestjech wybo-
| rów do ciał ustawodawczych i samorządo-

powiedział pp. Rabinom, że to są
jednak młodzi żydzi, którym starsi

Chylimy czoło przed Tobą, Emi-| dają pieniądze, czy to z Polski, czy

nencjo, i kreślimy się łącząc wyrazy| z zagranicy. „Wpłyńcie — mówił

Ks. Kardynał — na żydów w kraju i

Związek Rabinów Rzpite; Polskiej| zagranicą, aby zamiast dawać pie-

niądze na agitację komunistyczną w

Polsce, pożyczyli te pieniądze pań-

stwu polskiemu”.

l.
° .. * r

Po audjencji rabinów.
flelefonem oda własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Audjencja deleżacji rabinów żydowskich u ks.
wielkie poruszenie wśród żydów

Już w czwariek wieczorem odbyło się kiłka nadzwy-
czajnych Lonferencyj, zwolanych pośpiesznie.

Tematem obrad była przedewszystkiem nie odpowiedź ks. Kardy-
delegacji rabinów do najwyższego

Zwierzchnika Duchowieństwa katolickego na terenie b. Kongresówki.
rabinów nie powinna była wogóle

zwracać się w sprawie ostatnich zajść do ks. Kard, Kakowskiego, a wi-
zyta tylko zaostrzyła i tak już bardzo naprężoną sytuację.

Postanowiono zwrócić się do egzekutywy rabinów Rzplitej z żąda-
niem zwoiania nadzwyczajnego zebrania, które ma przedewszystkiem

zająć stanowisko nie w sprawie odpowiedzi J. Eminencji, lecz w spra-

wie samego faktu interwencji rabinów.
Wyniki konferencji wywołały również wielkie rozgoryczenie wśród

wszystkich posłów żydowskich bez względu na przynależność partyjną.
Podobno ma być wydana deklaracja różnych zrzeszeń inteligencji

 

Wielka fala redukcyj w przemyśle.
bejmie przeszło 150 pracowników
umysłowych i ponad 3000 robotni-
ków. W szeregu fabryk chemicz-
nych i garbarskich również redukcje
dotkną poważną liczbę robotników
i pracowników umysłowych, szcze-
gólniej we łabrykach farb przeżywa-
jących dotkliwy brak zamówień.
SZbewti еа М t (PAS)
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zaš wygražalo Niemcom i „najwię-
kszemu wrogowi narodu litewskie-
go' — Polsce.

Próba przewrotu w Litwie od-
chyliła na chwilę kulisy w armji
litewskiej i propagandę niemiecką

w Kownie. у 

'te wzywania? Nie jesteśmy dzieci,

kandydatów na radnych. Natomiast
ze strony niektórych słuchaczy
padły wyrazy zdumienia i protestu.
Z miejsza wotano: „Co znowu? Poco!

wiemy na kogo mamy giosowačl“
Zwrócono też uwagę, że Zarząd

wych należą do kompetencji Walnego

Zgromadzenia.

Jeden z mówców oświadczył, że
Zarząd okazał się nielojalnym w
stosunku do swoich członków, albo-
wiem zaangażował nazwę Stowa-
rzyszenia w walkę wyborczą, ше
pytając o to Walnego Zgromadzenia.

Chodzi tu nie o same tylko wy-
bory do Rady Miejskiej, lecz dla
stowarzyszonych kupców © coś
większego, mianowicie o moralność
w życiu orżanizacyjnem, co stano-
wi podstawową siłę wolnego związ-
ku gospodarczego. Jak można wy-
magać poszanowania praw, przysłu-
gującym kupiectwu, jeżeli kupiec-
two nie będzie szanowało uchwalo-
nych przez się i dla siebie norm mo-
ralnych i porządkowych, ujętych w

 
Sanacja występuje do welki wy-

borczej rzekome pod hasłami go-
spodarczemi i nawołuje do wyboru
ludzi, znających gospodarkę miej-
ską. Tymczasem, podobnie jak w
poprzedniej Radzie Miejskiej, gdzie
radni sanatorzy wykazywali mini-
malne  zaintercsowanie sprawami
miejskiemi i bardzo słabą znajomość
spraw miejskich, tak samo obecnie
w akcji wyborczej wykazuje sanacja
niesłychaną wprost ignorancję w
sprawach samorządowych.

Oto w piątkowej prasie sanacyj-
nej ukazała się odezwa, prawdopo-
dobnie jakiegoś grona pań sanato-
rek, skierowana do kobiet, gdzie na
wstępie powiedziano, że po raz
pierwszy w wyborach samorządo-
wych w Wilnie biorą udział kobiety
narówni z mężczyznami.

Wstyd! panie sanatorki i pano-
wie sanatorzy! Wykazujecie kary-
„godną nieznajomość ; spraw Wilna
i spraw publicznych. Kobiety nie-
tylko brały już udział w wyborach
w Wilnie, ale miały już swe przed-
stawicielki w różnych klubach ra-

| Miejskiej,

w błąd kupiectwa chrześcijańskiego.|

ignorancja

 

P.Kupcy !!
ramy statutowe. Chodzi tu o coś
większego niż o głosowanie paru-

set kupców w; wyborach do Rady
o wzajemne

członków w pracy zbiorowej, o spo-

kój w organizacji, poprostu o los, o

istnienie Stowarzyszenia,
P. Kowalski miał śmiałość zapew-

nić, że postępowanie Zarządu jest

zgodne ze statutem, co wprowadziło

słuchaczów w wielkie zarmienie,

pomeważ odpowiedni punkt statutu

jest tak jasno zredagowany, iż nie

wymaga żadnych komentarzy.

P. Kowalskiego wyratował z

opresji gość warszawski, p. mec,

Grabowski. ktory jako

zgodził się, że istotnie wygląda tu

na uzurpację przez /arząd wyłą-

czonych  kompetencyj Walnego

Zgromadzenia, lecz że: krytykę na-

leżałaby przenieść na sprawozdaw-

cze Walne Zżromadzenie, na któ-

rem może być postawiony wniosek

nieufności do Zarządu.
Krytycy postępowania p. Ko-

walskiego, zdając sobie sprawę z

niebezpieczeństwa dyskusji w okre-

sie  roznamiętnienia  przedwybor-

czego dla samego bytu Stowarzy-

szenia, sami postawili wniosek O

przerwanie dyskusji, .& zaznacze”

niem, że po wyborach będzie zwo-

łane specjalne Zgromadzenie Walne,

ktore ma się zająć zbadaniem kwe-

stji pogwałcenia statutu i zapobie-|

żenia temu na przyszłość.

Ten wniosek przeciez został
przyjęty bez żadnego sprzeciwu.

A więc nieprawdą jest, że kupiec-

two m. Wilna idzie pod sztandarem
Bloku Gospodarczego.

Niezależne kupiectwo chrzešci-

jańskie — a takie stanowi większość

w społeczności kupieckiej — rozu-

mie doskonale, że prawdziwy  Toz-

wój handlu chrześcijańskiego może

nastąpić tylko w państwie narodo-

wem i w. mieście odżydzonem, a za-

tem głosy swe odda na Narodowy

Komitet wyborczy. n.

sanacji.
I z takim bagażem przyžotowa-

nia pchą się sanacja do Rady Miej-

skiej.

Kwesta na Kato

Jednem z wielkich dzieł, jakie

wspólnym wysiłkiem Biskupów, du-
chowieństwa i wiernych stworzył

Kosciół w odrodzonej Ojczyźnie,

jest Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Jest on wspólnem dobrem wszyst-

kich katolików ji powinien odgry-
wać coraz większą rolę w religijnem

odrodzeniu naszego społeczeństwa.

Przeto Ojciec św. Pius XI, który

patronował powstawaniu uczelni
lubelskiej, gorąco pragnie, by Kato-
licki Uniwersytet Lubelski miał
dostateczne środki finansowe do

istnienia i rozwoju.
Ojciec św. szczegolniej błogosła-

wi tym, którzy się przyczyniają
pokrycia kosztów istnienia Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Gdy J. E. Ks. Biskup Lubelski w dzieckich, a przedewszystkiem w

Kole Chrześc. Narodowem. 
pasas iai i

końcu 1932 r. składał Ojcu św.
sprawozdanie ze stanu swej diecezji,

zaufanie ›

prawnik |

Biuize Nar. Kóm. Wyborcz,

 

BIEDACY!
Wiczoraj po mieście rozeszła się

sensacyjna pogłoska, którą notuje-
my z obowiązku dziennikarskiego.

Podobno o godz. 17, czy też i9
ulicami miasta ma przeciągnąć ро-
chód, który będzie robił „entuzja. m
na rzecz listy Nr. 1.

Do udziału w tym pochodzie
„zaproszeni' zostali w pierwszyin
rzędzie pracownicy szeregu instytu-

cyj i urzędów państwowych.
Biedacy...

NAPAD NA ROZKLEJACZY
PLAKATÓW.

Wczoraj około godz. 12, na ulicy

Bazyljańskiej, do grupy członków

Sekcji Młodych S. N., rozklejają

cych plakaty Stronnictwa Narodo

wego, podjechał na motocynlu jakiś

jegomość, który wezwał znajdują

cego się w pobliżu posterunkoweż”
i zażądał aresztowania Młodych Na

rodowców za rzekome zaklejan:e
plakatów jedynki.

Gdy posterunkowy, po stwier-

dzeniu bezpodstawności „oskarże-

nia' (żadnego zaklejonego plakatu
motocyklista nie wskazał), odmówił

interwencji ; wyiegitymował „oskar-

žyciela“, którym się okazał członek

komisji wyborczej ll-go okręgu (le-

gitymacja Nr. 15/34), ten ostatni

odjechał, lecz niebawem zjawił się

w asyście licznej grupy tobuzów

z ulicy Piwnej (w liczbie około 20),

którzy napadli na Młodych, usiłując

odebrać plakaty i klej.
Wi wyniku starcia (20 na 5) bo-

jówkarze zbiegli, zaś narodowcy

osiedli w komisarjacie.
Ludzie powiadają,

organizuje bojówek...

OŚWIADCZENIE.
Prosimy uprzejmie Redakcję

„Dziennika Wiieńskiego' o umiesz-
czenie poniżej podanego oświadcze-
nia:
IW Nr. 153 „Kurjera Wileńskie-
go“ Zz dnia 8 czerwca r. D. został
'umieszczony aitykuł pod tytuiem:
| „diały koń i ziota szabla narodow-
ca“. Wobec tego, iż okoliczności
rozwoju i dziaiaimości partji zostały
podane przez redakcję i jej iniorma-

'torow, podszywających się już nie-

jednokrotnie pod miano czionkow
'Narodowo-Socjalistycznej Partji Ro-
'bolniczej Katowice, w sposób
pomy i niezgodny z prawdą,

a to celem baiamucenia opinji pu-
/ blicznej i wprowadzenie w błąd wy-
borców  patrjotów, występujemy
przeciwko wyżej wymienionym na
drogę sądową.

Nadmieniamy, iż w szczególności
podana okoliczność proponowania
Partji 5.000 złotych przez Stron-
nictwo Narodowe jest z gruntu fał-
szywą, gdyż tych Narodowych So-
cjalistów, którzy stoją za progra-

| mem Zjednoczenia Narodowego, za
|pieniądze kupić nie można, zaś
z panami Belskim, Kartanowiczem,
Paciulanem i innymi pseudo-Narod.-
Socjal, żaden człowiek, a tembar-
dziej stronnictwo polityczne w ja-

' kiekolwiek pertraktacje wchodzić
„nie może.

że BB nie 
 

H. Rekść,
Prezes Okręgu Wileńskiego.

M. Gliński,
w. z. Sekretarz Okręgu.

in Iwaszkiewicz,
Prezes Obwodu Miasta.

K. Zieleniewicz,
Sekretarz Obwodu Miasta.

Fowyższe pismo uzupełnia ponie-
kąd organ N.5.P.R. „Blyskawica“
następującą noiotką:

„CĆ.W.W. N.S.P.R. podaje wszyst-
kim członkom N.S.P.R. Okręgu Wi-
leńskiego do wiadomości, że na
czele kierownictwa tamt. Okręgu
stoi nadal rod. Rekść Henryk.

„Ponadto C.W.W. wyjaśnia. że
miejaki Beiski Bol. nie otrzymał od
C.W.W. żadnego uprawnienia two-
rzenia na terenie Wilna grup NSPR.

Belski jest najpodlejszy prowo-
kator.' А i

lieki Uniwersytet

 
Lubelski.

Ojciec święty polecił oświadczyć

Biskupom, duchowieństwu i całemu

społeczeństwu katolickiemu, -iż

szczególniej błogosławi tym, co

swym groszem 1 życzliwością pod-

trzymują tę wyższą uczelnię kato-
licką, los tego Uniwersytetu bardzo

Mu leży na sercu.
Jutro, w niedzielę, dn. 10 czerw-

ca, zbiórka na rzecz Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.

Zastosujmy się do życzenia Ojca
św. Niech w dniu 10 czerwca każdy
złoży ofiarę do puszki, lub niech

wprost prześle do Uniwersytetu

Kto ma więcej, niech da więcej;
kto ma mniej, niech da mniej; ale
niech wszyscy staną do apelu.

Wileński Komitet zbiórki
na rzecz K. U. L. 
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KRONIKA.
7-mej rocznicy Koronacji

M. B. Ostrobramskiej.
Przed obchodem

Jak wiadomo, w dniach 1, 2, 3 i

4 lipca odbędą się w Wilne wielkie

uroczystości, związane zprzypada-

jącą w tym czasie 7-mą rocznicąko-

ronacji cudownego obrazu Matki

Boskiej Ostrobramskiej.
i Przybędą do nas liczne wyciecz-

ki ze wszystkich stron kraju. Zjedzie

się duchowieństwo, przybędą grem-

jalnie działacze katoliccy oraz przy”

jedzie szereg najrozmaitszychpiel-

grzymek. W związku z tem projek-

Badaniestanu malowideł ściennych
w kośc. św. Teresy.

Dnia 4 czerwca odbyło się pod

przewodnictwem J. E. ks. biskupa

Michalkiewicza posiedzenie Komisji

dla zbadania przyczyn występowa-

nia żrzyba na malowidłach  ścien-

nych w kościele Św. Teresy, W:Ko-

misji uczestniczyli: prof. Jan Rut-

jkowsk: i art. mal. M, Słonecki z

Warszawy, oraz ks. kan. Zawadzki,
ks. kan. Żebrowski, prof. L. Sleń-

dziński, prof. chemji E. Michalski,

art. mal. J. Hoppen, arch, St. Na-

| JAKA DZI$ BĘDZIE POGODA?

chmurzenia z miejscowym  desz-

czem, pogoda naogói słoneczna i
ciepła. Słabe lub umiarkowane wia-

try z kierunków północnych. We

wschodnich dzielnicach jeszcze miej-

scami zanikające opady. Lekka

skłonność do burz.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

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

2-90); sukc, Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i passy — ul. Wielka Nr. 29 i

óścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie ma przedmieściach, prócz
 Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
_ —łapowiedz przyjazdu Mun.
cjusza Apostsiskiego. W końcu

. m. zapowiedział swój przyjazd do
ilna Nuncjusz Apostolski, któr

Weźmie udział w uroczystošciac
koronacji M. Boskiej Ostrobramskiej
W m. lipcu. i
L —Urocaystešė Najświętszego
Serca Jezusowego. Wczoraj z oka-
ji święta Najświętszego Serca Jezu-
sewego we wrzystkięh keściołach
wileńskich odprawione zostały uro-
Czyste mabożeństwa, w czasie któ-
Tych kapłani wygłosili kazania oko-
licznościowe.

Szczególnie uroczyście to święto
było obchodzone w kościele
Najświętszego Serca !Jezusowego.
rana o godzinie 6 m. 30 ksiądz

Mosiewicz odprawił ;Prymarję, po
której e godzinie 8 m. 30 ksiądz
Ciechanowicz odprawił Sumę. W

|Czasie sumy ks. kan. Podbrėdzki
|wygłosił okołicznościowe kazanie.

Wieczerem o godzinie 6 odbyły
Się uroczyste nieszpory. Odprawil
je ks. kan. Podbrzecki, zaś piękne
zmie wygłosił ks. prałat Zebrow-

ski

 
   
  

  

 

  
    

  

  

 

   
  

   

          

   

  

 

  

   

     

   

   

  

  
   

  

 

Jednocześnie z Prymarją rozpo-
Częło 51% 40410 godzinne nabożeń-
stwo, które trwać będzie w ciągu
mia dzisiejszego i jutrzejszego.
Porządek nabożeństw w dniu dzi-

iejszym następujący: o god. 6
. 30 rano Prymarja, o g. 8 m. 30
ma i wreszcie wieczorem o g. 6
pocz
— Dereczna procesja 2 Ке-

Šciota šw. Kazimierza. Wczoraj
Wieczorem odbyła się z okazji uro:
Czystości Serca Jezusowego dorecz-

procesja z kościoła św. Kazi-
bmierza do kościoła Sióstr Wizytek

Ra Rossie. Po uroczystych nieszpo-
łach, które zostały odprawiene o
godz. 5.30, wyruszyła z kościoła św.

imierza wielka procesja pod
przewodnictwem franciszkanina O.
wardjana. Procesję zamykały tłu-
my wiernych dochodzące blisko
do dwuch tysięcy osób. Procesja
brzeciągnęła ulicami: Wielką, Ostro-

1 Ъпщзц‚ Piwną i udala się na po-
dwórze kościoła Sióstr Wizytek.

ice, kędy przeciągnęła proeesja,
yły udekorowane zielenią i kwia-

tami. Ma ul. Piwnej ustawionych
było kilkanaście ołtarzy. Na dzie-
dzińcu ©. Gwardjan wygłosił oko-
licznościowe kazanie, po ktėrem
Procesja przeszła temi samemi uli-
Kami z powrotem de kościoła św.
Kazimierza. Tu nastąpiło „Te Deum",
Po którem procesję rozwiązano.
— Dzieło M. B. Powołań. Jutro

' © godz. 8 rano w kościele św. Jerze-
Ś0 zostanie odprawiona wspólna
Mszą św, dla członków 1 sympaty-

ków Dzieła Matki Boskiej Powołań.
alomiast najbliższe zebranie ośól-

ne odbędzie się dopiero we wrze-
śniu. Sekretarjar Dzieia, mieszczą-
cy się przy ul. Zarzecznej Nr. 16,

będzię czynny w okresie letnim co-
dziennie od godz, 4 do 6 po poł. 

 

 

Po przejściowym wzroście za-

;towane jest uruchomienie w tych
| mach pociągów popularnych z pię-
| ciu większych miast Polski do Wil-
| na. Ministerstwo Komunikacji przy-
znała osobom, udającym się na te
uroczystości, jaknajdalej idące zniż-
ki i różne udogodnienia.

Archidiecezjalny Instytut Kato-
licki czyni obecnie gorączkowe przy
gotowania do tego obchodu. Wkrót-
ce zostanie opracowany szczegóło-
wy program uroczystości.

rębski, arch. J. Borowski i konser-
wator dr. St. Lorentz.

Po zapoznaniu się ze stanem po-
"lichromj; Komisją postanowiła na

' wniosek prof. Rutkowskiego i kon-
| serwatora Lorentza przeprowadzić
| szczegółowe badania nad przyczyna
|mi, które obecny stan wywołały dla
ustalenia środków: zaradczych.

Badania będą przeprowadzone w
lipcu r. b.

ь ZMIASTA.
— Przemysłowcy  łotewscy

w Wijnie. W dniu wczorajszym
w Wilnie bawili delegaci przemysłu
łotewskiego, którży nawiązali pertrak
tacje z kupcami i przemysłowcami
wileńskimi w sprawie nabycia arty-
kułów przemysłowych dla potrzeby
przemysłu łotowskiego.

Delegaci łotewscy interesowali
się żywo płodami rolnemi Wilensz-
czyzny, przyczem  pertraktowali w
sprawie nabycia partji Inu.

SPRAWY, MIEJSKIE
— Ww Ostrej Bramie będzie

nie kilnkier, iecz asfalt. Magistrat

zamiast projektowanego klinkieru
postanowił jezdnię w Ostrej Bra-
mie wylać asfaltem. Zmiana ta na-
stąpiła na skutek zbrakowania klin-
kieru nadesłanego z państwowych
zakładów klinkierowych w  lzbigy
Poniewaź jak już donosiliśmy jeden
wagon klinkieru , nadszedł, Zarząd
miejski postanowił go wykorzystać
w ten sposób, że kilnkidr ułożony
zostanie pod arką oraz od strony
ul. Wielkiej. Przestrzeń zaś zajmo-
wana przez kaplicę wylana zostanie
asfaltem.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

 

DZIENNIK MILENSKI

— Sod. Marj, A-czek U.S.B. w
IWiinie powiadamia swych człon-
ków, iż dzis odbędzie się konieren-
cja sodalicyjna w kapiicy 5,5. Ur-
szulanek (Skopėwka 4) o g. 20.15.
Obecność konieczna.
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej

Akademików USB. niniejszem za-
wiadamia, że dziś o godz. 5 rano zo-
stanie odprawiona w kaplicy sodali-

Msza św.cyjnej (ul. Wielka 64)
wraz z Komunją św.

Po Mszy św. o godz. 10 rano w
lokalu sodalicyjmym odbędzie się
zebranie ogólne z reieratem O. Ka-
zimierza Dąbrowskiego T.J. pt.„lsto-
ta nabożeństwa do Serca Pana Jezu-
sa“. Obecność członków koniecz-
na, goście akademicy mile widziani.
— Zwrot książek do bibljoteki

Bratniej Pomocy: Zarząd Stowarzy-
szenią Bratnia Pomoc Polskiej Mło-
dzieży Akademickiej U. S. B. prosi
Kol. Kol., którzy posiadają książki
z Bibljoteki Bratniej Pomocy, o
zwrot ich do dnia 15 bm. Bibljoteka
czynna jest: poniedziałki, wtorki i
czwartki w godz. 7—9 wiecz. j so-
boty od godz. 4 do 6 wiecz.
— Zabawa taneczna w Ognisku

Akademickiem. Dziś w Salonach
Ogniska Akademickiego (ul. Wielka
24) odbędzie wielka zabawa tanecz-
na. Początek o godz. 21-ej. Do tań-
ca przygrywać będzie pierwszo-
rzędny jazz akademicki.

SPRAWY SZKOLNE.
— Państwowa Średnia Szkoła

Przemysł-Handtowa im. E. Dmo-
chowskiej przy ul. Królewskiej 8
(w ogrodzie Bernardyńskim).

Otwarcie pokazu prac szkolnych
nastąpi we wtorek 12 bm. o godz.
12-ej Pokaz będzie trwał do dn. 14
bm. włącznie od godz. 9-ej rano do
19-ej (7ej).
— Dyrekcja gimnazjum Zgroma-

dzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Na-
zaretu w Wilnie, ulica Piaskowa
Nr. 3 zawiadamia, że egzaminy
wstępne do klasy l-ej 4. odbywać
się będą w dniu 16, 18 1 19 czerw-
ca od godziny 9-ej rano.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Rozłam w S$yndykacie Dzien-

nikarzy żydewskich. W Syndyka-
cie Dziennikarzy żydowskich w Wil-
nie nastąpił rozłam. Zespoły redak=
cyjne gazet „Cajt” i „Wilner Radje”
opublikowały we wczorajszych nu-
merach kemunikat, w którym wy-
łuszczeją powody, dla których zmu-
szone zostały do zerwania z Syndy-
katem. W konkluzji komunikatu
znajduje się oświadczenie, iż Syn-
dykat Dziennikarzy żydowskich w
obecnym swoim składzie nie repre-
zentuje więcej żydowskiej korpora-
cji dziennikarskiej w Wilnie.

A

Teatr i muzyka 
— Z Towarzystwa Pań Miłosier- i

dzia św. Wincentego a Paulo.
W nmiedzielę o godzinie 6-e; po po-
łudniu w sali Śniadeckich U. S, B.
odbędzie się dosoczne zebranie To-l
warzystwa Paa Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo.

Przykładem at ubiegłych 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,
ktore niosą w życie dobro i miłość
i współczucie dla nędzy. Niech
wspólna godzina myśli, uczuć i słów,
poświęconych sprawie najuboższych
w miescie, zachęci jednych i wzmoc-
ni innych, przekona wszystkich, jak
niezbędnie potrzebną jest zrzeszo-
na praca, by ulżyć tym nieszczęśli-
wym do których zajrzała nędza,
głód, grzech i ciemnota.
—P. Tow. Krajoznawcze, Doroczne
walne zebranie Oddziału wileńskie-
go P. T. K, odbędzie się w dn..22
czerwca rb. o godz. 17 m. 30 у 1
terminie, o godz. 18 w II terminie w
lokalu Oddziału Wil. P.T.K. (Ostro-
bramska 9). Zebranie w II terminie
będzie ważne bez względu na licz-
bę obecnych.

Na porządku obrad: 1) Sprawo-
zdanie Zarządu, 2) wybór nowych
sn Towarzystwa, 3) wolne wnio-
ski.
— Związek chemików polskich.

Na walnem zebraniu oddziału wil.
Związku chemików polskich, w
dniu 25 maja wybrano nowy zarząd,
który na posiedzeniu w dniu 29 ma-
ja br. ukonstytuował się w nastę-
pującym składzie: Prezes mg. Stani-
sław Turski, vice-prezes mg. Józef
Piliczewski, sekretarz mg. Szamon
Szyszman, skarbnik mg. Jan Woj-
ciechowski.

Do Komisji Rewizyjnej zostali
wybrani: mg. Irena Kardymowi-
czówna, dr. Antoni Basiński, mg.
Wiktor Łukaszewicz.
— Zlot S. M. P. w Gdyni, W ra-

mach tegorocznego obchodu „Święta
Morza* w Gdyni odbędzie się zlot
Młodzieży Polskiej, na który udaje
się z Wileńszczyzny około 200 człon-
kiń i członków S. M. P.

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Zebranie sekcji eucharystycz-

nej Sodalicjj Marjańskiej Akade-
miczek odbędzie się jutro o godz. 

—Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 w.
ukaże się na scenie Teatru Letniego arcy-
wesoła, lekka komedja francuskich pisarzy
Vautela i Vebera pt. „Małżeństwo i jazz-
band . Jest to dowcipna i lekka satyra.
Doskonała gra wszystkich artystów
ściąga tłumy publiczności do Teatru Let-
niego.

Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. „Małżeń-
stwo i jazzband”.

— Jutrzejsza popołudniówka w Te-
atrze Letnim. Jutro o godz. 4 odegrana zo-
stanie na przedstawieniu popołudniowem
doskonała sztuka sowieckiego pisarza
Szkwarkina p. t. „Cudze dziecko” — w
świetnem wykonaniu całego zespołu, z p.
$. Zielńską w roli matki. Ceny propa-
śgandowe.
— Teatr muzyczny „Lutnia'. Wspa-

niała operetka „Orłow* z gościnnym wy-
stępem znakomitej śpiewaczki Janiny Kul-
czyckiej, cieszy się wyjątkowem powodze-
niem. — Ceny letnie. Akademicy korzy-
stają z ulg biletowych. Początek o godz.
8.30 wiecz.
— Niedzielna popołudniówka w „Lu-

tai“. Jutro o godz. 4 pp. po cenach pro-
pagandowych ukaże się poraz ostatni
„Noc w San Sebastjano“, melodyjna ope-
retka Benatzky'eg» — Ceny propagando-!
we od 25 gr.
— Teatr "eso — gra dziś do-

skonałą komedję Z. Geyera p. t. „Ko-
bietka z eleganckiego świata” w Barano-
wiczach.
—„—

Peiskie Radjo Wilno.
Sobota, dnia 9 czerwca 1934 r.

6.30: Czas, Muzyka. Dzien. por. 11.57:
Czas. 12.00: Hejnał. Kom. meteor. Przegl-
prasy. 12.10: Koncert. Dzien, poł. 13.05:
Muzyka taneczna (płyty). Wiad. eksport.,
giełda roln. 15.50: Kwadr. akademicki. 16.00
Muzyka lekka. 17.00: Słuchowisko dla mło-
dzieży. 18.00: „Co czytać” — pogad. 18,15:
Koncert. 18:45: „Pod-przedsiębiorca'—+teli
19.15: Piosenki, Sport. Wil. kom. sport.
20.00: Koncert chopinowski. Przegl. roln.
kraj. i zaśran. 20.40: Arje i pieśni. 21.00;
Transm. z Gdyni. Dz. wiecz. 21.12: Muzyka
lekka. 22.00: Pogad, aktualna. 22.25: Kon-
cert (płyty) „CARMEN''—opera. Kom. me-
teorologiczny. 23,05: Muzyka taneczna  *

Niedziela, dn. 10 czerwca.
8.00: Pieśń. Muzyka Dzien. por. 9.00:

Nabożenstwo. Kazanie. 10.15: Muzyka.
11.10: Akademja. 11.57: Czas. 12.00. Hej-
nał, Kom. meteor. 12.10: Poranek muzycz-
ny. 13.05: „Formy muzyczne” — pośg. 14.00;
Audycja dla wszystkich. 15.00: uBrzyspódoć
bienie rolnicze latem" odcz. 15.15;
Gershwin Błękitna rapsodja (płyty).
15.35: Fragmenty z op. „Dama Pikowa“
15.45: Pogad. dla gospodyń wiejskich. 16.60:
Transm. fraśm. zawodów konnych. 16.15:
Muzyka lekka. 16.50: „Co nas boli?" 17.20:
Muzyka. 18.15: „Ciotka Albinowa mówi”.
18.30: Muzyka z płyt. 18.45. „Portret
własny Konrada* — felj. 19.00: „Uczestni-
cy Międzynarodowego Kongresu Geogra*
fów w Wilnie'* — pogad. 19.15: Feljeton
aktualny. 19.45: Wesoła fala lwowska.
Dzien. wiecz. „Myśli wybrane'. 20.42—
24.00: Opera „Тозса“. Skrzynka techn. 11 punktualnie w Ognisku. Wiad. sport. z Rozgłośni. Kom. meteor.

„| bo Olimpjada odbędzie się już za tydzień.

 

PAŃSTWOWY URZĄD W. F. BADA
SPRAWĘ OŚRODKA W. F.

Z miarodajnego źródła dowiadujemy się,

iż sprawą pobierania wygórowanych opiat

wstępu па stadjon Ośrodka W. F. w Wilnie

zainieresował się dyr. P. U. W. F, pik.

Kiliiski, który przeprowadza w tej sprawie

dochodzenie.

Wysiany przez lekkoalietów wileńskich

memocjai do Warszawy zrobił silne wraże-

uie, gdyż jak się okazało, to PUWF nic
absolutnie o pobieraniu opłat nie wiedział

i nigdy podobnego zarządzenia oczywiście

nie wydawał.

Wprowadzenie opiat zo korzystanie ze

siadjonu jest więc „owocem tworczej pra-

cy” dzialaczy wileńskich, którzy powinni

być koniecznie pociągnięci do odpowie-

dzialności sportowej.

Sprawa ta mab:era szerszego rozgiosu

i niewątpliwie raz na zawsze zostanie zli-

kwidowana w ten sposób, że nikt samowol-

nie nie będzie wydawał bezmyślnych rozpo-

rządzeń, które w wysokim stopniu kompro-

mitują instytucje sportowe.

OGNISKO POJECHAŁO DO WARSZAWY

Do ostatniej chwili nie bylo pewnem,

czy P. Z. G. S$. zaweryiikuje wszystkie

mecze piłki siatkowej o mistrzostwo Wilna,

czy też niektóre z nich będą ogłoszone ja-

ko walkowery. Ogłoszenie walikowerów

zmieniłoby nieco kolejność pierwszych

miejsc, to też do Warszawy z jednej strony

wybierała się drużyna Ogniska, która zdo-
była na boisku mistrzostwo Wilna, a z

drugiej strony AZS spodziewał się, że przy

ewentualnej zmianie akademicy pojadą do
Warszawy, by reprezentować Wilno w
turnieju o mistrzostwo Polski pilki siatko-

wej.

Sprawa została ostatecznie w ten spo-

sób załatwiona, że przyznano mistrzostwo

Wilna drużynie Ogniska, przechodząc nad
niektórymi mieformalnościami do porządku
dziennego.

Ognisko wyjeciiało więc wczoraj wie-

czorem do stolicy by walczyć o rmistrzo-

stwo Polski. W Warszawie zbiorą się
wszystkie najlepsze zespoły caiej Polski na

czeie z Cracovią, AZS warszawskim, So-

kołem lwowskim, Gryfem z Torunia i Ogni-

skiem wileńskiem. Ognisko uchodzi w tym

roku za taworyta, gdyż w roku ubiegłym
wilaianie w Toruniu zdobyli wicemistrzo-,
stwo Polski, a potem nie tak bardzo dawno |
pokonali zespół mistrza Warszawy AZS.
Sukcesy te wysunęły drużynę па czoło
wszystkich zespołów. Ciekawem więc jest,

czy uda się naszym graczom udowodnić, że

rzeczywiście Ognisko jest w -obecnej chwili

najlepszym zespołem piłki siatkowej.
Kierownikiem drużyny jest p. Antonii

Żamejć.

DZIENNIKARZE ZAPROSZENI
DO ESTONJI.

W połowie czerwca w Estonji odbędzie

się wielkie święto sportowe, któremazgro-
madzić na stadjonie Piotra Wielkiego w

Tallinie koło 60 tysięcy sportowców.
Święto to zosiało nazwane Olimpjadą

Estonji.

Pol. Zw. Dz. i Pub. Spor. otrzymał za-
proszenie wzięcia w niem udziału, Cieka-
we jest, kogo Zarząd Główny P. Z. Dz. i

P. S. deleguje do Tallina i czy wogóle ktoś
pojedzie ze względu na krótki okres czasu,

STEFAN KOSTRZEWSKI PRZYJEŻDŻA
DO WILNA.

Doskonały lekkoatleta Polski, Steian
Kostrzewski z AZS warszawskiego, odby-
wać będzie powinność wojskową w 1 p. p.
leg. Kostrzewski przyjedzie do Wilna na
okres 6 tygodni. Ćwiczenia mają się roz-
począć w sierpniu.

Kostrzewski oczywiście brać będzie

udział we wszystkich naszych lokalnych
imprezach lekkoatletycznych, a start jego
na wileńskiej bieżni powinien obudzić zro-

zumiałe zaciekawienie.

Hawe półkolenje „Caritas“
Archidiecezjalny Związek Towa-

rzystw Dobroczynności „Caritas“
projektuje organizację dwuch pół-
kolonij letnich dla niezamożnej
dziatwy naszego miasta.
W związku z tem rozpoczęto

przygotowania do rozwinięcia akcji,
mającej na celu zebranie fandu-
szów ma uruchomienie tych półko-
lonij.

Z ZA KOTAR STUDJO
Z chat i pól. 1

_Nuta piosenki ludowej przewija się|
srebrną nicią poprzez polską twórczość|
muzyczną. Piosenka ta jest niewyczerpa-|
nem źródłem natchnień wielu muzyków,|
którzy odnajdują w niej ożywcze tchnienie
świeżości, barwność charakteru i formy,
bujność temperamentu i bogactwo nastro-
jów. To też koncert pieśni ludowej, jaki
transmilowany będzie z Warszawy w nie-
dzielę, duia 10 czerwca o godz. 17.10, zwró-
ci bezwątpienia uwagę sluchaczėw.
programie piosenki w opracowaniu Nie-
wiadomskiego, Szopskiego, Niedzielskiego,
Maszyńskiego i Noskowskiego, które śpie-
wać będzie chór „Lutni* warszawskiej oraz
jako solista Maurycy Janowski.

Fraśmenty z „Damy Pikowej”.
W popołudniowym koncercie niedziel-

nym (godz. 15,35) z płyt gramołonowych
usłyszą radjosłuchacze dwa (fragmenty z
melodyjnej ery Czajkowskiego „Dama
Pikowa”. Będzie to duet Lizy i Poliny,
oraz arja Lizy na moście,

  
  

Pamiętajcie, ie w kadym okręgu wyborczym na listach Narodowego Komitetu Wyhorczego są Imi kandydaci°
AESINTRA2ERA ADIO.RAR

Jak będziemy głosowali.
Głosowanie odbędzie się 10 - go

czerwca we wszystkich okręgach
wyborczych i trwac będzie bez przer
wy 6d godz. Y do godz. iv.
Ud ciwili rozpoczęcia giosowania

aż do cuwili obliczenia giosow, w lo

kalu wyborczym: będzie obecny bez
przerwy przewodniczący lub jeżo za
stępca i conajmnej dwóch czionków
komisji lub ich zastępców. Frzy spra
wdzaniu urny wyborczej, giosowa-
niu, obliczaniu 1 ustalaniu wyników

giosowania przez komisję wyborczą,
przed którą odbywa się giosowanie,
mają prawo być obecni mężowie za-
uiania wyborców, zgłoszeni przez
peinomocników list po jednym w
każdej kornisji. `

w daniu giosowania nie wolno w

lokaiu wyborczym, budynku, w kió-
rym się ten lokal znajduje, na uli-
cach i na placach w promieniu stu

metrów wygłaszać przemówień do
wyborców, rozdawać kartek do gio-
sowania j w jakikolwiek inny sposób
agilowač. Postanowieniom tym pod-
legają również i mężowie zaufania,

rrzed rozpoczęciem głosowania
komisja wyborcza stwierdza, czy
urna jest próżna, poczem urnę za-
myka. Od tej chwili, až do ukoncze-
nia głosowania, urny w żadnym wy-
padku otwierać nie wolno.

KARTKI DO GŁOSOWANIA.
ŚWsatisnu | „m
Głosowanie odbywa się zapomocą

kart głosowania tylko koloru białe-
śo. Karta powinna zawierać numer,
ewentualnie nazwę jednej z ważnie
zgłoszonych list kandydatów oraz
nazwiska kandydatów, na których
wyborca oddaje głos. Brak numeru
lub nazwy listy nie powoduje nie-
ważności karty, o ile wszyscy kan-
dydaci wpisani na karcie pochodzą
z jednej listy, lub gdy karta zawiera
nazwisko jedneżo tylko ważnie zgło
szonego kandydata. Tutaj trzeba pod
kreślić, że karta zawierająca tylko
numer lub nazwę listy bez conaj-
mniej jednego nazwiska ważnie zgło
szonego kandydata — jest nieważna.
Wyborca może głosować wyłącznie
na. kandydatów, których nazwiską u
mieszczone są na jednej tylko liście,
zgłoszonej w danym okręgu wybor-
czym. Każdy wyborca rozporządza
tylu głosami, ilw radnych wybiera
się w danym okręgu wyborczym,
przyczem ma prawo część lub wszy-
stkie rozporządzalne swe głosy od-
dać na jednego i tego samego kan-
dydata. Treść karty do głosowania
może być odbita mechanicznie lub
pisana.

Ś0 Gdaiw!zi "W aczISAS

 

‚ ЗАК SiĘ ODBYWIA GŁOSOWANIE
Samo głosowanie będzie wygląda-

io nasiępująco: wyborca, podszedł-
szy do stołu, przy którym czynna
jest komisja wyborcza, wymienia
swe imię, nazwisko i adres zamiesz-
kania. Gdy zostanie sprawdzone, że
wymienione imię i nazwisko znajdu-
je się w spisie wyborców daneżo o-
kręgu, lub obwodu, wyborca otrzy-
muje kopertę do giosowania, poczem
sprawdziwszy, czy koperta jest na-

leżycie ostemplowana, wkłada w nią
kartę do głosowania i wręcza prze-
wodnicącemu komisji.  Przewodni-
czący sprawdza stempel na kopercie
i wrzuca ją do urny wyborczej w o-
becności komisji wyborczej. Jedno-
cześnie członkowie komisji notują
oddanie głosu w odpowiedniej ru-
bryce obu egzeraplarzy spisu wybor-
ców.

Przed oddaniem głosu przewodni
czący może zażądać ustalenia tożsa-
mości osoby głosującej, Tuiaj trzeba
podkreślić, że regulamin zezwala na
to, że wyborca nieposiadający doku-
mentów uznanych przez komisję za
wystarczające, może powoiać się na
świadectwo dwóch  wiarogodnych
świadków znanych komisji wybor-
czej. Od decyzji komisji w sprawie
tożsamości wyborcy niema odwoła-
nia, dE
O godz. 19 przewodniczący naka

zuje zamknięcie lokaiu wyborczego
i odtąd mogą głosować tylko ci, któ-
rzy w chwili zamknięcia lokalu znaj-
dowali się wewnątrz. Komisja może
przed godz. 19 zamknąć lokal, o ile
stwierdzi, że wszyscy wyborcy, fi-
gurujący w spisie, oddali swe głosy.

OBLICZANIE GŁOSOWANIA.
Po ukończeniu głosowania przewo

dniczący komisji otwiera urnę wy-
borczą, poczem iiczy koperty, w niej
złożone, nie otwierając ich. Jedno-
cześnie ustala się na podstawie nota
tek w spisie wyborców liczbę głosu-

jących. 161641776
Unieważnione zostaną te karty do

głosowania, które zostały włożone
do koperty nieostemplowanej urzędo
wo; karty koloru innego niż biały;
karty do głosowania niewypełnione
iub wyraźnie nieczytelne; dale; kar-
ty, zawierające nazwiska kandyda-
tów z różnych list ważnie zgłoszo-
nych w danym okręgu wyborczym,
lecz niezawierające przewidzianego
oznaczenia listy, na którą wyborca
głosuje; i wreszcie te karty będą u-
nieważnione, które zawierają tylko
numer lub nazwę listy bez conaj- mniej jednego nazwiska ważnie zgło

, szonego kandydata.

duś Ciwaly Datń Tawiego lygońiia „К 0О1У

„Šystem“ gry na leterji.
Najważniejszem ciągle zagadnieniem

jest — jeżeli chodzi o grę na Loterji Pań-
stwowej — jak zrobić, ażeby wygrać. Różni
ludzie tę sprawę rozmaicie dla siebie roz-
wiązują 1 miejednokrotnie można poczynić
na tem tle ciekawe obserwacje.

W. każdym cziowieku tkwi słabiej albo
mocniej pewien zababon. Jest to nic in-
nego, poważnie rzecz biorąc, jak mniej lub
więcej świadomy, czy wogóle podświadomy
pęd do mistycyzmu. W grze na loterji wy-
stępuje ta właściwość ludzka bardziej ja-
skrawo, niż w innych okolicznościach życia.
Więc jeden, kupując los na loterję, kieruje
się względami na to, jaki to jest dzień w
tygodniu, lub który w miesiącu, inny sto-
sunkiem swoim do takiej czy innej cyfry,
jeden za nic nie kupi losu tego dnia, w
którym zobaczy pogrzeb na ulicy, inny
właśnie tylko wówczas, jeden stawia so-
bie na tę intencję pasjans, inny rzuca pie-
niądz i zgaduje, czy padnie na orła czy
reszkę.

Sposobów takich jest tysiące i trudno
je ocenić, bo zalety to od uczciwego sto-
sunku członków do pewnych zjawisk.
Autosugestja ma tu niewątpliwie także
swoje znaczenie. Ale spróbujmy się zasta-
nowić, co w tem wszystkiem istotnie jest
realnego?

Otoż najrealniejsze jest to, że koło lo-
teryjne faktycznie się kręci i musi wyrzu-
cić z siebie tyle wygranych, ile jest w pla-
nie gry. Dnia 19 czerwca rozpoczyna się
ciągnienie I klasy 30-ej loterji i trwa czte-
ry dni. Plan gry przewiduje 12.080 wygra-
nych na łączną sumę 1.595.200 zł. Tyle też
wygranych i na taką sumę wyjdzie z koła.
I tu jest prawda zasadnicza: wygrają tylko
ci, którzy mają losy.

Mozna się kierować przy kupnie losu
temi czy innemi względami, ale, ażeby wy-
grać trzeba przedewszystkiem los kupić.

Pogłoski o przywozie
trzody chiewnej z Zachodu.
W) ostatnich dniach miejscowe

siery rolnicze zostały zaniepokojone
pogłoską, jakoby znaczne partje trzo
dy chlewnej miały być przeznaczone
z zacaodniej Polski na rynek wileń-

ski dla odciążenia tamtejszych ryn-
ków, które w rzeczywistości przeła-
dowane są dziś wyżej wymienionym
towarem rzeźnym.

, Z Wileńskiej Izby Rolniczej do-
wiadujemy się, że pogłoski powyż-
sze nie mają podstaw, któreby mog-
ły uzasadnić możliwość podobnego
faktu jakiemikolwiek względami go-
spodarczemi.  Nieznaczna bowiem
różnicą cen, występująca na rynkach
zachodnich i wileńskim na korzyść
tego ostatniego, wyklucza możliwość
przywozu trzody chlewnej z tak zna-  

Antokol
i iego umęczeni mieszkańcy.

Znacie bajkę o Magistracie i ul
Kosciuszki? Znacie, to posiuchajcie!
Zarząd miasta, potrzebując ziemi na
wysypanie wybrzeża Antokolskiego,
uznał za najbardziej celowe zużyt-
kować na ten cel piasek z pod jezd-
ni na ul. Kościuszki. Pomyślano,
zrobiono. Przez dwa miesiące ro-
botnicy w pocie czoła kopali, sypali,
ładowali, wozili wyrzucali, przerzu-
cali tę biedną matkę ziemię, aż
wreszcie zrobili swoje: wykopali
śliczną ulicę, co wygląda jak tunel,
i.. poszli. I wszystko byłoby w po-
rządku, gdyby nie jedno małe ale:
na nowej ulicy brak tylko... bruku!
Już dwa tygodnie mijają, jak roboty
ukończono, kamienie ze starej jezd-
ni leżą sobie na chodniku, a samo-
chody, miłe Arbony ; wozy, jadąc
po głębokim rozjeżdżonym piasku
(bruk ułożono na szerokość paru
metrów) wzniecają tumany straszli-
wego kurzu. Nieszczęśliwi Antoko-
lanie, którzy od kwietnia połykali
kurz i sądzili, że ich udręczeniom
przyszedł kres, dopiero teraz prze-
konali się, co- to może Magistrat,
gdy się uweźmie na swych obywa-
telil Prawda, od czasu do czasu
Smok magistracki wylewa łzy na
aniokolski piasek, ale po pięciu mi-
nutach poczciwe słoneczko wypija
je chciwie, a wiatr z tem większym
zapaiem wzbija obłoki humusu.

Miłosierdny  Magistracie! Czy
nie masz w swem rozporządzeniu
przynajmniej kiiku brukarzy, któ-
rzyby zechcieli ułożyć z powrotem
kamienie na jezdnię, a mieszkańców
uchronili od miljonów mikrobów,
wdzierających się do ich uszu, nosa
i gardła? a takze od suchot, zapale-
nia oskrzeli, gardła, opłucnej, kata-
rów i czy ja wiem — jakich jeszcze
chorób, o których mogliby powie-
dzieć chyba sam prezydent miasta
lekarz z zawodu?

Zakurzony antokolanin.

 

cznych odległości na rynek wileń-
ski, tembardziej, że wysokosć kosz--
tów związanych z transporlem ży-
wca zgóry przekreśla dla handlu ja-
kąkolwiek korzystną kalkuiację w
tym względzie. į :
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Lustracje zespołów przysposobienia
rolniczego.

Z ramienia Wileńskiego Związku ,roniczego Stow. Młodzieży Polskiej.

Młodzieży Polskiej agronom p. Sy- | Wspomniane lustracje mają na celu

mionowicz przeprowadza obecnie na | wykazanie postępow pracy w Ze-

terenie powiatów woj.wileńskiego| społach.
lustrację. zespołów przysposobieniai

Smierć w Dźwinie uczestnika wesela.
BRASŁAW: (Pat). Z Leonpola do- przez rzekę Wołtę w korycie. Nie-

noszą, że mieszkańcy wsi Dubowo, |stety, na środku rzeki koryto wy-

gm. leonpolskiej, Aleksander To-|wróciło się i obaj wpadli do wody.

maszewicz i Wiodzimierz Sadowski,|Sadowski, umiejąc pływać uratował

udając się na wesele do wsi Robie-| się, natomiast Tomaszewicz utonął.

czyno i nie chcąc obchodzić drogą|Zwłoki wydobyto po 45 minutach

okrężną, postanowili przepłynąćposzukiwania.

Pożar wsi od pioruna.
STOŁPCE (Pat). We wsi Nie- sprzęty domowe i narzędzia roini-

kraszewicze, gm. surzeckiej, spaliło cze. Poszkodowanych jest 10 go-

się od uderzenia pioruna 6 domów, |spodarzy na sumę 12.000 zł.
16 budynków gospodarczych oraz |

Z POGRANICZA.
Prace meljoracyjne na granicy

polsko - łotewskiej.
twierdzonych planów.

Ogółem projekt polski i łotewski
przewiduje regulację kilku rzek w
obrębie granicznym, jak:  Skirnę,
Mirolkę, Grendzę, Okmianicę Ma-
sbornę, Silacę i Robież, — obniże-

jnie źwierciadeł szeregu jezior śred-
nio do 1 m. z których największe
jest jezioro Rycza o powierzchni o-
koło 20 klm. oraz wykop nowych
rowów wzdłuż samej granicy. Cał-
kowita długość tzek 1 kanałów pro-
jekiowanych do wykonania wynosi
blisko 100 klm.

Prace powyższe mają być pro-
wadzone przez oba Państwa bardzo
intensywnie, by można je było za-

 

Trwające przez kilka miesięcy
rokowania pomiędzy Polską i Łot-

wą w sprawie odwodnienia pasa gra
nicznego zostały ostatecznie uzgod-
nione. Na podstawie obustronnego
porozumienia obu Państw całkowita
długość granicy polsko - łotewskiej
została podzielona na dwa rejony.
W. rejonie od m. Turmont do przecię
cią granicy rzeką Okwianicą studja
pomiarowe i projekt opracował Wi-
leński Urząd Wojewódzki. Na dal-
szym odcinku granicznym, t. j. od
rzeki Okmianicy do rzeki Dźwiny,
studja į projekt opracowywała par-
tja pomiarowa łotewska.
№ dniu 5 czerwa r. b. Wileński

Urząd Wojewódzki przystąpił do ro-
bót wykonawczych w gminie dry-
świackiej w okolicach jezior Rycza
i Sito, na odcinkach definitywnie za-

budowlanym. 

kwestia Saary.

kończyć jeszcze w bieżącym sezonie

Temperatura polityczna w Euro:
lipie pounosi się z dniem każdym.
Dzieje się to przedewszystkiem pod
wpływem zbrojeń niemieckich i tej
taktyki, jaką w stosunku do planów
niemieckich uprawia dotąd rząd
Wiielkiej Brytanji. Bierność Anglji,
jej pobiażliwość w stosunku do zbro-
jeń niemieckich, tułające się dotych-
czas po prasie angielskiej teorje, że
nie można przez czas dłuższy trzy-
mać Niemiec w stanie częściowego
tylko uzbrojenia, sprawiają, że III
Kzesza z coraz większym tupetem
wysuwa swe pretensje terytorialne
—narazie przedewszystkiem na te-
rytorjum Saary. Ciekawe uwagi po
święta sprawie tej w numerze czerw

cowym „Revue des deux Mondes“
wybitny pisarz polityczny, znany już
naszym czytelnikom, publicysta Re-
nć Pinon:

„ — Samo w sobie zagadnienie Saary
jest bardzo proste, Według brzmienia art
49 Traktatu Wersalskiego terytorjum Saary
jest oddzielone od Niemiec i przekazane Li-
dze Narodów, jako wykonawczyni woli mo-

carstw sprzymierzonych. Zarządza tą pro-

wincją Komisja, mianowana przez Radę Li-
gi Po upływie lat piętnastu, — a wię: w
roku 1935, — mieszkańcy Saary, liczący о-
becnie 430.000, mają sami zadecydować o
swoim losie i wybrać pomiędzy trzema a'
ternatywami: przyłączenie do Francji, przy-
łączenie do Niemiec, utrzymanie obecnego
stanu, to znaczy autonomja pod zarządem
Ligi Narodów.

Obecnie chodzi o to, ażeby zorganizo-
wać plebiscyt i tu właśnie jest trudność:
bowiem Liga Narodów nie rozporządza
żadnemi siłami zbrojnemi, mogącemi za-
pewnić ludności szczere wypowiedzenie

swej woli. Niemcy kilkakrotnie usiłowały
nawiązać z Francją rokowania bezpośred-

| nie, których celem było wejście w posiada

nie Saary bez plebiscytu. Rokowania wstęp
ne miały miejsce w roku 1930 pomiędzy pa

|nem Pernet, ówczesnym ministrem Robót
Publicznych i przedstawicielem Reichu. Ro-
kowania te nie doprowadziły do skutku,

. ponieważ Francja nie ma tytułu do zrzeka-
nia się tego, co należy do Ligi Narodów.
Jednakowóz w tym okresie wydawało się

oczywistem, że Francja nie jest zaintereso-
wana w przeprowadzaniu plebiscytu, który
musiałby wypaść na korzyść Rzeszy. Ч

Zaglębie Saary nie jest owym spokoj-
nym kantonem rolniczym, jakim było w ro-

ku 1815, kiedy liczyło niecałe 200 tysięcy
mieszkańców. Kopalnie wągla i wielki prze-
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=ы„Zamek Duchėw“= film

w roll @! niezwykły czarny gwiazdor Hollywocdn, fenomenałny murzyn WILLIAM COLLIER.
— Dziś ostatni dzień.

= CENY MIEJSC NAJNIŻSZE: Balkon od 25 groszy, Parter od 50 groszy.
<—2|Już niebawem wyłącznie w A L K I Z A P A $ N l C Z E Sledźcie za naszemi
|=3

w sali Kina „CASINO“ anonsami.

)||| FRANCISZKA GAAL "eS etatai dzieńо „a «Skandal w Budapeszcie».
Wylątkowo fascynujący film, przepiękny dramat filmowy-o niespotykanych dotąd pomysłachNastępny program: ppa e a i ei” z ga m žė

KINO-REWJA

„PO
z dawno nlewidzianą czarującą NANCY CARROL wzroll tytułowej.

COLOSSEUM*э

DZIŚ REWELACJA. Nie zważając na sezon letni Dyrekcja kina demonstruje nestepny wlelki przebėj ze „ZLO-

OSTROBRAMSKA 5

 

w rol. główn. znakomi'a para ulubieńców Wiednia: znany śpiewak Alfred PICCAVER | prześliczna NORA
GREGOR oraz znany z f. „Świat należy do Ciebie" komik SZAKAL.

Film mówiony I śpiewany po niemiecku.
Początek cd godziny 4-e[, 6, 8 1 10,15.

DZIŚ WIELKA SENSACJA!

КА,«СМУИа2 ГУ nm Wilnem»
Qdział blorą:3 Królowa Tanga Nowicka Stanisława Artystka Teżtru „Morskie Oko" Nina Bielicz pieśniarka,

Balet Cesarskich partner wszechświatowej sławy tancerki Pawłowej, Stanisław-Gozdawa-Gołęblowski humo-

rysta, Marta Poplelewska tancerka. Kierownik artystyczny | reżyser Sewaryn Orilcz. W programie najnowsze
przeboje: REWJA cdbywać się będzie po każdym seansie filmu.

NA EKRANIE:
Przebojowyfilmp. t: „E o r t a m Cc e p k a“

W rel. gl. JOHN BOLES I NANCY CARROL. Film przewyžscalący „Zaledwle Wczoraj“.
Ceny b'letów nie podwyższone. Seanse: 4, 5,40, 8 I 10,23.

Dziś! Największe arcydzieło ostatnich czesów
według ożamokor Guy de Maupassanta p. t.: « 0 R D Y N A N S >

reżyserja wiełkiego mistrza W. Turzańskiego.
Na scenie: BALET, SPIEW, | ŚKT-.WKA. REWJA p. t: „Warszawa w Wlilnie'. W najnow-

szych przebojach ulubienica Wilna p. Grzybowska. Trio baletowe wykonają Siestry Grey. Tań:

ce marynarskie | efektowne hiszpańskie  FArcywescła aktówka „ll Pana Poclegla na Podwalu“
Udział bierze caly zespoł. CENY OD 25 GR.

Nad program: Atrakcje.

NA SCENIE:

 

 

mysł ściągnęły do tej prowincji z ubogiego
wschodu niemieckiego setki tysięcy lud-
ności, przesiąkniętej duchem pruskim, Wy-
nik głosowania na korzyść Rzeszy nie ule-
gal wątpliwości. Katolicy i socjaliści, dwie
najbardziej wpływowe grupy polityczne, na
których opierały się podówczas rządy w
Berlinie, byli zdecydowani do oddania!
swych głosów na korzyść Niemiec. Z chwilą'
opanowania władzy przez Hitlera sytuacja|
zmieniła się zasadniczo. Wprawdzie więk-
szość ludności, za wyjątkiem odłamu od
roku 1815 tradycyjnie ciążącego ku Fran-|
cji, nie stała się bardziej skionna do połą-
czenia z Francją, lecz, obserwując to, co
się dzieje w Niemczech pod rządami koszui
brunatnych, zaczyna ona cenić dobrodziej-
stwo ustroju liberalnego, broniącego ją od
przemocy rasizmu hitlerowskiego i dające-
$o możność organizowania życia gospodar-
czego zorjentowanego w kierunku krancji.
Katolicy, socjaliści i komuniści wiedzą, jak.
towarzysze ich są maltretowani w Niem-
czech, jak hitlerowcy pastwią się nad ni-
mi w obozach koncetracyjnych i czują się

dobrze pod władzą międzynarodową Gene-
wy, która daje im możność pracy i bogace-
nie się. Pomimo, iż 95 proc. ludności należy
do tak zwanego „Niemieckiego Frontu*,
zorganizowanego pod naciskiem niesłycha-
nej propagandy, jednak zdaje się, że gdyby
ludność ta miała niczem nieskrępowaną
możność tajnego głosowania, wypowidziała-
by się ona w swej większości za utrzyma-
niem rządów międzynarodowej Komisji. W
tych warunkach decydujące znaczenie po-
siada zapewnienie należytej formy głosowa-
nia, niczem nieskrępowanego. Jeżeli jednak
mieszkańcy Saary nie będą mieli pewności
że nie grozi im zemsta rasistów niemiec-
kich, o której już teraz szeroko i z lubością
mówi się w Niemczech, wówczas w olbrzy-
miej swej większości wypowiedzą się za
powrotem do Rzeszy. Poco mieliby po-
święcać się dla sprawy, której nikt nie bro-
ni należycie?

Sprawa ta ma dla rządów kiitlera zna-
czenie pierwszorzędne. Przedewszystkiem
chodzi tu 6 los prowincji, która od roku
1815 należała do Niemiec. Głosowanie
Saary na korzyść rządów Ligi Narodów by
łoby dla hitleryzmu katastroią, wszyscy Бо-
wiem w Niemczech pamiętają, że przed doj-
ściem Hitlera do władzy ludnosć Saary by-
ja gotowa głosować na rzecz Niemiec''.

Na terenie tej sprawy rozgrywa
się, pisze dalej autor artykułu, kon-
Jlikt dwu zasad: łacińskie zasady
woli narodów j germańskiej zasady
rasy, w imię której wolno narzucać
wolę narodom i jednostkom, w imię
której wolno zamącić pokoj całego
świata, ażeby narzucić Europie pa-
nowanie niemieckie, Minister Pro-

MORAGOCNĘ

  
   

  

 

  
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 

  
  
  

  

strzeżenie.
MAGGl'ego kostki buljonowe

i MAGGl'ego przyprawę poznaje
się łatwo po oryginalnem opako-
waniu żółto-czerwonem z nazwą
„MAGGI“ i znakiem ochronnym
„krzyż-świazda”

W handlu napotyka się na wy-
roby konkurencyjne, których opa-
kowania podobne są do opakowań

Ostrześamy — pp.
przed wszelkiemi naśladownictwa-

zakupie wyraźnie MAGGlI'ego wy-
robów, zważając przytem we włas-
nym interesie na oryginalne opa-
kowanie i na znaki ochronne,

MAGGi Spółka z ogr. odp.
Fabryka w Poznaniu. 

Ruch wydawniczy
Placek z much.

Już Livingston, znakomity badacz Afry
ki, wspomina o malutkich mu-zkach, żyją-
cych w wielkich masach nad olbrzymiem
jeziorem Niassa, a nazywanych przez tu-
bylczych murzynów „Kungu”. Muszki te
widuje się często nad wodami jeziora, krą-
żące w olbrzymich, gęstych chmurach.
Chmura taka przypomina z daleka jekgdyby
wybuch podwodnego wulkanu. Gdy wiatr
powieje chmurą tych muszek na ląd, radość

| ogarnia murzynów. Wszyscy pędzą co sił,
by załpać jak najwięcej muszek, które
smakują podobnie jak kawior lub homary.

Ciekawy artykuł, bogato ilustrowany, o
dziwach nad jeziorem Niassa przynosi naj-
nowszy (23-ci) numer popularnego tygodni-
ka „Ilustracja Po'ska', jak zawsze bogaty
w treść i fotosy. Znajdujemy tam między
innemi zajmujący reportaż o budowie naj-
piękniejszej autostrady poskiej na Śląsku,
zdjęcia z uroczystości Bożego Ciała w Pol-
sce, ostatnie nowości filmowe, sport, 'a po-
zatem jak zawsze obfite działy stałe, to
znaczy: powieść, nowela, szarady, humor,
brydż, szachy, dział mody i spraw kobie-
cych, kącik dla młodzieży, i wiele innych.
Numer, w porównaniu z tem co zawiera,
kosztuje śmiesznie mało: cena jego wynosi:
zaledwie 45 groszy.

wszystkich kolporterów i w administracji
„Dziennika Wileńskiego", Wilno, ul. Mo-
stowa Nr. 1.

pagandy III Rzeszy, Goebbels, mó-
wiąc do zgromadzonej delegacji lud:
ności Zagłębia Saary, rzuch w dniu
6 maja b. r. te znamienne słowa:

„ — Niech się dziś dzieje, co chce.
Niemcy odnalazły samych siebie i mogą
stawiać czoło nietylko Francji, iecz i Lidze
Narodów. Niemcy nie mają już, — jak to
było w roku 1918, — partyj i klas, Nie po-
zwolą się one powodować żadnemu na świe
cie narodowi. W sprawie Saary niema dla
uas ani odwrotu, ani kompromisu”.

Wsxazując na te nastroje nie-
mieckie, Renć Pinon podkreśla ko-
niecznosć przeciwstawienia im ze
strony Francji i Ligi Narodów real-
nych gwatancyj, zapewniających
ludności swobodę wypowiedzenia
się, inaczej Saara stanie się terenem
dalszej ekspansj; tego germanizmu,
który. zorganizowany w Trzeciej
Rzeszy, dąży do niczem nieograni-
czonego panowania nad swiatem,
wbrew woli narodów, wbrew wszel-
kim prawom boskim i ludzkim.

światowy zjazd muzyków w Warszawie.
W czasie od 11 do 16 bm. odbę-

dzie się w Warszawie międzynaro-
dowy kongres związków autorów i
kompozytorów. Będzie na nim re-
prezentowanych 26 związków, w
tem 23 europejskich i 3 amerykań-
skich. Ogółem będzie to reprezen-
tacja około 30.000 autorów i kom-
pozytorów z całego świata.

W. obradach uczestniczyć ma
przeszło 100 przedstawicieli twór-
czości muzycznej i scenicznej z roz-
maitych krajów, m. in. przyjedzie
sławny muzyk Mascagni, znany
dramaturg Pirandello, wybitny kom-
pozytor operetek Lehar oraz inni
glošni autorzy.

„"Gietda.

  

 
, 26,82 — 26,95 — 26,09.

WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:
Belgja 123,75—124,06—123,44. Berlin 205—
205,52 — 204,48. Gdańsk 172,70 — 173,13—

| ja 35 ы
„Ilustrację Polską“ nabywač možna u' 172,27, Holandja 359,05—359,95—358,15. Kopenhaga 119,70 — 120,30—119,10. Londyn

Nowy Jork kabel
5,29'/:—5,32'/2—5,261/+. Paryż 34,96—35,05
—34,87. Praga 22,05—22,10—22. Stokholm
138,15—138,85—137,45. Szwajcarja 172,10—
172,53—171,67. Włochy 45,93—46,05—45,81.
Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 85,50—85,75—85,50.
Cukier m. W-wy 19,50. Lilpop 10,10—10,25,
Starachowice 10,30—10,45. Tendencja moc-
niejsza.

Papiery procentowe: Konwersyjna 64,75
—64,65—64,60. Kolejowa 57,40. 6 proc.
dolarowa 71,50. 4 proc. dolarówka 53,45.
Stabilizacyjna 66,13 —66 —66,13 — 66,38—
66,25. 4 i pół proc. l. ziemskie 47,50—46,50 |
—46,75. Tendencja dla pożyczek słabsza,
dla listów przeważnie słabsza.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 8 czerwca 1934 r.

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

16,25. Zyto II standart 15,50—15,60. Jęcz-
mień na kaszę zbierany 15,50. Gryka zbie-
rana 19,50. Mąka żytnia 55 proc. 25—26.
Mąka żytnia 65 proc. 21—22. й

Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana
21—23. Owies standartowy 16—17. Mąka
pszenna 35—37. Mąka żytnia sitkowa
19—20. Mąka żytnia razowa 18—19. Zie-
mniaki 3,50—4,50. Siano 4—4,50.

Len: Len czesany horodziejski, ba-
sis 1, skala 303,10 — zł. 2.250—2.280. Ką-
dziel horodziejska, basis 1, skala 216,50 — zł. 1140—1170. W stosunku do zbóż ten
dencja mocna.

 

MAGGl'ego wyrobów. Naśladow-
nictwa te sprzedaje się często jako
MAGGl'ego wyroby, wprowadza-
jąc tem samem nabywcę w błąd,

gospodynie

mi i prosimy domagać się przy  
 

 

— Jakto?

TEJ SERJI”, śpiewanych szlegierów wiedeńskich, przewy- PRZYGODA NA LIDO»

SALA ME

ższający „Świat należy do Ciebie" I „Csibi”

Ostrobramska 5.

o złoty pas miasta Wilna I nagrody honorowe i
Początek o godzinie 9 m. 15 wieczór.

 

GEORGES HOFFMANN. 48)

Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

Usłyszawszy to słówo, starzec aż podskoczył.

— Rosenkreuz! Tak, Rosenkreuz! Założyciel sekty...To on odkrył

tę tajemnicę w piętnastym wieku i przekazał swym uczniom...

: — Osiemnasty stopieū masoūski — wlrąci! pan Lebon.

Pan Paccoret skrzywił się z niesmakiem: :

— Tak.. jestem masonem i członkiem Rose-Croix... — ale nie o

tym związku chcę państwu mówić... ci ludzie nie mają wiary... znam ich

dobrze... Tak, pewnego dnia, w dniu oznaczonym. rytuałem, wydobyłem

przy nich cząstkę złota... Ale oni nie mają wiary, więc opuściłem ich.

Powróciłem do źródła, przyjąłem nieskażoną doktrynę Rosenkreuza i za-

łożyłem odnowiony zakon prawdziwych Rose-Croix. : ь

Widząc egzaltację starca, Bruno nie mógł się powstrzymać od iro-

nicznego pytania:
— A... ci mają wiarę? : :

— Tak, pan ich nie zna. Jest ich wielu.Wiedzą, że posiadam ta-

jemnicę Rozenkreuza, wiedzą, że strzegę jej zazdrosnie, i że póki ja ży-

ję, nikt nie ma prawa fabrykować złota, słyszy pan, panie Piotrze Gans!

Nikt!
Uczony wzruszył ramionami. !

— Ludzie są zbyt tchórzliwi, zbyt podli, zbyt słabi, zbyt źli, żeby

móc utrzymać podobną tajemnicę! Widział pansam, co się działo, kiedy

wydało im się, że pan wykrył sposób fabrykacji złota! To za mocny dla

nich trunek, za gwałtowna trucizna, sama myśl o tem doprowadza ich

do szału! ^

Starzec rzucał się, zaciskając pięści. Wszyscy słuchali go w mil-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

WALKI ZAPASNICZE
DZIŚ UROCZYSTE OTWARCIE

WIELKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU WALK! zannanam«
ZAPASNICZYCH

pieniężue w sumi: 3000 złotych.

| Mieszkania |
i pokoje |

ь оаТЫЕТЬ akanaito M

Mieszkanie 3-ch i 4-ch
pokojowe do wynajęcia

przy ul. Lukiskiej Nr. 14,

Informacje u dozorczyni.

Imaginaeja.

— Panna Mania clerpi| Bilety od 54 gr.

 

czeniu.

zamiar.

bardzo przez imaginację. .

— Wobec tego postanowiłem, że zabiorę tajemnicę Rosenkreuza do
grobu. Wszyscy moi bracia z Rose-Croix wiedzą o tem i pochwalają mój

| wygodami

— Wylmaginswala so-
bie, że ma małą nogę 1
nosi numer trzydtieści
siedem bucików, zamiest
czterdzieści.

MAAAAAAAA AAAAŁAŁAAŁAŁAŁ

MIESZKANIE
4 pok. ze wszelkiemi

świeżo odre-
montowane do wynaję-
«la Witoldowa 15 m. 3.

694

Mieszkania
2, 415 pok. z wygoda-
mi słoneczne do wyna-
jęcia. Dominikańska 8—2
lub u dozorcy. 698

Poszukuję pracy na
wyjazd za gospodynię
lub za pokojowę. Posla-
dam referencje. Czerwo-
nodworska 24—3 Stan-
kiewiczėwna. 678—1

— 1atusiu, jeden chło-
piec z mojej klasy po-
wiedział, że jestem do
tatusia podobny...

— No, | co? €o mu
powiedziałeś?

—Nie, bo on jest sil-
niejszy ode mnie.

°Кирпо .
Sprzedaž

Pastacrarkę
do wyrobu 5-clo komo-
rowych pustaków beto=
nowych kupię N -Wilejka
ul. 3 Maja 30 m. 3.

695

 

 

 

Kartefle de sprzedania
w większej ilości. Wilno,
gl"Tyzeskaszewska 16
L Šv. Józefa.
ia ЕЬ оЛаМЫ

| RÓŻNE )
a AASS i a LAST н1

Poszakuje si
do niedużego mejątku
ekonoma, samotny, trzeż-
wy, aczelwy i energiczny
ze świadeclwami Zz po-
przedniej pracy, w šred-
nim wieka. Zgłaszać się
do godz. 10-ej rano Mic-
klewicza 42 m. 10. 697

| umsa |
 

i aaa
Letników

z całodziennem nutrzy-
maniem poszukuję.
Komunikacja dogodna
3 kilom. od stacji
Oszmiana.  Miejsco-
wość ładna, sucha,
dwa lasy, ćuży ogród
owocowy, kąpiel, te-

й W DEPRAS WYCAAAARPO ORDI

Biuro Pośrednictwa Pracy
przy Wileńsko Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej
ogłasza Konkurs na stanowisko
iekarza—kierownika Ośrodka Zdre-

wia w Swięcianach.
Bliższe Ioformacje oraz składanie podań w Kance-
larji lzby Lekarskiej (Wileńska 25—3) de dnia 23

czerwca r. b.

Osoba średnich lat po-
szukuje pracy na przy-
«rodzącą posjada reko-
mendacje zaułek Marar-
ski 13 m. 3 M.©. grš
iaii

Wychowawczyni zna-
Jąca frebl. metod. poszu-
kuje posady może się
zająć dziećmi w wieku
od 2 do 10 lat.
szyć, rob gim. Powažni
świadectwa | ref. wyra
gania b. skro” ne ul. Ta-
tarska 12 — 13 m. od 1
do 5 g. grz

 

Młody człowiek,
znajdujący się w bardzo
krytycznych warunkach
materjalnych, poszukuje
pracy w mieście lub na
wsi, zaznajomiony z pra-
cą biurową, pisze na ma-
szynie, z chęcią przyj-
mie każde ofiarowane
zajęcie. Oferty proszę
klerowač do red. t. gaz.
pod „R.“ albo Krzywe
Koło 27—3. —2 gr.

O
DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZENIA
BROSZURY
AFISZE

(mie |

   

 

 
 
spe
gie

 
nis. Bliższe szcz*gó-
ły od 14 do 17 Zy-

„gruntowska 3 — 6

660
Poszukuję posady do
wszystkiego do małej
rodziny z bardzo do-
brem gotowaniem lub za
kucharkę do kasyna lub
pensjonatu. W średnim
wieku samotna, pismien*
na posiada referencje
Słowiańska ul. Nr. 5
m. 7 oć 8 do 7. gr2

Mostowa ul. Hr.1. 
Błysk szaleństwa zapalił się w oku starca:
— A pocóż miałbym przeszkadzać? Ci ludzie szli mi na rękę, Ri

który mógł przynieść światu nieszczęście. sprchcąc zniszczyć wynalazek,
Notarjusz spojrzał na zegarek, a wszystkich przeszedł dreszcz. Mó-

. TRIERZYŃSKIEGO

Telefon 12-44

Cr SKIE

 

 

— [lu ich jest? — zapytał ispektor, który przypomniał sobie, że po-
licja dawała mu znać o istnieniu poza masonerją sekty alchemików, ra-
czej mistyków niż uczonych, do której przyłączyło się trochę teozofów,
spirytystów oraz awanturników, żerujących na tym niepokoju, jaki bu-
dzi zawsze w duszy człowieka badanie problemu pszyszłego życia.

Notasjusz nie odpowiedział wprost:
| — O wiele więcej, niżby się panu mogło zdawać, panie inspekto-

rze, I o wiele bardziej wpływowych, niż pan przypuszcza, bo zanim pro-
fesor Piotr Gans zaiadomił Akademię, ja już wiedziałem o jego odkryciu.

I — Doprawdy?
— Równocześnie dowiedziałem się, że potężna grupa bankierów

niemiecko - anterykańskich, rozumiejąc, jakim okrutnym ciosem dla ich
operacyj 1 rozkwitu gospodarczego Stanów Zjednoczonych, opierających
się wyłącznie ua rezerwach ziota, będzie dewaloryzacja tego kruszczu,
ryzykowała śmiałe pociągnięcie, żeby skończyć z tym obrzydliwym wy-
nalazkiem...

— Czy pan chce powiedzieć — zapytał żywo Bruno — że oni mieli
zamiar zamordować Piotra Gansa i jego córkę?

—Projekt ten przedłożył owemu konsorcjum. Blumenthal będący
oddawna ich człowiekiem zaufania. Podjął się wykonania z warunkiem,
że otrzyma dostateczne środki pieniężne. Należy przypuszczać, że je do-
stał, ponieważ w parę dni potem zniknął Piotr Gans i jego córka, labora-
torjum ich zostało złupione, papiery zniszczone, rezultaty badań unice-
stwione, a dom płonął...

Starzec kiwnął potakująco śłową. |

'
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| nego morderstwa. Dlatego pomyśleli o owej inscenizacji trupów nad rze-
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wił teraz szybciej, jakby w obawie, że nie zdąży się wypowiedzieć przed |
jakąś fatalną godziną:

— Ludzie to złe bestje... A ci — pokazał La Mignette, Mac Gre-
gora i ich nieznaną wspólniczkę — zamiast wypełnić sumiennie swą ro-
botę, uważali, że uwięzienie mogło dać im większe korzyści od ordynar-

ką, aby odebiać umówioną zapłatę, Potem ofiarowali wymuszoną gości”
nę temu wielkiemu dziecku, Piotrowi Gansowi. A profesor, nie orjentując
się w ich machiracjach, nie martwił się wcale skoro po paru dniach mógł
znów podjąć swe prace.

(Wszystkie spojrzenia spoczęły na uczonym. Ten ostatni rozłożywszy.
się wygodnie w fotelu, poprostu zasnął, bez żadnych zastrzeżeń,

— (u bandyci znęcali się nad Astrii — rzekł groźnie Jacques.
— Tak, Uwięzili ją, gdy odrzuciła żądanie zrekonstruowania wy*

nalazku ojca w jasnych, dostępnych dla każdego chemika, formułkach.
Potem obrzydliwy szantaż: gdyby opierała się dalej, miał za toodpoku-
tować jej profesor. Miłość córki byłaby wzięła górę nad rozsądkiem i w
parę dni bandyci byliby w posiadaniu formułek łatwych do zbycia w
któremkolwiek państwie. Witedy dopiero ja się wdałem w; sprawę. )

— W dziwny jakiś sposób — jęknął Bruno, cały okropnie obolały
po upadku ze skalistego zbocza nad Rodanem.

BR W sposób, który może panu wydał się dziwny, ale który jednak-
że jest całkowicie logiczny. Pozwoliłem Blumenthalowi działać, usuną*
łem nawet parę niebezpieczeństw z jego drogi, dopóki szło o zniszczenie
tajemnicy złoto.... ;

— A pan pozwolił im działać!

 

Jacques Bergmans zacisnął wielkie pięści:

  

UdpowiedzielnyRedaktor STANISŁAMI
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