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Zamach
Wi dniu wczorajszym, z powodów

od nas niezależnych, nie mogliśmy
podać opisu przebiegu zamachu i
ucieczki sprawcy. Dziś, na podsta-
wie nieskonfiskowan;ch opisów z
prasy warszawskiej, podajemy nieco
szczegółów:

Sanacyjny , Kurjer
l odtwarza:
"W chwili wykonania zamachu, w
klubie, na tarasie ogrodowym, spo-
żywało obiad szereg osób, m. in.
premjer Kozłowski, minister Pacior-
kowski wojewodowie Belina ; Ra-
czyński, płk. Abraham. Wszystkie
te osoby nie słyszały strzałów, od-
danych w odległej sieni i zostały za-
alarmowane przez służbę klubową.
Jednocześnie zaalarmowani ujrzeli
biegnącego ul. Foksal w kierunku
N.-Światu zamachawca ; część z
nich, z wojewodą Beliną i płk. Abra-
hamem rzuciła się przez ogródek, do
wysokiej kraty żelaznej, dzielącej go
od ulicy, by ścigać zbrodniarza. Nie-
stety, przesadzenie wysokiej kraty
pochłonęło ścigającym parę chwil
czasu, które wykorzystał uciekający.

Według relacji świadków i ucze-
stników pościgu zamach miał nastę-
pujący przebieg. O godz. 3 m. 30
przed wejściem do Klubu Towa-
rzyskiego przy ul. Foksal 3 stał mło-
dy człowiek ubrany w letnie palto i
według jednych twierdzeń w jasny
kapelusz. W chwili, gdy zajechało
auto ministra spraw wewnętrznych i
minister Pieracki wysiadł z niego i
wszedł do sieni Foksal 3, młody
człowiek udał się za nim. W tej
chwili szofer ministra Pierackiego,
Witulsi'i, cofnął auto do tylu, aby
zawrócić, Zauważył wówczas owego
młodego człowieka, który spokoj-
nym krokiem wyszedł z sieni. Szo-
ferzy czekający przy autach przed
domem Foksal 3 słyszeli tyiko stłu-
mione odgłosy strzałów.

Przed domem Foksal 8 stał po-
licjant, który szale peini tam poste-
runek, Zamachowiec przeszedł obok

| niego i dopiero kiedy posłyszał krzy
ki dochodzące z sieni klubu i woła-
nia „zbrodnia*z. trzymajcie zbrod-
niarza' począł uciekać w stronę
ulicy Kopernika.
M tej chwil; z sieni domu Foksal

3 dobiegły okrzyki „zbrodniarz, trzy
mać zbrodniarza”. Stojący przed po-
selstwem japońskim, Foksai 10, woź-
ny teżoż poselstwa, Franciszek Wy-
wrocki, pogonił za zbrodniarzem,
który strzelił do niego, chybiając.

BOMBA, KTÓRA NIE WYBUCHŁA
WARSZAWA (Pat, W trakcie

dochodzeń śledztwa w sprawie mor-
du, popełnionego na osobie ministra
Bronisława  Pierackieżo, zostało
stwierdzone, że zbrodniarz oprócz
rewolweru, któreżo użył dlą doko-
nania mordu, posiadai również przy
sobie pocisk napełniony materjałem
wybuchowym. Bomba, xióra wi-
docznie wskutek defektu nie wybu-

chła, została przez zorodniarza po
rzucona na ulicy podczas ucieczki,
Bomba została przesiana pirotech-
nikom, celem ustalenia konstrukcji

i materjału wybuchowego. Władze

sądowe i śledcze prowadzą w dal-

szym ciągu energiczne śledztwo, ce-

lem wykrycia sprawcy mordu.

RYSOPIS SPRAWCY
WARSZAWA. (Pai). . Ustalony

rysopis sprawcy skrytobójczego za-

machu na ś. p. ministra spraw we-:

wnętrznych Bronisława Pierackiego,
jest następujący: lat około 25, wzrost

około 170 cm., szczupły, twarz po-

ciągła, o wyrazie inteligentnym, bez

zarostu, bez okularów 1 bez żadnych
znaków szczególnych, blondyn, wło-

sy zaczesane do góry, twarz opalo-

na, ubrany w dość długie paito jasno
zielonkawe i beżowy jasny kapelusz.
Palto i kapelusz zostały porzucone
przez zamachowca na klatce scho-

dowej na szóstem piętrze w domu

| przy ul. Okólnik 5. Jak z tego wyni-
ka, zamachowiec przed dokonaniem

zamachu opuśc'ć musiał dom, w któ

rym zamieszkiwał, ubrany w powyż-

sze kapelusz i palto. Następnie po

porzuceniu tych rzeczy pizez jakiś

* czas przebywał na mieście bez ka-

pelusza i palta i w stanie tym po-

wrócił prawdopodobnie do domu.

Por. tak to

 
 

 

  

i pościg.
Zamachowiec począł biec w stronę

ulicy Kopernika.
Ul, Kopernika od Ordynackiej

szedł st. posterunkowy Władysław
Obrębski, dzielnicowy tej dzielnicy.
Dochodził właśnie do ul. Szczyglej.

ścigających uciekającego i strzela-
jącego młodzieńca, chwycił za kabur
aby wydostać sewolwer. Nie zdążył
jednak zrobić użytku z broni, bo-
wiem ugodzony przez zamachowca
kulą w ramię zachwiał się i upuścił
rewolwer.

Przed domem Foksal 6 stał po-
sterunkowy, który na odgłos strza-
łów dochodzących z ulicy Koperni-
ka wskoczył na stopień auta mini-
sterstwa spraw wewnętrznych { ро-
lecił szołerowi Witulskiemu ścigać
zbrodniarza, Wstulski skręcił w ulicę
Kopernika. Policjant stał cały czas
na stopniu. Zbrodniarz ostrzeliwał
się, biegnąc w kierunhu ulicy Szczy-
glej, Zbrodniarz skręcił nagle w uli-
cę Szczyglą, małą, wąską uliczkę,
bez wyjścia.

Szofer Witulski zahamował nagle
auto, cofnął je i skręcił również w
ulicę Szczyglą. Dało to zbrodniarzo-
wi chwilę czasu. Kiedy wreszcie au-
to wjechało w ulicę Szczygią zbrod-
niarz był jeszcze widoczny. Policjan-
towi stojącemu ma stopniach znikł
jednak z oczu przy schodkach pro-
wz licy Szczyglej na Okol-
nik.

Dalszy bezposredni pościś nie dał

wyniku, | pije- -
Według relacji „Gazety Połskiej”,

uciekający w końcu ulicy Szczyglej
przesacził parkan, okalający fabry-
kę kaili Stachiewicza, tu wskoczył
na dach niskiego budynku i przedo-
stał się na tere: zakładu św. Kazi-
mierza, znajdwiącego się już w po-
bliżu Wisły.

Na miejsce zamachu przybył na-
tychmiast silmy oddziai policji, któ-
ry otoczył całą dzielnicę. Dokonano
obławy we wszystkich przyległych
domach i ogrodach. Kilka osób, któ-
re nie mogły się wylegitymować, zo-
stało zatrzymanych,

Według relacji „Robotnika”, za-
machowców miało podobno być
trzech, Wszyscy oni uciekali ulicą
Szczygią, a następnie przesadzili
parkany, otaczające ogiody, i wyszli
na inna ulicę, albo ukryli się na O-
kólniku w domu Nr. 5. Wersja o
trzech zamachowcach nie wygląda
na prawdziwą w świetie relacji in-
nych pism.

GENERAŁ BRYGADY.

WARSZAWA (Pai). Na wniosek
ministra spraw wojskowych pana

Marszałka Polski Józefa Piłsud-
skiego, Prezydent Rzeczypospolitej
mianował w dniu dzisiejszym ś. p.

pułkownika dypiomowinego Pierac

kiego $enerałem brygady. Pogrzeb

odbędzie się z pełneimi honorami
wojskowemi.

ŻAŁOBA.

WARSZAWA. (Patj. W. związku
ze zgonem Ś. p. min. spi. wewn. Bro-
nisława Pierackiego, w Min. Spr.
Wewn. zarządzono z dniem wczoraj-

szym 28-dniowa żałobę, polegającą
na noszeniu przez wszystkich urzęd-

ników żałobnej opaski z krepy na
lewem ramieniu. .

WARSZAWA. (Pat). Wczoraj o
godz. 10 rano odbyło się specjalnie

zwołane posiedzenie żałobne Rady

Ministrów. Premjer Kozłowski wy-

głosił trzemówienie poświęcone tra-
gicznie zmarterau min. Pierackiemu,
skladaiąc imieniem  calego rządu

hołd jego pamięci. Po przemówieniu
premjer Kozłowski zakomumikował,
że obe'muje osobiście kierownictwo
Min. Spr. Wewn. Na tem posiedze-
nie zamknięto.

WARSZAWA. (Pat). № sekre-
tarjacie min. spr. wewn. została za-
łożona księga, do której wpisują się
osoby przybyłe do min. z wyrazami
ubolewania z racji tragicznej śmier-
ci ś, p. min. spr. wewn. Bronisława
Pierackiego.

j kich
į wieszone

| stwowe
Widząc przed sobą przechodniów |masztu.

Po zamachu na ministra spraw wewnętrznych.
Zarządzenia przed pogrzebem.

WARSZAWA (Pai). Wydane zo-
stały następujące zarządzenia: Do
dnia pogrzebu włącznie na wszyst-

śmachaci pańsiwowych wy-
zostaną sztandary pań-
opuszczone do połowy
We wszystkich urzędach

obowiązywać będzie 8-dniowa ża-
łoba. W ministerstwie spraw we-
wnętrznych i podległych urzędach
oraz w policji państwowej, Korpu-
cie Pośranicza — 28-dniowa żałoba.
W] czasie żałoby wszystkie przyję-
cia ; zabawy będą odwcłane. Urzęd-
nicy winni się powstrzymać od

WARSZAWIA (Pat). Ciało min.
Pierackiego przeniesione zostąnie w
niedziele rano do górrego Kościoła
św. Krzyża i utsawione w nawie
głównei. W czasie nabożenstw ran-
nych trumna będzie zamkuięta, a
o godz. 12-ej zostanie otwarty do-
stęp do trumny zmarłego i trumna
zostanie otwarta. Przed trumną bę-
dą sprawować straż „czwartacy',
policja, KOP i organizacie społecz-
ne. W poniedziałek 18 bm. przy
trumnie ustawiona będzie wojskowa
warta honorowa. Od 8 do 9,30 bę-
dzie składanie wieńców. O 9,30 od-
prawione zostanie nabożeństwo 2а-

KONDOLENCJE.
WARSZAWA (Paij. Do Prezy-

djum Rady Ministrow napływają
liczne depesze od urzędów państwo-
wych, od powiatów, gmin, organiza-
cyj politycznych, społecznych i t. p.
z wyrazami współczu.ia z powodu
tragicznego zgonu ś. p. ministra Pie-
rackiego. Między inremi nadesłał
depeszę ks. Prymas Kardynał Hlond
z kondolencją, wyrażając zarazem
„najgłębsze ubolewanie i oburzenie
z powodu zbrodni, zasługcjącej na
powszechne potępienie w świetle
chrześcijańskiego życia publiczne-
żo'. Do Prezydjum Rady Ministrów
przybył ks. kardynał Kakowski ce-
lem ziożenia kondolencyj.
WARSZAWA (Pa'j. W związku

z zabójstwem š. p. mnistra Pierac-
kiego złożyli uondoiencje w Mini-
sterstwie spraw zagranicznych am-
basadorowie: Francji Laroche, Wiel-
kiej Brytanji Kirsin i Włoch Bastia-
nini, nosłowie: Austrji Hoffinger,
Belgji  Davinion, Czechosłowacji,
Estonji i Hiszpanji, Jugosławii, Nie-
miec von Moltke, Rumunn Cadere,
Szwajcarji Segesser-Urunegg, oraz
charge d'affaires: Finlandii, Holandii
i Turcji.

Na ręce munistra spraw zagra-
nicznych nadeszły depesze kondo-
lencyjne od ministra spraw zagra-
nicznych Neuratha, ministra Rzeszy
Goebbelsa, ministra spraw zagra-

| opaski” żałobne.

Program eksportacji i pogrzebu.

j żałobny poprowadzi biskup Gawlina

 

udziaiu w przyjęciach i zabawach.
Na czas żałoby. urzędnicy noszą!

We wszystkich'
miastach wojewódzkich 1 powiato-|
wych oraz wszystkich miastach za-
granicznych, w których istiuejąpol-|
skie placówki odbędą się nąbo- |
żeństwa żałobne. W dniu pogrzebu|
będą zawieszone przedstawienia
oraz imprezy we wszystkich loka-
lach publicznych. Polszie Radjo ma
w tym dniu specjalną audycję, po-
święconą $. p. ministrowi Pierac-
kiemu.

łobne, celebrowane pizez kard. Ka-
kowskiego, a na którem będzie rząd
i korpus dyplomatyczny. Kondukt

na dworzec Głowny, skąd o godz.
13 wyruszy pociąg żałobny do No-
wego Sącza. Pociąg ten zatrzyma
się w drodze / razy, na stacjach
Koluszki, Piotrków, Częstochowa,
Ząbkowice, Szczakowa, Kraków i
Tarnów, żeby mogły delegacje zło-
żyć hożd. Pogrzeb odbędzie się we
wtorek 19 bm w Nowym Sączu,
rodzinnem miescie Bronisława Pie-
rackiego, gdzie mieszka jego matka.
Pod: Po zamachu

nicznych Francji Bartkou oraz am-
basadora króla Belgów Maksa.
WARSZAWA (Pat). Prezes rady

ministrów prof dr. Leon Kozłowski
wysłał na ręce matki min. spraw
wewn. śp. Bronisława Pierackiego
depeszę z wyrazami współczucia w
imieniu rządu.

MiNISTER SPRAW WEWNĘTRZ-
NYCH.

WARSZAWA (Pay. Prezydent
Rzplitej mianował dziś piof. Leona
Kozłowskiego ininistrem spraw we-
wiiętrznych z jedno:zesiem  za-
trzymaniem go na sianowisku pre-
zesa raty ministrów.

Ul. BRONISŁAWA PIERACKIEGO.
WARSZAWA (Pai. Prezydent

miasta postanowił dla uczczenia pa-
mięci min. spraw wewn. śp. Broni-
sława Pierackiego przemianować ul.
Foksal na ul. Bronisława Pierac-
kiego. Uroczystość przybicia tabli-
cy odbyła się wczoraj a godz. 18-ej,

NAGRODA 100.000 ZŁ.
Wczoraj rozpiakatowano obwiesz-

czenie ministerstwa spraw we-
wnętrznych, wyznaczające nagrodę
100.000 złotych temu, kto pierwszy
przyczyni się do ujawnienia lub uję-
cia sprawcy zabójstwa ministra |spraw wewnętrznych.
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daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

zużytnowuje wkłady z wielką korzyścią dia Interesów
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Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-

mujemy nietylko korzyść dla siebie, ałe służymy także

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.
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wyniki rozmów
Mussoliniego z Hitlerem.

WENECJA. (Pat). Na podstawie
informacji zaczerpniętych z kół wło-
skich wyniki rozmów pomiędzy
Mussolininv a kanclerzem Hitlerem
dadzą się ująć w następujące pun-
kty:

1. W! sprawie rozbrojenia oddaw-
na istniał wspólny pumkt widzenia
pomiędzy Berlinem a Rzymem. Roz-
mowy. te pomiędzy szełami obu rzą-
dów pozwoliły stwierdzić, że Niem-
cy skłonne są powrócić do Ligi Na-
rodów, byleby całokształt ich praw
w dziedzinie zbrojeń został uznany.
Jednakże Włochy żadnej inicjatywy
w tej sprawie nie podejmą,

2. Obaj szefowie rządu zgodzili
się co do koniecznośc: współpracy
w celu odbudowy gospodarczej kra-
jów nadbałtyckich.

3. .W sprawie Austrji stwierdzono
zgodność punktów widzenia na zasa-
dzie niepodległości Austrji. Opiera-
jąc się na podstawie niepodległości
Austrji Hitler i Mussolini uznali po-
trzebę uspokojenia i normalizacji
stosunków w Austrji. Gdyby jednak
doszli do władzy w Austrji narodowi
socjaliści, wówczas fakt taki został-
by uznany za normalny. Z drugiej
strony wymogiem normalizacji i
uspokojenia będzie zaprzestanie za-
machów terorystycznych w Austrji.

4. Sprawa Sowietów i Dalekiego|
 

, Wschodu nie była specjalnym tema-
„tem. Zgodzono się jednak, że pokój
będzie lepiej zaspokojony dzięki po-
rozumieniu natury ogoinej, niż dzię-

| ki układom.
5. Stwierdzono, że znaczenie

spotkania leży we wzajemnem zro-
zumieniu między obu mężami stanu
i poznaniu się osobistemu, dzięki
czemu będą mogli dalej kontynuo-
wać swe rozmowy przez stałe poro-
zumiewanie się.

PARYŻ (Pat). Wotec spotkania
w. Wenecji Mussoliniego z kancle-
rzem Hitlerem prasa paryska, acz-
kolwiek omawia je z zainteresowa-
niem, z:achowuje pełny objekty-
wizm. Brak jest ścisłych wyjaśnień
co do charakteru rczmów. Prze-
waża opinja, że spotkanie miało
przedewszystkiem charakter raczej
zbliżenia uczuciowego, opartego na
duchowem pokrewieństwie obu u-
strojów niż charakter polilyczny. 
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Kredyty wojskowe we Francji.

PARYŻ (Pau. Według ostatnich
obliczeń Izba Deputowanych na

ko 127. Premier Doumerguc posta-
wił pod głosowanie kwestję zauła-

wczoraiszem posiedzeniu przyjęła| nia. Przeciwko głosowali komuniści,
całość projektu ustawy o kredytach socjaliści i kilku deputowanych, nie
wojskowych, 454 głosami przeciw- należących do żadnej grupy.

Rumauoja i Rosja Sowiecka.
BUKARESZT (Pat), Dzienniki nuje przekonanie, że pierwszym po-

dowiadują się z kół zbliżonych do słem rumuńskim w Moskwie będzie
ministra Titulescu, że w wyniku Ciuntu, obecny posei w Ankarze,
uznanią ZSRR >rzez Rumunję przy- | który uważany jest za jednego z naj-
bycie pierwszej misji dyplomatycz- | zdolniejszych z młodszych dyploma-
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W Warszawie spokojnie.
VU eleionem 04 wiasnego korespondenta.j

WARSZAWA. Tragiczny zgon ministra spraw wewnętrznych
ś. p. Bronisława Pierackiego nie przestaje skupiać na sobie głównej
uwagi społeczeństwa. Dzień wczorajszy i wieczór w Warszawie minęły
spokojuie. Zadnych zajść nie zanotowano.

TSa aa asAAYa T

Likwidacja partyj w Łotwie.
RYGA (Pat) Jak podaje prasa, zacyj politycznych. Likwidacja do-

ministerstwo spraw wewuctrznych konana będzie przez specjalnych w
ma w najbliższym czasie przeprowa- |tym celu mianowanych iikwidato-
dzić likwidację 114 partyj : organi-|rów.

Ograniczenie języków obcych w Łotwie.
RYGA (Pat). Rada ministrów po-, nia języka łotewskiego rozszerza się

stanowiła uzupełnić ustawę z 1932 na interesantów.
roku o języku państwowym w'kie-, Posługiwanie się językiem ob-
runku rozszerzenia prawa języka cym jest dozwvlone ra zebraniach
łotewskiego. Używanie języka ło: zamkniętych, w prasie i szkolnie
tewskicgo obowiązywać ma w armji twie.
we flocie i urzędach. Prawo używa-

Komunikat Stronnictwa Narodowego.
Zarząd koła rniejskiego zawiadamia, że dziś o godz. 12 i pół

w sali przy ul. Orzeszkowej 11, odbędzie się

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,
na którem ornówione będą ostatnie wybory do rady miejskiej.

Wstęp dla członków Stronnictwa i N. O. K. za okazaniem legitymacji.
Pożądany jest udział osób, które brały udział w akcji wyborczej oraz 

mieszkańców przedmieść.

nej do Rumunji spodziewane jest w
lipcu. Wi tych samych kołach pa-

URZĘDY LOTNICZE
W NIEMCZECH.

BERLIN (Pz:t). Dziś rozpoczną
na obszarze całej Rzeszy swą dzia-
ła!no'! urzędy lotnicze, powołane do
życia rozporządzeniem z 18. VI. o
rozbudowie administracji iotniczej.

Urzędy rozmieszczone zostały w 16
następujących miastach Rzeszy:

Berlin, Królewiec, Szczecin, Kilonja,
Wrocław, Drezt:o, Magdeburg, Ha-

nower, Muenster, Koloaja, Weimar,
Frankturt nad Menem, Monachjum,
Norymberga, Sztutgari 1 Darmsztadt.

 

Własny domek
z ogródkiem

Sprzedaż AE budowlanych
dzia

przy samym przystanku

PONARY
į (14 minut od Wilna)

w mieście-ośrodzie Jagiellonów

Działki oda ŻUU zfutyci
na raty do 3 lat.

Letniska do wynajęcia:
Informacje: Wileńska, 35 m. 10, tel, 1-77
od 10 do 2 godz. iod 6 do _8_ godz.w,  

tów rumuńskich.

w Bułgar|i.
SOFJA. (Pat). Sąd okręgowy wy-

kreślił z rejestru 39 stronnictw j of-
ganizacji politycznych. Większość
dzienników partyjnych przestała

zanie stronnictw obojętnie lub z za-
dowoleniem. i

Wiadomości
»

telegraficzne.
KRAJOWE.

* W dniu 16 bm. nastąpiła w War-
szawie wymiana dokumentów raty-
fikacyjnych protokółu podpisanego
w Moskwie dnia 5. V. 34 r. między
Rzeczpospolitą Polską a Związkiem
Socjalistycznych Republik Rad o
przedłużeniu paktu nieagresji mię-
dzy Rzplitą Polską a ZSRR.

ZAGRANICZNE.
** Z Helsinek donoszą: W naj-

bliższym czasie przybyć ma Fin-
landj; francuska delegacja ekono"
miczna w składzie 20 osób, rep*e-
zentująca francuskie stery gospodar-
cze i ministerstwo hasdlu.

** Z pośród 13 państw, będących
dłużnikami Stanów Zjednoczonych,
jedynie Finlandja dokonała ty
długu wojennego, przypadająceżo na
dzień 15 czerwca b. r. raty długu. 

wychodzić. Prasa przyjęła to rozwią |

   

'

 



 

 

Genewy i Goehhejs,
Jeśli w Genewie, w pierwszym

tygodniu czerwca r. b., poiityka za-|
śraniczna Polsk: wyglądała niejasno,
to dalib6g, przyjazd p. d-ra Goeb-
bels'a do Warszawy, pod kosiec dru
śiego tygodnia czerwca, wcale jej nie
rozwidnił.

Genewę, a siamtąd szerszy świat,
zaskoczyło stanowisko Poiski w o-
statnich naradach rozbrojeniowych.
P. minister spraw zagianicznych
Beck wygłosił 1-go b. m. mowę, któ-
ka po poprzednich bardzo wyrazi-
stych głosach p. Litwinowa, sir John
Simona i p. Barthou, zdołała, mimo
swej zwięzłości i braku uchwytnego
kierunku, zadziwić wszystkich obo-
jętnoscią wobe: staran o wzmocnie-
nie bezpieczeństwa, oraz zupełnem
przemilczeniem _ odpowiedzialności
Niemiec w tem zagadnieniu rozbro-
jeń i zbrojeń. Następnie, gdy p. Hen-
derson zgłosił 5-go bm. wniosek, u-

zależniający losy Konferencj; Roz-
brojeniowej od przeproszenia się z

iemcami, p. min. spr. zagr. Beck
zadowolił się roprawką nieistotną,
zgłoszcną do tego wniosku, a dopie-
ro p. Barthou wystąpii przeciw ca-
łemu wnioskowi, z tą poprawką czy
bez niej, tak stanowczo, że zmiótł
$o z powierzchni obrad. Stanowiska
Polski w Genewie w tych naradach
nikt nie rozumózał.

‚ №е Francji wywołało ono wraże-
nie, które, w naioględniejszem ujęciu
Pertinax'a, brzmiało 3-40 b. m.
— Mowa pik. Becia świadczy,

że, mimo wyjaśnień, wymienionych
w Warszawie w czasie podróży p.
Barthou, dawna wspólpraca francu-
sko - polska jeszcze nie została przy
wrócona.

A w ostrzejszem ujęciu p. Pierre
Dominique'a, który od dłuższego cza
= zajmcwał wobec Polski stanowi-
sko narpoprawniej przyjazne, wyglą-
dało to 4-g0 b. m. w >:
— Czyż Polska sądzi, że będzie

mogła (gdy. Niemcy po jakimś cza-
sie przeciw nie! się zwrócą) liczyć na
Czechosłowacje. z którą darły koty,
oraz na Francię, od której» trzyma-
ła się zdala?

, Mogą u nas istnieć różne odcie-
nie poglądów «a politykę zagranicz-
ną. Ale z odwiedzin p. Barthou ; z
wygł:dzenią przez nie stosunków
francusko - polskich wydawali się
wszyscy bez wyjątku u nas zadowo-
leni. Trudno przeto cieszyć się z no-
wych rozbieżności i niejasności. Jeś-
li coś jest celowe, to odwrotność te-
$o jest chyba niecelowa.

Przyjechał następnie do Polski,
na pobvt od 13-40 do 15-go bm., mi-
nister propagandy Rzeszy Niemiec-
ciej, p. dr. Goebbels. Przyjazd był
urządzony uderzająco sztucznie, bo
na zaproszenie wyśrzcbanej w tym
celu z martwotv Unji Intelektualnej,
której oczywiście trzeba to było pod

z prasy.
Chybiony przewrót w Litwie.

DZIENNIK_ WILENSKI

| wała się chybionym zamachem stanu
w Litwie. Za kulisami przewiotu kry
ły się,
mieckie. 3

„Kurjer Warsz.* taxie snuł prze-
widywanie na wypadzk udanią się
przewrotu:

„Bez względu na to, że Litwa nie mo-
że grać dużej roli w polityce europejskiej,
jej rzucenie się, pod wodzą Watdemarasa,
w objęcia Niemiec wywołałaby znaczne
skutki międzynarodowe. I tak już wiado-
mo, że Berlin poczytuje Kowno za wyborna
redutę, skąd mogłoby się z widckami po-
wodzenia prowadzić wschodnią politykę Ro
senbergowską. Dlatego to w końcu kwiet-
nia b. r. Niemcy odrzuciły propozycję so-
wiecką co do podpisania paktu $warantu-
jącego granice państw bałtyckich, Łatwo so
bie wyobrazić, w jakim stopniu nadzieje
niemieckie otrzymałyby nowy pokarm, $dy-
by mieszkańcowi Jezioros powiodło się po-
nownie zdobyć władzę i to, jak mówią Fran
cuzi, sans coup ferir".

Krakowski organ konserwaty-
stów „Czas” sądzi, że sp:awę nie-
zmiernie komplikują wewnętrzne sto
sunki litewskie:

„Nikt nie możc mieć zaufania do kraju,
w którym wojsko jest rozpolitykowane do
tego stopnia, że ciągle śrozą zamachy woj-
skowe. Niebezpiecznem jest, gdy jacyś nie-
znani oficerowie w ten sposób pretendują
do nadawania kierunku działalności rządu
republiki litewskiej: wzbudza to bowiem

jak wiadomo. wpiywy nie-

 
Dr. Thon, prezes Koła żydowskie

go, zastanawia się w „Hajncie” „co
żydzi winni czynić” w dobie obecnej
kiedy te na całym świecie wzmogło
się dążenie do uwolnienia się od o-
kupacji żydowskiej. Ciężar utrzyma-
nia żywiołu żydowskiego nie jest
wszędzie równomierny. W' Polsce 1
żyd ciąży na 9 osobach z pośród lud-
noścj rdzennej: й

„ — Otóż weźmy Polskę. Stanowimy
zaledwie 10 proc., to znaczy: na 9 innych
osób wypada 1 żyd. I tych 9 osób patrzy
tylko na tego jedaego i drżą i zastanawia-
ją się, czego on cace, co on czyni”. 3
W Niemczech tak! sam nastrė;,

pomimo że
„ — w Niemczech wypada zaledwie */4

żyda na 99'/4 gojów. A jednak dostrzeżecie
ten lęk tych znikomych trzech czwartych.
Czy to można zrozumieč?“

le Francji ten sam objaw:
„ — Nie jest inaczej w innnych krajach.

Weźmy taką Francję, gdzie wypada tylko
1/4 żyda na 99*/4 gojów, a jednak w tym
kraju jest duża ilość ludzi, którzy lękają się
tej oto ćwiartki. I tak jest wszędzie, na ca-

Mały leportczne ŚW
(Poznań - KAP). Tegoroczne

Święto Chrystusa Króla - uroczy-
stość Akcji Katolickiej w Folsce, —
które przypada na osiatnią niedzie-
lę pazdziernika (28 października br.)
obchodzić będzie Akcja katalicka
pod znakiem Roku Świętego i Jubi- sunąć, przybył p. min. Goebbels, aby

wygłosić odczyt, a dopiero do tego
doczepione były zetknięcia się z p.
min. spr. zagr. Beckiem i z p. min.
spr. wojsk. Piłsudskim. Sztuczność
tem dobitniej biła w oczy, że mini-
ster propagandy Rzeszy me jeździ
do żadnego innego kraju, by wygła-
szać przemówienia o ideologji dzi-
siejszych Niemies, z czego zresztą w
Warszawie wywiązał się z popraw-
nošcią bez zarzutu. Ponieważ zaś ta-
ka wycieczka ministra Rzeszy nie
może być posunięciem oderwanem,
ale musi wchodzić w jakąś szerzej
pomyślaną całość, rozumieć ją trze-
ba jedynie jako wstęp do wzajem-
nych odwiedzin ministrów spraw za-
granicznych obu pańsiw w Berlinie
i w Warszawie. Kto wie, czy pro-
stsze pizystąpienie do takiej wymia-
ny grzeczności sąsiedzkich, jako o-
znaki odprężenia, bez pogmatwa-
nych zabiegów wstępnych, nie było-
by lepsze.

To pewna, że niezwykłość od-|
wiedzian odczytowych p. ministra!
Goebbels'a, tuż po zaskoczeniach

leuszu Odkupienia, Temat Święta,
y już przez Naczelry Instytut

Alkcji katolickiej poszczególnym o-
środkom diecezjalnym, został dosto-
sowany do tych wielkich  uroczy-
stości jubileuszowych, jakie obcho-
dzi w tym roku cały świat katolicki
i brzrii: „Jubileusz Odkupienia we”
zwaniem do życia wewnętrznego i
duchowego odrodzenia  społeczeń-
stwa'. Temat ten rozwijać į poglę-
biać będą organizacje Akzyi. katolic-
kiej w całorocznej swe; pracy przez
uświadomianie członików swoich i
szerokich rzesz katolickich o donio-
słem znaczeniu dzieia Odkupienia
dla jednostki i ludzkości oraz przez
szczególne zwrócenie uwagi na ruch
rekolekcyj zamkniętych, jako na naj
lepszy środek i metodę budzenia ży-
cia wewnętrznego i podniesienia po-
ziomu życia duchowego katolików.

Ten, tak aktualny temat pracy

Prasa polska dosć żywo. zajmo-; podejrzenia, że nie obcą w podobnych przed
sięwzięciach jest ręka jakiegoś il oddziału”,

Wypowiedzenie się „Czasu jest
tak wymowne, że nie wyrnaga żad-
nych uzupełnień.

Nastroje całego be: wyjątku spo-
łeczeństwa litewskieg“ wobec Pol-
ski charakteryzuje również na ła-
mach „Czasu* — bardzo pesymi-
stycznie — Litwin, J. A. Herbaczew
ski, który opuścił Litwę z powodu
swoich sympatyj polskich:

„Niektóizy rejzenderzy polscy łudzą się
jednak, że się im uda udobruchać „elitę
umysłową Kowna. Już tyle razy tym rej-
zenderom powiedziano w Aownie: „Oddaj-
cie Wilno, a pojedziemy do Was ao Warsza
wy i będziemy się z Wami bratali! Nie od-
dacie Wilna, będziemy Was pędzili won!*,

Nic nie pomaga...
Gdyby Warszawa tak ignorowała Kow-

no, jak Kowno Warszawę, to — kto wie
możeby predzej Litwini z Polakami się do-
gadali. Kowno się pyszni, ze Polacy nawet
grafomanją litewską się interesują, nato-
miast Litwini nie raczą chcieć nawet J.
Kasprowiczem interesować się! .

My to już dawno mówiliśmy. Nie
należy stwarzać pozo:u, nie trzeba
podsycać litewskich złudzeń, że mo-
że Litwa cokolwiek zyskać w spra-
wie Wiilna. Łatwiej się wtedy Litwi- bie prowadząc politykę.

Ten dziesiąty.
łym świecie”.

Waika z judofobją, jako prądem
umyslov:ym, jest bezcelowa:

w — Kiedyś żydzi uwazali za swój naj-
świętszy obowiązek prowadzić surową wal-
kę przeciw judofobji. Niesłychane siły in |
telektualne na to poświęcono, niesłychane
emocje uczucia wywołano w tym celu, ol-
brzymie kwoty pieniężne wydano, a wynik:

, żaden; Dosłownie żaden”. ‚

|  Byt žydowstwa w diaspurze jest
|równoznaczny bytowi na wulkanie;
i „„— Co jeszcze hitleryzm może nami
( przynieść, to już nam przyniósł: mocne
przekonanie, że w diasporze siedzimy stale

|jak na wulkanie. Nie wolno nam mówić:
kiedyś było średniowiecze, dzisiaj już jest
kultura i pewne rzeczy nie są już możliwe.
Takie uspakajanie siebie byłoby ł"dzeniem
siebie“.

Jeżeli ludnosci francuskiej zaczy-
na ciążyć żyd — jedeńs żyd na czte-
rystu Francuzów, to jak może liczyć
na przetrwanie ten dziesiąty, które-
go musj utrzymać każdych dziewię-
ciu mieszkańców Poiski?

gli(hrystna Móla.
sie ujęty został dla propagandy w
dniu Swięta Chrystusa Króla w krót-
kiem o pięknen: haśle: „W Chrystu-
sie — Odkupienie! — w Chrystu-
sie — Odrodzenie!*.

Całą akcję propagandową, mani-
festacyjną i organizacyjną przygoto-
wuje już Naczelny Instytut Akcji
katolickiej, który w najbliższym cza
sie roześle poszczególnym Diecezjal
nym  Instytutom szczegółowe  in-
strukcje.

Należy się spodziewać, iż tego-
roczne uroczystości ku czci Chry-
stusa Króla, obchodzone pod jednem
hasłem we wszystkich parafjach ca-
łego kraju, staną się piękną zbioro-
wą manifestacja katolickich uczuć
naszego Narddu, a w szeregi Akcji
katolickiej wniosą nowy ożywczy
duch ; świeży zapał do apostol-
skieżo czynu.

We wszystkich sprawach, zwią-
zanych z organizacją Święta Chry-
stusa . Króla należy się zwracać do
Diecezjalnych Instytutów Akcji ka-
tolickiej a w sprawach dotyczących
akcji ogólno - krajowej i wydawni-
czej do Naczelnego Instytutu Akcji
katolickie (Poznań, Al Marcinkow- Akcji katolickiej w najbliższym okre stanowiskiem polskiem w Genewie,|

wzmogła wrażenie zagedkowości po Prażi w „Neue Freie Presse“ jest rolę niejako gwaranta, podobnie jek
Nie od wiadomość, że na sesji Maiej Knten- uczyniły Francja i Włochy w pakcie|

dziś wiadomo, że w obecnym okre-. ty, mającej odbyć się w Bukareszcie, locarneńskimi.
sie naszego życia państwowego za- omówiony będzie projekt

Lew Trocki zamieszka na południu Francji.
(Telefonem od własnego korespondente.]

Z Paryża donoszą,
południu Francji Miejsce przyszłego pobytu Troc-

lityki zagranicznej Polski.

gadkowość posunięć jest ulubionym!
rysem działania, niżdy niemal nie
zawodzącym w gotowaniu  niespo-|
dzianek. Ale ra gruncie międzyna-
rodowym, jest zagadkowość polityki pobyt Trockiego na

WIEDEŃ. (Pat). W dopeszy z:

Locarna

WARSZAWA.

właściwością bardzo zawodną na kiego jest nieznane.
dłuższy oddech zawsze niepopłatną,
a w okresie takiego jak dziś napię-
cią trudności napewno niewczesną.|

Stanisław Stroński.

«Porządek musibyć»...
Ciekawa historja wydarzyła się

w Warszawie, w czasie przybycia
na lotn'sko min. Goebbelsa. Do wo-
jewody Jaroszewicza,  witającego
ministra, podszedł urzędnik celny,
oświadczając, że wedle istniejących
przepisów musi przeprowadzić re-
wizję samolotu oraz sprawdzić pasz-
porty. Napróżno p. wojewoda tłuma-
czył, że te formalności w tym wy-
padku odpadają — urzędnik nie
chciał w żaden sposób ustąpić i p.
Jaroszewicz nie miał innego wyj-
ścia, jak udać się razem z nim do

budki telefonicznej, skąd przepro-
wadzono rozmowę z ministerstwem
skarbu :

Dopiero otrzymawszy od swej
władzy przełożonej wyjaśnienie, że

rewizji bagażu i paszportów prze-

prowadzać nie należy, urzędnik  
ciu. Pani Karszo-Siediewska została
zabita na miejscu.
ciężko ranny.

natychmiast wiadze śledcze celem
SBYSZTZEMAUDE "EK ©CORTWAOWUBZAEHMANEBSCYCE
pozwolił wojewodzie Jarosz ewiczo-
wi wraz z niemieckimi gość'mi
opuszczenie lcrtniska,

Zniszczenie w San Salvadorze
NOWY JORK. (Paij. Sas Salva-

|dor z powodu uszkodzenia linji ko- żywności,
lejowej zagrożone jest głodem. Ty- szono stan wojenny.
siące ludzi pracuje nad przywróce- miast jest pozbawiona światła.
 

atastrofa
WI piątek po połłudniu około 2-е]_

godziny, na Bielanach pod Warsza-|słano również straż dia wydobycia z
wą wydarzyłą się katastrofa lotni-,Wisły rozbitego samolotu.
cza. Do Wisły, tuż przy klasztorze,
spadł samolot, na którym leciał ksią
żę rumuński,
Cantacuzino w: towarzystwie p. E-
weliny Karszo-Siedlewskiej, Piusa 3.

28-letni Konstanty |

rozbi-

 

Samolot uległ zupełnemu

Ks, Cantacuzino

 

Na miejsce wypadku wyjechały

 

na

 

Locarno wiedeńskie?

skiego 22).

wschodniego. Francja ma odegrać

Że rząd francuski zgodził się na

ni zorjentują, iak szkodliwą dla sie-|

Pioo Okocimskie
Reprezentacja | hurtowa sprzedaż

Pra <NEKTAR2 Sski
ul. Lelewela 1 (Wileńska 52),

tel 4 63

Deficyt budžetowy
w maju.

Wpiywy i wydatki budżetowe w
drugim miesiącu nowego roku bud-
żetoweśo 1934 35, & ]. w maju,
przedstawiały się następująco:

Dochody budżetowe w maju r. b.
wyniosły 172.2 milj zł. (w tem 255
milj. zł. z Pożyczki Narodowej, za-
rachowanych na budżet ministerjum
skarbu: w. kwietniu r. b. dochody
wyniosły 170.5 milj. zł., z czego 15.3
milj, zł z Pożyczki Narodowej.

Wydatki budżetowe wzrosły w
maju r. b. w porównaniu z kwiet-
niem r. b. z 170.5 do 172.5 mili. zł,, a
więc wyniosły tyle samo, co dochody
majowe.

Gdyby odliczyć „Pcżyczkę Naro-
dową”, która n:turalnie nie jest żad-
nym dochodem normalnym, deficyt
wyniesie 25.500.000 zł.

Nowe banknoty
100-złotowe.

\ Jeszcze latem bież. roku ukażą
,się w obiegu nowe banknoty stuzło-
„towe z wizerunkiem ks. Józefa Po-
„niatowskiego. By nie powodować
„przerwy w obiegu, zdecydowano,że
|po wyczerpaniu się zapasów starych
stuzłotowek, równolegle z. bankno-
|tami obecnego typu kursować będą
iprzez pewien czas stuzłotówki o
| mniejszym formacie,

Tęgie głowy w Sanoku
..W Warszawi tęższe

Ofiara dzikiego napadu skryto-
bójczego na ś. ». Chućzika, zraniony
śrutem w plecy major iezerwy Owoc
stał się niedawno przedmiotem sen
sacyjnego oskarżenia. Oto wskutek
jakiejś denuncjacji starostwo w Sa-
noku skazało Owoca na 15 złotych
śrzywny za obraźliwe odezwanie się
o organizacji strzelechiej.

Major Owoc oświadczył, że bę-
dąc na prywatnem zebraniu, wśród
trzydziestu kilku znajomych sobie 0-
sób, takich samych jak i om przeko-
nań politycznycsh, wyrazii się, że
„Strzelec jest organizacją szkodli-
wą”,

Sąd okręgowy w trybie postępo-
wania karno - administracy;nego, 0-
pierając się na art. 18 prawa O wy-
kroczeniach, podwyższył Owocowi
karę do 50 zł. grzywny.

 

nie okazuje niechęć lub leuceważe-
nie dla Państwa Polskieżo, lub in-
stytucji państwowej, ulega karze..."

W, skazującym wyroku sąd pod-
niósł, że Strzelec jest wysoce ważną
organizacją i kto lekkomysinie wy-
raża się o Strzelcu, ubliża Narodo-
wi Polskiemu,

Skazany działacz
wniósł przez obrońcę swego, adw.
Konrada Borowskiego, kasację do
Sądu Najwyższego, protestując prze

narodowy

dział publicznie słów, które mu po-
czyłano za obeigę Narodu Polskiego.

Sąd Najwyższy zniósł wyrok, za-
znaczając w motywacn, że w odez-
waniu się majora Owoca nie można
dopatrzyć się nieposzanowania Pań-
stwa Polskiego

W] rozwinięciu mysli Sądu Naj-
wyżsześo, wynika z tego, że Strze-
lec nie jest instytucją państwową,
jak to wważało starostwo w Sanoku.

zzzAAA
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.

24791/10/P.Z.A./1/34/25.

 

inż zaopatrzyłeś się?.  niem ruchu, aby dowieść zapasy;

Większość

gimololowa.
przeprowadzenia dochodzenia, Wy-

Książę Cantacuzino przyleciał w
środę wieczorem do Warszawy na
własnym samolocie. W drugim sa-
molocie, jednocześnie z nim, przybył
z Bukaresztu Amerykanin Gordon
Mounce z żoną.

Ks. Cantacuzino chciał wypróbo-
wać samolot p. Mounce i na tym
właśnie samolocie wy!eciaf z lotni-
ską warszawskiego.

Rannego księcia  Cantacuzino
przewieziono do szpitalą św. Ducha.
Życiu jego niebezpieczeństwo nie
zagraża.  

W! całej republice ogło-.

nosi o przebiegu:

zm PIJCIE а5ва

Wspomniany przep s brzmi: „Kto,
w miejscu publicznem demonstracyj-,

ciwko wyrokowi, gdyż nie wypowie-|

(0 w bmny. jalmożnice „„tartasy”|

WIELKA 44

 

Bank Wypłat Międzynarodowych
w Bazylei opublikował ciekawe da-
ne, charakteryzujące nastroje psy-
chologiczne szerokica kół świato-
wych. W ostatn.m półtora roku wszę
dzie dała się zauważyć pogoń za zło-
tem. Gorączkowy charakier proces
ten przybrał «w lutym 1933 w Sta-
nach Zjednoczonych, w czasie kiedy
tam zaostrzył się kryzys gospodar-
czy, w maju i czerwcu tegoż roku,
kiedy stałość walut w wielu pań-
stwach była zagrożona, a wreszcie w
ostatnim kwartale 1933 roku, kiedy
polityczny i finansowy kryzys we
Francji doszedł do zenitu. W tym
czasie, w następstwie podważenia
powszechnego zaufania społeczeń-
stwo opanowałe ogólna panika, tak,
że rzuciło się na złoto, kupując je za
każdą cenę. Wiedług obliczeń wspom
nianego banku, zakupiono wówczas
złotą za 3.012 miljonów  szwajcar-
skich tranków! Cała swiatowa pro-
dukcja złota w 1933 roku obliczona
została na 2.648 miljonów szwajcar-
skich franków. Zapasy światowe zło
ta dla celów pieniężnych w ten spo-
sób powiększyły się o 3.462 miljo-
nów f:anków. Zapotrzebowanie zło-

OSTATNIE DNI!
oo c

JUŻ POJUTRZE, WE WTOREK
TZAANPRECECWKTTT NIE(ET AA)

CIĄGNIENIE 1 klasy 30 LOTERJI PFŃSTWOWEJ

WZYWAMY WSZYSTKICH DO KUPNA LOSÓW
ZGŁASZAJCIE SIĘ DO NAS PO FORTUNĘ, PO DOBROBYT!

Największa i najszcazęśliwsza

W WILNIE votekruna „LICHTLOS*
KOTA

AD. MICKIEWICZA 10

„DROGA DO SZCZĘŚCIA"

Oddział: Gdynia. Św Jańska 10

ETOGAISIIIASS EOS

W pogoni za złotem.
wartości 3.012 miljonów  iranków,
która to ilość złota znalazła się, zda-
niem Banku Wypłat Międzynarodo-
wych, w rękach osób prywatnych.

Ale ta koncetracja złota, jak są-
dzi wspomniany bank, ma swe do-
datnie cechy.  Niebiezpieczeństwo,
które zagrażało jeszcze przed czte-
rema laty, że w krótkim czasie po-
jawi się brak złota dla powiększone-
50 światowego obiegu pieniążnego,
obecnie minęło Większe zapasy
złota w rękach prywatnych są gwa-
rancją, że złoto jest po wznowieniu
zaufania zabezpieczone. Podniesie-
nie się ceny złota, cn jest następ-
stwem  zdewartościowania  pienią-
dza, powiększa dochody właścicieli
kopalń złota i pobudza ich do po-
większenia produkcji złota. Gospo-
darka światowa miała co do ilości
jak i co do wartości o wiele więcej
złota do dyspozycji, niż w roku 1930.
W temże spawozdaniu Banku

Wypłat Międzynarodowych mówi
się dalej o międzynarodowym ruchu
złota w okresie od 1 stycznia 1933 do 31 marca 1934, Na uwagę zasłu-
guje przedewszystkiem poniższa ta-
bela ruchu złotych funduszów w e-

ta dla celów przemysłowych oblicza| misyjnych bankach poszczególnych
się mniej więcej "na 120 milionów|państw (w miljonach szwajcarskich
franków. Pozostaje więc suma złota! franków):

  Złoty blok 1 stycznia 1933 31 marca 1934 Wzrost
ubytek

Francja 16.857 15.150 — 1.707
Włochy 1.593 1.875 + 282
Holandja 2.151 1.638 — 513
Belgia 1.871 1.945 - 74
Szwajcari:. 2471 1.746 — 725
Polska 292 218 — 1

Blok złoty ogółem 25.235 22.634 | — 2601
Wielka Brytanja 3.021 4.819 -' 1.798
Stany Zjednoczone* 20.964 23.555 + 2.591

Inne państwa.
Niemcy 1.083 383 —' 700
Austrjalja 214 13 — 201
Argentyna 1.285 123 — 0
Norwegja 200 187 as 0
Szwecja 286 519 FZ
Afryka Po:udniowa 201 450 + 249

! Juk z powyższege zestawienia narodowego zadłużenia krótkoter-
wynika, najwięcej ziola przybyło w, minowego. Okazuje się, że we
Stanach Zjednoczonych. Potem na-
stępuje Anglja, Włochy, Aliyka Po-
łudniowa, Szwecja į Kelyja. Inne
państwa wykazują znaczny ubytek,
największy Francja,  Szwajcarja,
Niemcy i t. d. £ wyjątkiem Włoch i

wspomnianym wyżej okresie zadłu-
żenie państw europejszich 1 Stanów
Zjednoczonych systematycznie się
zmniejszało, o czem świadczą poniż-

sze cyfry: (w miljonach szwajcar-
skich tranków)

Belgji, wszystkie państwa t. zw. blo-| pod koniec 1930 r. ‚ 70.000
ku złotego straciły znaczne ilości # 1931 г. ‚ 45.000
złota. . s 1932 r. . 39.000

Przyczyną tego jest nietylko po- “ 1933 г. ‚ 32.000
wszechny kryzys gospodarczy, ale i Krótkoterminowe zadłużenie w
częściowo też zmiana polityki ban-
kowej. Kilka centralnych banków e-
misyjnych przemieniło swe zapasy
walutowe na złoto, podczas, gdy in-
ne, jak n. p. Bank Australijski doko-
nały operacji wręcz odwrotnej.
Wzrost zapasów złota w niektórych
państwach wypływa z ich sorzystne
go bilansu płatniczego, podczas, gdy
wzrost zapasów złota w Banku An-

| gielskim jest następstwem ogromne-
$o dopływu kapitałów do Londynu.

Europie i Stanach Zjednoczonych
zmniejszyło się więc przeszio o po-
łowę. Objaśnić to można następują-
cemi przycznami: 1) część tej sumy
spłacona została złotem į obcemi
walutami, 2) banki prywatne musia-
ły pokryć swe długi zaśraniczne, 3)
wtym okresie zawarte były umowy
z wierzycielami o przemianie krót-
koterminowych długów na dłutermi-
nowe, iak np. przemiana krótkoter-
minowej pożyczki austriackiej na Niektóre państwa z większością

państw złotego bloku strac'ły złoto
przez odpływ zagranicznych kapita-
łów. Ośromny przypływ złota w A-.

| meryce objaśnić można tem,że osoby
|prywatne oddawały do Banku Pań-'
| stwowego złoto na podstawie specjal
nego dekretu, jak również tem, że

nastąpił przypływ złota do Stanów

długoterminową (w 1933 r.) i 4) obni-
żona została wartość dolara i fumta
angielskiego, czem: zmniejszona zo-
stała równocześnie złota wartość
długów wielu państw. (Centropress).
 

Zbyteczny wyjazd zagranicę! Zbyteczne
używanie zagranicznych wód mineralnych
i soli przeczyszczających. — Lepsze mamy
w kraju! WODA GORZKA MORSZYŃSKA

Zjednoczonych po oglc:zeniu dewa-i NATURALNA SÓL MORSZYŃSKA są
| luacji. |

Sprawozdan:e Banku  Wypłat
Międzynarodowych przytacza rów
nież dane, odnoszące się do między-

 

niezastąpionym lekiem w schorzeniach żo-
łądka, jelit, wątroby i nadmiernej otyłości.
Do nabycia w aptekach i składach aptecz-
tych. 5441—11

 

Wojna żydowsko - niemiecka w Ameryce.
„Moment“ 7 30.V w swojei ko-

respondencji z Nowego Yorku do-
wojny” żydowsko-

niemieckiej, która rozgorzała osta-

P>
, który zasługuje na to, aby prawdziwi aryj-

Germanie z nim mieli styczność”.

Pozatem Niemcy noszą w klapie
marynarek swastykę z podobizną

 

nosić się do innych dzielnic:
„Żydowskie spiłeczeństwo obecnie jest

ibciążone pomocą dla tych żydów. Poza
żydami z Niemiec będziemy mieli nowy ro-

tnio w Stanach Zjednoczonych A. Jerzego Waszyngtona. Do tej orga- dzaj zbiegów — zydowskich sklepikarzy i
P. Wobec zapoczątkowanego przez nizacji żydów nie przyjmują, jakkol- zawodowców z niemieckich dzielnic w

wiek były w tym względzie usiło-| Nowym Yorku i w innych miastach, którzy
wania i nawet procesy sądowe, że| będą musieli wynieść się z dzielnic nie-

żydów w Ame vce bojkotu wszyst-
kiego co niemieckie, z wciągnięciem
do te; akcji rdzennych Amerykanów,
miejscowi Niemcy postanowili od-
powiedziec żydom swoim bojkotem.
Założono organizację samoobrony
„Dawa“ (Deutsche Abwehr Allian-
ce). Każdy członek wykupuje cho-
rągiewkę z błęsitnym orłem (nieco
różniącym się od błękitnego orła
amerykańskiego. jako oznaki współ-
pracy z akcją gospodarczą prez.
Roosevelta) i wystawia ją w oknie
swego mieszkania:

„Błękitny orzeł w oknie jest oznaką,

że kupiec, lekarz, adwokat jestprawdzie.
wym hitlesowcem, w każdym razie takim,

  

Niemcy nie chcą przyjmować Ży-
' dów.

Żydzi, którzy doniedawna żyli
z otoczema niemieckiego, stracili
przez ten bojkct utrzymanie:

„W dzielnicach niemieckich” jest sporo
przedsiębiorstw żydowskich, dużych i ma-
łych. Tam praktykują żydowscy doktorzy i

adwokaci, aptekarze, mechanicy... Wszyscy
oni zostali obecnie bez chleba. Żaden praw
dziwy Niemiec nie chce mieć z nimi żad-
nej stycznosci. Ofiary hitleryzmu w Ame-
ryce rozpoczęły wrzawę, że giną”.

Komitet przeciwhitlerowski musi
im dawać zasiłki, Muszą oni prze-

mieckich. Faktycznie doszło do wojny do-

mowej między dwoma odłamami emigra-

cji — Żydami i Niemcami”,

Bojkot, ogłoszony Niemcom przez
żydów, nie przedstawią się w Ame-
ryce tak różowo, jak się zdawało:

„Musimy zatem: stwierdzić, że hitle-

ryzm rozszerzył się tutaj ostatnio potężnie”,

Słowem, wojna z Niemcami oka-
zała się trudniejsza, niż to poprzed-
nio się zdawało,
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BZIENNIK WILEŃSKI
 

KRONIKA.
Z inicjatywy Katolickiego Związ-

ku Polek archidiecezji wileńskiej
odbyła się w lokalu przy ul. Me-
tropoiitalnej 1 konterencja przed-
stawicreli  organizacy,  społeczno-
religijnych w sprawie urządzania
rekolekcyj zamkniętych.

W. konferencji brało udział 67

kowskim, O. Małysiakiem i ks. dyr.
Fr. Kafarskim. Obradom ześ prze-
wodniczyła p. dyr. Roszkowska.

W] trakcie obrad ks. Malysiak
wygłosił referat, w kiórym omówił
ruch rekolekcyjny zagranicą i w
Polsce oraz znaczenie iego w życiu
społeczeństw.

Jeżeli chodzi o wszechswiatowy
such rekolekcyjny, to w tym ruchu
przoduje Holandja, gdzie co 5-ty

mieszkaniec odbywa rekolekcie. Po
niej idzie Belgja. Polska natomiasi
znajduje się jeszcze na szarym końcu
Oczywiście, to nie z winy społeczeń-
stwa, ani osób, czy unstytucyj do

tego powołanych, ale z przyczyn

wyższych, Niewola uniemożliwiła
organizację rekolekcy: zamkniętych
w Polsce. Jedynie tyiko pod zabo-
rem pruskim można było rozwijać
akcję rekolekcyjną i to w bardzo

| ograniczonej formie.
Ruch więc rekolekcyjny w Pol-

sce datuje się zaledwie cd kilku-
nastu lat.

W, końcu prelegent wzywał ze-
branych

JAKA DZjś BĘDZIE POGODA?

 
 

pła, potem stopniowy wzrost za-
chmurzenia z możliwością opadów
i burz począwszy od półaocy kraju.
Słabe wiatry miejscowe, potem po-
łudniowe.

DYŻURY APTEK.
Driś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-18), Jurkowskiej : Romec-
kiego — uł, Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
Nr. 2 (telef. 16 315,
miecka Nr. 23 telef. 3-29) i Rostkowskie-
40 — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-

jo — u] Wielks» 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
na przedmieściach, prócz Śnipiszek. aa
— W związku z tragicznym

zgonem Ś. p. Bronisława Pierac-
kiego, ministra spraw wewnętrznych,
na tereme miasta na wszystnich
budynkach rządowych, samorządo-
wych wywieszono czarne państwo
we chorągwie z czarną Opaską

| opuszczone do połowy masztu
u — Zawieszenie widowisk. Z
rozporządzenia ministerstwa Spraw
wewnętrznych jutro, jako w dzień
pogrzebu $. p. ministra Pierackiego,
zawieszone zostają wszelkiego 10
dzaju widowiska pubiiczne, kon-
certy i zabawy.
x OSOBISTE.
—Margrabina Umiastowska Da-

mą Grobu Swiętego. W' końcu maja
b. r. nadszedł do Rzymu z Jerozoli-
my dyplom na Krzyż rycerski Grobu
Świętego, którym bawiący w Rzy-
mie przy zamknięciu Roku Świętego
Jego Beatitudine (Błogosławioność)
Patryarsha Jerozolimy odznaczył

| Margrabinę Umiastowską, mianując
ją Damą Grobu Świętego.

SPRAWY UNIWŁRSYTECKIE.
— Nowi dziekani. Orieśgdaj póź-

nymi wieczoren odbyło się posie-
dzenie Rady wydziału prawnego
U. S. B. Na posiedzeniu tem doko-
nano wyborów nowego dziekana.
Na-rok 1934/35 dziekanem wydziału
prawneśo wybrany został profesor
prawa karnego Bronisław Wróblew-
ski. Na dziekana wydziału matema-
tyczno-przyrodniczego wybrano pro-
esora nadzwyczajnego fizyki prof.
'atkowskiego.
— Rada wydziału prawnego USB.

aliła niedopuszczać s'udentów
dłuższych studjów na jednym ro-

ku niż dwa lata. Uchwa!a ta po-
Wzięta została wzgiędami na ko-
Nieczność przeprowadzenia pewnej
selekcji wśród studjujących tem-
bardziej, że liczba wykwalifikowa-
Rych prawników jest już w Polsce
bardzo znaczna

„ — Odroczenie otwarcia Wystawy
Sprawozdawczeł Wydziału Sztuk

ych U. S. B. Wyznaczony i
Dodany w rozesłanych zaprosze-
МасЬ rzez Dziekanat Wydziału
Sztuk Pięknych termin otwarcia
Wystawy Sprawozdawczej Wydziału
Sztuk Pięknych USB. w dniu 18 bm.
+ powodu tragicznej śmierci ś. p.
Ministra Pierackiego zostaje odro-
Szony. Zawiadomienie o dniu otwar-
Gla wystawy będzie podane w pra-

. Zaproszenia, rozesiane na dzień
18 czerwca rb., będą ważne w na-
Stępnym: terminie,
— Promocja p. M. Krzyżanow-

jo, W poniedziałek dnia 18-g0
Szerwca r. b. o godz. 12 w sali Ko-

   

  

 

  

 

     
  
  

  

zai 2ARTYSTYCZNE,
|= nięcie wystawy Nie

) гііпуси nastąpi dziś o e 19.
|lystawcy są proszeni o odebranie
ksponatów w dniu 18 b. m. w godz

1 19. Po tym terminie zarząd
: `-'- składa z siebie odpowiedzial-
ość za całość eksponatów.

|

=

osób na czele z ks. dziekaniemMił- |

Mejpierw pogoda słoneczna | Cie-,

trumkina — ul. Nie-|

Z MIASTA.

Konferencja w sprawie.rekolekcji zamkniętych,
szego udziału w dziele organizacji
rekolekcyj zamkniętych.

Następnie zabrał głos ks. dzie-
kan Miłkowski, informując zebra-
nych o powstaniu domu rekolekcyj-:
nego w murach po-Dominikańskich
ipod nazwą „Wieczernik Kalwa-
| ryjski”.

|wiona dyskusja, w store; wyniku
przedstawiciele poszczególnych or-
ganizacyj podję:i się rozwinąć akcję
propażandową wśród społeczeństwa
oraz przeprowadzić zbiórk; w łonie
swoich stowarzyszeń na rzecz wspo-

mnianego domu

Otwarcie domu rekolekcyjnego

nastąpi w dniu 24 bież mies. Aktu
otwarcia dokona J. E. ks. Arcybis-
kup-Metropolita.

Pierwsza zaś serja rekolekcyj
zamkniętych dia panów z miasta
rozpocznie się w dniu 28 b. m. i bę-
dzie trwać 3 dri. Rekolekcje te od-
będą się pod przewodnictwem ks.
dziekana Miłkowskiego. m. r. S.

KOMUNIKAT K. Z. P.

 

zarówno pieniężne, jak i w naturze,
przeznaczone dla domu rekolekcyj-
nego, przyjmuje się w lokaiu K.Z.P.
przy ul. Metropolitalnej 1 (pokój
Nr. 6).

 
do branią jaknajczynniej-,

—Sąd Konkursowy: nagrody lite-
rackiej imienią Filomatów w skła-
dzie prof. Manfred Krial -- przewo-
dniczący, p. Michał Rusinek — dele-
gat Ministerstwa W. R. i O. P., dr.
„Władysław Arcimowicz — sekre-
tarz, prof. Stefan Sretrny, dr. Sta:
nisław Lorentz, p. Maija Stabińska-
Przybytkowa, p. Kazimierz Rutski
na posiedzeniu w dniu 16 czerwca
1934 r. rozważył następujące kandy-

, datury:
Teodora Bujnickiega, Wandy Do-

baczewskiej, Witolda  Huiewicza,
"Tadeusza Łopaijewskiego, Czesława
| Miłosza, Jerzego Zagórskiego.

IW/ ostatecznym wyniku cbrad u-
chwaiono większością głosów po-
dzielić nagrodę w roku bieżącym na
2 równe częśc: (po 500 zł; i przy-

znać ją p. Tadeuszowi Łopałewskie-
mu za liryki ' przekład. „Dawne
wiersze ruskie" oraz p Czesławowi

Miłoszowi za dotychczasową twór:
CZOŚĆ.
Delegat ministerstwa W. R. i O. P.

złożył następujące oświadczenie:
„Wobec uchwalenią p:zez większość
członków sądu podziału nagrody,
przeciwnego intencji ministerstwa,
które przez poówyższenie nagrody z
własnych funduszów piagnęło nadać
jej należną powagę, delegat mini-

sterstwa W. R. i O. P. składa votum
separatum, wstrzymując się od u-

nymi wynikiem obrad",

Podatek wojskowy na
1934 r Magistrat przystąpł już do
>orzadzania wezwań  płstniczychs
1» podatek wojskowy na rok 1934.
Podatek ten płatny jest przez zwcl
siorych od służby wojskowej za
leżnie od ketegorji. Zaliczeni de
at. € płaca 20zł; do kat. D 1571;
do kat E 10 zł. Podatek ustawowe
jest płatny w ciągu 14 dni po otrzy
maniu wezw>nia, do czego docho
izi 14-dniowy termin ulgowy.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Prace inwestycyjne na kolei.

Na terenie wileńskiej dyrekcji kole-
jowej prowadzone są roboty przy
zamianie podkładów kolejowych na
przestrzeni 60 klm. oraz naprawy
kilku mo.tów ; mostków.

Prace przy budowie odnogi kole-
jowej ze stacji Druskieniki do uzdro-
wiska postępują szybko naprzód.
Do dnią 15 bm. zniwerowano i przy-
gotowano do nasypu koiejowego
przestrzeń okołu 4 kim. Prace pro-
wadzone są w: przyśpieszonem tem-
pie tak. aby w terminie ao dnia 15
września odnogę kolejową oddać do
użytku

HANDEL I PRZEMYSŁ

— Ankieta o ubezpieczeniu spo-
łecznem. Nowa ustawa o ubezpie-
czeniu społecznem wywołuje szereż
zarzutów ze strony ster šospodar-
czych. Okazało się, że procedura
związana ze zgłoszeniem pracowni-
ków do ubezpieczenia, jak ; wyko-
rzystanie przez nich swiadczeń jest
zbyt skomplikowana; równocześnie
ogólna wysokość obciążeń ubezpie-
czeniowych, przypadających na pra-
codawców faktycznie wzrosła.

Aby sprawdzić słusznosć zarzu-
tów i zebrać odpowiednie dane fak-
tyczne ; cyfrowe, Związek Izb Prze-
mysłowo . Handlowych postanowił
rozesłać do firru specjałną ankietę z
szeregiem pytań, dotyczących tech-
niki funkcjonowania nowego syste-
mu ubezpieczeń socjalr:ych.

Izba Przemysłowo - Handiowa w
Wilnie w wykonaniu powyższego
postancwienia, rozesiała ostatnio
omawianą ankietę do 1500 tirm róż-
nych gałęzi na terenie 4-ch woje- wėdztw pėlnoc10-wschodnich.

Po referatach wywiązała się oży-!

Katolicki Związek Polek podaje|
do wiadomości iż wszelkie ofiary,|

działu w śłosowaniu nad ostatecz-,

SPRAWY WOJSKOWE..

WYCIECZKA ROLNICZA
z prof. Adametzem,

Do Wilna przybył z Wiednia
prol. Adametz dla zapozrawia się z
wartościami materjalnemi zwierząt,
hodoweanych na Wileńszczyźnie.
czonego austrjackiego przyjęła Wi-
ieńska Izba Rolnicza, która w
związku z jego przyjazdem zorgani-
zowała specjalną wyrieczkę rolni-
сга na teren województw wileń-

„skiego i nowogródzkieżo.
| W, wycieczce bierze udział 20

osób, rekrutujących się wyłącznie
ze sier rolniczych. Większą odsetkę
stanowią instruktorzy rolni. Liczba
członkćw jej w czasie cbjazdu wspo-
mnianych  wojewódziw znacznie

| wzrośnie, gdyż w wie'u miejscowo-
| ściach będą do niej się pizylączali
| przedstawiciele różnych instytucyj i
|organizacyj rolniczych. Objazd zaś
potrwa do 25—26 b. m. Wycieczka
|zwiedzi szereg gospodarstw rolnych
| na Wuleńszczyźnie 1 zapozna się
z ich urządzeniem.

| Wczoraj, po opuszczeniu Wilna,
|wycieczka udała się samochodami
"do Lyntup na przegląd koni, a stam-
|ląd pojechała o Olszewa dla za-
| poznania się z wzorowo p owadzo-
Nin obcrą. Dziś wycieczka będzie

| bawić w Głębokiem, skąd pod wie-

|

czór uda się do majątku Ozierce na
obejrzenie obory bydła czerwono-
polskieso. W dniu 18 wyjeżdża do
Woronowa Il-go na zbadanie urzą-
dzenia obory, zatrzyma się później
w Paratjanowie i wieczorem uda się
do majątku k;. Radziwiłła, Hnieź-
dziłowa. W) dniu 19 będzie w Zajel-
nialku, Wasilewszczyźnie i Szyściu
(hodowla owiec! oraz w Serweczu
dla obejrzenia fermy zwierząt futer-
kowych. 20 bm. udaje sią do Wiel-
kich Solecznik aby zapoznać się

dowlą trzody chlewnej, oraz do
Trybanc. 21 do Zemłopiawia dla

ninowych, owczarni : źrebięciarni.
22 do Piotrowicz, Nowogrodką i nad
Świteź. Wreszcie stamtąd do Wol-
nej na pokaz bydła i koni, który
odbędzie się w tys. dniu; dale,
23 bm. przez S.onim do Żysowie na
spęd bydła i w końcu do Derewian-
czyc.

Prawdopodobnie 24 bm. nastąpi
powrót do Wiilca.

Bezpośrednio po p'zyjeździe od-
będzie się w Izbie Rolniczej ogólna
konferencia dla zreasumowania wra-
żeń z wycieczki. m. I. S.
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Wilno musi naležeč
® 1

|do miast szczęśliwych
| tak jak inne miasta Rzeczypospolitej.

Postara się o to w tym roku loterja
państwowa, która obdaruje wilnian

większemi wygranemi. Wilnianie w in-

A. Wolańska
P T. graczom zamiejscowym losy wysyłemy po otrzymaniu zamówienia

P. K. O. Nr. 7192.

wlasnym muszą się do tego
zynič, nabywając gremjalnie
loteryjne l-ej klasy
zczęśliwej kolekturze

WIELKA Ne 6.
czerwca r. b.  
  

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z okazji zjazdu muzeologów

z całej Polski, który pędzie obrado-
wał w Wilnie w końcu bieżącego ty-
godnia, Rada Wil. Źrzeszeń Art.
urządza w swojej siedzibie kerbatkę
towarzyską w sobotę, 23 bm. Wistęp
za imiennemi zaproszenianu,
— Z T-wa Eugenicznego, 21 b.m.

w Ośrodku Zdrowia (Wielka 46) dr.
W. Mórawski wygłosi odczyt na te-
mat „Dziedziczność u cziowieka“.
Początek o godz. 6 wiecz. Wstęp
wolny.
— [X zjazd koleżeński Dziś od-

| będzie się dziewiąty "jazd koleżeń-
ski wychowanków b. średnich za-

kładów naukowych w Wilnie (gi-

mnazja I 1 П1 szkoła realna) do
r. 1905.
W programie nabożeństwo w ko-

ściele św. Jana o godz. 10 r., wspól-
na fotografja, zwiedzanie zabytków
Wilna (g. 11 r.) oraz wieczorem 0
godz. 730 zebranie towarzyskie w
górnej sali restauracji „Zacisze (ul.
A. Mickiewicza 25).

P. Cywiński zrezygnował,
Wczoraj w lokalu przy ul. Gdańskiej
1 odbyło się posiedzenie Rady Cen-
tralnej Związku właścicieli średnich
i drobnych nieruchomości pod prze-
wodnictwem p wiceprezesa Błaże-
jewicza.

Na wstępie obrad p. Biażejewicz
odczytał list prezesa Związku, p.
Cywińskieżo, w którym p. Cywiński
oświadcza, iż dlą uzdrowienia sto-
sunków w łonie związku rezygnuje
ze stanowiska prezesa.

Zebrani, jak nam Komunikują, z
zadowoleniem przyjęli do wiadomo-
ści rezygnację p. Cywińskiego.

Następnie dokonano wyboru no-
wego prezesa, którym zosia: p. Mi-
chał Łukaszewicz.

is
ODCZYTY.

— Odczyt prof. Adametza. W
dniu 24 b. m. o godz. 18-ej w lokalu
Izby Rolniczej, Dominikańska 13,
odbędzie się odczyt prof. L. Ada-
metza p. t. „Najnowsze zdobycze
wiedzy o pochodzeniu zwierząt do-
mowych i roślin uprawnych w Euro-
pie“.
— Odczyt w Tow. Krajoznaw-

czem, Dnia 18 bm. o godz. 8 wiecz.
„odbędzie się w lokalu Tow. im. Łas-
kiego (Zawalna 1) staraniem Wil.
Oddziału Polsiziego Tow. Krajo-
znawczego odczyt p. dyr. Wacława
Gizbert-Studnickiego p. t.. „Śląsk
Cieszyńsk; pod panowaniem czes-
kiem” (wrażenia z wycieczki), —
Wstęp wolny. Goście mile widziani.

SPRAWY SZKOLNE.
— Gimnazjum im. Filomatów w Wilnie

przyjmuje zapisy codziennie w Kancelarji
szkoły (ul. Żeligowskiego 1—2j od godz.
10—2-ej. Egzamina wstępne odbędą się
21 i 22 czerwca. Nauka według programu
„fimnazjum nowego typu w dwóch grupach: z łaciną i bez łaciny.

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ośrodzie po-

Bernardyńskim. Dzisiejsza popojudniówka.

Dziś o godz. 4-ej odegrana zostanie na

przedstawieniu popołudniowem doskonała

komedja francuska Vautela i Vebera p. t.

„Małżeństwo i jazzband” w wykonaniu

świetnie zgranego zespołu. Ceny propagan-

dowe.

Wieczorem o godz. m. 30 Teatr

Letni gra w dalszym ciągu świetną kome-

dję muzyczną „Moja siostra | ja” (Ver-

neuil'a i Berra), ktera zdobyła już sobie du-

że powodzenie, dzięki doskonałej grze ca-

łego zespołu z s. H. Wanską oraz p. St.

Iwańskim w rolach głównych, melodyjnej

muzyce R. Benatzky'ego (kier. muzyczne

S. Czosnowskiego), oraz doskonałej reżyse-

rji W. Czengerego i pomysłowym  dekora-

cjom W. Makojnika. Wszystko to składa

się na całość wielce urozmaiconą i arcywe-

sołą. Sztuka ma zapewnione powodzenie.

Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. „Małżeń-

stwo i jazzband”.

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy

Janiny Kulczyckiej. Dziś o godz. 8 m. 30

wspaniale wystawiona, obfitującaw piękne

melodje operetka  Granichstaedtena „Or-

low“. W roli głównej Janina Kulczycka.

Obsadę całości tworzą najwybitniejsze siły

zespołu. Wielkiem urozmaiceniem widowi-

ska są liczne tańce i ewolucje w układzie

J. Ciesielskiego. Ceny letnie. Akademicy

korzystają z ulg biletowych

Operetka „Orłow” z udziałem J. Kul-

czyckiej, grana będzie dziś na przedstawie-

niu popołudniowem. Początek o & 4 рр.

— „Bohaterowie“ O. Straussa. We

wtorek nadchodzący premjera wartošciowej

operetki O. Straussa „Bohaterowie“, osnuta

na tle słynnego utworu Bernarda Shava. W

roli głównej wystąpi Janina Kulczycka.

Nadto pozyskana została do roli Aurelji

wybitna śpiewaczka H. _ Dal. Obsadę ról

głównych tworzą: Łasowska, Dembowski,

Domosławski, Tatrzański * inni. Opracowa-

nie reżyserskie M. Domosławskiego. W

akcie il-gjm zespół baletowy wykona

efektowny taniec bułgarski! z udziałem M.

Martówny i J. Ciesielskiego. Opeetka uka-

że się w nowej szacie dek.racyjnej. Bilety

już są do nabycia w kasie teatru „Lutnia”.

o

 

SPRAWY ROBOTNICZE.
Pielgrzymka rzemieślników

do Kalwarji organizowana przez Zw.
Cechów odbędzie się w przyszłą
niedzielę, czyli 24 czerwca.

RÓŻNE.
—Konsulat łotewski dn. 22, 23 i

24 czerwca będzie nieczynny z po-
wodu świąt łotewskict..

DOBROCZYNNOŚĆ.
— O pomoc dla szwaczki, Tow. Pań

św. Wincentego 4 Pauło prosi o pomoc dla
zrozpaczonej, młodej wdowy. straciła męża,

została » półtora rocznem dzieckiem bez

dachu i chleba. Maszynę do szycia nożną,

gabinetową zastawiła za 150 zł. w lombar-

dzie pod Nr. 7941 — czasu chorcby męża.

Szwaczka z zawodu bez maszyny pracować
nie może, prosi o najmniejsze datki na wy-

kupienie maszyny. Ofiary składać można w

| „Dzienniku Wil.” pod literami W. R.
 

z oborami bydła nizinnego i z ho-|

obejrzenia hodowli bydła, świń sło |

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Įatmužniczych „Caritas“.

0600606666066666

MAOK
VĘPI ROBACTWO   

 

List od księdza misjonarza z Chin
(Losy „kwiatka z Popław" w Chinach).

| W, miesięczniku „Wiadomości jon pogan mieliśmy tylko 14.500
( Kościelne” zamieścił ks kąn. Jan dusz chrześcijan! Straszliwie mało!
| Kretowicz w marcu r. 1931 artykuł A więc do pracy! na walkę z szata-
p. t. „Kwiatek na Popiawach“. —' nem-i 7 ciemnościami pogaństwa.

, Upłynęło już trzy lata, aspołeczeń- | Kierownik misji ks. Frei. Apost.

stwo wileńskie mało vo wie о dal-; J. Krause powierzył mi kresową, naj
szych losach „kwiatka”. Wypada | większą placówkę Kii-iu, położoną o

więc, by się Wilnu przypomniat i o| 70 klm, od Shuntehfu, Placówka ta,
| swych losach słów parę powiedział.| licząca 60 klm. w promieniu, z 140

Ks. kan, Jan Kretowicz wspomniał| tysiącami ludności, stała się z woli

 

wówczas tylko tyle, że niżej podpi-
sany „wychowywał się u swego ojca
chrzestnego i zarazem kuzyna p. La-
chowicza, zam, przy ul. Subocz Nr.
68. W] Wilnie zdobył inaturę (Czci-

| godne Panie z „Samouczeini Toma-
sza Zana” z pewnością go sobie przy
pominają—przyp. autora), u ks. ks.
Misjonarzy skończył teologię i po
odbytych prymicjach odjechał na
pracę misyjną do Chin'”.

Pracę w Chinach rozpocząłem stu-
, djami języka chińskiego wsiód kon-
fratrów . chińczyków w seminarjum
ks. ks. Misjonarzy w Ma-Shing'u
(prow. Tche-Kiang, Chiny połud.).

| Było to mozolne przyśotowywanie
| do pracy misyjnej. [rwało długo, bo
| aż 20 miesięcy. Przyniosło wszakże
| wyniki, Wśród braci-konfratrów po-
znało się chińczyka nietylko z jego
strony zewnętrznej, ale też 1 co naj-

ważniejsze z jeśo strony wewnętrz-
nej. Te wiadomości dawały misjona-
rzowi materjał do odgadywania serc
; prowadzenia dusz. chińczyków do
Boga. Po półtorarocznym pobycie w
Chinach nie czułem się obcym przy-
byszem ale jednym z nich, człowie-
kiem 1ch kraju. Wyjazd na północ
Chin w czerwcu 1932 otworzył przed
oczyma misjonarza szerokie hory-
zonty aktywnej pracy misyjnej, No-
woutworzona Prefekiura misyjna w
Shuntehfu (prow. Hopeh) powierzo-
na została pieczy duchowej .polskich
ks,ks. Misjonarzy. Na tym nowym

bożej winnicą daną mi pod uprawę.
Na tym stosunkowo dużym tere-

nie przygotowała mi Opatrzność Bo-
ża 42 $miny misyjne z ogóiną liczbą
3650 dusz chrześcijan. Serce misjo-
narza pragnęło odrazu liczbę tę
dziesięciokrotnie powiększyć, — Ког-
poczęłem przeto odrazu objazd gmin
istniejących.  Zgrupowałem sporą
žarstkę katechistow. Prawie we
wszystkich zakątkach powierzonej
mi placówki pozakładałem szkoły-
katechumenaty Gdzie nie isożna by-
ło założyć szkoły, gdzie katechista
czasem nie miał przystępu — tam
doszła broszura religijna, którą ca-
łemi masami rzuciłem w lud.

Oto pod tchnieniem łaski Bożej
tu i ówdzie zaczęły powstawać no-
we śminy, poganie tłumnie się zgła-
szali do Kościoła kaiorickiego. Po
dwu |!atach wysiłku przybyło 400
nowych chrześcijan, a drugie tyle ka
techumenów przygotowuje się do
chrztu na rok przyszły. — Żniwo jest
wielkie i oby P Bóg w dobroci swej
raczył sporą liczbę „kwiatków” z
Polski przesadzić na grunt chiński, a
także... by natchnął społeczeństwo
wilefsxie do hojnych ofiar na inten-
cję utrzymywania założonych szkół
misyjnych w Kii-lu.

Sługa w X-sie
ks. Fr. Stawarski.

P. S. Proszę uprzejmie Szanowną
Redakcję pośredniczyć w przesyła-
niu ofiar na szkoły w Kii - lu.  Ad- posterunku trzeba było się rzucić z

z całym zapałem do pracy. Na mil-

Proces o nadužyci
Od dwóch dni przed Illim wy-

dzałem karnym sądu okręgowego
toczy się proces b. kwatermistrza
13 p.uł. m-ra Stetkiewicza, któremu
akt oskarżenia zarzucza, iż przez
szereg lat, pełniąc obowiązki służbo-
we, dopuścił się szeregu nadużyć
powodując znaczne strety зКагБом!
państwa (art 2628 2, 291 i 189 k.k)

Rozprawa, której przewodniczy
wice-prezes p. W. B zozowski przy
udziale pp. sędziów Limanowskiego
‹ Tomaszewskiego, odbywa się 2
wykluczeniem jawności.

Oskarżony odpowiadający z wię
zienia, zasiaał na ławie podsądnych
jako <ywil pod eskorią policji Do
winy ne przyznał się, składając Są
1owi wyczerpujące wyjaśnienia.

Zalizymano w  Mironcwiczach
oszusia z Warszawj, nazw. Połu-
dzień Michał, który, udając urzędni-
ka jednej z kas oszczędności, spo-
rządzai spisy włościan celem przy-

WYPADKI

ściele św. Anny w czasie nabożeń-
stwa za pomyślność roku szkolnego
szkoły  rzemieślniczo - handlowej
zmarł nagle instruktor tej szkoły,
Korzeniowski, zam. pizy ul. Kopa-
nica 6.

— Robinzonada. Chwiesien Stanisława
(Litewska 22) zameldowaia w policji, że
brat jej Chwiesień Jerzy, lat 16, uczeń 4
klasy gimnazjum, wyszedł w dniu 15 czerw-
ca z domu i dotychczas nie powrócił. Jak

się później okazało, Chwiesień uerzy wraz
z drugim uczniem tegoż gimnazjum Mar-
kowskim Eugenjuszem (zam. w Czarnym-
Borze), lat 15, z powodu niezdania egza-
minów, zbiegli z domu i nosil. się z za-
miarem udania się do morza, a stamtąd do
Afryki i wstąpienia do Legji Cudzoziem-
skiej. Poszukiwania zarządzonu.

— W lokału Opieki Społecznej znale-
ziono podrzutka, płci męskiej, w wieku
około półtora roku. Dziecko zosiało umie-
szczone w przytułku im. Marji.

 

Uporczywe zaparcie, katary'jelita gru-
bego, przechodzą przy używaniurano i
wieczorem po szklance naturalnej wody
gorzkiej „Franciszka-Józeta*.
lekarzy.

  

Radio Polskie Wiino.
KOMUNIKAT POLSKIEGO RADJA,
W związku z tcagiczną smiercią ministra

lę 17 b. m. odwołane zostały wszystkie au-

dycje muzyki lekkiej. W preniedziałek, jako

w dniu pogrzebu ś. p. ministra Pierackiego

odwołane zostały wszystki. zapowiedziane
na ten dzień audycje. Jedynie w godzinach
popoluclniowych transmitowane będzie na-

bożeństwo żałobne przy eksportacji zwłok,
a o goslz. 20 specjalna audycja ku uczcze-

niu Ś. p. ministra Bronisława  Pierackiego.

4 L 
 

— Nagly zgon w kosciele. W ko-

Pytajcie się |

spraw wewnętrznych ś. p. Bronisława Pie-|

rackiego w programie radjowym na niedzie- |

1es: Kii . lu (Hopeh) Mission Catho-
lique.

a w 13 p. ułanów.
Następnie sąd zbadał około 30

świadków z pośród oficerów i do-
stawców pułku oraz wysłuchał opi-
nje rzeczoznawców i biegłych leka-
rzy psychjatrów w osobach dr. Po-
dwińskiego i dr. Malinowskiego.
O godz. 9 wiecz. po krórkiej

przerwie, przewodniczący otworzył
rozprawę stron, udzielając g'osu
oskarżycielowi publicznemu, p. pro-
kuratorowi Zajączkowskiemu, Na:
stępnie przemówienia obrończe pod-
jęli mec. mec. Petrusewicz i Andre-
jew, które przeciągnęły się do póź-
nej nocy.

Zamykając rozprawę, przewodni-
czący zapowieaział ożłoszenie wy-
roku na wtorek, dn. 19 b. m.

ią Kos.

Zatrzymanie oszusta z Warszawy.
znania im pożyczek. Oszust pobie-
rał pewne sumy za manipulacje i
w ten sposób oszukał zgórą 100
osób

i

KRONIKA POLICYJNA.
— Sfałszowany weksel. Wczoraj

zatrzymany został w * Wilnie do-
stawca wojskowy Joachim Oszman,
pod zarzutem sfałszowania weksla
na 200 zł. Weksel ten, wystawiony
rzekomo przez niejaką Narkiewi-

| czową, zdyskontował on u swego
j znajomego Perelmana, który po za-
|protestowaniu weksla i oświadcze-
| niu Narkiewiczowej, że weksla tego
| nie podpisywała, zameidował o tem
j policji. Oszmana osadzono w aresz-
cie. Dalsze dochodzenie w toku.

| — Obławy na pokątnych doradców są-
dowych. Ostatnio przeprowadzono kilka

| oblaw policyjnych na pokątnych doradców
| sądowych, naganiaczy licytacyjnych i t. p.
W wyniku obławy osadzono pod kluczem
9 osób.

| | — Okradzenie letniska na Pošpieszce,
!W/ dniu wczorajszym późnym wieczorem
do domu letniskowego, zamieszkałego
przez kupca Mirskiego (Niecała 8 — Po-
śpieszka) włamali się złodzieje, którzy zra-
bowali różne rzeczy i garderobę na sumę
przeszło 2000 zł.
 

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

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego 3 Paulo.

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze
okólniki plakaty, bliety wizytowa
Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

 

 



Z KRAJU.
Akcja dożywiania ludności dotkniętej

kięską nieurodzaju.
BRASŁAW (Pat).

dożywianych było 9913 rodzin oraz zł
8708 dzieci szkolnych. Na dożywia-| ważnie na odrobek. Tym zaś, któ-
nie tej ilości rodzin użyto 138.946 rzy nie mogą odpracować, wydawa-

177.329 kg. żyta oraz, no zapomogi bezzwrotne.kg. maki,

Pożar miasteczka Wsielub.
NOWOGRÓDEK (Pat). Wczoraj dowań gospodarczych, Straty obli: | atletyczny Polska — Włochy.

o godz. 22 wybuchł pożar wmia- czają na 30 tys zł.
steczku Wsielub, który strawił 18 żaru nie zostałą ustalona.
domów mieszkalnych 1 tyleż zabu-|

 

Aresztowanie podpaia"zy.
WOŁOŻYN (Pat). Z Inos!

uonoszą, że we wsi Mały Barów,

Petronel; Horbacz.
nadbiegła na alarm ludność.

jąc, iż powstały pożar

wą i Aleksandra Horbacza przeka:|
zano do dyspozycji władz sądowych,|

Panie domu,i Wszystkie

Pożar stłumiła | dziono

 

Dobre Gospodynie i Matki
wiedzą,że najpożywniejszą, najzdrowszą jest

KAWA WITAMINĄ, która nie posiada szkodliwej dla zdrowia
kofeiny i całkowicie zsstępuje importowaną ze szkodą dla

gospodarstwa narodowego kawę.

chlebodawcy

z

przechowywania

—

 

SCHORZENIA NERWOWE, PORAŽENIA
należy leczyć

w ZAKŁADACH ZDROJOWYCH

w INOWROCŁAWIU
Wielki Zakład Przyrodoleczniczy.

Oddziały Wodolecznicze. Elektroterepja. Emanato: jum Radowe

i Wielki park zdrojowy, spacerowy, wycieczki.

Informacyj udziela Zarząd Zdrojowiska.

30 LOTERJA PAŃSTWOWA4 - klasowa |
1.000.000 zł.

18
 

GLOWNA WYGRANA
w neįszczęšilwszym wypadku

Losy do nabycia u kolektora

K. Gorzuchowskiego, zamkowa 9
|
|

ZWIĘKSZONA ILOŚĆ WYGRANYCH |
Cały los 40 zł. — Pół los 20 zł. — Ćwiartka losu 10 zł.

Zemiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą

 

: : Francja na Was czeka...

Zniżki kolejowe.

w POLSCE 
Gdzie spędzić urlop?

Plaże—Uzdrowiska

Wielkie Miasta
 

| (FOJALNE PRZEMSTAWICJEWTWO KOLEI FRAKCOSÓICA

  

  

   

Informacje:

W maju rb. 1817 kg. soli. Pozatem na dożywia-
na terenie powiatu brasławskiego nie dziatwy szkolnej wydano 2154 | W. K. S, a Ž. A. K. S. Początek o godz. 17.

Zapomogi wydawane byly prze-,

Przyczyna po-|

BRASLAW. Na szkodę Žugara

gm. ługomowickiej, zapalił się dach|Wincentežo, mieszkanca wsi Stare-

na domu mieszkalnym, należącym do|Gruzinowo, gm. leonpolskiej, skra-
niezamkniętej szafy pie-

Usta |niądze w sumie 1000 zł. polskich,

lono, że dom został podpalony przez | 25 dol. amerykańskici, 1 złoty zega-

Annę Klimowiczową, zam. wtejże |rek, wartości 300 zł. oraz 150 szt.

wsi, przyjaciółkę Aleksandra Horba-| weksli na sumę około 50 tys. zł.

| cza, sąsiada właścicielki podpalo- | O kradzież podejrzewana jest Biało-

nego domu, który namówił Klimowi-|usówna Nadzieja, która od dłuższe-

czową do podpalenia, przypuszcza-|go czasu służyła u Żngara i znała
zniszczy|miejsce

również i jego dom, który jest wy-, Biełousównę zatrzymano i przeka-

stawiony na licytację. Klimiowiczo-| zano do dyspozycji władz sądowych.

skrytki.

 

®

LS-P0RKT
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE.

Nie mamy dzisiaj w Wilnie nic cieka-
| wego.

Piłkarze rozegrają mecz o mistrzostwo

| 28 boisku przy uł. Werkowskiej między

Tenisiści walczą w turnieju A. Z. S.

ul. Zakretowej.

I qa tem w Wilnie koniec, ale zagra-

nicą mamy szereg imprez bardzo poważ-

| nych, a mianowicie:
| We Florencji odbędzie się mecz lekko-

! Wajsėwna startuje we Wrocławiu w

| zawodach lekkoatletycznych.
W Berlinie spław wioślarski i wielkie

Wczoraj w odbywającym się w kinie
„Casino“ międzynarodowym turnieju zapaś-

ników walczyli w pierwszei parze dwaj
jierwszorzędni siłacze — Ferestanofi (Buł-
garja) contra Stibo: (Chorwacja). Walka ich į

prowadzona była według wswelkich regul|
dobrej techniki zapaśniczej, levz pierwsze

spotkanie rezultatu nie dało.
2-go walka decydująca Kraass (Niem-

cy) contra Langier (żyd. zapaśn.) było pro-
wadzona z wielką zawziętością, przyczem

Krauss za niedozwolone chwyty i wywo-

łanie na ringu bóiki, zostai zdyskwaliiiko-
wany z tej walki, a zwyciestwo przyznano

Langierowi. |
3-cia walka: mistrz Torao (Polska) con-

je odbywają się na koriech A.Z.S. przy,

regaty międzynarodowe "na wzór Hanle'y.

Е Ponadto mamy szereį meczėw teniso-

wych o puhar Davisa.
| W Polsce zaś, prócz meczów piłkar-
| skich o mistrzostwo Ligi i rozgrywek teni-
sowych o mistrzostwo Polski, nie posiada-
my żadnej zapowiedzi na sensację spor-

tową.

W rozgrywkach 0 mistrzostwo Ligi
grają następujące pary: Legja — Warta,

Pogoń — L. K. S. i Cracovia -— Warsza-
wianka.

Do gry finałowej panów w Poznaniu

zakwalifikowali się Tłoczyński i Tarłowski,

a u pań Jędrzejowska i Volkmerćwna.

Z WALK ZAPAŚNICZ?YCH.
Torno.
W czwartej purze rozgrywało się de-

cydujące spotkanie między Miazio (Warsza-

wa) i Van Rylem (Holandja) Po 28 min.

zwyciężył Van Ryl przednim pasem,
Dzis, w niedzielę, walki zapowiadają

się nader sensacyjnie:

1) Walka finałowa, bez ograniczenia
czasu, rozstrzygająca aż do ostatecznego

rezutatu! — Stibor (b. student, Chorwacja)
contra Grabowski (Polski olbrzym).

2) Biernacki (Krakówj contra Krauss

(Niemcy).

3) Langier (żyd. zapaśv.) contra Skro-

bisz (Łódź).

4) Decydująca aż do rezultatu! Van tra Grenn (Austrja) obfitowała w b. piękne

i efektowne momenty i w rezultacie po 8! 
 

  

       

   

  

KRUPNI
ib 1 zł.wysarcza na 1 —3 litry wódki.

Władysława TRUBIŁŁY
WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskie().
Tamże wody kołuńskie na wagę 78 przecydnych

  

e.
WILNO, NIEMIECKA 35,

Centrala: Warszawa, Nalewki 40, O :1z. Freta 5.
Zamowienia zamiejscowe zrłatwinmy odw

CIĄGNIENIE 1-е] klasy JUŻ POJUTRZE 19 b. m.

baz gotowania i filtrowania
sperządzisz przy pomocy zapra-

wy ziołowo-korzennej.

Polecat Skład Aptecz!

zapachów. .
 

Kupuje 

 

APTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA
WŁADYSŁAWA NARBUTA.

wszelxie wszazówki ich zb'erania, suszen'a | uprawy
zioła tecznicze dla potrzeb apteki daje

 

to nie bezwładne wyczeki-
wanie końca ale energiczna
walka i szukanie ocalenia.
„Kiedy wszystko inne zawio-
'dło, szukajcie ratunku w tra-
fie, w uśmiechu szczęścia,
w szczęśliwym łosie loteryj*
nym! Tysiące ludzi już to u-
czyniło i ocalało, nabywając
szczęśliwe losy w kolekturze
==—н

JIKKOWSKI

Ryl (Holandja) contra Torno (Polska).

Defilada zapasników 1 początek walk

min. przerzutem przez biodre zwyciężyło godz. 9 wiecz.

©STATNIADESKA

wstawania

moterfi.

ZIOŁA

 

      

      

      
  
  
  

  
  
  

      

 

Powagi świóło lekarskiego stwierdziły, że

= A ai powodu obstrakcji.

'hory żołądek test główną przyczyną po”
najrozmaltszych

czyszcza kraw ! tworzy złą przemianę

lak to stwierdzili wybitni lekarze, sa idaal-
nym środkiem dla uzdrowienia żołądka,
usuwają obstrukcję, są łagodnym

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orgo*

nów trawienia, wzmacniają organizmi po*

budzają apetyt.

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUERA
usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni

żółciowych, cierpienia hemoroldalne,

reumaiyzm
Cena pudełka ZI.
Sprzedaż w sqtukóch I ech (skt.

RZUT OSZCZEPEM. -
ŁÓDZ (Pat) W Łodz: rozpoczęły się

zawody lekkoatletyczne 0  nistrzostwo
okręgu. W rama.h dzisiejszych zawodów

Kwaśniewska ustanowiła nowy rekord pol-

ski w rzucie oszczepem, osiągając 39,10 m.

Wynik ien jest lepszy oć rekordu Smęt-

kówny o 2 m. 7 cm.. Simętkówna zajęła 2

miejsce i rzuciła v 4 m. bliżej

MISTRZOSTWO POLSAI W TENISIE.
"POZNAŃ (Pat). W sobotę rozegrany

został w Poznaniu na turaieju tenisowym

o mistrzostwo Polski finał gry pojedyńczej
pań. Jędrzejowska pokonała iaiwo Volk-

merównę 6:4, 6:2, zdobywając znowu mi-

strzostwo Polski. |

W grze podwójnej penów w półfinale
para Hebda—Witrman przegrało niespo-

dziewanie z parą Tarłowski—Bratek 6:3,

6:3, 3:6, 3:6, 1:6,

W grze mieszanej para Volsmerówna—

Hebda pokonała parę  iilpopówna—Po-
pławski 6:3 i 6:4,

Mecz bokserski,
LONDYN. (Pat). W Nowym Jor-

ku odbył się wielki mecz bokserski
o misirzostwo świata w: wadze cię-
żkiej, pomiędzy mistrzem świata
Carnero a Maksem Baerem. Przed
rozpoczęciem walki Carnero otrzy-
,mał od Mussoliniego depeszę treści
|następującej: „Musisz zwyciężyć'.
Stało się jednak naodwrót. Po cię-
|żkiej i zaciętej walce Maks Baer
, zknokautował Włocha i zosiał uzna-
„ny za nowego mistrza świata w wa-
"dze ciężkiej.
| Zwycięstwo przyjęte zostało przez
„przeszio 2 tysięczny tłum z niesły-
| chanym entuzjazmem.

 

  
chorób,—zanie-

Z GÓR HARCU
D-rao LAUBRA

+ ьl artretyzm 8 `

aptecznych.)  

 

BATURYCZNŁ

<w iteiefon 13-17,
P.K O. 80.928

rotną pocztą. KRAKÓW,
przygotowujące na ustnych lekcjach zbiorowych
w Krakowie, oraz w drodze korespondencji za-
pomocą przystępnie
mych skryptów, programow i miesięcznych tema-

I DOKSZYAŁCAJĄCE KURSY
EDZ A>»
ul. Studencka 14/!.

i wyczerpująco opracowa-

tów, przyjmują

| 
|

ZĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW

zEzN.aBR. KOGUTKIEM

w. ORYGINALNEM OPAKOWANIU

po PROSZKOW W PUDEŁKU.

 

Zawody motocyklowe,
LONDYN (Pat). Na wyspie Man

na wielwich zawodach motocyklo-
wych Touris Trophy ;zden ze star-
tujących motocyklistow Urabotree,
zwycięzca tego wyscigu w 29 r.,
uległ śmiertelnemu wypadkowi z
powodu żęstej mgły 1 sliskiego toru.
Wyścig wygrał Simpson na Rudge
w czasie 3:43:50, osiągając prze-
ciętną szybkość 70,06 km. na go-
dzinę.

750 TYSIĘCY LIRÓW.
Kom'iet Organizacyjny ostatnich pił-

karskicu mistrzostw świata dokonał przy-
bliżonego obrachurku finansowego zawo-

dów i zajentował się, że w ostatecznym

rezultacie wielka impreza da pewien czysty

zysk.

Zysk ien ma być podzielony pomiędzy
Państwowe Związki Piłkarskie tych kra-
jów, które startowały w meczach „rozegra-

nych na ierenie Italji.

Dokładny obrachunek mistrzostw nie
jest jeszcze wiadomy. W każdym razie fina-

łowy me”z o mistrzostwo, rozegiany w Rzy-

mie pomiędzy Włochami i Czechosłowacją,

przyniósł z biletów wstępu olbrzymią su-
mę — „50 tysięcy lirówi

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,70—124,01—123,59. Berlin 202,50
—203,50—201,50. Gdańsk 172,75—173,18—
172,32. Holandja 359,10—360—358,20. Ko-
penhaga 119,45—120,05—118,85. Londyn
26,74—26,37—26,611 Nowy Jork 5,29—5,32
—45,26. Nowy Jork kabel 5,291/+—5,32'/2—
5,26!/+ Oslo 134,35—135,08—133,70. raryž
34,97 — 35,06 — 34,88. Praga 22,05—22,10—
22. Stokholm 137,50—138,60—137,40. Szwaj-
carja 172,05—172,49—171,62. Włochy 45,65
—45,17—45,53. Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 85,50—86—85,30.

ORYGINALNE PROSZKI
„MIGRENO=NERVOSJN"

R.M.5.w. NS (599%

AV nzKOGUTKIEM
SĄ ŚRODKIEM*

KOJĄCYM BÓLE:
ZASTOSOWANIE)

BÓLE GŁÓW
Ra

MIGRENA NEWRALGJA

BÓLE ZĘBÓW
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA

HTLaiLL
YaPLC AA

a

Wyjeżdżejąc na wieś, niechgosposie pamiętają | я
© potrzebie zrobienia zapasu

ank.
„Kawy smacznej' siew)

wytwórni
KAROLA SAWICZA

która się sprzedaje wa wszystkich większych
handlach, a nawęt w niekiórych solidnie po-

p. „EKCELSIOR"

stawionych mniejszych, „554—6

„Lokal trontowy (parter)

łazienka,
w oddzielnym domku w

6 pokoj,
elektryczność,

ogrodzie od 1 lipca do
wynajęcia UL Brzózka
Nr. 4 (pod Zakretem).

Mieszkania z 2 i 3 po:
koi ze wszelkiemi wy-
godami (łazienka, water)
do wynajęcia.
tropolitalny 3, vis 4 vis
mostu Zarzecznego.

Plac Me-  
Warszawa, Ossolińskich 4, tel. 684 85 craz wszystkie biura podróży. WILNO, ul. Świętojańzk 2 z. Ke

LNO, gtojafizka M 4 | DO WYNAJĘCIA i

ы CET IOEBS + T Li A | dlz. niclc2nej rodziny in-
: . As c a "EH | naj AA ao

P> a Dziś! Największe arcydzieło twórcy „C. roli głównej naj- pokoje z kuchenką i

A KINO-REWJA K. Feldmarszalka“ Kerola Lamacza p. t. «NOC w RAJU» większa gwiazda do-|wygodami ul. Mickie- |
66 by obecnej ANNA ONDRA. wicza 24 m. 6. 730

Р Ma scenie człkowicie nowy program Rewjowy p, t. „HOPLA ŻYJEMY”. „Tangolita”—| - R '

: э tango, Sere ady (parodje) w wyk. Grzybowskiej „Tancerki Wschodu“ oraz „Lezalnka“ wyk. POKÓJ duży, słoneczny, |

3 OSTROBRAMSKA 5 Trio Grey, „A mazeltow” wyk. Kaczorowscy oraz aktówka farsa p. t. „Godzlna nleporozu*|umeblowany lub nie, z
mień'' z udzizłem całego zespołu CENY O. 25 6R.
 

Szczyt komizmu.

JUTRO PREMIERA.SIM
Najosobl wsza postać ekranu dnia

BARO Coś niewidzianego. Groza

WESOŁA KOMEOJA.
N=lulubieisza para komików
Nad progr»m: Wesołe atrzkcje. — CENY POPULARNE OD 25 GR.

Nojeiekawszy, tejemniczy niesamowity film, który ma obecnie na'wlększe powodzenie

ZEMSTA D-RA FU-MANCHU.

TAJEMNE MOCE
dLisiejszego KOBIETA—DR JEKYLL w gerjelcej kreacji słynnej CARDLLE LOM-

sytuacji. Pemysłowe intryg'. Nad program: Najaktuaniejsze zdarzenia dnia dzi-
siejszego w naj owszym „FOXIE* oraz dodatki

na wszystkich
ekranach świata

CENY POPULARNE: od 25 groszy. Dziś. Na|potężniejsza

sensscja ekranów ś»iatowych| Najbardziej NIESAMOWI-

TY FILM, który kiedykolwiek został stworz ny !-

FLIP i FLAP w seej rajnowszej | naiweselszej |
kreacji Wrogowie Małżeństwa.

 

MH

  

 

 

wygodami do wynajęcia.
Mostowa 5-a m. 5.

729—3

POKOJE1,2 3umeblo-
wane lub nie,
kuchni, ładne, z wygod

z używ.

Ja-
728

do wyaajęcia, Św.
kėbska 10—4.

Nistztanie
5 pok. suche, słoneczne
z balkonem ze wszelkie-
mi wygodami na I pię-
trze do wynajęcia zarar.

 

 = Walka finałowa. Bez egrenlcz. czssu Rozstrzygaląca poja z н

sm|NA RINGU: Dziś „ 1) Stlbor (Horwacje)- 6 ski (Pcl. olbrzym) 141

+ lo godz 9 w. dal- ww “ 5 Krauss (Nismcy)- Biernachi (Kraków), OKE RE

: o szy ciąg RS B) Langer (żyd z-pasn)- Skrobisz (Łódź) MIESZKANIE
: = zapsśniezej o złoty pas oraz nagrody. “E Decydująca aż do rezultatu; z wygodami w murowa-

6-3] Ceny miejsc od. 54 groszy. Kasa czynna od godziny 4 pp. 4) Van Ryl (Holandja) — Torno (Polsks), nym domu 3 pok. na

s Na ekranie: Dziś sensacyjna premjera. parterze od zaraz, 5pok.

CENY MIEJ!C NAJNIŻSZE cd 15 GROSZY. Se.nse: 230, 4,15, 6, I 7,45 wiecz. Z i "AL, e
к Wi ‚ i-

Dziś imponujący Program Ni 2.; na 19. Zwierzyniec.

ponaję 5 z udzlałem Stanislawy Nowickiej, Niny Bie-|! ' 134Na scenie:
WIELKA REWJA p. t.
Goigbioviskiego, MertyM «jutro będzie iepiej»

Popielewsxiej i Seweryna Orilc:a. Całkowita zmiana programu.

 

łez, duetų Ces

 

ich, Stanisława Gozdawy-

* Muzyka słynnego Frznel-z Wiednia». szk. Lenar W rei gl
 

 

 

 

 

 

 

'DO WYNAJĘCIA miesz-
kanie 4-pokojowe, wszel-

nie: Melodyjna operet-
a

ke,SZ wiadeńsk ać p. t Narzeczona
kie wygody, wołne od

: czarująca wegierka Maria Eggert. Ceny bil tów od 54 gr. Początek seansów: o godz. 3, 5,45, 8,30 | 10,15. i ARTS UL Tomasza

З pamanawok "| DO WYNAJĘCIA 2 MIESZKANIA na par „——————————

2 " “'1‘[" į młodzieży | | Mieszkania jeden lub dwa z R, terze po 2 pok. z kuch- LETNISKA.

Przygotowuję ra dogodnych warunkach do egza” UT i pokoje | | nem wejściem i wszyst-| nią oraz 1 MIESZKA -

miała w zakresie Szkoły Powszechnej i 6 klas ! A у Ь‘\шц ЩЕШ!Шъ\ 6\_!1‘1‚10'] МЕ za.s; be. pole. | -

Państw. Gimnazjum, ktoray po przygotowaniu | 4 i 5 pokojowe mieszka- | blowane (mogą być ibez| przedpok., kuchnia. do LETNISKO

kladają zed Państw. Komisją Egzaminacyjną. |nia z wygodami do wy-| mebli) pokoje. Możnaze | wynajęcia. Tartaki 19-a. koło Jerozolimki w ko*

Ei Soduoazsinio udzielam  ielccji wszelkich przed- | najęcia. Informacje: ul. stołowaniem.  Mickiewi.| 139—0 lonji Zgoda, willa Za-
miotów wchodzących w zakres Państw. Gimna- | Zawalna 60 m. 10. cza Nr. 48 m. 6. 731—1) ———— _———  jączkowskiej w  sosno-

zjum włącznie do kl 7. Młodzież pragnącą się DO WYNAJĘCIA wym lesie odnajmują się
poświęcić stanowi duchownemu po ukończeniu | MIESZKANIE | odrem. 2 pok. mieszk. z pokoje można z utrzy-

szkoły powszechnej i 6 kfas gimnazjum przygo” 4 pokojowe i 2 pokojo-| kuchnią 25 zł. oraz3 maniem. Ceny bardzo
Ka towuję z łaciny i grecki do zakladow niższych ! | ме 2 lodami do wy-| pok. mieszk. z kuchnią, przystępne, Dojazd au-

tak zakonnych jak i seminarjum świeckiego. ze wszystkiemi wygoda-  najęcia. Zarzecze 20. Do- wodą, kan. i elektr. ul. iobusem z placu Orzesz-

Dowiedzieć się można każdego dnia od_ godz. mi do wynajęcia. Zyg-, wiedzieć się u dozorcy. „Popławska 28 — |. „kowej do Jerozolimki.

9 — 12 rano, ul. Ludwisarska 8 m. 8. 106—2 | muntowska 20. 735 133 ‘# 140—2

  

Wydawca: AŁEKIYANNER ZWIERZYŃSKI.

 

wpisy na nowy rok szk. 1934/35 i to na:
1. Kurs maturyczny gimn.
2. Kurs maturyczny półroczny repetytoryjny.
3. Kurs średni do egzaminu z 6-ciu klas gimn.
4. Kurs niższy z zakresu 4-ch klas gimn.
5, Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej.
Uwaga! Ostatnio złożyli egzaminy z ko-

rzystnym wynikiem zastępujący uczniowie kursów:
Egzamin dojrzałości: Wróbel Stełan w Pań-

stwowem Gimn. im. St. Żeromskiego w Kielcach,
Podowska Celina w Państw. Gimn. im. M. Ko-
pernika w Toruniu, Leśniak Tadeusz w Państw.
Gimm. im. T. Kościuszki w Krakowie, Brunnerow-
na Blima, Groeblówna Krystyna, Fogel Abram,
Gilewicz Stefan w Państw. Gimn. im. św. Jacka
w Krakowie, Sikora Marjan w Panstw. Gimn. im.
Marsz. Piłsudskiego w Stryju, Alojzy Kaczmar-
czyk w Państw. Gimn. V. w Krakowie, Wojciech
Teofil w Państw. Gimn. w Katowicaca, Zasław-
ski Juljan w Państw. Gimn. im. Nowodworskiego

TKupno—
| o zńokaż !
BDPRPROAIOANČTAN SANRTNTENAIŲ Рчр

PIANINO malo užywa-
ne sprzedam niedrogo
Wileńska 37 m. 3. Oglą- |
dać odgodz. 4—8 po po- |
łudniu. 7 |

Okazyjnie sprzedaje się|
auto dziecinne 2 osobo-
we pedaiowe, w cenie
100 zł. ul. Ostrobramska
16 — 28. 132—2

nowy, Murowany 6 7.
mieszkaniach х placem
220 s. kw. w dzielnicy

 

 

 

 

 w Krakowie.
Egzamin z 6-ciu klas : Kubiak Bolesław

w Państw. Gimn. im. M Kopernika w Łodzi, Ła-
piński Sian. w Państw. Gimn. im. Kr. Zygm. Aug.
w Białymstoku, Kolczok Jerzy w Państw. Gimn.
im. St. Kostki w Król. Hucie, Szłapka Leon w
Państw. Gimn. im. M. Kopernika w Toruniu,
Dąbrowska Marja, Felbin gerówna Amalja, Kraw-
czyńska Gertruda, Myśliwska Żofja, Gołogorska
Walerja, Bodzoń Antoni, Cebula Henryk, Jarosz
Stanisław, Janoska Anatoljusz, Komar Antoni,
Lelito Włodzimierz, Osiński Franciszek, Ogórek
Marjan w Państw. Gimn. im. H. Sienkiewicza
w Krakowie.

Egzamin z 7-miu kłos Szkoty: Powszechnej:
Życzyńska Jadwiga, w Szkole Powsz. im Zb.
Oleśnickiego w Krakowie, Jan Barański w Szko-
le Powsz. w Pru.zkowie, Józef Myśliwiec, Leon
Ruciński przed Państw. Komisją Egz. Szk. Powsz.
w Chodzieży, kapr, Stanisław Borowy, kapr.
Stefan Markiewicz, Stefan Skalski w Szk. Powsz.
im. św. Florjana w Krakowie, Jan Bogacz przed
Państw. Komisją Egz. Szk. Powsz. w Kamieniu-

SR PY„ne owe,
Opłatyślódie, Prospekty darmo,  
 

 

 

ARR „rar ip ор szuka pracy dziennie,

` LETNISKO ; gry pami Papska mama >0RE
blisko miasta, sosnowy zwraca się do meloma- | zę' starego _ niedrogo.
las, rzeka, Roniijs nai | Chetnie wyjedzie na
miejscowość. low. się: Cóż "pan ie o | wieś, razem zajmie się
Zygmuntowska 4—5 od| „paros „Pat Powie t ‹ Еtechnice m cór- | śospodarstwem. ul. Kró:
BUM 115—2| vi? pew» lewska 6 m. 2. 136

Letnisko pensjonat — Nadzwyczajna! — PRZY. JE
Sióstr Urszulanek S.J.K.| zachwyca się Bemolski, | 44 ZA 4
w Czarnym Borze. St.| — Co za gibkość pal- wany i aty, wykonu-
kolejowa, poczta, tele-| ców, jaka lekkość ude-| ję artystycznie. ul. Kró-
fon na miejscu. Warunki| rzenia! Jakaby to mogła Ina m. 2. 731-2
rzystępne. Informacje:| być z niej świetna ma-| . — >
ra “ tel. 13-95, ži Szkoda! —

t zarny Bor 2. — 713 | kończy, уy ży, wzdychając. ł KOKS |

t
Do państwa Papskich

przychodzi z wiżytą zna-
Ay meloman  Bemolski.
Oczywiście odbywa się
zaraż popis gry na for-
tepianie panny Papskiej,
która ma pretensję do
wirtuozostwa.  Podczaa  

i)
Letnisko dia dzieci

u S.S. Urszulanek S.J.K.
w Czarnym Borze. Opie-
ka zapewniona, warunki
b. przystepna. Informa-
cje: Śkopówka 4, tel.
13-95, tel. Czarny Bór 2.

urzędniczej w śródmie-
Ściu, za 25 tys. zł. sprze-
dam. Adres w Admin
„Dz Wi“ 738
——————7

| PRACA |
 

PANNA w šrednim wie-
ku poszukuje jakiejkol-
wiek pracy na wyjazd.
Ul. Plutonowa Nr. 11—1,

MŁODA inteligentna
panienka poszukuje pra-
cy bony,  ekspedjentki
lub jakiej innej. Może
być do towarzystwa
starszej osoby.  Zgodzi
się na wyjazd. Dow. się
Mickiewicza 24—17. j

 

DOBRA
KRAWCOWA

  

NA BIURO lokal po-
trzebny. Śródmieście 10
do 12 pokoi (jedna sala)
pierwsze piętro.  Zgło-
szenia: sekretarjat Z. O.
F, B. w Wilnie, Portowa
28 m. 6, tel. 12-06.

125—1   

przy ul. Biskupia 4 do
wynajęcia. Dow. się u-
dozorcy, lub tel. 188,
 

| Zdrojowiska. |
 

DRUSKIENIKI,  pensjo-
nat „Promień”, ul, Le-
wickiej 7, poleca piękne .
słoneczne pokoje z bai-
konami. Kuchnia wy-
kwinitną. Wiila skanali-
zowana. 722—9

|KRAEBEWZEOWENYЛОО СЫAlis

| RÓŻNE į
| TTTTRU KAATAS

Miło spędzisz ur w
dni deszczowe i Lea
w wykwitnym  pensjo-
macie  letniskowym w
maj. Romanowszczyzna,
poczta Konstantynów, k.
Święcian. Sporty, dam |
cing, kąpiele, bridge; w
pobliżu jeziora Szwak-
szta i Narocz. Cena 4
ał.  lmformacje telelo-
miczne: Wilnme Nr. 710

107—2

ай Пн °
sprzeda — zarebi
Prospekty wysyła bez-
płatnie „Ksawerów” Sp.

Akc. Radomsko.

Dwór nad Wilją 5 klm.
od stacji,  wykwintna
kuchnia, piękne położe-
nie, kajaki, radjo, tenis.
Ceny niskie. Informacje:
Mostowa 23—8 od 6—7
wiecz. 656

KISSVTAT)

Ostatni czas.

Pan Kulfoński jest wi-
nien krawcowi Guzicz-
kowi za ubranie. Kra-
wiec chodzi doń już nie-
mal od roku bezskutecz-
nie po należność. Któ-
regoś dnia mówi:

 

— Czy pan wie, panie
Ka, że to już rok czasu,
jak ja chodzę do pana z
tym głupim rachunkiem?
Czy panu to nie wystar-
cza? į

— Racja! — potakuje
Kulfońsk. — Ostatni
czas, żebyśmy wypili
„na ty'!

 

Udpowiedriniay Redsktor STANISŁAW JAKITOWICH |
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