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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński" wychodzi  

Telefon Redakcji,

codziennie.

  
do 16 i od

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.  

   

  
  

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) vo 12 gr., nekrologi przed tekstem po 23 gr.
cyfrowe, skomplikowa ie i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Pidministrację -dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 30187.

TKTAS

Ogloszenia
Terminy

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.

$. P.

WITOLD PREWYSZ KWINTO
KawalerKrzyża Riogallagtolai I Złotego Krzyża Zasługi

ster Konwantu „Arconja”
Ziemianin powiatu Brasławskiero

po krótkich a ciężkich swa zasnął w ze w
Eksportacja zwłok z demu żałoby przy ulicy Królewskiej

w poniedziałek 28 czerwca o godzinie 6-ej po poludniu.

 

Nabożeństwo Želobne odprawione zostanie we wtorek 26 czerwca © godzinie 10-ej rano, poczem nastąpi

złożenie zwłok do grebów redzinnych na tymże cmentarzu.
Q czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

GAURERZECIISKIRGI

JULJAŃ ZDANOWICZ
Emeryt podpułk. W. P. ur. 21.XIl. 1862 r.

Po długich I ciężkich cle. niach, opatrzony św. $atiramentami, zasnął
w Im 28 czerwca 1824 r.

Wyprowadzenie zwłok z domu żełoby przy ul. Moniuszki 85:a do keściola
Niepokalanego Poczęcia N. M.P. odbędzie się w niedzielę o godz. 7-ej wieazór.
Nabożeństwo żałobne w poniedziałek o godz. 9-ej rano. Poczem nastąp| wy-

prowadzenie zwłok na qmentarz po-Bernardyński.
© czem zawiadamia krewnych | przyjaciół 3 CÓRKA.
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23 czerwca r.; b. w Wiinie w wieku lat 46.
7 de kościoła po-Bernardyńskiego odbędzie się

Siostra, Szw cler | Rodzina.

 
bądź też rzekomej obiawy na „pol-  

 

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:
Donosząc o przyjeździe do Kowna
byłego premjera Aleksandra Pry-
stora, „Lietuvos Aidas“ pisze, że
pobyt czoioweżo przedstawiciela
polskich ster politycznych wywołał
w społeczeństwie ltewskiem duże
zainteresowanie i wiele rozmów na
ten temat. Niektórzy sądzą, że fakt
tego przyjazdu jest symptomatyczny,
lęcz narazie o podłożu tej podróży
nikt ric nie może powiedzieć.

UMARŁUCNROEZZWW cRETE TM INS ITITTTS

Zapowiedź reorganizacji rządu.
(Telefonem od własnego korespondenta.]

WARSZAWA. Według «rążących pogłosex, 1 lipca nastąpi reorża-

nizacja gat netu prof. Kozłowskiego. Zapadnie decyzja co do objęcia

teki ministra spraw wewnętrznych oraz obsadzenie teki ministra rol-

nictwa. P J. Poniatowski, który teki tej początkowo nie przyjął, obec-

nie wyzazi. podobno swą zgodę.

Mów. się również o usiąpieniu ministra oświaty,

drzejewicza.

 
p. Macława Ję-

Powrót z Pikieliszek.
(Telefonem od włastego korespondente.]

WARSZAWA. Powrót z Pikieliszek do Warszawy ministra spraw

wojskowych marsz. Piłsudskiego ma nastąpić wewtorek.

Qzmocnienie sojiszu Gojskowego
z Francją.

(Jelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Do Warszawy przybywa gen. Debeney, członek naj-

wyższej Rady wojennej Frarfcji, b. szef sztabu, który będzie omawiał

sprawy souszu wojskowegopolsko-francuskiego.

Zakaz noszenia mundurów
organizacyj politycznych

Telefonem od własnego korespondent.)

WARSZAWA W przyszłym tygodniu wydane zostanie rozporzą-

dzenie, zatraniające noszenia mundurów i odznak wszelkich organizacyj

politycznych.

Odroczenie sprawy ograniczeń
w adwokaturze.
Tfelefonem o? własnego Korespondenta.|

WARSZAWA. W piątek miało się odbyć posiedzenie Rady Adwo-

kackiej w sprawie ograniczenia dostępu do adwokatury. Posiedzenie nie

doszło do skutku i sprawa ta omawiana będzie po ferjach.

Radca prawny m. Warszawy
powołany z Wilna.*
iTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Tymczasowy prezydent r'iasta Warszawy, p. Ko-

ściałkowski, powołał na radcę prawnego Zarządu miasta Warszawy mec.

Leona Kui:kowskiego z Wilna.

Komusolna KasaOszczędnościm,Glina
podaje do wiadomości,

źe poczynając od dnia 1 lipca 1334 r. — stopa procentowa od

operacyj dyskontowych w Kasie zostaje obniżonaz 8,5'/, do 8,5'/,
„w stosunku recznym.
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tajpoważniejszą spółdzielczą instytucją BOLO w Police jest
CENTRALNA KASA "

istniejąca od roku 1909 I działająca na całym, obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
wyższe oprocentowanie.

kraju, gdyż wspiera kredytem najliezniejszą rzeszę
® wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi
Kru SKutki kryzysu rolniczego.

a
mujemy nietylko Korzyść dla siebie, ale Służymy także

I sprawie publicznej.

8 Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

0©0829939060390066096605390600

KURSY HANDLOWE ŻEŃSKIE

TRaczkowskiej
w WARSZAWIE, Wspólna 41. Telefon 9 27-49

Przyjmuje kandydatki ze średniem wykształceniem ogólnem.

Rezpoczęcie zajęć 28 sierpnia.

i]

Wilno, Gėra Bouffatowa 4
Przyjmuje od dn. 21-VI r. b.

® > *

wycieczki i tury

Sledztwo w sprawie zamąchu
w Kownie,

RYGA (Fat). Z Kowna donoszą: maszauskas,  cddzialy wojskowe

ga końca. Wojskowa komisja śled- pretekstem manewrów nocnych,

cza na czele z gen. Tomaszauskasem Е

przestuchaia dotychczas okoto 100 sżich szpiegów'. Za szpiegów brali

udział w zamachu wojskowym nie-| policjantów. Gen. Tomaszauskas

świadomością co do istoty celów |twierdzi, że oprócz woldemarasow-

przewrotu lub presją ze strony |ców w zamachu brali udział człon-

wśród których byli również oficero- |rzy w razie udanego przewrotu

wie wyższych stopni. Jak stwierdza|otrzymać mieli tekę ministra wojny.
w wywiadzie prasowym generał To-i

BERLIN (Pat). Z Kowna dono* | ponieważ Woldemaras nie wniósł
szą: Wyrok sądu polowego, skazu-| skargi odwoławczej. Zastosowane

kiego więzienie, uprawomocnił się, gulaminu więziennego,

tą , °

Współpraca państw bałtyckich.
TALLIN (Pat). Dnia 31. VIII. ze*, cjalny o konferencji śeneralnego se-

tycka konferencja ekonomiczna, na; z wicemińistrem Lareteiem głosi, że
którą zgłoszono dotychczas 8 refera- | w czasie przeprowadzonych roz-
tów, mianowicie 2 ze wózki dele- |;mów ustalono konkretne podstawy

i

p SPÓŁEK ROLNICZYCH

1
zużytkowuje wkłady z wielką korzyściądlalateresėw

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE

(poziem Ilceainy)

Zapisy słachaczek trwają od 1 ilpca, po wakasjach ed 18 sierpnia.

na warunkach hotelowych

po cenach b. niskich.

Śledztwo w sprawie zamachu dobie- | wyprowadzono z koszar bądź to pod

osób. Większość z nich tłumaczy| niektórzy rozbrojonych na ulicach

głównych kierowników zamachu,|kowie stronnictwa liberalnego, któ-|

Wyrek na Woldemarasa

jący Woldemarasa na 12 lat cięż*|do niego będą zwykłe przepisy re-

brać się ma w Tallinie druga bał-, kretarza łotewskiego MSZ Muntersa

śacji łotewskiej, 3 łotewskie i 3,/do pertraktacyj w Kownie w spra-
estońskie, i'wie współpracy trzech państw bał-  

Min. Barthou.w Rumunji.
PARYŻ. (Pat). Na uroczystem po- skiem, na kiórem obecny był król

siedzeniu asademji rumuńskiej ofia- Karol.
rowano min. Berthou tytuł członka| BUKARESZT. (Pat). Min. Barthou

honorowego akademji. Min. Barthou , przyjął dziś rano byłego prezesa ra-
zwiedził następnie bibljotekę uni- | dy ministrów Maniu, który dzięko-

wersytecką, wieczorem zaś odbyło wał ministrowi Barthou za oświad-

się przyjęcie w poselstwie francu- | czenie, złożone wczoraj rumuńskiej
obiciack ki — izbie poselskiej w sprawie jednošci

Własny domek Rumunji.
z ogródkiem

Sprzedaż zalesionych budowlanych
działek

przy samym przystanku

PONARY
ее (14 minut od Wilna)

w mieście- ogrodzie Jagiellonów

Działki od 500 złotych
na raty do 3 lat.

Letniska do wynajęcia.
Informacje: Wileńska, 35 m. 10, tel. 1-77

 

——

@ Wykluczenie Herrieta.
PARYŻ. (Pat), Centralny komitet

Ligi Obrony Praw Człowieka roz-
patrywał sprawę wykluczenia z sek-
cji ljońskiej Ligi min. Herriota. Ko-
mitet stwiecdzii, że jedynym powo-
dem tej decyzji sekcji ljońskiej było
wstąpienie  Herriota do gabinetu
Doumergue. Komitet stwierdził da-
lej, że sekcja ijońska popełniła liczne
nieformalności, wobec tego komitet
centralny unieważnił wykluczenie
min. Herriota z Ligi Obrony Praw   od 10 do 2 godz. i od 6 do_8_godz: w.|!Człowieka.

 
TALLIN (Pat). Komunikat ofi- | tyckich.

| ny w dotychczasowej polityce litew-

BERLIN (Pat). Prasa niemiecka
z uwagą šiedzi pobyt byłego pre-
mjera Prystora w Kownie, rejestru-
jąc liczne pogłoski w tej sprawie.
M. in. Diplematisch-Politische Kor-
respondenz pisze, że p. Prystor po-
zostaje w stosunkach przyjaznych
jeszcze z czasów szkolnych z pre-
zydeniem S5me'oną i stąd nasunęły
się przypuszczenia, że podróż jego
przez połączenie spraw politycz-
nych z prywatnemi służyć ma pero-
zumieniu obu krajów. Nie można
przewidzieć, czy tym razem uda się
odebrać kwestji Wilna charakter ka-
mienia obrazy. Możliwe byłoby to
tylko ua podstawie zasadniczej zmia-

skiej, polegającej na uznaniu przez
Litwę obecnej granicy z Polską,
chyba że granica ta w przyszłych
stosunkach między obu krajami, po-
dobnie jak to było przed wiekami,
straci wogóle swoje znaczenie.
Mniej lub więcej fantastycznych
projektów tego rodzaju nie brakło
w Litwie, jednakże nie zdobyły one
nigdy realiego znaczenia. Wska- zując na izolację Litwy na terenie
międzynarodowym oraz pogorszenie

' się stosunkcw, z Niemcami w wyni-
| ku konfliktu o Kłajpedę, „Korespon-
'dencja' prctestuje przeciwko posą-
'dzaniu Niemiec o łączność z zama-
' chem Woldemarasa, Юбгу nazywa
| sprawą operetkową.

TALLIN (Pat). Podróż byłego
premjera Aleksandra Prystora do

TB Z IŚ Lzy dzień WYSCIGÓW KONNYCH na torze
w Pośpieszce. — Peczątek o godz. 15-ej.

Echa podróży pułk. Prystora do Kowna.
echo na łamach prasy estońskiej.
„Postimes' pisze: w kołach urzę-
dowych twierdzą, że przyjazd ten
nosi charakter nieoficjalny 1 ma na
celu zapoznanie się z Litwą, biorąc
jednak pod uwagę bliski stosunek,
jaki łączy p. Prystora z marszałkiem
Piłsudskim oraz zainteresowanie
marszałka Piłsudskiego Litwą, przy-
puszczać należy, że podróż ta ma
głębsze znaczenie. Jeżeli uprzyto-
mnimy sobie, że niedawno odbył
podróż do Warszawy hr. Zubow,
a w Kownie znajdują się 3 dzienni-
karze polscy, to jasnem się stanie,
że Poiska udzielą Litwie dużo uwa-
gi. Inne dzienniki przedstawiają po-
dróż b. premjera Prysiora jako po-

czątek zbliżenia polsko-litewskiego.
RLGA (Pat) Z Kowna donoszą:

Litewska agencja telegraficzna do-

nosi, że wiadomość, jakoby premjer

Tubelis wydał bankiet na cześć ba-

wiącego w Kownie byłego premiera
polskiego, Aleksandra Prystora, jest

całkowicie zmyślona. Pobyt p. Pry-

stora, głosi komunikat litewskiej

agencji telegraticznej, nosi charak-

ter czysto prywatny a wizyty jego,

złożone ministrom spraw -we-

wnętrznych i zagranicznych, noszą

charakier kurluazyjny i miały na

celu podziękowanie za zezwolenie
na przyjazd do Litwy.

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:

Wyjazd p. Prystora z Kowna na-
stąpi prawdopodobnie w niedzielę (Litwy znalazła również szerokie

GENEWA. (Pat). W wyborach do
rady administracyjnej międzynaro-

BERLIN (Pat). W, czasie man:fe-
stacji z okazji nocy świętojańskiej w
Berlinie, min. Goebbels wygłosił
przemówienie, w którem oświadczył,
że rząd narodowo socjalistyczny. ©-
pierając się na masie ludu, nie oba-
wia się akcji, którą prowadzą koła

| malkontentów. Obecnie, oświadczył
! min., naród uwolnił się od ucisku pe-
symizmu. Niemcy wyzwoliły się z
ucisku kapitału międzynarodowego.
Żaden rząd nie rozumiał tak dobrze
jak obecnie Rzesza, że pokój mogą
osiągnąć tylko silni, nie zaś tchórze,
że Niemcy muszą žądac albo rozbro-
jenia mnych państw do poziomu
własnego rozbrojenia, albo przyzna-
nia im broni dla ochrony granic.
Świat musi zrozumieć, że podobnie

 

dowego biura pracy głosował m, in,;

lub poniedziałek.

 

Litoa głosuje © Genewie za Polsky,
za Polską reprezentant Litwy, który
ostentacyjnie pokazał swoją kartkę
wyborczą delegatowi polskiemu.

 

Goehbels w sprawie rozkrojenia.
tycznym naroduwego socjalizmu w
Niemczech obalić ruchu wyzwoleś-
czego, tak i dzisiaj nieudą się wpro-
wadzić akcji idącej z zewnątrz.

Rozmowy, jakie miał Hitler z
Mussolinim w Wenecji, przyniosły,
zdaniem ministra, większe sukcesy,
niż wszystkie dotychczasowe kon-
ferencje _ międzynarodowe. Min.
Goebbels z naciskiem protestował
przeciwko zarzucaniu Niemcom, ja-
koby «tworzyli cni nowy międzyna-
rodowy spisek, Mieliśmy odwaśę,
mówił minister mówić z odpowie-
dzialnymi mężami stanu innych na-
rodów w najważniejszych kwestjach,
które rzekomo nas niepokoją, jak i
inne narody. Do tego jeszcze nie do-,
szło, żeby Francja panowała nad jak nieudało się przeciwnikom poli-

LONDYN. (Pat), Minister Simon
odpowiadając na notę niemiecką w |

„|sprawie zawieszenia obsługi transfe-|
rowej, okazał ubolewanie rząduan-|
gielskiego, iż mota niemiecka nie

całą Europą, my też jeszcze żyjemy,

Anglja wobec długów niemieckich.
dzaju akcja nietylko podejmie kre-
dyt Niemiec, lecz wpłynie ujemnie
na import surowców niezbędnych do
ożywienią handiu. Min. Simon twier-
dzi, że rząd angielski po zapoznaniu

 

wysuwa żadnych praktycznych pro- |się z opinją wierzycieli nie może
pozycyj co do stałej obsługi poży-| uznać odpowiedzi rządu niemieckie-
czek Dawesa i Younga. Rząd angiel-| go. W zakończeniu min. Simon 0-
ski nie podziela zdania Niemiec, że |świadcza, że rząd angielski gotów

wysiłki w kierunku ożywienia na|jest przystąpić niezwłocznie do roz-

rynku pracy winny pociągnąć za so-|patrzenia możliwości porozumienia i
Ьа całkowite wstrzymanie wszyst- |proponuje, aby rząd niemiecki wy*

kich transterów -długów zagranicz- |słał przedsiawicielą do Londynu ce*

nych Niemiec, Przeciwnie rząd an- |lem omówienia tej sprawy.

gielski jest przekonany, że tego ro-

. .

Prasa sowiecka o mowie Papena.
MOSKWA (Pat). Wystąpienie podkreśla izolację Niemiec oraz ka-

von Papena Omawiane jest przez tastrofalmy stan finansowo-gospo-

prasę sowieckę. Radek w „lzwie- darczy, twierdząc, że Niemcy znaj-

stjach uważa tę mowę za symptom dują się na progu olbrzymiej inflacji.
wielkiego zaostrzenia stosunków - ro 1

wewnętrznych w Niemczech. Reichs-
wehra chce oczyścić się od wcielo-

nych do nie' odćziałów szturmowych
i niepewnych elementów. Drobno-
mieszczaństwo i przemysł chcą
uwolnić «się od narzuconych im
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      możliwości, że Papen uzgodnił swo- WILNO KALWARYJSKA21.TEL.20-143
ją mowę z Hitlerem  „Prawda”*

  

urzędników. Radek niedalswo
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' spodziewanie Zz p. Litwinowem w

' korespondenci

Nowe tory poiyk
w Europie.

W. Europie nietylko dokonywa
się obecnie zmiana układu sił na

gruncie międzynarodowym, ale tak-

że odbywa się przeobrażenie pojęć

a częściowo wskrzeszenie dawnych

pojęć, o sposobach i celach polityki

między państwami.
Bezpośrednie i walne powody te-

$0 zwrotu są niewątpliwie dwa:

1, zjawienie się Trzeciej Rzeszy

kanclerza Fiitlera w początku roku
1933.

2. dojście do władzy nowego rzą-

du we Francji w początku roku 1933.

Obóz nacjonalno - socjalistyczny

Hitlera dochodził i doszedł do wła-

dzy pod głoszonemi przez dziesię-

ciolecie bardzo gromkiemi hasłami

otrząśnięcia się ze zobowiązań trak-

tatów, w szczególności w zakresie

zbrojen, oraz z okrojeń lub zapór,

powstrzymujących dążenie Niemiec

do władania ną większych przestrze

niach, Kancierz Hitler, gdy tylko zna

lazł się 30.1.33 na tem stanowisku,

doskonale zrozumiał, że pojawienie

się jego na Wilhemstrasse, a zara-

zem ujęcie całych Niemiec w tryby

nacjonalno + socjalistyczne, musi wy

wołać w świecie naprzód chwilowy

popłach, a potem stałą nieufność.

Wskutek tego uderzył odrazu w

„struny pokojowości, nie bez dźwię-

ków pewnej szczerości, starając się

zresztą poprzeć swe zapewnienia

przyjaznem wyciąśnięciem dłoni ku

państwom, jak Francja i Polska naj-

bardziej zażrożone zamysłami Nie-

miec. Istoty jednak swego ruchu ani

nie chciał ani mie mógł kanclerz Hit-

ler zmienić, a wtej istocie tkwi na-

przód ponowne uzbrojenie się Nie-

miec, a potem ziszczenie snu o ро-

tędze, który jest siłą popędową tego

wielkiego i prężnego ruchu wdzisiej

szem pokoleniu niemieckiem. Wyjś-

cie z Genewy było tylko widomym

znakiem zerwania przez Niemcy

współżycia międzynarodowego na

podstawie traktatów i przystąpienia

na własną rękę do niedozwolonych

zbrojeń jako wstępu do pokuszenia

się o osiągnięcie wielkich celów po-

litycznych w Europie.

Ta prawda nowego stanu rzeczy

biła w oczy  Niepodobna było jej

nie widzieć. Gra przymykania oczu

i niedomówień z okresu Briand -

Stresemann stała się zupełnie nie-

wczesńią. Bezwład przyzwyczajenia

do niej mógł opóźniać ocknienie. Ale

nadejść musiało ono nieuchronnie.

Prąd nowej polityki w nowych

warunkach wytrysnął we Francji,

Utworzony 6.11.34, rząd Doumergue-

Petain-Barthou, w oparciu o szero-

kie zjednoczenie narodowe, postano

wił' gruntownie zmienić politykę za-

graniczną, Myślą przewodnią nowe-

go kierunku jest zaprzestaniegry ro

kowań z Niemcami w sprawie roz-

brojenia, gdy one zbroją się samo-
wolnie, co wyraziło się w zamknię-

ciu.rozmów. z Niemcami już 14-g0
lutego rb., a z Anglją o Niemcach

17-go kwieinia rb., uwolnienie Kon-

ferencji Rozbroieniowej od wyczeki-

wania na Niemcy uchwałą z 8-g0
czerwca r. b., powiększaniem kre-

dytów ma wydatki wojskowe we
Francji o 1 miljard 275 mil. franków
15-go- czerwca 1. b., a wreszcie nie-
przerwaną budową sojuszów i poro-
zumień, które: rozległość i donio-
słość się oceni uprzytamniając so-
bie, że p. Barthou był w marcu w
Brukseli, w kwietniu w Warszawie
i w Pradze, w maju zjechał się nie-

Genewie, w końcu czerwca jest w
Bukareszcie i w. Białogrodzie, a w
początku lipca jedzie do Londynu.
Jest to polityka nietylko nowa, ale
także niezwykle sprawna.

Starcie dwu kierunków na grun-
cie europejskie; polityki międzyna-
rodowej jest zalem w pełnym rozwi-
janiu się szyków i toku działań. Są
już nawet i skutki. Polityka Trze-
ciej Rzeszy czuje się w swem odo-
sobnieniu, w które sama poszła nie-
co buńczucznie, już niepewnie i wo-
bec okrążania jej wałem bezpieczeń-
$twa szuka styczności z drugą stro-
ną,. bądźto przez pośrednictwo
(Włoch, czemu służył zjazd kancle-
rza Hitlera z p. Mussolini'm w We-
'necji, bądźto przez bezpośrednie ja-
wienie się p. von Ribbentropp'a, peł
nomocnika Rzeszy w sprawach roz-
brojenia, w Paryżu u p. Barthou į u
p. Doumergue'a.

Oto chwila, w; której także poli-
tyka Polski nie może być niejasna,
jak e.zagranicą b czw ją
oceniają, ale musi przybrać raźne
oblicze е a

ь Stanisław Stroński.
OSZCZ BAJCETCA WERE AWARE AGRO \оасаы

Frantazi | Nat Donald.
PARYŻ. (Patj. Wiadomość o cho-

robie angielskiego premjera Mac
Donalda wywołała w kołach  fran-
cuskkich duże wrażenie. Niektórzy

londyńscy wyrażają
obawę, że Mac Donald może wogóle
nie powrócić na swe stanowisko, W
każdym razie to, że w zastępstwie
Mac Donalda przyjmie min. Barthou
podczas jeżo u w Londynie
prezes strounictwa konserwatywne-
go Baldwin, jest przyjęte z wielkiem

z prasy.
Sanacyjne oierty.

MW przeglądzie prasy zanotowa-
liśmy już ołertę. złożoną przez organ
sanacyjny „Kurjer Poranny”, lewicy
opozycyjnej, zwłaszcza Polskiej Par-
įti Socjalistycznej. Oferta dotyczyła;
| wentualnej współpracy. Porusza tę
isprawę „Głos Narodu", pisząc mię-
dzy innemi o tem, kto myśli o współ-
pracy sanacji z lewicą:

„myśl o sojuszu sanacji z P. P. S. ma

swoich wytrwałych zwolenników w samej

sanacji Utrzymuje się więc wytrwale w ko-

łach t. zw. lewicy sanacyjnej, którą stano-
wią dwa zbliżone zresztą do siebie typy:

masonów i byiych działaczy socjalistycz-

mych z czasów przedwojennych. I jeszcze

jedna grupa sanacyjna pielęgnuje wytrwale
myśl sojuszu sanacyjno - socjalistycznego.

Jest to młodzież zwłaszcza, z „Legjonu

Młodych', wołająca coraz głośniej w ostat-

mich czasach + „społeczne (!) konsekwencje

Rewolucji Majowej”.
I po drugiej stronie, w obozie P. P. S.,

mie brak sympatji dla tej myśli. Popierają
ją przedewszystkiem urzędnicy z socjali-

stycznych związków zawodowych, zaczyna-

jący już nawe: na własną rękę realizować

| myśl sojuszu (świadczy o tem wysłanie|

 
Konserwatywny „Czas” sporo u-

wagi poświęca obozom izolacyjnym.
[W jednym ; artykułów „Czas” zwra
ca uwagę na oświadczenie premjera
Kozłowskiego w sprawie dekretu o
„miejscach odosobnienia” oraz na
artykuły prasy sanacyjnej o zamachu
na min. Fierackiego. Przy tej okazji
stwierdza, że jedynie „prasa czer-
wona' powitała z entuzjazmem u-
tworzenie obozów.

Własną cpinję „Čzas“ talk wypo-
wiada:

„Nowy šrodek — trudny do zlikwido-

wania, ctwierający drogę do nadużyć i po-
rachunków osobistych mawet ze strony
władz lokalnych, które później trudno bę-

dzie odrobić — wydaje się nam niebezpiecz-

ny. Uprawnienia, wynikające z dekretu o
obozach izolacyjnych, rząd powinien obec-

nie wyzyskać tylko jako ostrzeżenie, jako

+» groźne memento.

W naszem przekonaniu samo ostrzeże-
nie wystarczy. Pod jego osłoną normalnemi
środkami można zlikwidować wszystkie bo-
jówki, uśmierzyć wszystkie niespokojne du-
chy. Podkreślamy wszystkie, Opozycyjne i

— rzekomo prorządowe.
Gdyby jednak bieg wypadków w Pol-

sce zmusił rząd do zrobienia użytku z ostrze

żenia, to uważalibyśmy za Konieczną naj-
większą przezorność i oględność w korzy-
staniu z dekretu, Tylko ci, których bezpo-

Aresztowania
Oprócz wymienionych przez nas

przed paroma dniami, dokonano na
obszarze całej Polski niemal we
wszystkich większych miastach dość
licznych aresztowań.
W Poznaniu naogół osadzono w

areszcie około 100 osób. Znaczna
część została już zwolniona.

Z pośród aresztowanych przed
tygodniem członków: Str, Narodowe-
$o w Poznaniu pozostają nadal w
więzieniu: kierownik grodzki j po-
wiatowy Miodych Str. Narodowego
mjr. Jan Kiedrowski, kierownik pla-
cówki Główna Młodych S. N. p. Ga-
łęski, oarz pp. Holasz i Chudziński.

Z pośród członków Obozu Nar,-
Radykalnegc zatrzymani zostali do
tej pory pp. adw. Howorka, Bław-
dziewicz,  Budniak,  Kordylewski,
Frąckiewicz, Łuczak i Motz. Zwolnie
ni zostali pp. Nycz,  Grządzielski,
Kucner i Mocek,

Na Pomorzu aresztowano sporą
liczbę osób. Oprócz Tomnia, o czem
już pisaliśmy, zatrzymano nadto w
Świeciu 2 osoby, W; Brodnicy aresz-
towano działacza narodowego, Sylw.
Bizana, dyrektora spółdzielczego
Banku pożyczkowego. [Wi Kielnie
(pow. morski) działacza narodowego
Fr. Hirsza, W, Tczewie technika bu-
dowlanego Bernarda Piankę, matu-
rzystę Kaz. Heidarza, obrońcę praw
neżo Fr. Różańskiego, Marjana Maj-
rockiego i Brunona Reringa. W: Dal-
binie Jana Dziedzinę, W Nowej Cer-
kwi Wachowskiego. W Gniewie Fel.
Tramowskiego. W, Skarszewach dr.
Przewockieżo, W. Chojnicach red.
„Dzienniką Pomorskiego” Szajbera.
(W, Chełmnie red. „Nadwiślanina”
Pawła Hądzliku, który do niedawna
był jeszcze działaczem BB, Wi Czer-
sku adw. dr. Wysockiego i p. Zen-
kego. W) Gdyni p. Sobczaka, zegar-
mistrza. W Wejherowie Bernarda
Piepera. W Wąbrzeźnie p. Wasilew-
skiego. W) Działdowie kierownika
sekcji Młodych Str. Nar. J. Waśniew
skiego, Wik. Kanigowskiego i Teofi-
la Techziwa, prezesa koła Str. Nar.
W Płośnicy Fabjana Zalewskiego,
Fr. Wiiczewskiego i Józefa Przytułę.
W Starogardzie działacza narodowe-
go dr. Józefa Balewskieżo pozosta-
wiono na wolności, ponieważ w tych
dniach zmarła mu żona, a w razie
uwięzienia dr. Balewskiego, kilkoro
drobnych dzieci pozostałoby bez
opieki.

Z aresztowanych w ostatnich
dniach na Fomorzu kilkudziesięciu
osób wypiiszczono na wolność w
środę kilka. osób, a mianowicie: z
Torunia subjektą księgarskiego Stan
Tarnowskieżo, a w Grudziądzu red.

 

„tow. Stańczyka' do Genewy na konferen*

cję międzynarodową pracy przez rząd)...

Myśl sojuszu sanacyjno-socalistycznego ma

wreszcie sympatję w kołach byłych „bo-

jowców z okresu po r. 1905, którzy mimo

wszystko zachowali niewygasły w sercu

sentyment dla założyciela i kierownika „Or-
„ganizacji bojowej.

Z innych zaś elementów myśl takiego

sojuszu nie jest niesympatyczną byłym „wy-

zwoleńcom”, i co szczegolnie podkreślić

chcemy, żydom. Warszawski organ żydow-
ski „Nasz Przegląd” z zadziwiającą wytrwa-

łością regularnie raz ma miesiąc podnosi

apel do „demokratow* z PPS. i z obozu p.

marsz. Piłsudzkiego, by się pogodzili i
wspólnie przeciwdziałali antysemityzmowi i
wszystkim faszyzmom.

Ale—zdaniem „Głosu Narodu'—
jest to pomysł spóźniony i anachro-
nistyczny. Na sanację składają się
także grupy, którym nie uśmiecha
się myśl współpracy z socjalistami.
Socjalizm ponadto należy w polityce
do przeszłości—jest anachronizmem,
jest on winowajcą obecnych klęsk i
rozbicia społeczeństw,

 

O obozach izolacyjnych.
średni związek z akcjami bojowemi będzie
stwierdzony, mogą się znaleźć w obozie
koncentracyjnym, I tylko ci, wśród których
wylęgła się atmosfera teroru i zbrodni, Bo
karać jednych, gdyby się potem okazało,
że winę ponoszą iuni, byłoby wielkim błę-

dem.

Nie należy zapominać, że „Czas'”
jest pismem sanacyjnem, naogół dziś
bezkrytycznie vopierającem  polity-
kę rządową

Niejako w odpowiedzi na powyż-
sze uwagi ,„„Czasu* „Kurjer Wil.” w
numerze wczorajszym w artykule,
poświęconym obozom izolacyjnym,
pisze między innemi o rozporządze-I
niu:

Wykazało ono, że Rząd gotów jest w
każdej chwili zastosować politykę silnej rę-
ki, jeśli tylko zachodzi potrzeba, Tak roz-
porządzenie to zostało zrozumiane przez
społeczeństwo i przez społeczeństwo zo-

stalo zaaprobowane,

(Wyraz ,społeczeństwo”, jak wi-
dzimy z tegc dwugłosu pism sana-
cyjnych, może być bardzo rozmaicie
pojmowany. Przecież i „Czas” może
mieć pretensję do tego, że przema-
wią w imieniu tego społeczeństwa.
A także i my, gdybyśmy mieli tę sa-
mą „łatwość” pisania, co prasa sa-
macyjna,

e ° PRASA

i zwolnienia.
Kiełbratowskiego. W; areszcie gru-

dziądzkim pozostaje nadal kierow-

nik młodych Str. Nar. w Grudziądzu

Zbig. Kruszewski.

Krakowje aresztowano 18 członków

sekcji Młodych Str. Narodowego z

dr. Pozowskim na czele. Zwolnioro

5-ciu. Po za Krakowem w innych

miejscowościach Małopolski areszto-

wano w Zakopanem 2, w Nowym

Targu 2, w Skawinie l, w Chrzano-

wie 4, w Bielsku 4, w Białej 6, w

Skoczowie 2, w Miechowie 1, w

Brzesku 7.
W. Krakowie zostali aresztowani:

adw. dr. A. Pozowski, mgr. St. Dro-

biński, mgr. Kuczkowski z Wadowic,

apt. Banaś Jakób z Wadowic, St. K.
Rymar, ak. Ant. Grębacz, akad,
Bol. Świderski, akad., Białecki, ad-

ministrator „Kur. Powsz.“, ('Wnę-

kowski, Hallerczyk, St. Klohes, han-

dlowiec, Fr. Jelonkiewicz, handlo-

wiec, Osuchowski, stud, wyż. szkoły

roln. w Cieszynie. Zwolniono akade-
mików: Gajera, Ćwikłę, (Wesołow-
skiego, Płachtę, Heybowicza oraz
kap. rez. Pawłowskiego.

(W b. Kongresówce. W. Warsza-
wie część aresztowanych, w tem o-

koło 70 narodowo-radyk., wypu-
szczono na wolność. Między innymi
zwolniono red. Filochowskiego i ad-
wokatów  Czartkowskiežo 1 Rošci-
szewskiego. '

IW Kaliszu z pośród 5 aresztowa-
nych dwóch t. j. pp. Ignacego Kardo-
lińskiego i Barbusińskiego po 48 go-
dzinach zwolniono, trzech natomiast

pp. Dąbkowskiego, Szymczaka i Plu-
teckiego w dniu 19 b. m. przed wie-
czorem osadzono w więzieniu ka-
liskiem.

Z aresztowanych ; osadzonych w
areszcie policyjnym w Częstochowie

narodowców zostali zwolnieni na-

skutek orzeczenia lekarskiego pp.:
Stanisław Posyłek, Bogumil Sowiń-

ski i Melka. Aresztowani nadal prze
bywają w. areszcie,

W. nocy z soboty na niedzielę ub.
tygodria policja w Radomsku doko-
mała licznych aresztowań wśród
młodych Stronnictwa Narodowego.
Aresztowani zostali m, in. Mieczy-
sław Brzuchania, b. więzień Zawo-
dzia, sekr. pow. Stron. Narodowego,
Kempa Zdzisław, Sachrajda Wacław
Szczygłowski Stefan, Koziorowski
Tadeusz, Porębski Tadeusz, Śląski
Stefan.
We Włocławku zatrzymano na-

rodowców: Michałiwskiego, Sturgo-
lewskiego i red Starczewskiežo. Re-
wizje przeprowadzono u adw. Jan-
kowskiego 1 Wł. Waltera. „Słowa Pomorsikiego* Ant. Czerwiń- zadowoleniem. skiego, (Wit. Grabowskiego i Stef.

(W Zduńskiej Woli zatrzymani
zostali: prezes koła Str. Nar. Dąb-

_BZIENNIK WIEENSKI

Hold zaslužonemu dzialaczowi.
№ dniu dzisiejszym odbywa się w

Żywcu cicha uroczystość — obchód |
sześćdziesietej rocznicy urodzin by-
łego posła Stronnictwa Narodowego,
Jana Zamorskiego.

Syn chłopa z okolic Jarosławia,
po ukcńczeniu uniwersytetu został
nauczycielem języka Irancuskiego w
szkole realnej w Tarnopolu. Podów-
czas Małopolska przeżywała ciężki
okres, zwłaszcza jej wschodnie po-
łacie; z braku szkół i kościołów lud-
ność polska, mało jeszcze podówczas
wyrobiona politycznie, szybko rusz-
czała. To też młody nauczyciel z ca-
łym zapałem bierze się do prasy,
dzieląc swój czas pomiędzy szkołą a
działalnością polityczną.

Rychło Podole pod wplywem pra
cy Zamorskiego i jego współpracow-
ników, których sobie dobrał i zor-
ganizował, podnosi się ekonomicz-
nie i garnie do ruchu narodowego. W
czasie wyborów w roku 1907 Za-
morski zostaje posłem, mimo gwał-
tewnej kampanii przeciwników obo-
zu narodowego.

Podobnie się dzieje w roku 1911
przy następnych wyborach. Teraz,
jako poseł, Zamorski ogarnia swoją
działalnością coraz szersze tereny.
Kres temu kładzie wojna. Oskarżo-
my przez czynniki zbliżone do N. K.
N.-u wobec władz zaborczych o zdra
dę państwa  austrjackiego, staje
przed sądem wojskowym. Sprawę
umorzono, lecz Zamorski zostaje
wcielony do austrjackiego wojska i
wysłany na. włoski front,

Wzięty do niewoli we Włoszech,
zwolniony po jakimś czasie z obozu  jeńców za sprawę Macieja Loreta,
poświęca swe świetne pióro sprawie

polskiej, zwalcza oszczerstwa, przed
stawia nieprzedawnione prawo na-
sze do wolzości, nawiązuje kontakt
z Agencją Lozańską, dociera do mi-
nistrów włoskich — aż danem mu!
jest być w parlamencie rzymskim w
chwili, w której Italja, pierwsza z
państw koaicji, ogłasza niepodle-
głość naszą jakojeden ze swych ce-
lów wojennych.

Przybywając do kraju w czasie
zawieruchy ukraińskiej, przywozi Za
morski trzy pociążi lekarstw jako
dar Czerwonego Krzyża włoskiego.
Przyczynia się wraz ze ś. p. Skarb-
kiem do energicznego prowadzenia
wojny w Małopolsce Wschodniej i z
wojskami gen. Iwaszkiewicza wraca
do Tarnopola.

Przez jakiś czas jest przedstawi-
cielem Polski przy Komisji plebiscy-
towej na Śląsku Cieszyńskim, pracu-
je w Sejmie 1 w Związku Ludono-Na-
rodowym, pisze w całym szeregu
pism narodowych.

Rok 1928 usuwa go niestety z
widowni, Został wybrany za Bo-
brzyńskiego teraz przepada przy wy
iborach. Przeniesiony do Pińska, od-
daje się pracy pedagožicznej—zaw-
sze w iym samym duchu. Idzie zkolei
ma persję i osiada w Sporyszu, na
terenie swej działalności zachodnio-
małopolskiej, gdzie święcą Jego ju-
bileusz.

Historji się nie oszuka. Ona Zamor
skiego zapisała w swej złotej księdze
pośród siewców polskiej idei naro-
dowej i twórców niepodległości, na
miejscu bynajmniej nie ostatniem,
ona Mu odda sprawiedliwość i w peł
nem świetle ukaże Jego niespożyte

zasługi.
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Przeniesienie stolicy Ukrainy
do Kijowa.

MOSKWA (Pat). Jutro rząd
Ukrainy sowieckiej przenosi się do
Kijowa.  „Izwiestja” i „Prawda”
przy tej sposobności piszą o imper-
jalistycznych planach  awanturni-
czych elementów od byłych bałtyc-
kich baronów do angielskich lor-
dów i nacjonalnej kontrakcji prze-
ciwstawiających Kijów Charkowowi.
„Izwiestja" kończą słowami: Ulkrai-

na sowiecka będzie rosła i kwitła
wbrew wysiłkom wrogów Związku

Sowieckiego „Prawda”* dodaje:
przeniesienie stolicy do Kijowa

świadczy o olbrzymiej potędze
Związku Sowieckiego i zdecydowa-
nej kontrakcji, z którą spotkają się

wszyscy panowie, którzy jeszcze

nie rozumieją, że Ukraina stanowi

mierozdzielną część wielkiego ZSRR.

Przygotowania lotników polskich
do lotu przez Atlantyk.

NOWY JORK (Pat). Korespon-

dent PAT-icznej w Nowym Jorku
donosi. Bracia Adamowiczowie nie

||porzucili bynajmniej swoich zamia-
rów dokonania. ponownej próby
przelotu z Nowego Jorku przez
ocean Atlantycki do Polski. Lotni-

cy polscy czekają tylko na sprzyja-

jące warunki atmosferyczne. Bracia

Głosy pism francuskich, w nawią-

zaniu do spotkania Mussolini - Hitler

i równoczesnego przyjazdu p. Goeb-

belsa do Poiski zgodne są w daleko

idącem zaniepokojeniu,

Perionax w „Echo de Paris”

nr, 19967:
„ — Nie chcemy twierdzić, że rząd w

Warszawie głęboko i ostatecznie wszedi na

tory polityki niemieckiej, Ale nie traci on

żadnej sposobności okazywania czynami, że

SRITISAS

rowski, sek:etarz Kusiūski, Br. An-

drzejczak, Br. Juszczak, bracia Piąt-

kowie, Rowiński i Feliksiak. Niektó

rych zwolniono.
(Wi Piotrkowie zwolniono we wto-

rek prot, Popowskiego, b. posła,

W Kielcacn zatrzymano kilku

młodych narouowców. i opieczęto-

wano lokal Str. Nar.
W, Lublinie zatrzymano w sobotę

narodowców: J. Olszewskiego, H.

Cybulskiego, L. Świerczyńskiego, J

Majewskiego i red. Morzyckiego.

(Wszystkich potem zwolniono.
MW. Miechowie 6 osób. :

(W. Białymstoku osadzono w wię-

zieniu członków zarządu Str. Nar.:

Ant. Zielińskiego; Bol. Pustelnika,

MWinc. Kejnę, Cz. Serwatko, Stan.

Bzurę, mjr rez. Chodorowskiego,

Miecz. Węslawa, Wacł. Olszewskie-

go, Stan. rs.czewskiego i L. Šli-

wińskiego.
W. Białej Podlaskiej- pp. Sucho-

rzewski, Biernacki, Henczel,Godzik

i kilkunastu Młodych Str. Nar, |

Wi Radzyniu: Szafrański, bracia

Laskowscy, Maksymiuk, Momont i

kilkunastu innych z sekcji Młodych

Str. Nar. | Re

W Parczewie: Androwicz, prze”

wieziony do Lublina i kilku innych,

których następnie zwolniono. Wszy-

scy z sekcji MłodychStr, Nar. 3

Wi Siedlcach: Dmowski, Groncki

; kilkunastu innych z sekcji Młodych

Str. Nar. ;

Osirowiec: Jozei Balkowski,Mar-

cin Rusikowicz, Michał Życzyński,

adw. St, Ornatkiewicz, Świstowski,

Wacław Gałuder, Jan Buraczkow-

ski, Stanisław Góra. Wszystkich po-

tem zwolniono. i

Zamość: Aresztowano „działaczy

socjalistycznych, Jama Skibę i Wa-

cława Dziekańskiego. Ponadto aresz

towano paru ludowców. Powód a-

Adamowiczowie odroczyli swój start

wskutek wiadomości stacji meteoro-

logicznej, że na terenie Nowej Szko-

cji panują silne zaburzenia atmosfe-
ryczne, uniemożliwiające lot. Jak
wiadomo, zwykła trasa przelotu nad

oceanem prowadzi właśnie nad No-
wą Szkocją.

 

O POLSCE WEZFRANCJI.
nie poczuwa się do solidarności z tymi, któ-

rzy chcą utrzymać traktaty i ocalić pokój.
Liczy on na tę szczególną grę, by uniknąć
w danym razie ciosów odwetu niemieckie-
go. Nikt nie cdmawia Polsce prawa postę-
powania wedle swego upodobania, Ale li-

nja, po której ona kroczy, nie godzi się z

sojuszem z Francją. Rychło już zdarzenia

zmuszą ją do wyboru”.

P. Pierre Dominique w „La Re-
publigue“ nr. 1232:

„ — Niemcy w pószukiwaniu powo-
dzeń politycznych zwracają się bądźto ku
Austrji, bądźto ku Gdańskowi, bądźto ku

Zagłębiu Saary. Francja dotychczas uważa-
ła pangermanizm za jednakowo niebezpiecz
my w każdą stronę. Ale Polska i Włochy,
bardziej przepojone t. zw. świętym egoiz-
mem, chętnie dają do zrozumienia kancle-

rzowi Hitlerowi, że lepiejby zrobił, zwra-
cając sie w drugą stronę. Polska nie zanie-

chała tego, dzienniki jej dawały do zrozu-

mienia, że sprawa Austrji nie obchodzi Pol-

ski, a także nieprzyjaźń polsko - czeska,
wobec znaczenia Anschlussu dla Czecho-
słowacji, nic inego nie znaczy. Włochy by-
ły nieskończenie zręczniejsze i więcej oka-
zywały giętkości, ale zdaje się, że i ich gry

nie można objaśniać inaczej, niż jako radę,
dawaną Hitlerowi, by zapędy swe skiero-
wał gdzieindziej, niż ku Wiedniowi. Dąkąd?
Czy może na Wschód? Jeśli dążności Włoch
i Polski mogą być sprzeczne w oddalaniu

od siebie burzy niemieckiej, mogą się one

wzajemnie wzmacniać, jeśli będzie się miało
na oku nie Gdańsk, Korytarz, Górny Śląsk,
ale Ukrainę. Jnnemi słowy, kto wie, czy

rady Mussoliniego nie godzą się w tym
wzślędzie z polityką Rosenberga i dążnoś-
ciami imperjalistycznemi, które przypisuje
się partji pułkowników w Polsce".

P. Delebecque w „Action Fran-
caise' nr, 169:

„ — Niemcy rozgrywają swą grę z po-
wodzeniem, którego zaprzeczać niepodobna.
Jeszcze, coprawda, nie wygrały. Nie wszys-
cy Polacy, a szczególnie Poznańczycy, za-
pomnieli przeszłość, która nie jest bardzo

stara. Ale corez więcej jest, wśród naszych

sojuszników, ludzi skłonnych do słuchania

głosu kusiciela".

[Wszystkie te niepokoje i podej-
rzenia nie istniałyby, gdyby ze stro-
my polityki polskiej więcej było za-
miłowania: do jasności, niż do tajem-
niczości.
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Rozpowszechniajcie   resztowania nieznany. |
bony jałmużnicze „Caritasu"

Wiadomości
®

telegraficzne.
ZAGRANICZNE.

** Ojciec święty przyjął wczoraj
o godz. 12-e: w południe na prywat-
nej audjencji ambasadora Rzplitej
przy Watykanie, Skrzyńskiego,

** Urzędowy komunikat donosi,
że w. wagonie niemieckim, który
przybył do Salzburga, znaleziono
materjały wybuchowe i ulotki, Wa-
gon był nadany przez pewną firmę
berlińską.

** Liczba oskarżonych w aierze
Stawiskiego znowu się powiększyła.
Sędzia śledczy postawił w stan
oskarżenia pod zarzutem  współ-
udziału naczelnego kontrolera Ptia,

protokuły kontroli in blanco,

Od 1i-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY" z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu
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 4 Paulo.

Walka z Fordem.
WASZYNGTON. (Pat). Ostatecz-

my cios wymierzony przeciwko For-
dowi przez rząd przyjął formę okól-
mika R. L C. (odbudowy finansowej)
zabraniając wyroby Forda kupować
za pieniądze pożyczone od rządu,
na mocy ustawy o pożyczkach u-

, dzielorych bezpośrednio przemysło-
(wi,

Samobójstwo
sekretarki Harrimana.

i LONDYN, (Pat). Z Nowego Jor-
*ku donoszą, że sekretarka osobista
byłego dyr. banku Harrimana, 55
letnia Burke, popełniła samobój-

, stwo, skacząc na znaną ulicę 5 Awe-
nue z 27 piętra. Burke pracowała ja-
ko sekretarka od 20 lat i nie mogła
przeżyć hańby swego szefa, który
iskazany został nakilkuletnie wię-
zienie za nadużycie z depozytami,
składanemi w jego barku.

 

 

otyłości należy sto-
RSZYŃSKĄ WODĘ

Przy nadmiernej
sować  krajrwą
GORZKĄ w dawce od '/1—1
Sprzedaż w aptekach i skład. aptecznych.

 

|
Rządy komisaryczne

w Warszawie.

Z dobrze poinformowanych kół
samorządowych donoszą Agencji
PID, iż kadencja Zarządu komisa-
rycznego m. st. (Warszawy. potrwa
jeszcze tylko trzy miesiące, Władze
nadzorcze nie wykorzystają przewi-
dzianego w ustawie rządowej upraw
nienia prolongaty urzędowania cza-
soweśo prezydenta Kościałkowskie-
go na okres dalszych sześciu miesię-
cy. W. ten sposób kadencja zarządu
komisarycznego zakończy się z m.
wrześniem, do tego bowiem czasu
przeprowadzon: będą wybory do
Rady miejskiej мл Warszawie.

Ragulamin wybsrczy
do zarządu miejskiego.

W) numerze 52 „Dziennika Ustaw"
z dnia 22 czerwca ogłoszono rozpo-
rządzenie ministra spraw wewnętrz-
nych w sprawie regulaminu wybor-
czego do zarządu miejskiego, Ob-
szerne to rozporządzenie ustala w
sposób bardzo szczegółowy tryb wy*
boru prezydenta miasta, wicebur-
mistrza i ławników. Obowiązuje ono
ma terenie całego państwa z wy*
jątkiem województwa śląskiego i
weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Weksie w dolarach.
Ostatnio sądy  przeciąžone są

procesami cywilnemi o przeracho-
wanie zobowiązań dolarowych, W,
sądach warszawskich ustaliła się już
pewna praktyka przy przeliczaniu
długów w dolarach, Sądy przyznają
tylko 5 zł, 27 gr. za dolara, nawet w
tych wypadkach, gdy na wekslach,
opiewających ne dolary, znajduje się
dopisek „w złocie”.

Peina wartość dolara niezdewa-
luowanego przyznawana jest tylko
w tym wypadku, ś$dy wyraźnie za-
strzeżomo, iż dług spiacony winien
być w dolarach złotych z podaniem
ilości uncji kruszczu czystego złota

dia aaa |ar Takie stanowi-
sko zajęły sądy pierwszej instancji i
Sąd Aoki yk ° T

„Po ferjach-letnich Sąd Najwyžszy
| žhnie się tego rodzaju sprawami i
wówczas spodziewać się należy
orzeczenia zasadniczego,

 

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszena afisze
okólniki olakaty, bliety wizytowa

Ceny konkurencyjne,
WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44 
 

iktėry przyznai się, @ podpisywał |
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KRONIKA.
X Zjazd Związku Muzeów w Polsce

OTWARCIE ZJAZDU I PIERWSZY DZIEŃ OBRAD.

Wczoraj rozpoczął obrady w
Wilnie X zjazd delegatów Związku
Muzeów w Polsce. Przybyło nań z
wszystkich dzielnic kraju 40 osób

O godz. 9 zrana delegaci wysłu-

chali Mszy św. w Ostrej Bramie,

którą odprawił ks. mfułat Stefan

Momidłowska, dyrektor muzeum die-
cezjalnego w Przemyślu.

Otwarcie zjazdu nastąpiło w

Auli Kolumnowej uniwersytetu wi-
leńskiego w obecności p. wojewody
wileńskiego, delegatki ministerstwo
W. R. į O. P. p. Jadwigi Przebor-
skiej, przedstawicieli innych władz
administracyjnych, delegatów orga-
nizacyj i instytucyj naukowych oraz
przedstawicieli społeczeństwa miej-
scowego. Wstępne przemówienie
wyśłosił prezes związku p. dr. Fe-
liks Kopera, dyrektor Muzeum Na-
rodowego w Krakowie, stwierdzając
m. inn., że w Polsce istnieją 83 mu-
zea.

Po zagajeniu nastąpiiy przemó-
wienia powitalne. Pierwszy złożył
życzenia zjazdowi p. woj. Jaszczołt,
po nim przedstawiciel uniwersytetu
wileńskiego. delegat i prezes T.P.N.
p. prol. Marjan Zdziechowski i inni.

P. dr. Lorentz wygłosił obszerny
referat p. t. „Rzut oka na muzea wi-
leńskie', Prelegent uczynił na wstę-
pie przegląd muzeów, istniejących w
naszem mieście, omawiając jedno-
cześnie ich bolączki i najpilniejsze
potrzeby, następnie zwrócił uwagę
na eksponaty, znajdujące się w tych
muzeach i zastanawiał się nad ich
wartością, zarówno pod względem
jakościowym, jak i ilościowym.

O godz. 11 uczestnicy zjazdu
zwiedzili pod przewodnictwem prof.
Morelowskiego uniwersytet i kościół
św. Jana, poźniej Bibljotekę uniwer-
sytecką i kościoły: św. Anny, po-
Bernardyński i sw. Michała oraz wy-
dział sztuk pięknych U. S. B.

JAKA DZis BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien- Okręgu Wsojewodzkiego L.O.P.P i!

nem z możliwością przelotnych

deszczów, zwłaszcza na północy.

Nieco chłodniej. Najpierw umiarko-
wane i porywiste wiatryzachodnie, |
potem słabnące zachodnie i północ-
no-zachodnie.

DYŻURY APTEK:
"Dziś w nocy dyżurują następujące

oAi wski ul. Kijowskiу „ Augusto iego — - Kijowska
Nr. 2 (telef 16-31,, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (teief. 3-29) i KRostowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr, 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

> NEKROLOGJA.
— Zgon posła ś. p. W. Kwinty.

Wczoraj o godz. 8-ej rano w klinice
wojskowej smarł poseł na Sejm Wi-
told Kwinto z Brasławskiego. Przy-
czyną śmierci było zakażenie krwi
od wrzodu ua szczęce. Poseł Kwin-
to należał do B. B, .

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Z okazji Imienin Prezeski

N. O. K., p. Janiny Burhardtowej, do
jej dyspozycją członkinie Zarządu
składają 60 zł.
— „Święto Morza”. Oddział Wi-

leński Ligi Miorskiej i Kolonialnej
organizuje tanie przejazdy z Wileń-,
szczyzny do Gdyni na zlot młodzie-
ży z całej Polski podczas „Święta
Morza', oraz komunikuje, że po-
siada specjalne karty na przejazdy
zniżkowe, mdywidualne w dowolnej
klasie i pociągu dla czionków Ligi
Morskiej i Kol, pragnących wziąć
udział "w  tegorocznem „Święcie
Morza”.
_  — Komitet „Chleb dzieciom”,
Dnia 3 b. m. w lokalu T-wa Opieki
nad dziećmi odbyło się walne zebra-
nie Komitetu „Chleb dzieciom''.

Sprawozdanie roczne od 1.IV.33
r. do 1.IV. 1934 r. wykazało, iż w
dziesiątym roku istnienia dochody
Komitetu były następujące: zbiórka
po domach przyniosła zł. 5.798,47 i
wpływy zamiast wizyt świątecznych
jak również j ofiary z redakcji pism
— zł. 554,55 czyli razem zł, 6353,02,

MW tymże okresie schroniskom wi
leńskim i na ob:ady dla dzieci bied-
nej inteligencji wypłacono zł. 4.033.
Na koszta utrzymania sekretarjatu i
różne wydatki,związane z istnieniem
Komitetu, wydano zł. 1365,81.

Na walnem zebraniu zapadła u-
chwała: pracy Komitetu nie przery-
wać wobec zmniejszenia się ofiar-
ności społeczeństwa, Przedstawicie-
le schronisk obecni na walnem ze-
braniu w serdecznych słowach dzię-

za dotychczasową pomoc,
zaznaczając, iż zapomogi udzielane
schroniskom nawet w małych  su-
mach są bardzo mile widziane, w te-
raźniejszych kryzysowych czasach.

Zarząd wybrano w składzie: pre-
zes p. dr. Świeżyński, wiceprezes p.
Helena Warkowiczowa i p. W. Wo-
jewódzka, skarbnik p. A. Głowiński,
członkowie: pp. rja Tupalska,
Helena: Nowicka, Jadwiga Łukow-
ska i Amelja Uniechowska.

Następnie pod przewodnictwem
p. Lorentza zwiedzono Bazylikę, a
pod przewodnictwem ks. dr. Śle-
dziewskiego kościół św. Piotra i
Pawła. Po obiedzie w restauracji u
„Georges'a' uczestnicy zjazdu zwie-
dzili zbiory Tow. Przyjaciół Nauk
i wysłuchali referatu prof. Morelow-

' skiego o cenniejszych dziełach ma-
larstwa, znajdujących się w zbio-
rach towarzystwa,

Punktua.nie o godz. 4 popoł.
uczestnicy zjazdu zebrali się w lo-
kalu Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
WI pierwszej części zwiedzono zbio-
ry towarzystwa. Objaśnień udzielał
p. kustosz Michał Brensztejn, który,
jako gospodarz powitał zjazd w mu-
rach T. P. N,

Bezpośrednio po tem rozpoczęły
się pod przewodnictwem p. prezesa
Kopery obrady plenarne zjazdu. Za-
rząd zdał spiawę z działalności swej
za okres od ostatn. zjazdu, odbyte-
go we wrześniu roku ubiegłego w
Poznaniu. Następnie obradowano
nad sprawami organizacyjnemi, a
w szczególności nad zmianą statutu
w sensie rozszerzenia związku przez
przyjmowanie w poczet członków
nietylko instytucyj, ale również i
osób prywatnych, zasłużonych w
dziedzinie muzealnictwa i znanych
z pracy na tem polu. W końcu z
wielkiem ożywieniem dyskutowano
na temat nowopowstałego Tow.
Przyjaciół Huculszczyzny. MW. trak-
cie tej dyskusji wyjaśniono charak-
ter wspomniane' organizacji i stwier-
dzono potrzebę stworzenia stacji
naukowej na Huculszczyznie dla ba-
dania jej kultury,

Po zebreniu plenarnem odbyło
się pod przewodnictwem p. prof.
Antoniewicza zebranie sekcji mu-
zeów: regjonalnych.

Dziś dalszy ciąg zjazdu.
m. I. S. 

 

| — — Konkurs na plakietkę. Zarząd

Aerokiubu W:leńskiego ogłaszają
konkurs na wykonanie projektu pla-
|kietki pamiątkowej, która ma być
ofiarowana członkom załóg samolo-

„tów, biorących udziai w Challenge
de tourisme international 1934, pod-
czas pobytu maszyn w Wilnie. №а-
runki w Aeroklubie Wil. — Zygmun-
towska 4,

SPRAWY SZKOLNE.
— Doroc:ny popis publiczny uczn,

Konserwatorjum odbędzie się dziś
o godz. 12.30 po poł. Popisywać się
będą klasy: tortepianu, skrzypiec,
śpiewu soloweśo, instrumentów dę-
tych i orkiestrowej, Karty wstępu
otrzymać można w sekretarjacie
Konserwatorjum: (ul. Końska 1) od
godz. 4—7 wiecz. Początek o godz.
12.30 po poł.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Niepokojący stan bezrobocia

w Wilnie, W. ciągu minionego tygo-
dnia bezronocie na terenie Wilna
zmniejszyło się o 63 osoby. Obec- nie Wilno-niasto liczy 4937 bezro-
botnych. Pomimo intensywnie pro-
wadzonych robót na wileńskim ryn-
ku pracy w; dalszym ciągu utrzymuje
się wysoka liczba bezrobotnych.

 

Zaburzenia żołądkowe i kiszkowe, pod-
legają zanikowi przez stosowanie codz'en-
nie jednej szklanki naturalnej wody gorzkiej

| „Franciszka- Józefa”,
Pytajcie cię u lekarzy,

 

leau i mużyka
—Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś Teatr Letni w ogro-
dzie po-Bernardyńskim daje dwa przed-
stawienia, nadwyraz interesującej i arcywe-

sołej kcmedji muzycznej w 2-ch aktach
p. t. „Moja siostra i ja” — o godz. 4 jako

przedstawienie popołudniowe i o godz. 8

m. 30 — w wykonaniu doskonale zgrane-
go zespołu z Hanką Wańską i Stanisławem
Iwańskim w rolach głównych. Ceny zni-
żone.

Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. „Moja
siostra i ja”. Ceny zniżone.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś o
godz. 8.30 wiecz. obfitująca w piękne me-
lodje, doskonała operetka Oskara Straussa

„Bohaterowie ', która cieszy się niesłabną-
cem powodzeniem, wywołując ogólny za-

chwyt publicziości. W roli głównej Janina
Kulczycka. Ceny letnie. Wycieczki i aka-

demicy korzystają ze specjalnych ulg bile-

towych.

—Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni”,
Dziś o godz. 4 popoł. ukaże się po cenach
propagandowych słynna operetka „Orłow”
z udziaiem J. Kulczyckiej na czele najwy-

bitniejszych sił zespołu artystycznego.

Liczne tańce ! ewolucje urozmaicają to ze

wszech miar ciektowne widowisko. Ceny

propagandowe

   Komisja Rewizyjna: p. Marja Ku-
bicka, p. dr. Ludwik Łukowski i p.
Antoni Sawicki.

 

BZIENNIK WILEŃSKI —<

r

Kol
W niedzielę, dn. 17 czerwca r.b.

© godz. 5 po poł. w lokalu Macierzy
Szkolnej lu. Wileńska: 23, pod prze-
wodnictwem Prezesa Zarządu Cent-
ralnego — p. Stanisława Węsław-
skiego odbył się Zjazd Przedstawi-
cieli Kół Macierzy okręgu wileń-
skiego, mający na celu opracowanie
planu i zakresu prac oświatowych
na najbliższą przyszłość.

Obrady zagaił w bardzo ożywio-
nej atmosierze p. Stanisław Węsław
ski, podkreślając konieczność sko-
ordynowania wysiłków Zarządu
Centralnego i poszczególnych Kół
Macierzy w kierunku najwydatniej-
szej pracy na polu oświatowo - spo-
łecznem.

Obrady podzielono na część
sprawozdawczą i referaty z odpo-
wiedniemi wnioskami, W. części
sprawozdawczej poszczególni przed-
stawiciele Zarządów Kół Macierzy
referowali stan prac oświatowych
na poszczególnych terenach, rzucali
projekty i plany na przyszłość.

Ze sprawozdań wynikało, że na-
uczycielstwo z prac Macierzy wyco-
fuje się, co należy uważać za objaw
wielce niepożądany i szkodliwy, na-
tomiast w niektórych kołach daje
się zauważyć napływ przedstawicieli
wojska i „P-u, co ma miejsce
zwłaszcza w. Prozorokach. Objaw
ten należy z radością powitać, gdyż
i wojsko ma również doniosłą jak i
Macierz rolę na nmaszych ziemiach
kresowych.

Macierz bowiem prowadząca roz
ległą pracę oświatową winna zgru- pować w sobie przedstawicieli
wszystkich warstw _ społecznych,
którym zagadnienie kulturalnego
podniesienia Kresów leży poważnie
na sercu.

IW dalszej części nastąpiły refe-
raty z poszczegolnych działów pra-

szkolnego,cy, a więc: czytelni i
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Polskie Radjo Wilno
Niedziela, dnia 24 czerwca.

8.30: Pieśń. Muzyka. Dziennik poran-

 

ny. Muzyka. 10.05: Transm, naboż. Mu-
zyka. 11.57: Czas, Hejnał, Kom. meteor.
12.10: [ransm. ze stadj. W, P, zawodów
lekkoat!.
„O formach muzycznych“ — pog. 13.10;
Muzyka lekka. 13,45: Odezyt. 14.00—15,00;
Audycja dla wszystkich” 15.00'* „Czego wy-
maga od rolrika ustawodawstwo finanso-
wo-rolne?“ 5,15: Piyty. 15.20: Chwilka
łowiecka. P:zegl. połudn. 15.35: Płyty.
15.45: Odczyt rolniczy. 16,00: Koncert.
16.40: „Święto Kupały na Wileńszczyźnie”.
17.45: Тгапет ze stadj. W, P. zawodów
lekkoatl. 18.15: Rec. śpiewaczy. 18,45:
„Życie literackie Wilna* — felj. Rozmai-
tości, 19.15: Muzyka lekka. Myśli wybra-
ne. Felj, aktualny. Muzyka lekka, Dzien-
nik wieczorny. Trąbka i capstrzyk. 21.02:
Ogłoszenie warunków konkursu słuchowis-
kowego. 21.05: Audycja wesoła. Skrzynka
techn.  Wiadcm. sport, Koncert życzeń
(płyty). Kom meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO
Konterencja o programach. |

WI czwariek, 21 bm. bawili w Wilnie!
przedstawiciele Dyrekcji Polskiego Radja 

 

zawsze -

Gog®^° .

z Warszawy, a mianowicie — naczelny dy-
rektor programów, p. min. Franciszek Pu-
łaski, przewodniczący Głównej Rady Pro-
gramowej mir. Karol Krzewski i sekretar-

' ка Rady Pro.;ramowej p. Halina Sosnowska.
Odbyli oni dłuższą konferencję z kierow-

| nictwem Rozcłośni Wileńskiej i przedsta-
wicielami wileńskiego świata literackiego i
muzycznego na temat programów radjo-
wych w najbliższej przyszłości, a to. w
związku z zepowiedzianem rozszerzeniem
działu audycji lokałnych w rozgłośniach
regjonalrych. Ponadto rozgłośnie regjonal-
ne będą brały większy niż dotychczas
udział  w  transmisjach  ogėlnopolsk'ch.
Przedstawiciele i współpracownicy Roz-
głośni Wileńskiej wysunęli szereg dezyde-
ratów, dotyczących działalności radja wi-
leńskiego, które zostały obszernie przedys-
kutowane i przyjęte do wiadomości pczez
Dyrekcję Naczelną.

Święto Kupały. :
Pogaūskis święto Kupały na Wileń-

szczyźnie pozostawiło po sobie do dziś
dnia ślady w postaci ludowych pieśni i za-
baw. W dnia dzisiejszym o godz. 16,40
radjo wileńskie transmitować będzie na
całą Polskę ciekawą i barwną audycję

której podłożem będą piosenki, zebrane
przez Bronisiawę Gawrońską w opracewa-

niu i przek'adzie Wandy Dobaczewskiej.
Formę muzyczną audycji opracował dr. Ta-
deusz Szeligowski.

Audycje wesołe.
W poniedziałek, 25 czerwca o godz.

19,15 rozpocznie się w studjo wileńskiem
pogodne słuchowisko p. i. „Kalił i grzeszni-
ca', opracowane podług noweli znanego pi-
sarza rosyjskiego Doroszewicza przez
Hohendiingerownę Jest to historyjka o
surowym ka'ilie : pięltnej tancerce, która
nie chciała słuchać jeśc nakazów, ograni-
czających swcbodę kobiet, a co z tego wy-

nikło — dowiemy się ze słuchowiska. |

Następnie o godz, 22,35 odezwie się

przed mikrołonemi figlarna „kukułka”, za-

powiadaiąc programwesołejaudycji, ziožo-

nej & deweirnych tekstów, piosenek, dja-

logów eże. i rew LAMA 
TTT

wszędzie |  

№ morginesie Zjazdu Ośbińtowego
Macierzy w Wilnie.

świetlic, domów ludowych, burs i
przedszkoli, akcji odczytowej i bi-
bljotek,

1) Referat p. t, „Odcinek szkolny
Macierzy”, wyśłosił p. Stanisław
Kožan—Inspektor P.M.S. w Wilnie.
Macierz Wileńska uważa rozwój
sieci szkolnej za sprawę pierwszo-
rzędnej wagi, wobec stale wzrasta-
jącej hczby, dzieci w wieku szkol-
nym, nieobjętej obowiązkiem pow-
szechnego nauczania, Macierz wileń
ska pragnie dać szkoły przedew-
szystkiem tym miejscowościom, któ-
re są odlegie od sąsiednich wiosek
szkolnych i leżą ną pograniczu.

Jak wynika z obliczeń z nowym
rokiem szkolnym około 15.000 dzieci
nie otrzyma przydziału do szkół pu-
blicznych. Macierz pragnie liczbę tę
zmniejszyć przez stworzenie włas-
nych szkół. Funduszów mają dostar-
czać organizujące się Koła Opiekuń-
cze Macierzy na Wileńszczyźnie : w
woj. centralnych. Nie brak i ofiar-
ności poszczególnych osób: poseł
Wolczyński z Łodzi ofiarował 1000
zł. rocznie ma szkołę w Matyjasowie
pow. wołożyński, Koio Techników
w Łodzi wptaca po 60 zł. mies. pp.
Mieszkowscy z Warszawy 30 zł.
miesięcznie.

Trudno przewidzieć ile w przysz-
łym roku szkolnym Macierz otworzy
szkół, wysiłki iednak w tym kierun-
Iku są prowadzene.

W] wyniku dyskusji zebrani zobo-
wiązaii się do energicznej akcji na
terenach działalności Kół Macierzy
w zdobywaniu funduszów na szkol-
nictwo.

2) Czytelnie — świetlice Macie-
rzy są równie ważną formą pracy 0-
światowej, mającą doniosłe znacze-
nie wychowawczo - obywatelskie.
Winny stać się zasadniczym czynni-
kiem organizowania pracy społecz-
nej na wsi kresowej.

„Świetlica — to człowiek”, jak
w dyskusji podkreślił p. Dyrektor
Stempler z Warszawy, od wartości
więc człowieka, prowadzącego świet
licę — od jego umiejętności organi-
zowania pracy, wreszcie od jego za-
miłowania — zależy powodzenie te-
$o rodzaju akcji W pracy tej nie
może być przymusu; winna być
szczera, świadoma swego znaczenia.

Na tem polu Macierz pragnie po-
budzić do twórczego wysiłku.

3) W oświetleniu p. D-ra Michała
Ambrosa — następnego referenta—
Domy ludowe są w: chwili obecnej

12.20: Poranek muzyczny, 13:00: |bezwątpiemia -ważną piacówką '0-
światową na Kresach, gdyż skupiają
w sobie rożne rodzaje form pracy.
Ujemną ich stroną są stosunkowo
znaczne, jak na dzisiejsze warunki,
koszty utrzymania, Praca Macierzy
na tym odcinku ograniczy się do pro
wadzenia już istniejących 3 Domów
Ludowych: w Postawach, Duksztach
i Krasnem. Budowanie lub zakłada-
nie nowych Domów Ludowych jest
obecnie ryzykowne i niewskazane
ze. względu na znaczne wydatki.

,4) Zagadnienie burs i przedszkoli
oświetiił p. sędzia Władysław Ho-
łownia, Choć Macierz tę formę pra-
cy prowadziła i prowadzi, to jednak
wszystkie starania zmierzają do jej
stopniowej iikwidacji. Bursy wyma-
gające wielkich wkładów  pienię-
żnych należy uruchamiać w miarę
zapewnienia, przynajmniej na rok,

środków na ich prowadzenie.
5) Sprawę akcji odczytowej re-

ferował bardzo wyczerpująco p.
Adolf Richter — wiceprezes Akad.
Koła Macierzy w Wilnie. Sumiennie,
na podstawie długotrwałej pracy i
obserwacyj przygotowany referat
wzbudził zaciekawienie. Referat
przeciwstawił się nurtującej od pew-
nego czasu opinji o  niecelowości
akcji odczytowej jako formy pracy
oświatowej.

Akcja odczytowa nie przestarza-
ła się i rokuje najlepszą przyszłość,

(W związku z tem prelegent po-
ruszył sprawę Ruchomych Uniwer-
sytetów Ludowych, zainicjowanych i
prowadzonych od 2-ch lat przez A-
kademickie Koło Macierzy w Wil-
nie. Ruch. Uniw. Ludowe, objeżdża-
jąc wieś kresową z cyklami odczy-
tów cieszą się wszędzie dużem po-
wodzeniem.

Utylitarny zakres odczytów bu-
dzi zamteresowanie oświatowe, wy-
prowadza człowieką z zaściankowe-
go myślenia, wnosi nowe wartości w
szarzyznę dni mijających.

Preiegent rzuca śmiałą koncep-
cję rozwiązanią zagadnienia nadpro-
dukcji inteligencji drogą stwarzania
poradni wędrownych, „w których le-
karz ramię w ramię z prawnikiem
załatwiać będą wszelkie sprawy
zdrowotne i rozwiązywać  kwestje
prawne, budzić życie oświatowe,
podnosić myśl do wyżyn obowiązu-
jących człowieka”.

Dziś Ruchome Uniwersytety Lu-
dowe — jutro Poradnie wędrowne
walczyć będą o nowego człowieka.

Punkt ciężkości akcji odczytowej
winien być przeniesiony na wieś,
organizacją zająć się ma miejscowe
mauczycielstwo  iłustrując odczyty
przezroczami,

Po odczytach obowiązkiem pre-
leżenta jest rozwijać dyskusję, która
pozwala zbadac stopień zaintereso-
wania i wyciągnąć wnioski dla dal-
szej pracy, Zadaniem prelegenia jest
również aktywizowanie środowiska,
w którem wygłasza odczyt, w kie-
runku jego samowystarczalności.

6) Wreszcie w zakończeniu p. In-
spektor Kożan omówił sprawę akcji
bibljotecznej na Kresach, zwracając
uwagę na jej ogromną wartość jako
fundamentu ist:ienią Kół Macierzy.
Do obowiązku należy stałe odświe-
żanie bibljoteki nowemi książkami i
zwracanie uwag: na ich staranny do-
bór i treść. Celem pobudzenia ruchu
czytelniczego Koła winny co roku
organizować tydzień propagandy
książki i wieczory głośnego czytania,

Jak wielką wagę przywiązuje Ma
cierz do akcji bibljotecznej dowodzi
fakt organizowania Kursu Bibljotecz
nego w Warszawie w dn. od 1 listo-

   

 pada r.b. z bezpłatnem utrzymaniem|
i mieszkaniem, jedynie uczestnik po
nosi koszty przejazdu.

Po wygłoszonych referatach wy-
wiązała się nadzwyczaj ożywiona i
rzeczowa dyskusja, w której przyję-
to prawie wszystkie wnioski przed-

żentów. !
Zjazd wzbudził wśród obecnych

wiele refleksyj : będzie niewątpliwie
poważnym czynnikiem w dalszem
rozbudowaniu pracy oświatowej na
ziemiach kresowych.

Uczestnik. 
LDATA AND T KI INIT S TAION TRS LII ROOTA

Wil. Tow. Opieki nad dziećmi.
Dn. 21 b. m. w sali Schroniska

(Jakóba Jasińskiego 22) odbyło się
zwyczajne walne zebranie członków
'Tow.

Po zagajeniu i powitaniu zebra-
nych przez prezesą p. J. Maleckiežo
na wniosek tegoż powołano jedno-
głośnie na przewodniczącego p. Zyg-
munta Bortxiewicza, na sekretarza
hr. Wacława Mohla.

Zanim prezydjum przystąpiło do
omawiania porządku dziennego, roz-
glądano się dokoła.

Bardzo schludna, jasna sala w
kwitnące jaśminy przystrojona, miłe
sprawia wrażenie, napis, umieszczo-
ny na ścianie ponad stołem prezy-
djalnym głosi: „Ktokolwiek jedno
dzieciątko takie przyjmie — Mnie
przyjmie”, a obok inny, ze wskazań
znakomitego nauczyciela narodu wy
jęty, przypomina: „Takie będą Rze-
czypospolite, jakiemi ich młodzieży

H.|wychowanie będzie”.
Powyższym  doniosłym hasłom

Tow. Opieki nad Dziećmi od długie-
go lat szeregu wiernie służy, nie-
strudzenie na piacówkach swych pra
cę ratowniczą i wychowawczą pro-
wadząc.

„Żłobek Maryi" garnie niemowlę-
ta porzucone i bezdomne, iście ma-
cierzyńską darząc je opieką; „Gnia-
zdo św. Teresy" wyhodowany już z
niemowlęctwa drobiazg od: zdzicze-
nia chroni, zasad wiary i moralności
uczy, czułą myślą otacza, pierw-
szych wiadomości o świecie udziela;
„Schronisko starszych wychowan-
Ików kształci, z dzieciństwa wycho-
dzących do życia sposobi, do róż-
mych zawodów przygotowuje — na
ludzi kieruje tych, którym nieuchron
ma zagłada groziła.

MW folwa.ku Umiastowie, przez

„mrgb. Janinę Umiastowską Towa-
rzystwu ofiarowanym, na łonie natu-
ry, zdala od miasta, w porze wy-
wczasów letnich czerpią dzieci siły
i zdrowie, na beztroskich rozryw-
kach i na pracy w ogrodzie i w polu
mile czas spędzając. Drobniejsza i
słabsza dziatwa nawet dłuższy czas
może na wsi pozostawać.

Ze sprawozdania prezesa Malec-
kiego widać, jaki ogrom obowiązków
wzięło Towarzystwo na siebie i jak

| dzielnie stara się im sprostać głów-
nie dzięki niezmordowanej energji
i pracy, pełnej poświęcenia, najczyn-
niejszych członków swoich z czci-
godną p. Jadwigą Brensztejnową na
czele, ‘

Zakłady Towarzystwa rozwijają
się i rosną, przeszło trzystu dzieciom
opieki udzielając, 259-w dom i rodzi-
nę stwarzają, ale, jak stwierdza p.
jBrensztejnowa, kłopoty finansowe

| dają się we znaki, Remont konieczny
wykonać należy, pralnia się wali, w
głównym budynku przy ul. Jakóba

| Jasińskiego podłoga gnije, zrujnowa-
ne piece moc paliwa pochłaniają i

| gruntownego przestawienia wyma-
gają; popsuty czterolampowy odbior
nik radjowy, (najmilsza zimowa roz-
rywką dziatwyj woła o skuteczną
kurację i td. i t.d. Potrzeb mnóstwo,
gotówki skąpo.

Mimo to wszystko Wil. Tow. O-
pieki nad Dziećmi na duchu nie upa-
da, ula, że ani rząd, ani władze ko-
munalne potrzebnych zasiłków To-
warzystwu nie poskąpią, a Wilno tej
swojej umiłowanej instytucji popar-
cia groszem i sercem przecież nie

Po wyczerpsniu porządku dzien-
mego, oraz po odczytaniu i zatwier-

łożone przez poszczególnych prele-,4 — 5 osób.
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Tajemnice ruskiego
gimnazjum.

(W. lipcu przed sądem przysięś-
łych we Lwowie toczyć się będą
dwa jrocesy bojłowców grupy OUN,
które pozwolą odsłonić drogi, jakie-
mi chadza iataina i wzorowo zmon-
towana organizacja bojowa. (W
pierwszych dniach staną przed są-
dem zamachowcy na kuratora Ga-
domskiego, w: dniu 6 lipca rozpocz-
nie się proces © morderstwo, doko-
nane dn. 21 października 1933 roku
na osobie sekretarza konsulatu so-
wieckiego we Lwowie. Zamach pla-
nowany był na konsula, jednak za-
machowiec Michał Łentyk pomylił
się i zabił sekretarza Maiłowa.

Za czyn ten stanął Łemyx przed
sądem doraznym j skazany został na
dożywotne więzienie.

Łemyk mie dokonał czynu sam,
co wykazała rozprawa doraźna.
„Władze śledcze przystąpiły do zba-
dania dróg i osób, ktore brały udział
w. tej terrorystycznej robocie.

Mijały tygodnie i miesiące—opi-
nja sprawę mordu przykryła pyłem
zapomnienia, a tymczasem śledztwo
toczyło się naprzód.

I oio w lipcu przed sądem przy-
sięgłym stanie aż 14 członków ,Ju-
nactwa Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów'' a więc: Mikołaj Łemyk,
studeut filozofji UJK., Włodzimierz
Jan Majewski, technik mleczarski,
Dmytro Myron, student prawą UJK.,
Jarosław Sztojko, student szkoły
handlowej, Wasyl Berechlibnyk, ab-
solwent seminarjum, Jarosław Maj-
was pomocnik handlowy, Andrzej
Łuciw, absclwent gimnazjum, Jaro-
sław Petesz, abiturj. gimn., Juljan
Zabłocki, student teologia, Iwan Za-
charkrw, absolw. gimn, Lew Iwan
Humenny, stud. praw, Bohdan La-
wriwski, stud., filozofii i  Wlodzi-
mierz Sacharyn student. .

Wszyscy oni pochodzą z tajnej
organizacji OUN i przeszli przez dwa
etapy przeszkolenia.

Na;niższą formą organizacyjna tej
konspiracji jest t.zw. „Dorost OUN*,
w skład którego wchodzi młodzież
do lat 14, Po przejściu tego przesz-
kolenia, dosiaje się kandydat na bo-
jowca do „Junactwa OUN“.

„Jvnactwo OUN“ pracuje prze-
ważnie w szkołach średnich, a w
danym wypadku oskarżeni rekrutu-
ją się z byłych uczniów  ruskieżo
gimnazjum we Lwowie, w którego
murach ta organizacja prosperowa-
ła ściśle wedłuś zasad OUN, ‘

Przypatrzmy się nieco „Juna-
ctwu“. Program przeszkolenia „ju-
naka” (od iat 16 — 18) obejmuje:
zasady ideoiogii OUN, zagadnienia
wojskowe, technikę wojenną, party-
,zancką, naukę c broni, taktykę dy-
wersji, terenoznawstwo i t. d.

Najniższą grupą organizacyjną
„Junaciwa“ jest t. zw. „zweno”
(ogniwo), w skład którego wchodzi

Na czele bojowego
„Zwena“ staje komendant „zweno-
wyj'. Poszczególne ,„zweny” prze-
chodzą kursy specjalizacji Nad ,;zwe
nami” o ile ich jest kilka, (jak było
np. w gimnczjum ruskiem we Lwo-
wie) stoją komendanci „zwenów”.
Nad komendaturą „zwenowych“ czu
wa instruktor, przydzielony z ko-
menny OUN. Poszczególni członko-
wie „zwena” nie znają ani komen-
dantów poszczególnych piątek, ani
komendanta — instruktora, ani też
komendanta, który czuwa (również
z ramienia OUN) nad instruktorem.

Jak więc widzimy, organizacja
pionowa OUN jest pomyślana nader
precyzyjnie. Przy sposobności pro-
cesu będziemy mieli możność zwra-
cania uwagi na poszczególne zjawi-
ska organizacyjne OUN.

Zdaje się że ,zweny* zorganizo-
wane w ruskiem gimnazjum we Lwo
wie pracować musiały nader spraw-
nie, skoro wszyscy niemal ich człon-
kowie zakwalifikowani zostali do
bojowych odziażów. OUN, a więc do
$rup najwyższych — i w tym charak-
terze ziecono im tak ciężką robotę,
jak zamordowanie konsula *sowiec-
kiego we Lwowie. Zamach udał się
częściowo — zamordowano nie kon-
sula lecz woźnego konsulatu.

Za czyn ten, prace przygotowaw-
cze pomocnicze i t. d. — stanie wy-
mieniona czternastka przed sądem
przysięgłych

ly w bony jałmnżnice „„Caritasa“
już zaopatrzyłeś się?

p. Malecki zamknął zebranie.
Na zebraniu Zarząd uzupełniony

został przez zaproszenie p. Julji
Bortkiewiczowej i p. Stanisławy
Świętorzeckiej, a kolejno ustępujący
w tym roku członkowie: p. Marja
Iwaszkiewiczowa, p. Wacław Mohl,
p. Marja Przewłocka i p. Kazimierz
Świątecki jednogłośnie przez zśro-
madzonych do Zarządu ponownie | odmówi!

dzeniu preliminarza na rok przyszły J. G,zostali obrani,
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Z KR AJU.
10 tys. zł. na rzecz ludności dotkniętej

niourodzajem.
Prezes Eanku Polskiego w War-

szawie przesłał na ręce pana -woje-
wody wilenskiego Władysława Ja-
szczołta hojną ofiarę 10.000 złotych,
złożoną przez Radę Banku Polskie-
go w Warszawie na cele Wileńskie-

go Wojewódzkiego Komitetu Oby-
watelskiego pomocy ludności, do-
tkniętej klęską nieurodzaju. Woje-
woda przekszai powyższą sumę ko-
mitetowi.

Pożary lasów.
WOŁOŻYN iPat). Z Wołmy do-

noszą. że z powodu nieostrożnego
obchodzenia się z ogniem przez
Eljasza  Antonowicza, zamieszka-
łego w Zagajnie, gm. wołmiańskiej,
wybuchł pożar w lesie, należącym
do Franciszka Kołodzieja. Pożar
ogarnąi 10 ba lasu. Mimo akcji ra-
tunkowej drzewostan na całym tym
obszarze uległ zniszczeniu, wyrzą-
dzając szkodę na 2.900 zł. Jedynie
dzięki natychmiastowej akcji ratun-

rzy KOP, i iudność okoliczną, pożar

nie przybrał
miarów.

Z Fierszaj donoszą, że w lesie,
należącym do maj. Wołożyn hr.

| Tyszkiewicza, w odlegiości 1 km, od
| wsi Jackowo-Piaski, wybuchł pożar,
| który ogarnął dość znaczny obszar
|lasu. Dzięki tychmiastowej akcji, w
' której wzięto udział około 120 osób
' ® pośród okolicznej ludności, pożar
udało się zlokalizować. Spaliło się

grožmejszych  roz-

{

:оі‹оіо 90 ha lasu, w tem 3 ha kul-!

kowej, zorgznizowanej przez żołnie- tury leśnej. Straty wynoszą 20.000; Steeple-chase na dystansie 4 tysięcy me-

' złotych.

 

Prace konserwatorskie.
Urząd konserwatorski od naj-

bliższego poniedziałku rozpoczyna
roboty przy konserwacji murów i
ruin zamku w Trokach. Analogicz-|
ne roboty na górze Zamikowej w

Wilnie podjęte zostały przed kilku

dniami.

Obozy į harcerskie.

W ostatnich dniach do obozow
letnich na pogranicze polsko-litew-

skie i polsko-łotewskie przybyło o-

koło 2000 młodzieży szkolnej i har-

Plaga dzików.
Wieś Klmczki, niedaleko Porze-

cza, w woj. Btałostockiem, nawie-
dziona została plagą dzików. Dziki
stadami nawieczają pola i ogrody i
|niszczą zasiewy. Przeciwko pladze
| dzików zorganizowano nocne warty
|przy pomocy psów.

Pola wsi Kiuczki zostały prze-
orane na przestrzeni kilkuset me-
trów przez stada dzików.

| Zderzenia auta z furmanką.

SP
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE.

Z całego szeregu dzisiejszych imprez

spertowych na samym wstępie wymienić

należy wyścig ko.arski o mistrzostwo wo-

*jewództwa wileńskiego.

Impreza ta zasługuje na uwagę dlate-

go, że stawka walki jest b. wysoka, a ilość

zgłoszonych zawodników zapowiada cie-

kawą walkę ua szosie. Start odbędzie się

o god. 8 na szosie grodzieńskiej.

Do wyścigu zostali zgłoszeni: Domań-

ski (Strzelec), Andrukowicz, Jurewicz, Ma

ksimowicz, Staniul, Matulis (i Pieślak z

WiL T. C. i M., a z Ogniska: Jasiński, Ka-

linowski, Szewiałło, Leśniewski i Wojcie-

chowicz.

Zgłoszonych więc jest 12 kolarzy z

trzech klubów.

Drugą piękną imprezą będą oczywiście

finałowe konkurencje mistrzostw  lekko-

atletycznych Wilna. Zawody lekkcotletycz-

ne odbędą się na Pióromoncie o godz. 16.

Na Pośpieszce mieć będziemy uroczy-

ste otwarcie sezonu wyścigów konnych z

rozegraniem nagrody m. Wilna w biegu 
| trów.

Na strzelnicy na Pióromoncie od sa-

mego rana odbywać się będą mistrzostwa |

strzeleckie Ogniska K, P. W. Zgłoszonych|

jest około 70 zawodników.

Tyle o imprezach wileńskich. |

W Warszawie odbędą się międzzyna-.

rodowe mistrzostwa lekkoatletyczne sto- |

 

ОЁТ
W. K. S. PRZEGRAL Z MAKABI 0:2,
Niki zapowne nie spodziewał się, że

piłkarze W.K.S. przegrają mecz z Maka-

Ыа 1 to mecz o mistrzostwo okręgu, gdzie

chodzi o każćy cenny punkt.

Wczorajszy mecz, rozegrany na Anto-
kolu, jest niespodzianką i to niespodzianką

przykrą, bo wszyscy uważaliśmy, że

W.K.S. reptezeatuje poziom wyższy od

innych drużyn wileńskich, że piłkarze
W. K. S. wznieśli się na poziom gry ligo-

wej, a tu raptem notujemy przegraną z

Makabi, która specjalnych przecież aspi-
racyj mie posiada. ale ambitna i pracowita

gra jej zapewniła zwycięstwo nad zbyt

pewną siebie drużyną W.K.S.

Gra była ciekawa ze względu na sam

wynik chociażby dlatego, ze już w pierw-

szej połowie gry zaakcentowała się prze-

waga Makabi, która zdobyła w 40 min,

gry pierwszą bramkę.
Zaznaczyć trzeba, że W.K.S. grał w

pełnym składzie, jedynie bez Chowańca.

Mecz sędziował b. dobrze p. Michał

Frank. Publiczności sporo.

Pen +4
EI až! sritim

W. K. S WYSŁAŁ WIOŚLARZY
DO KRAKOWA.

W Krakowie startować będą w wio-

sennych regatach wioślarskich osady wi-
łeńskiego W. K. S., które wyjeżdżają w

składzie dwuch osad.

Dwie te csady startować będą aż w

Żydowski generalny
atak na Polskę.

„Hajnt”, w depeszy ż.a.t. z No-
wego Yorku, donosi o odbyciu się w
mieście Abod-park, Stanie New Jer-
sey, konferencji krajowej „Federacji
polskich żydów' w Stanach Zjed-
|noczonych, Konferencja powzięła u-
, chwałę

„ — o położeniu żydów w Polsce w

związku z ostatniemi wystąpieniami, Uchwa

łę przesłano do deiegacji ambasady w Wa-

szyngtonie“.

W. tym samym czasie „Komitet
obrony żydów w Europie środkowej
i wschodniej' wręczył min. spr. zagr.
Barthou memoriał

„ — w sprawie gospodarczej sytuacji
żydów w Polsce. Memorjał podpisali: sena-

tor Justyn Godard, b. min. zdrowia w ga-

binecie Herriota i p. Borys Gurewicz“.

Jak donosi telegram ż.a.t. z Pa-
ryża, memosjał opiera się na oficjal-
nych danych statystycznych. W koń-
cu memorjału zawarte są słowa:

„—- Prosmy, aby uasze słowa były u-

znane jako wyraz poglądów narodu francu-

skiego, który podziwia polską cywilizację,

życzy Folsce wszystkiego najlepszego”

Podpisan:  :
w — odwołuję się do Francji, jakkol-

wiek nie chcą ingerować w zwierzchnicze

prawa Folski“.

„Hajnt“ z težo samego dnia w
depeszy ż.a.t. z Jerozolimy donosi o
wizycie delegacji żydów „,polskich'*
u konsula polskiego w Tel Awiwie, 

licy. Zapewn» startować będą nasi dwaj czterech biegach, to znaczy, że czwórka m, ł,ykaszewicza, kiedy to
wilnianie Sidorowicz i Wojtkiewicz. 3 P. A. C. startuje w biegu nowicjuszy i „ — delegacja dała wyraz zaniepoko-

I Ż meczów piikarskich o mistrzostwo młodszych, a W. K. S. z Zajewskim na jeniu z powodu sytuacji żydów w Polsce w

Ligi grają dzisiaj następujące zespoły:

Pogoń — Warszawianka, Wisła — LKS!

| Podgórze — Cracovia, Warta — Ruch

| W całym kraju odbywać się będą im- my jednak pewni, czy wioślarze, pomimo

; prezy kolarskie, motocykiowe, automobi- ' zgłoszenia, zechcą walczyc bez treningu w

szlaku.
Seusacją jest, że W. K. S. zamierza

obstawić również bieg ósemek. Nie jesteś-

związku z ostatniemi wydarzeniami i pro-

siła konsula, aby interwenjował w tej spra-

we u rządu polskiego”.

Konsul oświadczył, że
„ — nie są jemu wiadome żadne szcze-

Na drodze między Derewnem a lowe, pływackie i lekkoatletyczne, a kombinowanym składzie w biegu ósemek. góły i że telegraficznie zwróci się w tej

Wyniki regat są oczekiwane z wielką sprawie do ministerstwa spraw zagranicz-
cerzy z terenu woj.warszawskiego, Kościeniewicami, w woj. Nowo-!w Gdańsku odbędą się międzynarodowe|

łódzkiego, iwowskiego, krakowskie- | gródzkiem, samochód p. Zaklickiego| regaty wioślarskie z udziałem osad pol-. ciekawością.

go, poznańskiego i pomorskiego. z Dorożyna najechał na furmankę !skich. |

Młodzież szkolna spędzi w obozach

wakacje szkolne.

 

|powożoną przez Ignacego Jukszę.
Skutkiem zderzenia Juksza wy-

Warszawa jest w dalszym ciągu tere-

nem walk szermierczych o mistrzostwo Eu-

«nych w Warszawie“.

A więc: atak generalny ze wszyst

00000©©0©©06066 k stron.

Kto wygrał na loterji?
(W czwartym dniu ciągnienia 1-ej klas

30-ej polskiej państwowej loterji nds,
większe wyśrane padły na numery nastę-
pujące:

ZŁ. 100.006 — 137215.
ZŁ 5.000 — 33591.
ZŁ 2.000 — 94387 118838.
Zł. 1.000 — 29006.
ZŁ 500 — 37796 41926 150621.
Zl. 400—422 67111 94842 105841 111028

113133 135967 150360 158218 165481,
Zł. 200—11546 34569 35897 38364 5,968

58098 66506 71965 73126 87561 90608 102436
119538 13683“ 160362.

Zi. 150 — 792 4560 9658 16563 2364
29806 34064 35702 41194 48593 51711 55152
55932 63703 65606 79531 82329 82485 84768
86072 86587 56629 111350 116209 119437
122950 125720 126379 130557 130823 146062
156963 162185

Ciąśnienie popołudniowe.

ZŁ. 20.000 — 84203.
ZA. 10.000 — 162934.
ZŁ. 2.000 — 22277 47361 111650.
Zł. — 43510 148432.
ZŁ — 6315 79900 114834 115563 136875.
Zi. 400 — 6324 42524 128663.
Zi. 200 — 30939 42936 56056 92451

96697 117313 +30108 139312.
ZŁ 150 — 10495 20594 25183 38024

43348 43692 47212 54718 54884 109909 126156
129393 13976° 147100 155621 161803 167830.

Wygrane pocieszenia po zł. 500.

5952 7466 9093 10013 906 90 12296 14226

15725 19927 20815 21780 27413 32573 33759
800 93 34291 466 35895.

38048 10C 39152 42226 473 43594 43847
52581 53517 61995 67065 70124 267 72843
73269 74664 75380.

77343 78319 81834 83754 86546 87957
88661 89327 Gu643 92803 93099 831 95597

96986 100408 104419 105820 106261 563
107598 996 111505 900.
117039 122176 133815 140039 247 146761
147105 148251 457 149810 150153.

152068 175748 158036 159966 160195
164350 165542 168489 523 847.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,76 —124,07—123,45. Berlin 203—
204—202. Hołandja 359,40—360,30—358,50.
Kopenhaga 1'9,25—119,85—118,65. Londyn
26,69—26,82—26,56. Nowy Jork 5,29'/s—

5,32'/+—5,267/:. Nowy Jork kabel 5,30*s—
5,33%/s—5,27*/+ Paryż 34,96'/+—35,05—34.88.
Praga 22,02—22,07—21,97. Stokholm 137,65
—138,35—136.95. Szwajcarja 172,28—172,71
—171,85. Włochy 45,27—45,39—45,15,

Tendencia niejednolita.

 
i padł id 1 wstr 0Z- dzie. Udział biorą następujące

ja : ы

„Ё: lioToraads Sios Laivas Prašo, Grecja, Włochy, Niem- Najskuteczniej walkęEU1
Sa dd

niejsza.
#

Sala do wynajęcia | | mochodzie wybita została dyszlem| cy, Polska, Rumunja, Szwecja i Węgry.

na odcz, i zebrania ! szyba i poraniony został kierowca Na zakończenie dodajemy, że mecz

Orzeszkowej 11 Michałowski. P. Zakiicki wyszedł| piłkarsk* o mistrzostwo Wilna odbędzie się

na Antokolu o godz. 17.

Papiery procentowe: Budowlana 43,90
—44. Konwersyjna 64,50—64,60. Dolasowa
71'4. Dolarėwka 53,50. Stabilizacyjna 66—
66,50. 4 i pół proc. listy ziemskie 47!/4 —

z żebractwem można prowa- i le P M
dzić za pomocą bonów | m. aaa” z"

|
|| Jatmužniczych „Caritas“. .

fed11—3 i od 6—8 wieczę. | bez szwanku,
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Jal — odpowiada
właściciel oberży.
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— Skądże. Za wyna-

 

Tendenca dla pożyczek i listów mocniejszą.
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RÓŻNE | Do 130 ha (obok Mejszago- TOTEN

RRaa DS add PROCt 1 ŚĆ, > " SĘ ram.

|| kalny 9 pok., zabudowa- ke CJA

kity wale | „„WWIEDZAĆ=: paczha, wł jezi — .

< sprzeda — Z Hy у ь;г::&::?: ’"‹Зпючдпш‹: ВОЪЕ GŁOWY

Prospekty wysyła bez- kąch dow. się: Wilno, MIGRENA, HEWRALGJA,

= Powagt świata lekarskiego stwierdziły, że Błalnię Rear Sp: w Krakowie ul. Dąbrowskiego За 11 BÓLE HA

R 15%chorób powstajezpowodu obstrukcji. ОЕ wek JJ + ul. Studencka 14. "sr VA wi

„т Chory żołądek jest główną ROLI SĘ: MŁODA inteligentna Niniejszem uprzejmie donoszę, że dnia 1—5 czerwca GRYPA, PRZEZIĘBIENIA

„stawanie najrozmaitszych ESS panienka poszukuje pra- 1934 r., złożyłem egzamin nadzwyczajny z 6'ciu klas gimn. ——

o st krew | tworzy złą 4 bony, poł w Państw. Gimnazjum im. Jana Sniadeckiego w Kielcach, NAAAAARACAAAAAAARAAAAAAA TUL EL

Na Е 0 IA) 00 ikie! ślnym Ё i 2 KO
: b d. twa z wyn m pomyślnym. Zrozumiala, ĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓ

z ZIOŁA Z GÓR HARCU stiazej S ašys. Zgoda Za przygotowanie mnie do powyžszego egzaminu E j ‚ ВОАН

т D-ra LAUERA się na wyjazd. Dow. się w drodze korespondencyjnej wyrażam na tej drodze Szan. Do obserwatorjum a: ТАННЕт

i Mickiewicza 24—17.
stronomicznego przy po5PROSZKÓWW PUDEŁKU.

jak to stwierdzilizoblini lekarza są e Kursom swoją szczerą wdzięczność ała elegancka | laaik

JH ieni: tołądea
7 "

пчанаа a gad doś Ksawery Woźmicki o | |lsucz fis, i | mma
cym, ułatwiają funkcję orgo ‚ № M. | ь i

ore wzmacniają organizm| 50 Na letnisko Częstochowa, ul. N. M. Panny 53. sa awe | PRACA

zeZ HARGI Bre: UAUERA PIŁKI — Rozumiem teraz

zi ra НООее оао a YEonieksch H tko — mówi na

usuwają cierpienia watraby, nerek. komie KRAKIETY Ważne dia P.P. Gospodyń na letniskach, | sietodne» ams —| Młody człowiek,
bez gotowania | filtrowania żółciowych, cierpienia hemoroldalne. tkach k tach i t *,| Proszę mi jeszcze tylko|znajdujący się w bardzo

KRUPNI spertądzisz przy pomocy герта- reumatyzm i artretyzm. Žo“ KAJAKI wmają ac pensjona ac a p. jedno objaśnic... krytycznych warunkach

jołowo korzenne. Cena pudełka ZI. 1.30; podwójna pudełkaO och.) Kawę codziennie świeże paloną z własnej Paiarni, różnych gatunków LL. Staże (pasi! materjalnych, poszukuje

Flakon 1 az Z 3 = 64 kos ona РЕ ReisPS w cenie ed 5 zł. za klg. paczkami żywnościowemi już od pół kig. c ł Ą tej ' zrobić: | Prasy w mieście lub na
= iątwiej 2 : | wsi, zaznajomiony z pra-

PolecatSkład A « Wielka 24 POCZTĄ WYSYŁAMY p 1 katąbyć |
y zaćmienie księżyca,| са biurową, pisze na ma-

Władysława TRUBIŁŁY „LECH” test'«. ||DOM HANDLOWY ST. BANEL i S-kaj | 5 omen sote! | szynie 7 zięcia "przyj
WILNO, LUDWISARSKA12, (róg Tatarskie)). | LETNISKA. i Zdrojowiska. |oowósóe Wilno, Mickiewicza 22-a. аее oflarowan

Tamże wody kolońskie na wagę 78 przecudnych i KUCHARKA Tewary kolonjalne, spożywcze, oraz wina i spirytualje. AZORÓW Romwiatse

wama | DWÓR | DRUSKIENIRI, pensjo-, z bardzo dobrem  goto- na palarnia Kawy. Tel. 8-49. Własna rozlewnia Win. OKAZJA! pod „R.“ albo Krzywe

| wiejski przyjmie letni-| nat „Promień, ul. Le-| waniem potrzebna na wazaW] Do sprzedania parcela|Koło 27—3. —2 gr.

dzi i i | i ii | | ków z utrzymaniem. — | wiekiej 7, poleca piękne| wyjazd. Zgłaszać się tyl-
aaa Kolo Ištar

m TOGZICÓW MOCZI J | Wiad.: Portowa 19 m. 11 słoneczne pokoje z bai- | ko z poważnemi świa- Mieszkani: poza zycza | Kupno TTT | ni morskiej w Rozewiu|Osoba średnich lat po-

4 od 1—5 pp. 332—2 | komami. Kuchnia wy- dectwami odponiedział- i į przy bulwarze od 1000| szukuje przcy па przy-

Praygotowuję ra dogodnych warunkach do egza- | 9 —>PP._ |" | kwintna. Willa skanali- | ku g, 2'/:—3. Mickiewi- I pokoje I Sprzedaż do 4000 mtr. kw. po |€ odiącą posjeda reko-

Pok uEavo Wolioooiaja LETNISKO | ТОа 722—9| cza ll-a m. 7. 765 RO0 nioGods Mieszkanie ——————| 2 złote za metr kw. In- Raz a Murar-

. н ACE RKA a LEA NmONY
R !

пЪМ:;ч ed Państw. Komisją Egzaminacyjną. | koło Jerozolimki w ko- = ы "”'1':""'.“"” 6 k i DOM NEC ass ZWOJE s m.3 M.Q. grš

IAA mie udzielam iekcji wszelkich przed- | lonji Zgoda, willa Za- DZIERŻAWY | Polecamy ekspedjentkę umeblowany lub nie, = BOKOG [eros pak ASA 2 r

miotów wchodzących w zakres Pažstw. Gimna- | jączkowskiej Ww sosno“ wyspecjalizowaną w pro | wygodami do wynajęcia.|,jęnka, elektryczność,|nawłasn. ziemi ai i OTÓGYEL Wychowawczyni zna-

zjum włącznie do kl. 7. Młodzież pragnąca się wym lesie odnajmują się " Е powa Peas z Kauka 729—3| w oddzielnym domku w Edo, spcredoiA S IB Indian" 1000 cc- z ko- ja b języ dk

poświęcić stanowi duchownemu po ukończeniu pokoje można z utrzy- Remik łaa 3 Sass ias O is 21) dode. dd), Ldipón: „da | gotówką. bardzosztanić аан ИЩа = PT,i mojaA6

szkoły powszechnej i 6 klasPa =: За i S a=Zgło-| ru 1 znakamitych те!е- DO WYNAJĘCIA wynajęcia. Ul. Brzózka| pośrednictwo wykluczo| tanio do sprzedania, ul. jod 2 do 10 lat. Umie.

ч ae : jako>a riackiego. Tóbusemi 2 placu Orzóiz-' szenia Radziwzki, «wiać |: wa. jeden p dwa z AE | W ZALAS Tyzenhauzowska 16. а, ża gim. Poważne
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