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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.  
20 do 24-ej.

w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dzien ik wi ie s Je wychodzi
о    

  
  Halina Mosiewiczowna

epatrzona $w. Sakramentami po długich I clęžkich elerpleniach
zmarła w Wilnie dn. 11 go Czerwca 1934 r. w wieku lat 24
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Soltanisklej 6 do

kościoła Niepokalanego Poczęcia nastąpi we wtorek dn. 12-VI o godz.
6-tej w. Nabożeństwo żałobne za spokój duszy Zmarłej odbędzie się
we środę dn. 13-VI o godz. 9-ej, poczem o godz. 6ej w. odprowadzenie
zwłok na ementarz Rossa.

O czem zawiadamiają pogrążone w głębokim smutku
Matka Siostra, Babka

 

    
  
  
  
  

  
   

  

 

(Telefonem od wlasnego korespondente.)

WARSZAWA. W niedzielę Warszawa będzie gościła dwóch dygnita-

_ ży niemieckich: wiceministra spraw wewnętrznych Granerta ji prezesa
tejencji Wschodnio-Pruskiej Kocha. Poselstwo niemieckie podejmować

ch będzie obiadem.

Konfiskata pism za wybory wileńskie.
(Telefonem od własnego korespondent: .)

: WARSZAWA. Ż rozporządzenia Komisarza Rządu skonfiskowane zo

: „."--“д!у wczorajsze pisma warszawskie „A. B. C" i „Wieczór Warszawsxi*

podanie wiadomości o przebiegu wyborów do Rady miejskiej w

nie.

ak Litwini oszukują własne społeczeństwo.
zTelefonem od własnegu korespondent».j

KOWNO. W dniu 10 b. m. w Kownie odbywała się zbiórxa uliczna
rzecz głodujących w Wileńszczyźnie. Wydano odezwę do społeczeń-
a, nawołującą wszystkie organizacje społeczne akademickie, uczniow-
e, związek studentów i inne do wzięcia czynnego udzialu w kweście.

(Należy zapytać, dlaczego odbywa się ta zbiórka. Przecież rząd pol-
| wyasygnował dosteteczne środki na rzecz głodującej ludności w Wi
Ńszczyźnie. Zbiórka odbywała się pod haslem humanitarnym a miała

  

  

 

  

  

  

    

Wilnie w środki agitacji antypolskiej.

z prasy.
„NIEPOTRZEBNA WIZYTA”,

„Krakowski żydowski „Nowy Dzien
Nik“ nazywa „niepotrzebną wizytą”
Audjescję udzieloną rabinom przez

A | z pęt zaborczych”.

Z iych dwóch zestawień wynika
jasno, że wszelka „gospodarczość”

 

. Kardynała. ,da, którą się omamiało rzesze wybor
_ wNiepotrzebna — pisze „Nowy Dzien- ców. „Kurjer Poranny“ przecież
" — dlatego, że w kwestii utrzymania otwarcie się do tego przyznaje.

Przynajmniej jest szczery.

O POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ
P. W. Korybut w „Myśli Naro-

dowej' w artykule p. t. „Problemat
naddunajski i Polska“ podnosi soli-
darnosć mteresów Polski i Czecho-
słowacji. Autor artykułu uważa, że
izolacją Czechosłowacji musiałaby

3 padu, porządku . bezpieczeństwa publicz-

Mėgo + państwie miarodajaym jest jedynie

Rząd oraz jego organy administracyjne... Je-

i się natomias. zwraca w tych sprawach

Od niewłasciwym adresem, wówczas nie

Można oczywiście niczego żądac, lecz trze-

a „błagać” — jak to właśnie uczyniła de-

€gacja naszych rabinów, —- а nadomiar o-
"Zymuje się taką «dpowiedź, jaką otrzyma

nasi panowie rabini".

W dalszym ciągu krytykuje „No-
|Wy Dziennik” oświadczenie Ks. Kar-
dynała o udziale żydów w ruchu wol

_ Momyśiicieiskim i komunistycznym.
„Wedle naszych wiadomości — pisze—

Udziął jednostek żydowskich w polskim ru-

chu wolnomyślicielśkim jest najzupełniej

ikomy (7) Nie możemy pojąć, jak mo-

a walkę z pornograiją — waikę podejmo-
aną przez ludzi kulturalsych na całym

wiecie łączyć w najlżejszyn bodaj stopniu

że sprawą żydowską”.

"Nie wiemy, skąd ks. kardynai Kakow-
ski ma tego rodzaju inforn:acje, iż „Żydzi”,wątpliwości.

lansują agitację komunistyczną w Polsce,| Tak samo musimy się

e to dobrze wiemy, że panowie ortodok- przesadne tendencje regjonalizmu w łonie

 Syjni rabini nie powinni składać niepotrzeb- | Czechosłowacji; mamy na myśli regjonalizm

| Rych wizyt”. Fitowacki (o tyle, ile osłabia on całość i

To samo stanowisko zajmuje ca-| zwartość państwa  Czechoslowackiego i

UJ ła prasa sjonistyczna, a odpowiedzia]|stwarza w jego łonie zbyteczne zagadnienia

|Rość za „upokorzenie rabinów pod-|wewnętrzne). W tem wszystkiem, podkre-

_| Czas audjencji rzuca na p. Langlebe-| ślamy, nie chodzi nom o interes Czechosło-

ną, wacji, ale o nasz własny”.

2М „Mysl Narodowa“ podkreślając,

| PRAWDZIWE OBLICZE „GOSPO- że „są też w naszej polityce zagra-

 DARCZEGO* BLOKU WSPÓŁPRA| nicznej czynniki stałe, które się nie
CY Z RZĄDEM. ! zmieniły jeszcze od Enkaenu", w

„Kurier Poranny' w tchnącym' konkluzji powiada:

zeoa artykule stwierdza, że w| «Nie mamy żadiiej wątpliwości, że wpły
akcjiwyborczej do samorządów pa- |wy konserwatystów (czwartej brygady) od

Nowała „jałowość ideowa oraz bier- pierwszych dni niepodległości zaważyły po-

Ność i przeciętność”, poczem krótko|tężnie na pierwszych krokach naszej poli-

1 węztowato oświadcza, że „o samo-| tyki zagranicznej. Od najwezešniejszych też

R *ą toczyč się winna walka spolecz

mańskiego w Europie środkowej” i
picze dalej:

„Z Czechosłowacją wiąże nas nakaz sku

piania masy słowiauskiej, która rozciąga się

między bałiykiem a Dunajem; jest to wy-

maganie racji stania samo w sobie, bez

względi na takie czy inne zyski, oceniane

na krótką metę, jakiemi bywają często tak

'zw. sukcesy dyplomatyczne.
"0 zachowanie obszaru tej masy, o jej kon-

' solidację i rozwój, czy to kosztem austrjac-

| kim, czy pruskim, czy też kosztem madzia-

ryzmu, nie może tu być dla nas ani chwili

  
   

 

  

 

   

zapatrywać na

lat polityka nasza w Europie środkowej

A fi naddunajskiej szła po linji ish koncepcji,

Że zaś walką społeczną nie jest | a duch Enkaenu do dziś dnia pokutuje.

»wspórpraca gospodarcza”, ale żywa ,Obóz pomajowy stamtąd też czerpie wie-

Polityka, tego chyba nie zaprzeczą ! le insp'racji w polityce zagranicznej, podob

nacyini mężowie. Bo nieco dalej, ; nie, jak czerpat je i „przed majem”, I to

ten sam. „Kurjer“ stwierdza krótko,'jest wiaśnie może jego największe nieszczę

Że „asfalt wszyscy fachowcy jedna- ! ście. I wielkie dla nas wszystkich niebez-

kowopotrafią zakładać i ulice jed- pieczeństwo, z którego nie wszyscy zdają

Nakowo czyścić i pod tym kątemwi | sobie sprawę, zwlaszcza w sferach miaro-

dzenia urządzać wyborów nie było-; dajnych”.

sensu. A tymczasem, jak słusznie

isze „Gazeta Warszawska”: | schodzimy nieco z dróg prostych i
„Obrońcy „platformy gospodarczej” w niezawodnych na boczne ścieżki,

iesłychanie nudnych, choć namaszczonych,!które nie zawsze do właściwego mo-
|wywodach starają się wmówić cpinjii pu-' gą prowadzić celu.

licznej, že ta platforma jest czemś nowem,|

Nyaleionem dopiero pcz nichza od: BMM)
kė : Rozpowszechniajciebyć jakaś nowa era w samorządzie polskim,

wyzwolonym przez twórców nowej ustawy B ony Jałmużnicze „Caritasu”,

 
    

   
      

   
  

 

Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do Z0-ej.

codziennie.

gruncie rzeczy na celu zasilenie Tymczasowego Komitetu Litewskiego| P

 

  

 

sanacji na terenie samorządu, to buj:|

grozic „osiabieniem frontu antyger-" przybędzie i

Jeżeli chodzi |

W polityce zagranicznej istotnie| 
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zagranicą 8 zł.

Rząd austrjachi przeciw akcji terroru
kierowanej z Niemiec.

WIEDEŃ. (Pat.) — O godz, 12-ej tego postanowiono wzmocnić czuj- jak zapewniają, do liczby kilkudzie-
w nocy ogłoszono komunikat urzędo
wy o uchwałach wczorajszej rady mi
nistrów, zapowiadający bezwzględ-
ną akcię przeciwko terorvstom. Ko-
munikat twierdzi, że akcja terory-
styczna kierowana jest jednolicie
przez centralę znajdującą się w Niem
czech.

Rząd austrjacki postanowił po-
tworzyć w każdej żminie ochotniczą
straż mieszkańców, której zadaniem
będzie zwalczanie terorystów 1
współdziałalność z władzami. Człon
komi straży będą przysługiwały te
same prawa, co służbie bezpieczeń-
stwa. Rząd wyznaczyi również na-
środę za doniesienia, mające dopro-
wadzic do wykrvcia zbrodni,

WI najbliższych dniach ukaże się
rozporządzenie, zapewniające szyb-
kie i surowe wymiary sprawiedliwo-
ści. Kara śmierci będzie stosowana
z całą bezwzględnością,

Rząd przekonany jest, że ludność
zrozumie powagę sytuacji, oraz
szkody, jakie zamachy wyrządzają
życiu gospodarczemu Austrji, i po-
prze dziatalność władz bezpieczeń-
stwa. Wispółdziałanie ludności,
kończą się wywody komunikatu, —
jest konieczne, aby cudzoziemcy z
zagranicy w Austrii czuli się bez-
iecznie.
WIEDEŃ (Pat). Urzędowo do-

noszą, że wcze nym rankiera 10 bm.
rzucono przy Gimnasiumstrasse do
urzędu pocztowego bombę, która
wyrządziła duże szkody. Wskutek  

|ność nad wszystkiemi urzędami po-
cztowemi.

Dziś w Wiedniu odcyły się dwie
rozprawy przed sądem doraźnym.
IW pierwszym wypadku młodociane-
jgo zamachowca Romana Koeblera katastrofie.
skazano na 5 i pół roku więzienia,
a Józefa Rottera oddano zwykłemu
sądowi. Dzisiaj przekazano 10 no-
wych spraw sądom doraźnym. Sądy
doraźne mają być utworzone w Gra-
zu i Insbrucku.
W Grazu 68 urzędnikom i eme-

rytom wstrzymano płace z powodu
należenią do stronnictwa narodo-
wych socjalistów. Niedługo wydalą
150 urzędników państwowych.

W. mowie w Krems (Austrja Dol-
na) min. sprawiedliwości  Schu-
schnigś zaznaczył, że teroryści nie
są ideowcami, tylko rzucają bomby
i petardy za pieniądze i zapowie-
dział karanie nietylko zamachow-
ców, lecz i popierających ich. —
„Weltblatt* dowiaduje się, że rząd
zamierza wydać ustawę, wedle któ-
rej przed sądem doraźnym stawać
będą również ci, którzy pośrednio
przyczynili się do popełnienia za-
machu,

Z Wiednia i z prowincji; donoszą
o nowych zamachach, uszkodze-
niach linij kole:owych oraz o znaj-
dywaniu u narodowych socjalistów
materjałów wybuchowych.
WIEDEŃ. (Pat.) — Liczba zama-

chów kolejowych dokonanych oneg-
daj w nocy i w ciągu dnia dochodzi,

LUSTASNTT TT AIDS PI OEOLORIZOCZE

Zmiana konstytucji w Rumuniji.
BUKARESZT (Pat). Prasa ru-

muńska zapowiada, że w tym roku
jeszcze mą być dokonana w Ru-|
munj; zmiana kontsytucji w kierun-
ku ograniczenia posłów i senato-,
rów, podniesienia autorytetu i roz-.

szerzenia kompetencji władzy wy-
konawczej.

Projekt nowej konstytucji prze-
prowadzony ma być jakoby przez
parlament bez dyskusji,

-

Spotkanie Mussoliniego z Hitlerem.
LONDYN (Pat). Reuter odnosi z

Rzymu, że spotkanie Mussoliniego z
Hitlerem odbędzie się w willi po-'
między Padwą a Wenecją. Hitler

towarzystwie

 

min.|

spr. zagr. Neuratha w piąlek rano
samolotem i tegoż dnia rozpoczną
się rozmowy. Informacja ta w/g
Reutera pochodzi z wiarogodnego
źródła, brak jednak potwierdzenia.

sięciu wypadków.
| Na linji kolejowej Budapeszt —
Grac zostały zerwane szyny. Sami
sprawcy zamacnu zatrzymal; pociąg
pośpieszny, zapobiegając sirasznej

Na linji kolejowej
wschodniej zniszczono koło Reka-

„vinkel oba tory, wskutek czego na-
|stąpiła kilkugodzinna przerwa w ko-
munikacji.

Tak zwane
skiej sanacji w wyborach do Rady
Miejskiej okazało się bardzo proble-
matyczne,

Oto, jak donosi „Głos Lubelski",

w przysziej Radzie Be-Be będzie roz

porządzało większością tylko w po-
iączewu z użrupowaniami żydow-
skiemi. Wywołuje to ferment w pe-
wnych kołach sanacji, które wiedzą,
że społka z żydami będzie musiała
być tym ostatnim mocno opłacona,
a co najważniejsze, wobec obecnych

nastrojów antysemickich, wywoła
jaknajfatalniejsze wrażenie w miej-
scowej opinji społecznej.

Ale najbardziej jednak przykrą
niespodzianką dia dygnitarzy z B.B.

jest wiadomość, że prezydjum Rady

będzie nie wyłonione przez nią sa-

——

tha zabójstwa Brlosorowa.
LONDYN. (Pat). Dzienniki an-

żielskie opisują dramatyczne sceny

z procesu o zabójstwo Arlosowa.

Stawski skazany na karę śmierci

oświadczył, że jest niewinny i gdy

mordowano Arlosowa on spał w Je-

rozolimie. Następnie Stawski zaata-

kował sędziów i świadków oskar-

żenia oświadczając: „skazaliście nie

mnie lecz honor narodu angielskie-

go". Gdy ogłoszono wyrok matka

Štawskiego, kióra przyjechała z

Polski na rozprawę sądową, dostała

ataku spazmatycznego szału. Wśród

miejscowego żydostwa jest wielkie

poruszenie, albowiem Stawski stał-
się czemś w rodzaju miejscowego

bohatera. Obrońcy Stawskiego zgło-
sili apelację. 

 

Z konferencji rozbrojeniowej.
GENEWA (Pat). Komisja główna

konferencji rozbrojeniowej zebrała
się dziś, celem wykonania uchwalo-
nej w piątek rezolucji i powołania
przewidzianych w niej komitetów.
Najdłuższą dyskusję wywołała spra-
wa utworzenia komiteiu, który ma
się zajmować regjonalnemi układa-
mi o bezpieczeństwie. Henderson
zaproponował, aby przewodnictwo
komitetu powierzono Politisowi i
aby komitet składał "ię z reprezen-
tantów wszystk:ch państw europej-
skich. Propozycja ta została przy-
jęta, jednakże dwie elegacje, włoska
i węgierska, oświadczyły, że wyde-
legują do komitetu tylko obserwato-
rów. Deiegatka Wielkiej Brytanji
oświadczyła, że wprawdzie W, Bry-
tanja gotowa jest uczesniczyć w pra-
cach komitetu, ale nie ma zamiary
przystąpić do nowych układów o
bezpieczeństwie  Deieżat Francji
Mossigli oświadczył, że rozumie sta-
nowisko W. Bryianji i Włoch, ale że
ma zastrzeżenia co do tezy delegata
węgierskiego. Uniwersalna organi-
zacja bezpieczeństwa nie dała się
zorganizować, jeżeli odrzuci się tak-
że organizacje regjonaine, to już nic
nie pozostanie. Jednakże tendencja
ku organizacji Europy rozwija się
tak, że chodzi o to, aby nie przy-
brała ona formy organizacji zwróco-
nej przeciwko jakiemuś państwu. W.
tym celu pożądane jest, by wszyst--
kie państwa współpracowały, toteż
delegat Francji spodziewa się že
Węgry z obserwatora staną się
uczestnikiem prec. Komisarz Litwi-
now oświadczył, że wprawdzie ogra-

rancyj wykonania
przewodniczący zaproponował prze-
kazanie jej komitetowi, który już się

jęła tę propozycję, poczem zatwier-
dziłą także maudat komitetu lotni-
czego i komitetu fabrykacji i handlu
bronią. Przewodniczący zakomuni-
kował dalej, że prześle niezwłocznie
wszystkim rządomi propozycję so-
wiecką w sprawie przekształcenia
konferencji na stałą konferencję po-
kojową a jednocześnie prosić będzie
o zakomunikowanie swoich opinij
ną ten temat.
przyjęła rezolucję, wzywającą rządy
do  zakomunikowania  najświeższej

| komitetowi.

czeka ono na wyniki ubocznych ne-
| gocjacyj, prowadzonych przez rządy.
Więc temsamer.: niewiadomo, kiedy
powołane do życia 4'ry komitety
rozpoczną prace. Zwołanie zostało
jpowierzone tyrx przewodniczącym,
którzy z wyjątkiem jednego znajdują
się chwilowo poza Genewą. Wszyst-
je potwierdza przypuszczenia, że
prace komitetów będą barazo mało

Następnie komisja efektywne i że nie potrwają one
długo. i

Zajścia w Madrycie.
PARYZ. Pat. Z Madrytu dono-

szą: W ciągu ubiegłej nocy doszło
do poważnych zajść. W chwili, gdy
na jednej z ulic ukazał się samo-
chód wiozący powracających z
wycieczki członków socjalistycznej
organiżacji sportowej, padły strzały
z karabinu maszynowego. 4 wy-
cieczkowiczów odniosło poważne ra-

ny. Samochód. z którego strzelono,
zgasił światła i umknął w ciemno-
ści. Ponadto w innych punktach
miasta zaatakowano liczne grupy
socjalistyczne, którym policja skon=
fiskowałe sztandary. Doszło do wal-
kj, w której odniósł rany jeden z
z policjantów.

 

NOWY JORK (Pat). Liczba osób,
która zginęła podczas orkanu i po-
wodzi w republice San Salvador,
wynosi przeszło 2.000. Lotnicy ame-
rykańskiego t-wa linij powietrznych,
którzy pszelatywali nad zniszczo-

'Straszliwy orkan w Sai Salwador.
spustoszeń, Całe miasteczka zostały
zniesione przez powódź. Rozbite
(statki zatarasowaly ujście rzeki
„Lempa, a na wzburzonych wodach
i spływają setki zwłok. Wioska Agua
Caliente wskutek obsunięcia się

niczono prace bezpieczeństwa do'nemi miejscowościami, opowiadają, |ziemi zniknęła całkowicie z po-
Europy, aie być może okaże się po-
trzebne zawarcie także układu o
bezpieczeństwie dotyczącem innych|
kontynentów.

że w okolicy rzeki Lempa oraz na
całej przestrzeni pomiędzy  pro-Ь У

‹ : wincją nadatlantycką Peru la Liber-|
Ograniczenie się do; tad a portem republiki salwadorskiej |

Europy dotyczy tylko programu naj- |La Union, położonym nad zatoką
bliższych prac. Co się tyczy śwa*-iFonseca, widać ślady strasznych

„wierzchni ziemi wraz ze swoimi 250
| mieszkańcami, Z tej samej przyczy-
ny runęło 209 domów w mieście

| Santo Thomas. Straty wynoszą mil-
| jony dolarów.

 
zwycięstwo” lubel-,

 
|

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

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. 0. Nr. 80187.

Ogłoszenia
Terminy

Higjeniczne wygodne

asAł
OBUWIE DZIURKOWANE
wyrób własny nie piekący nóg

z W. NOWICKI se: 3]w wytwórni Wielka

i Największy wybór OBUWIA
opanki plecionki, sandsłki,

wiatrówki, obuwie brezentowe,

Wyrób gwarantow. Ceny fabryczne
ZEE AAA

 

Fermenty w lubelskiej sanacji.
mą, a z gory mianowane przez wła-
dze centralne. Jest to oczywistym
dowodem, że „lubelski odcinek sa-
nacyjny“ nie cieszy się zaufaniem
rządu, ktory po pewnym dopiero na
mysle poweźmie ostateczną decyzję
co do obioru przyszłego piezydenta.
Narazie tunk-je jego pelnai“ będzie
dotychczasowy komisaiz p. Piecha-
la, przeciw któremu burzą się jed-
nak pokrywdzeni inni dygnitarze.
Jak donoszą z innych jeszcze źródeł,
w Warszawie odbywa sioleczny
kurs samorządowy, pod okiem war-
szawskiego koniisarza, pewien ma-
ior rezerwy, odkomenderowany do
magistratu lubeiskiego.

Wszystko to nie wroży nic dobre
go tamtejszej sanacji, która swemi
personalnemi tarciami zblamowała
się wobec „centralnych protekto-
rów', a co wazniejsze, jeszcze raz
wobec miejscowego społeczeństwa.

 

Wiadomości
®

telegraficzne.
KRAJOWE.

* Związek banków w Polsce u-
chwalił wobec poprawy płynności na
rynku pieniężnym obniżyć maksy*
malną stopę dyskontową od 3-mie-
sięcznych weksli kupieckich z 9'г
proc. na 8'/: proc., poczynając od 15
b. m.

* О godz. 10 rano na godzinę
przed otwarcien: w Warszawie Kon-
gresu zmarł nagle w hotelu Joubert,
honorowy prezes Federacji Kompo-
zytorów.

ZAGRANICZNE.
** Agencja Hdvasa donosi, że mi-

nister Barthou opuści Paryz 18 m.b,
wieczorem, udając się przez Wiedeń
i Budapeszt do Bukaresztu.

** Minister gospodarki Rzeszy
wydał rozporządzenie zakazujące

konwencji, to dokumentacji, dotyczącej wydatków, wywozu miedzi surowej zagranicę.

| na obronę narodową odpowiedniemu ,
Co się wreszcie tyczy,

tą sprawą zajmował. Komisja przy- | prac prezydjum konferencji, to za-

Wiadomo że w ostatnich czasach wy
dany został zakaz używania miedzi
do wyrobu drutów służących do prze
wodów elektrycznych.

** Liczba ofiar w wypadku spo-
wodowanym przez zderzenie się po-
ciągu z autocarem w miejscowości
Polą de Gordon wynosi 22 osoby za-
bitych ; 10 rannych,

KrėliIraku w War-
szawie.

Król Iraku, Ali, odbywa obecnie
podróż po Europie. Władca egzo-
tycznego państwa zwiedził już Pa-
ryż i Londyn, śdzie był bardzo goś-
fcinnie witany. Po zwiedzeniu Bruk-
jseli i Berlina, władca Iraku zapowie
dział złożenie wizyty w Warszawie.

Zaginiony Konsul.
NANKIN. Pat. —Dwa okręty wo-

jenne japońskie przybyły do Nanki-
nu. Marynarze japońscy prowadzą
poszukiwania za zaginionym konsu-
lem japońskim w Nankinie Kuramo-
to, które według pogłosek został u-
prowadzony przez terorystów chiń-
skich. Władze japońskie ze swej
strony wyznaczyły nagrodę 10,000
dolarów za wiadomość*o losie zagi-
nionego.

Gwałtowna powódź.
BOSTON Pat. Gwałtowna po-

wódź zniszczyła prawie doszczętnie
Ocotopec w republice Guadelupa.
500 osób utonęło.

Katastrota wielkiego
samolotu.

NEWARK (New Jersey) Pat —
Znaleziono tu szczątki wielkiego sa-
molotu pasażerskiego, który zaginął
ubiegłei soboty. Jak się okazuje,
samolot uległ wypadkowi i spłonął
doszczętnie. Wszyscy podróżni po- nieśli śmierć.
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Charakterystykę ogólną wyniku
wyborów odkładamy do dnia ju-
trzejszego. Pragniemy ją oprzeć na

urzędowych obliczeniach głosów,

które padły na poszczególne listy.
Wprawdzie nie będą .e cyiry przed-

stawiały istotnego stanu rzeczy, ale
w każdym razie ujawnią tym, którzy
widzieli przebieg wyborów w Wil-
nie, jak fatalne zest dla obozu sana-

cyjnego „zwycięstwo'” wyborcze.

Juz dziś, na podstawie prowizo-
rycznych obliczeń, jest wiadome, że
sanacja w porównaniu z wyboram*

do sejmu w r. 1930 otrzymała blisko
o 9 tysięcy głosów mniej, że nato-
miast Stronnictwo Narodowe bez
głosów Chrześc. Demokracji, ma o
3—4 tysięcy więcej, a łącznie z gło-

sami Chrześc. Związków Zawod.
(Ch. D.) o 5 do 6 tysięcy więcej, niż

w czasie ostatnich wyborów sejmo-
wych. Oznacza to spadek liczby
głosów sanacyjnych conajmniej o

30 procentów, a taki sam stosun-

kowo wzrost głosów narodowych.

A przecież wtedy nie można się

było skarżyć w Wilnie na „cuda
nad urną“.

Wówczas również rczmiar i me-
tody agitacji przedwyborczej obozu
sanacji majowe: były znacznie skro-
mniejsze, Zastosowano w Wilnie
teraz, zdaje się, wszystko to, co

przeszło już próbę ogniową w całej

Polsce, Wraz z „cudami' dało to
w wyniku liczebnym liście sanacyj-

nej az 34 mandaty radzieckie, a

liście sarodowej zaledwie 19.

Zresztą lic-ba przyszłych radnych
nie odegrywa w obecnych stosun-

kach żadnej roli Stosunek upadku
i wzrostu wpływów -—— oto rzecz

główna i to w znacznym stopniu
wykazały niedzielne wybory.

Wilno w niedzielę zlanęło w
równym szeregu z Częslochową,

Lublinem, Łodzią, Poznaniem. Mo-

żemy to powiedzieć «z radością i

dumą Najbardziej na północ i

wschód rzucony bastjon narodowy,
w walce o charakter ; oblicze du-
chowe Polski, odpowiedzia: mocnym

głosem na wezwanie innych więk-
szych miast Polski,

I to jest najważniejsze.

Sanacja przegrała z kretesem
wybory samorządowe w Wilnie.

Przegrała pod względem politycz-
nym, a przedewszystkiem pod
wzgledem moralnym. To ostatnie

stanowi nie o porażce, lecz ©

klęsce, z które; się podnieść trudno.

I te jest również ważne.

W. dniu wczorajszym do sekre-
tarjatu Komitetu Narodowego w dal-
szym ciągu nieprzerwaną falą na-
pływaiy zażalenia zarówno wybor-
ców, jak i mężów zaufania,

Nie sposób przytaczać i powta-
rzać tego wszystkiego, czego ofia-
rami padali narodowcy (zresztą nie-
tylko narodowcy). Ograniczymy się
do przytoczenią kilku najbardziej
bijących w oczy przykładów.

Oto wyjątki z raportu męża za-
ufania I-ej komisji obwcdowej okrę-
gu Ili go, urzędującej pod przewo:
dnictwem nacz:Inika urzędu skar-
bowego, p. Rytla:

„Gdy po przybyciu zamcldowa-
łem się u przewodniczącego komisji
obwodowej, okazując upoważnienie,
otrzymałem dziwną odpowiedź, a
mianowicie, że podpis na upowaž-
nieniu jest nieznany. Gdy oświad-
czyłem, iż jest to podpis p. przewo-
dniczącego głównej komisjiwybor-
czej, który musi być w komisji ob-
wodowej znany, przewodniczący
udał się do telelonu, rzekomo w celu
sprawdzenia, W tym czasie, pozo-
stająs na sali, spostrzegłem, jak za-
stępca przewodniczącego, korzysta-
jąc z nieuwagi głosujących, wrzuc
do urny koperty Gdy zwróciłem mu
uwagę, odpowiedział ironicznie: „to
nie wasz za..... interes“. Po po-
wrocie przewodniczącego oświad-
czono mu: kategorycznie, iż muszę
bezwzględnie opuścić lokal komisji
wyborczej. Udałem się do prof.
Komarnickiego i na skutek inter-
wencji tego ostatniego zostałem do-
|piero, przy pomocy specjaluego de-
legata głownej komusji, wprowa-
dzony do lokalu głosowania i obją-
łem pełnienie obowiązków Gdy

! tylko delegat komisji głównej opu-
ścił lokal, rozpoczęły się znowuż
dziwne kombinacje. Oto przewo-

koperty poczęły się sypać na stół,
wówczas wrzucił do kupy całąpli-
kę kopert. Donosząc o powyższem,
proszę o interwencję u władz j uka-
ranie winnych popełnienia nadużyć.
Następuje podpis, data i adres.

Czy można się dziwić, że w tym
obwodzie lista Nr. 1 otrzymała 571
głosów, zaś lista narodowa zale-
dwie 124.

Najwięcej zażaleń madeszło Z
okręgu IV-go, ale nie brak ich także
z okręgów V-go i VI-go. Stosun-
kowo najprzyzwoiciej wypadło u-
rzędowanie komisyj wyborczych w

dzielnicach żydowskich. Wożśóle
znamiennem jest. że tam wszędzie,
gdzie postępowanie kierowników
komisyj wyborczych nie budziło za-
strzeżeń, tam właśnie nietylko sto-
sunek głosów pomiędzy listą naro-
dową a samacyjną nie był rażący,
lecz niejednokrotnie przewaga zde-
cydowanie przechylała się na ko- 

 

Kto został wybrany do Rady Miejskiej.
Według nieoficjalnych danych w skład nowej Rady miejskiej

_Zlisty Narodow KossWYRAZA Ne, 2: Wacha Kite go Nr. 2: iw Komar-
lakios Eelija—— Eainii Bietowski—. Wiedydiaw Ma-

wejdą:

zarkięwicz.
Z listy Bloku Gospodarczego Odrodzenia Wilna Nr. 1: Janina Fiel-

dorfowa — Jan Czystowski — Janina Hurynowiczówna — Stefan Ba-
giński — Fłim Prokofjew — Kazimierz Niżyński — Piotr Hermanowicz.

W. OKRĘGU II-im.
Z listy Narodowego Komitetu Wyborczego Nr. 2: Zygmunt Fedo-

rowicz— Eugenjusz Kudrewicz— Aleksander Burhardt — Władysław
Piotrowski— Roman Jasieński.

Z listy Bloku Gospodarczego Odrodzenia Wilna Nr. 1: Eugenjusz
Kozłowski — Wiktor Maleszewski — Adam Piłsudski — Edmund Ko-
walsk: — Eugenja Staniewiczowa.

W. OKRĘGU III-im.

Stanisław
wz Narodowego Komitetu Wyborczego Nr. 5: Henryk Rekść —

Z listy Bloku Gospodarczego Odrodzenia Wilza Nr. 1: Kazimierz
Młynarczyk — Bolesław Olechnowicz — Antoni Namieciński.

W OKRĘGU IV-ym.
Z listy Narodowego Komitetu

niec— Wacław Kaczanowski.
Wyborczego Nr. 4: Wacław Ody-

Z listy Bloku Gospodarczego Odrodzenia Wilna: Waciaw Moszczyń-
ski — Antoni Gagis — Tadeusz Biński — Stanisław Grantkowski —
Kazimierz Grodzicki
Kowalska.

Stanisław Baturo Hanna  Wierusz-

W. OKRĘGU V-ym.
Z listy Narodowego Komitetu Wyborczego Nr. 2: Mieczysław Gliń-

ski — Piotr K:
Z list,

Krestjanow. — Tadeusz Pazowski
Jensz — W/itoid Umiastowski.

Bloku Gospodarczego Odrodzenia Wilna Nr. 1: Aleksander
— Stanisław Walter — Henryk

W OKRĘGU VIl-ym.
Z listy Narodowego Komitetu Nyborezego Nr. 3: Konstanty Sien-

kiewicz — Wiktor Jankowski —
Januszewicz.

Kiersnowski — Stanisław

Z listy Bloku Gospodarczego Odrodzenia Wilra Nr. 1. Teodor Na-
(rski — Jadwiga Suszyńska-Kwasowcowa — Adam Skarżyński —
Henryk Grabek — SewerynNORA — Wiadysław Łojewski — Fer-
dynand Tracz.

Wyniki wy bo r ó w.
Główna Komisja Wyborcza ae następujące wyniki wybo-

rów do Rady miejskiej miasta
Okręg

Wilna:
1. Blok Gospodarczego Odrodzenia Wilna 7 mandatów,
Narodowy Komitet Wyborczy 4 mandaty,
Sioniści-Socjaliści 1

Okrę; II.
mandat.

Blok Gospodarczego Odrodzenia Wilna 5 mandatów,
Narodowy Komitet Wyborczy 5 mandatów,
Żydowski Blok Narodowy 2 mandaty.

Okręg III.
Narodowy Komitet
Żydowski Blok Nar.

Okreg IV.

Blok Gospodarczego Odrodzenia Wilna 3=
Wylborczy 2 mandaty,
7 mandatów, Bund1mandat.

Blok Gospodarczego Odrodzenia W:lna 7 mandatów,
Narodowy Komitet Wyborczy 2 mandaty.

Okrzg V. Blok Gospodarczego Odrodzenia W:lna 3 mandatów,
Narodowy Komitet Wyborczy 2 mandaty.

Okręs VI. Blok Gospodarczego Odrodzenia W:lna 7 mandatów,
Narodowy Komitet Wyborczy 4 mandaty.

odni ewrócii urnę, dy
ZOZ Rz petowano wszystkie domy,

Zdarzenia i

ał|plakaciarzy,

 

 

DZIENNIK MILEŃSKI |

__ FATALNE „ZWYCIESTWO“ SANACJI.
fa

rzyść narodowców. Moglibyśmy tu
wymienić 4 obwody z okręgu I-go,
5 obwodów okręgu Il-go, 4 obwody
okręgu III-go, 1 obwód okręgu IV-go,
2 obwody okręgu V-go i 2 obwody
okręgu VI-go.

Niestety wszędzie indziej ma-
terjału do złożenia protestów uzbie-
rało się więcej, niż dostatecznie.

O tem, jak traktowano wybor-
ców, najlepiej świadczą następujące
wydarzenia:

Kinoszewskicmu _ Stanisławowi
(Legjonowa 76) przed samym loka-
lem wyborczym banda bojówkarzy
odebrała kartkę wyborczą.

Na Fabiszewskiego Tadeusza
przy ul. Kaduńskiej napadła bojów-
ka, odbierając miu legitymację męża
zaufania 6 obwodu V-go okręgu.

Plęskowski Wacław (Werkowska
30 m. 7] został zatrzymany przez p.  starostę Kowalskiego na ul. Wi-

kty.
leńskiej i odstawiony do komisarjatu
za rozdawanie numerków listy na-
rodowej. Pan starosta dziwnym tra-
fem nie spostrzegł stojących tuż
obok rozdawaczy numerków listy
NEK;

Do jakiego stopnia doszło roz-
wydrzeńie bojówkarzy, mowi fakt,
o którym nam zameldowano wczo-
raj, lecz który się wydarzył jeszcze
dnia 8 b. m.

Oto banda rozklejaczy piakatów
jedynki na Zwieizyńcu zakleńa okno
warsztatu szewckiego p. Bronisła-
wa Stankiewicza przy ul. Gedymi-
nowskiej 26. Gdy p. Stankiewicz
zacząi zeskrobywac plakat, który
zaciemniał mu lokal i uniemożliwiał
pracę, bandyci rzucili się na niego,
bijąc go do utraty przytomności,
wezwany zaś lekarz stwierdził na-
stępnie pęknięcie żeber.

 

Sztab wyborczy sanacyjny i jego akcja.
Sanacyjny sztab wyborczy mieś-|

cił się przy ul. św. Anny 2. Stamtąd
kierowano wszelką akcją wyborczą,
stamtąd wysyłano na miasto setki

pałkarzy, agitatorów,
tonny bibuły agitacyjnej, afiszów,
kartek itp.

Tam przed iokalem stale widać
było kilka samochodów, kilkanaście
motocyk!ów. Akcja wyborcza pro-
wadzona była na całeśo, z wielkim
rozmachem i olbrzymim nakładem
finansowym.

Wilno nie widziało nigdy jeszcze
w czasach dawnych wyborów podo-
bnie luksusowej roboty. Poczciwi
wilnianie z podziwem spoglądali na
nowe metody agitacyjne. W, głowie
im się pomieścić nie mogio, po ja-
kiego licha wyrzucać tyle pienię-
dzy...
W ciągu ubiegłego tygodria ota-

mury i
płoty miasta niesłychaną ilością pla-
|katów. Pies kulawy tego nie czy-
tai. A oszczędna i naogół uboga lu-
dność miasta z oburzeniem patrzyła
na wyrzucanie w błoto tysięcy zło-
tych... :

Pytano, skąd to płyną fundusze na |
ową akcję propagandową? I każdy
miał w duszy gotową na to odpo-

Jak te było
Jeszcze nigdy w obozie sanacyj-|

nym tak silnie nie bsto na alarm
trwogi wobec „endecji”, jak przy
wybosach ostatnich. Na ul, św.Ann;
blady strach obłeciał sztab sanacyj-
ny, który, przerażony zwycięstwem
w Łodzi, obmyśiał już, jak wytłoma-
czyć się wobec „naczaistwa' na
wypadek porażki. Kozłiem ołiarnym
miał być poseł Dobosz, który nie
przygotowai rzekomo należycie
„gruntu“. Zmobilizowano wszystko  i wszystkich. Deseczkę z hasłem
b. premjera Prystora o groszu pu-
blicznym odwrócono do ściany, aby
nie kłuła w oczy.
A trud był melada. Walczono na

dwa fronty; wewnątrz i nazewnątrz.
Wewnątrz obmyślono, jakby poło-|
żyć na obie łopatki giupę ze „Sło-
wa“ i przeforsować jaknajwięcej
„swoich“,  Musiano przytem godzić
osobiste pretensje i animozje. Jesz-
cze nigdy nie nawymyślano sobie tyle
w. oczy i poza oczy, co przy ustala-
niu nazwisk, które mają przejść.
Myślano długo, jakby „wykiwać”
dyr.Niżyńskiegu, lecz ze względu
na „robotę'* wśród katolików, pozo-
stawiono go na t. zw. uprzywilejo-
wanych kartkach, a mimo to wy-
szedł dopiero coś na szóstem miej-
scu, choć firmował listę.

Najzabawniejsze było rozdawa-
nie naprawo i lewo kartek do gło-
sowania na siebie przez samych
kandydatow. Mogliby coś o tem po-

ji wręczyż im kartki.

wiedź, зФ %
W] dnau samych wyborów w nie-

dzielę puszczono z całą furją na mia-
sto cały ten aparat. Przy każdej ko-
misji obwodowej w niedalekiej od-
ległości stały stoliki: „biura infor-
macyjne', przed każdym lokalem
dziesiątki ludzi z dobremilagami...

Śródmieście Wilna nie ma poję-
cia o tem, co się działo na przed-
mieściach, Cały okręg wyborczy
czwanty, peryferje podmiejskie in-
nych okręgów były w ciągłym ruchu
i podnieceniu. Motocykle, samocho.
dy, autobusy specjalnie wynajęte,
ciężarówki różnych instytucyj itp.
nieustannie pędziły w rozmaite stro
ny. Pełne to wszystko było ludzi,
dobrze zaopatrzonych w drągi i ki-
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L I c H T A O S test to droga szczęścia

E GGdów
Cc zekać szkoda: tu najczęściej

H Gjny los wnet spotka Cię!

  
  

  

   
  

La kupując: W kilka dni

Szczęście $o przyniosło Cil

O. „tu miljon wnet wygrywasz!

T utaj szczęście swe nabywasz,

Największa I najszczęśliwsza

w WILNIE KGLEKTURA «LICHTLOS»
WOTPANECZESECECH

„DROGA DO SICZĘBEE 7

Wielka 44 Ad. Mickiewicza 16.
ODDZIAŁ: GBYNIA, Sw.лмп10.

Lista **ykiwaasch:BL Banacja|przez sanację.
Wybory do Rady miejskiej to-

Czyły się wsród zażartej walki w
łonie sanatorów. Blok B.B. W.R.
chcąc zjednać dla swej listy jaknaj-
większą ilość zwolenników, po:
wciągał ua nią najrozmaitsze osobi-
stości, obiecując każdemu mandacik
do Rady. Oczywiście nie liczono
się z „endecją”, na którą przygoto-
wane były pałki gumowe, bojówki
i „cuda, cudeńka” przy urnachwy”
borczych, nie liczono się tem mniej
z socjalistami i t. d. Stąd też pew-
ność każdego wystawicnego kandy-
data była 100-procentowa. Później
dowiedziano się, że w ukryciu sztab

Sprostowanie
STAROSTWA GRODZKIEGO.
Na poastawie art. 21 Dekretu w

przedmiocie tymczasowych przepi-
sów prasowych z dn. 7, II. 1919 r. i
z zachowaniem warunków tego ar-

, tykułu, t. j. takiemi samemi czcion-

 

je, a często też w inne, bardziej prze kamiiw tym samym dziale, co wia-
k a argumenty. |domość  ulegająca  sprostowaniu,

A jednak Wilno nie dało się prze, umieszczona w gazecie, proszę 0
konać... Sanacja i jej funkcjonarjusze umieszczenie następującego sprosto-
rozmaitego autoramentu doskonale ! wania:
zdają sobie sprawę, że ta bibuła, te
samochody, motocykle, te bandy —| Wil.”

'W Nr. 154 czasopisma „Dziennik
z datą 11 czerwca p. t. „Tym-

to wszystko nie przekonało polskie-|czasowe rezultaty wczorajszych wy-
go Wiina.

W. niedzielę Wilno żyło mocnem,
glębokiem tętnem uczuć i przekonań
vare Wilno wniedzielę było
z nami,, '

w rodzinie.
wiedzieć n. p. pocztowcy, lub by-
walcy restauracyjni,

Dziś już z przed iokalu przy ul.
św. Anny znikiy wynajęte auta, do-
rożki i autobusy, które sporo zaro-
biły na wyborech. Irochę t. zw.
„prystorowego” grosza spłynęło na
biedne Walno. Hyjeny wyborcze ży-
wiły się obficie.

Sanacja wytężyła wszystkie siły
dla zdobycia głosów. Tak np. utarł
się dotychczas aumanitarny zwyczaj
nie wciągania do agitacji wyborczej
chorych w szpitalach. Zasadę tę
złamano w szpitalukolejowym, gdzie
dr. Tymiński, w „polowaniu” za gło-
sami ala listy Nr, 1, nie zawahał

| zwrócić się dochorych z żądaniem
oddania „swych śłosów na tę listę

Wiemy, jak
chory czuje się zależny od lekarza.
Czy znalazł się taki, który, nie ma-
jąc na dodatek żadnej innej listy,
nie usłuchał dr. Tymińskiego?

Nie będziemy mówiii o tem, jak
otrzymywali kartki wyborcze zawo-
dowi wojskowi, iub jak w warszta*
tach, gdzie pracują cywile, „nie agi-
towano”, Zawsze byliśmy zwolen-
nikami stania wojska zdala od na-
miętności politycznych i o głosach!
wojskowych nie chcemy mówić.

To wszystko to tylko drobna mi-
kroskopijna cząstka tych faktów,
które złożyły się na „swobodę” gło-
sowania obywatela polskiego w
Wilnie.

Końby się uśmiał.
Wczorajszy „Kurjer Wileński” ob

wieścił Wilnu tak sensacyjne wiado
mości z akcji przedwyborczej, że nię
„nożemy się powstrzymać odpowtó-
rzenią ich naszym czytelnikom.
A więc przedewszystkiem stwie”

Gził, ze Komitet sanacyjny przystą-
pił do przygotrwań wyborczych z
całą powagą. Wszelkie kroki dy-
wersyjne (my to nazwiemy po pro-
stu oszukańcze) rozpoczęła nibyto
opozycja, a w pierwszym rzędzie Ko
mitet Narodowy, Oszukańcze kartki
wyborcze, napady bojówek — za-
pewne także dwa nocne napady na
„Dziennik Wileński'* — wszystko to
robiła opozycja aa czele z „endecją”.

Najbardziej sensacyjnie brzmi na
stępująca wiadomość „Kurjera Wi-
lefskiego' ;

„Endecja otrzymała z Łodzi zna-
czne posiłki w postaci kilkuset bo-
jówkarzy, uzbrojonych w gumowe
pałki. Część tej ekipy nie mogła zna
leźć wspólnej platformy... linanso-
wej, z miejscowym eudockim Komi-
tetem Wyborczym i na parę dni
przed wyborami już wyjechała do
Łodzi. Rycerze blaszanego mieczy-
ka żądali podobno po 8 złotych dzien
nie; dawanoim tylko po 3 i negocja-
cje rozbiły się.

„Wkrótce po ich wyjeździe przy  jechała nowa g:upa, widocznie go-

rzej sytuowana materjalnie i ta zśo-
dziła się na proponowane, przez wi-
leńskich szetów endeckich, warunki,
Tu jednak wdały się władze bezpie-
czeństwa 1 część importowanych po-
p. wyłowiły, oraz eksportowa-

y. - m

„Niemniej wszakže nasilenie bo-
jówek endeckich było dość znaczne,
co wyrażało się w licznych, wspom-
nianych już ekscesach, zlikwidowa-
nych przez władze bezpieczeństwa.
Skonfiskowano przytem cały bardzo
różnorodny arsenał broni, przedew-
szystkiem pałki gumowe, grube pał-
ki drewniane, sztaby żelazne, łomy,
noże, zaostrzone grube, żelazne
pręty etc.

„W dniu głosowana
powtarzaiy się w dalszym ciągu.
Między innymi aresztowana została
wpobliżu placu Orzeszkowej na ul.
Mickiewicza grupa bojówkarzy en-
deckich z gumowemi pałkami, napa-
dająca na plakaciarzy Bloku. Zatrzy
mano 4-ch członków bojówki, piąty
zdołał zbiec”,

„Kurjer Wileński”
mitą metodę, według zasady: „jeśli
łgać, to dobrze, na całego”. Sądzi
przytem, iż jego Grpiainies nie sly-
szeli o znanym ie zz'odziejasz-
ków warszawskich, ktorzy — ucie-
kając przed pościgiem — sami wo-

ekscesy te

obrał znako-  

borów. Wczorajszy dzień w Wil-
nie“ zamieszczono szereg wiado-
mości o przebiegu wyborów, mija-
jących się z prewdą: .

1) Nieprawdą jest, że na 66 ob-
wodów w przeszło trzydziestu mę-
żowie zaufania Listy Narodowej nie
mogli asystować przy opieczętowy-
waniu urny wyborczej, natomiast
prawdą jest, że tylko w kilku obwo-
dach mężowie zaufania Listy Naro-
dowej chwilowo nie zostali dopusz-
szeni do powierzonych im czyn-
ności ze względu na nieposiadanie
przez nich wymaganych zaświad-
czeń, podpisanych przez Przewo-
dniczącego Głównej Komisji Wybor-
czej. Po uzyskaniu koniecznych za-
świadczeń mężowie zaufania do-
puszczeni zostali do wykonania
swych czynności.

Nieprawdą jest, że na Holenderni
posterunkowy Nr. 808 zwrócił za-
trzymanym kolporterom zabrane od
nich fałszywe kartki wyborcze, na-
tomiast prawdą jest, że posterunko-
wy ten kantki te zatrzymał a kol-
porterów odprowadził do Komi-
sarjatu.

3) Nieprawdą jest, że w ° оКте-
gu IV w obwodzie 6 Przewodniczą-
cy, wrzucając do urny kopertę, do-
łączał od siebie po jednej lub dwie,
natomiast prawdą jest, że mężowie
zaufania przy tej Komieji wyborczej
podobnego wypadku nie stwierdzili.

4) Nieprawcą jest, że w okrę-
gu VI w obwodzie 7 Przewodni-
czący przeprowadzał niedozwolone
manipulacje, natomiast prawdą jest,
że mężowie zaufania przy tej Ko-
misją wyborczej żadnych niedozwo-
lonych manipulacyj ze strony prze-
wodniczącego nie stwierdzili.

5) Nieprawdą jest, że w okrę-
gu VI w obwodzie 7 Lista Bloku
Gospodarczego otrzymała 1013 gło-
sów, a Stronnictwo Narodowe 527,
natomiast prawdą jest, że Blok Go-
spadarczy otrzymał 1013 głosów,
a Stronnictwo Narodowe — 525 gło-
sów.

6) Nieprawdą jest, że w okrę-
gu VI w obwodzie 7 uprawnionych
do głosowania było 1818, a kopert
w urnie było 2157, natomiast praw-
dą jesi, że uprawnionych do głoso-
wania było 2148, kopert w urnie
1818, z których 15 nieważnych, 7
czystych kartek, a 1796 ważnych
głosów,

7) Nieprawdą jest, że w okrę-
gu VI w obwodzie 6 mężowie zaufa-
nia zostali wyrzuceni a światło zga-
sło, natomiast prawdą jest, że mę-
żowie zaufania wyrzuceni nie byli,
a światło zgasło nietylko w lokalu
urzędowania Komisji, ale również w
całym budynku i to już po dokona-
niw przez Komisję obliczeń głosów
oddanych.

Starosta Grodzki
(7) W. Kowalski.

BREDARAENEWBK Z ATAKROZA Us

łają: „łapaj złodzieja”, |
To też z całą satystakcją powta-

rzamy sensacje tego organu sanacyj
nego, ilustrujące, jak sobie „Kurjer“ |
pokpiwa z rzekomej naiwności wła-
snych czytelników. Niech mu to pój-
dzie na zdrowie,

 

sanacji przygotował 'isty uprzywi-
lejowanych, które puścił w kurs
przez urzędników pocztowych, kole-
jowych, adminisiracyjnych i t. d.

Gdy ogłoszone zostały wyniki
wyborów, miny kandydatów wydłu*
żyły się. „Wykiwano“ sporo do-
stojników.
A więc w I okręgu firmowy ka-

tolików przedstawiciel p. Niżyński
z pierwszego miejsca spadł na miej-
sce szóste, Na zieloną trawkę poszli
pp. Apolińary Ślusarski, Leonard
Taraszkiewicz, Henryk Niewodni-
czańsk., Jan Rubel, Maciej Kiełmuć
(„Bukiet'), dr.
Leon Radziwonowski, Konstanty
Walukiewicz i Fortunat Wiikowski.
W okręgu II „wykiwano” p. pre-

zydenta Izby Rzemieślniczej Włady-
sława Szumańskiego, zrof. Iwo Ja-
worskiego, prof. Ludomira Ślendziń-
skiego („Erwuza”), pscf. L. Soko-
łowskiego, pp. Wincentego Parczew-
skiego, Banela, Knapika 1 innych.

W. okrężu Ill-im zabrakło na
liście wybranych pp. Stefana Barań-
skiego, Heleny Romer-Ochenkow-
skiej, Witolda Hulewicza, Piotra
Gulewicza, Juniewicza i innych.
W okręgu IV-ym nie „przeszli“

pp. Iworzyna, Al. Pudło, Michał
Brzostowski.
W okręgu V-tym przepadli pp.

Józef Juchniewicz,
drugiem miejscu, Paweł Odyniec,
Stanisiaw Chrystowski j inni.
W okręgu VI na zieloną traw-

kę poszedł administrator „Słowa”,
p. Kazimierz Luboński, który stał
na drugiem miejscu listy sanacyjnej,
dalej p. Stanisław Wojtkiewicz,
inż. Justyn Cywiński, p. W. Pieślak,
dr. Wł Prażmowski i inni.

Wbrew pięknym zapowiedziom,
w Radzie miejskiej nie będzie re-
prezentowana Rada Zrzeszeń Ar-
tystycznych, ani prof. Ślendziński,
ani p. W. Hulewicz nie zostali po-
parci przez sztab sanacji, a co naj-
dziwniejsze,spadła z listy p. Romer-
Ochenkowska, Również zrzeszenia
kobiece sanacy'ne poniosły klęskę.

Powódź protestów
wy berczych,

Urząd wojewódzki w Łodzi otrzy
mał już ostateczne dane, co do zgło-
szonych protestów w sprawie odby-
tych wyborów w woj. łódzkiem.
Protesty zgłoszono w 18 miastach;

m. in. w Łasku, Łodzi, Pabjanicach,
Łęczycy, Piotrkowie, Bełchatowie,
Praszce, Sieradzu i Zduńskiej Woli.

Obóz Narodowy zśiosił protesty
przeciw unieważnieniu iist w Szadku
i Dolnej oraz w Żychlinie. We wszy-
stkich innych miastach m. in. w Ka-
liszu i Tomaszowie protestów nie
zgioszono, wybory zostaną więc tami
uznane za ważne.
W Łodzi na 10 okręgów zgłoszo-

no protesty w 9 okręgach (z wyjąt-
kiem X). Obóz Narodowy zgłosił pro
test w akr. II, gdzie według obliczeń
naležaiy mu się 2 mańdaty, a otrzy”
mał mandat jeden.

Aresztewanie
komunistów we Lwowie.
LWÓW. (Pai.) — Władze bezpie

czeństwa we Lwowie zlikwidowały
zakonspirowaną centralę techniczną
partji komunistycznej, której zasięg
obejmowai znaczne części Małopol
ski wschodniej.

Centrala mieściła się w dwóch
lokalach. Funkcjonarjusze wydzia-
łu śledczego zastali komunistów przy
robocie, oraz znaleźli wiele materja
łu obciążającego. Policja, idąc po
wytkniętych śladach, wkroczyła do
trzeciego zakonspirowanego iokalu i
znalazła 6 tys. odezw podpisanych
przez lewicę związkową w językach
polskim, ukraińskim oraz żargonie.
Aresztowano z:cerów oraz skonfi-
skowano materjał drukarski. Ponad-
to policja aresztowała 2 studentów
politechniki oraz kilku innych osób,

zwoinienie p. Ciołkosza
Były poseł PPS., p. Ciołkosz,
bywający w Wiśniczu karę wię-

zienia, wyznaczoną wyrokiem w pro
cesie brzeskim, otrzymał trzymie-
sięczne zwolnienie z powodu choro-
by. Obecnie z pośród wszystkich

„b. więźniów brzeskich pozostanie
tylko b. poseł Dubois,

оыыа 1

 

Adam Maciurzyński,

który był na |

 
 



 

KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? ,

Pogoda o zachmurzeniu zmien-,
nem, miejscami przelotny deszcz lub
burza. Cnłodniej. Umiarkowane, na
wybrzeżu porywiste wiatry z kie-
runków zachodnich j północno-
zachodnich.

DYZURY APTEK. |
Driś w tecy dyžurują następująca |

apteki:
Augustowskiego

Nr. 10 (telef. KP
ul. Mickiewicza

Jurkowskiej ! Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza — ! Bohaterowie" z J. Kulczycką i K. Dem-
Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie-,
miecka Nr, 23 telef. 3-29) i Rostkowskie-
šo — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
$o — ul. Wielks 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie s przedmieściach, prócz Śnipisrek.

MIASTA. :
— Do Wilna przybył attache

wojskowy Japenji. Gość japoński
w towarzystwie oficerów gernizonu
wileńskiego odwiedził oddziały woj-
skowe, interesując się ćwiczeniami
wojskowemi.
W godzlnach południowych atta-

che wojskowy Japonji zwiedził mia-
sto zapoznając się z zabytkami hi-
storycznemi m. Wilna. >

SPRAWY WOJSKOWE.,
— Dziś w koiejnym dniu pó-|

beru rocznika 1913-go przed Ko-
misją Poborową winni są stawić się |
wszyscy mężczyźni z nazwiskami
rozpoczynającemi się na literę Z,
zamieszkali na terenie III, IV, Vi
Vi komisarjatėw P. P., oraz na lite-

ze wszystkich komisarjatów

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— 227 środa literacka w dniu

jutrzejszym będzie pokazem arty-
stycznym wyników rocznej pracy
wileńskiej Szkoły Dramatycznej. Ze-
spół adeptów wykona polską wersję
niemieckiego misterjum z XV wieku
o Zmartwychwstaniu Pańskiem, z
muzyką skomponowaną z motywów
średniowiecznych. Po zespołowym
pokazie omówione będą metody
pracy Szkoły Dramatycznej, poczem
nastąpi dyskusja. Na ten wieczór
artystyczny nowego typu zaprasza
Związek Literatów swoich członków,
sympatyków i gości, szczególnie
także rałodzież studjującą. Początek
o godz. 20,30.

Posiedzenie Naukowe Wil.
Towarzystwa Lekarskiego wspólne
z Kołem Wileńsk. T-wa Internis-!
tów Polskich odbędzie się dnia 13;
b. m. o godz. 8-ej wiecz. w lokalu
własnym przy ul. Zamkowej Nr. 24
z następującym porządkiem dzien-
nym:

1) Doc. Abramowicz i doc. Wą-
sowski — Pokaz chorego z t. zw.

,staedtena „Orłow” z gościnnym występem

, znakomitej śpiewaczki Janiny Kulczyckiej,

| cieszy się wyjątkowem powodzeniem i wy-

;dowych w wykonaniu chóru i recytacje w

Teatr i muzyka
— Teatc muzyczny „Lutnia”, Występy

Janiny Kulczyckiej. Wystawiona z przepy-
chem 1 świetnie grana operetka Granich-|

pełni repertuar dni najbliiższych.

— „Bohaterowie* O Straussa. Najnow-
szą premjerz teatru muzycznego „Lutnia

będzie wartościowa operetka O. Straussa

bowskim w rolach głównych. Opracowanie

reżyserskie M. Domosławskiego.
— Piątkowy występ Hanki Ordonówny

w „Lutni*, W piątek nadchodzący wystąpi

raz jeden tylko znakomita piesniarka Han-

ka Ordcnówna,
— Miejski Teatr Letni w Ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.
uTowariszcz — współczesna sztuka J. De-
vala, w której autor daje obraz życia emi-

gracji rosyjskiej na obczyźnie — w Paryżu.

„Towariszcz był grany w Paryżu kilkaset

rozy zrzędu. Ceny propagandowe.

 

DZIENNIK MILENSKI

Rzeźnicy „ izba Skarbowa.
A NIKT NIE CHCE UTRZY

Przedstawiciele organizacyj i ce-
chów rzeźnicko-wędliniarskich od-
byli z delegatami Izby Skarbowej

towego na rzeźni miejskiej. Į
Jak wiadomo, w. końcu ubieżłe- urzędnikow, którzy ściągają ten po-|

go roku między rzeźnikami a Izbą
Skarbową sianął ukiad, którego!
mocą ustaiono nowy system ściąga-|
nia wspomnianego podatku. Zamiast zagroziła wypowiedzeniem umowy. PO
normainego sposobu, a więc wymia-

rów, później nakazów płatniczych,|ferencyj porozumiewawczych. Te-|
Izba wespół z rzeźnikami i wędli-| matem obrad tych konierencyjbylo,

omėwienie caloksztaliu tej sprawy,|niarzami ustaliła, że podatek będzie
ściągany na miejscu uboju, t. j. na
rzeźni miejskiej. |

Technika zaś pobierania tego po-
datku była następująca: w czasie
uboju przybywało na rzeźnię miej-!
ską kiłku urzędników skarbowych,
zaopatrzonych w odpowiednie kwi-
tarjusze, i pobierało podatek od
każdej sztuki zabitego bydła. Był
to system b. łatwy do przeprowa-
dzenia, skuteczny i nie obciążający

MYWAĆ URZEDNIKÓW.

podatnikow.
Taki „idealny' stan trwał od

1 stycznia roku bież. do drugiej po-
, wspólną konierencję wsprawie ścią- łowy ubiegłego miesiąca, kiedy Izba
|gania państwowego podatku obro- zaczęła domagać się od rzeźników

ponoszenia ciężaru utrzymywania

datek.
Rzeźnicy i wędliniarze katego-

rycznie odmówili. Wówczas lzba

Na skutek tego zwołano kilka kon-

rozpatrzenie wszystkich za i prze-
ciw i powzięcie jakiejś kompromi-
sowej uchwały, żeby umowę utrzy-,
mać nadal w mocy.

Jednakowoż dotychczas nie zdo
łano znaleźć wyjścia z tej sytuacji
i, jak można wnioskować z ostatniej
konferencji, nie prędko to nastąpi.
Zresztą dia dalszego badania tej
kwestji zwołane zostaną dalsze kon-
ferencje. m r B

 Jutro o godz. 8 m. 30 w. „Towariszcz“

raz ostatni — ceny propagandowe.

— Premjera w Teatrze Letnim. W czwar

tek Tealr letni daje premjerę komedji mu-

zycznej p. t. „Moja siostra i ja” wedle Ver-

neuil'a z muzyką Benatzky'ego 1 z gościn-
nym występem czołowych aktorów Teatru

Bydgoskiego z pp. Hanką Wańską i Stanis-

ławem Iwańskim, w rolach głownych.

Polskie Radjo Wilno.
Wtorek, dnia 12 czerwca 1934 r.

6.30: Pieśń. Muzyka. Dzien. por. 11.57:
12.00: Hejnał, Kom. meteor. Przegląd pra-
sy. 12.10. Koncert. Dzien. poł. 13.05: Progr.
dla dzieci. 13.20: Koncert dla młodzieży
(płyty) „Pieśni*, 13.55: „Z rynku pracy”.
Wiad. eksport. i giełda roln. 16.00: Koncert.
16.40: Recital śpiewaczy. Skrzynka P, K. 0.
17.15: Audycja Bialoruska, 1815: Koncert'
kameralny. 18.45: 18.45: „Mala skrzynecz-'
ka”, 19.15: Muzyka lekka. 19.45: Pogad. o
Funduszu Obrony Morskiej. Sport. Wil.
kom. sportowy. „Myśli wybrane” 20.02:
Kwadr. poetycki. 20.12: Operetka „Kwiat
paproci”. Dzien. wiecz. Codz. odc. pow.!
22.30: „Hardel żywym towarem od-|
czyt. 22.45: Muzyka. Kom. meteor. |

Z ZA KOTAR STUDJO.
Audycja białoruska.

We wtorek o godz. 17,15 rozpocznie się
w studjo wileńskiem interesująca audycja,
poświęcona pieśni i poezji białoruskiej.

po

 
każdym

gotówki

do

ej

 Rozpocznie ją pogadanka o dziejach Biało-
rusinów, wygłoszona przez p. A. Łuckiewi-
cza, następnie usłyszymy szereg pieśni lu-

jęzuku białoruskim w wykonaniu Fr. Olech-
nowicza. oi

wiat paproci
Polska twórczość operetkowa pod wzglę

dem ilościowym przedstawia się dotychczas
ubogo, jedrak zawiera kilka wartościowych
i ciekawych utworów. Należy do nich nie-
wątpliwie operetka „Kwiat paproci" Stefa-
na Malinowskiego z faksłem |, Wójcickie- zespołem nosowo - łzowym. 2) Dr.

C. Szabad — Zagadnienie gośćca na
IV Międzynarod, Kongresie Antyre-į
umatycznym w Moskwie (3—7 ma-
ja b. r.). 3) Dr. J. Klukowski — Przy|
padek rozstrzeni krtani, leczony
wyrwaniem netwu przeponowego.
4) Dr. A. Perewozski — Kilka uważi
o krwawiączce w związku z obser-
wowaiym przypadkiem. 5) Dr. E.
Salitówna — Wpływ solanki Drus-
kiennickiej na czynność wydzielni-
czą żołądka.

Pozatem pokazy chorych i prepa
ratów. |
— Z Tow. Eugenicznego. 14-go;

b. m. w Ośrodku Zdrowia (Wielka |
46) Dr. J. Zienkiewicz wygłosi od-
czyt na temat „O krzywicy”. Począ*
tek o 5 w. Wstęp wolny.

ODCZYTY.
— W Stowarzyszeniu Techni-

ków Psiskich w Wilnie w lokalu
własnym przy ulicy Wileńskiej Mr. 33,
dnia 15-go czerwca r. b. o godz.
19,30 będzie wygłoszony przez p.
Inż. W. Barańskiego, Dyrektora Izby
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie,
referat reasumujący cykl odczytów,
wygłoszonych w Stowarzyszeniu
Tachników, obrazujących „Potrzeby
Ziemi Wileńskiej, dla podniesienia
jej stanu gospodarczego".

Referat Dyrektora W. Barańskie-
go poprzedzi odczyt p. Dr. F. Dmitr-
jewa „O potrzebach przemysłu Zie-
mi Wileńskiej”.

Wstęp wolny I bezpłatny. Oso-
bne zaproszenia iozsyłane nie będą'

TURYSTYKA.
— Wycieczki młodzieży. W o-

statnich dniach bawią w Wilnie licz-
ne wycieczki przeważnie młodzieży
szkolnej pod kierownictwem nau-
Czyciełi. Wycieczki rekrutują się z
terenu całej Polski, najliczniej je-
dnak reprezentowany jest Lwów,
Kraków, Tarnopol, Przemyśl, Sam-
bor, Borysław i inne miasta Mało-
polski Wschodniej.

Wśród wycieczek znajduje się
około 100 nauczyciełi.

Wycieczki zwiedziły miasto, za-
poznając się z jego zabytkami hi-
storzcznymi i kulturalnemi i wyjeż-
dżały do Trok, Werek i Zielonych
Jezior.

Wycieczki oddały hołd Obroń-
com Wilna, składejąc na ich gro-
bach wspaniały wieniec i kwiaty.

| szerokiemu ogółowi publiczności wtorkowa

go i T. Frenkla. Wystawiona poraz pierw-
szy w Krakowie w 1920 r. odniosła praw-
dziwy sukces artystyczny. Przypomni ją

audycja radjowa, która rozpocznie się o
godz. 20,12 w wykonaniu M. Karwowskiej,
St. Witasa i innych,

Dwa recitale radjowe.
Gorliwy propagator dawnej muzyki Bro-

nisław Rutkowski, znany również zaszczyt-
nie jako mistrz organowy, wystąpi w radjo
z krótkiem recitalem w środę 13 czerwca o
godz. 18,15. W soaje — kontemplacyj-
na Sonata f-moll Mendelsohna, Schumana
fuga „Bach' oraz Maksa Regera Introduk-
cja i Passacaglia d-moll. :

Drugim utalentcwanym solistą tego dnia
będzie Stanisław Szpinalski, który w ra-
mach recitalu fortepjanowego o godz. 21,12
wykona pełną lekkości i pogody sonatę Es-
dur Beethovena oraz dwa wirtuozowskie u-
twory Schumana.

Bezpieczna gra.
Ogień, odpowiednio stosowany, jest nie-

wątpliwie  najpożyteczniejszem zjawiskiem
na świecie, ale w innych warunkach staje
się żywiołem niezmiernie groźnym i fie-
bezpiecznym. To samo odnosi się do wo-
dy. Nie możemy żyć bez wody, ale w ka-
tastrofie, spowodowanej przez wodę, łatwo
tracimy życie i dobytek. Nie rzecz zatem
sama w sobie rozstrzyga o wszystkiem, ale
częściej jei zastosowanie i ujęcie. | ‹

Tak samc jest z grą. Może być niezmier-
nie szkodliwa społecznie i indywidualnie,
a może być bardzo pożyteczna i przyjemna.
Hazard karciany jest niewątpliwie jednem
z najbardziej niebezpiecznych i szkodliwych
zjawisk. Grający ma natychmiastowe rezul-
taty i ma możność nieustannego podwyż-
szanie stawek w nieskończonność, Przez
jeden wiecźós — może przegrać cały ma-
jątek. Wygrać zaś może tylko tyle, ile w
danej chwiui ma pieniędzy przed sobą, bo
wyśrana jest równa stawce, Gdy zaś na-
wet wygra, ma świadomość, że dopuścił się
czynu mieętycznego. Siebie ocalił, ale
skrzywdził i zrujnował swego partnera.
Słusznie zatem hazard karciany jest zabro-
niony i tępiony przez państwo.

Jak inną jest gra na loterji.Wkład
to cena losu. Los w każdej klasie, czyli
mniej więcej raz na miesiąc, kosztuje 40 zł.,

a ćwiartka 10 zł. Na takie ryzyko może
sobie każdy człowiek pozwolić bez żadnej

szkody dła siebie 1 swoich. Wygrana nie
jest w żadnym stosunku do wkładu. W pier

wszej klasie wynosi 100.000 zł, a w czwar-
tej aż miljon! Gdy zaś ktoś wygra i podnie-
sie wygraną, nikogo nie ograł i nikogo nie
skrzywdził.

Jest to gra w całem tego słowa znacze-
niu społecznie bezpieczna, a dla wielu lu-
dzi — jedynym sposobem spełnienia ich
marzeń. a

A zatem pamiętajcie: ciągnienie I kla-
sy rozpoczyna się 19 czerwca.

 

 
Z więzienia przy ulicy Dzielne

w Warszawie zbiegł groźny bandyta, KTTT аЛ че TSоеч

Od 11-tu lat istniejąca szkota „ŽRO-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem |
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-|
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych -|
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej brania cywilnego.
Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentege 4 Paulo.:

| Teodor Ciszewski. Ciszewski doko-

nał szeregu rozbojów z bronią w rę-

(ku i został ujęty, gdy ralując się

przed pościgiem wyskoczył z pocią-

| gu i ranny schronił się wmieszkaniu

' swej przyjaciółki Zdawskiej- Uzdow-

skiej w Warszawie. W. więzieniu

dzięki dobremu zachowaniu pozwo-

lono Ciszewskiemu na noszenie u-
Niedawno temu

bandyta prosił o pozwolenie wzięcia

ślubu ze swą przyjaciółką i otrzy-

Ucieczkagroźnego bandyty.
j ma

Spór o pomnik Mickiewicza
nie zdołał rozproszyć wiszącego nad

jedna jest tylko na to odpowiedź

i rada: grać na loterji, nabywając los
I-ej klasy Ioterįji
w

A. Wolańska
WILNG, ULICA WIELKA Ne 6.

Ciągnienie 19 czerwca r. b.

P.T.graczom zamiejscewym losywysyłamy po otrzymaniu zamówienia

P, K. O. Nr. 7192.

z wilnian pytania skąd wziąć

w najbliższej przyszłości. Bo

państwo-
szczęśliwej  kolekturze

  
SANATORZY MIĘDZY SOBĄ.

WYROK W PROCESIE H1RSZBERG-—SCHERMAN

Oneždaj w wydziale odwoław-
czym sądu ok 'ęgowego oabył się
proces, wytoczcny przez dr. Hirsz-
berga dr. Schermanowi o brazę 1
znieważenie, który dosadnie charak
teryzuje podstawy, na jakicy opiera
się sanacja wśród żydow.

Trzeba przedewszystkiem tu za-
znaczyć, że dr. Hirszberg jest dyrek
torem gimnazjum i był jednym z naj-
czynniejszych i zarazem najpoważ-
niejszych działaczów  sanacyjnych
wśród żydów. On bowiem zorgani-
zował — jak sam zresztą przyznał
się na jednej z rozpraw sądowych —
za pieniądze rządowe Żydowski
Klub Myśli Państwowej, skupił
dookoia siebie grupkę współwyznaw
ców i chciał narzucić całej ludności
żydowskiej swoją wolę. Chociaż co-
prawda żydzi, jako element b. nie-
pewny i niestały pod względem po-
litycznym, nie mnogą być brani pod
uwagę, jako sojusznicy, sanacja jed-
nak kokietowała ich przez p. dr.
Hirszberga. Rezultatem zabieśów
wspomnianego pana było ściągnięcie
na swoją głowę wielkiej burzy z ul.
Żydowskiej i Jatkowej.

Mimo, iż reakcja społeczeństwa
żydowskiego była wyłącznie przeciw
ko osobie Hirszberga, śodziła jed-
nak i w sanację.

W. czasie, śdy żydzi rozpoczęli
walkę z p. Hirszbergiem, starając
się wszelkiemi siłami uniemożliwić
mu kontynuowanie polityki wśród
ludnosci żydowskiej, pojawiłsię sze-
reg ostrych ataków ze strony po-
szczególnych osób.

Więc z moczątku nauczyciel
Hart, a później dr. Scherman, wy-
stąpili z szeregiem artykułów, w
których, stwierdzając, że p. Hirsz-
berg niema żadnych zasług dla kra-
ju, wskazywali, że polityka jego nie-
tylko nie przynosi żydom korzyści,
ale wręcz jest szkodliwą.  Czynili
mu jeszcze sze:eg innych różnych
zarzutów.

Wielce charakterystycznym fak-
tem, który zasługuje na specjalne
podkreślenie, jest to, że zarówno
Hart, jak i Scherman to entuzjaści
sanacji, to ludzie BB. Dlatego też
ataki ich na H. wydawały się na-
razie dziwne, bo wszyscy sądzili, że
w „rodzince' panuje zgoda, a tym-
czasem... taki rwełes, i to o co?

Wkrótce jednak sytuacja wyjaśniła

je. Niespodziewanie jednak
Zdawska odmówiła i Ciszewski  prawdopodobnie dla dokonania zem

sty postanowił zbiec. E
Bandyta przy pomocy zdobytego

gdzieś pilnika wyłamał zamek w

celi, przez korytarz dostał się na
dach więzienia, a stamtąd na ulicę.

Dzięki cywilnemu ubraniu nie zo-
stał przez nikożo w mieście zauwa-

żony.  Ucieczkę  spostrzeżono w
więzieniu dopiero o godz. 10 rano i

zaalarmowano policję.  

się. Okazało się wówczas, że obaj
ci panowie, zwalczając Hirszberga,
dążyli poprostu do zajęcia jego
miejsca. Cała zaś waika sprawiała
wrażenie kiepskiej farsy, w dodat-
ku źle wyreżyserowanej,

Artykułami zarówno Harta, jak
4 Schermana, p Hirszberg poczuł się
otknięty, ystąpił więc przeciw-
ko nim na drogę sądową, wytacza-
jąc każdemu z nich zosobna procesy.

Z „cyklu” tych pprocesów odbył
się jęden przed paru miesiącami w
Sądzie Grodzkim. Wówczas p.
Hirszberś wystąpił przeciwko p.
Schermanowi, domagając się skaza-
nia go za rozsiewanie uwłaczają-
cych pogłosek. W wyniku rozpra-
wy Scherman uznany został win-
nym j skazany na 2 tygodnie aresz-
tu oraz na zapłacenie 100 zł.
grzywny.

Od tego wyroku p. Scherman od-
wołał się 1 onegdaj sprawa ta zna-
lazła się przed Sądem Okręgowym
odwoławczym. Rozprawa się od-
była, a wyrok ogłoszono wczoraj o
godz. 11 rano. Sąd II instancji sta-
nął na tem samem stanowisku, co
i pierwszej, zatwierdzając wyrok
Sądu Grodzkiego. Emeres-
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„Myśl Narodowa *
Na szczególną uwagę w dwu ostatnich

zeszytach „Myśli Narodowej” (23 i 24) za-

sługuje rozprawa p Adama Świeżawskiego
„Polska wobec akcji unickiej”. Autor go-

rąco popiera ideę unji Kościoło Katolickie-

go na Wschodzie. Bardzo interesujący jest
artykuł, nadesłany z prowincji o inteligen-

cji naszej ze stanowiska interesów narodo-

wych. Nie inteligencji jest w Polsce zadu-

żo, lecz wogóle zadużo jest ludzi. Tu tkwi

także zagadnienie żydowskie.* Znany publi-

cysta Medard Koziowski pisze w artykule
wstępnym o znaczeniu ostatnich wyborów

miejskich. Z. Morawski, opisuje żywo swo-
ją podróż do Rzymu.

Z. Wasilewski, nawiązując do wspom-

nień o redaktorze „Roli* Jeleńskim, paru

wyrazistemi linjami charakteryzuje rozwój
zagadnienia żydowskiego w Polsce w ciągu

ostatnich 50 lat. A, Nowaczyński w „Ofen-
zywie” rzuca światło na książkę Bersona

(Oimara) o bolszewiźmie. Wiele notatek o

książkach, sprawozdania bieżące z ruchu

artystycznego (plastyka i muzyka).
Powodzenie, którym cieszy się „Myśl

Narodowa” jest zupełnie ustprawiedliwio-

ne, jeżeli się zważy wysoki poziom literac-
ki pisma i wagę poruszanych zagadnień.

Obecnie Administracja pisma przyjmu-
je prenumeratę na kw. III (złŁ 9). Adres:
Warszawa, Jerozolimka 17. Redakcja М. №
zmieniła  Ibkal, przeniósłszy się z Mar-
szalkowskiej na Mokotowską 11.

Naiskuteczniej walke
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
mužniczych „Caritas“,

() w bony jalmužaitoe „„Ceritasa““
| już zaopatrzyłeś się?
{
воосооосоеосооо

 

 

„Osaka Osachi Simbun““.
Gazetowy cud w paūsiwie papieru — Czem jest największe pismo ja-

ńskie, — Dwa miljony egzemplarz
' ctwo, które posiada 18 samolo

Charbin, w czerwcu.
O prasie japońskiej wie szeroko

opinja publiczna w Europie bardzo
mało. Niewiadomo, z jakiej przyczy-
ny wytwoczyło się w Europie zda-
nie, że w państwie papieru w Japo-
nji, pozostaje prasa pod względem
technicznym daleko wtyle za prasą
europejską czy amerykańską. Zdanie
takie jest zupełnie błędne, W! ostat-
nim czasie, zwłaszcza w ostatnim
dziesiątku lat postęp techniczny w
Japonii idzie niebywale szybko na-
przód. Japońskie „kombinaty* pra-
sowe doskonale mogą obecnie kon-
|kurować z amerykańskiemi przed-
siębiorstwami gazetowemi i we
 współzawodnictwie mogą spoczą na
laurach,

Przypatrzmy się, jak urządzona
jest redakcja jednego z największych
pism japońskich w mieście Osaka
„Osaka Osachi Simbun“. Pismo to
założone zostało dnia 25 stycznia
1880. Istnieje zatem już 53 lata i jest
najstarszem pisn:em w Japonii.

O ogromnych rozmiarach pracy
w piśmie „Osaks: Osachi Simbun* w
obecnych czasach przekonać się mo
że z następujących cyfr:

wydawnictwie, które wydaje
tylko jeden dziennik i kilka czaso-
pism (1azem 10 wydań) pracuje 2.500
ludzi Cyfra ta nie obejmuje liczby
korespondentów miejscowych, któ-
rych jest około 1.200 i którzy są na-
wet w najmniejszych ośrodkach ja-
pońskich, jakoteż 50 koresponden-
tów zagranicznych. Ogółem wszyst-
kich współpracowników, redakto-
rów, zagranicznych korespondentów
pracowników administracyjnych i ro
botników, obsługujących codziennie
to wydawnictwo, jest 3.750. Jest to
cyfra wprost zawrotna, jeżeli się
porówna stosunki prasowe u nas.
Wszyscy ci pracownicy pracują w

trzynastopiętrowym gmachu, położo
nej w centralnej części miasta Osa-
ka. Na dwupiętrowej wieży tego ko-
losa jest latarnia z prożektorem dla
samolotów i wielka siacja radjowa.
Wieczorem trzynastopiętrowy ten
śmach tonie w powodzi świateł, lam
pjonów i lamp, Na parterze mieści się
kontrola wydawnictwa, na pierw-
szym piętrze i w części drugiego pię
tra mieszczą się uniwersalne składy
wydawnictwa i klub dziennikarzy.
Czwarte piętro zajmuje teatr, sala
do przyjmowania wizyt, zakład fryz-
jerski i dentystyczny. Wszystkie te
przedsiębiorstwa są wiasnością wy-

, dawnictwa, Na dziewiątem piętrze
mieszczą się restauracje, europejska
ji japońska. Ostatnie piętro zajmują
jlokale redakcyjne. Drukarnia znaj-
| duje się w podziemiach. Jest to cała
fabrysa z 24 ogromnemi maszynami
drukarskiemi. 17 maszyn rotacyj-
nych typu „Osach”* może w ciągu
jednej godziny wydrukować dwa mil
jony egzemplarzy pisma. Jedna z ma
szyn, typ „Elits'” drukuje wielobar-
wnie 1 przeznaczona jest do druku
czasopism ilustrowanych i barwnych
dodatków pisma głównego.

„Zwiedzając gmach „Osaka Osa-
chij Simbun'* najbardziej zaintereso-
wał mnie lokal. w którym nagroma-

 

 

Podatki w czerwcu.
Ministerstwo skarbu przypomina

płatnikom podaików bezpośrednich,
że w miesiącu czerwcu płatne są
następujące podatki:

1) do dnia 15 czerwca — zalicz-
ka miesięczna na podatek przemy-
słowy od obrotu za rok 1934 w wy-
sokości podatku przypadającego od
obrotu osiągniętego w miesiącu ma-
ju bież. roku przez przedsiębiorstwa
handlowe Ii li kategorji i przemysło.
we I—V kategorji, prowadzące pra-
widłowe księgi handlowe oraz przez
przedsiębiorstwa sprawozdawcze;

2) do dnia 30 czerwca — nadzwy-
czajna danina majątkowa przez płat
ników II grupy kontygentowej (przed
siębiorstwa przemystowe 1 handlo-
we, zajęcia przemysłowe oraz samo-
dzielne wolne zajęcia zawodowe);

3) do dnia 15 czerwca — zalicz-
ka miesięczna na poczet, nadzwy-
czajnego podatku od dochodu, osią-
śniętego przez notarjuszy (rejentów),
pisarzy hipotecznych 1 komorników
w miesiącu maju bież. roku;

4) do dnia 5 czerwca — wpłata
1/4 części różnicy w podatku docho-
dowym od uposażeń służbowych, wy
nikającej z kumulacji uposażeń otrzy
manych w ciągu 1933 roku od róż-
nych służbodawców;

5) podatek dochodowy od uposa-
żeń służbowych, emerytur i wynagro
dzeń za najemną pracę wraz z do-
datkiem kryzysowym — w terminie
do dni 7 po dokonaniu potrącenia
podatku. 

y wjednej godzinie.—Wydawni-
tów — Gołębie — Reporterzy.

(Korespondencja własna)

,dzone są wszystkie ostatnie wyna*
'zki z dziedziny radja, telelonu i te-
' |egratu. Jest tu niewielki a swym
| wyglądem prosty aparat, który jest

osiaurą zaobyczą techniki — apa-
|rat, przy pomocy którego widzieć
| można na odległość, Dalej widzieć tu
|można najrozmuitsze radjoaparaty,
aparaiy teletoniczne i telegraficzne
od najprostszych do najbardziej
skomplikowanych, jakich używa się
do rocimów na dalsze odległości.

Pismo posiada również swe kino
dźwięwowe, dla którego pracuje 11
$rup operatorów. W! kinie wyświet-
lane są „żywe gazety”, przegląd
wszystkich znaczniejszych wypad-
ków w kraju i zagranicą.

„Osaka Osachi Simbun“ poświę-
ca duzo uwagi połączeniu nietylko
ze wszysikiemi częściami Japonji,
ale i z zagranicą i do tego celu słu-
żą pismu oprócz radja, telelonu i te-
legratu również własne samoioty, sa
mochody i... pocztowe gołębie. Tak
jest, w dzisiejszym czasie szalonego
postępu techniki okazuje si, że i go-
iębie - reporterzy mogą być po-
trzebne dia wielkiego pisma, 400
pocztowych gołębi mieści się w spec
jalnyni goiębniku na dachu budynku
wydawnicewa. Konieczność trzyma-
nia gołębi przy tak doskonałem urzą
dzeniu połączeń teletoniczn. i radjo-
wych da się usprawiedliwić tem, że
w niektórych raniejszych miastach,
w których pracują korespondenci
pisma, niema dotychczas jeszcze ani
radja «ni telefonu.

Wydawnictwo „Osaka  Osachi
Simbon* posiada 18 samolotów, z
których 10 służy do przewozu ko-
respondencji a a do przewozu pasa*.
żerów 1 współpracowników pisma, Z
27 samolotów 7 jest ao dyspozycji
współpracowników, 20 stuży do prze
wozu papieru, gazet i t. p.

Loinicze połęczenie pisma ,,Osa-
ka Osachi Simbun* ma wielkie zna-
czenie historyczne, bowiem pismo to
jest inicjatorem powieirznego połą-
czenią pomiędzy Japonją i Ameryką,
w konsekwencji czego już od roku
1925 istnieje regularna komunikacja
powietrzna pomiędzy temi ziemiami.
W roku 1931 pismo to wraz z dwo-
ma amerykańskimi przedsiębiorcami
po raz pierwszy zorganizowało lot
przez Ocean Spokojny bez przystan-
ku a lotnikom japońskim i amerykań
skim, którzy lotu takiego dokonali,
wypłacono nagrody po 50.000 yen.

Wydawnictwo pisma zajmuje się
również rozległą akcją dobroczynną.
Tak n. p. dnia 1 stycznia 1928 pismo
założyio stowarzyszenie dobroczyn-
ne, którego fundusz 500.000 yen na-
śromadzony został tylko z pieniędzy
wydawnictwa. Cały dochód roczny
stowarzyszenia przeznacza 516 @а.
wsparcie dla biednych w miasta Ko-
be, Tokio i Osaka. Oprócz tego sto-
warzyszenie to w okresie prac wio-
cennych na roli otwiera schroniska

jdla dzieci, w których rolnicy zupeł-
nie bezpłatnie mogą pozostawiać
swe dzieci pod ochroną wyszkolo-
nych ochroniarek. .

Ciekawem również jest, že pi-
smo posiada specjalny , oddział, w
którym kontroluje się prawdziwość
doniesień korespondentów. Wszyst-
kie wiadomości, jakie przedkładane
są czytelnikom polegają zatem na
prawdzie i dlatego też czytelnicydo
pisma odnoszą się z wielkiem zaufa-
niem. ! *

J. Gėrski

Gieida..
WARSZAWA Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,12—124,035—123,41. Berlin 204,25
—204,71—205,13. Holandja 359,20—360,10—
358,30. Kopenhaga 119,40—120—118,80, Lon-
dyn 26,73—26,86—26,60. Nowy Jork 5,27/>
—5,30'/2—5 241/+. Nowy Jork kabel 5,28—
5,31—5,25. Oslo 134,40—135,05—133,75. Ра-
ryż 34,96—35,05—34,87. Praga 22,04—22,09
—21,99. Stokholm 137,80 — 138,50 — 137,10.
Szwajcarja i72,05—172,48—171,62. Włochy
R 6 —45,72. — Tendencja niejedno-
ita.

Akcje: Bank Polski 85—85,25. Cukier
W-wy 19,56. Lillpop 10,25.

Papiery procentowe: Budowlana 44,
Konwersyjna 64/+—64,65—64,75. 6_ proc.
dolarowa 71,25—71,75. 4 proc. dolarówka
53,40. Stabilizacyjna 65,88—66,25. 4 i pół
proc. |. ziemskie 47—46,75 — Tendencja
niejednolita, dla 'istėw przeważnie moc-
niejsza.

GIELDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSRA W WILNIE

 

z dnia 11 czerwca 1934 r.
Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny t:anzakcyjne: Żyto I standart 16.

Pszenica zbierana 22. Jęczmień na kaszę
zbierany 15.30. Mąka pszenna 0000 A luks.
34,37'/:—38,35. Mąka żytnia 55 proc. 26.
Mąka żytnia 65 proc. 21,

Ceny orjentacyjne: Żyto II standart
15—15,50. Owies standartowy 16—17. Mą-
ka pszenna 0000 A luks. 34,50—38,75. Mą-
ka żytnia zitkowa 19—20. Mąka żytnia ra-
zowa 18—19. Otręby żytnie 10—10,50.
Gryka zbierana 19—20. Ziemniaki jadalne
3,50—4,50. Siano 4—4,50,

en  czesany horodziejski, basis 1,
aa = 2.250—2.280. Kądziel
lorodziejska, basis 1, skala 2 —

1.140—1.170, > i

 

 

 



Z KRAJU.
Obozy letnie'na'pograniczu polsko-litewskiem

letnich przybyły dwóch miesięcywakacje. :

R sa Kadeci z Chełmna w okolicy

są po raz pierwszy. Rok

Do obozów !

pierwsze grupy młodzieży szkolnej., ad

Młodzież umieszczona została w, trockiej p ;

obozach granicznych na pograniczu rocznie do Trok na wywczasy let-

polsko-litewskiem. Również zakwa- nie do obozów przybywały żę a

terowany został oddział kadetów &| ly szkoły kadetów ze Lwowa. £ =

Chełmna. Kadeci z Chełmnaroz-,nie oczekiwana jest szkoła podcho-

łożyli się w pięknej okolicy w po- =

bližu Trok, i tu w ciągu! oddziałSpędzą oni

Żandarm .carski na emeryturze rządu
polskiego.

GRODNO (Pat). W. Grodniedu- |

że zainteresowanie wywołało po-,tych,

kadetów ze Lwowa.

tów ; zeznań świadków siwierdzono,
zbawienie emerytury niejakiegoJo, 1

zefa Multana, który, jak się okaza-

ło, nabył prawa emerytalne

nia języka polskiego!
skim i pobrał już ze skarbu Pań-

Walka z epidemją kiły w pow.

brasławskim

Akcja, prowadzona z walkąkiły

na terenie pow. brasławskiego roz-

planowana jest na szereg miesięcy.

Według danych na terenie pow. bra-

sławskieżo i częściowo święciań-

skiego choru,e około 350 osób na

kiłę. Zabiegi lekarskie stosuje się

narazie 240 osobom. Pozostali cho-

rzy, którzy początkowo nie chcieli

poddac się kuracji, oraz u których

nie można było początkowo ustalić

 

 

tonąć. Jeden z nich, Wojtkiewicz.

nęli.
wydobyto.

narzeczonej.

|rążych z Ostrowi Mazowieckiej i

stwa Polskiego kilka tysięcy zło-

zaś na podstawie dokumen-

że Multan w czasie służby carskiej

za służ- był wielkim polakożercą i zajmował |

bę żandarmską przy rządzie car- się tępieniem potajemnego naucza-

dopłynął do brzegu, zaś dwaj uto-

Po godzinie obu topielców

Z zazdrości poderżnął gardło

WOŁOŻYN (Pafj. We wsi Lesz-

czowce, gm. pierszajskiei, mieszka-

niec tej wsi Felicjan Kuszel, lat 26,

zamordował przez poderżnięcie gar-

dła brzytwą Sabinę Poczykowską,

poczem tą samą brzytwą przeciął

S P
SPŁAW DOOKOŁA BERLINA.
BERLIN. (Pat.) —

| rozpoczął się wielki międzynarodo-

|wy spław dookoła Berlina. W spła-
wie bierze udział przeszło 150 zagra

nicznych wiośla'zy, w lem 72 Pola-

ków. Poza Polakami i Niemcami star

tują najlepsi wioślarze Anglji, Włoch,

Danji, Norwegji, Belgji i Holandji.

Trasa spławu wynosi około 200 km.

Spław potrwa 8 dni, Warto podkreś-

lić, ze łodzie zostały zawodnikom

dostarczone przez organizatorów.

Polacy otrzymali 33 łodzi.

PORAŻKA LEKKOATLETÓW
W BERLINIE.

Studenci nasi przegrali, jak było do

, przewidzenia mecz lekkoatietyczny w Ber-

« linie,

W meczu tym, prócz Polski i Niemiec,

wzięły jeszcze udział akademickie zepre-

zentacje Węgier i Szwecji.

Polska w ogólnej punktacji zajęła ostat

nie miejsce, a w poszczegolnych konkuren-

cjach uzyskano wyniki więcej, niz przecięt

ne, co jest wynikiem źle postawionej w Pol

sce pracy zawodniczej.
Wyniki te mówią same za siebie, Lekko-

atletyka nasza chyli się ku upadkowi, a we

Florencji na meczu Polska—Włochy będzie

jeszcze większa kompromitacja, niż w Ber-

linie.

Oto są wyniki uzyskane na boisku w Ber

linie:
100 mtr. 1) Sie (Węgry) 10,6; 2) Stein

(Niemcy) 10,7. Kožlicki (Polska) zajął

czwarte miejsce w czasach 11,1.

choroby, będą leczeni na kosztjsobie gardło, nie wyrządzając sobie г A =

poźstwa. > zresztą poważniejszych uszkodzeń. a200 TwRoa weż 2

"Władze lekarskie mają nadzieję,| Przyczyną morderstwa byio to, iż a. olska) 23,7; acsalmas

iż w ciągu b. r oraz połowy przy-

szłego da się całkowicie umiejsco-

wić chorobę kity.
lem, który byt jej narzeczonym

с ЛРЕЫу Ьсь

Zateniecie dwóch chłopców
- na |eziorze.

Na jeziorze Tataryszki, około No-

wych Trok, trzej chłopcy: Male-

wicz Wiktor, lat 11, Jėzelowicz Mi-
chał, lat 12,i Wojtkiewicz Ana-

toljusz, lat 11, jadąc kajakiem i ło-

wiąc ryby; wywrócili się i poczęli |

innego.

ku jego czuwa policjant.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.
 

©STATNIA DESKA

 

 

  

  

 
to nie bezwładne wyczeki-
-wanie końca ale energiczna
walka i szukanie ocalenia. FR
Kiedy wszystko inne zawio- Ff
dlo, szukajcie ratunku му а- &
fie, w uśmiechu szczęścia, d
wszczęšliwym losie loteryj* £
nym! Tysiące ludzi już to u-
czyniło i ocalało, nabywając 8

szczęśliwe losy w kolekturze Ę
proDoPr

U iNkoWSKi|
WILNO, NIEMIECKA 35, pko” osz;

Warszawa, Nalewki 40, O ldz. Freta 5.

Zamowienia zamiejscowe zełitwiamy odwrotną pocztą.

Ciągnienie 1-ej klasyjuż 19b m.

 

  
 

Centrale:

Poczykowska, zerwawszy z Kusze-

miała wkrótce wyjść zamąż za kogo

Mordercę po opatrunku

przewieziono do szpitala sejmiko-

wego w Włołożynie, gdzie przy łóż-

LE ARA

 

„COLOSSEJM“
QSTROBRAMSKA 5

Tylko
Szykuje się nzjniasamowitszy najbardzi:]
osobliwy fiłm dzisiejszych czasów p. t.

|
Na ekranie: Dziś Nojaowszyprześliczsy film p. t. '

==|„DZIEWCZĘ х GALGARY“.
>| urogs» paryżanka F.fl D'orsgy t. zw CHEVALIER w SPOD-

Nadperogram Najnowsza kronłka zagraniczna.

2|CENY NAJNIŻSZE od £5 GROSZY. Seznse: 4.15, 6, i 7,45

400 mtr. 1) Voigt (Niemcy) 50,5; 2) Var-
'|suegi (W.) 51,5, Kostrzewski zajął czwar-

te mieszce w czasie 52,5.

Rzut kulą 1) Sievert (N.) 15,33; 2) Ram-

quist (Szwecja) 14,79. _ Wojtkiewicz zajął

4-te miejsce 13,26.

Skok wdal: 1) Sievert (N.) 7,09; 2) Bac-

„į salmasti (W.) 696; 3) Pławczyk 6,92; 4) No-
|| wak (P) 6,82.
| Skok wzwyż: 1) Weinkopi (N.) 182; 2)
| | Soljon (W.) 182; 3) Pławczyk (P.) -182, Pław-

czyk odpadł po rozgrywce. 
Dziś rawelacyjna premjera!

KINO-REWJA

tango, Sere ady (paredje) w wyk. Grzybowskiej „Tancerka Wschodu*
Trio Grey, „A mzzeltop" wyk. Kaczarowscy oraz aktówka-farsa p. t. „Gedzlna nieporozu:

 

DZIENNIE MILEESKI

OR T
Rzut dyskiem: +) Sievert (N.) 46,39. Pła- | patroluje dwóch karabinierów,

W niedzielę|wczyk zajął niespodziewanie dopiero 4-te kich wchodzących » wychodzących śledzi bezustannych badań. Fenomeny

| miejsce, a Nowak 5-te.

Rzut oszczepem: 1) Weiman (N.) 69,21;

2) Farkas (W.) 57,42. Wojtkiewicz zajął

4-te miejsce 54 mtr.

Skok o tyczce: 1) Ljungberg (Szwecja)

370; 2) Pławczyk (P.) 370.
Sztateta 4X100 mtr.: 1) Niemcy 42,8;

2) Węgry 44,8; 3) Polska w składzie: Miller,

Poza konkursem odbyła się sztaeta mię
dzy-uniwersytecka 20200 mtr. Zwyciężył
uniwersytet berliński.

W ostatecznej punktacji pierwsze miej-

sce zajęły Niemcy 35 pkt.; 2) Węgry — 23
pkt.; 3) Szwecja — 17 pkt.; 4) Polska 13 pkt.

Nagrody zwycięskim zawodnikom wrę-
czył obecny na zawodach minister Oświa-

ty Rust. W swojem przemówieniu minister

podkreślił doniosłość podobnych rozgrywek

dla zbliżenia narodów.
Boaaterem zawodów obok Sieverta był

Pławczyk, który startował w największej

ilości konkurencji.

SZCZEGÓŁY MISTRZOSTW PIŁKI

SIATKOWEJ ,

Wczoraj zdążyliśmy podać tylko wynik
ostateczny mistrzostw Polski w piłce siat-

kowej.

Dziś podajemy wyniki szczegółowe, któ-
re przedstawiają się następująco:

AZS, Warszawa—Łódź 2:0 (15:0, 15:9),

Cracovia—Ognisko 2:6 (15:8, 15:13) AZS.

Warszawa—-Ognisko 2:1 (15:10, 6:15, 15:5).

Cracovia—LŁódź 2:0 (15:13, 15:11), AZS, War

szawa--Cracovia 2:1 (10:15, 15:6, 15:93. Og-

nisko—Lódź 2:1 (16:14, 9:15, 15:7).

Wilno zajęło więc dopiero trzecie miej-

sce za AZS. warszawskim i Cracovią, któ-

ra nie potrafiła obronić tytułu mistrzow-

skiego.

WłOSI MISTRZAMI ŚWIATA.

Agresywni Wiosi zdobyli ubiegłej nie-

dzieli inistrzostwo Świata w piłce nożnej.

Pokonali oni Czechosłowację 2:1. Grze

przyglądalo się 50 tysięcy widzów, a w lo-

ży honorowej zasiedli dygnitarze Włoch na
czele z Mussoliniim, który osobiście wrę-
czył piikarzcm nagrody sportowe. 

Ža iSARSA

arcydzieło
Karoia Lamacza

„+ „NOC WRAJU".
W roli głównej najwięzsza gziszda doby cbecnej ANNA 6NDR A.

Na scenie całkowicie nowy program Rewjowy p, t. „HOPLJA ŻYJEMY”. „Тапдо!На"—

Największe

mlef“ z udziałem całego zaspołu

Nad program:

NICZCE.

wisez.

D
Na scanle:

Wasola atrakcje. —

w kinie «P A N» najlepsze filmy:
DZIS «POD PRĘGIERZEM» wyjątkowo fascynulący o niezwykłem napięciu film.

KGLOSALNA SENSACJA w)nast. programie:

„TAJEMNE MOCE" «
Dzlś! Wszyscy śp'eszq'e na wesoly tydzień — Szczyt
komizmu t humoru. — Najulableńsza para komików

Ceny :niżone.

NĄ RINGU:
W rol. gł.
rcz*oszna

pasników Począt

215 Imponująca premjera. Program 38 2.

| wioska, „la donna luminosa“.

; świecącą”

Kostrzewski, Nowak, Koźlicki w czasie 45, ' ganiach

 

FLIP į FLAP „noz OWA

„ Wrogowie Małżeństwa "
CENY POPULARWE OD 25 GR.

Dziś o godz 9 w. dalszy el
WALKI |

zapsśiczej o złoty pas oraz nagrody, — Bziś wsliczą:
Terne (Polsks) сеп!га Blernacki (Kraków), Langer
(Makk-bi-Katowice) contra Kraus (N'emty), Feresta
noff (Bułgarja) contra M szlo (Warszawa) Grabowski
(Polski olbrzym) contra Grenn (Austrja). Defilsda za

sk welz o godz. 9.15 wiecz.

z udzlsłem Stanisiawy Nowickiej, Niny Bie

 

Kobieta fenomen.
Przed kliniką psychjatryczną w Rzymie ła. Światło znikło.

a wszyst- | Od tej pory pacjentka była przedmiotem

świetine

badawczym wzrokiem detektyw policyjny,|powtarzały się w pierwszych dniach bez-

| pilnujący wejścia. Zarządzenie to  przej-|ustannie, W pewnej nocy stwierdzono,

,ściowe datuje się dopiero od kilku dni, od- |że światło promieniowało 21 razy z rozma-

j kąd w zakladzie w pokoju nr. 27 umiesz- itych części ciała pacjentki. Najczęściej ia-

Fa zostala Anna Monaio, obecnie naj- | le świetlne wypiywały z okolic serca, roz-

większym rozgłosem ciesząca się kobieta! praszając się w odległości kilku metrów.

„Kobietę | W innych wypadkach zauważono wielkie

przywieziono po długich nale- | pierścienie świetlne, które w pewnem od-

ze szpitala w Pirano do Rzymu, | daleniu od ciała pacjentki eksplodują. Wre-

ażeby tutaj w zakładzie, wyposażonym w 'szcie zarejestrowano także długie iskry;

wszelkie najbardziej nowoczesne urządze- ! wyskakujące z głowy, piers i rąk chorej.

nie, studjować na niej iencmeny świetlne, Pacjentka nic o tych ienomenach nie wie-

których jest źródłem. Lekarz, który prowa- | działa. Aczkolwiek w czasie trwania zja-

dzi obserwacje pacjentki, tak opisuje stan wisk jęczała i skarżyła się, bólów przy tem

rzeczy: nie miafa zadnych. Rodzina jej oswiadczy-

„Anna Monaro ma lat 40 * cierpi na ia, że chora i w domu nieraz jęczała, lecz

astmę, Jest spracowana, zamknięta w so- fenomenów świetlnych nigdy nie zauważo-

I bie i stroni od ludzi, Zrazu w szpitalu no.
|nic osobliwego u niej nie zauważono, dopie

ro po kilkudniowym pobycie pielęgniarka

;pewnej nocy ku wielkiemu swemu zdumie-

„niu spostrzegła, że w pokoju, w którym le- dzielają światło narośle r:.ka Jednostki

| żała Auna -Monaro, piynęlo silne, białe nerwowe potrafią z ran, zwłaszcza jeżeli

światio. Oczom jej przedstawiło się feno- | poprzednio napiły się alkoholu, emanować

menalne zjawisko: z piersi pacjentki doby-|matowe światło fosioryzujące. Slabe, držą-

wały się fale jasnego światła a równocze- | cę jinje świetlne zaobserwowano także do-

śnie sypały się iskry z jej głowy. Chora koja głowy osób w ostatniem siadjum gru-

obudziła się w tej chwili i zapytała; dla-| zjicy, oraz u konających trędowatych. Prze-

czego tutaj tak jasno, poczem znowu usnę- dęwszystkiem zaś znane są tego rodzaju

|ienomeny świetlne u jednostek w transie

REREROWTPERTYWZTOWOKCZTZCZEOSA (uśpieniu sztucznem), czyli u t. zw.medjów.

Anna Monaro jest, być może, medjum po-
WłOSI W DOSKONAŁEJ FORMIE ы : Iš е

Lekkoatleci Włoch są obecnie w dosko- | czątkującem, lub też znajduje się w stanie
2 | zbliżonym do medjalnego, z powodu zabu-

nałej formie. Ši
A ń 'h astmą”,

W najbliższą niedzielę zmierzą się cat, 1568 nerwowych, wywołanych astmą

z reprezentacją Polski, to też, wyniki lek-

koatletów Italji interesują nas bardzo.

Beccalli 800 mtr. przebył w czasie 1

min. 54,2 sek. Ralagliano na 400 mtr. zrobił

czas 49,3 sek, a Fabas skoczył wdal 7 mtr.

+ 24 ctm,

| Wynikii te przesądzają zgóry wynik me-

czu na korzyść Włoch.

„Tego rodzaju fenomeny świetlne —pi-

Sze uczony włoski — znane są nauce tak-

że skądinąd. Wiadomem jest, że uieraz wy-

!

 

Oprócz innych uczonych specjalne zain-

teresowanie okazuje fenomenem Guglielmo

Marconi, prezydent instytutu państwowego

dla badań przyrodniczych. On też przejął

śwarancję za wszelkie badania i analizy.

 

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

CEJZIKOWA REKORDZISTKĄ ŚWIATA|

Znana dobrze winianon: Cejzikowa usta|

nowiła wczoraj w Stanisławowie zupełnie | Broszury, tebele, zaproszenia aflsze

niespodziewanie rekord światowy w rzucie Jokólniki płakaty, bilety wizytowa

"oburącz dyskiem. Ceny konkurencyjne,

| Cejsikowa rzuciła 67 mir. 52 cmt. (le-| WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

wą ręką 29,33, a prawą 38,49).

Feldmarszałka* |

 

twórcy „C. K.

oraz „Lezglaka' wvk

CENY 02 25 GR.    ‘ й
S NEA
przez piękną cerę

do szczęścia
Zawsze będzie Pani z wdzięez-
nością wspominać ten znako-
mity puder Abarid, który czys
niąc z Niej piękną kobietę, za»
pewnił szczęście i powodzenie
w życiu. Puder Abarid chroni
i pielęgnuje Pami urodę.

PUDER

Ceny popularne:
25 grosry.

  

 

M wielka REWJA p. « GJutro będzie lepiej»
Gołębiowskiego, Merty Pepielewskiej i Seweryna Orlicra. Całkowita zmiana programu.

Na ekranie: Malodyjns opere!- Narzeczona zWiednia».
k», tchnąsa czarem wiedeńskim p. t.

łez, duetu Cesarskich, Stanisława Gozdawy-

Muzyka słynrego Frencl-
szka Lehara. W rol gł.

crarująca weglerka Marta Ejgert Ceny bil:t6w od 54 gr. Początek szansów: o godz. 4, 6,30, 8,30 | 10,30.
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MATURZYSTKA poszu
kuje posady nauczycielki
iub bony na wieš na sta-

 

Kucharz samotny poszu-
kuje posady do majątku,
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| Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

Brun* przypomniał sobie istotnie, jak starzec odradzał mu wyjazd
do Goodewagen w wieczór porwania profesora i jego córki,

—Ale z chwilą, kiedy dowiedziałem się, że nietylko że nie uśmier-
cono uczonego, ale że jeżo wynalazek miał być spieniężony, zamienilem
się w nieułtłaganego wroga Blumenthala i jego bandy. On zaś musiał się
tego domyślać, skoro jego człowiek próbował mnie zamordować wtedy
na bulwar:e Mont-Blanc...

— Dleczego więc — zapytał pan Lebon — wyjawiwszy nam część
prawdy, naprzykład nazwiska wspólników Blumenthala, usiłował pan
skierować nas na fałszywy ślad i wysyłał nas pan do Thonon?

—Dlatego, że i tak wiedzieliście już za dużo i że bylibyście za
wcześnie odszukali pałac w Vanchy...

—Za wcześnie?
— Tak. Za wcześnie, zanim moje przygotowania byłyby zakończone.
— Jakie przygotowania?
Starzec patrzył przez chwilę przed siebie nie odpowiadając. Potem,

jakby nie usłyszał pytania, ciągnął:
— Mój plan strategiczny nie powiódł się i przybyliście do Vanchy o

jeden dzien za wcześnie. Dlatego musiałem dokonać w dwie godziny te-
$0, na co przeznaczyłem sobie cały dzień. Ażeby mieć swobodę działa-
nia przez ie dwie godziny, zmuszony byłem nawet dość brutalnie po-
zbyć się pana, panie Brunonie Desvižnes!

ołarjusz. spojrzał znowu na zegarek ; znowu zacisnął mocno ręce.
Opanował się z wysiłkiem i parę razy odetchnął głęboko,

—wydawca ALEKSANDER ŻWIERZYŃSKI
к

- Drukarnia A. Zwierzyśskiego,

! — Chciałem zebrać tu wszystkich tych, którzy posiadali chociaż
drobną cząstkę tajemnicy fabrykacji złota... Wiedzia' m, że wszyscy ban-
dyci będą „lu następnej nocy i liczyłem na to, że i ; «1ów tu sprowadzę,

| pana, panie Lebon, pana Brunona Desvignes... i ;.na Jacques'a Ber-
! gmans a.

| Jacques zapytał z niewinną miną:
— A poco?

| Starzec wykrzywił się okropnie:
— Polo, žeby „was wszystkich mieć w rękach. żeby ani odrobina

prawdy, xtorą znacie, nie przeniknęła stąd dalej, żeby wszyscy ci, co
nazajutrz mogliby rozpocząć pracę nad odtworzeniem sekretu fabryka-
cji złota zriknęli razem, aby moja misja dopełniła się i aby świat nie
poznał tych wszystkich okropności, które są związane z posiadaniem ta-
jemnicy wziobu złota!...

Wszyscy mężczyźni wstali, Bergmans zbliżył «i ;aaa 6 żył się z groźną twarzą

— Laby ta tajemnica zniknęła, chce pan na Iki adzićpicia? ęła, pan nas wszystkich zgładzić,

Pan Paocoret wybuchnąt nagle przeraźliwym śmiechem, szczerząc
zęby w grymasie szaleńca, :

— Wszyscy znikniecie i ja wraz z wami... a tajemnica z nami!
Jacques podniósł rękę, ale powstrzymał go Bruno:

i — Poco? Ten człowiek 'est szalony...  Sprobujmy ‚ е
żyć drzwi... y probujmy raczej wywa

Nowy wybuch szyderczego śmiechu napełnił pokój j starzec za- |
skrzeczał:

es Za późno! Za chwilę wybuchnie olbrzymia masa szedytu, do któ-
rej przed kwadransem założyłem automatyczny zapalnik,

„Jacques rzucił się do drzwi i próbował je wyważyć. Ale mocny
dąb i żelazne okucia oparły się skutecznie potężnym uderzeniom. Przez
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ten czas Biuno zmagał się z niewiększem powodzeniem z kratami u okien.
, Rozległ się przeciągły okrzyk, jakby śmiertelnie zranioneżo zwie-

rzęcia. To wspólniczka bandytów wyła z przerażenia. Odpowiedział jej
złośliwy śmiech szalonego starca. W 'tym momencie straszliwa eksplozja
wstrząsnę » masywnemi murami. Waliły się sklepienia, podłogi zapada-
ły w oślepiających płomieniach i piorunowym huku.

, W obiokach kurzu kamienie, belki, szyby, dachówki leciały w po-
wietrze i jak grad spadały wokół miejsca, gdzie przed paru sekundami
wznosił się piękny pałac.

Bio8 iš i
*

' 5 Zielony gazon rozpościerał się przed białą jasną kliniką doktora
Z Szeroka, wysypana piaskiem i obsadzona czerwonemi ge-

ran;ami 121 | i i óciGap eja prowadziła od bramy do ganku ociemnionego płócienną

Aleja tą szedł powoli miody człowiek z аle; z pochyloną głową. P
| rękę mia; vodwiązaną czarnym iularem. EA

—Nareszcie pan jest, panie Bergmans. Czekają tu nz -Read i & ją tu ma pana od sa

Jacgies wyjąkal:
— Czekają?...
== Alež tak. Niech pan się pośpieszy! Panna Astrid odzyskała cał-

kowicie p: ytomnośći profesor Fonquerne twierdzi, że jest uratcwana...
Praw'e od miesiąca Jacques przychodził tu codziennie i zawsze le-

| karzprzyjmował $o z zatroskaną twarzą. Podczas wybuchu w Vanchy
: Astridbyia ciężko ranna i doznała wstrząsu i zapalenia mózgu, zagra-
żającego życiu, lub władzom un:ysłowym. Nie można było przed nią ukryć
śmierci ojca, który zginął na miejscu.

| (D. c n.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAMI JAKITOMICZ, =
х

 

 


