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Naipowaźniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce jest
CENTRALNA KASA77m zza:2247
zain SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
i najwyższe oprocentowanie.
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę

wytwórców drobnych rolników, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kscie otrzy-

mujemy nietylko Korzyść dla siebie, ale służymy takze
I sprawie publicznej.

Wilno. Mickiewicza 28 tel. 13-55.

€-0000000000000000000006

Bo audjencji rabinów u ks. Kardynała.
iTaletonem od własnego korespoudenta.)

WARSZAWA. Jak już donosiliśmy wizyta delegacji rabinów u ks.

ardynała Kakowskiego wywołała niezwykle silne poruszenie w kołach

dowskich. Niezadowolenie wykazali ertodoksi, którzy w organie „Agu-

dy" poddali wystąpienie rabinów bardzo surowej krytyce.
: Majberdziej poruszeni są sjoniści,
Rem, który nadano tej wizycie; wyrażają również wielkie zdziwienie,
fllaczego komunikaty o wizycie są rozmaite,

W kraju wiadomość o rezmowie wywarła ogremne wrażenie. Sta-
dowiła ona temat dyskusyj powszechnych.

We Lwowie wszystkie pisma poranne, które podały sprawozdanie

j0 przebiegu rozmowy, uległy kenfiskacie.

szefa sztabu francuskiego

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Redakcja otwarta od i! do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej.

2-44.

Wileński" wychodzi

ENTRAJNEJ KASIE ®
ё

ktėrzy nie są zadowoleni rozglo-

nawet w prasie žydowskiej.

codziennie.

telegraficzne.
KRAJOWE.

* Marka niemiecka, która w dniu
wczorajszym poważnie się wzmocni-|
ła, dziś ponownie osłabła. Notowa- |
no ją w Warszawie 204 wobec 205|
wczoraj. W Paryżu notowana jest|
marka bez zmiany 584. Osłabł rów-|
nież dolar. |

* Ministerstwo komunikacii po-
daje, że wprowadzenie w życie|
ulgowych biletów kolejowych dla|
rodzin na okres wakacyj i świąt zo-|
stało narsził wstrzymane. |

Wiadomości |

* Minister Tardieu w otoczeniu|
przedstawicieli Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, dokonał otwarcia w|
Paryżu wystawy, zorganizowanej.
przez Unję Obrony przed atakami|
lotniczemi.

** Ка& hiszpański wprowadził
cenzurę wszystkich iniormacyj pra-
sowych. W okolice Jaen wysłany
zostały z Grenady oddział piechoty|
celem zapewnienia spokoju. į

Własny domek
z ogródkiem

Sprzedaż zalesionych budowlanych
działek

przy samym przystanku

wią

—-
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zagranicą 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w

2ET

Narodowy Komitet Wyborczy
Do mieszkańców m. Wilna

POLACY! KATOLICY]!
Nadszedł dzień decydujący. Dziś odbędzie się głosowanie, które

zdecyduje nietylko o gospodarce miejskiej w Wilnie na przeciąg naj-

bliższych iat pięciu, ale może mieć duży wpływ na ukształtowanie się

stosunków w całej Polsce.

' DLATEGO WSZYSCY DO URN WYBORCZYCH!
sp SZER |

Nie dajcie się zmęcić żadnemi obietnicami,których, tyle już s
szeliście, a nigdy ich Wam nie dotrzymano.

Nie dajcie się zūstraszyč žadnemi groźbami.

Głosujcie zgodnie ze swem sumieniem na ludzi, do których macie

zaułanie!

PAMIĘTAJCIE, żE WYBORY SĄ TAJNE.

Nikt mie ma prawa dopytywać się, ani podglądać, na kogo głosu-

jemy.

BĄDŹCIE ODWAŻNI!

" GŁOSUJCIE NA LISTY NARODOWEGO KOMITETU
WYBORCZEGO !

Wykażcie, że Wilno objęte jest tym samym potężnym prądem na-

rodowym, co Poznańskie, Pomorze i województwa centralne z Łodzią

na czele,

Kartki do głosowania ; wszelkie informacje otrzymać można w

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. O. Nr. 80187.

P ° d
Przyjaz
1 žr iTelefonem od wlasnege korespondoat».)

WARSZAWA. Z Paryża naachedzi wiademość, jakobydo Warszawy

Ma przybyć szef sztabu generalnego gen. Debeney. Wyjazd jego miałby

łastąpić jeszcze w przeciągu czerwca. Jest to wynik rozmów, prowa”
      

PONARY
(14 minut od Wilna)

w mieście-ogrodzie Jagiellonów

Działki od 500 złotych

 

  
  

   
  
  

  

    

   

   

  

     
  

   

 

Wakacje J.
* WARSZAWA.

Niej połowie czerwca.

WARSZAWA. „Piast* ludowy

Wencji Paderewskiego w sprawie b,
7 Kiernik potwierdza wiadomość,
|qes, by wyrazić wielkiemu artyście

PRAGA Pat. Bziś Czechoslewa-
|Gja i Rumunja uznały de jure Ro-
ję sowiecką. Jugoslawja Po
Mała się narazie х powzięciem de-
tyzji w tej sprawie, mimo, że uzna-
lie Związku Sowieckiego przygoto-

LONDYN (Pat). Agencja Reutera

| donosi z Rzymu, jak twierdzi, z do-
drych źródeł, że kanclerz Hitler

| spotka się z Mussolinnm w czwartek

| tub piątek przyszłego tygodnia w

| Riccione lub Wenecji, gdyż miejsce
$potkania nie jest jeszcze ustalone.
PARYŻ (Ра!),  Zapowiedziane

Spotkanie kanclerza Hiilera z Mus-

| Solinim wywołało w Paryzu olbrzy-
Mie poruszenie, tembardziej, że

|tgencja Havasa ogłosiła nocy ubie-
|dłej doniesienie, jakoby rząd włoski
Uważał za wskazane doprowadzić

|do wspólnej rozmowy nietylko kie-

towników politycznych Włoch i Nie-
Miec, ale i Francji, W związku z tą
 Miormacją minister Barthou, jak za-

dewniają dzienniki, był dziś interpe-

wany na radzie gabinetu, czy istot-

e zamierza wziąć udział w prze-
idywanych rozmowach w Wenecji

Wyższe uznanie, ale prośby o interwencję ani w

skich, ani też w imieniu własnem nie przedstawiał.

Czechosłowacja i Rumanja uznały
de jure Rosję sowiecką.

"SPOTKANIE DYKTATORÓW.

|zonych przez Barthou podczas jego pobytu w Warszawie i konferencji

W Belwederze na temat układu wojskowego.
Przyjazd wybitnego wojskowego, który należy de najdzielniejszych

dowódcow francuskich, pozestawałby w związku z pracami ekeło no-

Wego układu wojskowego polske-francuskiego.

Piłsudskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

Tegoroczne wakacje minister

Spędzi z rodziną w Pikieliszkach. Wyjazd z Warszawy ma nastąpić w dru
spraw wojskowych

(Telefonem od własnego kerespondeata.)
_P. Kiernik u Paderewskiego.

ogłasza list dr. Właoysława Kiernika

W sprawie jego wizyty u Paderewskiego i pogłesek o rzekomej inter-
więźniów brzeskich.

że odwiedził Paderewskiego w Mor=
i wielkiemu obywatelowi swe nej-

imieniu więźniów brze-

wane było jako wspólny akt państw
Małej Ententy. Oficjalne ogłoszenie
uznania de jure wraz ze szczegó:
łami nastąpiło w Pradze dziś wie-

czorem.

  

   

  

  

odbycia rozmowy z  Mussolinim,
bądź to przed, bądź po jego spotka-
niu z Hitlerem. Podróż do Włoch
ministra Barhtou nie będzie jednak
mogla odbyć się wcześniej niż w je-
sieni tego roku.

BERLIN (Pat). W związku z
urzędowem wyjaśnieniem Niemiec,
stwierdzającem rozważanie planu

spotkania między kanclerzem Hitle-
rem a Mussolinim, „Berliner Tage-
blatt* podkreśla, że spotkanie to z
całą pewnością dojdzie do skutku
w najbliższym czasie, Rozmowa w
4-ry oczy między obu mężami stanu,
pisze dziennik, może przynieść tyl-
ko dobre rezultaty. Plan spotkania
pochodzi z dawniejszych czasów,
lecz może on być zrealizowany tyl-

ko po ukończeniu konierencji ge-

newskiej. Dziennik wyraża przypu-
szczenie, że wobec wyraźnego zdy- 4 15 i 16 bm. W/ odpowiedzi na to |stansowania się Włoch w Genewie

„ | Minister Barthou stwierdził jedynie, |w stosunku do rezolucji angielsko-

у 4 był oficjalnie zaproszony przez|irancuskiej nastąpić może przyśpie-

„| "rona Aloisiego do Rzymu, celem szenie spotkania.

% м ® ч° e

у ! Nowy gabinet belgijski
BRUKSELA (Pat) Skład nowe-

So gabinetu beigijskiego jest nastę-
ujący:
de Broqueville — premier,
Jaspar — sprawy zagraniczne,
Sap —finanse,
ovesse — sprawiedliwość,
eyeze — sprawy wojskowe, 

Dierck — komunikacia,
Pierlot — sprawy wewnętrzne,

jest na

1

i; Nowy gabinet oparty
j partii , katolickiej i liberalnej. Sen-
| аста jest ustąpienie ministra spraw
| zagranicznych Hymansa, co tłuma-
j czone jest jako zapowiedź zmiany
polityki zagranicznej,

na raty do 3 iai.
Letniska do wynajęcia.  Informacje: Wileńska, 35 m. 10, tel. 1-77

ой 10 do 2 godz. i od 6 do 8_ godz. w,    
KOMENTARZE

„LIETUVOS AIDAS*.
RYGA (Patj. Z Kowna uono-

szą: Urzędowa „Lietuvos Aidas“,
komentując niedawny zamach w
(Kownie, stawia zamachowcom za-
rzut, że jedynym celem ich akcji
była chęć zagarnięcia władzy z po-
budek czysto egcistycznych i że nie
powodowali się oni w swoich czyn-

nościach żadnemi względami ideo-

wemi. Tylko czujności władz bez-
pieczeństwa oraz ostrożności więk-
szej liczby oiicerów zawdzięczać na-
leży, że nie doszio do zamętu i prze-
lewu krwi. Zamach mógłby wznie-
cić walki bratobójcze, stawiając na
kartę los narodu litewskiego. „Lie-
tuvos Aidas* wskazuje dalej, że w
obecnej chwili najważniejszemi są
dla Litwy zagadnieniami Wilno i
Kłajpeda. Wróg z południa tylko
czeka na rozkaz, aby uregulować
swój stosunek z Litwą kosztem na-
szej niepodległości. Są i tacy, któ-
rzyby chcieli od Litwy oderwać
jeszcze jakąś część. I w takim wła-
śnie momencie znalazła się grupa
ludzi, która dla wiasnych interesów
chciała wzniecić powstanie. „Lietu-
vos Aidas* wyraża w zakończeniu
przekonanie, że ostatnie wydarzenia
powinny społeczeństwo litewskie
jeszcze bardziej zjednoczyć. Szybka
i spokojna likwidacja zamachu do-
wodzi najlepiej, że ster Litwy znaj-
duje się w pewnych i mocnych rę-
kach.

DYMISJA RZĄDU TUBELISA.
RYGA (Pat). Litewska agencja

telegraliczna komunikuje, że rząd

Tubelisa podał się do dymisji. Pre-

zydent republiki dymisję przyjął,

powierzając członkom gabinetu spra

wowanie dotychczasowych iunkcyj
do czasu utworzenia nowego gabi-

netu.
BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro

 

id
Przy glosowaniu sprawdzajcie, czy koperta do glosowania jestnależycie

biurze Narod. Kom. Wyb. ul. Orzeszkowej 11, tel. 11 — 66.

ŚPIESZCIE DO BIUR WYBORCZYCH ! NIE ODKŁADAJCIEGŁOSO-
WANIA NA GODZINY WIECZOROWE.

 

ostemplowana i pusta wewnątrz.

kandydat mający najwięcej szans
na stanowisko min. wojny wymie-'
niany jest były gubernator Kłajpe-'
dy, burmistrz Kowna Mierkis.

Powszechnie przypuszczają, że

formułowanie nowego rządu prze-,
ciągnie się do następnego tygodnia.|

LONDYN. (Pat). „Reuter“ po-
daje wiadomość z Kowna, że gabi-
net litewski podał się do dymisji,
zatrzymując pełną władzę do czasu
powołania nowego rządu.

MERKIS TWORZY RZĄD?
RYGA (Pat). Wedle prywatnych

iniormacyj, misję tworzenia rządu

litewskiego ma otrzymać dotych-
czasowy prezydent miasta Kowna i
były gubernator Kłajpedy Merkis.

Obecny premjer Tubelis ma objąć
ministerstwo finansów. Ministrem
spraw zagranicznych ma zostać
przyjaciel prezydenta _Smetony

ksiądz Tomaszajtis. Prawdopodob-

mie nastąpi również zmiana na in-

nych iotelach ministerjalnych. Tru-

dno w tej chwili powiedzieć, czy

dymisja rządu jest pewnem ustęp-

stwem ze strony prezydenia Sme-

tony w stosunku do organizatorów

zamachu, czy też została wywołana

trwającem oddawna w spoleczei-

stwie litewskiem niezadowoleniem
z posunięć rządu Tubelisa a zwłasz-
cza z jego polityki zagranicznej.

PRASA NIEMIECKA
ŻAŁUJE WOLDEMARASA.
BERN (Pat). „Baseler Nachrich-

ten“, komentując wypadki kowien-
skie, piszą: Wioldemaras jest zwo-
lennikiem zbliżenia z Niemcami,
podczas gdy prezydent Smetona do-
cenia niebezpieczeństwo Niemiec w
Kłajpedzie. Smetona dąży obecnie
do zabezpieczeria sobie tyłów prze-
ciwko polityce bezpieczeństwa So-
wietów przez stworzenie bioku bał-
tyckiego. Do pomysłu stworzenia
bloku bałtyckiego odnoszą się nie- informacyjne donosi z Kowna, że,

przesilenie gabinetu litewskiego
miało być wywołane zgłoszeniem
dymisji przez min. wojny Gedrajcisa|
i min. spr. zagr. Zauniusa. Wobec)
tego gabinet zebrał się na naradę,
która trwała do późnego wieczora i!|
miała przebieg dramatyczny. Skoń-
czyła się uchwaleniem dymisji, Krą-
żą pogłoski, że jedynie dotychczaso- wy premjer Tubelis i min, spr. wew.

Rustika pozostaną w rządzie, Jako

chętnie Łotwa i Estonja, które
oświadczyły, że nie wejdą w bliższe
stosunki z sąsiadem, pozostającym
we wrogich stosunkach zarówno do
Polski jak ; do Niemiec. Woldema-
ras  dążyłby  ' niewątpliwie do
ustępstw w  Kłajpedzie na rzecz
Niemiec. Smetona dążyć będzie da-
lej do wybrnięcia z sytuacji, nie
czyniąc koncesyj ani Niemcom ani  Polsce.

 

Likwidacja zamachu Kowieńskiego.
NIEMCY KŁAJPEDZCY
__ WOBEC PUCZU,

RYGA (Pat) „Lietuvos Žinios“
pisze, że rozgrywające się ostatnie
wypadki w Kownie wywołały duże
podniecenie wśród mniejszości nie-
mieckiej w Litwie, zwłaszcza na te-
renie Kłajpedy.

Dziennik zaznacza, że wybuch
jpuczu Niemcy litewscy powitali z
wyraźnem zadowoleniem, rzucając
jednocześnie pogróżki pod adresem
Litwy, :

Naslawianie bylo tak wrogie a
nastrój tak wyzywający, że prowa-
dzący śledztwo w sprawie hitlerow-
ców kłajpedzkich Neumanna i Sassa
prokurator Mostaviczius, obawiając
się o całość posiadanych przez nie-
$o ważnych dokumentów, uznał za
wskazane wyjechać z Kłajpedy.

Gazeta zwraca uwagę na fakt,
że już na kilka dni przed wybu-
chem puczu Niemcy, znajdujący się
w więzieniu litewskiem, mówili o
tem, że 15 bm. będą wolni.

Obecnie po zlikwidowaniu za-
machu, wśród ludności niemieckiej
zapanować miało przygnębienie.

UWAGI PRASY FRANCUSKIEJ.
PARYŻ (Pat). Publicysta St.

Brice, komentując w „Le Journal“
ostatnie wypadki w Litwie, twier-
dzi, że Woldemaras jest zwolenni-
kiem utrzymania status quo w sto-
sunkach  polsko-litewskich. Autor
zwraca uwagę ra sympatje niemiec-
kie Woldemarasa i wyraża przypu-
szczenie, że pewnym czynnikom
niemieckim nie była obca akcja za-
machu kowieńskiego. W dalszym
ciągu St. Brice pisze, że sytuacja
litewska na terenie zagranicznym
nie była korzystna. Układ litew-
sko-niemiecki uległ rozluźnieniu a
akcja zbliżenia z państwami bał-
tyckiemi nie doszła do logicznej
konkluzji, pojednania z Polską.
Między Niemcami a Związkiem So-
wieckim powstał zatarg. Przy
okazji przedłużenia polsko-sowiec-
kiego paktu nieagresji zdezawuowa-
no znany list Cziczerina z r. 26 w
sprawie roszczeń litewskich do
Wilna. Było to dotkliwe uderzenie
@а polityki litewskiej. W zakoń-
czeniu artykułu autor podkreśla, że
interesy litewskie wymagają unor-
mowania stosunków z Polską,

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

tekście (6 łamowe) 35 gr., za
Ogłoszenia

Terminy

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.

O obiecankach
przedwyborczych.

Widocznie ideowe pobudki, któ-
reby przemawiały za głosowaniem

na listy sanacyjae przy obecnych
wyborach do Rady Miejskej, są zbyt

słabe i nikłe, widocznie nie pocią-

gają już one szerszych kół społe-

czeństwa, skoro kierownictwo akcji

wyborczej t. zw. Bloku Gospodar-
czego uznało za stosowne położyć

główny nacisk ua rzekomy interes

materjalny, jaki rzekomo będzie

miało miejscowe społeczeństwo w
poparciu swojemi głosami listy sa-

nacyjnej. Niewybredny w środkach

i melodach, prasowy organ sanacyj-

ny, nie rozumiejąc, że to, co pisze,

stanowi swego rodzaju szantażowa-

nie opinji publicznej, usiłuje wmó-

wić, że pomoc finansowa ze strony
|ządu dla naszego miasta uzależnio-

'na ma być od wyniku wyborów.
Musimy przeciwko takiemu po-

stawieniu  kwestji zaprotestować.

Rząd administruje funduszami pu-

blicznemi, płynacemi przecież nie z

innych źródeł, jak z zasobów społe-

czeństwa. Ciężary podatkowe,
wszelkie powinności ponoszą oby-

watele bez względu na swe przeko-

nania polityczne Rząd więc trosz-

czyć się musi o zaspokojenie potrzeb

kraju, kierując się ogólnym  intere-

sem państwowym, a nie partyjnym

interesem obozu sanacyjnego, jako

usiłuje wmówić „Kurjer Wileński".

Rozumowanie jego jest niedopusz-

czalne, tak jakby nie było dopusz-

czalne jego odwrócenie i dowodze-
nie, żę tam właśnie, gdzie nastroje

przeciwne rządowi są najsilniejsze,
tam właśnie rządowa pomoc finan-

sowa będzie najsilniejsza, aby te

nastroje odpowiednio zmienić.
Idąc torem dowodzenia „Kurjera

Wileńskiego", możnaby twierdzić,

że właśnie zwycięstwo list opozy-

cyjnych przyczyniłoby się do wzmo-

żenia akcji pomocy finansowej ze

strony rządu dla naszego miasta.

Nie chcemy jednak tak kwestji

stawiać, bo uważamy to za niewła-

ściwe. Rzekomo idący do wyborów

pod hasłemi gospodarczemi Blok

przez łamy swego organu prasowe-

go stwierdza, że w rzeczywistości

uprawia politykę partyjną, tj. to, co

zarzuca swym przeciwnikom. o

stwierdzenie tego _ prawdziwego

oblicza t. zw. Bloku Gospodarczego

powinno przekonać jeszcze w porę

i tych, co dali się złudzić jego rze-
komą apolitycznością.

Dziwie natomiast brzmi zamiesz-

czony w „Kurjerze Wileńskim" wy-

wiad z posłem Madeyskim, dyrek-

torem Funduszu Pracy. Pan Dyrek-
tor w wywiadzie tym przemawia

raczej, jako członek klubu parla-

mentarnego BB, nie zaś jako odpo-

wiedzialny kierownik  instytuoji

państwowej. Wywiad ien niewątpli-
wie znajdzie swe echo podczas se-
sji sejmowej, bo jest on przykładem

wyzyskiwania przez niektórych po-
słów swego stanowiska w sposób,
który nie jest dopuszczalny, co

przewiduje uchwalony już przez

komisję sejmową projekt ustawy o

incOmpatibilitas, a zalecony przez
p. Sławka posłom Klubu BB do za-
stosowania już obecnie, Widocznie
p. poseł Madeyski nie zdążył jesz-
cze tego uczynić.
W odpowiedzi p. posłowi-dyrek-

torowi wskazujemy na_ siedmiolet-
nią pracę w o.tatniej Radzie Miej-
skiej w Wilnie Koła Chrześcijańsko-
Narodowego, w której nie było
czczych demonstracji, ale była rze-
telna praca dla dobra naszego mia-
sta, obrona inieresów wszystkich
jego warstw.

Ludność naszego miasta patrzała
na tę pracę i ją pamięta, a piękne
obietnice p. posła - dyrektora są
zaledwie piosnką przyszłości — od
pieśni zaś do czynu droga daleka.
Zresztą... tyle obietnic już było... Po
co p. poseł Madeyski naśladuje p.
gen. Góreckiego?
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Nasi kandydadi,
Na listach Narodowego Komitetu,

IWiyborczego znajduje się 63 kandy-
daiów na radnych. Nie umieszcza-
liśmy życiorysów tych kandydatów

i nie reklamujemy ich, jak to czyni

sanacja ze swymi kandydatami.
Żadna reklama ani pochwały nie są

w tym wypadku potrzebne.

Nasi kandydaci to ludzie, któ-
rych Wilno zna. Zna ich nie z re-
klamy ale z pracy wytrwałej od

szeregu lat, z pracy na  najróżniej-

szych polach działania: pracy zawo-

dowej, politycznej, społecznej, kul-

turalnej.
Ludzie ci, idąc do Rady Miej-

skiej, nie szukają na tej drodze ja-

kiegoś odznaczenia, wyróżnienia ty-

tułu. Idą ze świadomością, że cze-

ka ich praca i chcą z radością tej

pracy się jąć. Cieszy ich myśl, że

będą mogli p:zyczynić się do roz-
kwitu ukochanego przez nich mia-
sta, które dla ogromnej większości

naszych kandydatów jest miastem

rodzinnem, a dla reszty umiłowa-
nym od wielu lat terenem pracy.

Zespół kandydatów na radnych,
ułożony przez Narodowy Komitet
(Wyborczy, dobrany jest w ten spo-

sób, aby wrazie otrzymania istotnej
większości w Radzie Miejskiej,

większość ta była zdołna do skiero-

wanią prac samorządu na właściwe

tory.

Wśród naszych kandydatów
są przedewszystkiem doświadczeni

działacze samorządowi, byli radni,

którzy potrafią utrzymać ciągłość

prac samorządu, a równocześnie

znają jego braki i potrafią te braki

usunąć. ;
Wśród naszych kandydatów są

specjaliści od wszystkich działów
gospodarki _ miejskiej: technicy,
prawnicy, skarbnicy, lekarze, spo-
łecznicy. Są reprezentanci wszyst-
kich kół gospodarczych miasta: im-

teligercja pracująca, robotnicy, rze-

mieslnicy, przemysłowcy, właścicie-
le nieruchomości, Wszyscy ci ludzie
wniosą do Rady istotną znajomość

stosunków i zapewnią gospodarce

miejskiej rzetelie oparcie o grunt

rzeczywisty i nie pozwolą jej bujać

w: obłokach.
Nasi kandydaci to ludzie samo-

dzielnie myślący. @ umysłowością

niezależną i otwartą, a nie wciśnię-|

To ponadto ludzie odważni, którzy
nie zawahają się bronić prawdy i

swego zdania, choćby im miało to
przysporzyć niepowodzeń * kłopo-
tów. 1

Nie szukają oni w Radzie Miej-
skiej karjery, ani nie traktują Rady

Micjskiej jako adskoczni do jakichś

posunięć. Idą pracować i nie poża-
łują swoich sił.

Nasi kandydaci to wreszcie Po-
lacy i katolicy, rzeczywiści i uświa-

domieni. Rozumieją swe obowiązki

wobec narodu, pragną przyczynić
się do tego, by w Polsce Naród Pol-

ski był gospodarzem u siebie

Edw. Domański, red. „Błyskawicy”,

śminie żydowskiej,
moralnego odszkodowania.
Peas i religji żydowskiej,

38 х Ž tóra miałą wyrazić się w przedsta-
tą w kluby jakichkolwiek bloków. | wienżu tej religji, jako wrogiej religji

chrześcijańskiej.
wodów eksperta z ramienia oskar-
żonego,
Uniw. Krakowskiego.

miejsca temu wyrokowi:

toc m. in. donosi:

z prasy.
Żydzi sami o sobie.

„Postępowo-kulturalny żyd An-
toni Słonimski na łamach „Wiado-
mości Literackich' mocno krytyku-
je swych współwyznawców, nawo-
łując jednocześnie ich do walki z
klerykalizmem żydowskim.

„Właśnie teraz gdy wzmaga się fala

antysemityzmu, powinien wzrosnąć wśród

żydów samokrytycyzm. Właśnie teraz jest

wielki czas, aby żydzi poszukali niektórych

przyczyn antysemityzmu, aby mieco zrewi-

dowali swój stosunek do świala. Antyse-

miityzm jest przeważnie zjawiskiem ekono-

micznym. Antysemityzm jest przeważnie

śłupi, niesprawiedliwy i geszefciarski. Ale

to nie znaczy bynajmniej, aby należało kul-

tywować wszystkie przywary narodowe,

aby pielęgnować ciemnotę, aby z  ghetta

żydowskiego robić nietykalne tabu. Żydzi

chętnie biorą się do reformowania świata,

ale czemu inteligencja żydowska nie idzie
w lud, nie prowadz: walki z chasydyzmem,

czemu, jak kiedyś inteligencja polska, nie
walczy z klerem. Być może, że jest w tem

wina samegó antysemityzmu. Godzi on za-

wsze prawie w żydów pracujących dla kul-

tury czy nauki, a nigdy prawie w rabinizm.

Podobnie polityka rządu szuka przymierza

z cadykami i otacza opieką religijne pa-

czenie umysłów młodzieży żydowskiej...

Wrogowie rodzaju ludzkiego chcieliby, aby

wszyscy żydzi chodzili w chałatach, kiwali

się nad Tałmudem i wydzierali sobie brody

o to, czy jakiś bubek biblijny powiedział

„me“ czy „be”. Niech żrą cebulę, niech

palą szabaśniki, niech maglują trupy, by-

leby nie robili niepotrzebnej konkurencji

w handlu, przemyśle, nauce czy sztuce”.

Autor trochę się myli. Antysemi-
tyzm walczy z żydostwem jako ca-
łością, zdając sobie jednak sprawę,
że ta „błogosławiona praca żydów

 

DZIENNIK MW

|na polu kultury czy nauki jest naj-
bardziej szkodliwa i destrukcyjna
dla rodzimego życia narodowego.
Ale żyd czy to wymaglowany na
kirlucie, czy też w ,„Wiadomościach
Literackich" pozostanie zawsze tym
samym żydem. Na to niema rady i
mie znajdzie jej też p. Słonimski,

Co daje „asymilacja”* żydów?
Żydowska „Chwila* (Lwów) za-

mieszcza wywiad z prof. Uniwersyte
tu J. K., dr. Chwistkiem, na temat
kwestji żydowskiej. M. in. sprawoz-
dawca „Chwili* zapytał prof. Chwi-
stka:

„ — Czy wierzy Pan Profesor w możli-
wość asymilacji żydów w Polsce?

Prof. Chwistek*
— Niema mowy o asymilacji do takie-

go stopnia, żeby żydzi przemienili się w
Polaków.

Nie przeczę, że jest mnóstwo żydów u-
ważających się za Polaków. Osobiście nie
lubię takich żydów. Ich pogląd na sprawy'
związane z życiem państwa jest w wysokim
stopniu — drażliwy. Przechrzta sądzi, że
czyni największą łaskę narodowi i państwu
polskiemu przechodząc na chrześcijaństwo.
Nie wie sam — czego wzamianza to żądać,
Wolę stokroć sjonistów, którzy odnoszą się

| stale do spraw połskich szczerze i pozytyw
| nie.

 
 
"LA taki typ Polaka, jak Tuwim czy

Słonimski?
Prof. Chwistek:
— Nie wwažam ich za Polaków. Uwa-

żam 1ch za stuprocentowych żydów(!). Wi-
dzę w nich wielkich poetów, niedostatecz-
nie ocenianych przez „naród polski“,

Jest to oczywiście przesada. Żaden
z tych dwóch panów nie jest „wiel-
kim poetą”, a ich sława w pewnych
kołach opiera się na zręcznej rekla-
mie „Wiadomości Literackich". Po-
zatem poślądy prof. Chwistka na
wartość asymilacji są słuszne.

ILENSKI |

Rozgrywka w Genewie.
W jakich warunkach zebrała się , robić. Ale od ich udziału daiszych jej

29-g0 maja r. b. komisja główna Koni prac wcale się nie uzależnia.
ferencji Rozbrojeniowej po długiej
przerwie na obecne narady, które
w ciągu ostatnich dwu tygodni ścią-
gały na się uwagę powszechną?

Po wyjściu Niemiec z Genewy
14-go października 1933 rząd kanc-
lerza Hitlera rozwinął żywą działal-
ność w dwu kierunkach:

1. rozpoczął, zaraz po głosowaniu
ludności Rzeszy z 12-go listopada
1933, które zaiwierdzało politykę
jego 40 miijonami t. j. 95 proc. żło-
sów, t. zw. rokowania bezpośrednie
z Francją, Anglją i Włochami, w
sprawie rozbrojenia, otwarte rozmo-
wa Hitler - Poncet z. 24-go listopada
1933.

2. przeprowadzał, jeszcze usilniej
„niż poprzednio, ponowne uzbrojenie
Niemiec, co znalazło swój wyraz nie
tylko w zaszeregowaniu w różny
sposób około 3 miljonów ludzi, oraz
w ruchu wszelkiego przemysłu, wy-

| rabiającego bron, ale także w rażą-
cym wzroście budżetu wojskowego
Rzeszy, który w r. 1932/33, wynosił
538 miljonów marek, w: r. 1933/34,
t. j. pierwszym hitlerowskim, pod-
niósł się do do 750 miljonów marek,
a w ogłoszonym 28.11.34, budżecie
na obecny rok 1934/35, drug; hitle-
rowski, wzrósł Jo 1 miljarda 105 mil-
jonów marek jawnie, a z ukrytemi
wydatkami wojskowemi do 1': mil-
jarda marek, czyli potroił się od
czasu rządów kanclerza Huilera.

Ten nieźle pomyślany... podział
pracy między rokowania dyploma-
tyczne i zbrojenia się skryte został
przerwany dojściem do steru we
Francji rządu  Doumergue-Petain- 

Wojskowa organizacja żydowska.
„Moment“ donosi:
„Brith Hakail“ i „Brith Trumpei

dor' są to zbrojne organizacje ży-
dowskie, oficjalnie przygotowywane
dla Palestyny, a faktycznie przezna-
czone na różne powikłania, których
w niedługim czasie oczekuje żydow-
stwo w Europie.

„ — Po staraniach, które trwały więcej
niż rok, komisarjat rządu  zalegalizował
oficjalnie „Brith НаКай“. Legalizacja roz-

aSąd katowicki uratował swój honor».
W dniu 25 ub. m. sąd katowicki

ogłosił wyrok, na mocy którego

orżanu narodowych socjalistów, zo-
stał skazany na 9 miesięcy aresztu
oraz na zapłatę 200 zł. miejscowej

w charakterze
Skarga

Sąd nie uznał do-

ks. Archutowskiego, prof.

Prasa żydowska poświęciła sporo

„Hajnt“ w korespondencji z Ka-

„ — Wyrok sądowy w kołach żydow-
skich wywołał duże zadowolenie. Spodzie-
wają się, że na dłuższy czas uspokoi on roz-
juszone umysły polskich narodowych socja-
listów i da możność żydowskiej ludności na
Śląsku i w Zagłębiu na chwilę swobodniej
odetchnąć”.
 

Bóle głowy są najczęściej wynikiem za-
burzeń w działaniu żołądka i jelit« WODA

' ciąga się na wszystkie oddziały tej organi-
zacji w całej Polsce".

„Brith Hakail'* (dosłownie Zwią-
| zek siły, wojska) obejmuje b. żołnie-
rzy z różnych formacyj wojskowych,
(z armji austryjackiej, niemieckiej,;
rosyjskiej, polskiej) i znajduje się;
pod kierunkiem rewizjonistów-sjoni-
stów. Przywódcą ich jest Żabotiński,
obecnie przebywający w Polsce,
stale zamieszkały w Paryżu,

 

A. Einhorn, omawiając ten wy-
rok w „Hanjcie”, nie jest jednak cai-
kowicie zadowolony, bo sprawy nie
wszczętą prokuratura ex oficio:

„ — Sąd katowicki uratowai swój ho-
nor. Przy tej sposobności chę się zapy-
tać: dlaczego proces został wszczęty pry-
watnie? Religja żydowska jest, jak wiado-
mo, uznana w Polsce oficjalnie i znajduje
się pod ochroną państwa. Dlaczego proku-
ratura sama nie uważała za niezbędne wy-
stąpić na drogę sądową?*.

Za czasów Batorego karano w
Polsce śmiercią tych, co zarzucali
Żydom mord rytualny. Żydzi tęsknią
za temi czasami, kiedy to rządziła
zPolsce szlachta, a przez nią Ży-

; | 3 SRO
w — Winniśmy tęsknić — tak wycho-

dzi — za temi czasami władzy Kościoła i
magnatów... Obecnie po setkach lat po
Batorym nie doszliśmy do tego, aby odpo-
wiednie organy władzy same pamiętały o
obronie religii żydowskiej”.

S. Stupnicki w „Momencie“ wy-
raża zadowolenie z tego wyroku i
wskazuje na jego podstawowe zna-
czenie dla interesów żydowstwa:

„ — Ten właśnie wyrok jest dla nas
nowością i witamy go, jako nową kartę w
polskiem sądownictwie. Wyrok katowicki GORZKA MORSZYŃSKA w dawce ой /:

do 1 szklanki usuwa przyczynę choroby. i 5429—11

Odezoa Stronnicton Harodowego. |
W związku z wyborami do Rad Miejskich, które się odbyły w dn. 27

maja b. r, Zarząd Główny Str.

Rada Naczelna Stronnictwa Narodowego w driu 15 kwielnia we-

Nar. wydał następującą odezwę:

zwała nas, abyśmy do nadchodzących wyborów miejskich stanęli z wy-

datów.
(Wezwanie to zostało podjęte i wykonane. |
MW) nielicznych tylko wypadkach zwolennicy naszego obozu w imię

źle pojętej troski opoiski stan posiadania w miastach wzięli udział w two-
rzeniu wspólnych list z obozem rządowym. Poza temi wyjątkami, doty-
czącemi tylko najmniejszych miast, wszędzie obóz narodowy wystąpił
do walki wyborczej pod własnym sztandarem. !

№а!ха ta, prowadzona wszędzie, a zwłaszcza w Łodzi i miastach
woj. Łódzkiego, Lublinie, Częstochowie, Włocławku i Mławie z dużym
zapałem i oliarnošcią, wykazała sprężystość i sprawność naszej organi-
zacji. Nieliczne braki i niedociągnięcia zdołamy w krótkim czasie na-
prawić na podstawie ostatnich doświadczeń,

Wynik wyborów, pomimo niebywałych nadużyć ze strony prze-
ciwników, jest dla Stronnictwa Narodowego wożóle korzystny, a w wielu
miastach zwycięski. Wykazaliśmy, że pod naszym sztandarem skupia
się większość polskiej ludności miast. Pod tym względem województwa
centralne niewiele różnią się od Wielkopolski i Pomorza.

Ludność miast polskich, oddając swe głosy na listy narodowe, nie
tylko zamamfestowała polityczną solidarność z naszym obozem, ale tak-
że przyjęła nasz program pracy w samorządzie, którym jest walka z
żydostwem, z etatyzmem i przerostem biurokracji.

Największą jednak doniosłość ma opowiedzenie się po nasze stro-
nie polskich mas robotniczych, które nareszcie wyzwoliły się z kajdan
socjalizmu, nałożonych im przez masonerję i żydów. Zrywając z socja-
lizmem į komunizmem, masy robotnicze wybrały nie państwowy soli-
daryzm, głoszony przez obóz rządowy, ale ideę gospodarczej jedności
narodu, stając przez to w szeregach naszego obozu do walki o stworze-
nie z Polski państwa Narodowego.

Ostalnie wybory są ważnym krokiem naprzód w tej waice.
rząd Główny S. N., wyrażając uznanie niezorganizowanym narodow-
com. i doiąd niezorganizowanym zwolennikom obozu narodowego, któ-
rzy, niezrażeni trudnościami i szykanami, stali się uczestnikami od-
niesionego zwycięstwa, — zwraca sę do nowo obranych radnych — na-
rodowców z wezwaniem, aby w pracy na terenie samorządu dążyli nie-
zmordowanie do realizacji tego programu, w imię którego obóz naro-
dowy przeprowadził ostatnią kampanję wybo:

Hasłem naszem w pracy samorządowej niech będzie unarodowie-
nie miast polskich.

—. ZARZĄD GLOWNY STRONNICTWA NARODOWEGO,

|
raźnem obliczem: z własnym programem i ź własnemi listami kandy- |

Za-

rczą.

stwarza precedens, Uznaje on, że obrażono
śminę żydowską, a tem samem uprawnia
do skargi przeciw bluźniercy, Wyrok kato-
wicki ma dla nas duże moralne znaczenie,

Barihou dnia 9-go lutego 1934, Od-
razu, bo лм nocie z, 14-go lutego
1934, zamknął rząd ten rozmowy z
Niemcami. A także nieco trudniej-
sze zakończenie rokowań z Anglją
dokonało się w nocie z 17 kwietnia

'1934, właśnie z powołaniem się na
samowolne zbrojenia Niemiec,
świadczone wzrostem budżetu.

Francja powiedziała wówczas:
— Dość tych rozmów na boku.

Na wyniki ich czeka Konferencja
Rozbrojeniowa. Wyników niema i
trzebą wracać na jej śrunt.
Tak się też stało, Gdy zaś komisja

główna Konferencji Rozbrojeniowej
zaczęła od: 29-go ub, m. obradować,
na czoło wybiło się pytanie, często
nie wprost stawiane, ale przez
wszystkie rozmowy przewijające się
ciągle: czy można pracować bez
Niemiec, czy też nie? To była oś
wniosków.

Berlin śledził oczywiście obrady
genewskie z największą uwagą.
Bardzo zależało Niemcom na tem,
by w Genewie okazało się, że pań-
stwa nie mogą się pogodzic między
sobą, a sprawa rozbrojenia, oparte-
go o rękojmię bezpieczeństwa, spa-
da ze stołu obrad i prac międzynaro-
dowych. Dla Rzeszy, Niemieckiej
byłoby to bowiem, jak wskazywały
różne półsłówka i nawet wyraźne
zapowiedzi z jej stromy, dostatecz-
nymi pozorem do oświadczenia, iż
wobec niedojścia do umowy o ogra-
niczeniu zbrojeń innych państw, u-
ważają się za zwolnione ze zobowią

po-

według własnego uznania.
Na takiem tle, po tygodniu obrad, tek budownictwa 15 wieku,

Dwa te wnioski streściły w sobie
dwie dążności, które šcieraiy się ze
sobą przez cały czas ostatnich obrad.
Stanowisko wspólne zajęty Francja,
Mała Ententa, raństwa baikańskie i
ZSRR, na rzecz załatwienia spraw
na Konterencji, nie zaś na bokach,
oraz w duchu wzmocnienia bezpie-
czeństwa, jako warunku ogranicze-
nia zbrojeń, Byifo ono niewątpliwie
słuszniejsze, niż wnioski, zezujące
naiwnie z Genewy na Berlin.

Bardzo nieszczególnie wyglądało
ną tem tle stanowisko Polski, Wyra-
ziło się ono w mowie p. min. Becka
1-go b. m., która wszędzie wywołała
'wrażenie troski o t. zw. samodziel-
nosć, choćby bez wyraźnej treści po-
litycznej, jakoteż w próbie z 6-go b.
m. poprawiania wniosku p. Hender-
sona, który nadawał się jedynie do
odrzucenia. Stanowisko to, ni pies
ni wydra, nie wzmocniło zrozumie-
nia polityki Polski i zautania do

niej. ! ай
Sieukolaw Stokaki

TT

Półtora miljona
hektarów,

Z zestawienia wyników akcji
przebudowy ustroju rolnego za czas
od 1919 r. do 1933 r. włącznie, spo-
rządzonego przez relerat sprawoz-
dawczo - statystyczny min. roln. i
ref. roin, okazuje się, że od 1919 r.
do 1933 roku rozparcelowano ogó-
łem 2.187,955 ha pomiędzy 584.116
nabywców. Z tej sumy przy parcela-
cji rządowej rozparcelowano
501.840.6 ha (120.011 nabywców,
przy parcelacji prywatnej 1.454.,864,4
ha (444.528 nabywców), przy parce-
lacji Państwowego Banku Rolnego
—49.442.9 ha (9.026 nabywców, przy
parcelacji osadn, wojsk.—142.243,5
ha (7.841 nabywców), oraz przy par-
celacji osadn. anulac. — 39.563,6 ha
(3.310 nabywców).

W. tymże okresie * scalono ogó-
łem 3.257.051,4 ha (442.690 gospo-
darstw).

W. jednym r. 1933 rozparcelowa-
mo ogółem 80.276,3 ha (27.063 na-
'bywców), z czego przy parcelacji rzą
dowej 7.258,5 ha (1.594 nabywców),
przy parcelacji prywatnej 68.328,1
ha (24.668 nabywców), przy parce-
lacji Państw. Banku Rolnego
4.523,6 ha (793 nabywców), przy par
celacji osadn. wojsk. 166,1 ha (8 na-
bywców). Scalono w 1933 r. ogó-
łem 402.517,4 ha (63957 gospo-
darstw).

Poza: tem od 1919 r. do 1933 r.
wł. wydzielono jako wynagrodzenie
za zniesienie służebności 594.517 ha,
z czego w samym 1933 r. 19.819 ha.

MW końcu w okresie sprawozdaw-
czym uwłaszczono 4.904 drobnych
dzierżawców na obszarze 37.352 ha,
z czego w 1933 r. 385 drobnych
dzierżawców na obszarze 3.353 ha.

Dom Długosza
w Sandomierzu.

  Kurja biskupia w Sandomierzu
przystąpiła do gruntownej restau-

zań w tym okresie i będą się zbroiły | racji domu Długosza, będącego w
jej posiadaniu. Dom ten, jako zaby-

w ©-
p. Henderson, przewodniczący kon- statnich latach znajdował się w sta-

którego treść i znaczenie byiy takie: ale ważniejsze jest to, że gmina została
uznana jako strona, jako osoba prawna,
która ma prawo żądania odszkodowania za
obrazę żydowskiego imienia, żydowskiej
miary, Jest to nowością dła nas i my wi-

' tamy serdecznie ten wyrok”, !
Na skutek tego wyroku, ježeli

się on uprawomocni, żydowstwo zdo|
będzie to, czego nie mogło osiągnąć
w żadnem z państw zachodniej Eu-
ropy (Szwajcarji, Niemiec, Austrii i
t d.): śmina żydowska w tego ro-
dzaju sprawach uznana została za
osobę prawną, pomimo, że „oskar-
żony” nie miał jej na względzie. Na
zachodzie wszystkie tego rodzaju
sprawy, wszczynane przez $miny
żydowskie, były uchylane, bo gmina
według tych prawodawstw, nie jest
uznawana za osobę prawną, mogącą
występować w imieniu całego ży-
dowstwa.

000000000000009000000900066
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polskich oraz arcydzieła literatury św:

kuset innych
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Po upiywie tego czasu ceny książek wracają do dawnych norm 4-6-krotnie
większych.

W tanim tygodniu „Roju* nabyć będzie można książki czołowych pisarzy

wydawało się niedostępne, a mianowicie książki Boya-Żeleńskiego, Ka-

den-Bandrowskiego, Sieroszewskiego, Słonimskiego, Upton Sinclaira, Ar-

nolda Zweiga, Moranda, Londona, Flauberta, Chestertona, Benoita i kil-

Sprzedaż i katalogi bezpłatnie w księgarni ł

Gebethner 6 Wolff i D-ra Wakara

oraz i w Tow. Wydawn. «RÓJ»,
WARSZAWA, Kredytowa 1,

i Niemiec otwierają widoki powo-
dzenia (co jest oczywiście niepraw-
dziwe, bo rozbity się one całkowi-
cie), będzie się w dalszym ciągu
prowadziło te rozmowy w czwórkę
(a co inne pańs!twa?), na co zaczeka
jeszcze w dalsz: m ciągu Konferencja
Rozbrojeniowa.

Przeciw temu wystąpił natych-
miast bardzo ostro p. Barthou, a na-; kryty dachówką, mury zaś

— Wobec tego, że dotychczaso- czasu konwersacja była
we rokowania Francji, Anślji, Włoch chowna i budynkowi zagrażała

 

ierencji, zgłosił 5-go b. m. wniosek, nie zaniedbania.
Przeprowadzona od czasu do

powierz-
ru-

ina. To też uznano za konieczne
zabytek ten odrestaurować grun-
townie od fundamentów i przywró-
cić mu wszystkie zniszczone wieka-
mi ozdoby w postaci gotyckich
wnęk, drzwi i okien, których wzory
wstanie zwietrzałym i uszkodzonym
zachowały się w kilku miejscach,

Dach, kryty gontem, będzie po-
domu

zajutrz, 6-go b. m. zgłosił wniosek |zostaną wzmocnione. DomDługosza

francuski, który wraz z objaśniają-| przeznacza kapituła „sandomierska
cemi przemówieniem p. Barthou, po-| na pomieszczenie bibljoteki i mu-

wiada wprost przeciwnie:

— Konferenc'a będzie pracowała
nadal, przez swe komisje, w szcze-
gólnosci nad bezpieczeństwem. Jeśli
jakieś państwa chcą rozmawiać z
Niemcami, aby znalazły się one z
powrotem na Konferencji, mogą to

*
Na urlopie ani jednej

godziny nudów!
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iatowej, których nabycie dla wielu

autorów,

©

inie ©
@

6

I к ‚

zeum. Zabytek ten znajduje się na
końcu ul. Panny Marji, która w tym
punkcie nie iest uregulowana i
przedstawia zauiedbany, bezkształt-
ny teren i na domiar dom przylega
do wielkiej murowanej stajni, wsku-

|tek czeżo otoczenie domu nie jest
estetyczne i jest pozbawione per-
spektywy,

ITragiczny los więźnia
politycznego.

Tragiczny los spotkał jednego z
byłych więźniów politycznych Stefa-
na Judyckiego, który w. swcim cza-
sie wraz z innymi rewolucjonistami

'został wykradziony z więzienia na
' Pawiaku.

i przeżyć popadł w silny rozsirój ner-

Judycki na tle dawnych

„| skiego. Ten ostatni — na zapytani”

Tajemnica pułk. Momiga. i
Wielki świa£ finansowy i POJ

tyczny stoi od iakiegoś czasu prz?
emocjonującą, niewytłumaczalną *
gadką. | AE

Osią całej atery jest pułkowi Pr
angielski, Norris, były rzeczoznawć Wy
iinansowy podczas konferencji po”
jowej w Wersalu, mąż zaufania wie%)sk
kich międzynarodowych banków:
człowiek, cieszący się nieposzlak*
waną opinią i niemal nieogranicź! D
nymi kredytem. M

Pułkownik Norris począł syst PY;
matycznie skupować niemieckie p* fiuk
piery wartościowe, pretensje zaźń
nicznych wierzycieli, efekty i t.
„Sperrmarken” płacąc za wszystk/fus
gotówką, i to po znacznie wyższy”
kursie.

A zakupywał tak intensywnie, że p
suma tych tranzakcji doszła do p/[R
ciu miljardów franków! „ps

Specjalnego posmaku całej Hr
storji dodaje fakt, że pułkownik Nof je
ris, obywatel Anglji, mieszka ВУ
pewnego czasu stale w Paryżu, "48
swymi pałacyku w pobliżu Pól EFR
zejskich, — i cieszy się wezwzglęć |
nem zaufaniem zarówno Bank fk
Francuskiego jak i Banku Angie k

na jaki kredyt zasługuje pułk. No” Ę*
ris; odpowiada krótko: „Na kredy u
nieograniczony! *. 1

Tego rodzaju referencją Bank >
Angielskiego poszczycić się może й
calym šwiecie zaledwie kilka оз! AS |
ktėre možnaby policzyė na palcačif“
jednej ręki. k +

Tajemnicze tranzakoje Norisas
zaniepokoiły powažnie rząd RzesZ!
W jakim celu skupuje on te olbrzy ję*
mie zobowiązania finansowe Nić|*1
miec, za czyje pieniądze, z czyjeś|

polecenia? %
Przecież idzie tu o sumę, za pó y*

mocą której można usanować, ale '|y*
zrujnować finanse państwa! Zanić jg
pokojony jest zwłaszcza Bank RZ%|.M
szy niem. i jego prezydent ©),
Schacht, Bo jeżeli suma ta znajd
się w rękach wrogów: Niemiec, —.
jest do przewidzenia, że wrogo

0

 

ci któregoś dnia odkryją przyłbicę|į
upomną się o swoje prawa. A wów|.„*
czas oznaczałoby to poprostu kó |
niec niezawisłości
Niemiec.

Nie dziw tedy, że przeciw No
sowi rozpoczęła się zacięta kamp!
nja, prowadzona chytrze, z ukryc
Wielka angielska firma Unilevė
wniosła przeciw niemu doniesiet
karne, na skutel: czego rozpisano,,
Norrisem... listy gończe. Aliści 6,
na drugi dzień u prowadząctHe
śledztwo sędziego Ruisseleta zjaw Ski
się attache angielskiej ambasady*wy
Paryżu, dając dyskretnie do. zrozł gn;
mienia, że rząd angielski niechętw. pe

ekonomicza” |"

  
  

   

   
  

   
   

    

   
   

  
  

   

  

   

    

    

  
   

   

  
  

  

  

  

widziałby zamieszanie Norrisa wF try
kąś podejrzaną aferę. Norris bowiĄ kil
cieszy się nieposzlakowaną opinj4ł aż,
peinem zaufaniem rządu angielski
go. Dlatego sądzi, że należałoby r0f po.
pisane listy gończe wycofać, a pu) K;
Norrisa — uprzejmie poprosić о Р9 str
fatygowanie się do sędziego, cele dla
udzielenia pewnych wyjaśnień, nic

Tak się też stało. Pułk. Nor] wj,
jednak dotychczas nie skorzystał| Ch
zaproszenia... i wyjechał w niewś
domym kierunku... й

O miejscu jego pobytu mo!
móglby udzielić jakichś informach
— Bank Angielski, albo dom bank
wy Lób, Kuhn $ Comp., z który
Norris pozostaje od szereżulat w )
skich stosunkach. Ale te, jedynie av
torytatywne źródłą informacyjne 1
czą dyskretnie, A! policja francusk
również nie śpieszy się z wyszukė
niem obecnego adresu tajemnicześ
pułk. Norrisa, 3

Zamknięty dostęp
do adwokatu

Już pokrótce komunikowališm?,
iż w Warszawie obradowała konfe:
rencja dziekanów wszystkich 17
Adwokackich pod przewodnictwe!
prezesa Naczelnej Kady Adwokać
kiej, posła Paschalskiego. į
M sprawie zamierzonego za”

knięcia dostępu do adwokatury 9

wi
ni
žy

   „Wowy, graniczący z obłędem, tak, że
jego rodzina musiała wystąpić o u-!
bezwłasnowolnienie go. Sąd grodzki |

‚ м Warszawie powołał radę familijną|
| do opieki nad Judyckim.

Urlop zdrowotny b. więźnia brzeskiego.
respondenta.|flelefonem od własnego ko: [ 1

WARSZAWA. B. więzień brzeski Ciołkosz otrzymał 3-miesięcz?!

 

urlop zdrowotny.

Uniewinnienie pułkownika Maleszewskiego.
4Ielefonem od własnego korespondenta.|

WARSZAWA. Wczoraj zakończył się proces marszałka Trąmpczy
skiego przeciwko pułkownikowi Jagrym-Maleszewskiemu. Sąd wydał
rok uniewinniający pułk. Maleszewskiego. 4

    
   

   

szczególni  dziekani / wyiuszc
opinje swoich okręgów. Stano
sko, zajęte przez konferencję będzej st
zaki ikowane ministrowi spržį ni
wiedliwości, któremu na mocy obój 2)
wiązującej ustawy o ustroju adwóf w
katury przysługuje prawo wprow34 fc
dzenia ograniczeń, po wysłuchanij @
opinji Naczelnej Rady Adw. sl

Jak słychać istnieje projekt zań ы
knięcia dostępu do adwokatury 4
okres 10 lat na terenie następujdj &
cych sądów okręgowych: Krakówg "
Lwów, Katowice, Sosnowiec, Łód
(Warszawa, Lublin, Wilno, Pozn a
Toruń, ь >

Aplikanci adwokaccy, którzy V i
chwili zamiknięcia list adwokackie 1
będą zamieszczeni na listach ap
kantów adwokackich, nie będą odj :

|jęci owemi ograniczeniami. a,



a |
) ik] Pogoda słoneczna i ciepła przy

awófbych lub umiarkowa
nych wia-

ok, ich z kierunków północnych. Le
2 skłonność do burz.

kė
Jak" | DYŻURY APIEK.

icz0) Dzń w nocy dyżurują następujące

|ystė Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

); suko. Chomiczewskiego — ul.

> P nka Nr. 19-(tel. 16-92); Filomonowicza

ай A. — ielka Nr. 29 i

cickiego — ul Ostrobramska Nr. 26,

” wszystkie na przedmieściach, prócz

,stk”fpiszek.
szy”

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

e,Ż) — W kościele N. Serca Jezuso-
pięfgo. Porządek dzisiejszych nabo-

FMstw w kosciele Najswiętszego

į hifrca Jezusowego na ul. Wiwulskie-

Noff jest następujący: Zrana o godz. 6
„030 Prymarja, o $. 9 Msza szkolna,

u, "JE 10 Wotywa, o $. 11 m. 30 Suma

ЕМ g. 4 popoł. uroczyste Nieszpory,

slęś P których wyruszy ulicami: Wiwul-

ankófiezo, Piłsudskiego i Wielką Pohu-

giel fiką procesja do Krzyża Św. Jacka.

л@й — Ferje Sądu Arcybiskupiego i

Nof Fetropolitalnego rozpoczną się w

edy 15 bież. miesiąca i będą trwać

15 sierpnia r. b.
— Ks, Nuncjusz Apostolski. Jak

e "IR dowiadujemy, informacja o przy-

só DR ie Ks. Nuncjusza Apostolskiego

ac Wilna na uroczystości, związane

Obchodem VII rocznicy koronacji
Klownego obrazu Matki Boskiej

1

szfjptrobramskiej — nie jest ścisła.

(| Nuncjusz nie zapowiedział swe-

Nie |? przyjazdu.
jeś | Z MIASTA.

,— Dziś kwesta na rzecz Katolic-

pó io Uniwersytetu Lubelskiego.

Je Upės odbywa się na terenie całej

nie „Olski kwesta na rzecz Katolickiego

ze ersytetu Libelskiego. Jak Pol-
dó| Xa długa i szeroka, we wszystkich

jj Ntafjach naszych, we wszystkich

ach uświadomieni katolicy zło-

+ w miarę swych sił i możności

are. Uniwersytet Lubelski swój

"t gruntuje na ofiarności społecz-

| niemal wyłacznie, bo subsydja,
Ore otrzymuje, są nikłym procen-
„w stosunku da licznych potrzeb.

| jedyna w Polsce wyższa uczel-
po jv, utrzymywana zbiorowym wy-

is y,tlem katolickiego społeczeństwa.

„ech każdy. złoży choć najdrobniej-
ofiarę.

HANDEL 1 PRZEMYSŁ.
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° |, — Sekwestratorzy skarbowi za-

 

  

 

      

 

   

 

  

         

  

 

    

  

9 86 sztuk wieprzy na rzezni miej-

Informują nas o następującym

wypadku, który ponoć zdarzył się

onegdaj na rzeźni miejskiej. Oto w
Pewnym momencie, gdy na rzeźni

trwał największy ruch, zjechało tam
kilku sekwestratorów i zajęło naraz
aż... 86 zabitych wieprzy. :

Wywołało to zrozumiałe zanie-
Pokojenie handiarzy trzodą chlewną.

Kilku z nich zwróciło sią do sekwe-

strątorów z prośbą o wskazanie,
dlaczego zajęto ich towar. Wyjas-
niono im wówczas, że wszystkie

wieprze dlatego zajęto, ponieważ
Chrześcijańska Spółdzielnia Handla-
rzy trzodą chlewną nie wykupiła w

wyznaczonym jej przez urząd termi-

nie świadectwa przemysłoweżo I ka-
tegorji, zamiast posiadanego do-

tychczas Il-giej.
, Trzeba tu wyjaśnić, że zajęte

wieprze stanowiły własność człon-

ków wspomnianej spółdzielni.
„ Handlarze, obawiając się, żeby

wieprze, będące pod sekwestrem,
nie zepsuły się wskutek ciepła, po-

Żżyczyli 3000 zł. i wykupili żądane
świadectwo. Towar znajdował się
pod sekwestrem zaledwie kilka go-
dzin. Jednakże to wywołało znacz-
my spadek cen w tym dniu, W re-

_zultacie wszystkie 86 sztuk zbyto
„poniżej ceny kosztów,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— IX zjazd koleżeński, W nie-

dzielę 17 bm. odbędzie się dziewiąty.

zjazd koleżński Polaków, wycho-

wanków b. średnich zakładów na-
ukowych w Wilnie (gimnazja I i II

oraz szkoła realna) z czasów przed-
wojennych do r. 1905 włącznie.

Zjazd odbędzie się według na-
stępującego porządku: 1) o g. 10 r.
nabożeństwo w kościele św. Jana,
2) o g. 10 ipół r. zbiórka na pod-

wórzu USB. dla dokonania zdjęcia
fotograficznego, 3) o g. 11 r. zwie-
dzanie murów kościoła Franciszkań-
skiego, podziemia Bazyliki Wileń-

skiej, oraz innych zabytków miasta,
4) о &. 7 i pół wiecz. zebranie kole-

żeńskie w górnej sali restauracji
„Zacisze“ przy ul. Muckiewicza 25.

Pisma zamiejscowe proszone są

o zamieszczenie niniejszego komu-

nikatu.
— Biuro Oddziału Ligi Morskiej

i Kolonjalnej w Wilnie od dnia
11 czerwca rb. zostaje przeniesione
z gmachu Kuratorjum na ul. Mickie-

| wicza 15 m. 13. Wejście do biura

, z podwórza.

: żYCIE AKADEMICKIE.

' — Z Koła Akademików Dziśnian.
Dziś o godz. 2 ppoł. w pierwszym
i o godz. 3 popoł. w drugim terminie

odbędzie się nadzwyczajne walne

' zebranie członków, celem omówie-
mia pracy kulturalno-oświaiowej w
okresie wakacyjnym, w lokalu przy

| uł. Dominikańskiej 14—1. Po zebra-
niu wspólna fotografja.

ъ

 

KRONIKA.
DZiš BĘDZIE POGODA? |

|demiczek. Dn.
'sprawozdawczo -

k-!

— Nowy Zarząd Sodalicji Aka-
27 maja odbylo się

\ wyborcze walne
zebranie Sodalicji Marj. Akademi-
czek U. S. B. na ktėrem wybrano
nowy Zarząd na r. 1934/35 w skła-
dzie następującym:

Prezydantką
Maiunowiczówna (Hum.).

Sod. Leokadja
Vice-pre-

Ww.|zyd. spraw zewn. Sod. Helena Mar-
kowska (Faravacja),  Vice-prezyd.
spraw wewn. Sod. Leokadja Janusz-
kiewiczówna (Szt. Piękne), sekretar
ka Sod. Ludmiła Roszkówna (Mat.-
Рггуг.),  skarbniczka Sod. Janina

Burhardtówna (Humanistyka), prze-
wodnicząca  Junjoratu Sod. Lucyna
Westwalewiczówna (Нит.), prze-
wodnicząca Sekcji Euchar. Sod. Ja-
nina Kłosińska (Mat.-Frzyr.), prze-
wodnicząca Żag. Życia Wew. Sod.
Kozicka Jadwiga (Prawo), przewod-
nicząca Współ. Zag. Rel. Sod. Ko-
bierska Jadwiga (Medycyna), prze-
wodnicząca Społecznej Rei. Sod. Ka
farska Marja (Hum.). Zastępczynie:
Sod. Kowalska Julja (Szt. Piękne),
Adamska Łucja (Farmacja).

Komisję Rewizyjną stanowią: —

Frzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Sod. Kossowska Alojza  (Med.).
Członkowie: Sod. Kubicka Weroni-
ka (Hum.), Sod. Ludwikowiczówna
Łofja (Hum.). Zastępczynie: — Sod.
Bartoszewska Blandyna (Hum.), Sod.
Żukowska Regina (Hum.).

SPRAWY SZKOLNE.
— Ferje w Seminarjum duchow-

nem. W. dniu 15 b. m. rozpoczną się
w Metropolitalnem Seminarjum Du-
chownem terje letnie. Będą one
trwały do: połowy sierpnia.
— Egzaminy publiczne w kon-

serwatorjum odbędą się w następu-
jących termintch bieżącego mie-
siąca: Dn. 11 (klasy fortepianu prof.
Kaduszkiewiczowej, Tymińskiej, Ro-
maszkowej, Dąbrowskiej); dn. 12

(klasy skrzypie., śpiewu solowego

i instr. dętych); dn. 13 (klasa fort.

prof. C. Krewerl; dn. 14 (klasa fort.

prof. C. Krewer). Początek egzami-
mów o godz. 6 popoł.

Szkoła „Dziecko Polskie“
(pryw. pow. 6-cio kl. z przedszko-
lem) od jesieni 1934/35 r. szk. wcho-

dzi w szerszy j trwalszy zakres swe-

go istnienia, przechodzi bowiem na

własność Towarzystwa „Stała Rada
Opiekuńcza”, w skład której wcho-

dzą przedniejsi, znani i szanowani
Obywatele miasta.

Kierownictwo szkołą pozostanie ,
nadal w ręku p Stefanji Swidą i jej

zastępczyni, p. A. Bielińskiej, z do-

borem wykwalifikowanego i ideo-

wego personelu nauczycielskiego.

Praca łącznie z przedszkolem od

podstaw — od lat 4-ch do 14-tu wie-

ku dziecka, poczem wstęp do gi-

mnazjów.
Szkoła mieści się przy ul. Mic-

kiewicza 11—11 w lokalu słonecz-

nym przy pierwszorzędnych wa-

runkach _ higjenicznych. Lekarz
szkolny stały. |

Zapisy i podania przyjmuje się

codziennie w godz. od 13 do 14. We
wtorki i piątki od godz. 13 do 14-ej
i od 17-ej do 19-ej.

Dyrekcja Kursów Pielęgno-

wania i Wychowania Dzieci, eżz. od
1925 r. w Wilnie, oraz. Kursów Han-

dlowych powiadamia, iż zapisy na

powyższe Kursa przyjmowane są

codziennie w sekretarjacie Kursów

ul. Mickiewicza 22 —5 od 5 — 7

godz. wiecz.
— Gimnazjum im. Filomatów w Wilnie

przyjmuje zapisy codziennie wKancelarji

szkoły (ul. Żeligowskiego 1—-2) od godz.

10—2-ej. Egzamina wstępne odbędą się

21 i 22 czerwca. Nauka według programu

gimnazjum nowego typu w dwóch gru-

pach: z łaciną i bez łaciny.

ŻYCIE ARTYSTYCZNE.
— Wystawa Niezależnych, miesz-

cząca się w głównym Pawilonie Tar-

gów Północnych w ogrodzie po-

Bernardyńskm — otwarta codzien-
nie w žodz. 10 — 19.

Przeciw obstrukcji, hemoroidom, zabu-
rzeniom w żołądku i kiszkach, zaleca się
picie naturalnej wody gorzkiej

„Franciszka-Józeła* kilka
«Pytajcie się lekarzy.

Polskie Radjo Wilno.
Niedziela, dn. 10 czerwca.

8.00: Pieśń. Muzyka Dzien. por. 9.00:
Nabożeństwo, Kazanie. 1015: Muzyka.
11.10: Akademja. 11.57: Czas. 12.00: Hej-
nał, Kom. meteor. 12.10: Poranek muzycz*
ny. 13.05: „Formy muzyczne” — pog, 14.00;
Audycja dla wszystkich. 15.00: „Przysposo-

razy dziennie.
8360/1

bienie rolnicze latem" — odcz. 15.15:
Gershwin — Błękitna R (płyty).
15.35: Fragmenty z op. „Dama Pikowa“
15.45: Pogad. dla gcspodyń wiejskich. 16.00:
Transm. fragm. zawodów konnych. 16.15:
Muzyka lekka. 16.50: „Co nas boli?" 17.20:
Muzyka. 18.15: „Ciotka Albinowa mówi”.
18,30: Muzyka z płyt. 18.45; „Portret
własny Konrada” — felj. 19.00: „Uczestni-
cy Międzynarodowego Kongresu Geogra-
fów w Wilnie” — pogad. 19.15: Feljeton
aktuałny. 19.45: Wesoła fala lwowska.
Dzien. wiecz. „Myśli wybrane”. 20.42—
24.00: Opera „Tosca“. Skrzynka techn.
Wiad. sport. z Rozgłośni. Kom. meteor.

Poniedziałek, dnia 11 czerwca 1934 r.
6.30: Czas. Muzyka. Dzien. por. 11.57:

Czas. Kom. meteor. Przegl. prasy. 12.10: Po

gadanka. 12,20: Muzyka baletowa (płyty.
Dzień. poł. 13.05: Koncert. Wiad. eksport.
i giełda roln. 16.00: Recital špiewaczy. 16.26
Recital fortep. 17.00: Słuchowiska dla dzie-
ci. 17.15: Muzyka lekka. 18.00: „Szkoły go-
spodarstwa domowego' — odczyt. 18,15:
Recital śpiewaczy. Wil. kom. sport. „Myśli

wybrane”. 20.02: Ogłoszenie konkursu na scenarjusz słuchowiskowy. Dzien. wiecz
121.00: Transm. z Gdyni. Codz. odc. pow.
21,12: Koncert. 22.20: „Osobisty pamiętnik”
—felj. 22.35: Koncert. Kom. meteor.

DZIENNIK MILENSKI

Stow. Pań Miłosierdzia.
Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia

w Wilnie, liczące 24 oddziały z

311-ma członkiniami czynnemi a 789

wspierającemi, złoży dziś o godz.
6-ej wieczorem w sali Śniadeckich

U. S. B. swoje roczne sprawozdanie

na walnem zebraniu, na które za-
prasza wszystkich członków, gości i
sympatyków chrześcijańskiego  mi-

łosierdzia. Przy dzisiejszym przero-
ście rządowej opieki społeczneji
przeciążeniu  świadczeniami klas
posiadającychi pracujących, wielu

usuwa się od współpracy i ofiar
jałmużny chrześcijańskiej w przeko-
namu, że wobec tylu przymusowych
danm nie są już nic winni społeczeń-
stwu. A przecież obowiązek osobi-
steżgo miłosierdzia, to jedyna rzecz,
która ludzi łączy i rodzi skarby u-
czuć wzajemnych — współczucia u

dającego a wdzięczności u odbiera-

jącego.
Panie Miłosierdzia, a zwłaszcza

ich Przewodnicząca Zofja Kościał-
kowska mają tę niezłomną wiarę w
dobrą wolę ludzką, że stare i czci-

godne ich Stowarzyszenie, mające

już od r. 1860 tak chlubną kartę w

dziejach katolickiego Wilna, utrzy-

ma się a nawet i rozszerzy swą dzia

łalność wobec wzrastającej nędzy,

według słów papieża Piusa XI, wy-

rzeczonych "do Konierencyj św.

Wincentego na Nowy Rok, by pra-
cowały „coraz więcej i coraz le-

piej”.
Niedzielne sprawozdanie wyka-

że nam te ofiary serc miłosiernych i
niesamolubnych tak z oddziałów wi-
leńskich jak i z prowincji.

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 4 popoł. no-

wa  komedja sowieckiego pisarza W.

Szkwarkina p. t. „Cudze dziecko” — w

świetnem wykonaniu całego zespołu z p.

$. Zielińską w roli matki, Ceny propa-

gandowe.
Wieczorem o godz. 8 m. 30 ukaże się

po raz ostatni na scenie Teatru Letniego
lekka, arcywesoła francuska komedja p.t.
„Małżeństwo i jazzband” — Cl. Vautela i

P, Vebera, którzy w komedji tej satyrycz-

nie przedstawiają życie współczesnego mał-
żeństwa. Ceny propagandowe.

{ Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. „Towa-

riszcz”. Ceny propagandowe.
i — Teatr muzyczny „Lutnia Dziś o

godz. 8 m. 30 wiecz. w dalszym ciągu prze-

bojowa operetka Granichstaedtena „Orłow”.

która odniosła sukces prawdziwy, dzięki

pięknej muzyce, interesujące treści i świet-

nej grze całego zespołu. Główną rolę kre-

uje świetna śpiewaczka Janina Kulczycka.
Efektowne tańce i ewolucje w wykonaniu

zwiększonego zespołu kpącdiej5 Ceny

letnie — zniżone. Akademicy korzystają

ze specjalnych ulg biletowych.
—Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni”;

Dziś o godz. 4 pp. ukaże się po cenach

propagandowych po raz ostatni w sezonie

melodyjna operetka Benatzky'ego „Noc w

San Sebastjano“ w obsadzie premjerowej.
| Ceny propagandowe.
i — Hanka Ordonówna w Wilnie. Wy-

' stęp Hanki Ordonówny w teatrze muzycz”

| nym „Lutnia” wywołał żywe zainteresowa-

 

 

Kronika wyborcza.
„BIEDACY“ W, RUCHU.

Wczoraj zamieściliśmy  wiado-

miość o mającym się odbyć wiecu
i pochodzie urzędników.

Wiadomość ta okazała się praw-

dziwą, gdyż rzeczywiście o godz. 7

wiecz. zaczęły się na placu Łukis-

kim śromadzić grupki pocztowców,

pracowników _ dyrekcji kolejowej

oraz magistratu
Orkiestra ściągnęła trochę ga-

piów.
Do tak zmotilizowanych stucha-

czów przemówili kolejno pp. Witold

Abramowicz, Mękarski i pos. Z.

Stroński.
W. przemówieniach mówcy lwow-

scy operowali szczodrze słowem

„narodowy“, „narodowa“ i t. p.

Zakończył wiec p. Abramowicz,

nawołując do zachowania spokoju.

Nawiasem mówiąc, pomimo na-

der mocnej „asysty“, mówcy zdra-

dzali duży niepokój, obawiając się

widocznie, iż słuchacze” mogą jed-

dnak zdobyć się na protest.

Po zakończeniu przemówień ufor-

mował się pochodzik, który ruszył

ul. Mickiewicza, Zamkową i Wielką.

Od czasu do czasu padały poje-

dyńcze okrzyki na cześć jedynki,

BB i przywódcy sanacji. Okrzyki te

jednakże nie znajdowały oddźwięku

i pochód robił wrażenie pogrzebu.

Nic też dziwneśo, że zgromadzona

ma chodnikach publiczność patrzyła

ma  maszerujących  ,entuzjastow“

ideologji z politowaniem.

Gdy pochód mijał plac Orzesz-
kowej, poszczególne osoby poczęły

opuszczać szeregi, a wieluwpadało

do lokalu Stronnictwa Narodowego;

by „przy sposobności” zaopatrzeć
się w karteczki do głosowania.

Topniejąc stopniowo, dotarł w

ten sposób pochód do placu Ratu-

szowego, gdzie do „niedobitkėow“
przemówił pos. Kamiński, któremu

także nie udało się wykrzesać za-

pału. Zanim mówca skończył, słu-

chacze już się rozeszli,

JESZCZE JEDNO OSZCZERSTWO.

W. jednem sanacyjnych pism

brukowych ukazała się oszczercza
z nie. Ordonówna wykona najnowsze swe

piosenki w piątek najbliższy 15 b. m.

'CHWILI!
Czasem wydaje się nam,
że już toniemy, że już nic
nos uratować nie może...
| oto wostatniej chwili dobry
i czuwający nad nami los
rzuca nam zbowcze koło
ratunkowe. Tym ratunkiem
w ostatniej chwili jest los
loteryjny, nabyty w szczęś-
liwej kolekturze i przyno-
szący ratunek. Przygoto-
waliśmy dla Wos losy
1-ej klasy w szczęśliwej
kolekturze A. Wolańska.
Ciągnienie 19 czerwca r. b

Z ZA KOTAR STUDJO.
Transmisje hippiczne.

Dzisiaj w niedzielę rozegrane zostaną
w Warszawie na torze Łazienkowskim e-
mocjonujące zawody konne, w których
biorą udział _ przedstawiciele szeregu
Państw obcych. Przebieg tej imprezy
sportowej transmitowany będzie przez
wszystkie rozgłośnie polskie w  trzec
częściach, a mianowicie, początek o godz.
16, następny fragment o godz. 17 wreszcie
zakończenie o godz. 18-ej. Niewątpliwie
wszyscy miłośnicy sportu konnego z terenu
Wilna z zainteresowaniem będą śledzić
przez radjo konkurs warszawski.

Transmisja z Turynu.
Na zakończenie programu niedzielne-

go, rozpocznie się o godz. 20,42 wielka
transmisja opery Pucciniego „Tosca”, któ-
ra wykonana będzie przez czołowych soli-
stów włoskich i Teatru La Scala w studjo
radjostacji w Turynie. Słynna ta dzisiaj,
opera wystawiona była poraz pierwszy w
1900 roku, kiedy imię 'ucciniego głośne
już było w Europie po sukcesach „Cyga-
nerji*. Muzycznie posiada „Tosca” wiele
tięknych miejsc, melodje gorące i pełne
słodyczy, których urokowi trudno się o-

Pożar w lokalu V
Wi mieszkaniu Kuibasa Kasrjela chu z wiadrem wody, wskutek zała-

AZZAROPK TTEST T ESETO EET

RATUNEK W OSTATNIE

AWOLAŃSKA
WILNO, WIELKA 6.

ZAMÓWIENIA ZAMIEJSCOWE ZAŁATWIAMY ODWROTNĄ POCZTĄ

KONTO P.K.O.
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|
przeć. Zawsze na nowo porywa nas swoją
siłą i bezpośrednością wyrazu, soczystością

| dźwięku i świetną instrumentacją orkie- |

|stralną. Transmisja ta z małemi przerwami
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Narodowy Komitet Oyhorczy.
Polacy! Katolicy!
DECYDUJĄCA CHWILA NADESZŁA! DZIŚ GŁOSOWANIE|!

ZŁÓŻCIE SWE GŁOSY NA LISTY NARODOWEGO KOMITETU WY-

BORCZEGO. PAMIĘTAJCIE, ŻE NA LISTACH NARODOWEGO KO-

MITETU WYBORCZEGO W KAŻDYM OKRĘGU SĄ INNI KANDY-

DACL

Poniżej podajemy kartki wyborcze dla wszystkich okręgów z po-

daniem okręgu, gdzie są one ważne.

Kartki wyborcze można wyciąć ; złożyć przy głosowaniu.

ЗЕВ 4LE Lista Nr. 2
S%4 Narodowego Komitetu Wyborczego

„žė Komarnicki Wacław
BŚ Kubilus Stanisław
® Ė ' Biszewski Edward
° 8 _5 ž Mazurkiewicz Władysław
1838 Jasieński Otton-Ryszard
pa ży Renigerowa Zofja
Pd Borejszo-Wysocki Jan
wf # Kojałłowicz Artur
я žšs Žukowski Antoni
ze ša Wierzbicki Wacław
©pat “ Peda Wiadystaw
254 / Aszako Józef A i

Lista Nr, 2
Narodowego Komitetu Wyborczego

Fedorowicz Zygmunt
Gołębiowski Włojciech
Piotrowski Władysław
Burhadt Aleksander
Domańsk: Bolesław
Kudrewicz Eugenjusz
Oszurko Michał
Staniewicz Jan
sw:i aig
tawiarska Kryst

Buihakowa Ši.
Jasieński Roman
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Narodowego Komitetu Wyborczego

Kownacki Piotr
Drewnik Jan
Gliński Mieczysław
Kulesiński Bolesław
Pieńkowski Jan
Połoniewicz Adam
Piekarski Roman
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komisariatu P. P.
mania się sufitu, spadł z wysokości

(Wiwulskiego 8a) wybuchł pożar.| 4 mtr. do pokoju na II piętrze, ude-

W domu tym mieści się V Komisarjat |rzając plecami w stół. Pogotowie

P. P. W czasie gaszenia pożaru post.| Ratunkowe odwiozło Rynkiewicza

Rynkiewicz Piotr, biegnąc po stry-|do kliniki USB na Antokolu.

 

Zwracajciesiępoiniormacje ikartkiwyborcze do biura NARO-

DOWEGO KOMITETU WYBORCZEGO ul. Orzeszkowej 11 tel. 11-66.

BIURO CZYNNE CAŁY DZIEŃ.
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Z KRAJU.
Misje pod Wilnem.

Onegdaj odbyły się w majątku| kazań ponad 1000 osób, w ostatnim

Wierszuby pod Wilnem 5-ciodniowe |zaś dniu liczba ta wzrosła do 2000
misje dla. okolicznych włościan.| osób.
Przeprowadzili ie O.O. Misjonarze Trzeba tu podkreślić, ze wielki!

z Wilna przy pomocy ks.probosz- | odsetek stanowili chorzy, bądź o

czą Zawadzkiego. własnych siłach przybyli, bądź też

Misje odbywały się w dużej szo-|przywiezienj na wozach lub dostar-

pie majątkowej, pięknie ubranej zie-|czeni na specjalnych noszach.

lenią i udekorowanej kwiatami. | Wszyscy oni byli nadzwyczaj gorli-

Frekwencja słuchaczów była nad-, wymi słuchaczami i mimo zmęczenia

spodziewanie wielka. Przez pierw-, wysłuchali wszystkich kazań i refe-

sze 4 dn; słuchało stale reieratów i ratów.

Szkody spowodowane posuchą.,
Tegoroczna posucha spowodo- 20 proc. niższą od zbiorów zeszło-

wała znaczne szkody w stanie tego- rocznych. Powiaty święciański, dzi-

rocznych zasiewów. Ze wszystkich śnieński i brasławski ucierpiały

stron powiatów woj. Wileńskiego dotkliwie wskutek upałów i posuchy

nadchodzą wiadomości, przewidują-|i zbiory ich będą gorsze od zeszło-

ce gorszy urodzaj tegoroczny. | rocznych, mimo iż w ub. roku żniwa

Na terenie pow. wileńsko-troc-były słabe, wskutek czeżo zagroził

; kiego ocenia się już obecnie wyso- głód mieszkańcom tych powiatów.

kość tegorocznych zbiorów na około|

Strajk robotników budowlanych
w Postawach.

Wi tych dniach wybuchł w Posta- wadzi pertraktacje w celu zlikwido-

wach strajk robotników pizemysłu wania zatargu na drodze polubow-

budowlanego. Pracę porzuciło 600, nej.

murarzy, betoniarzy, cieśli i stola- Trzeba jeszcze zaznaczyć, że

rzy oraz 1200 robotników niewykwa. strajk ma przebieg spokojny i do-

lifikowanych. Razem więc strajkuje | tychczas nie zdarzył się ani jeden

około 2000 osób, | wypadek zakłócenia spokoju.

Sia lęk sa wielki pożar wsi Koncinięta
rozumień, wynikłych między piaco-
dawcami a roboinikami na iie niedo- w pów. św leciańskim.

trzymania przez jedną ze siron umo- SWIĘCIANY. We wsi Koncinię-

wy zbiorowej. ta, gm. szemietowskiej, w zabudo-

Onegdaj wyjechał z Wilna do Po-| waniach Wierszyły Adolfa powstał

staw _ delegat  Chrześcijańskiego| pożar, który szybko przemósł się na

Związku Zawodowego Murarzy iBe- | inne zabudowania. Ogółem spłonęło

toniarzy, który na miejscu przepro- 19 domów mieszkalnych *i 20 bu-

 

 

j zdążający z Wilna do Głębokiego,

 
 

DZIENNIK WIEEŃSKI

Szczątki meteoru w pow.
mołodeczańskim.

Na teren Zalesia, pow. mołode-
czańskiego, wyjechata komisja nau-|

| kowa celem przeprowadzenia badań

nad szczątkami meteoru, który po,

| rozpadnięciu się pozostawił wiele;

minerałów cennych dla nauki. |

Przytomność maszynisty
ocaliła życia desperatce.

GŁĘBOKIE (Pat). Pod pociąg,

na odcinku Nowodruck—Konstan-
typów rzuciła sią w zamiaiach sa-
mobójczych niejaka Surowiec Luta,
mieszkanka wsi Dzienusowo, gm.
mikołajewskiej, Dzięki przytomno-
ści umysłu maszynisty, pociąg zo-
stał zatrzymany i w ten sposób de-
speratka uniknęłą śmierci. W' Głę-
bosiem Lutą Surowiec zaopiekowa-
ła się policja i odesłała ją rodzinie.

Żywcem zasypany ziemią.

GŁĘBOKIE (Pat). W. żwirowni
przy rzece Dziśnie, w maj, Józefowo,
śm. szarkowskiej, zdarzył się tra-
giczny wypadek. Robotnik Ryży
Józef, mieszkaniec wsi Kuryłowi-
cze, który z tej żwirowni woził pia-
sek na drogę śminną, wpadł do ja-,
my i został zasypany zwałami pias-
ku. Po odkopaniu wezwany lekarz
dr. Gewis stwierdził śmierć wskutek
złamania kręgostupa i uduszenia.

 
dynków gospodarczych. W płomie-
niach zginęły 2 konie, 2 krowy,
1 cielę, 8 świń, 12 owiec1 75 kur.
Ogólne straty wynoszą 105.500 zł.
Przyczyną pożaru nieostrożne ob-|
chodzenie się z ogniem.

 

Dziś premjera. Wyjątkowo fascynujący film o niezwy.lemgnapięciu

m„Pod Pregierzem“
w roli gł. świetna aktor HANCY CARROLL i Gary Grant.

piękna jak marzenie
Nad program: Kon.xursowe dodatki | najnowszy „Fox“. Ceny popularne od 25 gr.

Dziś ostatni dzień! Przebój ze „Zi tej Serji* pak ls ztAa RE:
rol. gł znany śpiewa e prześliczna

«P R ZY 6 0 D A NA LI D Q» NORA GREGOR. Film mówiony I śpiewany po riemiecku.

JUTRO SZCZYT KOMIZMU!
MELI naluabetsza para komików FLIP i FLA P ..

„Wrogowie Małżeństwa”) | puoes Asanw | 5-7.
w najnowszej

Ceny |pepularne ed;25 gr.

| pniowo gloryfikacja wolnomularstwa. Do-| Belgja 123,72—124,03—123,41. Berlin Aš
j wiadujemy się, że masonerja jest instytucją | 204,52—203,48. Gdańsk 172,70—17:

isonerji), ma na celu rehabilitację działal-|44,10. Konwersyjna 64,65—64,95, 5

| wego Prince'a. (KAP). Ъ ! 46,75—45,75,

    

    
   

  
  

  

  

   
   

    

  
   

    
   

   
    
  
  
  

 

       

    
  
   

      
  

    
    

    
   

 

   

  
  

5 РОКТ
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE. kurencjach szkolnych i klubowych.
Wilno jest dziś terenem zawodów strze- ‚ dy ie powinny zgromadzič na starciė

leckich o mistrzostwo miasta. Zawody od- | elitę lekkoatletów wileńskich.

bywają się na strzelnicy Miejskiego Komi-/ Na Wilji o godz. 15 rozegrane 2
tetu W. F. na Pióromoncie. O godz. 7 rano pierwsze regaty wioślarskie, zorganiźił

nastąpi start marszu drużynowego ze strze- | przez Wojskowy Klub Sportowy. Do“ ы

laniem drużyn huiców szkolnych. Nagroda tych zgłosiły się tylko osady trzech sh —

przechodnia broniona jest przez uczniów wanych klubów wojskowych, które ь
bylego gimn, J. Lelewela, a dzisiaj gimn, iują pod banderą W. K. S. Start
Zygm. Augusta. „Meta biegu na Pioro- się, jak zwykle, w górze rzeki przy

moncie, | strategicznym na Antokolu, a meta

W parku sportowym młodzieży szkol-, przystaniach wioślarskich.
nej im. gen. L. Żeligowskiego o godz. 12 Regaty te będą częściowym spraw
odbędą się zawody lekoatletyczne w Kon-, gem sił osad wojskowych. Najlepsza °

ozwawać będzie 29 b, m. w Krakow
й regatach wiosennych, broniąc w

Ruch wydawniczy
ubiegłym zdobytej nagrody.

Publikacja masońska w języku polskim. KARZ
Ukazała się świeżo książka p. t. „Wol- | DRE — ŻAKS. w%.

nomułarstwo w świecie encyklopedyj. Wy- | Wczorajszy mecz piłkarski o m
pisy'. Książka bez nazwiska autora, wy-|stwo Wilna zakończył si wycięi
dawcy, bezimienna, tajemniczość bowiem | p k , Pa
jest swoistą cechą działalności masońskiej.| MFUkarza nad Ż. A K. 5.
Publikacji tej usiłowano na wstępie nadać | Drukarz pokonał Ż.A.K.S-a 5:0
pozory KZI RL AIR Bramki zdobyli: Bartoszewicz Fr.
o masonerji z historji kościelnej ks. Archu- r *
towskiego i z encyklopedji kościelnej, wy- Bartoszewicz 'E. — 4, Drogdowicz
danej przez ks. Chełmickiego. Dalej jednak jedna samobójcza.
następują wyjątki ze źródeł masońskich,| Mecz sędziował p. Sudnik.
albo dla masonerji przychylnych, jak np.
Grande Encyclopedie, Meyers Lexikon, Det GAJA KIEK AISSN ;
grosse Brockhaus, Encyclopedia America-
nait. d.

Wrażenie z początku ujemne o działal- 6 į R t d a
ności masonerji na podstawie takiego zesta- | = В,

wienia szybko się zaciera i następuje sto- WARSZAWA (Pat). Giełda. i 1

„filantropijną , „humanitarną”, „nie walczy| 172,27. Holandja —359,15—360,05— А
z religją" i t. p. O knowaniach i spiskach | Londyn 26,76—26,89—26,63. Nowy Lg
politycznych masonerji, o popieraniu przez|5,29—5,31—5,25. Nowy Jork kabel
nią i finansowaniu elementów wywrotowych | —5,31'/:—5,251/2. Paryż 34,96—35,054
i rewolucyjnych, o walce nieubłaganej z re- | Praga 22,03—22,08—21,98. Stokiolm

ligją, o aferach w stylu Stawisky'ego, — | —138,65—131,25. Szwajcarja 172,05—1
ani słowa. Tak się przedstawia „objekty-|—171,62. Włochy  45,85—45,9i—45,13
wizm“ powyższej publikacji masońskiej w | Tendencja niejednolita.
języku polskim. Książka ta, wydana nota-| Akcje: Bank Polski 85. Lillpop
bene na luksusowym papierze i tania (naj-|—10,35.
widoczniej z funduszów dyspozycyjnych ma-| Papiery procentowe: Budowlana4

ności wolnomularstwa, skampromitowanego | kolejowa 58,25—59. 6 proc. dolarowa
ostatnio skandalami finansowemi we Fran- | 4 proc, dołarówka 53,35. 7 proc. stabi
cji i zbrodnią popełnioną na osobie sędzi- | cyjna 65,38—65,75. 4 i pół proc. |. zie”

     
  , MASŁO šmieta?'

najwyższego galių
spółdzielnia maj. P
pol przyjmuje zam

| nia zdostawą do dó
| i instytucyj w

ilości po cenach
hurtowych. Р
23—8, od 6—8 wi r
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szukuje posady na
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kołaja 3/7 od 2-ej|

 

WILLIAM EOLLI!
Ceny miejsc najniższe od 25 graszy.

Seanse: 2,38, 4,15, 6, 7,45.

(A
SI

najnowszy" Rajniesamo- „Zamek Duchów w ALKI o godz 9,15 w.

w roli gł niezwykły czarny gwiazdor Hollywoodu, fencmenałny murzyn Z A P A S$ N Į C

walczą 4 pary.
Szczegóły w afiszach | programach.

DZIŚ WIELKA SENSACJA!

КА,«СМУИаа2ЛУ паМЕЙ@В »
Udzie! blora:? Królowa Tanga Nowicka Stanisława Artystka Tertru „Morskle Oko“ Nina Blelicz piešniarka,

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

rysta, Marta Poplelewska tancerka. Kie'ownik artystyczny | reżyser Seweryn Orlicz. W programie naj

ы przeboje: REWJA odbywać się będzie po keżdym seansie filmu.

usm gyEFOPIANcCcer
Przebojowy film p. t:

W rol. gł JOHM BOLES i NANCY CARR©L. Film przewyźszający „Zaledwie Wczoraj”.

Ceny biletów nie podwyższone. Początek seansów: 3, 5,40, 8,30 i 10,15.

SI COZ KRZYWDYPEDOGOCJĘCE TTT US INSDT

Maturyczne | Dokształcające Kursy

„WIEDZA
KRAKÓW, ul. Studencka 14/1.

przygotowujące w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wy-

czerpująco opracowanych skryptów, programów i miesięcznych tematów,

oraz na lekcjach zbiorowych w Krakowie, przyjmują

ti! wpisy na nowy rok szk. 1934/35 i to na:
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zł 1 LUB 2 POKOJE Kupuje zioła legznicze dla pofrzeb apteki daje| skromne warunki gdyż

Mieszkania bi DO WYNAJĘCIA — | wszelsie wskazówki ich zbierania, suszenialuprawy| »najduje sie w krytycz-|

i pokoje ,| z wszelkiemi wygodani WILNO, ul. ŚwiętojańskaJ 2. aych warkici 200 42
ke te | iradjo, telefon, łazienka, 4| dectwa bardzo dobre

DO WYNAJĘCIA balkon), umeblow.
mieszkanie 3 pokoje i| Me. Można z

nowione, suche i ciepłe
Zwierzyniec, ulica Jasna
49 w ogrodzie. 666

rożny) na piętrze.

kuchnia, całkowicie od-| pością kuchni. Montwił- Wil” dla „Gospodyni-
Jowska 10—2 (dom na- U 20 NY 0 l 636)

"6814 MŁODAOSOBA, może |

"poszukuję  |Składający się Z 10 pokol| ni, оче 

MIESZKANIE, 3—4 po-| od 1 lipca cztero
koje, z wygodami, w| wego mieszkania

 

 

К a“

 

 

 

 

  

 

 

 

Ten ulubiony puder, produkowany. 3-ej po pol. TUŻ
Ноо ostatnich zdobyczy wied.н й obyczy ы POSZUKUJE ЯЕ

9 у j,nie zawierający metali do niedużego  majal““
Z E odmładza Pani twarz, chroni ipie- ekonom. samotny, trzeł

lęgnuje Jej cerę, zapewniając zaw- wy, uczciwy i energich |
ny ze świadectwami
poprzedniej pracy,
srednim wieku. Zgłaszać
się do godz. 10-ej rano,
Mickiewicza 42 m. 10

691

sze świeży i młodzieńczy wygląd.

Służąca do wszystkiego|
szuka obowiązku, z do”
brem gotowaniem. Ma
dobre świadectwa,
Jasińskiego 13—4.

MŁODA OSOBA poszu-|
APTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA | jie posady. sospodym

o ziecka z szy”
WŁADYSŁAWA NARBUTA. ciem. Zgodzi się naj

nowsze   

 

апе 4Ь | AO i į| oskowe| zaofiarowagie
užywal- oracy do Adm.

  

 

pokojo- | na 1-szem piętrze w rejonie ulie: Kalwaryjskiej do r d sszystkiegO |
z kuch| Nr. 45, Wiłkemierskiej do Nr. 80 oraz Lwewskle], Poeiadh załuwacje Ka.

 

“1. Kurs maturyczny gimn, . śródmieściu | potrzebne| nią i wygodami, w šrod-| Krakowskie] | przyleglych. Zgłoszenia składeć do yjska 12—13. 70485

2. Kurs maturyczny pėlrocznyPZA od 1 lipca. Oferty dla| mieściu. Zgłoszenia pod:| Ubezpieczaini Społe:znej w Wilnie— Sekcja Gospo* A > : i
c== epoka zę 2 giai gimn. ;Mażej rodziny” AW NP : Р{ЪуЬ\{(&пю;Ъ darcza ul. Dominikar ska 15. uanólk pa

r В p” ministracji. ski, ygmuntowska 1 sę

5, Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej. ® и . Й| — — — | ш. 8. 696 . MU AiA |
UWAGA! Uczniowie kursów EA I s oprócz MIESZKANIE a RECO NA 5 okojswe ktoś =d6 7 wisdkoji rides"|

znaterjału naukowego, tematy z 6-ciu głównych przedmiotów do opreco- 4 oh Ikiemi |2 pokoje z užywaino- Poe Et DWÓR \

wania. Nadto obowiązkowe S vB Swori PRZYS CAKE godna šie) died ścią koki z AE NEM z” wygodami ul. i B wiejski- przyjatę e)

ia las sły soboras montowane do wynaję-| wejściem „do wynajęcia. | do wynajęcia z. Montwił Lecznica Św. Jozefa. t A A 1

k Tukaosjų WF y SA Piasiekć JO cia. Witoldowa 15 m. 3. | Wiadomość w  sklepie| łowski 21 dowiedzieć 616 — ——-— iad.: Portowa 19 m. 2

Opłaty b. niskie, ы ы 691| spożywczym, ul. Wilen-| miesz. Nr. 2. 68 | DOM 24 5 Pp 3322 |
ORZEC.RE ZZPCAKENE ska 10. 336 3 Zm Sh | d PIĘTROWY i etnisko @ we datas, w |aż M) 4i > 18 je si L St i sal

KRUPNIK?" „i Tikrowanla MIESZKANIE górce mięk; PI BOŻE SKaZ6| okolicach  Naroczy, - “|
r esi a mecy 2apra : DO WYNAJĘCIA| sodami oraz oddzielny Ba 2 a A e dogodny: W. oba. |

Ё и złożone: z 2 dużych ład-| drewniany domek 4-ro wór na: ilją 5 klm.| > r 3 |
Pialša 1 As ja 3 liry wódki. AyGh pokow 4 Pedncjo pokojowy z wyżodami | od  stacjii wykwintaa łanka 16-—37 =.

Poleca pteczny małego, _ kuchni,  ze| do wynajęcia.  Mickie- | kuchnia, piękne położe-| TLETNIK6W"į

Wład sława TRUBIŁŁY wszelkiemi . wygodami,| wicza 37, u dozorcy nie, kajaki, radjo, tenis.|| z całodziennem utrzy-|
* cgródkiem. Zaraz do 705—1 | Ceny niskie. Informacje: Macłani poszukuję, |

WILNO, JWISARSKA 12, (róg Tatarskiej). ań ; M. 23—8 3 к ТНЕ
h wynajęcia. Montwiłłow-| —————| Mostowa od 6—1|4] Komunikacja dogod- ‚

Tamie wody Te 78 przeeudnyc ski zaułek ii od a Kupno į wiecz. 656|| na, 3 o, с lacji | |

Powgai šwiaia lekarskiego stwierdziły, że $przedaż || Ai Oszmiana.  Miejsco- ||

ы 75%chorób powstaje z powodu obstrukcji. dowi SOA DOd SPRZEDANIA wość ładna, sucha,| -

Wyjeżdżając na wieś, niech gosposie pamiętają | ‹ с Mie i zpowodu wyjazdu dom|| dwa lasy, duży ogród|

у + ю Chory żełądek jest główną przyczyna po” sz ań a skie csobniak murowany, no- i |
© potrzebie zrobienia zapasu й wstawanią najrozmaitszych chorėb,-zanie- я D Owal Gi. > Sweóroh, kąpiel, te- |

46 (mieszanka zyszcza krew i tworzy złą przemianę 2, 4 1 5 pok. z wygoda-| spożywczy sprzedam — A nis. iższe szczeg0-

„Kawy smaczne zbożowa) ate. mi Mobwara do aa e b. dobry. Wiad, w KLłów A a ai a + A
“ jęcia. ominikańska Adm. „Dz. Wal.“ 654—3| 1 „5.; A i fd „PONSA2 R R

KAROLA ASAWICZA p. I. „ŁICELSIOR ZIOŁA Z GÓR HARCU m TAS g a SCE ride.seda BOROŁ le: 60 soy odės4
@ To R ele, ośrodki zabu- > : я я

która się sprzedaje Nat, ye D-ra LAUERA MIESZKANIA z wygo-| dowane, 2 młyny wodne zy Kr: ski 7 dni deszczowe i pogodne
handlach, a nawet w niektórych solidnie po [ak to stwierdzili wybitni lekarze, sa ideal dami w murowanym do-| do sprzedania na dogod-| r Pr i bide isMieki w wykwintnym  pensjo-

stawionych mniejszych, 554—6 nym środkiem dla uzdrowienia żołądka, mu: 3 pok. na parterze| nych warunkach. Pierw lat. S й sę nacie  letniskowym w
usuwają obstrukcję, sq łagodnym środkiem wicze m. 2 od godzi|maj. Romanowszczyzna,  

 

oc zaraz, 5 pok. na pię-| sza Wileńska Spółka ny 3:4. ppoł: 700—1
poczta Konstantynów, k„ ułatwiają funkcję orga : 4 Р śnascul. Mickiey :

Biuro Pošrednictwa Pracy przeczyszczającym, uiatwia trze od1. VII ZOE PREkie ы Święcie. Soest „dai“ Iš
nów trawienia, wzmacniają organizm| po” 11 — Gedyminowi:  

   
  

 

 Wiłeńsko-Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej bud ' ! . a y ;

в zają apetyt. Zwi ‚ 703—0| ————-1—— cing, kąpiele, bridge;

ogłasza konkurs na posady lekarzy ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUERA AE p ł RO2NE об Jeziora Swe”
rejonowych w Krzywiczach i z0- usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni DO WYNAJĘCIA staczarkę Do ciiaminów"keel. | Szła i Narocz. Cena4

dziszkach pow. Wilejski żółciowych,cierpienia hemoroldalne.-. odrem. 2 p. mieszk, i| go wyrobu 5-io komo- ak. na politechnikę zł Informacje telefo- |
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