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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11
20 do 24-ej.

w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński" wychodzi   

i k

KAZIMIERZ KOCZAN
Obyw. ziems. pow. Oszmiańskisgo й

Opatrzony Sw. Sakramentami, po uczę ed i ciężkich cierpieniach
zasnął w Bogu dn. Z0VI. b. r. w maj. Nowy-Dwór w wieku lat 79.

Gksportacja zwłok z demu żałeby do kościoła w Sołach odbędzie
się dn. 22.V1. o godz. Ś-ej p. p. Nabożeństwo żałobne I złożenia zwłok
w grobach rodzianych w Sołach nastąpi da. 2B.VI. o godz. 11 rano.

© czem zswizdamia pogrążona w głębokim smutku
RODZINA.

 

Dalsze zwolnienia aresztowanych.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z różnych miejscowości kraju nadchodzą wiado-
mości o dalszych zwolnieniach części aresztowanych niedawne naro-
dowców, nie słychać natomiast nic o nowych aresztach wśród działaczy
narodowych.

(W Wilnie sytuacja bez większych zmian. Parę osób wczoraj zwol-
nionc, równocześnie jednak aresztowano parę nowych osób. Przyp. Red.)

Tarcia w Związku nauczycielstwa.
fTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W środę wieczorem rozpoczęły się obrady sanacyj-
nego Związku Nauczycielstwa szkół powszechnych i średnich. W sali
Rady miejskiej odbyła się Akademja, poczem rozpoczął obrady Zjazd
Związku. | :

Na zjeździe 220 głosami przeciwko 150 1chwalono votum nieufności
prezydjum Związku w osobach przewodn. sen. Nowaka i wiceprezesa
posłanki Jaworskiej (oboje z BB).

Wobec takiego wyniku głosowania przerwano zjazd ze względów
statutowych.

(a mówią w Kownie a gtyde p Byla w li
(Telefonem od własn. korespondevła.)

RYGA. Z Kowna donoszą: Przyjazd b, premjera Prystora do
Kowna wywołał żywe zainteresowanie w lilewskich kołach społecznych
i politycznych. Żółty elegancki automobil ze znakami poiskiemi, tie bę-
dący prywatną własnością p. Prystora, zwraca w Kowaie ogólną uwagę.
Wszyscy zapyiują o powód tej wizyty i snują najrozmaitsze domysły.

MW. szerokich kołach nie liczą się z ołicjalną wersją, że p. Prystor
przyjechał do Litwy dla spraw prywatnych, zwracając uważę, iż obecna
chwila w samej Polsce najmniej jest ddpowiednia dla bliskich osób obozu
rządzącego w Polsce do podróży prywatnych zagranicę.

(W. kołach dobrze poiniormowanych pizypominają, że z powodu
podróży vi. Zubowa do Polski również uporczywie wysuwano wersję,
iż podróż ta niema oiicjalnego charakteru, Mówiono wówczas, że Litwa
nie odmawia "ozpoczęcia pertraktacji z Polską, lecz tylko w tym wy-
padku, jezeli inicjatywa wyjdzie z ramienie Polski, Polacy, mówiono
wówczas w kołach litewskich, złamali umowę i jeżeli chcą zmienić sto-
sunki polsko-litewskie, powinni wykazać inicjatywę w tym kierunku.

Należy zaznaczyć, że, według opinji panującej w Litwie, podróż
p. Prystora do Kowna bez sekretarza ma raczej charakter iniormacyjny
1 wywiadowczy.

KROLEWIEC (Pat). Z Kowna donoszą: Wiadomość o przyjeździe
b. premjera Prystora na Litwę zrobiłą w Kownie b. duże wrażenie i sta-
nowi przedmiot ożywionych rozmów i komentarzy. Dotychczas 3 pisma
kowieńskie zamieściły diuższe wzmianki c przyjeździe p. Prystora,
a mianowicie organ litewskiej lewicy „Lietuvos Żinios'”, następnie dzien-
nik żydowski „Volksblat” oraz organ Polaków na Litwie „Dziennik Ko-
wieūski“, „Lietuvos Žinios“ pisze, że przyjazd Prystora nosi podobno
charakter prywatny. Jest on po raz pierwszy na Litwie niepodległej,
z którą chce się zapoznać. Będzie on tu przebywać do końca tygodnia,

Pan Frystor narazie odmówił przyjęcia dziennikarzy.
KRÓLEWIEC (Pat). Z Kowna donoszą: Wczoraj wieczorem b, pre-

mjer Frysicr był obecny na uroczystości wieczornej za poległych, która
odbyła się w ogrodzie muzeum wojennego. Dziś rano p, Prystor udał się

Telefon Redakcji,

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

codziennie.

 

   

   
  

 

     

do 16 i od

Nowa łotewska ustawa szkolna.
"Telefonem od własnegu korespondenta.)

RYGA. Łotewski gabinet ministrów przystąpił do dyskusji nad
nową ustawą szkolna. Z 208 artykułów przyjęto dotychczas 24 arty-
kuły, z których artykuł 7-my 1 22 dotyczą szkół mniejszościowych.

Wediuż artykułu 7-mego dla dzieci mniejszości narodowych two-
rzone są specjalne zakłady naukowe lub klasy z językiem danego na-
rodu, jako językiem wykładowym. Każde dziecko mniejszości narodo-
wych może uczyć się w szkole tej narodowości, do której należą jego
rodzice, jeżeli językiem tym dziecko swobodnie wyraża swe myśli.
W. przeciwnym razie dziecko powinno uczęszczać do szkoły z językiem
wykładowym państwowym. Jeżeli rodzice dziecka należą do różnych
mniejszości narodowych, narodowość dziecka określa ojciec. W miesza-
nych szkoiach mniejszościowych językiem wykładowym jest język
państwowy.

Według art. 22 „w ramach budżetów komunalnych i państwowych
publiczne gimnazja mniejszościowe otrzymują środki odpowiednio nie do
ilości swy:h wychowańców, lecz vdpowiednio do liczby ludnosci danej
narodowości',

Oznaki zbliżenia polsko-litewskiego.
fielefonem od własuego korespondenta.)

WARSZAWA. Powstały tu niedawno Związek Przyjaciół Litwy
uzyskał zatwierdzenie statutu i przystąpił do pracy. W! najbliższym
czasie należy oczekiwać przyjazdu do Warszawy kilku wybitnych dzien-
nikarzy i działaczy społecznych litewskich. Przyjęcie ich będzie nie-

oficjalne. l

Skazanie uczestników puczu kowleńskiego.
RYGA (Pat). Z Kowna donoszą: karę smierci. Prezydent Smetona

Polowy sąd wojenny skazał 2-ch ułaskawit obu skazanych, zamienia-
uczestników ostatniego puczu, mia-| jąc Druscie karę śmierci na 11 lat
nowicie Drusta i Gercziunasa na| a Gercziunasowi na 10 lat więzienia.

Zaostrzenie stosunków
litewsko - niemieckich.

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą: tewskich. Wstrzymano również za-
W, stosunkach niemiecko-litewskich kupy ma:łai jaj,
nastąpiło dalsze zaostrzenie. Rząd WI odpowiedzi rząd litewski za-
Rzeszy wstrzymał całkowicie im- przestai wydawanią licencyj na to-
port byalą i produktów mięsnych z| wary pochodzenia niemieckiego,
Litwy, odwołując 8-weierynarzy nie-| które mcżna zastąpić takiemi sa-
mieckich eksportowych z rzeźni li- memi towarami z innych krajów.

Rada
BUK ARESZT. (Pat). Rumuńska

agencja urzędowa donosi: Siała Ra-
da Małej Ententy zakończyła swe
prace, Po zakończeniu obrad odby-
ła się z udziałem mi. Beresza, Jew-
ticza i Titulescu konferencja praso-
wa, w czasie której min, Titulescu
odczytai następujący komunikat:
Trzej ministrowie spraw zagranicz-
nych zbadali w sposób dokładny
ogólną sytuację polityczną. Zdawali

  

mą przy pomocy właściwych środ-
ków. 5) Utrzymywać i roewijać do-
bre stosunki ze wszystkiemi pań-
stwami, zwłaszcza z państwami są-
siadującemi i Polską. 6) Przyjąć z
zadowoleniem podjęcie normalnych

Związkiem-Sowietów «a Rumunją i
Czechosłowacją.

celu współpracę nad utrzymaniem

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) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
K. O. Nr. 80187.

Ogloszenia
Terminy

Konto czekowe
|STWO Z

 

WARSZAWA (Pat). W najbliż- we polsko-angielskie poprzedzone
szych dniach wyjeżdża do Londynu były roxowaniami bezpośredniemi
na rokowania handlowe, mające pomiędzy przemmysłowcami polskimi
uzupełnic istniejący polsko-angielskia delegacją przemysłowców angiel-
traktat handlowy i nawigacyjny z skich, która w tym celu bawiła w
r. 1923, delegacja pod przewodnic-|Polsce w marcu. Z uwagi na szero-
twem dyr. departamentu handlowe-|ki zakres rokowań, nie przewiduje
$0 w ministerstwie przemysłu i han-|się ich zakończenia w ciągu najbliż-

 

ałej Ententy.

dlu Sokołowskiego.
Nadckodzące rokowania handlo-

Japonia KOBKUTUJE I
LONDYN (Pat). „Daiły Herald"į

alarmuje dziś angielską opinię pu-|
bliczną wiadomością, że Japonia wy-
suwa tas daleko idące pretensje w
związku z konferencją rozbrojenio-
wą, że czyni to tę konferencję nie-
możliwą już od samego początku.
Dziennik zapewnia, że Japończycy
mają się domagać porozumienia mię-
dzy W. Brytanją, Stanami Zjedn. i
Japonją co do podziału mórz na
strefy wpływów. Morze Chińskie i
cały zachodni Pacyfik miałby po-|

LONLYN (Fat). Rząd francuski
przesłał W. Brytanji notę, w której
wyraża gotowość uczestniczenia w
rozmowach przygotowawczych do
konferencji morskiej. Rząd fran-
cuski zasirzega się, że nie uważa za
możliwe ograniczenie rozmów jedy-
nie do grona 5-ciu sygnatarjuszów
londyńskiego .raktatu morskiego i
rezerwuje sobie prawo prowadzenia
równocześnie rozmów co do obrony
na morzu również z innemi mocar-
stwami. Nota francuska wskazuje
Ina celowość rozszerzenia-ram przy-
|szłej konierencji morskiej iak, żeby

 
roku przez Rumunję i Jugosławię.

'8) Zaiwierdziė decyzję, powziętą
,przez radę ekonomiczną państw
| Małej Ententy na sesji w Bukaresz-
„Cie, i przedstawić ją rządom zainte-  |resowanym. 9) Wyrazić sympatję z

| Argentyny . trakatu /pan-amerykań- |

października 1933 roku, który to|

 
GDAŃSK A POLSKA.

GDAŃSK. (Pat). Przemawiając
na wczorajszem zebraniu wszystkich
organizacyj i formacyj narodowych.

socjalistów, w którem wzięło udział

około 100 tys. osób, przywódca na-
rodowych socjalistów w Gdańsku,
Foerster, oświadczył m. in. że stron-
nictwo narodowo - socjalistyczne w
drugim roku urzędowanią senatu bę
dzie dążyć do nowych dalszych po-
rozumień z Polską, uiedopuszczając

 

Wstrząsy na Siąsku,
KATOWICE. (Pat). Z Gliwice do-,

noszą, że wczoraj o godz. 18-ej na |

niemieckim Górnym Śląsku, wyda-|

rzyły się niebywałe silne wstrząsy

tektomiczne. Wskutek wstrząców w

kopalni Karsten Centrum zawalił

się chodnik podtrzymywany żelaz-

nemi sztabami Kilku robotników|k

zostało odciętych od świata, liczba

ich nie jest dotychczas ustalona, wy-

nosi prawdopodobnie około 10 osób.|

Wszczęto energiczną akcję ratun-

kową,
KATOWICE. (Pat). Według о-

stalnich doniesień poa gruzami ko-

palni Karstam Centrum znajduje się

7 robotników. Jednego wydobyto w

stanie ciężkiego okaleczenia. Ka-

NOWY JORK (Pat). Bracia Ada-

mowiczowie zamierzają wystartować

jutro rano z lotniska Roosevelt

Polski lot przez Atlantyk.

jednak do wyrzeczenia się zasadni-
czych praw wolnego miasta, zagwa-
rantowanych traktatem, oraz do na-
ruszenia niemieckiego charakteru
Gdańska. . Mówca zapowiedział, że!
stronnictwo narodowo - socjalistycz-
ne przyczyni się do wychowania
swoich członków w duchu poszano-
wania. Polski i Polaków, licząc rów-
nież, że i Polską uczyni to w stosun-
ku do Niemców i Gdańska,

tastrofa wydarzyła się na głębokości
174 mtr.

BERLIN (Pat), *Akcja ratunkowa
w-kopalni Karsten Zentrum prowa-
azona „est, mimo niezwykłe  tru-
dności, vardzo —anergiczne,  Wie-
czorem wydobyto "zwtaki. 3 górni-

oni sobie sprawę, że sytuacja ta kry-
je w sobie szereg niepokojących ob-
jawów, które winne trzymać w na-
pięciu uwagę wszystkich rządów
zainteresowanych w utrzymaniu po-
koju.

Jednocześnie trzej ministrowie
stwierdziii, że istnieją pewne mo-
menty pocieszające, które, o ile bę-
dą się rozwijały i będą podtrzymy-
wane przez wspólny i trwały wysi-
tek, pozwolą Europie wydostać się
z kryzysu politycznego, który ciąży
obecnie nad nią.

Wysiłki szczere i istotne, podej-
imowane przez Francję, W. Brytanję
i Stany Zjednoczone w ostatnim cza-
sie na terenie Genewy, celem zapo-
bieżenia rozbiciu się konferencji roz
brojeniowej, i energiczna akcja, ma-
jąca na celu postawienie zagadnienia
bezpieczeństwa na pierwszem imiej-
scu zagadnień politycznych, każą
spodziewać się, że wysiłki utrzyma-
nia pokoju przezwyciężą te trudno-
ści.

Staia Rada Małej Ententy po-
wzięła wszelkie niezbędne decyzje,
aby sprostać obecnej sytuacji. W.
czasie czterech zebrań, które odby-
ły się w Bukareszcie między 18 a 20
czerwca, Stała Rada Małej Ententy
postanowiła co następuje: 1) Poczy-
nić wszelkie wysiłki, ażeby konfe-|
rencja rozbrojeniowa doprowadziła
do podpisania konwencji zadawala-

pokoju. 7) Przyjąć do wiadomości z| traktat Rada postanowiła szczegóło-j
zadowoleniem zapewnienie wprowa-|wo zbadać. 10) Zebrać się we wrześ-
dzenia w życie całości paktu anty-, niu w Genewie.
bałkańskiego przez wszystkichsy! BUKARESZT (Pat).  Ministro-
gnatarjuszy tego paktu, ratyfikacji wie Benesz į Jewiicz odjechali dziś
tego paktu w dniu 16 czerwca 1934 w nocy cio swoich krajów.

 

Min. Barthou w Rumunji.

 jącą wszystkich jej uczestników, 2) ów. ю

KATOWICE (Pat). Z Byw ;,

donoszą. Wedle sprawozdania głów

nego urzędu górniczego pozostałych

`4 górników wpodziemiach kopalni

Karsten Zentrum nie żyje. Ogółem

wypadek pociągnął za sobą 10 ofiar,

1 zabitych i 3 rannych, w tem jeden

tak ciężko, że prawdopodobnie nie

uda się go utrzymać przy życiu.

Field do lotu przez ocean.

końcowym lotu będzie Polska.
Etapem

Podtrzymywać ze wszystkich sił or-|
fanizacje bezpieczeństwa ; brać u-

wzajeiw układach regjonalnych o,
są w tej C.bezpieczeūstwie, które
wań. 3) Wsponrzedmiotem roko-  sieniu gospodarczeiswać w podnie-
dzie ze wszystkiemi pa.v w zgo-|

'nteresowanemi. Ku wielkiemu: zą-|

wi Rady Małej Ententy niekto.!

oficjalne deklaracje węgierskie

bią wrażenie, że

wykluczyć z tej
: 2 j e decyzję prze”|s :iwierdziė raz jeszcz yzję Hab-| materjaiow wybuch

ciwstawienia się powrotowi

sburgów pod jakąkolwiek bądź for-

ro-, du,. -

BUKARESZT. (Pat). Podróż min.
Barthou przez Rumunję dała okazję
ludnoscj rumuńskiej do manifestacji.
Na dworcu powitali min. Barthou
członkowie rządu rumuńskiego in
corpore. Ministrowie Benesz, Jew-
ticz i Titulescu i przeszło 20 tys.
tłumy ludności witali owacyjnie min.
Barthou,

Ministra Barthou powitał prze-
mówieniem min.
złożył na ręce min. Barthou oraz
Francji wyrazy gorącej i głębokiej
sympatji ze strony Rumunji, W od- djencji u króla Karola, który za-
powiedzi min. Barthou wskazał na| trzymai go na śniadaniu.
wiekowe tradycje obu krajów, na
wspólne losy zarówno w czasie po-
koju, jak i w okresie niepokoju,
przez jakie przechodziły oba kraje.

Jugosławia uzna Sowiety po wejściu ich
do Ligi Narodów.

(relefonein od własnego korespondenła.j

‚ WARSZAWA. Z Paryża donoszą, że na konferencji pomiędzy. mi-
nistrem spraw zagranicznych Barthou a muu.trem spraw zagranicznych
Jugosławii, Jewticzem, ustalono, iż
pieniu Sowietów do Ligi Narodów.

Teror w
WIEDEŃ (Pat), Sprawa wykry-

cia centralnego składu materjałów
wybuchowych w Wiedniu zatacza

„szeisze kręgi. Kierownik skła-
Węgry chcą się granicę. . p : :

wspolpracy. 4) Ро-ta шшу‹‚уп"›“ёа“‹ zdolal zbiec za
klepie swej matigsztowała studen-

"agazyn
_dzących z Niemiec,

Titulescu, który |

о5., który w; ująć sprawców zamachu na klaszto-

Następnie min, Barthou powitał min.
| Titulescu jako wybitnego polityka
zagranicznego Rumunji i przedsta-
wiciela Małej Ententy.

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
donosi z Bukaresztu: Min. Barthou
pierwszy dzień swego pobytu w Bu-
kareszcie poświęcił na składanie wi-
zyt protokularnych. Najpierw odbył
konteren'ję z min. Titulescu a na-
stępnie vdwiedził prezesa rady mi-
nistrów Tatarescu. O godz. 12,15
min. Barthou był przyjęty na au-

Popołu-
dniu min. Barthou będzie podejmo-
wany przez członków obu izb par-
lamentarrych.

Jugosław.a uzna Sowiety po wstą-

Austrji,
Dzisiejszy komunikat policyjny

wylicza kilkanaście aktów teroru,
dokonanych w obrębie Austrii i
stwierdza, że wszystkie materjały
użyte do zamachu pochodzą z Nie-
miec. Policja zdołała wyśledzić i

ry i kościoły w okolicy Salzburga.
Sprawcy przyznali się do czynu.  

szych tygodni.

iaglja na morzaci.
zostać w sferze wpływów  japoń-
skich, w których obrębie Japończy-
cy mieliby obowiązek i prawo utrzy-
mywač purządek į pokój. Oznacza-
ioby to pozostawienie Japonji wol-
nej ręki w zachodniej części oceanu

Spokojneśo. Ani W. Brytania, ani
Siany Zjedn. nie przyjmą tego ro-

dzaju warunków Japonji, która gro-

zi, że w razie odmowy obstawać bę-

dzie przy swojem żądaniu parytetu
sił morskich.

Francja a konferencja morska.
inne mocarstwa, których udział w
dyskusjach morskich jest celowy,
mogły w niej uczestniczyć.

Zastrzeżenia francuskie wyraź-
nie wskazują na chęć wciągnięcia
Sowietów do składu konferencji
morskiej.

BRUKSELA (Pat). Deklaracja
rządu spotkała się z dosyć chłod-
nem przyjęciem. w parlamencie.
Krytykę było »rychać nawet па ła-
wach 'beralnych, Pomrmo to praw-
dopodobnie nowy rząd olrzyma vo-
tum zaufania. W kołach politycz-
nych przypuszczają, że parlament
nie przyzna "ządowi specjalnych
pełnomocnictw.

  

Wiadomości
telegraficzne.

ZAGRANICZNE.
** Ojciec święty przyjął na po-

stosunków dyplomatycznych między powodu zawarcia z inicjatywy rządu  zegnalnej audjencji posła bawarskie-
go von Rittlera, Jak wiadomo, po*

a zgodnie z decyzją skiego o zapobieganiu wojnie, pod-|selstwo bawarskie przy Watykanie
powziętą w Zagrzebiu i mającą na|pisanego w Rio de Janejro dnia 10 zostało skasowane i funkcje zostały

przeniesione na ambasadę Rzeszy.
** Jak donoszą z Kanady wybory

powszechne do Sejmu prowincjonal-
neżo, któ.e odbyły się w dwóch pro-
wincjach Kanady, wykazały decy-
dujący zwrot od konserwatyzmu do
liberalizmu, Konserwatyści obecnie
stracili grunt pod nogami.

** Agencja ,„Tass' ogłosiła komu-
nikat zaprzeczając wiadomościom
podanym przez jedną z japońskich
agencji, jakoby w okolicach Włady-
wostoku odbyły się manewry iloty
wojennej sowieckiej,

** Wezoraj rano z lotniska w
Tempelhołie wystartowało 107 sa-
molotow do lotu dookoła Niemiec.
Lot odbywa się grupami po 3—7 sa-
molotów
W pierwszym dniu wydarzyły się

2 wypadki. Pod Hohenschoenau w
regencji szczecinskiej spadał jeden
samolot sportowy. Pilot i mechanik
poniesii śmierć na miejscu. Drugi
samolot spadł w miejscowości Gross-
tychow na Pomorzu niemieckiem.
Pilot odniósł ciężkie rany.

** W, słynnych fabrykach porce-
lany W. Limoges (środkowa Francja)
wybuchł strajk generalny z powodu
obniżenia przez pracodawców za*
robków robotników o 10 proc.

"* Międzynarodowy kongres ra-
djofoniczny w Londynie zakończył
swe prace. Następny kongres posta-
nowiono odbyć w Warszawie.    
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Młodociany zbrodniarz
CHiCAGO. (Pat).  Cnłopiec 14

letni został skazany na 10 lat wię-
zienią za porwanie 2 letniej dziew-
czynki, którą znaleziono umierającą
na strychu pewnego składu. Dziew-
czynka, znaleziona przez policję w
stanie beznadziejnym, po przewie*
zieniu do szpitala wkrótce zmarła,
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Obózy Izolacyjne.
Rozporządzenie Prezydenta Rze-

czyposyoiitej w sprawie „miejsc od-

osobnienia*, czyli — jak się ро-

wszechnie mówi — obozów koncen-

tracyjnych w) najbliższych dniach,

czy nawet godzinach uzupełnione

będzie odpowiedniem rozporządze-

niem wykonawczem i regulaminem

i zacznie w ten sposób faktycznie

działać.
Obozy koncentracyjne nie są no-

wością, nawet w Polsce. W. czasach

wielkiej wojny Austrja używała ich

dla rusinów „moskalofilów", aby

uniemożliwić im porozumiewanie się

z wojskami rosyjskiemi, Były więc

niejako środkiem „zapobiegawczym”.

Niemcy zastosowaiy obozy koncen-

tracyjne wobec legjonów, gdy te

zerwały więzy pod koniec wojny z

państwauii centralnemi.

Po wcjnie „obozy pracy” wpro-

wadziła Rosja bolszewicka, w któ-

rych gromadzono żywioły podejrza-

ne o niechęć do nowego ustroju.

Pózniej zastosował obozy koncen-

tracyjae Hitler w stosunku do žy-

dów, socjalistów i komunistów.

O tych obozach niemieckich szcze-

gólnie głośno krzyczała prasa žy-

dowska całego świata, a przede:

wszystkiem w Polsce. To też, nie

przesądzając tego, jak będąwyglą-

dały obozy izolacyjne w Polsce i

czem one w istocie będą, pozwolimy

sobie zanotować odrazu głos żydow-

ski o nowem zarządzeniu. Bezpo-

średnio po ukazaniu się dekietu, ży-

dowsk: „Hajnt” napisał:
„Nareszcie ujrzano to, co my dawnośmy

już widziei., mianowicie, że taka plaga mu-

si być zaraz usunięta chirurgicznie, Jeżeli

się nie chce, by ona gangrenizowaia caly

organizm państwowy. Według wszelkich

prawdopodobieństw — tak przynajmniej

dyktuje .drcwy rozsądek i tak się spodzie-

wamy — epoka hulania czarnej sotni na

ulicach się skończyła... Rząd postanowił do

mich się wziąć, potraktować ich jako žy-
wioły szkodliwe, które należy trzymać w

odosobnieniu od społeczeństwa ludzkiego.

Tworzy dla nich obozy izolacyjne. Cóż

mamy negować? — możemy tylko powitać

to postanowienie.

Żydzi mie mają więc żadnych

waipliwošci co do potrzeby obozów

koncentracyjnych w Polsce  Pra-

gnęli ich już oddawna. A tyr.czasem
z wynurzeń prasy prorządowej, przy-
najmniej jej części, wynikałoby, iż
sprawa bynajmuiej nie jest tak pro-

sta, Organ naczelnej sanacji „Gaze-

ta Polska“, uzasadniając potrzebę
tego zarządzenia, pisała:

„Zdawałoby się, że jeden, niewiadomo

przez kogv popełaiony mord nie powinien

wpływać na tak zasadniczy zakręt. To

skrytobójstwo nie było, powtarzamy to raz

jeszcze, wyrazem żadnych napięć maso-
wych, nie było skutkiem rozgorzałych na-

miętności politycznych, Przeciwnie, to ono

zmierzało właśnie do zaprószenia ognia.”

I dalej już następuje rozumowa-

nie, że obozy izolacyjne cą jednak

potrzebne, ponieważ — zdaniem pis-
ma — zadecydowała o lein atmo-

sfera terroru, panująca w pewnych

kołach. Ale w pierwszem zdaniu cy-

towanega przez nas ustępu z „Ga-

zety Polskiej" przebija bądz co bądź
znak zapytania, czy sytuacja dzisiej-
sza usprawiedliwia wprowadzenie

tak wyjatkowej instytucji. Nie bę-

dziemy dziś odpowiadali na to py-
tanie ze zrozumiałych powodów.

Chodzi nam narazie o pewne stwier-

dzenia.
A więc w pierwszym rzędzie

trzeba sobie uprzytomnić, że z nie-

słyrhaną radością powitała obozy
izolacyjie prasa żydowska, o czem
zresztą już przed paru dniami wspo-

minaliśmy w przeglądzie prasy a co

potwierdza cytowany przez nas po-

wyżej wyjątek z „Hajnta'.
Z aiemniejszem zadowoleniem

przyjęły je organy tak zwanej

„czwarte; brygady” wszelniego kali-
bru, poczynając od różnych „Expres- |

sów”, a kończąc na prasie konser-

watywnej. Ta ostatnia wprawdzie

z pewnei zastrzeżeniam'. aiw

ski „Czas” naprzykład uważa obozy

izolacyjae za środek zapobiegawczy,

profilak:yczny. Cieszy się, że głos
będzie miał sędzia śledczy, a nie

władza administracyjna, w końct:

zaś pisze:
„Tym jednak teoretykom, ktorzy wpro-

wadzenie obozów koncentracyjnych kryty-

kują i oburzają się nawet na ich wprowa-

dzenie, trzeba odpowiedzieć znanym wy-

krzyknikiem parlamentarzysty francuskiego,

który odpowiadając mówcom, żądającym

zniesienia kary śmierci — zawołał: Niech

panowie złrodniarze pierwsi zaczną!”

Możnaby tu coś odpowiedzieć z

owej anegdoty na temat królika, |

który „pierwszy zaczął”, ale nie;

chodzi nam w tej chwili o ten mo-

ment. Raczej interesuje nas pytanie,

Czy wspólny

(Omawiając zabójstwo min, Pie-
rackiego „Kurjer Poranny*  docho-
dzi do ciekawej konkluzji:

„Jesteśmy świadomi, że dla wzmocnie-

nia społecznych fundamentów ładu i har-

monji wewnętrznej wokół sztandaru racji

stanu, konieczne jest rozszerzenie frontu i

pogłębienie zasal naszej współpracy z

dwoma socjalnemi filarami Rzeczypospoli-

tej: włościaństwem i światem pracy w mia-

stach. Scalenie masy robotniczej i pracow-

ników umysłowych oraz jak najściślejsze

związanie ich z państwem, obok zbliżenia

doń, z natury samej konstruktywnego i

umiarkowanego, elementu  włościańskiego,

zlikwiduje liczne zaułki w naszem życiu

zbiorowem. w których czai się dzikie war-

cholstwo i zbrodnia. Е

W. dalszym ciągu w jednym zna-

stępnych artykułów p. Wojciech
Stpiczyński, składa już niedwuznacz

ną ofertę, skierowaną do opozycyj-

rej lewicy, Oto w imię walki z bli-

żej meokreślonym faszyzmem nawo-

łuje do połączenia z PPS., którą je-

go zdaniem pos. Niedziałkowski
sprowadza na manowce:

Że znaleźliśmy się w momencie, wktó-

rym należy dokonać wyboru: albo dopuścić

swobodny rozwój, przez tajemnicze źródła

fimansowanych bojówek .i prądów faszy-

stowsko-hitlerowskich, by stanąć wcbec

konieczności uruchomienia aparatu dykta-

tury, albo położyć im kres i ocalić warunki

regeneracji i skupienia się sił społecznych

na platformie państwa, a więc mówiąc la-

pidarnie, ocalić demokrację.

„Hajnt* podaje opis odjazdu z

Warszawy do Palestyny grupy emi-
grantów i w związku z tem daje

charakterystykę żydów, jako żywio-

łu nienormalnego, schorzałego.

Odjazd żydów z Polski do Pale-

styny stracił swój poprzedni cha-

rakter pewności siebie:
„Odjazd żydów do Erec Izrael miał

poprzednio zupełnie inny charakter, miał

on kiedyś styl, charakter, opromieniony

wesołemi śpiewami i tańcami żydowskiej

„chojry '+ Obecnie ten odjazd stał sięwstręt

nym, pełnym niepokoju. Ma on cechy pani-

ki, a nie radości. To nie jest odjazd ludzi,

zbierających się do wytworzenia sobie no-

wego ia, lecz ludzi uciekaących od po-

żaru, pół warjatów*.

Żegnanie się żydów sprawia wra-
żenie... pogromu:

„Dlaczego odprowadzanie na dworzec i

żeśnanie się ma mieć charakter katastrofy

narodowej, paniki, pogromu? Dlaczego mają

żydzi tak krzyczeć, a jeżeli już krzyczą —

to dlaczego te krzyki odbijają w sobie lęk,

a nie radość?"

BERLIN, 20.V1. (KAP). Od pew-

nego czasu kierownicze czynniki na-

rodowo - socjalistyczne prowadzą

energiczną wolkę z „krytykami”,

„zrzędami” i „defetystami”, walkę,

z którą nie zsolidaryzował się wice-

kancierz von Papen, podkreślając

swoje odmienne stanowisko w tym

względzie w mowie, wygłoszonej na

uniwersytecie w Marburgu. Kampa-

nja ta jest wyzyskiwana dia celów

walki z Kościołem katolickim i z

chrześcijaństwem wogóle. Dowodem

tego ostatnie wystąpienia ministrów

Goeringa Góbbelsa i Wagnera. |

Premjer pruski Góring w wielkiej

mowie, wypowiedzianej w dniu 18

b. m. na plenarnem posiedzeniu Pru-

skiej Rady Państwa w nowym pała-

cu w Potsdamie, dotykając zagad-

nień religijnych, wważał za stosowne

zapytać, czy Kościół potrafi znów

spełniać swoje zadania czynnika

państwowo - twórczego, „czy też

będzie rczwijał się dalej jako wy-

lęgniarnia krytyki, niezadowolenia i

dokuczliwości!'. :

Równie brutalne było wystąpie-

nie bawarskiego ministra spraw we-

wnętrznych Wagnera na wiecu w

Ingolstadzie. „Prawo do krytyki —

mówił Wagner — ma tylko ten, kto

poświęcił, co ma najlepszego, dla

zwycięstwa naszego poglądu na

= ES  
ze wszystkich uzasadnień i tłóma-

czeń, któremi cała prasa prorządo-

wa mot;wuje potrzebę obozów kon-

centracyjnych. Sformułować to py-

tanie latwo: czy istniejące dotych-

czas normy prawne, mające žwaran-

tować porządek w państwie, były

niewystarczające?

Prasa prorządowa odpowiada, że

nie były wystarczające, Nam się

wydaje, :ż odpowiedź taka nie wy-

czerpuje bynajmniej całości zaga-

dnienią obozów izolacyjnych. Kra-

kowski „Głos Narodu* bardzo oglę-

dnie w icj materji pisze:

„Nie rozstrzygajmy jednak jeszcze te-

1az tej kwestjil Kto wie, co nam przynie- które narzuca się nietylko z powyż-

szej cysaty z „Czasu”, lecz niemal sie jutro! Skrytobójca jest dotąd „niezna-

z prasy.

  

DZIENNIK WILENSKI

front z lewicą?

P. pos, Niedziałkowski boi się faszyzmu,
lecz bardzo pompatycznie potępia też wal-
kę z nim, walkę której sam, siłami PPS.

| przeprowadzić nie zdoła. I znów taktyk
partyjny odwraca się plecami do ruchu ro-
botniczego i do ideałów demokracji, ponie-
waż nie jest zdolny do wielkiej gry, a tylko
do pieniactwa.

Ciekawe tylko co p. Stpiczyński
określa mianem faszyzmu i jak na-
zwałby obecny system rządów w
Polsce. Czy jest to system „ocalają-
cy' demokrację?

To też omawiając artykuły „Ku-
rjera Porannego”, wzywającę, do
wspólne; akcji wyborcze; naAir
mie sanacyjnej wszystkich rol i-
ków, słusznie „Gazeta
Warszawska”:

To już jest zupełnie wyraźna oferta —

zaznacza

Nie dlatego, jakoby PPS. miała monopol,

lub nawe. przewaśę na terenie robotniczym

w Warszawie, ale z uwagi na całą linję po-

Jityczną „Kurjera Porannego", który na każ

powiedzmy otwarcie — pod adresem PPS.+palacu prezydjum

z rzymskiemi
(Kor

Budapeszt, w czerwcu.
Aust:iacki kanclerz Doliiuss spę-

peszcie tylko 24 godziny, z czego
znaczną część musiał poświęcić mię-
dzynarodowej konferencji agrarnej,
która w tym czasie został 7agajona,
jak rówaież wszelkim imprezom re-
prezentacyjnym. Pomimo to jednak
znalazi dosyć czasu, aby z Gómbó-
sem porozmawiać 6 aktualnych spra
wach, dotyczących tak Austrii, jak
i Węgier. Rozmowy odbywały się
przed południem po śniadaniu, kiedy
obaj mężowie stanu mieli sposob-
ność rozmawiać przez godzinę a na-
stępnie wieczorem przed obiadem w

rady ministrów,
gdzie rozmowa trwała około pół go-
dziny. Obie te rozmowy odbywały
się za zamkniętemi drzwiami, bez ja
kichkoiwiek świadków, Z kół, zbli- dym kroku podkreśla swój ścisły związek

z ideologją społeczno-polityczną dawnych
piłsudczyków, tkwiących niegdyś nie tylko

duchem, ale krwią i kośćmi w PPS.

Będzie zapewne na tę ofertę jakaś od-

powiedź, — przynajmniej powinna być,

skoro tak wyraźnie zaproszono „cekawi-

stów" i „fraków” do wspólnego stołu. Bo-

daj jednak ważniejszem od tej odpowiedzi
jest samo zaproszenie. Od strajku murarzy

do ratusza jest dość daleko. Znacznie krót-

sza byłaby już droga z ratusza — dalej. 

 

«Kawałek psychologji żydowskiej».
Tłum żydowski tłoczy się. Ży-

dówka-matka, zapłakana, szuka rże-

komo zaginionei córki, inny żyd wy-

daje okrzyki, że nie może odnaleźć

swoich rzeczy. Goj trafił na ten tłok

i nie mógł wydostać się z ttumu ży”

dowskiego, przeklinał Palestynę,

wszystkich żydów. Żydzi depczą so-

bie po nogach:
„Czy nie może być inaczej? Czy nie

odbija się w tej scenie kawałekpsychologii

narodowej? Czy w istocie jesteśmy ludźmi

chorymi, histerycznymi, nie mogącymi sobie

dać rady? W każdym razie ta scena nie jest

piękna i kto kiedykolwiek widział masowy

odjazd żydów, ten długo będzie miał wra-

żenie przeżytej katastroży, podobnej do po-

żaru lub pogromu”.

Sam żyd patrzy na te sceny życia

żydowskiego z odrazą, cóżdziwnego

że narody aryjskie chciałyby mieć

jaknajmniej podobnych widowisk i
praśnęłyby pozbyć się narodu za-
truwającego atmosferę objawami

chorej psychiki. 
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Walka z Kościołem w Niemczech.

 

świat, Co mnie dziś najbardziej gnę-

bi, to to, że właśnie z szeregówKo-

| scioła pachodzi największa krytyka

państwa narodowo - socjalistyczne- |

go. Może się zdarzyć, że ja jeszcze

raz wmieszam się w tę sprawę, ale

| uczynię to tak, że sprawa zostanie

| ostatecznie załatwiona. *

|my trząsc się na wzmiankę o myśli

| Bożej. Młoda generacja jest śwaran-

| cją przyszłości niemieckiej. Kto nie

chce spełnić swego obowiązku wo-

bec narodu, ten utracił prawo do te-

go, by mógł żyć w Niemczech. |

Antykatolickie akcenty miała

również ostatnia mowa ministra

propagandy Rzeszy Goebbelsa we

Fryburgu n/M. Szczególnie charak-

| terystyczny był końcowy jej ustęp:

„Ruch narodowo - socjalistyczny

stoi na gruncie pozytywnego chrze-

ścijaństwa. Rząd nie może tolero-

wać, by istniejące w Niemczech

przeciwicństwa i konflikty wyzna-

niowe przekształciły się w zatargi.

Pozostawiamy Košciolom, co jest

rzeczą Kościołów, domagamy się

jednak, by Kościół dawał państwu,

co jest rzeczą państwa. Nie chcemy,

by stanowisko nasze zagranicą zo-

stało znów na-ażone na niebezpie-

czeństwo z powodu nowych spo-

rów, mających podobieństwo do Kul

turkampiu“. j 

 

  
, nym sprawcą”. Pościg za nim i śledztwo

ltrwa -- pizypuszczamy — przy użyciu

| wszystkich środków, jakie tylko są wła-

| dzom bezpieczeństwa i sądowym dostępne.

Wynik dochodzeń i śledztwa może uspra-

„wiedliwić wydane zarządzeniei wprowa-

| dzenie „miejsc odosobnienia”...

| Ale, jeśli zabójca pozostanie

| „nieznanym sprawcą* — gdzie znaj-

dzie „Głes Narodu" rozstrzygnięcie

swej kwestji? Czy w tej płaszczyźnie

zresztą stawiana była sprawa w mo-

tywach, przytaczanych przez prasę

sanacyjną?

Wszystko to—są kwestje, k**|przyczyniające się nawet

żonych do węgierskiego premiera,
dowiaduje się korespondent, „Cen-
tropressu', że oprócz rozmów na te-
mat ogólnej sytuacj, polityczneji
oprócz aktualnych zagadnień zagra-
niczno - polity:znych, Gómbós pra-
gnąl omėwienia z Dolliussem ważne-
go problemu, będącego obecnie osią
zainteresowania węgierskich kół go-
, spodarczych,

Zbliżają się bowiem żniwa a za-
razem okres największej próżni w
węgierskiej kasie państwowej, co jed
no wynika z drugiego. Niedawno
wprawdzie podpisane zostały t. zw.
rzymskie protokóły, ale dotychczas
nie doszio do ich ratyfikowania. Te-
go zreszią mie można uważać za
przeszkodę. Chodzi tylko o to, aby.
układy rzymskie zastosowane były
w praktyce, Austrja zobowiązała się,
że „zakupi na Węgrzech 2 miljony
centnarów metrycznych pszenicy po
20 szylinżów za cenntar.  Gómbós
zapewne nie chce powątpiewać o
dobrej woli swego austrjackiego ko-
legi, ale z drugiej strony chętnie wi-
działby jakąś konkretną umowę co
do zbliżających się zbiorów.  _Wę-
grom shodzi o to, aby Austrja o ile
możności natychmiast zakupiła zbo-
że i — co najważniejsza — natych-
miast zapłaciła Z drugiej jednak
strony ;, Budapesztowi wiadomo, że
Austrja nie jest obecnie w stanie
„odrazu zapłacić Węgrom 40 mlijo-
|nów szylingów, które węgierskiej
| kasie państwowej tak bardzo są po-
trzebne. Jasnem jest, że w miaro-
dajnych kołach gospodarczych wę-
gierskich wcale nie myślą o tem, by
Austrja w gotówce į odrazu zapłaci-

 

WiEDEŃ (Fat). „Neue Freie
Presse'* donosi z Ankaty, że doszedł
do skutku układ persko-turecki, na
podstawie którego Turcja przyznaje
Persji dostęp do morza. Persja ma
otrzymać streię  wolracłową nad

BECYDUJĄCA

SANTIAGO DE CHILE (Pat). 
Nie myśli- |

Pomiędzy armjami Boliwji i Para-
gwaju rozżorzała niezwykle krwawa
i zacięta bitwa, w której bierze 
WARSZAWA (Pat). W związku

z zamierzonem uruchomieniem przez
"Bank Polski kredytów na zaliczki
„zbożowe w sezonie 1934/35, mini-
„sterstwo skarbu ustaliio następujące
|warunki tego kredytu:

|dytów nie może przekraczac 30. Vi.
135 r. W, stosuiku do indywidual-
| nych p ożyczko. iorców okres spłat
|tego kredytu inoże być skrócony

STAN ZASIEWÓ
Stan zasiewów głównych zie-

imiopłodów, ustalony na' podstawie
sprawozdań małej sieci koresponden

dzii pod.zas swej wizyty w Buda-,

 

Kredyt. dle: rolnik

| 1) termin ostateczny zwrotukre-

Klopoty Dollfussa i Gombosa
protokółami.

„ wł.)

ła wspomnianą sumę, O ile jednak
chodzi o kompensatę, to trzeba bę-
dzie przeprowadzić tyle rokowań i
1ozmow, że nadejdą żniwa a rolnik

węgierski wciąż jeszcze będzie bo-
|rykał się z trudnościami,

Okazuje się więc, że t. zw. pro-
tokóiy rzymskie wcale nie rozwią-
zują kwestji zboża węgierskiego i
nie usuwają kryzysu rolniczego na
Węgrzech, o co właśnie rządowi wę-
gierskiemu chodziło. Okazuje się też
że treba będzie jeszcze divgich i u-
ciążliwych rokowań pomiędzy austr
jackimi, węgierskimi i włoskimi mę-
żami stanu. Gómbós dlatego nie о-
mieszkał sposobności, by wskazać
Dollfussowi na te właśnie słabe
strony rzymskich protokułów,
względnie aby zwrócić mu uwagę na
konieczność praktycznego  spełnie-
nia przyrzeczeń, danych mu w Rzy-
mie,

Dotychczas nie wiadomo, jakie
wyniki przyniosła rozmowa Gómbó-
sa z Doiitussem, ale trudno wierzyć,
by w ciągu półtorej godziny obaj
mężowie stanu mogli rozwiązać kwe

stje, dlą obu państw tak doniosłą.
Dużo w tym kierunkuzapewne za-
pewne załatwić się nie daio į nie u-
lega też wątpliwości, że Doilfussowi
zależaio bardzo na tem, aby kwestja
ta nie była zbyt szczegółowo roz-
trząsana. Tem też objaśnić można
fakt, że ze swym wyjazdem do Bu-
dapesztu Dolliuss zwlekał do ostat-
niej chwili również fakt, że odra-
zu wczesnym rankiem następnego
dnia wracał do Wiednia. W kołach
budapesztańskich panuje przekona-
nie, że Doilfuss.nie chciał dać Góm-
bósowi sposobności
tej drastycznej kwestji. Wężśierskie
koła gospodarcze mocno zaciekawio
ne są leia, jak przedstawią się kwe-
stja sprzedaży węgierskich produk-
tów rolmych do Austrji. Nie ulega
wątpliwości, że Austrja wywiezie z
Węgier zboże, ale nie wiadomo do-
tychczas, jak za zboże to zapłaci i
kiedy. To właśnie jest pytanie, na
które węgierskie koła gospodarcze
już teraz chętnie usłyszałyby jasną
odpowiedź. Odpowiedź na to pyta-
nie miała według jednych paść już
podczas wizyty Dollfussa w Buda-
peszcie, według innych zaś odpo-
wiedzi na to pytanie spodziewano się
już bezpośrednio po rozmowach
rzymskich. Czy taka odpowieź była
dana, nikt z kół gospodarczych na
Węgrzech nie wie,

Wi, Karnecki, 
 

Układ persko-turecki. `
Morzem Czarnem koło Irapezuntu
i nad Morzen: Śródziemnem kolo
Mersiny. Oprócz znaczenia $ospo-
darczego układ ten posiada także
wielkie znaczenie strategiczne.

BITWA W WOJNIE
BOLiWJI Z PARAGWAJEM

„udział 50.000 żołnierzy. .Bitwa ta;
| może być decydująca w wojnie o
prowincję Chaco.

 

DY TWPRZGS AUGTR.

#

cow.

do IV. 355;
2) jako normę wysokości zalicz-

i udzielonej volnikowi pożyczko-
biorcy ustala się od 100 k5. żyta i
owsa zł. /, jęczmienia zł. 8, psze-

|nicy zł. 10;

3) mstytucje przeprowadzające
kredyt nie mogą brać od rolników
pożyczkobiorców więcej niz 4 i pół
proc. w stosunku rocznym.

W W CZERWCU.
wiele wpłynęły ma poprawę stanu
upraw ze względu na niedostatecz-

|ną ilość opadów oraz ze względu na

do omawiania |

tów rolnych Głównego Urzędu Sta-| trwające zimno i wiatry, Ź ogólnej

tystycznego, przedstawiał się wdn. liczby odpowiedzi korespondentów

5 czerwca przeciętnie dla całej Pol- | 37 proc. stwierdziło, klęskowo mały

następująco (pierwsza liczba w na-
wia.ie oznacza « am zasiewów w dn,
15 maja r. b., druża — w dn. 5 czer-
wca 1933 r.): pszenica ozima 2,9
(3,0 — 3,3), żyto ozime 2,9 (2,8—3,4),
jęczmień ozimy 2,7 (2,7—31), psze-
nica ja a 2,7 (2,8—3,1), żyto jare 2,5
(2,4 — 2,7), jęczmień jary 2,7 (2,7—
2,9), owies 2,7 (2,8 — 2,8), ziemniaki
2,8 (w dn. 5 czerwca r. ub. 2,8]

Stan zasiewów pszenicy i owsa
w pierwszych dniach czerwca nie-
znacznie się pogorszył w porówna-
niu ze stanem z połowy maja Stan
jęczmienia pozostał bez zmiany,
Wyjątek stanowią tylko zasiewy-”
ta, które nieco się polepszyłzedza-

Długoirwała
jąca obecny okres= się temperatu-
oraz nagłe ohJiowie mają aż do.
ry w die*żymrozków — spowodo-
nor”w całym kraju niekorzystne|
„arunki dla wegetacji roślinnej,

do zaha- |

susza. wozdawczy, | 
muszą dziś pozostać bez « ŻYcia| mowania jej rozwoju.
dzi. A przecież kied*-

przynieść po””
spadły deszcze,

Jednocześnie z ochłodzeniem się
które jednak nie-

ski w stopniaca kwalifikacyjnych|| stąn wilgoci w roli, 42 proc. — nie-

| dostateczny, a tylko 21 proc. — do-
słateczny. Przeszło połowa korespon
dentów doniosia 0 niedostatecznej
ilości ciepła dla wegetacji roślinnej.
Brak wilgoci dał się odcżuć najsil-

niej w woj. południowych i-w woj.|

poznańskiem, Chłody i s0cne przy
mrozki, szczególnie uszkodziły nie-
które warzywa w osródach, zasiewy
jare i miejscąm” Wczesno ziemniaki,Niesprzyysjaćć warunki  atmo-
czo odbs Się, wwiększym

Pago pi*Ulzystnie na zbożach
jaryc -£ na ozimych. Z tych ostat-

„A bardziej ucierpiało żyto, gdyż
%yrosio niedostatecznie przed kło-
sowaniem, kwitnienie zaś jego odby-
wało się często w warunkach niepo-
myślnych. W, zystkie powyższe czyn
nki spowodowały również, że stan
słomy jest gorszy, х

Wielu korespondentów donosi o
+ paszy - wyżywienia inwen-
arza z powodu nikł
pastwisk i konto 2

Sady kwitły dość obficie, jednak
61 proc. ko.espondentów stwierdza

Kandydat na ministra
spraw wewn.

W Warszawie wymienia się je-
szcze jednego kandydata na opróż-
nione stanowisko ministra spraw
wewnętrznych. Jest nim znany ad-
wokat sanacyjny, prezes Naczelnej
Rady Adwokackiej, mec. Paschalski,
który doniedawna jeszcze piastował
czołowe stanowisko w „Strzelcu”,

Nowy rektor
we Lwowie.

We Lwowie w Uniwersytecie
Jana Kazimierza odbyły się wybory
nowego rektora na przyszły rok aka
demicki. Wybrano prof. Bujaka, któ
ry ze względu na stan zdrowią przy-
jęcia tej godności odmówił, Wi dru-
giem głosowaniu został wybrany
ośmioma głosami na 15 głosujących
prot, Czekanowski,

Koło gospodarcze
a „Legion Młodych".

Ag. „Press“ podaje następującą
wiadomość:

„Wi kołach gospodarczych mówi
się o prowadzonej na terenie poszcze
gólnych przedsiębiorstw przemysło-
wych przez kierownika biura kar-
telowego minist, przemysłu i han-
dlu akcji, zalecającej poparcie spe-
cjalnego wydnwnictwa  „Legjonu

Młodych”, i
Koia gospodarcze są dość zasko-

czone tą akcją, zwłaszcza, że prowa
dzona ona jest po ostatniej głośnej
enuncjacji b. premjera  Prystora.
Sfery gospodarcze przyznają, że cel
wydawnictwa, a mianowicie uczcze-
nie 20-lecia czynu leśjonoweżo jest
godny poparcia. Mało jest też praw-
dopodobne, aby cena ogłoszeń w
tem wydawnictwie, wynosząca 300
— 1000 złotych, zrujnowała naszych
baronów węglowych, cukrowych lub
żelaznych,

Niepokój natomiast w kołach
$ospodarczych wywołuje fakt, iż

wanych dobrowolnych podatków
nie została zahamowana, lecz rośnie
dalej.

Z iego wynika, że p. Prystor so-
bie, a „dobrowolne podatki* też so-
bie, czyn niedość mówić, ale trzeba
też coś zrobić, aby nastąpiła zmiana.

Rozbijanie
adwokatury poiskiej.
Od lat z górą dwudziestu działa

w Polsce Związek Adwokatów Pol-
skich, który wziąwszy swój począ-

" tek we Lwowie, objął niebawem sie-
| cią swoich Kół całą Polskę.

„ Siedzibą Zarządu głównego teśoż
Związku był Lwów 1 trzeba przy-
znać, że mimo zaośnionych stosun-
ików polityczno - partyjnych w na-
szem „połeczeństwie, kierównictwo
Związku umiało zawsze utrzymać w
łonie Związku wzorową i harmonij-
ną współpracę, Cel bowiem, jaki
przyświeca Związkowi, a to posta-
wienie i utrzymanie polskiej adwo-
katury na wysokim piedestale szczyt
nie pojmowanych zadań tego stanu,

| był równie drogim wszystkim człon-
kom bez różnicy przekonań politycz
nych. To też wszyscy jednoczyli się
w tej pracy.

Atoli powstałe niedawno w War-
szawie zrzeszenie adwokatów, nazy
wający:h się Kołem adwokatów
Rzeczvopspolite: Polskiej, czyli krót
ko „Karp' przybrawszy cele ściśle
partyjne, rozpoczęło niebawem zu-
pelnie niepoczytalną robotę rozbija-
nia jedzości w adwokaturze polskiej,
której poza Poznańskiem grozi wszę
dzie zaiew żydów względnie Rusi-
nów i która tylko w zwartej solidar-
ności može oprzec się temu zalewo-
wi.

 
 

Ostatnio wreszcie tenže „Karp“
powziął uchwaię, że członkom, jego
zakażuje się bczwarunkowo należe-
nią do innych zrzeszeń adwokac-

Lidcha, wymieniając między innemi
także "wiązek Adwokatów Polskich

Ponimąwszy inne srodowiska jak
donosi „Kurjer Lwowski” — ten ob-
|jaw  zsciekłości partyjnej będzie
zdolny na terenie lwowskim wywo-
łać rozłam oraz zupełne osłabienie i
tak juz bardzo nielicznej tutejszej
adwokatury poiskiej,

Na:azie liczy wprawdzie „Karp“
we Lwowie tylku dwu członków.

Podobno dwaj ci członkowie
wręcz pod przymusem tylko wystą-
pili ze Zwaązku -Adwokatów  Pol-
skich, .ecz należy się obawiać, że ta-
kiej samej presii ulegnie także pew-
na ilość dalszych członków Związku
i w tem sposób w miejsce dawnej
harmo: nej współpracy dla dobra
polskie) adwokatury, rozpocznie się
na kresach wzajemna walka dwu sła
bych zrzeszeń -polskich adwokatów
co zredukuje znaczenie ich wobec
innych rarodowości do zera.

Niepoczytalność omawianej u-
chwały „Karpia, inspirowanej przez
ekstremistycznych karjerowiczów
warszawskich, występuje tem jaskra
wiej, skoro się uwzględni, że przeciw
tej uhwale wystąpili stanowczo
choć na: tacykoryfeusze
samacyjn., jak adwokaci i Bo-ak j aci Car i Bo znaczne wystąpienie szkodników,

wbrew nadziejom fala niespodzie-. 
 

 



 

JAKA Dziś BĘDZIE POGODA?
Wilenskie, Wołyńskie i Mało-

polska Wschodnia: przeważnie po-
chmurno z miejscowym deszczem i
skłonnością do burz.  Chłodniej.
Umiarkowane wiatry zachodnie i
północno-zachodnie.

Pozostałe dzielnice: zachmurze-
nie zmiesne z przelotnym deszczem.
Temperatura bez zmian. Umiarko-
wane wiatry zachodnie i północno-
zachodnie.

LYŻURY APTEK:
Dzis w nocy dyżurują następujące

apieki:
Sukc, Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef  16-31,, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef. 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.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Msza św. na intencję mło-

dziezy. Staraniem Narodowej Or-
ganizacji Kobiet odbędzie się w so-
botę (jutro) o godz. 8-ej rano w ka-
plicy Ostrobramskiej Msza św. na
intencję młodzieży.

mieślników wileńskich. W, dniu 24
b. m. śladem lat ubiegłych Związek
Cechów w Wilnie organizuje piel-
grzymkę do Kalwarji. Zbiórka w
kościele św. Ducha o godz. 7-ej rano.
— Pielgrzymka cechu piekarzy

do Kalwerji wyruszy w niedzielę z
kościoła św. Ducha (po-Dominikań-
ski) o godz. 7-e;j rano po Mszy św.
Proszeni są o wzięcie udziału człon-
Kkowie cechu i sympatycy.

Z MIASTA.
— Otwarcie X zjazdu Związku

Muzeów: W sobotę, dnią 23 czerw-
ca br. o godz. 10 rano w Auli Ko-
lumnowej Uniwersytetu Stefana
Batorego nastąpi uroczyste otwarcie
X Zjazdu Zwią: ku Muzeów w Pol-
sce.
— Na zjazd do Gdyni. Z Wiina

wyjeżdża liczna delegacja inżynie-
rów kolejowych na trzydniowy zjazd
do Gdyni. Zjazd rozpoczyna się w
dniu 24 bm.
—Majątki wystawione na licy-

tację. Dowiadujemy się, iż w mies.
lipcu będzie wystawionych na licy-
tację około 100 majątków, folwar-
ków i dworów z terenu woj. pół-
nocno-wschodnich. Dobra ziemskie
wystawione są na licytację z powo-
du znacznego zadłużenia zarówno
z tytułu długów państwowych jak
również i prywatnych.
— Litwini skupują dalej nieru-

chomości. Tymczasowy Komitet Li-
tewski prowadzi pertraktacje z kil-
ku właścicielami domów w Wilnie,

| celem nabycia kamienic. Chodzi tu
o trzy domy, znajdujące się w śród-
mieściu.

SPRAWY MIEJSKIE

— Uprawomocnienie się wybo-
rów do Rady Miejskiej. Wczoraj o
godz. 7 wiecz. upłynął 7-mio-dniowy
termin, wyznaczony przez Główną

Komisję Wyborczą na składanie
protestów wyborczych w związku
z odbytemi ostatnio wyborami do
Rady Miejskiej. W terminie przepi-
sanym żaden protest nie wpłynął.

W! związku z tem wybory automa-
tycznie uprawomocniły się,

Pierwsze inauguracyjne  posie-
dzenie nowej Rady Miejskiej zwo-
łane zostanie prawdopodobnie do-
piero w sierpniu.
— Roboty na Antokolu. Po sko-

paniu wzniesienia na ul. Tad. Ko-
ściuszki magistrat kończy już ukła-

danie na tej ulicy kanału. Wkrótce

rozpocznie tam roboty dyrekcja
pocztowa przy układaniu podziem-

nego kabla telefonicznego, poczem

 
—Pielgrzymka do Kalwarji rze-| WY

KRONIKA.
ma nowe wzmożone oświetlenie.
Lampy zawieszone będą na spe-
cjalnie sprowadzonych efektownyc
słupach zelaznych, które oświetlać
będą jezdnię i chodniki z obu stron.

SPRAWY WOJSKUWEŁ.
—Dzis przed komisją poborową

winni stawić się ochotnicy, urodzeni
w latach: 1914, 1915 i 1916, oraz po-
borowi rocznika 1912 i 1911, którzy
z jakichkolwiek powodów nie ure-
gulowali dotychczas swego stosun-
ku do wojskowości z nazwiskami,
rozpoczynającemi się od litery L
do Z włącznie.

POCZTA i TELEGRAF.
— Zlecenia inkasowe. Minister-

stwo Poczt i Telegrafów wprowa-
dziło z uuiem 1 lutego br., niezależ-
nie od isiniejących dotychczas zle-
ceń pocziowych weksli i innych do-
wodów dłużnych, nowy dział służby
pocztowej, mianowicie „zlecenia in-

kasowe do sumy 50 zł. bez żad-
nych dokumentów wierzytelnościo-

ch, '
SHRAWY ADMINISiRACYJN,
— W związku z wyjazdami na

letniska «aktualną stała się obecnie
sprawa wymeldunków. W związku
z powyższem zanotowano dość licz-
ne wypadki, że rządcy domów wy*
meldowują na kartkach koloru bia-
łego osowy udające się na letnisko
lub uriop. Zaznaczyć należy, że oso-
by wyjezdżające na urlopy lub let-
niska, nie mają żadnego obowiązku
wprowadzania zmian  meldunko-
wych. Na mieiscu, a więc na let-
nisku lub w miejscowości kuracyj-
nej zameldowują się na kartkach
zielonych na pobyt czasowy. Jedy-
nie osoby w wieku wojskowym (od
18 do 50 lat), podlegające przepi-
som 0 meldunkach wojskowych,
o ile wyjeżdżają zagranicę lub na
urlop ponad 2-miesięczny, muszą
wymeldować się na kartkach zielo-
nych.

HANDEL I PRZEMYSŁ
— Produkty żywnościowe dro-

żeją. Jak stwierdziła inspekcja han-
dlowa, w ubiegtym tygodniu ceny na
rynkach wileńskich zlekka zwyżko-
wały. Stwierdzono jednocześnie
wzmożony dowóz owoców, młodych
ziemniaków, jarzyn i warzyw.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Wybory do Wileńskiej Izby

Rzemieslniczej. Onegdaj wieczorem
odbyło się posiedzenie Główne: Ko-
misji Wyborczej, desygnowanej do
przeprowadzenia wyborów do Wi-
leńskiej izby Rzemieślniczej. — Ко-
misji przewodniczył. radca woje-
wódzki, p. Bohdan Aleksandrowicz.
Wobec zgłoszenia jednej tylko listy
we wszystkich 4 obwodach, na ja-
kie podzielony został zasięg dzia-
łalności Wileńskiej Izby Rzemieślni-
szej, komisja postanowiła wyborów
nie przeprowadzać, zatwierdzając
przedłożoną listę kandydatów na
radnych.

Powsiaje ty:ko pytanie, jak wyj-
dzie na tym zgodnym „wyborze”
rzemiosło polskie, Wątpliwości
swoje już wypowiedzieliśmy...

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Przedstawiciele S. M. P. wy-

jeżdżają na zlot do Gdyni. Wobec
zakończenia przygotowań Związek
Młodzieży Polskiej w Wilnie ustalił
termin wyjazdu delegatek i delega-
tów poszczególnych S. M. P. do
Gdyni na zlot ogólnopolski, który
odbędzie się w ramach „święta
morza'. Poszczególni delegaci przy-
będą do Wilna 28 i w dniu 29
wspólnie udad:ą się przez Warsza-

BZIENNIK WILEŃSKI

ODCZYTY.:
Stowarzyszenie Techników

Polskich w Wilnie w lokalu własnym
przy ul. Wileńskiej Nr. 33. Dnia 22
|czerwca r. b. o godz. 19,30 będzie

| Ul. Tadeusza Kościuszkt otrzy- wygłoszony przez p. inż. W. Barań-

| skiego — dyrektora Izby Przemy-
' słowo-Handlowej w Wilnie, referat w
|reasumujący cykl odczytów, wygło-'
,szonych w Stowarzyszeniu Techni-
ków, obrazujących „Potrzeby Ziemi
Wileńskiej, dla podniesienia jej sta-|
nu gospodarczego”.

Referat dyrektora W, Barańskie-
$o poprzedzi odczyt p. dr. A. Dmi-,
trjewa „O potrzebach przemysłu
Ziemi Waleńskiej',

Wstęp wolny 1 bezpłatny. Osob-,
me zaproszenią rozsyłane nie będą.

SPRAWY SZKOLNE,
— Kolonje letnie, StaraniemCen- |

trali Opiek Rodzicielskich w Wilnie
zorganizowano wzorem lat poprzed|
nich w b, r. kolonje letnie dla A
dzieży szkół średnich. Grupa dziew- |
cząt wyjechała w dniu 18 bm. do,
Kukawski, grupa chłopców w: dniu)
19 bm. do Nowych Święcian.

Kuratorką kolonij letnich z ra-
mienia Centrali jest p. Marja Cie-|
chanowiczowa. !

Mlodziež ma zapewnione na ko-
lonjach rależytą, wykwalifikowaną
opiekę i racjonalne odżywianie.
— Doroczny popis publiczny uczn.

Konserwatorjum odbędzie się w nie-
dzielęo godz. 13. Popisywać się
będą klasy: fortepianu, skrzypiec,
śpiewu soloweśo, instrumentów dę-
tych i orkiestrowej, Karty wstępu
otrzymać można w  sekretarjacie
Konserwatorjum (ul. Końska 1) od
godz. 4—7 wiecz. i

ŻYCIE AKADEMICKIE.
— Uroczyste otwarcie sezonu wi

Akademickiej Kolonii w Legacisz-|
kach. W/ dniu 24 bm. przy udziale|
przedstawicieli starszego społeczeń-|
stwa odtędzie się uroczyste otwar-
cie sezonu w Akademickiej kolonii
wypoczynkowej w  Legaciszkach.!
Smaczne 1 obficie przygotowane po-|
siłki, plaza, tenis, siatkówka i taniec!
przy doborowei orkiestrze $waran-
tują miie i wesołe spędzenie czasu.
— Koleżanki i koledzy IV-go

roku prawa proszeni są o przybycie
w dmiu 23 bm, (sobota) o śodz. 13
na dziedziniec im. Piotra Skargi ce-
lem dokonania wspólnej fotografji.

SPRAWY LITEWSKIE.
— Litewskie obczy letnie. Or-

ganizacje litewskie szkolne 1 opie-
ikuńcze na terenie Wileńszczyzny
uruchomiiy cztery obozy letnie i
kilka koionij harcerskich, W obo-
zach letnich miodzież szkoina spę-
dzi lato. Kolonje dla harcerzy i mło-
dzieży szkół powszechnych urzą-
dzone są w majątkach i folwarkach
ostatnio nabytych w drodze licyta-
cyj, bądź też bezpośrednio z rąk
polskich. Ogółem w kolonjach i obo-
zach spędza ferje 500 dzieci.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
—Emigracja żydów. W miesięcu

lipcu opuszcza Wilno większa gru-
pa młodzieży żydowskiej, która wy-
jeżdża do Birbidżanu. Również z
terenu Wileńszczyzny opuszcza oko-
ło 100 zydów swe osiedla i na stałe
przenosi się do Palestyny.

WYPADKI.

— Znowu nieszczęsliwy wypadek!
przy miejskich robotach ziemnych.'
Robotnik _ Radziwił / Władysław,
(Lewo-Żoinierski 5—2), zatrudniony
przy robotach ziemnych przy ul.
Kościuszai, został przygnieciony wa- į
gonetką z piaskiem. |

— Nieszczęśliwy wypadek amatora go-,
łębi Siankiewicz Władysław, lat 13, syn,
dozorcy domu Ni. 29 przy ul. Mostowej,
wszedł na dach jednopiętrowego domu, by
postraszyc gołębie skąd spadł na ziemię
doznająz silnego wstrząsu  wewnętrzrego

  wę do Gdyni. W Gdyni zabawią natychmiast ulica zostanie wybru-

kowana.

НЕЛ ПВОСЯЕОСОЕИЕСРОСЫЕЙН ОНАИЧСНИВЕННЕ:ЗДВЕВЕТРЕВИЗЕЙ

Z wędrowek po
„Och móc wyczerpać wszyst-

kie uroki, czary i cuda te ziemi!”

Stanisław Przybyszewski.

„Pod względem malowniczošci

powiat Oszmiański w rozmaitość i

powabsiość kra:obrazów niepowsze-
dnio obfity”, Tak pisał przed nie-

spełna 40 laty Czesław Jankowski,

tak się przedstawia w ogólnych za-

rysach oblicze Oszmiańszczyzny w

dobie obecnej. Wdzięk swój zaw-
dz'ęcza Ziemia Oszmiańska boga-

ctwu formacji krajobrazowych, a co

za tem idzie, kvlejdoskopowej zmien

ności wiaoków. Dominujący motyw

krajobrazu stanowią tu pokrywające

znaczną część powierzchni powiatu,

o kopulastych gdzieniegdzie szczy-

tach, wzgórza ialiste, bądź ciągnące

się pasm: mi, łagodne miejscami, ka-

pryśne gdzieindziej, wyniosłości.Sil-

mie garbiący się teren, przechodząc

w płaszczyzny. daje zamknięte sto-

kami wzgórz kotliny, a wzdymające

się w wyniosłosci równiny tu i ow-

dzie efaktowne tworzą parowy i wą-

wozy. W kotlinach barwiste ścielą!

się łąki, do wzgórz tulą się žęstoliš-

«ciem ocienione osady ludzkie, w

barwną układające się mozaikę, ka-

mieniste, małe i wąskie zagony

chłopskie nędzisym szumią kłosem,

gęsto wśród pól rozsiane gaje nie-

odiączny stanowią atrybut krajo-

3—4 dni i powrócą do Wilna w,
pierwszych dniach lipca r. b

oszmianszczyžnie.
szatę leśną zasobnych stron Osz-

miańskich. — Dewastacja objektów
leśnyci w dużej mierze zmieniła o-

blicze terenu, wraz bowiem z zagła-

dą lasów odarto z uroku krajobraz

okolicy, pozbawiono go przyrodzo-

nei ozdoby. Gdziebądź okiem rzu-

cić — żałosne szczątki lasów, lub

ich reminisceacje w postaci zieją-

cych pustką, „żółtym piaskiem 2

drobną trawą przytrząśniętych”,

wydmisk. Kędy wzrokiem sięgnąć—

resztki ; pozostałości lasów lub ich
cmentarzyska...

Drugim czynnikiem, który obli-
cze osolicy przekształca w sensie

uszczuolenia jej estetycznych war-

tości, jest znikający z widowni daw-

nego typu dworek wiejski, szlachet-

nością formy i swoistością stylu ku

sobie pociągający. W miarę zanika-
nia dworków, ich otoczenia wyzby-
wa się pierwiastków swoistości i od-
rębnoś.i, zmodernizowana okolica

przestaje byś sympatyczną i zajmu-
jącą, coraz bardziej staje się obcą,

coraz więcej nieprzystępną. Ilekroć

mowa o motywach piękna krajobra-
zowego Oszmiańszczyzny, nie da się

pominąć milczeniem i takich szcze-

gółów struktury krajobrazu, jakiemi

są drogi i dróżki tutejsze, niewygod-

ne, męczące i uciążliwe wprawdzie

szcześćlnie, gdy bezmierne przeci-

nają piaski, ale jakże w malownicze brazowy tak niedawno jeszcze w widoki bogate. gdy pod osłoną od-

i ogólnegc potłuczenia ciała. Odwieziono
Stankiewicza do szpitala żydowskiego w
stanie ciężkim.  

wiecznych drzew w: szumiące zbóż
rozmai:ych łany, lub w zielony ko-
bierzec łąk bujaych zapadają, gdy w
fantastyczne układając się skręty,
przez ieśne przebijają się wertepy.
Czy to piasczysty trakt, przez pła-
czące grzozy stizeżony, czy ocienio-
na ale'ą z prastarych lip droga, do
ukrytego w gęstwie drzew dworku
cichego prowaaząca, czy wreszcie
szpalerem ilch czarnych obramowa-
na, nad brzegiem modrego stawu
biegnąca grobla, — każdy z tych
fragmentów, z odpowiednim nastro-
jem otaczające! przyrody zharmoni-
zowany, substrat piękna rodzimego
krajobrazu tworzy.

Wycieczka moja po Oszmiań-
szczyźnie miała na celu poznanie
mało tu dotychczas znanego skraw-
ka ziemi Osziniańskiej, pod wzglę-
dem malowniczości, być może, u-
stępującego innym tych stron zakąt-

kom, temniemniej zwiedzenia god-
nego, skrawek ten bowiem, uro-
kiem wspomnień przeszłości owia-
ny, w pamiątkowe obfituje miejsco-
wości. Wynajętą na st. kol. Oszmia-
na chłopską furmanką udałem się do
Borun przez Żuprany i Kucewicze.
Od Żupran dro$ża na przestrzeni kil-
ku kilometrów  falistemi wije się
wzgórzami, głęookie miejscami pia-
ski p:zerzyna, nużącą jednak nie
jest. Po prawej stronie — malowni-
cze pobrzeża w zakrętach płynącej,
kapryśrie wirującej Oszmianki, po 

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyński, Dziś i jutro o godz. 8 m. 30

wiecz. Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar-
dyńskim gra w dalszym ciągu doskonałą ko-

medję muzyczną „Moja siostra i ja”, która

obfituje w szereg przezabawnych sytuacji
tryskających prawdziwym humorem i wer-

а.
— Niedzielna popołudniówka w Teatrze

Letnim. W niedzielę o godz. 4-ej przedsta-
wienie popołudniowe wypełni komedja mu-
zyczna p. t. „Moja siostra i ja.
— Najbliższa premjera w Teatrze Let-

nim. W przyszły tygodmiu, we czwartek od-
będzie się premjera doskonałej komedji
p. t. „Zamknięte drzwi” z gościnnym wy-
stępem artystki teatrów Lwowskich i Ka-
towickich p. Z. Barwińskiej.
— Teatr muzyczny „Lutnia”. „Bohate-

rowie" — operetka Oskara Straussa, co-
dziennie wypełnia repertuar Teatru mu-
zycznego „Lutnia”, W roli głównej Janina
Kulczycka tworzy prawdziwą kreację.

Ceny letnie. Wycieczki i akademicy
korzystają z ulg biletowych.
— Niedzielna popołudniówka w „Lutni*

W. niedzielę o godz. 4 po poł. po cenach
propagandowych odegrana będzie najpo-
pularniejsza operetka „Orłow” z występem
Janiny Kulczyckiej, Dalsza obsada premje-
rowa. Ceny propagandowe,

Polskie Radjo Wiino.
Piątek, dn. 22 czerwca.

6.30: Pieśń. 6.35: Muzyka. Dziennik po-
ranny, 11.57: Czas Hejnał, Kom. meteor.
Przegląd prasy. 12.10: Koncert. Dziennik
poł. 13.05: „Portrety' — audycja muzyczno-
poetycka. 13.55: „Z rynku pracy”. Wiad.
eksport. Gsełda roln. 16.00: Koncert chór.
16.25: Koncert solistów. 17.00; Audyca dla
chorych. 17.30: Koncert (płyty). 18.00: „Na
pińskich biotach“. 18.15: Rec. śpiewaczy
J. Czaplickiego. 18.45: „Co się dzieje w
Wilnie?" — pog. 19.15: Kwadr. lit. 19.30:
Rec. śpiew. M. Trąmpczyńskiego. Wiad.
sport. Myśli wybrane.  Wileńskie wiad.
kol. 20.12. Koncert symfoniczny. Dzien-
nik wieczorny. 21.00: Trąbka i capstrzyk.
Codz. odcinek powieściowy. 22.00: „Kraj
dalekiego Zachodu — Marokko* — felj.
22.15: Koncert życzeń (płyty). Kom. met.

Z ZA KOTAR STUDJO
Na pińskich błotach.

Słowo „Polesie” brzmi wciąż jeszcze w
naszych uszach nieco egzotycznie. Polesie
bagniste, moczarowate wydaje się tak da-
lekie, że prawie nic o niem nie wiemy.
Pińsk, stolica tego kraju, jest jakby bramą
wypadową na ten nasz dżunglasty, borami
zasłonięty od świata Wschód. Miasto zdo-
bi piękny herb, nadany przez Batorego —
napięty łuk ze strzałą gotową do wylotu.
Rodzajowy i płastyczny obraz tej ziemi
znajdą radjosłuchacze w piątkowym repor-
tażu Kazimiery Muszałówny, o 18.

Piątkowy koncert symfoniczny
transmitowany będzie ze studja rozgłośni
warszawshiej na całą Polskę o godz. 20.12
w wykonaniu orkiestry symfonicznej oraz z
udziałem świetnego pianisty prof. Józefa
Turczyńskiego.

Ruch. wydawniczy
Na księżycu jest życie.

Ostatnie badania słynnego astronoma
amerykanskiego Pickeringa, ktory przy po-
mocy poiężnego teleskopu badał powierz-
chnię księżyca, a szczególnie otoczenie du-
żego krateru  Eraiostenesa, wielokrotnie
zaobserwował cienie, zmieniające się w
szczególny sposób Widać było wyraźnie
duże piamy, ciemne i zmieniające swoją
wielkość, a przesuwające się w różne stro:
ny po dnie krateru. Przytem ше zdarzyło
się, żeby ten ruch przedostał się poza gra-
nicę krateru. Niemożliwe, żeby to były cie-
nie, bo w takim razie musiałyby zachować
zawsze te same wielkości, zależnie od stop-
nia naświetlenia go przez słońce, A więc
przyczyną tych ruchów musiała być inna.
To co zadziwiło amerykanina, musiało być
cieniem wielkich gromad istot żyjących

Niezmiernie ciekawy artykuł o naj-
nowszy 4 badaniach i odkryciach na księ-
życu przynosi ostatni (25-ty) numer popu-
larnego 'yvgodnika „Ilustracja Polska“, jak
zawsze bogaty w treść i fotosy. Znajdujemy
w nim reportaże z ostatnich wypadków w
stolicy 1 całym kraju, ciekawe korespon-
dencje z zagranicy, niezwykle interesujący
feljeton o więzieniu w Rawiczu, ostatnie
wypadk. sportowe, film, teatr, a oprócz te-
go boga'e działy stałe, intesująca powieść,
szarady, humor, szachy, brydż, kącik mło-
dzieży, dział mody : spraw kobiecych. Cena
numeru .ylko 45 groszy. ‹

„Iustracę Polską“ nabywać można u
wszystkich kolporterów i w administracji
„Dziennika Wileńskiegi", Wilno, ulica Mo-
stowa Nr. 1.

Popierajcie Polską Macierz
' Szkolną.

  

we, dalej przeikana zagajami licho
|uprawna i skąpe plony dająca sza-
chownica pól ornych; w sinem odda-
leniu niewyraźnie zarysowują się
kontury sennej wioski i błękitnawa
smuga lasu na skraju mglistego ho-
ryzoniu, — W. miarę zbliżania się
Au mato inteiesującej wiosce Kuce-
wicze, coraz większe odsłaniają się
przestrzenie ogołoconych z lasu pa-

górków i wydm piasczystych, —

świadectwo rabLunkowej gospodarki
Nowosiółek, symbol zdegenerowa-
nych ludzi! — Szlak Kucewicze-Bo-
runy raprawdę jest piękny. Źródło

piękna tkwi tu przedewszystkiem w
uroku niezwykłej rozmaiiości wido-

ków, jak również w niewyczerpa-

nem bogactwie kolorystycznych od-

cieni dalekich perspektyw. W pobli-

żu Borun wrzyrająca się dotychczas

w garbate wzgorza droga biegnie na

przestrzeni kilometra przez gęstwę

pięknego lasu, na wyrąbanie podob-

no przeznaczoneżo. Kto go na za-

gładę skazał, jakie względy tem po-

sunięciem kierowały, nie umiem po-

wiedzieć, Pewnem jest to tylko, że
znaczony wspaniałemi dębami las

podboruński wchodzi w skład ma-
jątku Anionowu, gdzie się mieści
obecnie szkoła rolnicza, że wycię-
cie jego w sposób bardzo ujemny
odbije się na wyglądzie krajobrazu.
W zas:kniętej wyniosłościami zielo-
nej dolinie rozsiadła się uczniami
swemi siynąca Alma Mater boruń-
ska. Lśni się i polyskuje zdaleka bia- lewej — porastające pochyie zbocza

wyniosłości anemiczne borki sosno- łością :iurów dawny klasztorBazyl-

| Mówiąc o stanie szkolnictwa rol-

|niczo-zawodowego, można powie-

|dzieć, że jest upiakany, że stoi na
| możliwie najgorszym poziomie i to

na terenie szerszym, niż granice ad-
minisiracyjne województwa  Wileń-
skiego w zasięgu wpiywów U.S.„B,,

wspólnych  specyticznych warun-
kach >spoiecznych i gospodarczych.
Marzy na myśli wojewodztwa Wi-

lenskie, INowogiódzkie, Poleskie i
wschód białostuckiego, Jest to jed-
na czwarta część obszaru całej Ро!-
ski co do powierzchni, mająca 10%
ludnoś:1 catego państwa.

Ta część Fuiski zasięgu Uniwer-
sytetu Waieńskiego to kraj najściślej
rolniczy, pozbawiony wszelkiego
przemysiu, najsiedniejszy w całej
Kzeczypospolitej Polskiej, tem cha-
rakterystyczny, że pod względem
rolniczym nie est samowystarczal-
ny Puwodem tego jest niski stan
kultury iudnośc:, mający swe źródło
w tem, że szkolnictwo rolnicze stoi
jak najsorzej, N« tym obszarze szkol
no - rviniczym który nazwę Wileń-
skim, są umożiiwione studja wyższe
roinicze w U.S.i5. w Walnie, jest jed-
na średnia szko.a rolnicza w Žyro-
wicac1 w pow Słonimskim i kilka
niższych szkół rolniczo - zawodo-
wych.

Analizując roszczególnie każdą z
uczeln: niożliwe, że ocenę należało-
by wydac bardzo dodatnią, wszakże
na stam szkolnictwa składa się nie-
;tylko poziom puszczególnej szkoły i
wartosć wykładów, lecz ilość i ja-
kość słuchaczy i w przyszłości
wpływ icn na życie. Że siuchaczami
jest tak, iż gorzej być nie może.
Zadnej winy w tem nie ponoszą Wy-
kładowcy, a powodem są warunki
ekonomiczno - społeczna i specjalna
psychoiogja ogółu ludności, wytwo-
rzona przez te warunki,

Ilosć adeptow wiedzy rolniczej
jest wprost śmieszna, bo wyraża się
ułamkiem procentu ogółu uczących
się, w kraju, gdzie przeszło 80 proc.
iudności trudni się rolnictwem, a pra
wie cała żyje, z rolnictwa, kończy zaś
wydziai rolnictwa w uniwersytecie
Waleńss1im najwyżej 20 osób rocznie.
Jaki wpływ może mieć ta znikoma
liczba chociażky najzdolniejszych i
najlepiej przygotowanych ludzi na
cztery województwa?

Szkoła rolmcza w  ŹŻyrowicach
nie jest w o wiele lepszych warun-
kach co do frekwencji i ilości absol-
wentów. O ilości słuchaczów niż-
szych szkół rolniczych nawet pisać
iest przykro. W szkole rolniczej w
Łucza;u w powiecie Postawskim na
sto kilkadziesiąt miejsc zaledwie jest
kilkudziesięciu uczniów i rzecz nie
do pomyslenia—nawet stypendja nie
są wyzyskane.

Co jest przyczyną braku zainte-
resowanią wiedzą rolniczą? Nieopła
calnośc rolnictwa i upośledzone sta-
mowisko rolniks w życiu społecz-
nem. Maturzysta, rokujący sobie
wielkie nadziei: na przyszłość, uwa-
ża pracę w roinictwie za coś czem

dobrowolnie nie może się zajmować
szanujący się człowiek, wydział rol-
niczy uważany jest jako „bez przy-
szłości, że z biedą można przy
szczęśzru zarobić sto kilkadziesiąt
złotych na miesiąc na wegetację.
Wtedy, kiedy w Wilnie na pierw-
szy rok prawa wstępuje 600 studen-
tów, na rolnictwo idą prawie tylko
niedobitki z egzaminów wstępnych
na me:lycynę, aby przeczekać jakoś
rok, kilkanaście panienek mających
nadzieję wyjścia zamąż za obywate-
la ziemskiego kilku panów z podob-

obejm:: ącym połać kraju o pewnych|minimalnych zarobków.

3

Stan szkolnictwa rolniczego.
i-szym roku wiedzy rolniczej znaj-

| dzie się kilka osób, które mają za
cei pracę dla rolnictwa samego, ale
co to iest, w po:ównaniu z potrzeba-
mi kresów!

$гейгза szkoła rolnicza nie gwa-
rantuje swoim absolwentom nawet

Placówki
mstruktorskie rozbudowan? tak, jak
obecnie, nie wchłaniają w siebie no-
wego zastępu ludzi. Większe majątki
ziemskie «ompletnie dogorywają. О-
bywatei ziemsk. o ile zmuszony jest
przyjąć sobie rządcę czy praktykan-
ta, to daje jak» wynagrodzenie ży-
cie i mieszkanie, w najlepszym wy-
padku do tego kilka złotych mie-
sięcznie na machorkę. Perspektywy
nie nazbyt obiecujące, stąd nic dziw
nego, że bardzo się nie pchają do
szkół rolniczych

Niższe szkoty rolnicze mają za
zadanie szkolić kadry synów drob-
nego rolnika, kitórzyby po skończe-
niu pouniesli do poziomu pewnej
rentowności  ujcowskie gospodar-
stwo. Włościanin celu szkoł rolni-
czych rie rozumie, podobnie jak i je-
60 syn uczęszczający do szkoły za-
wodowej, £ miesta przeniknęło na
wieś ciiorobliwe pojęcie, że ze skoń-
czenie jakiejś szkoły konieczne
jest otrzymanie posady. Niższa szko-
ia rolnicza posady dać nie może, je-
szcze do tego takiej jak sobie włoś-
cianie wyobrażają — urzędniczej,
państwowej. Więc chłop zrozu-
miawszy, że w szkole rolniczej nie
zrobi z syna pana, naukę taką uwa-
ża za bezcelową, za marnowanie
czasu, kvnieczną praąę na fermie
doświadczalnej rozumie jako wy-
zysk i okradanie siebie z robotnika.

(Mozliwość, dzięki wiedzy zdobytej
w szkole podniesienia swego war-
sztatu pracy, jakim jest gospodar-
stwo nie mieści się w umyśle chłopa,
wyobraża sobie, że tylko na wiel-
kiem gospodarstwie można być za-
możnym, czyli jak u nas mówią,
dobrze żyć. Panuje przekonanie
ogólne. że zieni.a daje sama ile mo-
że, a tylko duży obszar da duży do-
chód.

Pierwszym powodem tego zja-
wiska jest patryarchalna struktura
rodziny chłopskiej, ojciec nie pozwo
li, żeby syn jego uczył i rządził się
jak szara gęś na gospodarstwie przez
kilkanaście czy kilkadziesiąt lat
prowaczonego osobiście systemem
obecnym. Jednostkę wchłania w sie
bie gromada i zniża do swego po-
ziomu tembardziej, że nie tak łatwo
być prorckiem :niędzy swymi, a do
tego żadna szkoła choć najlepsza w
dwa lata z surowego materjału nie
jest w stanie zrobić autorytetu, któ-
ry wyrabia się latami, by mógł się
przeciwstawić przesądom i rutynie,

Rozwój szkolnictwa rolniczo-za-
wodowego ma możność i obowiązek
stworzyć gęstą sieć placówek in-
struktorskich. Zachęcić do nauki w
szkole może agronom śgospodarujący
wzorowo na fermie rezultatami za-
chęcającemu d: naśladownictwa i
blizkiem zetknięciem się z ludnością.

Co zas do szkolnictwa wyższego
i średniego, obawiam się twierdzić
stanowczo, jednakże mniemam, że
pewność otrzymania względnie dob-
rze płasnej posady agronoma na fer-
mie omal własnej do tego bardzo
wdzięcznej, bo twórczej i kompletnie
samodzielnej, posłuży bodźcem dla
studjów roiniczych. Temlbardziej, że
wydziały flozoticzne prawne i poli-
technika coraz mniej gwarantują
możliwość egzystencji. A nikt nie za
przeczy, że lepiej być agronomem
pracującym jako instruktor, niż sie-
dzieć na mocn» zależnym od kapry- nemi :amiarami matrymonjalnemi i

kilku synów właścicieli majątków
ziemslich. Nie wykluczone jest, że
między

jański wraz z panującym nad okoli-
cą kościołem. Dzisiejsze Boruny nie

ośrodk'em życia najbliższych okolic,
liczą około 50-ciu domów, nie odby-
wają cię tu targi i jarmarki. Dumą
Borun jest szacunkiem przejmująca
ich przeszłość, przemawiająca do
serc naszych mową potężnych mu-
rów: szkolnych, z których dalekiemi
promieniami rozchodziło się po ca-
łej Ziemi Wilenskiej światło nauki i
wiedzy  Odncewiony i odświeżony
wielokrotnie 2-piętrowy klasztor
bynajmniej nie zdradzą tchu sta-
rości, czego nie da się powiedzieć o
opasuiących  swiątynię omszałych
murach i o okalających zabytki sta-
rych trzewach Kapliczka na rynku,
przerobiona wcdług nowoczesnych
wymaśań, star. karczma przydrożna
nieopodal kośc'oła, wreszcie prowa-
dząca do odlegiego o kilometr Anto-
nowa aleja klonowa, przez wycho-
wanków boruńskich sadzona, — oto
uzupełrienie pamiątek z owych cza-
sów.

, Odzinek drogi Boruny - Krewo,
piesczysty i kamienisty, nie nęci ku
sobie zmiennośrią obrazów, nie przy
kuwa uwagi powabnością widoków.
Okolica czyni wrażenie pozbawionej
šwiežošci,  seiinej i monotonnej.
Mniejsze lub większe wzniesienia te
renu tworzą kontrast z ukrytemi
wśród wzgórz ;agłębieniami, W! jed-

wo, maio okazaie, lecz w historycz-
ne wspomnien. bogate miasteczko. 

i

tymi 90-ciu amatorami na ,,

su władzy stanowisku sekwestrato-
ra z wyższym wykształceniem.

Zwali:ka zamku Olgierdoweżo w
| Krewie łudząco so podobne do ruin

mają charakte:u miasteczka, nie są| zamku w Miednikach: ten sam typ

czworo»ocznych z resztkami ster-
czących wyniośle baszt narożnych,
te sanie sczerniałe, w gruzy rozsy-
pujące się z kamienia i cegły mury,
te same pozostałości okien w postaci

otworów w ruiaach. Względnie dob-
rz: zaaonserwowana brama sklepio-
ną prowadzi do wnętrza kwadrato-
wego dziedzińca, gdzie tulą się do
murów krzewy olch i czeremchy.
Zalegającą ruiny ciszę zakłócają
stada żnieżdżących się tu wróbli.
Poza zabytkowemi wartościami Kre
wo dzisiejsze nie posiada nic takie-
go, coby widzenia było godnem;
prawda, wyrabiają się tu garnki,
«tóre jednak nie zyskały szerszego
„czgłosu.

Ażeby powziąć wyobrażenie o
zharakierystycznych rysach oblicza
Oszmieńszczyzny, należy przebyć
trzy mile urozmaiconej drogi, Krewo
„е Smorgoniami łączącej. Podróżu-
jący szerokim żościńcem smorgoń- 

nej z takich niz:'n położone jestKre-|

skim, jeśli na pękno rodzimej przy-
| ody jest obojętny, bezsprzecznie e-
| stetycznego dozna zadowolenia. Jeś-
li przytem za miłośnika zabytków
siebie uważa, to i z tego tyiułu nie-
małe korzyści iuchowe z wędrówki
po Oszmiańszczyźnie odniesie.

| W czerwcu r. 1934.
! Dr Wacław Odyniec.
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Z KRAJU.
Samolot wojskowy litewski nad Koszarami

pułku ułanów.
ŚWIĘCIANY (Pat). Z Podbro-

dzia donoszą, że w dniu 18 bm.
około godz. 13 ukazał się nad Pod-
brodziem jednopłatowiec wojskowy

Odwadnianie jezior
w pow, braSławskim.

BRASŁAW, (Pat). W dniu 20 bm.
w Brasi»wiu vod przewodnictwem
Joachin.. Hahna, prezesa spółki
wodnej zowiatu brastawskieżo, oraz;
w obecności starosty Trytka i de-
legatów Urzędu Wojewódzkiego inž.
Tołłoczko i Wiszniewskiego, oraz
142 czionków odbyło się walne ze-
Łranie Spółki Wodnej,

Ze sprawozdania wynika, że za
ubiegłe dwa lata wykonano 70.000
ш’ wykopów na kanałach magistral-
nych oraz uregulowano rzekę Druj-
kę,

Dalszy plan pracy przewiduje,
oprócz zakończenia 5 rozpoczętych
i częściewo wykonanych, wykopa-
nie 17 uowych rowów, stanowiących

i

 

Brat zabił brata w walce
o ziemię, |

WILNO-TROKI.
szkańcani
nickiej,

Pomiędzy mie- |

wynikła bojka o podział
majątxu, w czasie której Dominik zionokilkanaście piszczeli ludzkich w Berlinie z drużyną liczącą 16 kolarzy, a
Ladzioicuderzył nożem biata swe-| trzy czaszki. Jak zdołano AW. dobrać 16 zawodników o równym poziomie
go Wincentego w plecy, powodu-, dzić, są to szczątki szkieletów b. nie jest rzeczą łatwą, to też w całej Polsce
jąc natychmiastową śmierć.
cę zatrzymano.

Rozpowszechniajcie |
bony jałmużnicze „Caritasu”

Z POGR

Spraw- |

  

Zmniejszenie się przemytu ra granicy polsko-łetewskiej.

Dzięk, energicznym  zarządze-
sm i współdziałaniu straży gra-

sicznej polskiej z łotewską, statysty-
ka wykazuje znaczne zmniejszenie
się akcji przemytniczej na śranicy|

 

Nie złoto, lecz błoto...
Niedawno za „Kurjerem Bydgo-

skim* podaliśmy pogłoskę o rzeko-!
mem naiezieniu ropy naitowej wi
Kcyni w Wielkopolsce, Wówczas;
też wyraziliśmy wątpliwości ce do;
prawdziwości tego taktu.

Obecnie — jak stwierdza to sa-
mo piemo — rzecz caia została wy-
jaśnioaa. Fantastycznemi pogłoska-|
ini zainteresowały się z obowiązku
siery aaukowe + przeprowadziły w
swych  laboratorjach chemicznych
szczegółowe analizy rzekomo wy-
tryskującej ropy naftowej w Kcyni.

Nie-teiy, analizy wykazały, że
płyn zeb:any ua siawku przez lud-
ność kcysiską nie jest wcaie ropą
naftową. Ławieia on bowiem już w
sobie cały szereg pierwiastków, któ
re przesziy proces rafinowania. Sa-
mo to stwierdzenie wyklucza wszel
kie daisze nieporozumienia, W tym
stanie rzeczy d:leko idące nadzieje
na bogate źródła ropy naltowej w
Wielkopolsce zostały suchą decyzją
nauki w zupełności rozwiane.

T-zeba jednakże Lrzyznać, że
dużo byio po:ornych dowodów i
poszlak na, to ze istotnie jest to ro-
pa naftowa. Tu pozory bywały nie
raz tak uderzające, że istotnie mo-
gły nawet fachowców wprowadzić
w błąd, Zbiersjące się bowiem w

małyni biotnistym stawku pod Kcy-

nią produsty o'eiste napotykały tam
bardzo duże ilcści gazów błotnych,
dzięki czemu wytwarzało się bardzo

silne gazowani:. Zjawisko tego ga-  
LAKPS DRTSSTUEI ЗЕЛЕ

DZIŚ ODWIECZNY PROBLEM (00 ROZWIĄZANIA)

sekPl
Nad program: Ostatnie clekawe zdarzenia z areny światowej w najaowsz „Foxie”prog CENY POPULARNE 0d 25 groszy,m 0

litewski, który, przelatując nad ko-
szarami 23 puiku ułanów, obniżył
lot, a następnie odleciał w kierunku
Pohulanki,

| napoleońskich.

| ludność w Kcyni

iregulacje, Drujki

około 50.000 m* wykopów. Z ro-
wów tych korzyści osiągną przede-
wszystkiem: miejscowości położone
dalej od jezior odwodniorych. Po-
zatem postanowiono zamocować
brzegi rzeki Drujki na przestrzeni
11 km. już całkowicie uregulowa-
nych, celem niedopuszczenia do
rozmycia i demolowania tych brze-
gow.

Fundusz Pracy na zatrudnienie
bezroboirych przy regulacji rzek i
kopaniu rowów udzielił subsydjum
w wysokości 20.000 zi, i za te pie-
niądze obecnie prace są prowadzo-
ne. Tegoroczny normalny budżet

DZIENNIK WILEŃSKI|

SP O
MISTRZOSTWA LEKKOATLE [YCZNE. |

Jutro o godz. 16, a w niedzielę również

o godz, 16 rozegrane zostaną doroczne

mistrzos'wa lekkoatletyczne Wilna. 'W mi-
strzostwach brać chyba będą udział wszyst-

wie kluby wileńskie, zgłaszając najlepszych
zawodników. z

Mistrzostwa odbywać się będą jedno-

cześnie w trzech klasach. Po mistrzostwach
ustalony zostanie skład reprezentacji Wil-

na na mecz w CIWF, który odbędzie się we

środę 27 b. m. na Pióromoncie.

ZAWODY STRZELECKIE OGNISKA.
Na strzelnicy  małokalibrowej broni

Miejskiego Komitetu W. F. odbędą się w

najbliższą niedzielę mistrzostwa strzeleckie

Ogniska K. P. W, Zawody rozpoczną się ©
godz. 8 rabo.

PRZED WYŚCIGIEM KOLARSKIM
O MITRZOSTWO WOJEWÓDZTWA.
Na tegoroczne wyścigi kolarskie o mi-

strzostwo poszczególnych 11 województw

zwrócona est specialna uwaga władz spor-
towych, które są w przededniu ułożenia
reprezentacji kolarskiej Polski na mecz z

Niemcami, który rozegrany zostanie na
szosie Berlin — Warszawa. Spółki Wodnej uchwalony został w

wysokos.i 4.500 zł.

Cmentarzyske z wojen
napoleońskich.

Podczas robót rolnych w pobliżu

wsi Matujzy, gin. olkie-| zabudowań gospodarskich majątku wądzaniu punktacji drużynowej.
„Lechitow“, gm twereckiej znale-,

żołnierzy armji rosyjskiej z wojen
Wówczas w miej-

scu, gdzie znaleziono kości ludzkie,
anajdowai się nieduży cmentarz
wiejski, który następnie został prze-
niesiony poza wieś Staniszki,

ANICZA.

polsko-iotewskiej, W: porównaniu z
latam; poprzedniemi przestępstwo
przemyluicze zmniejszyło się o 25
do 30 pruc.

zowania z jednoczesnem wydziela-
niem ię iajemaiczego oleju, który

po prymitywnej
destylacji używać zaczęia do pale-
nią w larspach — najsilniej wytwa-
rzało przypuszczenia, ze ma się tu
do czynienia ze zjawiskiem jakiegoś
podziemnego wytrysku tłustej gazu-
jącej cieczy.

Le.z sownie:, i to niebawem zna
lazło swoje nauxowe”1 bardzo pro-
ste wytłumaczenie. Upały jakie, jak
wiadomo, panowały w początkach
maja b. .. spewodowały wreszcie
silną reakcję cnemiczną gazów błot
nych i zebranych w jakis jeszcze,
dziś niewytłumaczony spo ób pro-
duktów cieistych. W efekcie końco
wym dało to ten fakiycznie impo-
nujący wytrysk tych produktow na
powierzchnię stswku pizy jednocze-
snem silnem gazowaniu. Od dnia te
go, t. i. ой 21 maja b. r. żadnych
dalszych pode.zanych wytrysków

Do wyścigu tego kolarstwo polskie
przygotowuje się bardzo starannie, ale mam

wrażenie, że wynik tego wyścigu jest zgóry

przesądzony na korzyść kolarzy Niemiec.
Na domiar złego niefortunnie został ustalo-
ny regulamin biegu, polegający na przepro-

l

Polska powinna więc wystąpić na start

odczuwa s.ę poszukiwanie zdolnych jedno-

stek, kióre po przejściu odpowiedniego kur-
su treningowego mogłyby bronić honoru
sportowego kolarstwa polskiego.

Niedzielny wyścig na szosie grodzieū-

skiej będzie również brany pod uwagę, to
ież trzeba się spodziewać, że kolarze nie

pojadą spacerkiem, a będą walczyć o każdą
drogą sekundę, mierzoną na chronometrze.

Wyścig 0 mistrzostwo wejewództwa
wileńskiego staje się jeszcze tem ciekaw-

szy, że pievwszy buda raz w dziejach kolar-
stwa wileńskiego na starcie staną zawodni-

cy z kilku klubów, a więc reprezentowane
będzie Wil. Tow. Cykl. i Mot. przez świet-

nie zapowiadającego się  Andrukowicza.
Reprezentowane będzie również i Ognisko

na czele z Jasińskim, który jest faworytem

wyścigu, mając w ty mroku kilka pięknych
sukcesów sportowych na szosach pod War-

 

Z TURNIEJU ATLETÓW
W KINIE „CASINO .

Wczoraj na ringu w kinie „Casino*

zmagali się z sobą w pierwszej parze

mistrz Torno (Polska) i Stibor (b. student—

Chorwacja). Walka tych dwuch pierwszo-

rzędnych siłaczy w pierwszem spotkaniu

pozostała nierozstrzyśnięta.
Druga walka: Krauss (Niemcy) contra

Langier (żyd. zapasn.) stanowiła sensację,

gdyż chodziło o premję zł. 5€, którą złożył

Krauss, obowiązując się położyć Langiera

w ciągu 30 min. Po ostrej walce zakład
jednak zosiał wygramy przez Langiera.

Trzecia walka: polski olbrzym Gra-
bowski contra Ferestanofi (Bułgarja), po-

mimo wielkich wysiłków z obu stron, nie

dała rezultatu.

4-ta walka bvia decydującą rozgrywką
między Van Rylem a Miazią. Po 18 minu-

tach pavadą z przerzutu przez biou:o

zwyciężył Miazio.

NiEIWCY STARTOWAĆ BĘDĄ
W TROKACH.

Dowiadujemy się, że zapewniony zo-

stał start w regatach międzynarodowych w
Trokach o mistrzostwo Wilna 8 lipca osad
klubów iemieckich z Rygi Wioślarze ci

pierwszy raz zetknęli się z wioślarzami

polskimi w roku ubiegłym w Rydze na re-
gatach na rzece Aa.

Niemcy przyjadą zapewne razem z

wioślarzami U. S., którzy również zgłosili
swój akces,

Mistrzostwa Wilna zapowisdają się
więc bardzo interesująco, bo prócz osad

zagranicznych startować niewątpliwie będą

u nas osady z Warszawy, Krakowa i Grod-

na. Przyjazd osad W. T. W. jak również

War. Kiubu Wiošlarek trzeba uważać za
zupełnie pewny, bo klumy te mają przecież

moralny obowiązek bronienia nagród prze-
chodnich, zdobytych w roku ubiegłym.

Nieco gorze przedstawia się sytuacja z
regatami wojskowemi, które odbędą się już
1 lipca. Zdaje się, że do regat tych, prócz
wioślarzy Grodna : Wilna, nikt więcej się

nie zgłosi.

W Trokach zaczyna się już ruch spor-

towy. Zaczynają zjeżdżać osady. Pierwsza
przybyła na tor regatowy osada 3 B. Sa-
perów z W. K. S. W Trokach przystąpiono
również do budowy trybun przy mecie toru
regatowego. Trybuny te mają być wykoń-
czone na Czas regat.

Rckord skoku wzwyż.
BERLIN (Pi). Zrany skoczek

niemiecki Weinkoetz z Kclonji usta- szawą i Katowicami. Kolarzy swych zamie-
rza również wystawić młoda sekcja Strzelca

Wyścig organizuje Wil Tow. Cykl. i

Mot. Start ma nastąpić о godz. 8 rano na
szosie grodzieńskiej za przejazdem kolejo-

Ciekawi jesteśmy, czy zostanie wtym |
roku osiągnięty czas lepszy, niż 3 g. 15 min.
Nadmieniamy, że w roku ubiegłymmistrzo- |
stwa oficjalne nie zistały przeprowadzone.

Otwieramy sezon wyścigów konnych

Na polu wyścigowem będzie
znów gwarno i wesoio, Od najbliż-
szej niedzieli będziemy mieli przez
cały miesiąc wyścigi konne, które w
tym roku posiadają ze względu na
jubileusz Wil. Tow. Hodowl: Koni i
Pop. Sportu Koanego swój specjalny
charakier sportowy. Do wyścigów
zgłosiio się szereg znanych stajni.
Nagrody są o wiele większe, niż w
poprzednich sezonach, a mnóstwo
jest nagród honorowych. nie zadbserwowano. Dowodzi to ja-

sno, ž< wytrysk ten, ktėry najoilniej
podniecił umys!y kcyni+n, byt spo-
wodowany przyczynami pizypadko-
wemi . zgoła nie dowodzącemi jako-
by w miejscu «em mogłaby znajdo-
wać się ropa saftowa. Trzeba i to
jeszcze podkresiić, że nie był to
specjainy jakiś podziemny wytrysk,|
lecz wydobycie się na powierzchnię
wody pod wpływem gorąca, spoczy-|
wających na die stawu zapasów|
oleju. т

Rekcrdowa obszda ról głównych: KOBIETA—WAMP HELENA VINSON, orzz prześliczna SALLY EILERS | urodzi
wy RALF BELLAMY.

Wiosenne wyścigi zapowiadają
się więc bardzo dobrze, a podobno
zgłoszonych jest koło 200 koni, co |
przekracza dotychczasowy rekord.
zainteresowania. Wyścigi oczywiście|
odbywać się będą z totalizatorem.

Program niedzielnych wyścigów
przewiduje następujące gonitwy:

, Bieg 1 — 1.200 zł. Steeple chase
miasta Wilna. Gonitwa z przeszko-
dami dla 4 1. i st. koni. Konie, które
wygraiy dwie gonitwy wartości
2.500 zł, każda są wykluczone, Dla
jeźdzca zwycięskiego nagroda hono-

 

oraz dodatki dźwiękowe.

 

(JĄ
D 715. Bardziej sensaayjna niż możecie sobie wyobrazić! Tajemniczy, niesrmowit l

dcby obeenej który ma największe powodzenie na wazystkień ekr: nach LasRE

„ZEMSTA DOKTORA FU MANCHU “.
W rcl gł. WARNER OLAND 1 NEIL
Cany zniżone od 25 gr. Seanse: 4

HAMILTON.
„ 6, 8 i 1020.
 

 

   

  

retarkKiś<|

nowił na międzynarodowych zawo-
dach w Lukser/burgu nowy rekord
niemiecki wzwyż, mając wynik
194 cm. Rekord dotychczas wyno-
sił 1923 cm. i należał od r. 32 do
Limbacha.

ly w bony jałmużnice „„Caritasa“
ni zaopatrzyłeś się?

 

Ostrożnie z kompielami słonecznemi.
Cóż mulszego w iecie, jak smażyć skó-

rę w słońcu, opalać się na kolcr złoty, bru-
natny, lub oliwkowo-ciemny? 1 modnie to

i zdrowo.

Ale cz; naprawdę zdrowo jest się opa

iac? .

Ogósie przekonanie mówi, że tak, Ką-

piele stoneczne uważano od najdawniej-

szych czasów za jeden z najzuć komitszych

środków leczniczy:h natury. Ale jak wszę

dzie, tak i tu są wyjątki. Są pewne stany

chorobowe jawne albo ukryte, na które

słońce wpływa iaialnie, powodując zao-

strzenie i pogorszenie się cierpienia, nieraz

tak znaczne, że kilka dni spęczonych na

plaży, może nas kosztować życie. i o tem

trzeba kon ecznie wiedzieć 1 pamiętać.

Taką chorobą, na które naświetiania

sioneczwe działają wybitnie źle, jest gruźli

ca płuc. dziwi to może niejecnego czy-

telnika, bo ogólnie sądzi się wprost prze-

ciwnie, a w medycynie ludowej słońce jest

powszechnie używenym środkiem przeciw-

ko suchotom; niestety, iakt ten nie pod-

lega już dzis wąi, liwości: kąpiele sionecz-

ne wpływają zabój.zo na przebieg gruźlicy

płuc.

Powodują one wyraźne zaostrzenie się

procesu chcrobowego w piucach. Zwykie

więc podnosi się temperatura, zwiększa się

kaszel, ognisko gruźlicze rozszerza się i po
większa. Nierzadko pod wpływem naświe-

tlań słonecznych u osób chorych na gru-

źlicę płuc obserwowano szybki rozpad

tkanki płucnej i tworzenie się jam gruźli-

czych w piucach, czyli t zw. kawern. Zna-

me są wreszcie wypadki, kiedy łagodnie

przeciągająca się gruźlica od kiikanastu lat,

przechodziia pod wpływem kąpieli słonecz-
nych w formę gwałtowną, w t. zw. popu-

larnie gelopujące suchoty, albo też nawet

dochodziła do rozsiania się procesu gruž-

liczego po całym vrganiźmie, do t. zw. gru-
źlicy prosówkowei. Przebiega ona tak

gwałtownie jak tyrus i po kilkunastu dniach
kończy się niechyuną śmiercią.

Ale kąpiele słoneczne dzialają ujem-

nie nietylko na vsoby chore na gruźlicę

płuc, lecz także już wyleczone, które kie-

dys tam przebyły jaką sprawę płucną.
Kąpiele słoneczne wpływają źle tylko

na gruziicę pluc. June formy grvžlicy, jak

np. gruźlica kości, stawów, skory, gruźlica

 

Dziwoląg natury.
We wsi Pręcin, pow. Lubawa, w

zagrodzie p. Kowalkowskiej wylęg-
ło się osobliwe kurczę, które posia-
da 4 nogi Kurczę czuje się dosko-
male,

Zbliżamy się
do ciepłego okresu.

Przeprowadzane szerokie badania na-
ukowe istniejących warunków klimatycz-
nych w Alpach, za Alasce, w Grenlandji,

Islandji i wogóle w okolicach podbieguno-
wych, wykazują, że ziemia nasza jest jesz-

cze ciągle w provesie cofania się okresu 
rowa ofiarowana przez miasto Wil-
no. Dystans biegu 4.000 mtr.

Bieg 2 — 500 zł. Steeple chase
Wielkich Solecznik, Gonitwa z prze
szkodami dla 4 1. i st. koni. Dla jeź-
dzca nagroda honorowa, ofiarowana
przez p. Karola Wagnera, !
, Bieg 3 — wojskowy naprzełaj
im. 3 Dywizjonu Artylerj; Konnej.
Dostępny dla 5 L. i st. koni, które w
latach 1933 i 1934 nie wygrały biegu
naprzeiaj, Nagroda honorowa Kor-
pusu Oficerów 3 D. A. K. Dystans
4.000 mtr.

Bieg 4 — wojskowy naprzełaj im.
Brygady K. O. P. Wilno. Nagroda
500 zł. Dystans 4.500 mtr.

Bieg 5 — naprzełaj Lubowa o
nagrodę honorową, ofiarowaną przez
p. Ślizienia.

Następne wyścigi odbędą się 26
i 29 b.m. iprzez. cały lipiec aż do 22.

Najciekawsze gonitwy zapowia-
dają się na dzień 8 lipca. Roześrana
zostanie nagroda 5 tys. zł. w wielkim
Steeple - chase wojskowym.  

lodowego i, że zbliżamy się do nowego ok-

; resu ciepłego. Locy na polnocy cofają się

stale mniejwięcej po 109 yardów rocznie.
Nad obserwacjami temi pracuje szczegól-

nie ks, Bernard Hubbard, któremu z tego

powodu dano przezwisko „Ksiąaz Lodow-

cowy*. Przekonai on się, naprzyklad, że
wyspy Eleutyckie, rozciągające się od kon-
tynentu amerykańskiego przy Alasce ku
kontynentowi Azji, są pochodzesia wulka-

nicznego i, że kiedyś w przeszłości stano-

wiły ziemskie i suche połączenie Azji z

Ameryką, przez Xtóre przecnodziły pier-

wotne ludy z jednego kontynentu na drugi.
Dowód wspólnoty plemiennej tych ludów
jest stale znajdowaay na obu kontynentach.

Wiele z burz, które szaleją często nad
Kanadą i nad Stauami Zjednoczonemi, ma

swe pochodzenie w tem właśnie miejscu,
gdzie ciepły prąd powietrza z Japonji spo-

tyka się z zimnym prądem podbiegunowym

i często jest powodem powstawania burz.

  

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

„od 11—3 i od 6—8 wiecz.

 

   

 

jelit, otrzewnej i gruczołów liiaiatycznych, |

reagują wpiost przeciwnie na naświetlania

siońcem, Są one ednym z najdzieiniejszych

na piažy zwiększa pracę serca, stąd osoby

cierpiące np. na ukrytą wadę sczca mogą

dostać obrzęków ca nogach, co jest pierw-

szym sygnaiem niewydolności serca. Łatwo

też u tych osób przychodzi do porażenia

sionecznego lub ciepinego.

Tak samo źle wpływa słońce na osoby

bardzo siłabowite, zwłaszcza po przebyciu

cięższych chorób, w okresie rekonwales-

cencji. Opaianie się jest dla tych osób środ

kiem zbyt silnym i gwałtownym.
W koncu nadmienić wypada jeszcze

o osobach, cierpiących na uporczywą mi-

śrenę. Otóz niektore z nich dostają ataków
migreny po naświetlaniach słonecznych,

jakkolwiek w zasadzie słonce im nie szko-

dzi, a nawct przeciwnie, stosowane osiro-

żnie, poprawia ogclny stan i moze się przy

czynić di podleczeuia migreny, bo zupełnie

usunąć jej nigdy nie można.
O m'ebezpieczeństwach kąpieli słonecz-

nych nuieży zawsse pamiętać. Unikać ich

powinny przedewszystkiem ie osoby, któ-

re kiedykolwiek iniały cos do czynienia

z gruźlicą płuc. Nawet jeśli są już zdrowe,

muszą 'ważać, bo» gruźlica może się pod

wpływem słońca udnowić. Dlatego io we

randowały nie w ciońcu, a w cieniu,

W pewnych wypadkach, po przeby-
ciu gruźlicy płuc, inożna stosować kurację

słoneczną, ale trzeba to robić łagodnie, pod

nie wolno się porywać na tak ryzykowny

zabieg, jakiemi s; kąpiele słoneczne dla

osób cierpiących na płuca.

Kte wygrał na loterii?
W. drugim dniu ciągnienia 1-ej klasy

30-ej polskiej państwowej loterji klasowej,
większe wygrane padły na numery nastę-
pujące:

ZŁ 1000 — 13977 155492.
ZŁ 500 — 33075 123930.
ZŁ 400 — 12322 18224 18809 26279

51435 65/20 77510 96163,
ZŁ 200 — 13266 15459 20161 27723

41055 76320 83426 98969 103755 116022
157252 162760.

ZŁ 150 — 18170 29126 30806 34650
34733 37029 37280 45690 45881 50786 69757 85282 89526 95689 95414 96482 97535 97911
97919 104:53 105879 107780 109579 115177

{ 124175 129347 135903 136692 137940 140666
| 144101 15:677 158463 158680 158683 165894
| 168851.
i Ciągnienie popołudniowe.

ZŁ 5000 — 74399.
Zl. 5000 — 111179 152574.
ZŁ 2000 — 43836 66626 100649.
ZŁ 1.000 — 026 17019 27044 35645,
ZŁ 500 — 2491 12586 48372 82555

116602.
Zi. 400 — 4039 30192 32461 41175

43409 55013 59196 60239 106494.
Zl. 200 — 11118 33401 76687 93779

98771 111388 113296 122374 134021 139678
139815 140262 140343 143246 144580.

Zi. 150 — 1990 4144 4298 27761 28195
29672 40863 41350 43874 48204 49191 51086
53494 54986 61519 65014 66370 67887 68708
70008 73517 75773 79668 81428 82560 85291

85687 86560 87735 88845 95071 95464 97142
98440 104533 104950 109158 111126 112038

118090 124761 132517 133672 140002 148830
150559 151544 153003 154230 155473 162162
166327 169913.

WARSZAWA (Pat). W dniu dzisiej-
szym padł, następujące większe wygrane
na numery losów:

Zł. 10.000 — 33.468.
Zl. 5000 — 66.640.
ZŁ 2.000 — 29.130,

123.609,

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 125,78—124,09—123,47. Berlin 202,10
—203,10-.201,10. Holandja 359,40—360,30—
358,50. Kopenhaga 119,40—120—118,80.
Londyn  2v,70—26,83—26,57. Nowy Jork
5,295/+—3,94*/+—5,265/s. Nowy Jork kabel
5,301/4—3, 3 /14—5,271/4. Paryż 34,97—35,06
—34,88. Fraga 22.02—22,07—21,97. Szwaj-
carja 1/2,.0—172,73—171,87. Włochy 45,61
—45,13—-1- 49. — Tendencja niejednolita,

Akcje Bank Polski 64. Lilipop 9,50.
Starachoce 10,35. — Tendencja prze-
ważnie si4bsza.

Papicis procentowe: Budowlana 43,70,
Monwersy'ra 64!/4—64,35. Kolejowa 57,75—
57,85. Do'arowa 70—270,50.  Dolarówka
53,40—53,50.  Stabilizacyjna 65,75—65,88—
65,75. 4 : pół proc. l. ziemskie 47/4 —
Tendencjo dla pożyczek niejednolita, dlą
listów ptzeważnie słabsza.

36.380, 74120, 
 

 
   
     

 

środków leczniczych tych postaci gruźlicy. |

Na siońce reagują również źle ludzie |

chorzy na serce. Liugotrwaie przebywanie ©

wszystkich sanatorjach tak wielką «wraca

się uwagę, aby osoby chore na płuca, we-

kontrolą termometru i lekarza. Samemu

   

 

 

 

szem w dobrym stanie,
tanio do sprzedania ul.
Tyzenhauzowska 16

EGZMADAKEZRDACZZBKSZ,

Trumna na całe życie.

— Trzysta złotych za
tę trumnę? To stanow-

 

 

 

sa maśle, 3 dania, zupa,
pieczyste (często drób),

(kompot, lody,
krem) za 1 zł. 20 gr
Abonament 10 obladów
10 zł „Udziałowa”* Zam-
kowa 15. 753

| Kupno - Obiady
Sprzedaż

Motocyki

„Indian“ 1000 << z ko-|deser

 

Samodzielną
posadę biurową otrzyma
Pan lub Pani za wypožy-
czenie 300 sł Gferty do

 

ODDACKi
| PRACA į

Polecamy ekspedjenikę
wyspecjelizowaną w pro-
wzdieniu wszeikich ko-
operalyw hurtu i detalu
najuczeiwszego charakie-
ru | znakomitych refe-
rencji Mała Pohulanka
10—2 do południa.  gr2

era

 
 

<zo za drogo. So sub „Po-
Dziś całkowlia zmiana programu. Spiew. Humor. 5 > sada”, :

Pas Skecze. Na scenie: WIELKA REWJA p. CZ Całego Serca» żem Niny Bielicz, z PR DRUKI
sława Gozdawy-Gołębiowskiego, Marty Popielewskiej i Seweryna Orlicza. * + Y LKO J E D E N wspaniala trumlenka, wy-EMA

Na ekranie: Na żądanie publiczności Urwis 2 Hiszpanii” W rol. gł. słynny komik EDDIE sterczy nieboszczce na PILNE:
przebojowa komedja rewjowa p. t. »» CANTOR I 1000 pięknych dziewcząt p u D E DB ABARI D cale życie. Dwa listy. BILETY

zespolu Ziegfelda. Ceny biletów od 54 gr. Początek seansów: o godz. 4, ostatni o g. 10,30. — Dostałem od naj- WIZYTOWE
4 większej w kraju firm

Ten ulubiony puder, produkowany. | RÓŻNE | dwa listy, w wpadnę re. ZAPROSZENIA

zVy A 5% š 8 „wa wiw sp:sze: SF według ostatnich zdobyczy wiedzy i LadyPtksz przeze 3

=| Godziensie | =; 3 proroka rado rap ia. : kosmetycznej, nis zawierający metali — Gratuluję cl. Cóż to —
и zapašnicze 0 nagrody 83 3 Rewelac. spotkania Krauss (Niemcy) — Terho (Poskai odmładza Pani twarz, chroni i pie- Na letnisko za listy? WYKOHYWA
== 4) Decydująca: ; Miszio (Warszawa) — Grenn_(Austrja) lęgnuje Jej cerę, zapewniając zaw: — Jeden z prośbą, a- D
<— Ceny mlejse od 54 groszy. — Каза ступпа ой godzioy 6 wiecz. sze świeży i młodzieńczy wygląd. PIŁKI L r Dalrekiniasi wie RUKARNIA

e 4 KROKIET alk- 8 > : gdy nie wracal. WIERZYŃSKIEGĘS RAKIETY :
* KINO-REWJA Dziś wielki przebój r е KAJAKI|EE|,zrowa ul. Hr.1.

64 zemsty cyganki p. t. „ROMANSE CYGANSKIE pUDE R Kąpielowe kostjumy Varcžadnosė; Tai

w genjalneį kreacji niezapomnianej krėlowej ekranu BRYGIDY HELM | Jėzefa Sehilikrauta. A 3ARID najtaniej it:SIĄ T oddaleniu lafon 12-44,

э Na scenie: całkowicie nowy program rewjowy p, t. „RÓŻOWY WALC" (w nowych dekoracjach). LECH" pisa 26 A Oda PAR f kų Y „Kiškis
GSTROBRAMSKA 5 Aktówka „Radbym tebie ale... wolę sobie”. Trio Grey, Kaczarowscy, Winter, Duet Norton » ” telaf. 400. szezędza, gotując sams? .

w obfitym, nastrojowym programie. CENY OD 25 GR, „BERĘCTIOW lada eaca ect
Ii; | mniej яAż 3 sirAn , |. w

7" Wydawca” AŁERSANDER ZWIERZYŃSKI. 

 
Odpowiedzialny Bedaktor STANISŁAW JAKITOBMGCZ ,
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