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Skoki ze spadochronem.
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RODACY!

W dniu 10 czerwca odbędą się w mieście Wilnie wybory do Rady
Miejskiej. Rada Miejska, która wyjdzie z tych wyborów, musi posiadać

| silną większość polską, stcjącą na gruncie katolickim i narodowym.
| Tyiko taga większość stanowić będzie godne przedstawicielstwo Wilna,

stolicy naszej dzielnicy, miasta szczycącego się zarówno swą pełną sła-
| wy tradycją, jak i chlubną rolą w teraźniejszości na:bardziej na Wschód

| wysuniętej placówki kultury katolickiej i polskiej.

 robek polskiego rzemieślnika, kupca, robotn!
broniącą przed zalewem żydowskim polskiej wytwórczości oraz polskiego
stanu posiadańia w mieście — nasze domy i dworki.

| morządu ; niezależności obywatelskiej. Nie są to czcze obietnice i puste

3 irązesy, ale słowa, za któremi stoją czyny. Wysiępujemy z podniesioną |

| przyłbicą, bez maski, nie kryjemy się obłudnie poza cudze tytuły, firmy |

i zasługi, a'e stajemy przed wami, Rodacy, jako obóz, który powołać się
może ze szlachetną dumą na swą pracę dla Polski i Wilna.

Zjednoczenie Wilna z Polską, całkowite i bez zastrzeżeń, było od

| początku i: jest zawsze wyznaniem wiary obozu narodowego, Przeciw-
| staliśmy się błędnym i zgubnym planom federalistycznym; pod hasłem

| wcielenia Wilna do Polski poszliśmy do wyborów do l-ej Rady Miejskiej
'wr, 1919 i zwyciężyliśmy, dając wyraz niezłomnej woli ludności należe-

|| Nia-do.Polski. . Pia m . ;
Г Wybcry do Il-ej Rady Miejskiej w r. 1927 nie dały większości obo-
owi narodowemu. W Radzie Miejskiej okresu 1927—1934 r. byliśmy
mniejszości i nie ponosimy odpowiedzialności za gospodarkę w tym

| (kresie prowadzoną. Była ona bezplanowa, chaotyczna, rozrzutna i spo-
| wodowała ogromne powiększenie zadłużenia miasta.

+ Te stosunki muszą obecnle ulec calkowitej zmianie. Zaležy to od
| Was, Rodacy! Nie możecie obierać ludzi, którzy gospodarowali tak nie-

umiejętnie i lekkomyślnie.
Samorząd miejski jest u nas ustawowo bardzo ograniczony i skrę-

powany wpływem władzy administracyjnej, tembardziej więc nie wolno
do tego dopuścić, by w Radzie Miejskiej zasiedli ludzie słabi, czy zależni,
którzyby dla karjery czy z obawy nie bronili tam rzeczywistego dobra
ludności 1 z samorządu miejskiego zrobili jego martwy cień.

Radrymi powinni zostać ludzie z charakterem i zupełnie niezależni,
którzy w granicach ustawy będą stali na straży niezawisłości samorządu,
i którzy będą rozważnie, ale z odwagą cywilną sprawowali kontrolę nad

| gospodarką magistratu. Tacy iudzie znajdować się będą na listach Naro-
dowego Komitetu Wyborczego.

” Radni-narodowcy byli w przesztošci i będą w przyszłości za roz-
šądną, oszczędną gospodarką samorządową; będą dążyli do tego, by
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Na LOTNISKU w PORUBANKU "

WIELKIE POPISY LOTNICZE
Ewolucje grupowe samolotów. Sztafeta iotniczo-samoshodowo-motocykiowa i t. d.

Dojazd autobusami z placu ratuszowege i spec. pociągami, Bilety w cenie zł. 0.25, 0.50, 1.— i 2. Szczeg. w programach. Początek o g. 14-ej.

Narodowy komitet Wyborczy
do Polaków—obywateli m. Wilna.

Pociąg szybowcowy. Konkurs baloników.

 

Tylko taka większość zapewni uczciwą iachową i oszczędną gospo- —
darkę w inieście, liczącą się ze stanem majątkowym obywateli, ochra-
niającą troskliwie polskie warsztaty pracy, w pocie czoła zdobywany do- |

ka i pracownika umysłowego, |

Tylko taka większość bronić będzie stale uszczuplanych praw sa-

odbedą się

 

Cała działalność w samorządzie musi być ściśle rzeczowa,
mieć na oku wyłącznie dobro publiczne, dobro społeczne, dobro ogólno-
narodowe, musi się kierować zasadą chrześcijańskiej sprawiedliwości
i katolickiej moralności.

Oto są lasła Narodowego Komitetu Wyborczego.
stanowczo, że pobudki narodowe i katolickie były i będą miarodajne dla
radnych naiodowców, jak są one motorem wszystkiego, co głosi i czyni
obóz narodowy.

Jestesmy ludźmi pracy 1 walki

głosy swe w dniu 10 czerwca na listy
Wilno, dnia 20 maja 1934 r.

PREZYDJUM KOMITETU: Bur-
hardtowa Janina — prezeska N.O.K.,
dr. Fedorowicz Zygmunt, Goiębiow-
ski Wojciech — kupiec, Jasieński
Roman — gen. w st. sp., dr. Komar-
nicki Wacław — proi. USB, poz!
na: Sejm, dr. Kodź Stanisiaw —-
dziennikarz, X. Songin Józei — ka-
nonik, X. Żebrowski Leon — ka-
nonik.

CZŁONKOWIE KOMITETU: Bi-
szewski Edward — inż., Bebko An-
toni — mistrz murarski, Bejnar An-
toni — gen. w st. spocz., Berezowska
Irena, Burhardt Aleksander — adwo-
kat, Borejszo - Wysockį Jan — wla-
ściciel zakl. stolarsk, Bulhakowa
Anna — członkini N.O.K., dr. Cy-
wiński Stanisław — doc. USB., Do-
mańska Edwarda — członk. N.O.K.,
Dorożyński Jan, Drewniak Jan —
właśc. zakł, piekarsk., Frliczka Fran-
ciszek — kupiec, Głowiński Anto-
ni — kupiec, dr. Gryglewicz Teo-
fil — profi, USB., Grużewski Mieczy-
sław — dr. praw, Imienicki Kazi-
mierz — właśc. nieruch., dr. Odyniec

o lepsze jutro dla Polaków,
c niezależność obywatelską,
o narodową gminę w państwie narodowem,
o katolicką sprawiedliwą potężną Wielką Polskę.

To też zwracamy się do polskiej
warstw, by zgodnie z dotychczasową tradycją oddała tłumnie i zwarcie

NARODOWY KOMITET WYBORCZY.

To szczytny i święty nasz cbowiązek, a nie — partyjnictwo.

ludności Wilna bez różnicy

Narodowego Komitetu Wyborczego.

sław — b. dyr. gimn., Rodowicz Jan
— właśc apteki, Renigier Szymon,
Renigierowa Zoija — nauczycielka,
Jankowski Wiktor — właśc. zakł,
ślusarsk., Jastrzębski Włodzimierz,
Jerzykowiczowa Kamila, Jasieński
Otton-Ryszard — em. kolejarz, Ku-
drewicz Eugenjusz — kupiec, Koja-
łowicz Artur — właśc. nieruch., Ko-
jałowicz Lucjan — właśc, nieruch,,
Kubilus Stanisław — inżynier, mag,
Kownacki Piotr — dziennikarz, Ku-
lesiński Bolesław,  Košciaikowska
Zofja, Kasperowiczowa Aleksandra
—mag. filoz., mag. Kiersnowski Ta-
deusz — adwokat, Korkuć Wilhelm
— właśc, zakł šlusarsk., Kaczanow-
ski Władysław — właśc. nieruch.,
mag, Mazurkiewicz Władysław, Ma-
lincwski Kazimierz — kupiec, Mic-
kiewicz Józeł — właśc. nieruch.,
Nowicki Waciaw,  Swolkieniowa

| Wanda — członkini N.O.K, Sien-
kiewicz Konstanty — przemysło-
wiec, Staniewicz Jan — właśc. nie-
ruchomości, Testewicz Marceli, Wi-
śniewski Stanisław — właśc, zakł. 

Oświadczamy |
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jest nielegalne wypożyczanie
poważne straty Wydawnictwom
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uczciwych czytelników jak i

zbawieni zostaną
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CENTRALNA KASA

LJ
skutki kryzysu

 

ZALESIONYCH BUD
PRZY SAMYM
PRZYSTANKU

od Wilna).

Informacji udziela
tel. 177.

CRAZ, wwa makiMAE ODC
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Hajpoważnijszą _spółdzelczą _iastytcją bankową w. Polce jest

arases SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
I najwyższe oprocentowanie.
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko Korzyść dia siebie, aie służymy także

|! sprawie publicznej.

OSZCZĘDZAJ w -CENTRALNEJ KASIE
„Wilno, Micklewicza 28 tel. 13-65.

 

 

Ostrzeżenie.
Wobec stwierdzenia, że w Wilnie w dalszym ciągu praktykowane

i czytanie pism, co przynosi
— Sta,a Komisja Wydawnictw Wi-

leńskich i afiljowanych w Wilnie ostrzega niniejszem zarówno nie-
sprzedawców, że winni pociągnięci

będą do odpowiedzialności sądowej, kolporterzy zaś prócz tego po-
pism do sprzedaży

Stała Komisja Wydawnictw Wileńskich
I aflijo" znych w Wilnie.
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rolniczego.

OWLANYCH DZIAŁEK

 

Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy wprzedaż:

PONARY
pod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW

4 Zwracamy specjalną uwagę na bliskošė od miasta, wyjątkowo suchą
i zdrowotną miejscowošė, doskonalą i tanią komurikację kolejową (14 min.

Parcele od 500 ziotych na dogodne splaty.
arząd, Wileńska 35 m. 10, od 10—2 i od 6—7-ej.

 

DRUSKIENIKI
Wacław — lekarz, Oszurko Michał krawieck., Wierzbicki Wacław —
—mistrz stolarski, Ostrowski. Fran-|mjr. w st. spocz., Wierzbicka Jadwi-
ciszek — gen. w st. sp. Piekarskiga— członk. N.O.K., Żukowski An-

k tządy w mieście Wilnie spoczywały w ręku polaków i katolików, a nie
Żydów lub ich sojuszników; by polskie warsztaty pracy: rzemieślnicze,

| przemysłowe i kupieckie oraz własność nieruchoma nie były obciążone

ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM
PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY
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‚ alka z bezrobociem przez celową i fachową organizację robót pu-| zef, Piotrowski Władysław —: właśc.ruchomości, Zwierzyński Aleksan- KWASOWĘGLOWE
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, Otwarcie wystawy «Len Peiski». V a ura rzą u na o wie. EWS S Ka u. 5.ra I lekarze specjaliści.4 7 w okiesledo 15 czerw! 1 I i i taksa k
: WARSZAWA. Pat. Dzis na tere-|li ministrowie i p. Prezydent R. Р.| RYGA (Pat) Prezes rady mini- RYGA (Pat). Wiceministrem o-| ZNIŻONE. — SEZON TRWA od. 15-gomajado.A paties
у = Doliny Szwajcarskiej nastąpiło|Witeł Prezydenta gen. Żeligowski. |strów Ulmanis wygłosił wczoraj światy mianowany sai ć s > $ я '

arcie wystawy targów „Len Pol-| Po przemówieniu ministra Klu-| wieczorem przemówienie w radjo., czasowy dyr. gimnazjum bialoruskie-
i*, urządzonej staraniem muzeum |kowskiego Prezydent przeciął zym-|Powiedział on m. in., że rząd daleki |so w Dźwińsku ks, Czamanis, ytuacja politycznaLitwy.

ъ przemysłu i rolnictwa Oraz twa|boliczną wstęgę w drzwiach chaty jjest od jakiejkolwiek zemsty i nikt| RYGA (Pat). Rada ministrów u-|  TALLIN (Pat). „Waba Maa” w nej powiedzał wówczas: „..rozdzie-
ł| biarskiego w Wilnie. dokonywując temsamem otwarcie| nie będzie cierpiał za swe przekona- chwaliła na wczorajszem swem po-|artykule swego naczelnego publicy-|lając niezależne odsiebie żagadnie-

Na uroczystość otwarcia przyby-wystawy. nia polityczne. Rząd rozpocznie na-| siedzeniu następującą deklarację: |sty Laamana omawia obecną sytu-|nią (miał tu na myśli sprawę memo-
; ; > ZE, tychmiast pracenad reiormą konsty- „Funkcje sejmudoprzeprowadzenia ację polityczną Litwy. randum i sprawę wileńską), rząd li-
p Aresztowanie paruset komunistów. tucji, by dać wyrazwoli narodu, któ- |reiormy konstytucji spełnia gabinet | Autor artykułu dowodzi, że od|tewski usunął najważniejszą prze-: ry pragnie utrwalićzdobycze z 15|ministrów, poczynającod godz. 23-ej|Litwy odsunęły się nietylko Niemcy, |szkodę do politycznego zbliżenia

7 WARSZAWA (Pat). Wczoraj sówki, Oba statki zatrzymano koło maja. W zakończeniu przemówienia|lub 15maja1934 r. Deklarację pod- ale i Rosja, więc zagadnienie zbliże-|państw bałtyckich”,

Nie <=. wiedze bóniocześsóka: Bielan i: skietoiaao to htzeju, Po premjer Ulmanis podkreślił, że rząd|pisali na miejscu wszyscy ministro- |nją do Polski stało się otwarte. Jest W tymsamym też duchu, pisze

?|aresztowały wiclu działaczy komu-| wylegitymowaniu i rewizji zatrzyma-| nie ma charakteru reakcyjnego, wie. Dziś ma być ona ogłoszona w |to temat aktualny, którym interesuje|dziennik „Waba Maa“ dag ЕĘĄTey rata Z оо ада о он at ika GA eać еа ое ееооа ы @одdsе
| Rych Świątek zorganizowali 3-dnio- wano kompromitujący materjał w G wyk uchwa- |ienie tej deklaracji przesądzone Z0- „Autor przypomina przebieg głoś-|ska na memorandum litewskie, któ-

; wą wycieczkę do Płocka na stat. |postaciodezw, uchwałpartji komu- paonkeasi Aveiro Ki Šrams staly losy sejmu. nej vsp Snt 2 = NE odpowiednich zmianach i uzu-
dk h „Baltyk“i „Gni zno“. Na stat-!nistycznej oraz ulotek i broszur © . R na uniwersytecie: owieńs ini, pod-| pełnieniach moś:oby się stać podsta-

|kach miały się 'odbyć wiece i ma- treści przeciwpaństwowej. p t # Go =t и d e kosói ażpain Pako ł ZE współpr2 >1 , ieczność zbli zenia się Litwy do so-
b ROCCA rotes wi Hid z bowo u wy > a. ae główniea metry 3S

młodzież, nagrodziła mówcę. „Współpraca taka pod lęd
| rasa litewska о związku państw bałtyckich. it era. W. dalszym ciągu aulor cytuje śkodekkio woliy DiW, byłaby Panika

|, RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą: granicznej. Dziennik uważa, że ob-| MOSKWA. (Pat). Z Berlina do: |lerao sytuacji gospodarczej ZSSR. ze ministra Zauniusa, wypowie-|ważna. Głosma teraz Litwa i ocze-
$|W stosunku do zagadnienia związku |jekcje niektórych pism łotewskich, |noszą, że chargć d'affaires ZSRR.|nie jest zgodne z prawdą i stanowi |Cziane na święcie estońskiem. Kie- kujemy od niej wniosków konkret-
‚ :‘П&п bałtyckie prasa litewska |podnoszących fakt, że związek bal-|W Berline złożył na ręce ministra| mieszanie się do sowieckich spraw rownik litewskiej polityki zagranicz- nych“ — kończy dziennik.

Agpystkich kierunków zajęła sr. tycki o jest Litwie, msa si A Pigża o minas) Katastrof odn łat
|Nisko życzliwe. „Rytas*—organ Ch.|są niesłuszne i krotkowzroczne. Ideą|Protest z p u  antysowieckich |zmar'ych z głodu w Rosji so ] 1

; ъ д"‚у'. …щ.ч'у‚е Litwy rozum-|związku jest wzajemne dsepióśew: napaści zawartych w mowie kancle-; kancierzHitler, głosząc protest, stanął astrofa wo nop atowca francuskiego. ;

|lym manewrem dyplomecji litew-|nie się od wszelkich niebezpie-|rza Hitlera na kongresie pracy.|w ten sposób na czele kampanii HAMBURG (Pat). Do Bremy sy- |cieczkę«po morzu Północnem, że w
4" ej, kładącym kres politycznej|czeństw. Chargć d'affaires Bessonow wska-|antysowieckiej w Niemczech. gnalizował okręt t-wa Norddeutscher |pobliżu wybrzeży belgijskich urato-
a ze Niemic w Nadbałtyce. Zdaniem „Musu Rytojus“ usiłuje również zał, że oświadczenie kanclerza Hit- Lloydu „Dresden', odbywający wy-|wał 5 osób, stanowiących załogę
@ ‚_:пц‚—ыесьдс Rzeszy do zagwa-|dowieść, że Litwa nie jest w takim (7 opadłego na wody wodnopłatowca

p.ttowania integralności „państw |stopniu zagrożona, jak to przedsta- WILEŃSKI francuskiej marynarki. Wodnopłato-

ślę tyckich wyraźnie dowodzi okre- |wia prasa zagraniczna. Zaintereso- wiec wysytal w nocy sygnaty S.O.S.,
| kięłych planów ekspansji niemiec-|waniePolski, Sowietów i Niemiec CENTRALA: PRYWATNY BANK HANDLOWY S.A. ODDZIAŁY: które sprowadziły „Dresden“ na

' tupi nad Bałtykiem. Opozycjny „Lie-|losem Litwy jest rodzajem gwarsn- Wilno, - założony w 1873 r miejsce wypadku tak, że wyczerpa-
nięQS Żinios” (ludowcy z zadowole- |cji jej niepodległości. Zreszta—„w|| MICKIEWICZA 8 : : Warszawa nych lotnikėw iuž w ostatniej chwili
“m stwierdza, że oddawna głoszo: |razie czego"—Litwa nie zaspokoiła- icz Załatwia wszelkie operacje wchodzące w zakres bankoweści Lid można było wciąśnąć kład
w przezeń hasła znalazły pod|by apetytów niemieckich—lnne pań- Telefony Przyjmuje wkłady na oprocentowanie a 2 PARE
upływem niebezpieczeństwa _nie- |stwa bałtyckie w takim samym sto- 316, 408, 445, 816. Uskutecznia przekazy.krżjowe i zagraniczne Suwalk! |———

m czyęzkiego oddźwięk w kierowni-|pniu narażone są więc na niebez- пнар ы…"{:‘е'з Dz ROSJI LEE: „iż Rozpowszechniajcie
: kołach litewskiej polityki za- pieczeństwo, co iLitwa. uo oRÓL Rabony Jałmużnicze „Caritasu",
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Nad północny
Zakątkiem Europy, w klórym о-,

bjawia się obecnie szczegolna ruch-

liwość polityczna, są wybrzeża Bał-
tyku na północ od Polski. Od począt-
ku r. b. ciągle coś tam jest w robocie,
od Litwy, przez Łotwę i Estonję, po

Finlandję, nie bez oparcia o więk-
szych sąsiadów, ZSRR, Polskę i

Niemcy. Złożyło się na to kilka róż-

nych przedsięwzięć. Wszystko jed-

nak ma swe źródła w zaniepokoje-

niu, przeniesionem z roku 1933, w

którem kanclerz Hitler objął ster

bardzo ożywionej Trzeciej Rzeszy, w

rok 1934, gdy piężność Niemiec cią-

gle się wzmaga a w dążeniach ich

jak wiadomo z podstaw ruchu na-

cjonalno - socjalistycznego, oraz pism
Hitlera, Rosenberg'a i innych, dużo
znaczy poszukiwanie t.zw. przestrze
ni do życia na wschodzie Europy.

Pierwsze przesięwzięcie wyszło z
Sowietów. Polityka Moskwy, zanie-
pokojona hasłami wschodniemi hit-
lerowskiej Rzeszy, które w czerwcu
r. ub. na światowym zjeździe gospo-
darczym w Londynie nie uiękły się
światła dziennego w słynnym me-
morjale Hugeberg'a, zatroszczyła się
szczególnie o wrota północne ku Ro-
sji, które tworzą Państwa Nadbał-
tyckie. W, połowie grudnia 1933 zwró
cił się ZSRR do Polski o wspólne po-
ręczenie nienaruszalności obszaru
Litwy, Łotwy, Estonji i Finlandji, a
w końcu grudnia 1933 o zamiarze
tym zawiadomiono te państwa, które
przyjęły to z radością, prócz Finlan-
dji, gdzie istnieją silne wpływy poli-
tyczne Niemiec. Dość, że do połowy
stycznia 1934 wiadomo było, że z te-
$o poręczenia przez ZSRR i Polskę
nic nie będzie, a także w czasie od-
wiedzin p. min. Becka w Moskwie w
połowie lutego 1934 tego się już nie
odrobiło, Wówczas, 28-go marca
1934, =p. Litwinow zwrócił się o ta-
kież wspólne poręczenie niepodleg-
łości i nieruszalności Państw Nad-
bałtyckich przez ZSRR i przez Niem
cy do rządu Rzeszy, który jednak
14-go kwietnia 1934 odpowiedział
odmownie, z uzasadnieniem bardzo
wątpliwej wartości, czego p. Litwi-
now nie omieszkał przyśwoździć w
nocie z 21-go kwietnia 1934, To po-
ręczenie nietykalności Państw Nad-
bałtyckich czyto przez ZSRR i
Rzplitą, czy to przez Z. S.R.R. i
Rzeszę, spaliło zatem na panewce.

Drugiem przedsięwzięciein, które
podjęły w tych stronach Europy rów
nież Sowiety, było przedłużenie pak-
tów nieagresji z ich sąsiadami za-
chodnimi, które zawarte były na
trzy lata, po rok 1935, o dziesięć lat
dalszych, do końca r. 1945. To się.
powiodio. Rząd Sowietów dodatko-
wemi umowami przeprowadził to
Re 4-go kwietnia 1934 z

tonją. Łotwą i Litwą, następnie 7
Finlandją, a wreszcie 5-$go maja 1934
także i z Polską, na czem głównie
Moskwie zależało ze względu na
dziesięcioletni układ nieagresji mię-
dzy Niemcami i Polską, poprostu
choćby dla równowagi.

Trzecie przedsięwzięcie wyszło z
Litwy Kowieńskiej, która, jako bez-
pośrednią sąsiadka Rzeszy, czuje się
od czasu, gdy to jest Trzecia Rzesza,
najbardziej nieswojo. Dnia  25-go
kwietnia 1934 zwróciła się Litwa do
Łotwy i do Estonji, przedstawiając
w obszernym memorjale, że pożąda-
ne jest bliższe związanie się obronne
tych trzech państw. Ta myśl Kowna
nie razi osczywiście zbytnio w Ry-
dze i w Tallinie, ale, jak świadczą
głosy tamtejsze istnieje tam poczu-
cie, że po pierwsze dla Litwy jest to
w tej chwili piiniejsze, niż dla Łot-
wy i Estonji, oraz powtóre, że po-
rozumienie tylko tych trzech państw
jest zabezpieczeniem niedostatecz-
nem. W tym duchu zapewne pójdą
odpowiedzi. |

Wreszcie czwartym szlakiem o-;
żywionego ruchu są obecne nastroje|
i stosunki między Litwą i Polską. WI

m Bałtykiem.
Litwie od końca r, ub. widać coraz
żywsze zaniepokojenie  niebezpie-

czeństwem od strony Niemiec i w

związku z tem złagodzenie niechęci

w stronę Polski, co wyrażało się w
ciągu ostatnich miesięcy raz w raz w
głosach pism a ostatnio bardzo do-
bitnie w rozprawie Litewskiego Klu-
bu Politycznego w Kownie z 2-go
maja r. b. pod hasłem nawiązania po
rozumiewań się z Polską bez takie-
go, jak dotychczas, uzależniania od
sprawy Wiilna. Że strony Polski, o-
bok ostrych oświadczeń p. ministra
Becka z 23-go marca 1934, oraz obok
wyjaśnienia w protokóle polsko-so-
wieckim 25-g0 maja r. b., že Sowie-
ty nie mieszają się w sprawy między
Litwą i Polską, widać, jak świadczą
choćby znane odwiedziny p. Zubowa
w Belwederze krótko przedtem, oraz
jego następne oświadczenie w Kow-
nie, że istnieje bardzo żywe zajęcie
tą zmianą nastrojów na Litwie.

Razem składa się to na całość,
bardzo przykuwającą uwagę ogółu
polskiego, który oczywiście pragnie
lepszego ułożenia się stosunków z
Litwą, w sposób pokojowy, bez ja-
kiejkolwiek niecierpliwości, bo sa-
mo życie, jak w wieku 14-ym, tak
wiedzie ku temu i w wieku 20-ym.

Stanisław Strcński,

Akcja hutolicka
i wybory.

Archidiecezjalny. Instyiut Akcji

Katolickiej w Wilnie rozesłał pod
datą 16 bm. (L. dz. 502/34) następu-

jący komunikat:

Do Parafjalnych Zarządów Akcji

Katolickiej Archidiecezji Wileńskiej.
Wobec licznych zapytań i róż-

nych fałszywych pogłosek, krążą-

cych na terenie Archidiecezji Wileń-

skiej w związku z udziaiem Akcji

Katolickiej w życiu społecznem i po-

litycznem, A. LL A.K. niniejszem ka-
tegorycznie oświadcza, że Akcja

Katolicka cała stoj i zawsze stać bę-

dzie na gruncie pozapartyjzym i po-

 

zapolitycznym, do polityki bezpo-

średnio się nie wtrąca.

Członkowie Akcji Katolickiej,

jako obywatele kraju, mają swobodę

należenia do takich lub innych stron-

nictw według swojego uznania i

przekonań, a więc i przy wyborach

śłosować mają prawo na takich kan-

„DZIEN

Co trzeba szanować...
Przemówienie p. Prystora, na któ-

re już kilka razy powoływaliśmy się,
nie przestaje budzić rozmaitych re-
tleksyj na łamach prasy.

Nic dziwnego, oczywiście.
Cytując w swoim czasie różne

zdania z tego przemówienia, pomi-
nęliśmy między innemi ustęp, w któ-
rym p. Prystor powiedzia:

„Należy gospodarzyć pieniędzmi

licznemi tak, aby przyniosły jak” najwięcej

dla dobra publicznego. Na grosz publiczny

jest przecież dużo amatorów i dużo naci-

sku. Nie wolno gespodarzyć tym groszem

lekkomyślnie. Nie wolno być dobrodziejem

z cudzej kieszeni. Nie wolno wydawać pie-

niędzy dla zdobycia sobie popularności! Nie
wolno w dysponowaniu tym groszem ulegać

protekcjom! Kto nie ma siły przeciwstawić

się — raczej niech się nie podejmuje gospo-

darowania groszem publicznym, albo zaw-

czasu ustąpi!

Słowa powyższe wywołały też w
prasie liczne komentarze. Przypomi-
nano wiele faktów z dziedziny go-
spodarowania funduszami publiczne-
mi,

P. Zygmunt Wasilewski w „Myśli
Narodowej' poświęca świeżo kilka
niezmiernie trainych uwag powyż-
szym wywiadom pł Prystora.

P. Prystor spojrzał na stosunki ze sta-

nowiska gospodarczego, które jest najpo-

pułarniejsze przy powszechnej skłonności

materjalistycznego widzenia spraw życia.

Nastawmy jednak ten kąt widzenia metodą

wyślenia narodowego na całość spraw cy-

wilizacji, w której i skarb, i gospodarka na-

rodowa, i państwowość są tylko poszczegól

nemi furkcjami, a wtedy będziemy musieli

znacznie rozszerzyc przykazania p. Prysto-

ra, rozbijając je przynajmniej na dekalog.

Grosz jest tylko jednem z dóbr żywej cy-

wilizacji. Skoro ona jest istnością psychiczną

i wszystko w niej jest tylko środkiem, to

spierać się można, czy w tym dekalogu
przykazania „szanuj grosz publiczny** stać

ma na pierwszem miejscu, Wiele rzeczy

trzeba szanować. A więc: Szanuj religję i

Kościół, które od tysiąca lat były główną
siłą idealnego wyciągu cywilizacji polskiej,

podczas, gdy bezbożnicy masońscy i żydzi,

bywający w modzie, niszczą Polskę,

Szanuj naród, który jest gospodarzem
w Polsce, i nie nastawiaj się na walkę z

nim. Szanuj mądrość tych, którzy już doszli

przed tobą do rozumienia, czem jest naród

dla państwa.
Szanuj prawo, bo inaczej będziesz miał

dżunglę, w której sam będziesz maipą.

pub-

Markus Turkow omawia w „Mo- dydatów, których według sumienia

WAŁA 200 ROACH?szlachetnych | Warszawy prof. Szymonowi Aszke-
obywateli kraju, oraz dobrych kato-

mencie' „duże znaczenie polityczne'*
jprzyznanią  premji literackiej m.

© prasy.
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Pokora i uległość rabów,

ąz ,nazemu:
lików. | w — Jest to wydarzenie, które posiada

Z poważaniem 1 znaczenie dla naszego życia kultural-
Archidiecezjalny Instytut |nego, bowiem bezpośrednio czy pośrednio

|ma ono znamię politycznej manifestacji od-
Akcji Katolickiej

(-) Dr. Kazimierz Niżyński

(7) Ks. Fr. Kafarski.

Jak z powyższego komunikatu
jasno wynika, Instytut Akcji Kato-
lickiej nie przystąpił do żadnego

Komitetu wyborczego. Członkowie

jego, jeśli biorą udział w wyborach

lub komitetach wyborczych, jak na-
przykład p. dyr Niżyński, to mogą
to czynić i czynią jedynie w cherak-

terze prywatnym i osobistym nie

zaś z tytułu należenia, albo piasto-
wania godności w Akcji Katolickiej,

ai
Najwięcej uporczywe

zaparcie
leczą szybko roślinne PIGUŁKI
KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.

Pudełko zawierające 30 pigułek —
zł. 2.50

Do nabycia we wszystk. aptekach.

24797/10/P.Z.A.A/34/25.

 |graniczenia się od barbarzyńskich prądów,

Które panują obecnie w sąsiednim kraju, od

zboczenia, które ma tak wielu zwolenni-
ków również w naszym kraju”,

Aszkenazy należy do wybitnego
rodu żydowskiego:

w— Należy przytem stwierdzić, że prof.
Aszkenazy, który pochodzi z wielkiej szlach
ty żydowskie (od „Chachama Cwi') pozo-

staje wobec nas, jako żyd, niestety, obojęt-

ny".

Ta sprawa oficjalnego stosunku
Aszkenazego do żydów, który prze-
cież wyraźnie podkreśla swoją ży-
dowskość, nie ma faktycznie znacze-
nia:

w — Natomiast zewnętrznie sprawa
Aszkenazego przedstawia się zupełnie ina-

czej. Nazewnątrz dla nich, dla jndofobów,

prof, Aszkenazy w ciągu całych lat był
środkowym punktem judoiobskiej naganki,
mianowicie w ich walce przeciw równo-

uprawnieniu żydów w Polsce",

Sprawą premji literackiej m. War
szawy stała się od pewnego czasu
symbolem walki między dwoma o-
bozami — wyrszicielem niezależnej

NIK MILENSKI

Szanuj warsztaty pracy narodu i ener-
śję wytwórczą ludności — siłę biologiczną

ustroju.

Szanuj godność ludzką, a przedewszyst-

kiem własną, jako miarę charakterów i

wartości.

Szanuj miarę rzeczową spraw: salus

reipublicae. Nie twoja osoba, ale rzecz i t. d.

it d.

Powyższe przykazania są przesłankami

dla każdej dalszej zasady postępowania, a

więc i dla tej: szanuj grosz publiczny.

Oczywiście! Gdyby się nie sza-
nowało zasad katechizmu, godności
ludzkiej, prawa, obyczaju tradycyjne
go, to pocóż szanować grosz publicz-
ny? Można go wówczas kraść, ile
wlezie...  

DYKTATURA W BUŁGARII.
LONDYN (Pat). Agencja Reutera

donosi wedle iniormacyj, jakie do-
tarły do Berlina, Wiednia i Biało-
grodu: król Borys bułgarski po-
wołał rząd, który ma charakter rzą-
du dyktatorjalnego. Według tych
iniormacyj aresztowano w Bulgarji
około 100 komunistów oraz wielu
polityków chłopskich z ugrupowań
radykalno-lewicowych. Ulice Sotji |
opustoszały a oddziały wojska z na-
sadzonemi bagnetami pilnują porząd-
ku na ulicach. Komunikacjateleto- |
niczna i telegraficzna jest prze-|
rwana.

SOFJA (Pat). Urzędowa agencja,
bułgarska ogłosiła dziś komunikat,
głoszący, że celem zaradzenia po-,
ważnej sytuacji politycznej wewnątrz
kraju oraz celem zapewnienią kra-
jowi odpowiedzialnego rządu jedno-
ści narodowej, król przy współudzia-
le armji powołał nowy rząd. Na
czele rządu stanął były minister ko-
munikacji Kimon Georgjew. Agen-
cja urzędowa dodaje, że rząd w swej
polityce zagranicznej jest ożywiony
duchem pokojui dążyć będzie do
utrzymania dobrych stosunków z
mocarstwami a przedewszystkiem z
państwami sąsiedniemi. W polityce
wewnętrznej rząd kierować się bę-

dzie wolą zapewnienia pokoju we-
wnętrznego w ramach jedności naro-

dowej i dążyć będzie do przezwy-

ciężenia kryzysu gospodarczego i
moralnego, jaki przeżywa Bułgarja.

kultiry polskiej i wyrazicielem kul-

tury żydowskiej oraz wpływów ży-
dowskich w Polsce:

„ — Należy przytem wspomaieė,

premja literacka m. Warszawy była stale

polem waik politycznych między endekami

i Ł zw. umiarkowanemi kołami polskiemi.

Właśnie w czasach największych naga-

nek przeciw Aszkenazemu maniiestowai on

przynależność do żydowstwa, zjawiał się

mafiiestacyjnie w synagodze warszawskiej

it p“

Żydzi są zadowoleni, że udało się

i w tym roku upokorzyć Polaków w

stolicy ich własnej Ojczyzny:

„ — Przyjmujemy z zadowoleniem traf-

ną uchwalę składu sędziowskiego war-

szawskiej premji literackiej dla prot, Szy-

mona Aszkenazego, jako laureata i określa-

my ten czysto literacki iakt, jako wydarze-

nie pierwszorzędnej moralnej wartości”.

Kpiąc z gojów, Saul Wagman w
1925 r. m. im. pisał:

„ — Mącimy modlitwę rabów i zakłó-

TWARZ BEZ PIEGÓW
TO IDEAŁ KAŻDEJ PANI

KREM CAZIMI
METAMORPHOSA

UDELIKATNIA CERĘ-ZAPOBIEGA
TWORZENIU SIĘ PIEGÓW,WĄG

   

   

      

 

SOFJA (Pat). Bułgarskaagencja
urzędowa donosi, że król Borys
podpisał dziś dekret zwalniający
rząd premjera Muszanowa. Następ-
nie drugim dekretem mianował Ki-
mona Georgjewa prezesem rady mi-
nistrów oraz ministrem spraw zagra-
nicznych

SOFJA (Pat). Król podpisał de-
kret rozwiązujący izbę deputowa-
nych,
WIEDEŃ (Pat). Wiedeńskie biuro

korespondencyjne donosi z Sofji:
Powołanie nowego rządu „silnej rę-
ki* odbyło się przy zachowaniu
wszelkich środków ostroznošcį 2
udziałem oddziałów wojska i po-
Ней. Dziś o godz. i-ej w nocy
wszyscy oficerowie garnizonu sofij-  skiego zostali i do koszar.
O godz. 2,30 oddziały wojska, wspar-

 

Akcja sabotażu w Austrji.
WIEDEN. Pat. — Według  twier-

dzeń narodowych socjalistów w no-
cy z 18 na 19 b. m. dokonano w
różnych punktach Fustrji 15 zama-
chów na objekty kolejowe. Szcze
gólnie miała ucierpieć kolej wscho-
dnia. Most pod Pumperadorfem zo-
stał wysadzony w powietrze. W po-
bliżu Tęlmerbach i Amstetten zo-
stały zerwane szyny. Pod Salzbur-
giem obalono maszty elektryczne,
wskutek czego miasto pogrążone

RÓW, RS
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|sta ustawiono karabiny maszynowe:

ZMARSZCZEK I INNYCH.

s£GA

te przez policję, obsadziły ważniej*
sze punkty stolicy. Na ulicach mia”

Przed gmachem sobranja, przed bu*
dynkami publicznemi oraz
stwami ustawiono silne pos
W. nieznacznej wysokości nad mia*
stem krążyła eskadra samolotów. W.
ciągu 11 godzin stanu wojennego
który zniesiono o godz. 12-ej w po”
łudnie, nie było wolno mieszkańcom
stolicy opuszczać swych miesz
wobec czego ruch na ulicach |
zupełnie, Komunikacja telefoniczna
i telegraficzna była przerwana.
ciągu trwania stanu wojennego nowy
gabinet obradował w komendzie po”
licji, gdzie opracowywano dekrety;
o" król Borys natychmiast podpi
sywał. 3

 
mnošciach. W Tyrolu został wysa”
dzony most pod Hochzirl. Również
zamachy dokonane zostały na kolel
południowo-wschodniej.
„Kola rządowe przekonane są. że

wszyżtkie te zamachy były syste-
matycznie przygotowane przez na“
rodowych socjalistów w tym celu,
zby uniemożliwić ruch świąteczny
na kolejach austrjackich. Zamiaf

się. było przez półtora godziny w cie-

LONDYN (Pat). Z Nowego Jorku,
donoszą, że wczoraj w biały dzień
dokonano znowu zuchwałego napa-|
du na bank w Feint w stanie Michi-

 

Zuchwały napad na bank. |
Dilinger znowu na widowni.

dyta w towarzystwie 2 kobiet stał|

ten jednak, jak zaznaczają, nie udal | 
#'

na stražy przy karabinie maszyno“
wym, nastawionym na bank na wy“
padek, gdyby bandyci znajdujący
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gan. Przebieg napadu był następu- |się w banku natrafili na czynryopór:
jący: WI chwilę po odjeździe opan-|Świadkowie zajścia twierdzą, że jed-
cerzonego samochodu, który przy- |nym z bandytów był słynny bandyta
wiózł do banku 100 tys. dolarów,| Dillinger. Mimo natychmiastowej ak-
kilku bandytów podjechało samo- |cji policji, która wysłała samoloty

 

chodami przed bank, Sześciu rabu-
siów: weszło do wnętrza banku i pod
groźbą rewolwerów zabrało 30.000
dolarów. Przed gmachem inny ban-

 

H. Fink w „tlajncie'* analizuje ro-

lę Romana Dmowskiego w sprawie
żydowskiej.

Pauperyzacja żydów w Polsce za camy milczenie pokornych ognistym zewem:

wolność”. („Nasz Przegląd N. 98 z 1925 r.).
|!

NN A, EA
|

Zbyteczny wyjazd zagranicę! Zbyteczne|
używanie zagranicznych wód mineralnych |
i toli przeczyszczających. — Lepsze mamy
w kraju! WODA GORZKA MORSZYŃSKA
i NATURALNA SÓL MORSZYŃSKA są
niezastąpionym lexiem w schorzeniach żo-

|lądka, jelit, wątroby i nadmiernej otyłości.
|Do nabycia w apiekach i składach aptecz-
| rych, 5441—11 4

 częła się przed wojną na skutek boj-
kotu: 3 ТОр оаыМАЬ

„ — Kiedy to Dmowski rzucił w pod-
niecone przez niego masy polskie hasło:
„swój do swego po swoje”. Wówczas za-

czął się gospodarczy upadek polskiego ży-
dowstwa. Już powierzchowny rzut na go-

spodarczą budowę żydów w Poisce przed
bojkotem w porównaniu z położeniem w
pierwszych latach polskiej państwowości
wykazuje nam, jak wielką była ruina, spo-
wodowana nam przez ten bojkot
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dla wyśledzenia bandytów, uciekają”
cych samochodami, zdołali oni zbiec
bez śladu.

RZA

Autor porówywa stan w Kon
gresowce w 1897 r. i 1921 r., oraz w
Malopolsce w 1900 r.i 1921 r., we-
dług pięciu rubryk: Ja rolnictwo, b)
przemysłu i rzemiosła, c) handlu, d)
komunikacji, e) urzędów i wolnych
zawodów: : Eos }ias

w — Niewątpliwieporównanie liczb z |
roku 1897 z położeniem w 1921 1. poucza
nas, że wyraźny upadek żydowstwa polskie
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 go w tym okresie jest bezpošrečnim wyni-
kiem silnej naganki bojkotowej endeków.
O żadnym kryzysie wówczas nie wiedziano;
o żadnym etatyźmie, ani monopolach „Nie

można znaleźć innych przyczyn upadku, jak
tylko propagandę bojkotową”.

nie powinną być biernem oddaniem nie jest ani ch-ześcijańskie, ani tem.
Q lojalności katolików Ale nawet wobec złej władzy, prawo Boże, opierając się o te słowa

katolik będzie zawsze lojalny i nie Zbawiciela, zwalniawyraźnie chrze-

będzie wypędzał djabła za pomocą |ścijan w zakresie sumienia, które
wobec państwa i władzy.

* działał w rokoszach, zamachach sta-
Wszystko, co piszemy poniżej, są

to właściwie truizmy, które dlatego
tylko trzeba przypominać, że w dzi-
siejszej Polsce, niestety, z wyraźną

' złą wolą, nawet odwieczne prawdy
chrześcijańskie są rozciągane na ło-
żu tortur i fałszów.

Otóż lojalność chrześcijan, w
szczególności katolików, wobec każ-
dego rządu, jest faktem notorycznie
znanym i uznanym. Opiera się ona o
słynny tekst św. Pawła w lišcie do
Rzymian (XII, 1-2): „Niemasz
zwierzchności, jedno od
Boga. A które są, od Boga są po-
stanowione. Przeto kto się sprzeci-
wia zwierzchności, sprzeciwia się u-
stanowieniu Bożemu”.

Na tekst ten powołują się zwłasz-
cza ci, którym Kościół powierza rzą
dy duchowe. Więc n.p. przed paru
miesiącami na zjeździe Prezesów
Akcji Katolickiej w Krakowie ks.
biskup Adamski przypomniał słowa
powyższe. Ale i w największej opre-
sji katolik nie zapomina o swym obo
wiązku wobec państwa i n.p. arcy-
biskup mohylowski Hołowiński przy
swym ingresie w r. 1851 za czasów
Mikołaja I powołał się na ten tekst..

jeden z |Uczynił to też w r. 1925
późniejszych jego następców, biskup

 

Cieplak, przez sądem bolszewików.
Więc rzecz jest jasna, — byle

Belzebuba, t. zn. nie będzie współ-

nu, czy w innych aktach buntowni- pamiętać o wnioskach, wypływają-
cych ze słów powyższych. Oto nale-
ży definitywnie usunąć nieporozu-
mienie, które chętnie krzewią ludzie
przewrotni, jakoby konieczna lojal-
ność wobec władzy pociągała za so-
bą jakowyś indyferentyzm i nihilizm
moralny, jakoby religja nasza zabra-
niała nam moralnej oceny rządu i

tem samem rzeczowej i umiarkowa- rzy was uciskają”, (do Tessal. LIL ją i każdego ich sporu ko-

nej wobec niego opozycji. Toć jeśli
mówimy: wszelka władza pocho-
dzi od Boga, akcentując wyraz:
wszelka, to tem samem stwier-
dzamy, że i władza zła (n.p. władza szeństwa wobec świeckiej władzy,
Nerona, który właśnie rządził w tym daje nam Pismo Św. Są to słowa sa-
czasie, gdy św. Paweł list ów pisał)
też od Boga pochodzi, czyli, że wła-
dza może być nietylko błogosławień- wj a co jest Bożego Bogu”.

czych, ani nie będzie ich pochwalał
i gloryfikował, pomnąc, że „przez
jednego przestępstwo — na wszyst-
kich ludzy spływa potępienie" (do
Rzymian V, 18) i że nie należy „żad-
nemu złem oddawać” (do Rzymian
XII, 17), bo „mnie pomstia, mó-
wiPan,ja oddam' (do Rzymian
XII, 19) oraz „sprawiedliwa jest u
Boga, żeby oddał uciśnienie tym, któ

rodz. 1,6).
I drugi tekst. jeszcze bardziej о- iR rzysięgą' (do żydow, VL,16). | przed t. zw, statolatrją, t. zn. przed

bowiązujący chrześcijan, ale zara-
zem ustanawiający granice posłu-

mego Chrystusa: „Oddajcie
co cesarskiego cesarzo-

stwem poddanych, ale równie dob- (Mat. XXII, 21).
rze próbą i doświadczeniem, wresz-

cie karą, zesłaną przez Opatrzność, gwa fronty i uczą nas jednocześnie, |graniczenie posłuszeństwa przewi- stwową: wszystko dla państwa,
w zupełnej anaitogji n.p. do choroby
(porównaj księgi Hioba II), To też
Mickiewicza słusznie wkłada w usta

X. Piotra słowa: państwa i władzy

Słowa te zwrócone są nieraz na

co należy, oraz czego nie należy od-
dawać cesarzowi”, czyli, że wy-
raźnie ograniczają lojalność wobec

tylko do tych
Jeśli kto władzę cierpi, nie mów, spraw, które obywatel ma od pań-

że jej słucha, у stwa i przez państwo, kładąc tem sa-

Bóg daje czasem w ł a- mem tamę nadmiernym. uroszcze-

dzę w ręce złego ducha. niom państwa. Rzecz jasna n.p., że|drugiej ostateczności: oto lojalność:

 

 

jest od Boga, nie zaś od „cesarza”.
W tej dziedzinie godzi się nawet
oprzeć państwu, jak to stale czynili
chrześcijanie, i ten sam sw. Paweł,
lub nasi przodl:owie, ostainio n. p.
w diecezji wileńskiej za rządów bi-
skupa Zwierow cza, który zakazał
Katolikom posyłać dzieci do t. zw.
szkół cerkiewnych, acz władza tego
się domagała. Toteż również przy-
sięga jest nienaruszalna i jej złamanie
jest zbrodnią. „Albowiem ludzie
przez większego niż sami przysiąga-  mic, ku potwierdzeniu jest

Wszelkie prawo. acz w genezie swej;
jest dziełem ludzkiem, jednak, po-|
parte przysięgą. nabiera sankcjire-|
ligijnej i przekroczenia jego żaden;

uCesarz” wymagać nie może; prze-
ciwnie, w tym wypadku znowu go-
dzi się oprzeć władzy, żądającej od;
nas złamania przysięgi i nieposłu-
szeństwa prawu. (Tego rodzaju о-

duje zresztą także prawo świeckie).
Powyższa nauka Chrystusa na-

kazuje tedy wyraźnie wobec władzy
państwowej krytycyzm iumiarkowa|
nie. Jeśli zatem opozycja wobec,
władzy nie może nigdy przekraczać,
ram lojalności, to unikać trzeba i,

| tamy: į

|esto.

i bezkrytycznem zapatrzeniem się w
autorytet władzy, Owszem, ks. pry-
mas Hlond ma zjeździe prezesów
Akcji Katolickiej w r. 1932 w Po-
znaniu słusznie zwracał uwagę, że
jeśli w Hiszpanii spadły ciosy na
Kościół, to nie bez pewnej winy hie-
rarchji kościelnej, która zbyt ściśle
wiązała swe losy z bytem monarchii. ;
Tymczasem Kościół winien być stale
niezależny od tej lub owej formy
rządów, od tej lub owej konjunktury
politycznej.

Wogóle państwo w oczach chrze-
ścijanina, acz jest cennem dobrem,
nie jest bynajmniej świętością, to też
Papież Pius XI słusznie ostrzega

ubóstwieniem państwa, którego śla-
dy, będące korsekwencją niewoli i
nadmiernej tęsknoty za pań-
stwem, widzimy dziś często w Pol-
sce. Oto n.p. w Nr. 122 wileńskiego
„Słowa”* we wstępnym artykule na-
czelnego publicysty tego pisma czy-

„Blok stworzył ideologję pań-

reipublicae suprema lex
'To jest słuszne, to jest dobre

i tak być powinno... Nasz rząd i nasz
Blok uważają, że ideologja pań-
stwowa: „wszystko dla pań-
stwa' jest jedyną odpowiednią ide-
ologją dla całego społeczeństwa”,

Otóż, niestety, to rozumowanie

salus,  

bardziej katolickie. Zasada: salus
reipublicae suprema lex esto, in-
teres państwa jest najwyższcm pra-
wem, więc rzekomo wyższem nawet
od prawa Bożego, to maksyma po-
śgańska Dwumastu Tablic, ale chrześ
cijanin, pomnąc na słowa Chrystusa:
„Szukajcie naprzód Królestwa |
Bożego i sprawiedliwości Jego, a
reszta będzie wam przydana“
(Mateusz, VI, 33), — wie, że w tej
to reszcie mieści: się też i dobro pań-
stwa, któremu winniśmy oddawać
bardzo dużo, ale bynajmniej nie
„wszytsko“, jak chce „Słowo”.
Owszem, Kościół nawet w świeckim
porządku rzeczy bardzo stanowczo
ogranicza ingerencję państwa, tłu-
maczą n.p. w Encyklice Papieża Piu-
sa XI p. t, Quadragesimo* że „jest
naruszeniem sprawiedliwości, gdy
się przydzieli większym i wyższym
władzom społecznym to, co mogą
wykonać mniejsze i niższe społecz”
ności”, Jeśli więc n.p. państwo dąży
(tłumaczy dalej Encyklikaj do umniej
szenia autorytetu rodziny i stara się
wyręczyć ją w wychowaniu dzieci,
krępując
prywatną w szkolnictwie, to takiem
postępowaniem „wyrządza szko
dę wielką i podrywa porzą-
dek społeczny.

w pojęciu i istocie swej wspomagać
komorki wielkiego ciała społeczne:

    

     

 

    

      

 
jednocześnie inicjatywę|

Wszelka bo- |
wiem czynność społeczna powinna |;
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_ Arcypasterz odwiedził

"W. dniu

   

  

skich szkół powszechnych m. Wil-

jutro urządza kwestę uliczną na ko-

| członków stowarzyszenia
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le wszystko: jednostki, rodziny,

|prawo moralne i dakanog obowiązu-
Ją państwo w: tej samej mierze,
|lednostkę i rodzinę", że „niema pod

 |słońcem władzy, którejby wolno by-

KRONIKA.
JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?

Najpierw miejscami chmurno z
przelotnemi deszczami ize skłon-
nością do burz we wschodnich
dzielnicach Polski, potem rozpogo-
dzenia i lekki wzrost temperatury,
począwszy od zachodu kraju. Słabe
wiatry lokalne, w wileńskiem pół:
nocno zachodnie i północne.

DYŻURY APTEK.
Deii w mocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego — ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-08), Jurkowskiej ! Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —
ul. Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-
kie 1» przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— 0). E. ks. Arcybiskup-Metro-

polita Romuald Jałbrzykowski, jak
już donosiliśmy zamieszkał w rezy-
dencji arcybiskupiej w  Trynopolu,
gdzie mając odpowiednie warunki,
spokój i ciszę wraca powoli do
zdrowia.

Wczoraj zrana Arcypasterz opu-
ścił Trynopol i parę minut po g. 6
przybył do Wilna. Arcypasterz udai
się do kościoła św. Jana, gdzie
przez dłuższy czas spowiadał wier-
nych. Następnie o godz. 10 rano

J. E. ks. Bi
skupa Michalkiewicza, z którym
rozmawiał w sprawach archidiece-
zjalnych.

Po tej wizycie J. E. ks. Arcybi-
skup odjechał z powrotem do Try-
nopola. :

W dniu dzisiejszym Arcypasterz
również przybędzie do Wilna i zra-
na będzie w kościele św. Jana spo-
wiadał wiernych, poczem około
11 r. powróci do Trynopola, dokąd
w tym czasie przybędzie ks. Biskup
Michalkiewicz 1 ks. kanclerz Sa-
wieki.

—Zlelone Świątki. Dziś z powo-
du święta Zesi. św. Ducha we wszyst
kich kościołach wileńskich odpra-
wiene zostaną uroczyste Msze św,
w czasie których kapłani wygłoszą
okolicznościowe kazania.

— Pieigrzymki do Kaiwarji.
wczorajszym do Wilna

przybyło z górą 5.000 pielgrzymów
1 pątników z różnych powiatów Wi-
leńszczyzny i Nowogródczyzny ce-
lem odbycia pielgrzymki do Kalwa-
rji. Niezaleznie od tego do Wilna
przybyło kilkanaście procesyj wiej:
skich z księżmi. Procesje udały się
do Kalwarji.

ы Н Z MIASTA.
|| — Kwesta na kolonje letnie.
Zrzeszenie Komitetów  rodziciel-

na w czasie Zielonych Świąt dziś i

lonje letnie dla dziatwy szkół po-
wszechnych i apeluje tą -drogą do
ogółu mieszkańców Wilna z prośbą,
by nieskąpili grosza na tak požy-
teczny cel. j *

=SPRAWYUNIWERSYTBCKIE.
— Wystawa Mickiewiczowska

uStulecie Pana Tadeusza” w Bi-
bljotece Uniwersyteckiej w, Wilnie
(ul. Uniwersytecka 5) otwarta do 27
maja, również w czasie Zielonych
Świąt, od godz. 10-ej do 7-mej wie-
czór. : :

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Komitet akcji w sprawie

skreślonych z listy studentów,
wyłoniony na wainem zebraniu

Biatnia
Pomoc Pol. Młodz. Akadem. U.S B.
w dn. 2 maja 1934 r. wzywa wszyst-
kich zainteresowanych do zgłosze-
nia się we własnej sprawie do lo-
kalu Bratniej Pomocy (ul. Wielka 24)
gdzie Komitet urzęduje w godz.
19—21 od dn. 22 b. m. do dnia 26
b, m. włącznie.

 

go, nigdy zaś mie rozbijać
ich, ani pochłaniać. Sprawy
zatem mniejszej wagi i zabiegi skąd-
inąd drobiazgowe powinna władza
państwowa pozostawić niższym ze-

społom”.
Jest to więc, jak widzimy, wy-

raźne, potępienie tych etatystycz-
nych tendencyj, które w powyższym
artykule wielbi „Siowo“. To samo
czytamy w konkluzji Encykliki:

„Niech więc kierownicy państwa
będą przekonani, że im doskonalej
śród rozlicznych zrzeszeń panuje
hierarchiczny porządek
z zachowaniem pomnocniczej inter-
wencji państwa, tem wybitniejszy bę
dzie i autorytet społeczny i społecz-
na działalność, tem lepszy i szczęś-
liwszy byt państwa”. I odwrotnie:
przewaga interesu państwa nad wol-
toscią obywateli i całego społeczeń-
stwa marusza hierarchiczny porzą-
dek, wynikający z prawa Bożego.

Specjalnie na gruncie polskim
cyklikę Quadragesimo spopulary-
ał słynny List Pasterski Pryma-

ta Polski, Ks, Kardynała Augusta
Hlonda, datowany z Gniezna 28-g0

ietnia 1932, gdzie czytamy, że nie
Państwo, lecz „prawo Boże obejmu-

Uarody i państwa”, że „przyrodzone

co

— Akad. Koło Misyjne zaprasza
koleżanki i kolegów na wycieczkę
do Trok dn. 21 bm. Msza św. o godz.
"Jej w kościele św. Kazimierza.
"Zbiórka przed kościołem 0 godz.
17,30 rano.

ODCZYTY.
— Odczyt inž. Glaimana. Sto-

į Warzyszenie Techników Polskich w
|.Wiilnie w lokalu własnym przy ulicy
| Wileńskiej 33 organizuje cykl zebań
dyskusyjnych, na których ma być
|poruszona sprawa podniesienia sta-
inu gospodarczego Wileńszczyzny,

(W. ramach późniejszych zebrań
dyskusyjnych będzie wygłoszony
dnia 22-go maja o godz. 19.30 przez
p. inż. Glatmana, dyrektora elek-
ttrowni miejskiej, odczyt na temat
„Potrzeby energityczne Ziemi Wi-
leńskiej'" (węgiel, woda, torf, drzewo)

'Wstęp wolny i bezpłatny. Osob-
ne zaproszenią rozsyłane nie będą.

Z ŻYCIA STUWARZYSZEN.
— Z Chrześc. Związku służby

żeńskiej im. Sw. Zyty. Dziś odbędzie
się plenarne zebranie członkiń
Chrześc. Związku służby żeńskiej o
godz. 6-ej wiecz. (18) przy zaułku
Kazimierzowskim Nr. 3.
— Podziękowanie Zarząd Kuła Pań

L. O. P. P. bardzo serdecznie dziękuje wła-
ścicielom maj. Werki, pp. Spinkom, za bez-

interesowne udzielenie parku i budynku i
wiele innej pomocy przy urządzaniu impre-

zy „Podwieczorek w Werkach“ | +

Pozatem też serdeczne podziękowanie

zarząd składa Dowództwu korpusu oficer-

skiego i podoficerskiego Daku za urządze-

nie, specjalnie dla urozmaicenia tej impre-

zy, konkursów hippicznych i strzelnicy.
W] konkursach wzięła udział 3 dywizja

artylerji konnej, wystawiając 6 koni, kon-

kursy odbyły się dzięki inicjatywie pułk.
Kędziora.

Ponadto zarząd składa podziękowanie
pułk. Stowaszowi i pułk. Biestkowi za u-
dzielenie orkiestr a kapitanowi Młoszow-
skiemu za użyczenie firgonów do przewie-

zienia potrzebnych rzeczy z Wilna,

SPRAWY SZKOLNE.
— Państwowa komisja egzamina-

cyjna dla kandydatów na nauczucieli
szkół średnich w Wilnie ogiasza, że
egzaminy dla kandydatów na nauczy
cieli szkół średnich, (naukowe i pe-
dagogiczne) w okresie wicsennym
b. r., a zarazem ostatnim dia egzami-
nów starego typu, odbywać się będą
od dnia 5 do 9 czerwca br. roku.
Kandydaci, którzy pragną przystąpić
do egzaminów w tym okresie winni
zgłosić się w: tym celu piseianie do
*kanceiarji "egzaminacyjnej w termi-
nie do 25 maja b. r., składając jed-
nocześnie przepisaną opłatę, która
wynosi za egzamin naukowy (klauzu
rowy i ustny) 84 zł., za egzamin pe-
dagogiczny 56 zł.

Rozkład ; terminy egzaminów bę
dą podane do wiadomości kandyda-
tów, drogą ogłoszenia w lokalu Ko-
misji egzaminacyjnej (Uniwersytet,
ul. Uniwersytecka 3, II p..).
— Czteroklasowa szkoła po-

wszechna ziemska (typu rozwojowe-
śo) imienia Św. Michała przy kla-
sztorze P.P. Bernardynek w Wilnie
ul. Św. Anny 13. m. 12 przyjmuje za-
pisy codziennie do 1-go czerwca od
$. 8 rano do 6 wiecz.

Opłata miesięczna b. przystępna.

a

ło nakazywać podwładnym czyny

B. S.A.

przeciwne dekalogowi“, že  „рай-
stwo nie jest uprawnione wszyst-

NAJNOWSZE MODELE na SKŁADZIE
Dogedue warunki

DAY 1 €enn'ki na żądanie
JAJWIĘKSZY SKŁAD

CZĘŚCI ZAMIENNYCH
PRZEDOTAWILIELSTWO:

Wilno, Mickiewicza 9.

ko zagarniać, wszystko wchla-
niać i monopolizować', gdyż „błędna
i nieetyczna jest ta polityka, która
dla doktrynerskiego etatyzmu nisz-
czy pożyteczne przedsiębiorstwa
prywatne, oraz zasłużone instytucje,
stworzone przez obywateli i społe-
czeństwo', Toteż, konkluduje Do-
stojny Książe Kościoła: „Nie można
więc z prawem Bożem pogodzić pew
nych współczesnych dążeń do zu-
pełnego podporządkowania obywa-
teli celom państwowym, do wyzna-
czenia obywatelom jakiejś służebnej
roli i do rozciągnięcia zwierzchni-
ctwa państwowego na wszystkie
dziedziny życia”,

(Widzimy zatem, że lojalność wo-
bec państwa i jego organów jest o-
bowiązkiem chrześcijanina i katoli-
ka, będąc nakazana przez Kościół,
ale przezeń także lojalność ta jest
ograniczona do właściwej miary, któ
rą, gdyż przekraczamy, wpadamy w
błąd nadmiernej uległości wobec
państwa lub nawet w statolatrie,
czyli w błąd jeszcze gorszy, niż brak
lojalności wobec państwa. Toteż ka-
tolik winien się równomiernie strzec
obu tych ostatecznośc, i oddawać ce
sarzowi tylko to, co jest cesarskie-
go, ani o jotę więcej. '

Katolik,

 

  

 
| gadanka rolnicza.
| Transm.

DZIENNIK MILENSKI|

Wczoraj zakończyły się obrady
niemiecko - polsko „ sowieckiej kon-
ierencji związkowej, w sprawach
taryfowych komunikacji  polsko-
sowiecko-niemieckiej.

Stronę polską reprezentował na-
czelnik wydziału ministerstwa ko-
munikacji p. Matoga, stronę nie-
miecką — dr. Schmidt z dyrekcji
Breslau, stronę sowiecką — p. Kir-
sanow, pełnomocnik komisarza lu-
dowego dróg komunikacji w Mo-
skwie. Pozatem udział w konieren-
cji wzięli przedstawiciele minister-
stwa spraw wewnętrznych, dyrekcji
wileńskiej i radomskiej. Obrady kon-
ierencji trwały od 25 kwietnia do
18 maja włącznie.

Nie bacząc na obszerny porzą-

Teatr I muzyka
— Miejski Teatr Letni wpz po-

Bernardyńskim. Dziś, o godz. 8'ej m. 30

wiecz. po raz drugi doskonałą komedja

Szkwarkina pt. „Cudze dziecko” — z p.

Sabą Zielińską w roli głównej. Swietna ko-

medja ta pełna humoru i pogody w ujmują-

cej formie przedstawia życie nowej mło-

dzieży sowieckiej na tle starego pokolenia

reprezeatowanego przez rodziców bohater-

ki sztuki Mani i speca-inżyniera ubiegają-

cego się o jej rękę. Reżyserja -- W. Czen-

įerego. Dekoracje — W, Makojnika.

— Dzisiejsza popołudniówka, Dziś o

godz. 4 popołudniu dana będzie współczes-

na komedja Devala pt. „Towariszcz“.

Sztuka ta jest osnuta na tle žycia emigran-

tów rosyjskich w Paryżu. Ceny propagan-

dowe.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dzisiej-

sze widowisko. Dziś odbędą się dwa

przedstawienia: popoł. o g. 4 po cenach
propagandowych ukaże się barwna i melo-

ne”, Wieczorem o g. 8.30 ostatnia nowość

repertuaru, doskonała operetka Benatzkie-

go „Noc w San Sebastiano”, która na pre-

mjerze osiągnęła wielki sukces artystyczny.

W rolach główniejszych wystąpią: Halmir-

ska, Łasowska, Dembowski, Detkowski,
Domosławski,  Rewkowski,  Szczawiński,
Tatrzański i inni. Balet w układzie Ciesiel-
skiego wykona efextowne tańce i ewolucje.
Opracowanie reżyserskie M, Domoslaw-
skiego. Ceny letnie, Akademicy korzysta-

ją ze specjalnych ulg biletowych,
— Poniedzidłkowe widowiska w „Lut-

mi”. Jutro odbędą się dwa widowiska: po-

południu o g. 4 po cenach propagandowych,

pełna młodzieńczego humoru i werwy ko-
medja muzyczna Horowicza „Niech żyje
młodość!" w obsadzie premjerowej. Wieczo-

rem o $. 8,30 po raz 4-ty wspaniale wysta-

wiona, melodyjna operetka Banatzkiego,

kompozytora op. „Pod białym koniem* —
„Noc w San Sebastjano“,
— Teatr Objazdowy — dziś w Wolo-

żynie, jutro w Szczuczynie — świetną ko-

medję pt. „Kobietka z eleganckiego świa-

ta”; ю
? 1 h lalki

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 20 maja 1934 r.

9,00: Czas. 10,00: Nabożeństwo z Ryn-
ku, 11.57; Czas. 12.05: Słuchowisko z dzie-
dzińca na Wawelu. 12.30: Poranek muzycz-
ny. 13.00: Feljeton muzyczny. 15,00: „Pie-
lęgnacja posiewna pól* — odczyt. 15.20:
Koncert. 16.00: Słuchowisko dla dzieci.
16.30: Transm. fragm. meczu tenisowego
Polska—Francja. 16.45: Kwadr. liter, 17.00:
„Odżywianie dzięci i młodzieży na wio-
snę“ — pogad, 17.15: „Wesele Krakowskie”
18.00: Słuchowisko. 19.00: „Ciotka Albino-
wa mówi!' Codz. odc. pow. 19.30: Radjo-
tygodnik dla młodzieży, „Myśli wybrane”.
19.52: Muzyka lekka. Dzien. wiecz. 21.00:
Transm. z Gdyni (Trąbka i capstrzyk). 21.02
„Pod znakiem półksiężyca i minaretów—
felj. Godzina życzeń (płyty). Wiad. sport.
ze wszyst. Rozgłośni. 22.25: Wesoła fala
lwowska. Kom. meteor, 23.30: Muzyka tan.

Poniedziałck, dnia 21 maja,
9.00: Czas. Muzyka. 10.30: Nabożeń-

stwo. 11.57: Czas. Kom. meteor. 12.15: Fe-
stival orkiestr wojskowych. 14.00: Pieśni
majowe. 1415; Transm. z Nowego Sącza
zakończenia zaw. kajakowych. 15.00: Po-

15.20: Muzyka, 15.30:
fragmentu z Il* lotu półn.-wsch.

Polski. Reportaż z lotniska na Porubanku.
16.00: Koncert dla młodzieży (płyty). 16.45:
Kwadr. liter. 17.00: Pogad. krajcznawcza.
17.15: Koncert. 18.00: Kecital špiewaczy.
18.20: Audycja żołnierska. Rozmaitości.
Codz. odc. pow. Wil. kom. sportowy. „My-
śli wybrane”, 19.52: Koncert. 21.00: Transm.
z Gdyni (Trąbka i capstrzyk). 21.02: „Ma-

 
dyjna operetka Kalmana „Manewry jesien-|

Zakeńczenie obrad konferencji kolejowej
niemiecko - polsko - sowieckiej.

dek dzienny, obejmujący liczne spra-
wy o charakterze regulaminowym,
taryiowym i reklamacyjno-rachun-
kowym 0 znaczeniu zasadniczem,
prace konierencji dzięki rzeczowe-
mu ujęciu zagadnień przez wszyst-
kich jej uczestników bez wyjątku,
dały pomyślne wyniki we wszystkich
sprawach, jakie konierencja zała-
twiała i niewątpliwie ten dobry wy-

|
|

|woju przewozów między
| Niemcami i Sowietami,

Delegaci niemieccy i sowieccy,

Polską,

dziś rano opuścili Wilno, udając się
przez Warszawę do swoich stałych
miejsc zamieszkania.

Samowola samorzątów w nakładania
podatków.

Jak wiadomo, wszelkie nakłada-
nie podatków przez samorządy musi
być unormowane i ustalone w: dro-
dze ustawowej. Ministerstwo Spraw
Wiewnętrznych zawiesiło ściąganie
szeregu opłat. Jednak niektóre gmi-
ny wprowadzają ukryte podatki pod

postacią różnych opłat szaiwarko-
wych 1 t. d. [ak więc żąda się od
niektórych mieszkańców wpłacania
opłat rogatkowych, drogowych, o-
pierając się na orzeczeniu Sądu Naj-
wyższego, że opłata nie jest podat-
kiem. Pod pozorami szarwarku ścią-
ga się podatek na brukowanie ulic,
ną zakiadanie urządzeń, które w in-
nych gminach pokrywane są z ogól-
nego budżetu. Gdy mieszkaniec zgła
sza się do gminy i chce odrobić szar-
wark, otrzymuje odmowę, natomiast
|nakłada się na niego obowiązek za-
płacenia od 3 do 5 złotych za teore-
tycznie przepracowany dzień, Ilość
takich dni dochodzi do 20. W, tej
sprawie zgłoszone zostały skargi do
władz centralnych.

Monopol żydowski.
Co pewien czas odbywają się w

Gdyni aukcje owocowe (przewodni-
czy tym aukcjom prezes BBWR w
Gdyni, p. Kawczynski, równocze-
śnie wicedyr, gdyńskiej (zby przem.-
handlowej), na które zjeżdżają kup-
cy z Warszawy, Łodzi, Krakowa i
Poznania, Przedmiotem obrotów są
obecnie z reguły pomarańcze hisz-
pańskie, cytryny włoskie i palestyń-
skie cytrusy (grejpiruty).

(Warto śledzić komunikaty o
przebiegu i wynikach tych aukcyj.
Dzięki'nim bowiem dopiero można
zorjentować się jak dalece handel
owocami w Polsce jest opanowany
przez żydów. W rzędzie tych, któ-
rzy dokonali transakcji i najwięcej

byli zainteresowan w; aukcji, powta-
rzają się prawie stale te same na-
zwiska; lsler z Gdyni, Epsztejn z Ło-
dzi, Mikler z Warszawy, £ymmel-
man z Warszawy i tak dalej. Jeżeli
dodać do tego, że większość skle-
pów detalicznych z owocanu jest w
rękach żydowskich, okazuje się że
cały, rentowny zresztą handel owo-
cami w Polsce od góry do dołu, jest
przez żydów opanowany,

Nie wiadomo czy w związku z
tem pozostaje m. in. fakt, że z ryn-

ku owocowego prawie znikły w о-
stainich latach pomarańcze włoskie,
a ich miejsce zajęły pomarańczei
śrejpiruty palestyńskie, Klientom,
domagającym się smaczniej:zego o
wiele owocu włoskiego, proponuje
się „pardessy”.. Przed kupiectwem
chrześcijańskim dziedzina handlu o-
wocowego, leży jeszcze odłogiem.

Iawentaryzacja
fiory_swiatowej.

Sowiecki instytut hodowli roślin
opracowuje  ożzecnie pełny spis

 

 

 &а optymizmu” — felj, 21,17: Recital
skrzypcowy. Wiad. sportowe z Rozgłośni.
22.10: Logogryf muzyczny. Kom. meteor.
23,05—23,30 Muzyka tan.

2 2А KOTAR STUDJO.
Mikroiony na lotnisku.

W drugi dzień Zielonych Świąt mikro-

fony rozgłośni wileńskiej znajdą się o godz.
'15,30 na lotnisku w. Porubanku, skąd dany

będzie reportaż c fragmentach II lotu
półn.-wschodn. Polski.

Utwory Paganiniego.

,Wśród plejady kompozytorów i. wirtu-

ozów wieku ubiegłego osobliwe miejsce
zajmuje genjalny skrzypek Paganini, dokoła;

postaci którego już za życia krążyły nie-|
samowite legendy. Gra jego nacechowana|
była prawdziwym demonizmem i niezwykłą
żywiołowością. Paganini był nietylko wy-

konawcą ale i kompozytorem i pozostawił,

po sobie szereg kompozycji o swoistym

charakterze, Kilka z nich usłyszą radjo-

słuchacze w poniedziałek o godz. 16,30 w

audycji z płyt gramofonowych, nagranych
przy udziale pierwszorzędnych solistów.
W programie m. in. „Taniec czarownic”
w wykonaniu V. Prihody.

Recital Eugenji Umińskiej,

Znakomita skrzypaczka nasza Eugenja
Umińska odniosła poważny sukces -arty-
styczny na Koncercie muzyki-reprezentacyj-

wszystkich znanych roślin са świe-
cie. Dotychczas ustalono, że w In-
djach znajduje się 21.000 gatunków
roślin, w Chinach Południowych —
26.000, wBrazylji i Ameryce Po-
łudniowej — 40.000, w Atryce Za-
chodniej — 13,000, a na wyspie
Borneo — 11.000. W: Syberji znajdu-
je się zaledwie 5.000 gatunków, a
ma Kaukazie — 6.000, Badania te
wykazały, że 90 proc. istniejących
na kuli ziemskiej roślin nie jest wy-
karzystanych przez ludzi.

Szymanowskiego, Ha banera Ravela i Min-
strels Debussy'ego. Akampanjuje prof. Je-

rzy Lefeld.

Konkurs ort iestr wojskowych.
Koncerty ork jestr wojskowych cieszą

się wielką sympał ją i popularnością. Wy-
starczy spojrzeć 'na tłum, podążający zwy-

kle za grającą Ży wego marsza orkiestrą, na

uradowane twar ze maszerujących w rytm

dziarskiej muzyk i,

To też z zdidcywoleniem przyjmą radjo-
słuchacze wiad om ość, że Polskie Radjo w

poniedziałek o godz. 12,15 rozpocznie dwu- nej, jaki odbył się w Moskwie. Pu powro-
cie stamtąd artystka wystąpi w radjo w
poniedziałek 21 bm, o godz. 21.15 z recita-|
lem, zawierającym w pierwszej części So-| natę b-dur Locateilego, w drugiej części

godzinną trans mi:;ję konkursu orkiestr woj-
skowych, który odbędzie się we Lwowie,

a do którego st ają zespoły orkiestrowe 11

i 12 Dyw. P'iec hoty oraz orkiestry kawa-
lerji i konnej, a rtylecji.

nik przyczyni się do dalszego roz-|-

po złożeniu obowiązujących wizyt,|

muzyka nowsza — a mianowicie 3 Miły,

 

Przy zaparciu stolca, wzdęciu brzucha,
łagodnie działająca naturalna woda gorzka
wPrackckaJóxcia" daje łatwe wypróż-
nienie, uwalnia organizm od pozostałości w
jelitach. Pytajcie się lekarzy. 8475
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Wczoraj rozpoczął się 2 iot pół-
nocno-wschodniej kolski, którego!
(program skiadai się ze ziotu kome-
towego do Wilna w dniu wczoraj-|
szym, z lotów okrężnńch, jakie mia-
1у się odbyć dn. 20 bm. oraz z poka-
zów na wileńskiem lotnisku Poru-
banku w dn. 21 bm.

Wskutek niepomyślnych warun-
ków atmosierycznych z 10 maszyn,
jakie zostały zgloszone do tego lotu,
ukończyiy lot, przybywając do Wil-
na, jedynie dwie maszyny, miano-
„wicie KWD-5 z aeroklubu war-
szawskiego z pilotem Steianem Iwa-
'nowskim i podróżnym Jerzym Osiń-
'skim oraz maszyna RWD-> z aero-
;klubu gdańskiego z pilotem Steia-
'nem Kryńskim ; podróżnym Wikto-
"rem Jeją. Dwie maszyny przerwały
swój lot w Moiodecznie a o innych
aparatach narazie brak wiadomości.

 

-5: Р ОЯ Т.
Lot. północno-wschodniej POlSKI.

w«__ Burza pokrzyżowała program.,

w

  MAOK
TĘPI ROBACTWO    
 

Ze względu na kiepskie warunki
atmosteryczne nastąpua znuańa w

| programie, mianowicie loty oxrężne,
zapowiedziane na ZU bin, zostaiy
przeniesione na 41 bm. kiorego to

ania również mają się oabyc po-

kazy, sain ala odai
 

W poniedziałek odbędą się popisy i

lotnicze z następującym programem: próba #

lądowania, chrzest szybowców, skoki ze
spadochronem, defilada samoiotów, kon-

kurs lotników p. n. „wileński gordon

bennett", start sztaiety samolotowo-moto-

cyklowo-samochodowej, nalot samolotów

nieprzyjacielskich na Porubanek i obrona

lotniska przez samoloty myśliwskie, zbija-

nie baloników, a o godz. 21 ogłoszenie wy-
ników i bankiet wsaliGeorges'a. Zawody

poniedziałkowe rozpoczynają się o godz.

12 min. 30.

ŚWIĄTECZNE IMPREZY SPORTOWE.
Dwa dni Zielonych Świąt zostaną wy-

;korzystane przez sport« W Wilnie mieć
jbędziemy szereg ciekawych imprez.
| Na uwagę w pierwszym rzędzie zasłu-

gują zawody lotnicze na Porubanku.,

| Prócz zawodów lotniczych, które

ściągną niewątpliwie tłumy widzów na

lotnisko do Porubanka, mieć będziemy dwa

mecze piłkarskie z Gedanją.

Dziś o godz. 16 min. 30 na stadjonie przy
ul. Werkowskiej Gedanja rozegra mecz z

W. K. S. Jutro zaś Gedanja grać będzie
na tem samem boisku z Makabi. Mecze te
budzą dość duże zainteresowanie.

Z imprez lekkoatletycznych mamy
dzisiaj zawody Ogniska K. P. W, z udzia-
łem lekkoatletów przyjezdnych z Pruszko-
wa. W programie następujące konkuren-

cje: 100 mtr., 400 mtr., 1500 mtr., 5000 mtr.,

sztaieta 4X100 mtt, sztaieta olimpijska,

skoki: wdal i wzwyž, rzuty: granatem, dy-

Sukcesy Jędrzejowskiej.

BERLIN (Pat). W, piątek w mię-

dzynarodowym turnieju tenisowym
Rot - Weiss w Berlinie Jędrzejowska

odniostą drugie zwycięstwo, bijąc

w. grze pojedyńczej pań p. Noel w

stosunku 3:6, 6:1 i 6:3.

Akcja sędziów
o poprawę płac.

Jak się dowiaduje agencja PID
Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów
R. P. opracowało memorjał w spra-
wie poprawy płac członków  magi-
stratury sądowej.

Miwałanie oszczerstw.
IW piątek przed sądem okr, w

Warszawie miał się odbyć proces,
wytoczony przez ks, Nuncjusza
Marmaggiego i proboszcza św.
Krzyża ks. Lorka redakcji miesięcz-
nika „Wolnomyśliciel''.

Pismo to twierdziło, jakoby ks.
Lorek za chrzest na łożu śmierci
pos. japońskiego Kawai wziął 5 tys.
zł. i jakoby do chrztu zniewolił po-
sła nuncjusz Marmaggi oraz że ca-
łe przejście Kakai na katolicyzm
odbyło się pod przymusem,

Na rozprawie ks, Lorek po ©-
świadczeniu redaktora „Wolnomy-
šliciela“, že coła wszystko co napi-
sał, oraz przepraszą nuncjusza Mar-
maggiego i ks. Lorka, zrzekł się o-
skarženia. Wiobec tego sprawę umo-
rzono. La asi Valiaii >

‚ ОВУШАТЕТЕ
Z dymem pożarów...

srożących się we wszystkich krańcach
kraju idzie Wasze mienie i dorobek

 

 
  

skiem i kulą. Zawody odbędą się o godz.
11 na stadjonie Ośrodka W. F. Wstęp bez-
płatny. Wszyscy zawodnicy Ogniska pro-

szeni są o przybycie na start.

Z ważniejszych imprez w Polsce trze-
ba wymienić mecz tenisowy Polska —
Francja, która przysłała do nas dwuch

swoich rezerwowych graczy: Legeay i Le-

sueura.
Na Dunajcu odbędą się międzynarodo*

we wyścigi kajakowe.

Piłkarze klubów żydowskich rozegrają

mecz w Warszawie z reprezentacją Buda-

pesztu.

W Łodzi berlińska Minerwa walczy z

piłkarzamiŁ.T.S.G.iŁ.K.S.
W Kopenhadze w poniedziałek piłkarze

Polski rozegrają mecz z Danją. W Berlinie

w turnieju Rot-Weiss bierze udział Ję-

drzejewska, w Budapeszcie gra Stolarow,

w Atenach kongres olimpijski.

Q puhar Davisa.
PARYŻ (Paij. W piątek rozpo-

częło się w Paryżu 3-dniowe spot-
kanie Francja—Austrja o puhar Da-
visa. Po pierwszym dniu prowadzi
Austrja 2:0. Rozegrano 2 gry poje-
dyńcze, które dały następujący wy-
nik: Boussus — Matejka 6:1, 6:1,
6:4 a Merlin — Metaxa 4:6, 8:6,
6:2, 6:2.

Jak młodzież myśli
i do jakich związków należy.
Kuratorja szkolne otrzymały o*

kólnik o zarządzeniu rejestracji
wszystkich organizacyj pozaszkol-
nych, do jakich należy młodziez
szkół powszechnych, zawodowych
i średnich.

Rejestracja ta mą objąć wszelkie
organizacje, a zarządzono ją w ce-
lach informacyjnych i w celu wyba-
dania nastrojów.

Oczekują  wydanią zarządzeń,
zabraniających młodzieży należenia
do wszystkich organizacyj, któreby
obejmowały także elementy poza-
szkolne, młodzież bowiem może na-
leżeć tylko do takich organizacyj,
które podlegają bezpośrednio dozo-
rowj szkoły i nauczycielstwu.

Zarządzenie takie są niezmiernie
znamienne. Władze szkolne wiedzą
najlepiej, do jakich organizacyj mło-
dzież należy i jakie wśród niej panu-
ją nastroje, Przeprowadzenie ankiety
specjalniej musi mieć specjalne cele.

 

 

‚ 5а!1а 00 wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

_о4 11 — 3 1 ой 6—8 wiecz.

ly W boty jałmożnicje „Čaritasų“
[uż taopalizyłeś Się?

Ruch wydawniczy
Drogi naszego zboża.

 

 wieloletniej pracy na marne! Przygotuj-
cie się zawczasu dla ochrony przed tym

niszczącym żywiołemi!
Nasza suchoproszkowa gaśnica „Kolibri”
w cenie tylko 20,— zł, oznacza 100%

bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
Gaśnica  „Kolibri* jest najtańszą na
rynku polskim i polecana przez najpo-
ważniejsze Komendy Straży Pożarnych

w kraju.
Żądajcie natychmiast ofert i opinji mia-

rodajnych władz.

EUROPA P.S.H., Katowice, Marjacka 22

 

  

  

    
  

   

 
WYPADKI.

— Wypadł z lokomotywy maszy-
nista, Między stacjami Bieniakonie
i Bastuny wypadł z parowozu po-
mocnik maszyn'sty Krystol Mieczy-
sław z parowozowni Lida, doznając
ogólnych obrażeń. Pociąg został za-
trzymany i zabrał poszkodowanego
do szpitala w Lidzie. Dodać należy,
iż Krystol wypadł skutkiem własnej
nieostrożności, nie zamknąwszy wej-  ściowych drzwiczek na parowóz, 

Czy zastanawiał się kto kiedy, jedząc

kawałek chleba, gdzie wyrosło ziarno, któ-

re przemielone posłużyło piekarzowi do wy-

pieku? Wiosną i jesienią, kiedy pcziom wód

jest wyższy, mieszkańcy z nad Wisły i War-

dy nieraz widza głęboko zanurzone nałado-
wane zbożem barki, płynące do Gdańska,

lub Wartą i Odrą do Szczecina. Różnemi

drogami zmierza ziarno do magazynów, róż-

memi drogami wędzuje po kraju * wychodzi

zagranicę. Zajmujący o tem, ilustrowany

pięknemi zdjęciami feljeton przynosi ostat-

ni, (20) numer „Ilustracji Polskiej”, w któ-

rym znajdą Czytelnicy pozatem c:ekawy wy

wiad z Brygidą Helm. Uzupełnierie boga-
tego w treść numeru są artykuły pomniej-

sze, jak „Świat się rozbraja”, Potrójny ślub

cesarza Annamu'" i t. d, mnóstwo zdjęć ak-

utalnych z kraju i zagranicy, wreszcie zwyk-

łe działy stałe, jak odcinek powieściowy,

nowela, humor, mody, strona młodzięży, po*
mysłowe rozrywki umysłowe t. d.

„Ilustrację Polską” nabywać można u
wszystkich  kolporterów i w administracji

„Dziennika Wileńskiego”, Wilno, ul. Mo»

stowa 1.

 



+ 1 м m ė

GRODNO (Pat). Wojskowy Sąd
Okręgowy z Wilna na sesji wyjaz-Z KRAJU.
|dowej w Grodnie w trzecim dniu

Dalsza konserwacja ruin zamku wTrokach. rozprawy sadowej wsprawie nada
Po świętach w Trokach rozpo-įsię będą pod kierownictwem wileń: | Wyrok,EEPO

czną się pruce koserwacyjne ruin| skiego urzędu konserwatorskiego| zan;. b. płatnik por. Kopeć Stani-

zamku w Trokach. j potrwają z górą trzy miesiące. sław na 7 miesięcy więzienia j wy-

Prace konserwaterskie odbywać daleniė z Korpusu Oficerskiego,

27 gospodarstw poszło z dymem.

BARANOWICZE (Patj. Dnia 17 się na sąsiednie zabudowania i stra-

bm. z przyczyn dotychczas nieusta-,wił 27 gospodarstw. Pastwą pożaru

lonych we wsi Kuliki, gm. dobro- padły sprzęty gospodarskie, inwen-

myślskiej, powstał pożar w zabudo- tarz martwy i częściowo żywy.

waniach Wiołczka Aleksandra. Po- | Straty wynoszą 36.250 zł.

żar wskutek silnego wiatru przeniósł |

Aresztowanie notorycznego oszusta.

Wskutek wniesionych licznychįszące około 2,508 zł. i nie sprowa-

skarg aresztowano niejakiego Do-|dził żadnych towarów, jak również

reckiego Aleksandra, który zorgani-|nie wydał żadnej pożyczki, lecz pie

zował w Niewiarowiczach spółdziel-|niądze sobie przywłaszczył.

nię i kasę pożyczkową: przy wspolu- Jak się obecnie okazalo, Dore-

dziale rolników, mieszkańców po-|cki podobnych nadużyć dopuścił się

bliskich miasteczek i ziemian. w pow. brzeskim i w r. 1927 w Po

Dorecki zdołał od przeszło 300|leskiem i na Wołyniu za cebył ska-

osób_ pobrać różne udziały, wyno-|zany na dwa lata więzienia,

° DZIŚ PO CENACH ZNIŻONYCH od 25 grosz
Potężna rewelacja światowych ekranów, film porywający š nialošėją myśli i rozmachem realizacji p. t.:

„DEMON ZŁOTA«
Dla młodzieży również d' wolony.

 

Niezwykle sprytnego oszusta nie-
jakiego Kiloszyna aresztowano w
m. Duksztach, który uruchomił
fikcyjne biuro meljoracyjne i począł
przyjmować pracowników z kaucja-
mi,

Zgłosiło się kilkunastu naiwnych,

Polskie ar
Dnia 22 b. m. przybędzie do 'War-

szawy specjalna misja wojskowa Bra
zyli z gen. de Castro na czele.

Misja zabawi w Polsce około 10
dni i zwiedzi ośrodki naszego prze:
mysłu wojennego. Przybędzie z Bru-
kseli, gdzie ma swoją stałą siedzibę
w Europie, 1

Zwracają uwagę, iż Brazy.ja inte-
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DZIŚ. Wielka uczta ėla melomanėw. Slynny na caly šwlat fenomenalnyśpiewak na miarę CarusaI

Ra ZE SZMIDT reke orot WIEDEŃSKIEJ SWIAT NALEZY
treść, wzruszająca melodyjna muzyka, €udowne krajobrazy. Film mė-
wionyI śpiewany po niem!esku. Nad progr. Atrakcje.

Seanse o 4, 6, 8 | 10,15.KELIU
 

Nareszcie nadszedł i ocenzuroewany dawnoocze-

 

€=5 |PRZEDOSTATNI DZIEN! Dziś słynny na ceły Świat film lotniczy

=| F 13 IID ZKM (S== Int «LE6J0N SMIERCI»
и Niezwykłe dzieje kobiety-szpiega. Krew w powietrzu. już nieodwołalnie w zę dniach premjera w kinie

i Dziś początek o godz. 2-ej. „CASINO“,

Wielka świąteczna premjera. Miłość, cierpienie, łzy I poświęcenie kobiety, kióra walczyła z lo-

sem przęznaczenia niosąc do grobu wielką tajemnicę p. t:

FKINO-REWJA

„COLOSSEUM“
OSTROBRAMSKA 5

amant H. MARSHAL.
„POMALUTKU AZ DO SKUTKU"
00 25 GROSZY.

[==man
wynajęcia

w roll głównej słyni
Na scenie: NOWA REWJA (Teniec, śpiew, aktówka) p. t:

Zespół nowo-skompietowany. CENY

Letnisko do
mad brzegiem jeziora w
Trokach. Tamże nieduży
dom do sprzedanid, Do-
wiedzieć się — Siera-
kowskiego 12 m. 6.

507—2

Letnisko - pensjonat
majątek Daniuszew, pocz
ta  Daniuszew, stacja
Smorgonie. Kiersnowska.
Na brzegu rzeki ш.
Plaża, kajaki, tenis, su-
cha urocza miejscowość.

Powagi świata lekarskiego stwierdziły, że

15% chorób powstaje z powodu obstrukcji.

Chory żołądek jest główną przyczyną po"

wsławania najrozmeitszych chorób,—zanie-

czyszcza krew | tworzy złą przemianę

moterii.

ZIOŁA Z GÓR dARCU
D-ra LAUERA

   

jak to stwierdzili wybitni lekarze, sq ideal- na S 582—4

nym środkiem dla uzdrowienia z DWÓR

usuwają obstrukcję, są łagodnym środkiem Ai ^ - i

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orga" wiejski przyjmie letni”

nów trawienia, wzmacniają organizmi po” ów z utrzymaniem wia

budzają opetyt. domość Portowa 12 =

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUERA głądui=$.po. 56
usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni LETNISKO

żółciowych, cierpienia hemoroldelne,
reumatyzm | artretyzm.

Cana oka Zł. 1.50; podwójne pudełko 2.2.50

Sprzedaż w aptekach ! drogeriach (skł. apteeznych.)

jezioro, las, czterokrotny
stół — 2 zł. 50 gr. Słuc-
ka 11—1. 583

 

   

      

PIEGI
oraz wszelkie wady cery znikną RE

wrotnie już po użyciu jednego słoika Kre-

ma Toaletowago Dra Stenzla

BENIGNINA

pracownia  Mechón(Zna

Letnisko koło Jerozo-
limki w kolonji Zgoda
willa ' Zajączkowskiej w
sosnowym lesie odnaj-
mują się pokoje z we-

randami lub balkonami
można z utrzymaniem.
Ceny bardzo przystępne.
Dojazd autobusem z pla-
cu Orzeszkowej da Je-
rozolimki. 579

LETNISKO
niedrogie, ciche, ustron-

ne. Miejscowość malow-

 

Biuro Pośrednictwa Pracy
przy Wileńsko Nowogródzkiej izbie Lekarskiej

ogłasza konkurs na posadę Ieka-
rza pedjatry w Domu Dzieciątka

| Jezus w Wilnie.
Bliższe informacje oraz składanie podań w Kance=
larji lzby Lekarskiej (Wie! 25—3) do dnia 2

czerwca 1984 r.

 

 

 

   

 

 

KAZIMIERZA JUREWICZA | ZOO O© adrówa

została przeniesiona z ul. Trockiej 13 blisko jeziora Smołwy.

P

* И +

| ZAKŁAD TAPICERSKO- Łas, jezioro, polowanie.

na ul. Ludwisarską 9
Poleca się wszelkie roboty mechaniczne I ślu-

sarskie Reperacje rowerów, maszyn do szycia

motocykli I t. Wykonanie solidne z gwa:ancją
Ceny konkurencyjne.

Łodzianin **GExonacy:NY
w Wlinie, ul. Niemiecka 2 skle» frontowy

firma SZCZEPAŃSKI
poleca fotele klubowe, otomany, tapczany,
łóżka, kakalii oraz przrimėjo,wszelkie samo

ją wienia, a także przerabiai odświeża wszelkie

Pens onat = letnisko : meble, wykonanie solidne I punktualne.

" р‹пикпш| miejscowości wśród sosnowych —0—__ CENY RZYŚTfOnE —о—

'asėw, rzeczka w poblžu kąpiel, 2 kilom. od st.
т

№е!. Adres | poczta Qudogej, pensyona!| | "

2 s "r 581 Wyjeżdżając na wieś, niech gosposie pamiętają |

Odżywianie świeże i ob-
fite Komunikacja о-
lodna. Poczta Turmont,
Pom Paukszteliszki.
Aleksander Jodko. 332-2

Letnisko
tanio, ładna  miejsco-
wość, do wynajęcia.
Piaskowa 12 m. 4, 5%

 

 

 

 

 

    

  

Si-rż*ntv*.
A asatakas —-

mA o potrzebie zrobie zapasu aa do OSS

TANIE MEBLE
4 (mieszanka w. majątku m. o

Fabryka wyrobów koszykarskich „Kawy smaczn į zbożowa) Wilna. Piękna miejsco-

 

wość. Kąpiele, park, te-
iefon. Szczegóły: telefo-
nicznie 11-34 od godz.
12—14 i od 18—21-ej.

W. SŁONICZA
Wilno, W. Pohulanka 5.

poleca garnitury: miękkie, twardo, salonowe, ga-

binetowe dla pensjonatów, Z miękkie

od 55 zł. Twarde od 32 ał. Fotele twarde od 6

wytwórni “

KangA sawicza D. 1. „EICELSIGR
która się sprzedaje we wszystkich większych
handlach, a nawet w niekiórych solidnie po-

- stawionych mniejszych, 554—6
 

 

Tanie letnisko we dwo-
 

 

miękkie —od10 zł, wózki dziecinne od 8
: -

= Wykonanie. dań = Ra nagrodzona
= rze w R suchej

°
'wi . | -4

srebrnym i złotym medalem na Targach  Półn.
i cer mięjacow dł Dry-

KRUPNIK sporządzisz przy pomocy zapra-
wy ziołowo korzenne)

Штуй wódki.Flakon 1 zł. wystarcza na 1 —
Poleca Skład Apteczny

Władysława TRUBIŁŁY
WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskioj).
Tamże wody koleńskie na wagę 78 przecndnych

zapachów.

APTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA
WŁADYSŁAWA NARBUTA.

Kupuje zioła iecznicze dla pofrzeb apteki daje
wszelkie wscazówki ich zbierania, suszenia i uprawy.

WILNO, ul. Świętojańska X 2.

R: macje: Ludwisarska 7—1
od godziny 13—16. z

 

wytwórnia sztucznych wód mi-

nerainych I napojów chłodzących

pod firmą

<.TROMSZCZYŃSKI
«- W WILNIE ie. m

poc „kierownictwem współwłaście.

s mag. W. WoW
+ o! $

sztuczna wody mineraine (Vichy,

+ | ms, Karlsbad | lnne) I napoje chło-

zące przyrządzane  wyłącznieg na

cukrze. .

  

Letnisko w majątku,
iękna miejscow, rzeka,
as sosnowy. dd stac.
3 i pół klm. Adres: Pod-
brodzie Wi   
 

LETNISKA
10—5—3—2 pokoje do
wynajęcia przy st, Po-
hulanka (Poligon), sosn.
las, rzeka. lnf; Wilno,

> DZIENNIE MIUKNBMI U

Nzdužycia płatniczego pułku.
plut. Szumski Stefan,

Fikcyjne biuro meljoracyjne w Duksztach.
ktorzy wnieśli oszustowi
lecz z powrotem ich

Dzięki

aty i karabiny do Brazylji?
resuje się coraz więcej przemysłem
i rynkiem polskim. Ostatnio rząd bra
zylijski zainteresował
przemysłem wojennym. Podróż misji
wojskowej do Polski ma na celu zor-
jentowanie się w możliwościach za-
kupu sprzętu wojennego w Polsce 

„JejTajemnica”(irl)

  
 

Zakład: Piwna 7, --
Magazyn:j,Wielka50

Mickiewicza 44, m. 17.
  

jk V.bi NL

=—wWydawca:ALERSANDERZWIERZYŃSK. |||
  

md й

 

 

 

natychmiastowemu  śle-
dztwu oszusta aresztowano
no mu odebrać część pieniędzy
wniesłonych tytułem kaucyj.

dla armji brazylijskiej.

zatrudniony w

1

146371.

pieniądze,
nie otrzymali.

i zdoła-

się polskim

 

10.000 zł. na Nr.

5.000 zł. na Nr

2.000 zł. na Nr.

54545 79817

131945 134403 135309 152392.

1.000 zł. na Nr. Nr. 4515 5440 7706 8534

10013 16524 28910 35853 39427 40436 61491 |

62809 61785 68250 72579 77344 78254 82668

969977 101547 112858 117110 127963 145456

146844 149897 156906 158911 163616 165096

168657 169078.

Kto wygrał na loterji?

Pierwsze ciągnienie.

87086 113878

Drugie ciągnienie

20.000 zł. na Nr. 100451.

5.000 zł. na Nr, Nr. 15925 100223 165806.

2.000 zł. na N:. Nr. 15183 15206 14982

25199 56815 65202 80762 89308 100617 106726

118535 119219 135565 137387 143528 147831.

1.000 zł. na Nr.

17708 20707 24956 29852

41968 44120 42714 55506

60606 63569 66141 66059

98776 100980 100925 102347 103112

Nr. 7174

31366

57213

82654

 

SiarczanoRotooinowe Uzdrowisko

KEMERI.
(1838 — 1934)

Początek sezonu 24 maja, koniec 13 października,

W Kemeri z dobrym skutkiem leczą następujące choroby:

1) reumatyzm stawów i muskułów; 2) choroby serca;
3) choroby kobiece: zapalenie macicy, jajników i kanaiow, bėle
; zboczenia menstruacji (niepodłodność); 4) rozmaite choroby
wewnętrzne i przemiany materji, otyłość, podagra, arierioskle-
roza, wzdęcia żołądka i zatwardzenia, chroniczne zapalenie ki-
sek, zapalenie organów oddechowych, astma bronchiaina, chro-
xiczne bronchity; rozmaite choroby nerwowe: zapalenia, new-
»algje, zwłaszcza ischias, paraliż nerwów, poliomyolitis anter;
$) tuberkuloza kości i stawów, pourazowe cierpienia kości
i stawów, sztywność i zapalenie stawów; 7) chroniczne cho-
roby skórne; 8) choroby nerek, miedniczek nerkowych, pę-
cherza i organów płciowych.
W Kemeri stosują: kąpiele i kompresy borowinowe, ką-

piele siarczane, jak naturalne, tak również kwasowęślowe,
dlenowe, z ekstraktem igliwa sosnowego, solankowe, pian-
kowe; jest również basen siarczany, rozmaite natryski, ką-
piele dla przepłukiwania jelit, rzymsko-irlandzka łaźnia i inne
pomoce lekarskie, inhalacje, woda siarczana į „zdrowotna“.

do picia.
Od początku sezonu do 1 lipca i od 1 września do końca

cezonu opłata za wanny zniżona. Wspaniały park; codziennie
koncerty pierwszorzędnej orkiestry symłonicznej dancingi,
imprezy i przedstawienia. Różnego rodzaju sporty. Bezpłatna
kibljoteka i czytelnia. Z brzegiem morskim (Nowe Kemeri)

iatwe i tanie połączenie w ciągu kliku minut. W, Kemeri znaj-

duje się wielka ilość dobrze urządzonych pensjonatów, willi
. oddzielnych tanich pokoi, co czyni Uzdrowisko Kemeri do-
stępnem również dla niezamożnych.

 

 

Jak tanio podróżować
po Francji?

OFICJALNE PRZEDSTA

w POLSCE

Warszawa, Ossolińskich 4, tel. 684-85

oraz wszystkie biura podróży.

Poradzi

TABELA
5% listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna, wylosowa-

mych w dniu 16-go maja 1934 roku (XI losowanie).

5% listy zastawne konwersyjne serji „K“

Wam

(WICIELSTWO KOLEI FRANCUSKICH

 

z 7 kuponami: po Zł 25—

nora. Nr. Nr. 113, 197, 212, 213, 228, 360, 340, 645, 701, 823, 1142, 1150, 1151,

118u 1220, 1314, 1358, 1815, 1823 i 1861; po Zł 50— nom. Nr. Nr. 1, 107.

177. 289. 552, 555, 571, 610, 725, 936, 1046, 1054, 1096, 1309, 1529, 1547, 1865

i 1866; po ZŁ. 250.— nom. Nr. Nr. 262, 399, 456, 783, 1128, 1435, 1834, 1951,

195/ i 2906.
5% listy zastawne zwaloryzowane: po Rub. 100.— (ZŁ 77,50) Nr. Nr.

142, 240, 320, 566, 667, 1108, 1243, 1359, 1384, 1488, 1703, 1851, 1858, 2429,

2584, 2929, 2965, 3189 i 3190; po Rub. 500.— (Zi. 387,50) Nr. Nr. 105, 133, 463,

632, 859, 860, 939, 1029, 1036, 1164, 1256, 1435, 1559, 2097, 2131, 2246 i 2284;

po Rub. 1000.— (Zi. 775—) Nr. Nr. 295, 393, 433, 540, 541, 895, 1057, 1344,

1494. 1542, 1578, 1856, 2030, 2251, 2850, 3003, 3061, 3062, 3070 i 3446.

Wyplata za powyžsze listy ich nominalnej wartošci uskuteczniona bę-

dzie, poczynając od dnia 1-go lipca 1934 roku, przez Kasę Towarzystwa

w Wilnie, Jagiellońska Nr. 14.

ji jj JU Ukk M i UI,

Letnisko. Miejscowość u- |
rocza, las i rzeka blisko,
wielka obfitość jagód
wszelkich, utrzymanie
bardzo dobre 5 razy
dziennie, od Wilna 42
klm. autobus do miejsca.
Adres w Administracji
„Dz. Wil.“ 512

LETNISKO
2 pokoje z kuchnią i we-
1andą, w iasku sosno-
wym przy szosie Nie-
menczyńskiej, 30 minut
drogi autobusem, niedro-
gie. Informacje: Mickie-
wicza 15—16 od 12 do 5
po poł. 172

 

 

W JEROZOLIMCE przy
przystanku autobuso-
wym w domu poczty do
wynajęcia na letnie mie-
siące pokój z utrzyma-
niem lub bez. O warun-
kach dowiedzieć się na
miejscu u gajowego Ja-
na. 588—1

Mieszkania
| Ti poroje |

Pokój z wygodami
do wynajęcia. Tamże
sprzedaż dracen. Aleja

2  Róż 46. 553

- Drukarnia A. Zwierzytskiego, WilnorMostowa Nr. 1.

 

POKOJ 1
do wynajęcia dla pań ul.|
Dominikańska 8—9 wej-
ście z ul. Sw. Ignacego
14 m. 9. 578

Mieszkanie 5 pokojowe
z elektrycznością, świeżo
odremontowane, suche i
słoneczne, do wynajęcia.
Lwowska  13-a wiado-
mość u dozorcy. 563

mieszkanie z wygodami
3 pokoje i kuchnia,
całkowicie _ odnowione,
suche, ciepłe i słonecz-
ne. Zwierzyniec, ulica
Jasna 49 w ogrodzie.

559

MIESZKANIE
3 pokoje i kuchnia do
wynajęcia za 30 zł, przy
zaułku Warszawskim 4.
dowiedzieć się tamże.

596—1

 

Do WYNAJĘCIA
mieszkanie, 3 pokoje z
kuchnią werandą 1 о-
gródkiem. [Tamże duży
ogród do wynajęcia na
dłuższy czas. Zarzecze
Krzywe Koło 27 m, 1.

598
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„Mieszkanie
5 pok. ze wszelkiemi
wygodami, suche, jasne,
słoneczne, z balkonem,
do wynajęcia od 1
czerwca przy ul. Piłsud-
skiego 29. Informacje u
dozorcy.
 

Do WYNAJĘCIA
ładny słoneczny pokój,
wejście niekrępujące.
Pańska 23 wejście z
zauł. Montwilowskiego.

590—1

Duży pokój ze wszelkie-
mi wygodami, frontowem
wejściem, do wynajęcia.
UL Św. Michalska 10,
m. 2. Oglądac od 2 do 4.

DO WYNAJĘCIA
mieszkania 3 i 4-ro po-
kojowe z kuchnią, ła-
»ienką i wszystkiemiwy*
godami przy ul. Tartaki
34-a. 602—0

Mieszkanie z 5 pokoi,
nowoodremont., _ suche,
ciepłe, słoneczne, ze
wszelkiemi wygodami do
wynajęcia, Archanielska
5, koło W. Pohulanki.

=>
 

Nr. 35535 126142.

Nr. 24515 64042 83691

Nr. 15940 48507 50428

1'9412 130098

11500 13574

40904 40764

59351 60780

86709 92868

°п0 WYNAJĘCIA

! 156470 167466.

| WARSZAWA
j dniu ciągnienia 4-ej klasy 29 polskiej
,państwowej loterji klasowej nastę-
,pujące większe wygrane padły na
| numery losów:

Zł. 250.000 — 15.600.
Zł. 100.000 — 160.743.
Zł. 20.000 — 114.848.
Zł. 15.000 — 57.168, 144,108

 104577

SZEŚCIOPOKOJOWE
MIESZKANIE

z wszelkiemi wygodami
do wynajęcia.  Żygmun-
towska 20. 603—0

POKOJ
1 lub 2 do wynajęcia od
czerwca. Mickiewicza
4—12. 608—0

2 POKOJE Z KUCHNIĄ
i wygody, bez mebli,
oddz. wejście, świeżo re-
mont., I piętro. Jakóba
Jasińskiego 7 m. 10.

600—1

MIESZKANIE |
4 pok. z wygodami do

Zarzecze 20.wynajęcia.

Dowiedzieć się u  do-
zorcy. 606—1

odremontowane  sutere-
nowe 2-pokojowe miesz-
kanie z kuchnią i wy-
godami. UL Mala Pohu-

lanką 104 607—0
APTECE

| ZGUBY |
TASTEST

Zgubiono dnia 17.V br.
pamiątkową broszkę z
granatami. Uczciwego
znalazcę uprasza się o
łaskawe odniesienie za
wynagrodzeniem. _ Gar-
barska 5—25. M. Kurna-
kowiczowa. 589

ZGUBIONE dn. 17.V. 34
r. dokumenty na imię
Antoniego Krasoczko, 1)
pozwol. na broń, wyd.
przez Starostwo Grodz-
kie z dn. 16. I. 34 r. i 2)
legitym. wyd. przez O.Z.
P. R: w Wilnie unieważ-
niają się. 601—0

Sprzedaż

Dom
murowany sprzedam

Wiłkomierska 11. 595
 

Kartoile do sprzedania
w większej ilości. Wilno,
ul. Tyzenhauzowska 16
Lecznica Św. Józefa.

Rower męski
z bagażnikiem I akceso-
rjami sprzedam za 120
zł. Oglądać od 4 do 7

Wileńska 42 m. 2 586

 

Do sprzedania łóżko z

materacem, bibljoteczka

jesionowa, stół piśmien-

ny, łóżeczko dziecinne
żelazne i różne wazony
kwiatów. Ostrobramska
22 m. 16. —

DOMDO SPRZEDANIA.
Ziemia własna. Cena do-

stępna. Krzywa 27—1.
585—1

a
Do sprzedania tanio
plac zadrzewiony,
pięknie położony, 200

kw. sążni, w najlep-
szej dzielnicy Zwie-

rzyńca.  Banel, Mic-
kiewicza, Dom Han- |

| „„dlowy,

DOM NOWY
o 2-ch mieszk. 3 pokojo-

wych do sprzedania.
Dow. się: ul. Stara 43,
u właściciela.
 

Pianina i fortepiany, no
we i okazyjne, sprzedaje
na dogodnych  warun-
kach. Wilno, Niemiecka
22 m. 19 (front).

| ROŽNE |

Osoba inteligentna p0-
szukuje posady gospo=
dyni u samotnych iub na
probóstwo, może zająć
się gospodarstwem do-
mowem | kuchnią. Mo-
że na wyjazd. Adres w
Administracji „Dz, Wil,*
lub oferty prosil kiero-
wać pod „C. K.* 558—3

ddd" rzędzie
sprzeda — zarobl
Prospekty wysyła bez
płatnie „Ksawerów” Sp.

Akc. Radomsko.

 

  nnn

ZŁ 10.000
168.292.

ZŁ 5.000

 

a 8 ` W jedenastym dniu ciągnienia Państwo 106895 109411 109290 111022 113678 116589
o" a = an wej Loterji Klasowej większe wyśrane pad- 120048 120748 126639 128759 143333 153360
resz u, os arzony piut. anda: ły na aastępujące numery:

lojzy został uniewinniony. |
Nadużycia polegały na fałszowa-

niu list strawnego, rachunków za!
elektryczność i t. p. i wyrażają się|
w ogólnej sumie 1.086 zł. !

(Pat).

166.81497.302,

93.540,
i12.298, 120.739.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda war-

szawska nieczynna.
skie na giełdzie nowojorskiej przy
zamknięciu 18 bmi:
nowska 1925—50 86,50: 7 proc. sta-
bilizacyjna 1927—47 110,75.
warszawska z 1928 r. 66. 7
śląska z 1928 r. 67,25.

Dolar w obr. pryw. w W-wie 5,26.
Rubel: za 5-ki 4,61; za 10-ki 4,65,

PARYŻANKA
poszukuje kondycji na
lato; Conversation° а
także przygotowuje w/g
programu gimnazjalnego
do wszystkich klas. Ad-
res ul. Święto-Jakóbska
6—5 (róg Dąbrowskiego)
od godz. 12—15 oprócz
świąt „J. J.'. 465—3

Nowoczesny humor.

Państwo Kociubscy,
para bardzo poczci-
staruszków, nie byli w
Warszawie, ani w žad-
nem większem mieście,
więcej niż dwadzieścia
pięć lat. W tych dniach
przyjechali do Warsza-
wy, aby odwiedzić ro-
dzinę.
— Chcielibysmy pójść

do teatru — powiedzieli
któremuś kuzynowi,
— na coś wesołego, ro-
zerwać się!
Kuzyn oczywiście nie

pomyślał ani przez chwi-
lę, żeby kupić bilety,
ale, zwyczajem ogólno
warszawskim zaczął sta*
rać się o kartki, przez
znajomego, który był
kuzynem jakiegoś akto-
ra. Dostał wreszcie dwie
kartki na „Zbrodnię i
karę”, Dostojewskiego i
dał je państwu Kociub-
skim.
— Dziękujemy ci, ko-

chany! ucieszyli się
staruszkowie 1 poszli do
teatru,

Nazajutrz ofiarodawca
kartek spotyka ich i py-
ta:
— Jakžež się. podoba-

ła „Zbrodnia i Kara?"
Wcale, wcale! —

odpowiadają państwo Ka
ciubscy, — Owszem! Ale
tak wogóle, to my nie
jesteśmy zwolennikami
tego nowoczesnego hu-
moru.

LDAA
KRAWIEC DAMSKI

L. daranonsli
przeprowadził się na ul.
Ad. Mickiewicza 22—7
wejście z bramy (Zielo-
nego) Sztralla 597

 

Reumatyzm,
Artretyzm,

Ischlas.
choroby przewodu pos
karmowego, cukrzycę,
stany wyczerpania ner-
wowego, leczy się w Sa-
natorjum Milowody
per Oborniki Pozn.* Tel.
Obornki 15. 20.120

Malarz pokojowy wyko-
nuje prace sumiennie i
tanio. Poznańska3 m.24.
 

Wdowa po sierżanele
W. P. znajdująca się w
skrajnej nędzy wraz z
dwojgiem dzieci prosi o
jakąkolwiek pracę, mo-
że prowadzić samodziel-
nia kasyno, umię szyć.
Adres м Administraeji
„Dz. WIl.“— Lzskawe 0-
fiary lub zacfiarowanie
pracy prosimy składać
w Adm. „Dz. W.* dla
„Wdowy”. gr3

AAA)
DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZEBIA
BacszUEY
AFISZE

WYKONYWA

i. TEIERZYŃSKIEGO
Mostawa ul. Hr.1.

Telefon 12-44.

NISKIE
DARECZEPEKERY

UUH

Odpowiedzialny RedaktorSTANISŁAWJAKITOBICZ ‚

 

W. 12-ym

96.023,

Pożyczki pol-

8 proc. dillo-

7 proc.
proc.
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