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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

20 do 24-ej.

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

M AKADEMICKI
na warunkach hotelowych

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

wycieczki i tury
po cenach b, niskich.

Wytyczne polityki zbczcwej.
WARSZAWA. Pat. Wpiątek22

'b. m. odbyło się pod przewodnic-
twemijpremjera Kozłowskiego posie-
dzenie komitetu ekonomicznego mi:
nistrów poświęcone przedewszyst-
kiem oxnówieniu wytycznych polity-
ki zbożowej w kampanji 1934 35.

Ratyfikacja konwencji polsko-estońskiej.
WARSZAWA (Pat). 22 bm. pod- konwencji weterynaryjnej między

sekretarz stanu MSZ Szembek i po- Polską i Estonją, podpisanej w Tal-
seł estoński Pusta dokonali wymia- linie 26. IX. 33 r.
ny  dokumientów ratyfikacyjnych'

Delegacja litewska
na konferencję kolejową w Krakowie.

RYGA (Pat). Prasa Ikowieńska tewskiej wezmą udział w charakte-

podaje, że na konferencję kolejo-|rze delegatów wicedyrektor wy-
wą w Krakowie, mającą się odbyć działu handlowego ministerstwa ko-
3 lipca z udziaiem Polski, Niemiec, munikacji mž. Masilunas oraz dyr.
Łotwy, Estonji i Litwy, ze strony li- ! wydziału taryfowego Burdulis,

Łotwa i Estonja wobec
memorandum litewskiego.

  

 

stów

   

 

Po ustaleniu tych wytycznych ko-
mitet ekonomiezny wysłuchał spra-
wozdania v”inistra przemysłu i handlu
w sprawie bieżących rokowań tra-
ktatowych oraz załatwił sprawy bie
žące.

  

TALLIN (Pat).
wczorajszego odbywały się w mini-
sterstwie spraw zagranicznych na-
rady kierowników estońskiej poli-
tyki zagranicznej z generalnym se-,

Nowe stanowisko b. min. Zauniusa.
RYGA (Pat) Z Kowna donoszą: radcy prezydjum rady ministrów do

Były minisier spraw zażranicznych spraw fimansowo - ekonomicznej

Zaunius ma wkrótce objąć specjal- współpracy z zagranicą.

nie dla niego stworzone stanowisko,

Nowy ambasador sowiecki w Berlinie
MOSKWA (Pat). Ogłoszono po-, został dotychczasowy ambasador

stanowienie CKW ZSRR, odwołu- | Związku Sowieckiego w Turcji,

jące z Berlina ambasadora Chin-| Suryc.
czuka. Na jego miejsce mianowany

Wartość armji czerwonej.
PARYŻ. (Pat). W, związku z pla-

nem organizacji bezpieczeństwa, 0-
partego na paktach wzajemnej po-
mocy „Le Journal“ zastanawia się
nad wartością kojową armji czerwo-| widzenia sprzętu wojennego armja

mej. Służba wojskowa w armji so-; czerwona przedstawią się o wiele

wieckiej trwa 5 lat. Armja liczy ożó-' lepiej, niż dawna armja carska,

łem 562 tys. ludzi w tem: 40 tys. oli-'

tersem. Dotyczyły one stanowiska
obu państw w sprawie ostatniego

memorandum litewskiego.

cerów. Pozaiem istnieje służba łącz-
ności i wojska techniczne. Oficjalnie
wojska specjalne liczą 50 tys. ludzi,
są oni doskonale uzbrojeni. Z punktu

 

Misja von Ribbentroppa.
BERLIN, (Pat). Pełnomocnik rzą- cusko-niemieckich oraz związanych

du Rzeszy dla spraw rozbrojenio- |z niemi spraw. W. związku z tem

wych von Ribbentrop, udzielił przed spotkaniem złożyłem wizytę pre-

stawicielowi niemieckiego biura in- | mjerowi francuskiemu Doumergue,
ormacyjnego wywiadu, w którym o- | z którym również dłuższy czas kon-
świadczył: „Z okazji prywatnego za- | ferowałem, oraz sekretarzowi gene-

proszenia mnie ze strony jednego | ralnemu paru Legerowi. Tego ro-

znajomego we Francji, spotkałem się | dzaju okolisznościowa wymiana po-

w końcu ub tygodnia w Paryżu z | glądów mogła okazać się tylko ko-

francuskim min. spr. zagranicznych|rzystna dlą ukształtowania się sto-

Barthou i odbyłem z nim dłuższą | sunków pomiędzy obu krajami”.
rozmowę na temat stosunków fran- ;, SZ”

Mowa ministraBarthou |
w parlamencie rumunskim.

BUKARESZT. (Pat). Wczorajsze|znaczonej dla posłów rumuńskich.

przemówienie min. Barthou wygło-|Wszystkie zastrzeżenia konstytu-

szone w parlamencie rumuńskim,| cyjne zostały jednak usunięte, po-

jest wypadkiem niezwykłym, gdyż | nieważ min. Barthou proklamowany

po raz pierwszy obywatel obcego | został obywatelem honorowym Ru-

państwa przemawiał z trybuny prze- ! munji, г

Barthou o podróży do Bukaresztu.
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa|istniejących między Francją a Ru-

donosi z Bukaresztu, że minister | munją. Nie ogła;zano o tem, oświad-

irancuskim, którzy przybyli wraz z |tów, gdyż formy przyjęte w poli-

im do Rumunii, iż był wzruszony|tyce nie wystarczają dla wyrażenia

yrazami spontanicznej i szczerej | naszych uczuć  Barthou stwierdził,

sympatji, z jaką spotkał się w Sie-| że Titulescu i on odstąpili od zwy-

dmiogrodzie. Nie sądziłem, mówił| czaju i nie komunikowali sobie stale

min, Barthou, że przyjaźń do Fran-| tekstu swoich przemówień, tak jak

cji przeniknęłą tak głęboko do ludu| się to robi w podróżach olicjalnych,

rumuńskiego. W! czasie swoich roz- |jednakże obaj ministrowie trakto-

mów z krolem i premjerem Tatares-j wali tesame zażadnienia w tensam

cu, Barthou stwierdził zgodę ołru; sposób, a kilka razy nawet w tych-

krajów co do wszystkich zagadnieńt, samych zdaniach. Е  

Telefon Redakcji,

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
Administracja czynna w dni powszednie od 9 do Z0-ej,

codziennie.

W. ciągu dnia kretarzem iotewskiego MSZ Mun-

Barthou oświadczył dziennikarzomjczył Barthou, żadnych komunika-|

BERLIN. (Pt). Na przyjęciu wy-
danem w czwartek dla -korespon-
dentów prasy zagranicznej, w któ-,
rem uczestniczyli również przedsta-|
wiciele korpusv dyplomatycznego w
Berlinie, wygłosił v _cmówieniepre-|
zydent banku Rzeszy Schacht, w|
ktėrem ostro zaprotestowal przeciw|
ko rozsiewanym w prasie zagranicz-|
nej pogłoskom o rzekomych projek-|
tach inflacyjnych względnie dewa-
luacyjnych marki niemieckiej, W
związku z wiadomością o planach
zagranicy, zastosowania claringu w.
stosunkach handlowych z Niemca-
mi, dr. Schacht zaznaczył, że wpro-

LONDYN. (Pat). Lekarze zdecy-,
dowali, że stan zdrowia Mac Donal-
da pogorszył się w takim stopniu, iż
wymaga natychmiastowego dłuższe-
go wypoczynku Premjer Mac Do-
nald jest bardzo wyczerpany i wzrok
ma bardzo słaby. Część urlopu pre-
mjer Mac Donald spędzi na morzu,
Śródziemnem, część zaś w Szkocji.
Możliwe, że wyjazd nastąpi już w
najbliższych dniach z tem, ażeby
powrócić na dwa tygodnie, śdy przy
jedzie min. Barthou. Wypoczynek
premjera będzie trwać trzy miesią-
ce. Zastępować go w tym czasie bę-
dzie wicemin. Baldwin.
LONDYN (Pat). Lekarze Mac

Donalda nalegaią na niego, aby wy-
jechał jaknajdalej od Londynu, by

|nie móc komunikować się telefo-
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Stosunki brytyjsko - niemieckie
ulegają zaostrz

wadzenie tego zarządzenia doprowa
dziłoby do zupełnego zerwania han-
dlu z Niemcami, co skomplikowało-
by jeszcze bardziej sytuację handlu
światowego. Claring w żadnym wy-
padku nie przyniesie pożądanego
wyniku, Mówiąc o długach zagra-
nicznych Niemiec, dr. Schacht po-
nownie zaznaczył, że Niemcy tylko
w tym wypadku będą mogły pokry-
wać swe zobowiązania dłużnicze,
jeżeli zagranica dostarczy im na
bardziej dogodnych warunkach su-
rowców, względnie utworzy nowe
rynki zbytu dla produkcji niemiec-
kiej,

Uriep Mac Bonaldė.
w pracach rządu. Postanowiono, że
prawie większą część swego urlopu,
trwającego ckoło 3 miesięcy, spędzi
zagranicą. Projektuje się, że Mac
Donald około 10 lipca wyjedzie
prawdopodobnie do Brazylji i odbę-
dzie tam wycieczkę wzdłuż Ama-

zonki.
Wyjazd Mac Donalda na tak dłu-

$i okres czasu z Londynu niektórzy
komentują jako oznakę stopnioweżo
wycofywania się Mac Donalda z
rządu narodowego. Jednakże opinja
ta nie jest uzasadniona. Troskli-
wość, z jaką odnoszą się do zdro-
wia Mac Donalda, raczej wskazuje
na to, że gabinet obecny pragnie
utrzymać Mac Donalda jako sztan-
darowego przywódcę narodu tak
długo, jak tylko stan jego zdrowia

jnicznie z gabinetem i współdziałać uczyni to możliwem.
—

Bukareszt, w czeiwcu.
Jak zwykle Staia Rada Matej

Ententy rozpoczęła swe obrady
szczegołowem omowieniem sytuacji
międzynarorodowej. MKonierencja u-
łatwiona była znacznie tem, że mi-
nistrowie Małej Ententy odbyli już
poprzednio rozmowy w Genewie.
Praktycziu.e chodzi o to, aby wycią-
śnąć oupowiednie konsekwencje z
obrad genewskich, przyczem uwzglę
dniano wydarzenia, jakie zaszły od
tego czasu, zwiaszcza paryską wizy-
lę jugosłowiańskiego ministra spraw
zagraniczzych Jewticza, dalej ber-
lmńskie rozmowy  Lutwinowa z von
Neuraihem o t. zw, pakcie wschod-
'nim ; wreszcie spotkanie Mussolinie
|go z Hiilerem. Ministrowie postano-
jwili, że we wszystkich  kwestjach
| międzyne.:odowych Mała Ententa
| zgodnie występować będzie jako ca-
'iość. Tau występować będzie i w ro-
' kowaniaci o Locarno wschodnie, do
którego to paktu,. przystąpić ma i
Czechosiowacja, taksamo jak w kwe
stji pakiu śródziemnomorskiego, w
"którym uają wziąć udziai Jugosła-
wja i Rvmunja. Ministrowie Małej |
"Ententy cali do  z10zumienia, že
| wszelkie prcby bezpośrednich roz-
| mów z ,ednem z państw Małej En-
ienty zosobna spełzną na niczem, W
obecnej chwili o obu wspomnianych
paktach w kołach Małej Ententy wy
rażają się optymistycznie, chociaż
dotychczas nie wiadomo, jak wobec
paktu sródzieninomorskiego zacho-
wywać się będą Niemcy i Włochy.
Mała Ententa otwarcie wypowiada
się talk za paktem wschodnim, jak za
pakteni śródziemnomorskim popie-
rać będzie każdy wysiłek w kierun-
ku usku/ecznienia tych paktów. bo-

"wiem wiaizi w nich dalszy krok do
ugruntowania pokoju w Europie.

Mężowie stanu Małej Ententy

spokojni patrzą na spotkanie Mus-
soliniego z Hitlereiu, które, jak wy-
nika z ot'cjalnych komunikatów, nie

, doprowacziło do zawarcia konkret-
| nych umów, by było można mówić o
,bloku włosko - niemieckim. Należy

podkresiić, że ktokolwiek porusza

| kwestje srodkowo - europejskie, zaw

 

  | sze musi uwzględniać silny blok Ma-
łej Enteisty, który pod tym wzgię-

| dem, jas oświadczył minister Titu-
| lescu, przedstawia na zewnątrz rze-

| czywiście tylko jedno państwo. Prze  'mówienie węgierskiego  premjera
| Gómbosa, który ponownie chce za-

ktualizować kwestję rewizji, jest tu

 

Mała Ententa obraduje.
Mala Ententa o Locarnie wschodniem. — Zbliżenie z Rosją.

(Od naszego korespondenta].

stanowczo odrzucane a to zwłaszcza
przez Ruinunów. Trzeba również za-
uważyc, że mężowie stanu Małej En-
tenty rozmawiali z Litwinowem w
Genewie również o sprawach środ-
kowo - europejskich i że przy tej
sposobnosci było można stwierdzić
stanowczo negatywne stanowisko
Rosji sowieckiej wobec wszelkich
prób, zmierzających do podważenia
dziesiejszego stanu rzeczy w Euro-
pie środkowej. Rosja sowiecka od-
rzuca tez stanowczo wszelkie pró-
by rew zji traktatów pokojowych,
które mogą wywołać nowy chaos w
Europ.

Wbrew doniesieniom niektórych
pism, Jugosławja w zupełniości zga-
dza się 7 nawiązaniem stosunków
dyplom tycznych z Rosją sowiecką
ze strony Czechosłowacji i Rumunji
i w najblizszym czasie pójdzie za ich
przykiačem, chciażby już w związku
ze zblizającemi się rokowaniami
międzysarodowemi w sprawie
wspomai:nych powyżej paktów. Nie
ulega we!pliwości, że węzły współ-
pracy Małej Ententy z Rosją sowiec-
ką będą coraz więcej zaciešniane,

Rozwoj w tym kierunku witany jest
z zadowoleniem w Rumunji, jak o
tem mógi się przekonać korespon-
dent „Centropiessu“ w rozmowach
z wybitajmi politykami rumuński-

mi. Tak'e samo zadowolenie daje się

zauważyć i w Czechosłowacji oraz

Jugosławii, bowiem w uznaniu Rosji
sowieckiej i nawiązaniu z nią sto-
suników dyplomatycznych widzi się
również dalszy krok do zabepiecze-
nia pokoju.

Obrady ministrów Małej Ententy
poprzedziia koaferencja prasowa Ma
łej Ententy pod przewodnictwem
prezesa delegacji czechosłowackiej
dyr. Svihovsky'ego. _ Konferencja
stwierdzia zgodność opinji publicz-
nej co do wszelkich zagadnień poli-
tyki zażcanicznej, wyrażając nieza-
chwiane stanowisko w walce o ca-
łość panstw Małej Ententy.
W s «dę przed południem przy-,

francuski mini-|byt do ukaresztu
ster spraw zagranicznych Barthou,
poczem. ropołudniu odbędzie się do-
niosła konferencją kolityczna, w któ
rej wezmą udział ministrowie Bar-
thou, Benesz, Jewticz i Titulescu.
Er H. R.

©©©06060©€06668
Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

zagranicą 8 zł.

LONDYN. (Pat). Prasa angielska
zamieszcza na naczelnem miejscu,
wyrażone w czwartek w Berlinie
wobec dziennikarzy, groźby @.!
Schachta, że Niemcy na zarządzenie
odwetowe W. Brytanji, odpowiedzą
całkowitym bojkotem handlowym i
zerwą stosunki gospodarcze nietylko
z Wieiką Brytanją, ale także ze
wszystkiem; dominjami brytyjskiemi,
Prasa podkreśla, że Schacht usiłuje
wbić klin pomiędzy W. Brytanją a
jej dominja. O ile obrót Niemiec z
Wielką Bryitanją kształtuje się dla
Rzeszy wysoce korzystnie, o tyle
obrót z dominjami_- jest dla niej u-
jemny. Dzienniki angielskie zazna-
czają, że Niemcy sprowadzają z do-
minjów wyłącznie surowce, bez któ-
rych produkcja Niemiec obejść się
nie może. Widoczne jest w prasie
angielskiej bardzo silne oburzenie i
nieulega wątpliwości, że. stosunki
brytyjsko-niemieckie ulegną w naj-
bliższym czasie silnemu zaostrzeniu.

GOQGGG6G6665806

Wyjazd króla Karelia
do Francji.

PARYŽ. (Pat). ,,Havas“ donosi z

Bukaresztu, iż zostało postanowione,

że król Karol uda się za kilka mie-

sięcy z oficjalną wizytą do Paryża.

Kozgiet 50.600 dziewcząt katolickich
BRUKSELA. 21.VI (KAP). Na

niedzielę 24 b. m, zapowiedziany zo--

stał kongres 50.000 dziewcząt kato-|
lickich w Brukseli, należących do|

sekcji kobiecej Akcji katolickiej w

Belgji. Uroczystą Mszę św. w czasie

zjazdu celebrować będzie pod arka-|

dam; pałacu „Cinquantenaire' arcy-|

biskup z Mechlina, kardynał Van

Roey w obecności królowej Astri-

dy, nuncjusza apostolskiego i wszyst

kich biskupów belgijskich.

 
WIEDEN. Pat. „Wiener Zeitung”

twierdzi, że narodowo-socjalistyczna
akcja terorystyczna w Austrji zmniej-
szyła się w ciągu ostatnich 24 go-
dzin, dzięki odkryciu kilkunastu
składów materjałów wybuchowych
oraz dzięki utworzeniu wszędziekasą
licyj miejscowych.

Gabinet
BRUKSELA (Pat) Gabinet de

Broquevilla otrzymał votum zaufa-
nia. Za rządem wypowiedziało się|
9 posłów przeciwko 81, wstrzymało|
się 4. Podczas dyskusji de Broque-
ville zaprzeczył kategorycznie po-
głoskom, jakoby groził rozwiązaniem
parlamentu w razie nieotrzymania

Walkę z Kościołem Katolickim|
w Bawari cechuje szczezćlną zio-
śliwośc i zapamiętałość. Ostatnie dni
przyniosły szeieg nowych zadraż-

inień i krzywd Władze rządowe i
miejskie w Monachjum nie oszczę-
dziły szykam katolikom w związku,
z proresją Bożego Ciała, w kilka|
dni poteni zaw'eszono na trzy mie-|
siące pismo kutolickie „Bayrischer |
Anzeiger, a w końcu zabroniono

SOFJA (Pati). Operacje oddzia-'
łów rządowych przeciwko oddzia-
łom komitadży macedońskich trwają
,w dalszym ciągu. Na pomoc oddzia-
łom wojskowym wysłano artylerję

| górską i samoloty. Wedle oświad-

 
WARSZAWA. „Kurjer Czerwony” dooosi,

ślub byłego premjere, p. Janusza Jędrzejewicza, z p. Cezarją Ehren-
kreutzową. Młoda para wyjechała na kilka tygodni do Francji.

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 lamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia

 

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy
druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane

Konta czekowe w P. K. O. Nr. 80187.
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telegraficzne.
° ZAGRANICZNE.

eniu. ** Przed sadem nadzwyczajnym
w Schwerinie odbyła się rozprawa
przeciwko 7 proboszczom, oskarżo-
nym o podstępne wzywanie ludności
do nieposłuszeństwa przeciwko rzą-
dowi. 5 oskarzonych skazano na 6
miesięcy więzienia i karę pieniężną.
2 zwolniono.

** Jugosiowiański min. spr. zagr.
Jewticz powrócił do Białogrodu z
Bukaresztu, gizie uczestniczył w
obradach państw Małej Ententy.

** W związku z wypadkiem, jaki
się wydarzył w fabryce w Funse w
Rosji sowieckiej, GPU aresztowało
dalszych 11 osób. Straty mają wy-
nosić przeszło 2.000.000 rubli.

** Przed sądem doraźnym w
Grazu odpowiadali dziś dwaj socjal-
demokraci, oskarżeni o dokonanie
kilku zamachów w Grazu, m. in, na
kościół Franciszkanów. Jednego
skazano na 15 lat, drugiego na 18
lat ciężkiego więzienia.

** W. Chicago w dniu 19 maja wy-
buchł wielki pożar na targowisku
zwierzęcem. W czasie akcji ratun-
kowej strażacy gasili pragnienie wo-
dą ściekową. Wielu strażaków za-
truło się tą wodą, jeden już zmarł,
40 jest ciężko chorych, a 200 znaj-
duje się pod obserwacją.

** Wczoraj rano spadł na góry
Taunus samolot pasażerski linji Ko-
lonja — Frankfurt nad Menem. 5
pasażerów jest lekko rannych, zaś
pilot i radjotelegrafista ponieśli
śmierć na miejscu.

** Straszliwy cyklon wyrządził
w Chili olbrzymie szkody materjal-
ne na terenie całego kraju, pociąga-
jąc wiele ofiar w ludziach. Najwię-
cej ucierpiało miasto Concepcion,
gdzie rozszalały huragan pozrywał
dachy z domów i zniszczył sieć tele-
foniczną i telegraficzną, wyrządza-
jąc szkody na przeszło 10.000.000
pesów. 2

** Z Bremy donoszą, że załoga
jednego z przedsiębiorstw fabrycz-
nych dokonała samosądu na przy-
wódcy mężów zauiania. Personel
fabryczny oprowadził go po ulicach
miasta i zmusił do bicia w bęben

i powtarzania: jestem szachraj i
zdrajca robotników.

CAC EIAOSADA ILE A AT i BSIZZYSA

Zmniejszenie akcji terorystycznej
: Aastrji.

"Insbrucker Zeitung“ donosi, że

w dniu święta młodzieży urządzone-

go w lnnsbrucku zachorowała znacz-

na ilość dzieci. Obecnie okazuje

się, że narodowi socjaliści dali do

picia dzieciom mydliny, aby wywe-

łać gwałtowne wymioty i uwolnić
dzieci od udziału w uroczystości.
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belgijski.
votum zaulania ze strony lzby. W
kołach politycznych uważają, iż po-
mimo otrzymania votum zaufania

sytuacja rządu jest dosyć trudna,

tembardziej, że wkrótce rząd będzie

musiał się zwrócić do parlamentu o

udzielenie mu pełnomocnictw natu-
ry finansowej.

Złośliwe przejawy Kulturkampfu w Bawarji.
wyświetlać film, przedstawiający
Miasto Watykańskie, Po dwukrot+
nem wyświetleniu tego filmu, które
nie pociągnęło za sobą najmniej-
szych nawet wykroczeń, u dyrekto-
ra kina zjawili się dwaj urzędnicy
policji kryminalnej, nakazując na-
tychmiastowe przerwanie seansu,
ponieważ film wywoływai rzekomo
śwałtewny sprzeciw ze strony lud-
ności.

Walki w Macedonji.
czenia rządowego, o ile komitadży

nie poddadzą się w czasie przewi-

dzianym, będą uznani za bandytów

i wojska rządowe użyją wszelkich

środków celem zgniecenia ich.
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| Zaślubiny.
Irelefonem od własnego Korespondenła.|

iż w czwartek odbył się
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Z dnia.
Żydzi są niepowściągliwi w ję-;

zyku 1 bardzo często nieprzytomni

z zacieklošci, gdy — jak im się wy-

daje — chwycą sposobność do po:

śnębienia przeciwnika. Nawet naj-
bardziej ogiędni zpośród nich, naj-

trzeźwiejsi tracą wszelką miarę...
Wczoraj zacytowaliśmy wyjątek

z „Hejnta“, entuzjastycznie  po-
chwalający wprowadzenie w Polsce
obozów koncentracyjnych.  Mogli-

byśmy przytoczyć wiele innych po-

dobnych głosów żydowskich. Żydzi
znaleźli okazję, ażeby już kwalifiko-

wać tych, którzy w tych obozach
przedewszystkiem znaleźć się po-

winni. Nie szczędzą przytem moc-

nych słów : wyzwisk pod adresem
obozu  narodoweżo, który cały

chcieliby zamknąć w obozach izola-
cyjnych. Ori już znaleźli zabójców

ministra Pierackiego, już wiedzą,
kto kierował zbrodniczym czynem,

skąd poszła inspiracja...
Chwycili sposobność.

Nawet uchodzący za bardzo
trzeźwego ' spokojnego mędrca ży-

dowskiego p. rabin dr. Ozjasz Thon

nie omieszkał zabrać głosu („Nasz

Przegląd“ z dn. 22 bm., w artykule
p. t. „Jak: sens tej zbrodni?“).

Podnosi cnoty obywatelskie zgasłe-
go tragicznie ministra, jego zdol-

ności i talenty 'i przy sposobności,
niby to pytając o sens tej zbrodni,
niby to dociekając bez odpowiedzi,

kto mogł się czynu tego dopuścić —

niemal wskazuje palcem.

P. dr. Ozjasz Thon tak między

innemi pisze:
„Myśmy w Polsce już raz mieli smut-

ną konieczność zadawania takich strasz-

nych pytań, pod adresem obozu morder-
czego, obozu haniebnej nienawiści i chorej

zaciekłości. Kiedy zamordowano s. p. Pre-

zydenta Narutowicza, także cała Polska

i cały świat pytały: dlaczego? Jaki sens
ma ten ohydny mord? Rozsądnej odpo-

wiedzi nie było znikąd. Słyszało się tylko
bełkotanie, że nie można było zostawić

przy życiu „ich“ prezydenta. Szło wi-
docznie tylko o krwawą demonstrację, że
w tym kraju tylko ten obóz ma prawo do
rządów, nikt poza nim.'*

Gdzie i od kogo to słyszał p. dr.

Ozjasz Thon „belkotanie, že nie

można byic zostawić przy życiu
„ich” prezydenta”? Ileż tu nikczem-
ności w tej insynuacji, zawartej w

przytoczonym przez nas ustępie!
Nawet uchodzący za rozsądnego ży-

dowski polityk nie potrafi utrzymać
pióra na wodzy i pozwala mu wypi-
sywać niesłychane kłamstwa pod

pozorem  patrjotycznego oburzenia.

Sądzimy, iż przyjaciele żydowscy
powinni im wskazać granice bez-
czelnych harców, na jakie sobie
ostatniemi czasy pozwalają.

—

Jak należy wnosić z prasy pro-
rządowej, sprawa obozów izolacyj-
nych nie jest sprawą ostatnich dni.
Już była rczstrząsana przed zabój-
stwem ś. p. ministra Pierackiego.

„Express Poranny", pisząc o tem,

dla kożo przeznaczone są te obozy,

stwierdza:
„Likwidacja elementów, nawołujących

do stosowania teroru w życiu publicznem,

stawała się coraz bardziej konieczną po-

trzebą. Musiałaby ona zostać dokonaną
bez względu na iragiczne strzały w dniu

15 czerwca. Zamordowanie wysokiego do-
stojnika Rzeczypospolitej tę likwidację,

oddawna już piancwaną, niewątpliwie przy-

śpieszyło.”
To stwierdzenie rzuca nowy pro-

mień światła na obozy izolacyjne.
Niezależnie od tego, kogo się uwa-
ża га „elementy, nawołujące do sto-
sowania terroru w życiu publicz-
nem”, tembardziej w myśl tego, co
pisaliśmy wczoraj, narzuca się py-

tanie, czy sytuacja wewnętrzna wy:

magała wpsowadzenia nowej insty-
tucji, czy istniejące środki prawne

nie wystarczały do zapewnienia po-
rządku prawnego?

Przy sposobności chcemy spro-
stować wczorajsze nasze twierdze

nie, iż cała mniej więcej prasa sana-
cyjna zajmuje jednolite stanowisko

w sprawie obozów koncentracyj-

nych. Są nieliczne wyjątki, do któ-
rych należy ,„Słowo”* wileńskie.

Bonowne wybary prezydenta
m. Poznania.

W nadchodzący wtorek odbędą

się ponowne wybory prezydenta
miasta wobec  niezatwierdzenia
przez. minisierstwo Spraw Wewnę-
trznych wybranego przez większość
endecką dr. Władysława Mieczkow-
skiego. Str. Narodowe, posiadające
w Radzie Miejskiej większość, za-
mierza tym razem wysunąć kandyda
turę dotychczasowego prezydenta
p. Ratajskiego.

Gdyby tak było, wybór p. Rataj-
skiego byłby zapewniony, ale to,
jeszcze nic nie mówi o ewentualnem|
zatwierdzeniu.

 

Krytyka Eanku Polskiego. в

Prorządowy i konserwatywny

„Czas' omawia obszernie politykę

dysko wą Banku Polskiego, nie

szczędząc stów ostrej krytyki pod

adresem instytucji emisyjnej.  Uto

co czy'amy:
Oko.c */s portfelu weksilowego Banku

Polskiegc stanowi redyskonto banków pań-

stwowych. 4nając sytuację tinansową tych

banków -- zresztą charakter ich dziaialnoś
ci prawie w zupełności nie pozwala na po-
siadanie pizez nie materjaiu wekslowego,

odpowicdniego do redyskonta w instytucji

emisyjnej — nie można uważać tej części

poriteiu za płynną i zdatną w razie potrze-

by do i.xw.dacji. Pozatem za zupełnie nie-
piynne isaieży uznać weksle eksportowe,

przeważuie sowieckie, których Bank Pol-

ski ma w portfelu na sumę około 60 miljo-
nów zł. Te dwie pozycje stanowią przeszło
40 proc. pertfelu. Niestety i pozostałe nie-
całe 60 pitc. portfelu również przedstawia

pod wzg:4aem płynności wiele do życzenia.
Gros icn sianowią 6-cio miesięczne weksle
rolnicze, kredyty udzielane bezpośrednio
dla przemysłu, oraz kredyty „celowe”, roz-
prowadzene wprawdzie za pośrednictwem
banków, ale z natury swego celu niepłynne.
Могша!лу portfel, zdatny do likwidacji
względnie szybkiej, stanowi załedwie około
200 miljonow zł redyskonta banków prywat
nych. W tym stanie rzeczy zmniejszenie
portfelu wekslowego Banku Polskiego jest
operacją ardzo trudną, a tem samem nie-
łatwem jest vlrzymanie kursu złotego. Za-
danie to t.rudnieją tajemnicze 165 milj. zł.
w „różnych rachunkach” po biernej stronie
bilansu, ;czycja nasuwająca uzasadnione
przypuszczenia, że kryją się pod nią krót-
koterminowe kredyty, zaciągnięte przez
Bank Poisbo.

O :tym stanie płatności kredytów w
Banku Po skim, świadczy poważna suma
blisko 11 mil. zł, odpisanych na straty w
roku ubiegtym.

Obraz wsi polskiej.

„ABC“ zamieszcza list chłopa-
rolnika z Zawichwosta z Sandomier-
skiego, gdzie są grunta pszeniczne,
podaj jedne z najlepszych w Polsce,
Autor kreśli obraz upadku gospo-
darczego wsi pelskiej, główne tego
żródło upatrując w nadmiarze ро-
datków i wysokich kosztach admani-
stracji samorządowej. Jakże to wy-
śląda w jegc opisie:

Zawichwos: był przed wojną osadą. Wójt
miał miesięcznie 18 rubli, co wynosiło 4 1
pół korce żyta, sekretarz 15 rubli, to znaczy
ś i trzy czwarte korca, „stójka” 6 rubli,
czyli pótora korca, sołtys 3 ruble, czyli
trzy czwarte korca. Razem administracja
gminna kosztowała rocznie 119 korcy żyta,
a w kasie leżało 18 tys. rubli.

Dziś, po grzemianowaniu Zawichwosta
z osady na miasteczko, koszty administra-
cji gminnej w okresie kryzysu podniosły się
ze 119 korcy zyta na przeszło 800 korcy
rocznie, czyli 7 razy więcej, a oprócz lego
$minama 80 tys. zł, długu.

Niemniej jaskrawo wypadają po-
równania z zakresu obciążeń po-
datkowych:

Przed wojną rolnik 13-stu morgowy
płacił rocznie 18 rubli podatku, to znaczy
4 i pół korcy żyta, dziś musi płacić około
20 korcy.. Przed wojną, śdy rolnik mia: 10
morgów, a był chory i nie mógł pracować
to za dzierżawę otrzymywał 120 rubli rocz-
nie. Podatku zapłacił 15 rubli, a za resztę
żył cały rok, Dziś dzierżawa starczy naj-
wyżej na pokrycie podatków.
Mam 80 prętów, na których posadziłem w

r. 1926 drzewka owocowe. W r. 1929 wy-
marzły, posadziłem drugi raz. W r. 1932 był
grad wielkości kurzego jaja znowu wy-
niszczył drzewka, — posadziłem 3 raz, a w
tym roku przyjechał z Sandomierza urzęd-

nik, spisał.drzewka i powiedział, że kto ma
więcej jak 5 drzewek będzie płacił podatek.
Przecież ogród jest górny i rodzi raz na pa-
rę lat, będę zmuszony drzewka sam wyciąć
trzeci raz,.

Problem

Z pośród wszystkich pioblemów
dzisiejszego świata na pierwszy plan
wysuwa się zagadnienie cierpienia
Ludzkość przechodzi niedomagania,

į ktore do;rowaizają do zaiamač sa-
mych poustaw życia spolecznego —
niedomagania cuszy i ciała — kry-
zys psychiki zb.orowej i kryzys eko-
nomiczny.
nalizowac odwieczny probiem cier-

Dlatego zapewne zjawiają się co-
raz częściej dzieła, które próbują za
nalizować odwiecznych problem cier
pienia i które szukają przyczym,
sprawiających człowiekowi ból mo-
ralny czy fizyczny, i próbują skutki
tego bólu zneuiralizować, a w każ-
dym razie zmniejszyć.

Polecamy tę literaturę uwadze
wszystkich, co troską swoją otacza-
ją ułomnych, chorych i zbolałych.
Notujemy obecnie te dzieła i wydaw
nictwa, które ostatnio ukazały się
we Francji. Książki i czasopisma, o
których chcemy mówić, opisują nie-
dolę, choiobę, psychologję cierpią-
cych i środki duchowe pokonania
bólu, a więc zwracają się wprost do
tych, co cierpią.

Dzieło dok!o.a Renć Biat „Na
usługach człowieka” („Au service

de la Personne humaine') zawiera
szereg rozpraw popularnych z dzie-
dziny deontologji medycznej. Mówi
więc o obowiązkach wobec iekarza,
porusza teorje najnowsze o prawie
do skracania cierpień, o celach du-
chowych cierpienia, o tajemnicy za-
wodowej lekarzu, o praktykach neo-
maltuzjańskich — wszystko to kwe-
stje bardzo praxtyczne, choć skom-
plikowane i drażliwe — węte ze
stanowiska etyki katolickiej.

Wydaje się dziś, że zachodzi
wielka potrzeba dzieł о podobnej
treści, gdzie wiedza specjalistów
wiązałaby się z zasadami etyki,
dzieł, które rozstrzygają wiele trud-
nych problemów sumienia,

Ponadlo ziawila się ostatnio
książka Suzanne Fouchė p. L. „Souf-
france Ecole de Vie" (Cierpienie —

 

DZIENNIK WILEŃSKI

prasy,
Żydostwo w Niemczech.

Dr. m. diojanowski w „Murjerze
Poznańskim porusza w cyklu arty-
kuiow kwestje rasizmu i kwestji
żydowskiej. dviędzy innemi w atty-
kule p. t. „ło rewolucji narodowej
stwieraza, 17 po swojej rewolucji
hitlerowskiej Niemcy przeprowadzili

systematycziią izolację elementu ży-
avowskiego:

lak więc rasizm w połączeniu z naro-
dowym socjalizmem uwoinił Niemcy za jed-
nym zamachem od żydowskiej przewagi po-

ltycznej, kulturalnej i gospodarczej, Ketor-
my niemieckiej rewolucji narodowej w prze-
ciągu roku zdvtały usunąć około 15 procent
niemieckiego kontyngentu żydów, którzy
wyemigrowali z Niemiec. Kezultat zatem
naprawdę imponujący.

Oczywiście, że tak radykalne rozwią-
zanie kwestji żydowskiej stato się przyczy-
mą pewnych trudności politycznych. Jedną
z najcięższych była i jest propaganda świa-
towa żydów, skierowana przeciwko Niem-
com. Propagarda ta jest jednak przez nie-
mieckie ministerjum propagandy, kierowane
przez Goebbelsa umiejętnie i skutecznie
paraliżowana. A dziś już nawet można za-
ryzykować twierdzenie, że w tej walce
propagandowej Niemcy bezwzględnie góru-
ją. W wyniku tej walki budzi się bowiemw
całym świecie prąd pewnego rodzaju sym-
patji i sentymentu do Niemców i Niemiec
właśnie z powodu ich akcji antyżydowskiej.
Jest to coś analogicznego do sympatji, лаКа
zyskała Francja po Wielkiej Rewolucji.

Jeśli idzie 0 niebezpieczeństwa we-
wnętrzne, spowodowane reformami hiile-
rowskiemi w zakresie kwestji żydowskiej,
to: sprowadzają się one jedynie i wyłącznie
do zagadnienie wychrztów i mieszańców.
Oto przez rozporządzenia porewolucyjne
ta kategorja ludności zostaia zmieszana
całkowicie z żydami, została poddana w
całości wpływom żydowskim. Stało się to
przedewszystkiem dlatego, że całą tę dość
liczną grupę ludności wcielono do kartotek
razem z žydami. Wychrzty i mięszańcy nie-
mieccy należeli do najwyższych i nabardziej
wpływowych kół ludności. Byli oni powią-
zani silnemi węzłami z ludnością czysto
niemiecką. Powiązania te i wpływy pozo-
stały im do dziś,

Tak liczna i wpływowa grupa ludzi
będzie zapewne próbować odzyskać swe
znaczenie. Próby te mogą jeszcze zrodzić

niejedną niespodziankę polityczną w we-
wnętrznych stosunkach niemieckich.

„Krezos“ u żebraków.
Okazuje się, że kryzys dotknął

także zawód żebraczy, Korespon-
dent „Kurjera Warsz.” z Łodzi, opi-
sując stan żebractwa w tem mieście
oraz środki zaradcze przedsiębrane
tam, zamieszcza też „wywiad” z
żebrakiem ulicznym. Warto go przy-
toczyć:
— Bo to proszę pana, te redaktory ma-

ją „tygla” (autentyczne!) w głowie. Oni nam
bardzo psują. Wiciąż piszą o tem, że mamy
tysiące złotych. Jeżeli nawet znajdzie się
taki wśród nas, to wyjątek. 1 trzeba wie-

dzieć, że pracował na te tysiące „ućciwie”
od lat całych. A jak kupiec, czy taki re-
daktor dorobi się piniędzy, to czy my to
wytykamy mu? Kużden ma swój zawód, a
iak pracuje, te potem coś z tego ma.
— U nas je teraz bardzo źle. Ganiają

maszych jak psów, To nas jest w jednem

mieście za dużo, w innem za mało, „A naj-
gorsze, to te wsiowe. I wszystko weźmie.

Proszę pana, ram się dziwią, że zostawiamy
jedzenie, a chcemy pieniędzy. Tera je-
dzenie to taniocha. Zjeść wszystkiego nie
sposób, a komu sprzedać? Dawniej bra! to
dla „swyniów, a dziś? Komu to i na co?
— Całe szczęście, że tera ludzie tak

politykujom. A no, na zdrowie im,

—Przez iu jest policyja zajęto więcy i
nam dajom pokój.
— Pyta pan, czy je „krezos” u nas?

A jakże, je! Dawniej to człek zebrał te mar-
ne 3 złociny za 2 i 3 godziny obchodu, a
idziś, to trzeba się nalatać cały dzień, A jakże. Je „krezos”, więc momy cały dzień
pracy, a nie jak te inne ludzie, co pracujom
tylko 8 godzinów. Ale, tak na rozum, to
som jeszcze ludzie, som...

 

cierpienia
w literaturze I publicystyce francuskiej.

logji chorych i podkreśla walory
cierpienia przy urabianiu charakte-
ru To nie ankicta — lecz spowiedź
tych, co wiele +v życiu przecierpieli,
co umieli walczyć przeciwko rezy-
śnacji, co znaleźli w głębiach bólu
źródła do odnowienia ducha i ugrun
towania w sobie życia nadprzyro-
dzoneżo. Choroba jest śsodkiem o-
czyszczenia, zawsze sprowadzając w
duszy zniianę złą czy dobrą — za-
leżnie od nastawienia własnej woli
człowieka cierpiącego.

Prćcz wspomnianych dzieł za-
częto we Francji publikować mie-
sięcznik p. t. „Vaincre” (Zwyciężyć).
Oto zadanie i program tego niezwy-
kłego czasopisma. 1. Oświetlić dok-
trynę cierpienia i bólu ze stanowi-
ska chrześcijańskiego. 2. Zebrać
doświadczenia !udzi cierpiących, wy
kazując w ich przebyciach działanie
Opatrzności i Łeski nadprzyiodzono-
nej. 3. Wydobyć z klasycznych do-
kumentów kuliury ludzkiej najlep-
sze metody w: znoszeniu cierpień, 4.
Wskazywać i analizować dzieła, nio
sące pociechę chorym. Słowem wy-
powiedzenie wojny cierpieniu, któ-
re kaleczy duchowo i gnębi, a reha-
bilitacia cierpienia  zbawiającego i
oczyszczającego.

Oprócz tych nowych publikacyj,
niosących pociechę utrapionym i
chorym, istnieje we Francji Unja Ka
toiicka Chorych, która rozsyła cho-
rym. specjalne komunikaty pisane,
niosące pociechę i ulgę. Należy rów-
nież wspomnieć o Biuletynie p. t.
„La Bonne Souffrance', wydawa-
nym przez ks, Depreester. Wydaw-
nictwo to zawiera krótkie, utrzyma-
ne w serdecznym tonie artykuły,
redagowane przeważnie przez sa-
mych chorych, a omawiające prob-
iem <ierpienia ze stanowiska du-
chowego.

Podajemy tu nazwę i adres tego
czasopisma: „La Bonne Souffrance,
mensuelle.  Redaction chez M.
l'abbć Depreesier, Petit Seminaire a
Haubourdin (Nord). szkołą życia). Dotyka ona psycho-

Niedawao pojawiiy się wiadomości o
rozbie uyiuisjt prezydenta banku nZzeszy
ocnacnta. +0 (yluisji LEJ Di€ QUbZiU, FrarySni

„La Capiiai' pouaje seusacyjne SzCczego1y
rozmowy pomiędzy ocnaciiem a 1uuerem
— ręczyąc za auientyczuosc swycu aonie-|
sien. Moziuowa byia uiezwykie uramatycz-
na.

PEZOWUCNE WYSILKI.
— Od piętnastu miesięcy — mówił dr.

Schacht ao miuera — aokonuję nadludz-
kich wysiików, azeby przywrocic zauianie
do nowycu Niemiec, Usiągnąwszy je, imo-
gubysmy odzyskac wolnosc ruchow w na-

szej polityce walutowej. Wysiuki ie idą na
marne, fn0je osobiste stosunki w Łonaynie,
w Varyžu, w New forku, w bazylei parali-

zuje kontrekcja uchodzcow miemieckich,
— Nie zgadzam się z panem! — przer-

wał Hitier — Procent uchodźców z Nie-
miec jes* aiewielki. llu z nich zostaje je-
szcze poza granicami Xzeszy? Najwyżej bę-

dzie to aziesiąta część tego, co wyjechaio
po objęciu przeze mnie rządów w 1953 roku,
A z pom.ęvzy tych, którzy zostali we Fran-
cji lub Ameryce — iluż może nam szkodzić?
— Eksceiencja pozwoli — odrzeki

Schachi — w Paryżu, Londynie lub New
Yorku jeden żydowski bankier może zdy-
skredytować Trzecią Rzeszę.

ŁMIANA WOBEC ZYDÓW.
— Nie sądzę. Przeciwnie. Ambasado-

rowie w raryżu i Londynie otrzymali pole-
cenie utizymywania najlepszych stosunków
z tymi bankierami żydowskimi, którzy zo-
stali na cbczyźnie, Czyż w Paryżu amba-
sador Kotster nie est w stałym kontakcie
z dwoma żydowskimi bankierami, pocho-
dzącymi z Niemiec, a pozostającymi w Pa-
ryżu? sieiacje ambasad są najkorzystniej-
sze. Ci życzi popierają interesy Rzeszy. A
zresztą rząd mój zastosował nowy kurs w
polityce żydowskiej. Wystarczy przeczytać
co wypisuje o mnie „Der Stuermer* (organ
antyżydowski), aby się o tem przekonać.

WOBEC BANRUCTWA,
— Penie kanclerzu — odpowiedział

Schacht — nie chcę poddawać w wątpli-
wość loalności żydów niemieckich, przeby-
wających poza granicami na rynkach zagra-
nicznych. О4 piętnastu miesięcy nie eskon-
tował zaden bank zagraniczny ani jednej
raty niemieckiej. Stan naszych finansów
jest znany. Wchodzimy w okres stopniowe-
$o bankiuctwa. Niech pan się nie obawia,
panie kancierzu, nie będę o tem mówił pu-
blicznie. Aie pomówmy szczerze, Czyż na-
sze wydatki nie przekraczają o 30 proc.

 

Przy Narodowej Organizacji Ko
biet powstała sekcja doraźnej pomo-
cy uwiezionym narodowcom i ich

rodzinom,
Ofiary pieniężne i w naturze

przyjmowane są w lokalu Narodowej

Organizacji Kobiet przy ul. Orzesz-

kowej 11, „odziennie od godz. 11

do 1 popoł.

Lista złożonych oliar:

Renigierowa Zofja — 20 4.
Mazurkiewicz Władysław — 10zł.
Kulesiński Bolesław — 10zł.
Burhardtows Janina — 5zł
Klimontowicz Irena | — 24.
Zwierzyński Aleksander — 20 zł.
Kodź Stanisiaw — 10zł.
N. N. — 5.
Kossowski W. — 5zł.

 

Wytrwać, albo obóz koncentracyjny.
ęDramatyczna rozmowa d-ra Schachta zHitlerem.

dochodów? Czyż nie jesteśmy jedynem w
kuropie paustwem, które w ciągu ostałnie-
go roku zwiększyio liczbę urzędników?
<zyż mie rezdęlismy naszego budzetu robót
publicznyca a zwiaszcza wydatków woj-
skowyca?

SZTURMOÓWCY i KOMUNIŚCI.
— Wie pan lepiej, niż ktokolwiek, ja-

kie są skoliczności, zmuszające nas do te-
$o, — odparł. — Domagamy się rozbroje-
nia lub możności nieograniczonych zbrojeń.
Domagamy się równouprawnienia pod
względem wojskowym. Jest żądanie, od
którego nie można oastąpić, Urzeczywist-
nienie naszych postulatów wszystko jedno
w jakiej będzie formie, będzie dokonane—
wróci wiarę narodu niemieckiego w możć
ność pzzeprowadzenia rewizji traktatów,
równouprawnienie Niemiec będzie równo-
znaczne z przekreśleniem najbardziej pod-
stawowych punktów Traktatu Wersalskie-
go. Zresztą proponowałem przecież zmnuiej-
szenie oddziałów szturmowych do połowy.
— Bytoby to o tyle wskazane, Eksce-

lencjo, że bataljony te stają się coraz bar-
dziej niepewne. Nie ukrywa się już w ich
szeregach tendencyj nawskroś  bolszewic-
kich...

DYMISJA i ZDRADA
— Moje cele są jasne, — mówił dalej

Hitler -- jakkolwiek nie ukrywam, że sy-
tuacja zarówno wewnętrzna jak i zagra-
niczna jest ciężka. Zwłaszcza ta ostainia.
Doskonale sobie zdaję sprawę, że ani An-
ślja, ani Włochy nie przyjdą nam z pomo-
cą. Kilka obietnic kilka pięknych słów, nic
więcej. Wiem, że właściwie jesteśmy w Eu-
rope odosobnieni. Ale właśnie dlatego mu-
szę okaza: żelazną wolę. Muszę domagać
się od meich ludzi wierności. Ona przeła-
mie wszys*kie trudności. Lecz nikt nie mo-
że mnie zdradzać, Pańska dymisja, panie
prezesie byłaby zdradą,

BEZ NADZIEI!
— Panie kancierzu — wykrzyknął

Schacht — muszę przeciwko temu naj-
energiczniej zaprotestować. Mam swoje na-
zwisko, mam swoią kartę w dziejach Nie-
miec. S'worzyłem pieniądz Rzeszy. Od li-
stopada „23 roku starałem się nie dopusz-
czać do obniżki pokrycia. Dzisiaj jesteśmy
w przed<dniu baakructwa. Jeżeli siz ma
ochotę wsiść na drogą inflancji — to ja
przytem asystować nie chcę. Mamy sześć
miljardów deficytu, Przytem żadnych wido-
ków na powodzenie jakiejkolwiek pożyczki,
wewnętrznej czy zagranicznej. Oc: iście,
niejednokrotnie powtarzałem, że nasi wie-
rzyciele zagraniczni nic nie stracili w Niem-
czech. Ale czy jesteśmy w stanie przepro-
wadzić mobilizację tych kapitałów? Nasz
handel ;agraniczny nie istnieje. Żyjemy na-
dzieją, że Francja pożyczy coś Rosji, a
Rosja wieszcie odda nam te sumy, z jakie-
mi zalega od lat. Ale według moich infor-
macyj, nadzieje te są więcej niż złudne.
Francja nic kwapi się bynajmneij z pożycz-

kami dla Svwietów. Porobiła już w dawnej
Rosji łaralne doświadczenia. I dlatego uwa-

żam naszą sytuację wprost za beznadzieję-

ną, I dlaiego raz ieszcze podtrzymują swoją
prośbę 5 dymisję.

TRWAĆ ALBO OBÓZ KONCEN-
TRACYJNY.

— Panie prezesie — wybuchnął Hitler
— w Trzeciej Rzeszy wypełnia się swe obo-
wiązki! Na stonowisku swojęm każdy urzęd
nik ma pczostawać tak długo, dopóki się
go nie odwoła. Nikt nie ma prawa ofiaro-
wywać ani żądać swej dymisji. Jeżeli pan
ją podtczyniuje w dalszym ciągu — to odej-
dzie pan, ale do obozu koncentracyjnego.

Proszę o tem poinformować także pań-
skich koiegów, ministra finansów i ministra
gospodarstwa krajowego.

Rozmowa była skończona. Zarówno
Schacht, jak i jego współpracownicy woleli
zostać na stanowiskach, niż obóz koncentra 

Zapowiedziane niedawno — ро-
większenie marynarki wojennej pol-
skiej o trzynaście nowych okrętów
daje asumpi p. Ste. do poruszenia
na łamach ,Kurjera Poznańskiego”
sprawy znaczenia budowy naszej
floty, Przedewszystkiem zestawienie
z dotychczasowym składem liczbo-
wym. :

Ą więc posiadamy obecnie dwa
kontrtorpedowce „Wicher” i „Bu-
rza”, cztery torpedowce „Podhalą-
nin*, „Krakowiak”, „Kujawiak“ i
„Ślązak”, lrzy łodzie podwodne
„Žbik“, „Rys“ i „Wilk“, dwie kano-
nierki „Komendant Pilsudski“ i
„Gen. Haller", okręt hydrogialiczny
„Mewa“, okręt szkolny żaglowy
„lskra”, transportowiec  „Wilja”,
motorówkę „Nurek', oraz trzy okrę-
ty zakotwiczone i rozbrojone „Sła-
womir Czerwitski”, „Lwów” i „Bał-
tyk”, z których dwa pierwsze służą
za pomieszczenie dla załóg łodzi
podwodnych, na drugim zaś mieści
się szkoła specjalistów marynarki
wojennej. |

Nie licząc zatem trzech ostatnich
okrętów, składa się obecnie nasza
flota wojenna z piętnastu jednostek.
Pod względem ionnażu okrętów wo-
jennych zajmujemy wśród: państw
bałtyckich jedno z ostatnich miejsc
za Niemcami, Rosją, Szwecją, Fin-
landją, Danją, wyprzedzając jedynie
Łotwę i Estonję. Budowa trzynastu
nowych jednostek powiększy znacz-
nie naszą flotę, która zyskać ma jed-
nostki o większem znaczeniu bojo-
wem, przedewszystkiem więc 6 no-
wych łodzi podwodnych i dwa kontr
torpedowce, a pozatem 4 male
trawlery (polawiacze min) i jeden
minowiec,

Nie możemy oczywiście myśleć
nawet o zbudowaniu floty, która
dorównałaby tonnażem i stanem li-
czebnym marynarkom większych
mocarstw. Zdaniem  miarodajnych

WEZDEETZOREEWOD POWIE EO W ATEITIS TOSZEKBELAROPETLT TE ZEIT

Pod bandera wojenną.

cyjny. Ale stajemy wobec urzeczywistnienia
się ich ostrzeżeń.

Żydzi stawiają zarzuty
Dr. Rozmarin stawia w „Momen-

cie" zarzuty rządowi z powodu nie-
przedsizyrania przeciw obozowi na-
rodoweu:u tych środków represji, ja-
kich ża.ieją żydzi:
ZRK Wszystko to, co dotąd było uczy

nione przez władze w tej dziedzinie, jest
niedostaieczne.. Dalecy jesteśmy od tego,
aby przy.uodzić z radami i ostrzeżeniami
do rządu. Naszem jednak zadaniem jest
zwrócenie uwagi, że walka z żydami, roz-
wijana ptzez endecję, czy przez jej iilję —
obóz narodowo - radykalny — jest to ko-
nik, na kiórym te koła chcą prędzej doje-
chać do steru rządów w Polsce”.

; Po tym wstępie autor przechodzi
do sedna sprawy, do groźby pod ad-
resem scnacji:

„ — Od rządu, który stoi na stanowi-
sku rówursci wszystkich obywateli wobec
prawa, od *ządu silnego i autorytatywnego
mamy p'awo żądać, aby zakończył z tym
stanem rzeczy, którego nie wolno znosić
ani jeduej chwili”,

j Dr Kozmarin ma krótką pamięć.
Nie dalej jak w roku 1931 dr. Thon
pisał o iei równości praw, na którą
powołuje się dr. Rozmarin:
‚ , « — Cała ta sprawa równości praw jest
jednym : wielu kawałów żydowskich, któ-
re od nas rarody rdzenne przyjęły ze zgrzy
tem zębów. One jednak musiały je przyjąć,
A zupełne dużym kawałem żydowskim by-
ło to, że vćwnouprawnienie zka się na-
wet na obcych”, (patrz Krasnowski „Świat,
polit. żyć. str. 181).

Wyrof»nie starych
5-złotówex.

W. Dzienniku Ustaw RP nr. 52
z dn. 22 bm, ukazało się rozpo:zą-
dzenie ministra skarbu o wycofaniu
z obiegu 5-złotowek srebrnych. Na
podstawie tego rozporządzenia 5- |
złotowe monety srebrne, emitowane
na podstawie rozporządzenia Prezy-
denta Rzplitej z dn. 5. XI. 27 r., tra-
cą moc prawnego šrodka platnicze-
go z dniem 30, IX, 34 r,

Zastól motoryzacji
Ilustracją zastoju, jaki panuje w

zakresie motoryzacji w Polsce, są
ma tesę spraw wewnętrznych tylko
cyfry spożycia benzyny, które od
4-ch lat maleją, W: pierwszych
czterech zaś miesiącach 1931 r. spo
życie wewnętrzne benzyny wyno-
siło 23 tys. ton, w odpowiednich o-
k'esach 1932 į 1933 r. — 20.8 tys.
ton, w czterech zaś miesiącach br.
19 tys ton. Ostatnio na spożyciu
benzyny odbija się ujemnie również
wprowadzenie koncesjonowania
przedsiębiostw autobusowych i ze-
tatyzowanie nejważniejszych linji,
Związane z tem usuwanie, względ- |
nie ośraniczanie prywatnej komu-
nikacii autobusowej zmnie'szyło spo
życie benzyny ze strony tego waż-
nego odbiorcy naszych rafineryj,

Wypadłaz okna.
WARSZAWA Pat Żona rektora

Szkoły Głównej Handlowej Janina
M klaszewska,
Rakowieckiej 6, w gmachu tejże
szkoły, wskutek własnej nieostroż*
ności wypadła z okna 4-ego piętra,
ponosząc śmierć na. miejscu,
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nia tego planu nie należy oczekiwać,

w szczególności
mowy o budowie jednostek wiel-
kich, jak okręty linjowe, krążowniki
i awjomatka.

Budowa tych ciężkich okrętów
przerasta nosze możliwości finanso-
we. Ale błędny byłby pogląd, że bez
tego rodzaju jednostek flota wojen-

dobitnie zalety jednostek lekkich:
małe krążowniki, kontrtorpedowce,
torpedowce, łodzie podwodne, ło-
dzie motorowe, statki patrolowei
ścigacze łodzi podwodnych — oto
środki, któremi operowano prze-
ważnie podczas działań wojennych
na morzu. Flota, składająca się z ta-,
kich jednostek, chociaż nie będzie
mogła stawiać czoła w otwartej
bitwie eskadrom linjowym wroga,
wypełni jednak całkowicie swe za-
danie: ochronę wybrzeży i własnych
transportów, oraz przerwania linij
komunikacyjnych wroga.

Kontrtorpedowce, wykorzysty-
wane do najróżniejszych operacyj,
mogą służyć do przerwania linij ko-
munikacyjnych wroga, dla ochrony
własnych transportów, do walki z
łodziami podwodnemi, do prowadze-
nia wojny minowej na wodach prze-
ciwnika. Również do przerywania
linij komunikacyjnych i niszczenia
konwojentów nieprzyjaciela, oraz
podtrzymywania działań własnych
kontrtorpedowców służą lekkie
krążowniki, Łodzie podwodne prze-
znaczone są do działań zaczepnych,
jak i obronnych natomiast dla ochro
ny wybrzeża i bazy operacyjnej słu-
żą torpedowce, trawlery, stawiacze
min, kanonierki i wodno-samoloty.
Zestawiona z takich jednostek pol-
ska flota wojenna może spełnić cał-
kowicie swe zadanie.

Budowa tloty wojennej wymaga
olbrzymich sum, które znajdują się
jednak w budżetach wszystkich specjalistów, powinniśmy w grani-

cach naszych możliwości finanso-
wych w okresie od roku 1930 do ro-,

tów linjowych, 3 krążowników, 1)
awjomatki (olktęt macierzysty dla;
lotnictwa), 1 krążownika stawiacza
min, 12 kontrtorpedowców, 18 łodzi
podwodnych, oraz szeregu małych
torpedowców, okrętów  pomocni-
czych 1 wodno-samolotów. Dziś już możemy powiedzieć, że zrealizowa-

  

ku 1940 ukcńczyć budowę 2 okrę-,

państw morskich. W: Niemczech np.
wydatki na marynarkę wojenną wy-
noszą 10 proc. ogólnego budżetu
państwa. U nas liczba ta wynosi za-
ledwie 1 do 2 proc. Podczas gdy np.

w Anglji wydatki na flotę wojenną
wynoszą rocznie na 1 obywatela
52,4 zł., w Stanach Zjednoczonych—
26,3 zł., we Francji — 25,1 zł —u nas
obciążenie to wynosi 1,07 zł., wy-
przedzają nas w tem zestawieniu

 

na nie może spełnić swegozadania. |
W wojnie światowej uwidoczniłysię

Od 11-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-

zaś niema narazie DŁO PRACY” z trzyletnim kursem |
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, baltu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-

czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — i.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego ń Paulo,

Reko'dy lotu na
sryhawrcy

IW szkole szybowcowej w Bezmie-
chower ustalono 2 nowe rekordy
polskie. (Wania Modlibowska na
„Komarze“ latała 5 godz. 47 minut,
temsariem pobiła zeszłoroczny re-
kord Danuty Skorówny o 2 godz.
i 7 min.

Pilot aeroktubu lwowskiego, je-
dnocześnie instruktor szkoły Piotr
Miynerski, lalał z podróżnym na
szybowcu CW-4 4 godz. 33 min.,
wobec czego pobił o 3 godz. i 3 min.
zeszłoroczny rekord Grzeszczyka w
dłużot:wałości lotu na szybowcu
dwuo :obowym.

ЯААНИНАНИЮРАНИНИАИАННЫНОНАНЫНАНУНИНННИ
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tsbele, zaproszena afisza
okólniki olakaty, bilety wizytowa

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

mm M APAC MN

Holandja, Szwecja, Japonia, Nor-
wegja, Hiszpanja, Italija, Niemcy i
Jugoslawja.

Szczupłość kredytów na cele ma-
rynarki wojennej podyktowana jest,
oczywiście, wyłącznie względami
możliwości finansowych, Ale w
chwili obecnej, gdy cały świat, a
zwłaszcza nasi najbliżsi sąsiedzi
preliminują olbrzymie sumy na bu-
dowę floty — nie będziemy mogli
pozostać w tyle,

   

     
zamieszkała przy ul. :



 

KRONIKA.
Przewiezienie aresztowanych narodowców.
Aresztowani w nocy z 16 na 17

b. m. członkowie sekcji młodych
Stronnictwa Narodowego zostali
wreszcie wczoraj wieczorem prze-
słuchani przez sędziów śledczych.
Około północy przetransportowano

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W zachodniej połowie Polski:

najpierw pochmurno i deszcz, po-
czem pogoda o zachmurzeniu zinien-
nem z przelotnemi des czami. Lek
kie ochłodzenie. (imiarkowane i po-
rywiste wiatry południowo zachodnie
i zachodnie.

We wschodniej połowie Polski:
Wzrost zachmurzenia aż do deszczu.
Najpierw słabe, potem umiarkowane
wiatry południowe i południowo-
zachodnie. W całym kraju skłon-
ność do burz.

DYŻURY APTEK:
Dzis w nocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef 16-31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (teief. 3-29) i Rostowskie-

go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-

go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-

kie na „rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Na IntancJę mioGziežy na-

rodowej staraniem Narodewej Or-

ganizacji Kobiet odbędzie się dziś

o godz B-ej rano Msza św. w ka-
plicy Ostrobramskiej.

— Poświęcenie domu reko-
lekcyjnego w Kalwarji. Jutro od
bedzie się w K»lwarji poświęcenie
i otwarcie pierwszego w archidiece

zji wileńskiej domu rekolekcyjnego
dla rekolekcyj zamkniętych pod
nazwą „Wieczernik Wileński”. Dor
urządzono w murach po Dominikań
skich z inicjatywy i staraniem dzie
kana kalwaryjskiego, ks proboszcza
Stanisława Miłkowskiego, a przy
wyd-tnym udziale Ar: hidiecezjalne
go Instytutu Akcji Katolickiej.

U oczystość rozpocznie się o ©
1-ej w południe. Aktu poświęcenie
dokona J. E ks. Frcybiskup Metrc-
polita Jałbrzykowski, który w tyn
dniu będzie wizytował parafję Ka!

waryjską Wierni, pragnący uczestni

ich w dwóch samochodach ciężaro-
wych z aresztu centralnego przy ul.
$-60 Ignacego gdzie dotąd prze-
bywa, do więzienia na Łukisz-
kach,

Pomimo, iż od św. Piotra i Pa
wła dzieli nas kilka dni, na placu
Antokolskim panuje  niemniejsze
ożywienie. Już wczoraj szereg prze
kupek i przekupniów miejscowych
zajął miejsca, ustawiając stoły. Nad-
to przybyli też włościanie ze swemi
wyrobami.

Trzeba tu zaznaczyć, że tak
wczesne zajmowanie miejsc na pla-
cu św. św Piotra i Pawła zdarza się
obecnie poraz pierwszy od wielu lat.
Czem to tłumaczyć? — narazie nie-
wiadomo. Ale właśnie ten pośpiech
zd»je się wskazywać, że tegoroczny
jarmark będzie berazo ozywiony.
— Wycieczki i pielgrzymki przy-

będą do Wiilnaw lipcu. Na uro-
czystowe.. zwiazane z VIi rocznicą
koronacji cudownego Obrazu Matki
Boskie, Ostrobramskiej, które, jak
wiadon:c odbędą się w dniach 1, 2,
3 i 4 ipca br. zapowiedziało przy-
jazd wiele pielgrzymek i wycieczek
katolicu'ch z różnych stron kraju.
Nadto przybędzie poza wycieczka-
mi i piczgrzymkami szereg działa-
czów Katolickich świeckich i du-
chownyca.

Większe jednakże pielgrzymki
narazie jeszcze. mimo zapowiedzi,
nie nad»stały zgłoszeń.

Dotychczas z pośród większych
pielgrzy:.ek nadesłała jedyne zgło-
szenie tiponujaca pielgrzymka z de-
kanatu Łomżyńskiego. Przybędzie
ona w .czbie 700 osób. Pielgrzymka
przyjedz'« do nas z Suwaik.

SPRAWY MIEJSKIE
— Z Komitetu rozbudowy. Bank

Gospodarstwa Krajowego polecił
Komitetowi rozbudowy zakończyć
akcję udzielania pożyczek do dnia
23 b. m. Z dniem więc dzisiejszym
ustaje zasadniczo akcja finansowa-
nia wszelkiego rodzaju budowli i
remontów. Porieważ jednak w po-

 

 czyć w tej uroczystości, będą mogl
przybyć autobusami (Inja Nr 4)
— Pielgrzym <a chóru „Hasło”

Jutro dorocznym zwyczajem odbę

dzie się pielgrzymka chóru do Kalwauji
Prowaazi ks. kan. Jan Kret'wicz
Msza św. o godz. 6 rano w kościele
B rnardyńskim. Odjazd z Wilna
statkiem o godz. 7.30 ё

Z MIASTA.
— Wlanki w roku bieżącym

w dniu dzsiejssym nie oabędą się,
a to z tego powodu, iż w związku
z obchodem „Swięta Morza" zostały
przeniesione na dzień 28 czerwca.
W dniu tym odbędzie się cały sze
reg imprez, zabaw, ognie sztuczne,
korowód łodzi przepięknie udeko
rowanych, na przystaniach zaś Wr-
leńskiego Towarzystwa Wioślarskie-
go i Klubu saperów odbędą się za
bawy taneczne. Sądzimy, iż na urc
czystości te tłumnie przybędzie pu
bliczność wileńska. Część dochocu

siadaniu Komitetu znajduje się jesz-
cze kilkanaście podań, które nie zo-
stały dotychczas rozpatrzone, na

majbliższy wtorek zwołane zostało
jeszcze jedno posiedzenie Komitetu
Rozbudowy. Najprawdopodobniej
będzie to już ostatnie posiedzenie,
poświęcone sprawie kwalifikacji po-

dań osób ubiegających się o po-

žyczki,
— Rokowania dyrekcji „Tomma-

ka“ z Zarządem Miasta, W najbliż-

szym czasie mają być wznowione ro-

kowania między Zarządem Miasta

i dyrekcją „Tommaka* w sprawie
uregulowanią komunikacji miejskiej
i zawarcia nowej umowy. W spra-
wie tej przedstawiciele dyrekcji wi-
leńskiej porozumiewali się już z
Saurerem, od którego otrzymali po-
dobno już odpowiednie instrukcje.

SPRAWY WOJSKOWE. — Zakończenie poboru rocznika.
wileńskie kluby wioślarskie przezno- 7 dniem wczorajszym zakończony

Kasij rzecz Funduszu Obrony został w Wilnie pobór rocznika
oiskiej, |

— „Święto morza”
1913-go, który trwał przeszło pół-nio | . да

w Wilnie. tora miesiąca. Komisja poborowa w

W związku ze zbliżającym się do- czasie tym dokonała przeglądu nie-
rocznym obchodem „święta morza”
w Pols” powstał w Wilnie komitet

į tylko mężczyzn urodzonych w roku
1913, ale również zakwalifikowała

organizacyjny obchodu tego święta | mężczyzn uiodzonych w latach 1914,
w naszem mieście.

Kom:iet odbył ostatnio szereg
posiedzeń, na których omawiano
sprawy, związane z obchodem świę-
ta, jak również zastanawiano się nad
progran em obchodu.

Ws'emniane sprawy znajdą się
jeszcze na nisjednem posiedzeniu
tego komitetu. Wkrótce ustalony
(będzie definitywny program i roz-
ema się przygotowania do obcho-

— Przed klermaszami św. Ja
na oraz św. św. Piotra I Pawła.
W związku z dniem Św. Jana ne
placyku jprzy ul. Św.-Jańskiej panuje
obecnie ożywienie. Wszelkiego ro-
dzeju przekupki i przekupnie zaj-
mują miejsca, ustawiając stoły i

1915 i 1916, reilektujących do ochot-
niczej służiy wojskowej. Komisja
poborowa zbierze się po raz ostatni
w dniu 25 Lm.

POCZTA i TELEGRAF.
— Ruch pocztowy na terenie

Wil. Dyrekcji Kolejowej. Jak wyka-
zują dane cyłrowe, ruch pocztowy
na terenie Wilna ulega powolnemu
zmniejszaniu się. Zjawisko to wy-
pływa niewątpliwie z ogólnego kry-
zysu, który pociąga za sobą paupe-
ryzację ludności, Obrót majowy
przyniósł Dyrekcji Wileńskiej 208313
złotych dochodu.

 

ty w boty jatmużcjce „„latitaso” wznosząc stragany. Dziś juź jarmark
będzie czynny.

 

już zaopatrzyłeś sių?

O stanie muzealnictwa w Wilnie.
(Na marginesie Zjazdu

Niewątplrwie, wśród šwiatlego
ogółu wileńskiego, niemało znajdzie
się jednostek, żywiej interesujących
się sprawami rozwoju racjonalnego

muzealnictwa krajowego, które oto

weszły na porządek dzienny, zaina-
należycie usysrematyzowane,

įdek d : „nowicie: pedagogiczne, przyrodni-| dagogicznego, wobec braku w Wil-

ugurowanego dzisiaj Zjazdu Związku cze, dzieł sztuki i t. d. Przypuszcza-| nie podstawowego materjału pokazo,

Związku Muzeoiogów).
zane z potrzebami ochrony zabyt-
ków, tudzież z rozwojem tych istnie-
jących placówek kulturalnych, gdzie
się ześrodkowują zbiory, nie zawsze

Muzeolożów Polskich. Jak wiado- my, że najpilniejsze potrzeby muzeal

mo, uroczyste otwarcie Zjazdu na- nictwa wileńsk'ego w odczycie dr.

 

_DZIENNIK WILEŃSKI |

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Łiemniaki poznańskie dla

biednych wileńskich. W tych
daiach przybył do Wilna jeden wa-
gon ziemniaków, zakupiony w Po-
znańskiem przez Archidiecezjainy
Związek Towarzystw Dobroczynno-
$.i „Caritas” ala rozdawnictwa wśród
biednych naszego miasta.

Transport ten został już onegdaj
rozdzielony wśród instytucyj i orga-
nizacyj charytatywno - spoiecznych.
80 gentnarów ziemniaków otrzymali
O. O. Bonifratrzy na nuchnie dia
najbiedniejszych, 40 centnarów otrzy-
mały stowarzyszenia Św. Wincea-
tego a Paulo, 40 połkoionja „Cari-
tasu” przy zakiaazie 5.5. Dominika-
nek i 40 c. póikolonja „Caritasu”
w Betanji przy ui. Konarskiego.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Otwarcie sezonu w Ltya-

ciszkach. Zarząd Stowarzyszenia
biatnia Pomoc Pol. Miodz. Akad.
U. S$. B. zawiadamia, ze w dniu 24
b. m. odbędzie ię uroczyste otwar-
cie sezonu akademickiej Kolonji wy=
poczynkowej w Legaciszkacn, na
które zaprasza wSzysikie osoby za=
inieresowane. Piogram Obejmuje
w Części oficjalnej: Mszę Św., zwie-
azanie KOionji, ODlad, zeDranie to-

warzyskie poiączune Z czĘŚCIĄ MU-
zycznoe-wokaluą, jak rowniez „giy i
zabawy spoituwe, zapawę taneczną.
Poza tem przewidziane są inne Mic

uiespodziauki i atrakcje. Komual
nacja bardzo dogodua, poniewaz 0a
stacji do Moionji jest dujazd końmi
(4 nim.) Pociągi oachoazą Z Wiina
w dniu 24 b.in. O goaz.8 10 i13.94,
z Zawias ao Wilna o godz. 20.14,
oraz następuego dnia o godz. 0.0.

Wszystkie Uczestników ODowią-
zuje uebycie karty wstępu w kan-
<eiarji Moionji. Otwarcie Koionj.

zaszczyci swoją ObecnoŚścią Cai,

szereg znanych osobistości m. Wilna.

RÓŻNE.

— Popisy atletyczne. W nie-

dzielę o godz. 4,3U popoł. odbędą

się w parku sportowym im. gen. 4e-

ugowskiego jednodniowe, гекогао-

we popisy sportowo - atletyczne,

przy, udziale najwybitniejszych za-

wodników międzynarodowego tur-

mieju zapasniczego, odbywająceżo

się obecnie w Wilnie. Frogram W

ogłoszeniach. Dełiladazawodników

i początek zawodów punkt, o godz.

4 min. 30 popoł. Dwie orkiestry.

Początek koncertu połączonych ze-

społów muzycznych oraz wejście
na stadjon o godz. 3 popoł.

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

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

wiecz. komedja muzyczna w 2-ch aktach z

prologiem i epilogiem, Berra i Verneuil'a

p. t. „Moja siostra i ja“
— Niedzielna popołudniówka, W nie-

dzielę o godz 4-ej na przedstawienie po-

południowe „Moja siostra i ja”.

— Najbliwsza premjera w Teatrze Let-

nim. W przyszłym tygodniu, we czwartek

odbędzie się premera w Teatrze Letnim

współczesnej komedji p. t „Zamknięte

drzwi” — N. Druckiej, z gościnnym wystę-

pem artystki teatrów lwowskich i kato-

wickich p. Z. Barwiūskiej.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Występy

Janiny Kulczyckiej. „Bohaterowie“. Dziš

w dalszym ciągu O. Straussa „Bohatero-

wie” według utworu Bernarda Shava. Ww

roli tytułowej czaruje swym pięknym glo-

sem Janina Kulczycka, w otoczeniu: Ła-

sowskiej, Dal, Dembowskiego, Domosław-

skiego, Rewkowskiego, Tatrzańskiego iin-

nych. Balet w układzie J. Ciesielskiego,

wykona efekiowny taniec bułgarski. Wy-

cieczki i akademicy korzystają ze specjal-

nych ulg biletowych.

—Popołudniówka niedzielna w „Luini“

Niedzielne przedstawienie popołudniowe po

cenach propasandowych wypełni doskonała

operetka „Osrłow” z udziałem znakomitej

artystki Janiny Kulczyckiej. Początek o &

4 po poł.
— „Paganini*, Pod kierunkiem reżyser-

skim M. Domosławskiego, rozpoczęły się

retki Lehara , Paganini”,

Polstia Radio Wiinr
Soboła, dn. 23 czerwca 1934 r.

6.30: Pieśń. Muzyka. Dzien. por. 11.57:
Czas. Hejnał Kom. meteor. Przegląd pras.
12.10: M zyka (płyty). Dzien. poł, 13,05:
Koncert. Wiadom. eksport. Grełda roln.
16.00: Koncert muzyki polskiej. 17.00: Słu-
chowisk». 17.25: Muzyka (płyty). 17.40:
Duety wolealne. 18.00: „Co czytać” — Ielį.
18.15: Res. fortep. 18,45: „Tragiczny rok
pierwszy” w życiu młodzieży. 19.15: Muzy-
ka. Wiiaż „port. Wil. kom. sport. 20.00: Kon
cert Szopenowski. 20,30: Specj. aud. z oka-
czji 100-ej rocznicy śmierci Lałayette. 21.00:
Trąbka i capstrzyk, Dzien. wiecz. 21.12 Kon
cert chóru „Harfa”, 21.30: Koncert wiecz.
22,00: Pogadanka aktualna. Przegl. prasy
a: kraj. i zagr. Kom. meteor.. 23,05: Mu-
zyka. ' 
jest naszemu Urzędowi Konserwa-
torskiemu, iż znany artysta-malarz
wileński, Czesław Wierusz - Kowal-

|ski, nie od dziś nosi się z zamiarem
| założenia w, Wilnie muzeum Rze-
mieślniczego, związanego z potrzeba
mi Ikulturalsemi współczesnego fa-

į chowca, pozbawionežo, jak dotych-

czas, należytego przewodnictwa pe-

| wego, braku mianowicie poglądowo
| przysposobionych, tak pod wzglę-

stąpi dziś w sali kolumnowej U.S.B., | Lorentza znajdą właściwe uwzględ- | dem technicznym, jak i kulturalno-

zaś same obrady będąmiały miejsce nienie, tak pod względem spraw roz- | artystycznym, objektów rzemieślni-
w sali posiedzeń Wileńskiego Towa-|wojowych instytucyj dawniej po-| czych, dalej wszelkiego rodzaju maj-

rzystwa Przyjaciół Nauk, wstałych, jak i zorganizowanych w | stersztyków, wzorów rysunkowych,

Odczyt ur. Lorentza ściągnie nie- latach ostatnich, że wymienimy np.  kreślarskich i t. p, wreszcie samych

chybnie do pięknej sali uniwersy-|muzea: etnologiczne, przedhisto-

teckie, znaczną ilość osób, na uro-| ryczne, Wydziału Sztuk Pięknych

czystość otwarcia zjazdw przez Ko-, U. S. B., tudzież inne, wreszcieno- |
Temat odczytu wo założone Muzeum Magistratu jakoś nie może sięmitet zaproszonych.

konserwatora wileńskiego p. t. „Mu-! Wileńskiego.
zea wileńskie”, obejmie oczywiście|

" najaktualniejsze zagadnienia,
Przy tej sposobności nadmienić

| materjałów surowcowych i obrobio-
nych...

Ubolewać należy, że dotąd Wilno
zdobyć ną założe-

|nie muzeum Teatralnego i Muzycz-
nego. Dziw, że tak sympatyczna in-

zwią- musimy, że bez wątpienia wiadomem stytucja, jak „Lutnia” wileńska, nie

przygotowania do wystawienia ślicznej ope-

8 Ajencja prasowa C.P.C. pisze o proble-
mie przeludnienia i emigracji w Polsce na-
stępująco:

w porownaniu z innemi ksajami mamy
w Poisce «miarkowaną gęstość zaludnienia.
Na jeden hilometr kwadratowy przypada
55 ludzu belgja np. posiada 261 ludzi na
kilometr kw., Japinja 163, Niemcy 138, Cze-
chosiowacja 104. £dawaioby się więc, że w
obecnych granicach państwa zdoła się po-
mieścić znacznie większą ilość mieszkań-
ców, niż mamy ich obecnie,

Znawcy stosunków ludnościowych wy-
powiadają opinję, że w Poisce może znalesć
miejsce okiągio 45 miljonow obywateli, czy-
li, że można przewidywać na przyszłość u-
lokowanie okoio dwanascie miijonów przy-
zosiu luanosci z czego mniej zaludniona
wschodnia połowa kraju będzie mogła
wchionąć około 8 miljonów, więcej zaś za-
ludniona zachodnia około 4 miljonów.

Sprawa więc ulokowania przyrostu w
Polsce ludności teoretycznie przedstawia
się bardzo pomyślnie, przynajmniej na prze-

 

0 zniżki turystyczne.
„Głos Narodu' słusznie pisze:
Wieie się osiatnio pisze o potrze

bie wzmocnienia ruchu turystyczne”

g0, o koizysciach z tego piynących,

a nawet wolicainych komumkatach

o „znizkach” 1 ,uigach dla turys-

tów, lymczasem mimo zachęty iiość
zrzeszonych turystow maleje z mie-

siaca na miesiąc. Ulbrzymi spadek

czionków wykazuje Folskie low.

latrzańskie i Vol. tow. Krajoznaw”

cze. Wszyscy doceniają waniość obu

tycn wieikicn rzeszeń  turystycz-

nych, lecz w dobie ogóinego kryzysu

każdy musi się liczyć z groszein. Do

reszty zniechęce też cztonsów to-

warzystw turysiycznych cotnięcie in

dywidualnych zniżek kolejowych ze

strony oiganów rządowych, które

winny zdawać sobie sprawę ze zna-

czenia rozwoju turystyki.

,  Przypatrzmy się, jak ia sprawa

wygląua w Czechosłowacji. Na sta-

cjach «olejowych przy kasie, Kasjer

widząc osobnika w strcju iurystycz=

nym, sam zapy:uje się, czy posiada

on legitymację turystyczną 1 w ta-

kim wypadku sprzedaje biiet ze zniż

ką 33-procentową. Podobne zniżki

stosowane są na linjach autobuso-

wych, tramwajowych, w jaskiniach

demianowskich, w muzeaci, a nawet

w hoielach, nie mówiąc o schronis-

kach i domach nociegowych, Nic też

dziwnego, że Klub Czecliosłowac-

kich lurystów liczy 100.000 człon-

ków. Zniżki wyżej wspomziane sto-

suje się leż do członków tolskiego

Tow. latszańskiego. I to jest właś-

nie cnarakterystyczne, że my tam,

w pasie konwencyjnym, korzystamy

z większych zmiżek, niż tutaj, po pol

skiej stronie, gdzie własnie w drodze

ulg i znizek powinno się dążyć do

rozwoju turystyki,

až iiLS SRS ЗИ ESITS

Ż ZA KOTAR STUDJO.
Radjowa Poradnia Budowlana.

Obecnie 1czwijające się budownictwo

małych domów w osiedlach 1 miastach ogro-

dach wywołuje potrzebę  jaknajszerszego

popularyzowania wiadomości z dziedziny

architektury. Nikła ich znajomość wśród

naszego społeczeństwa okazuje się bardzo

szkodliwa. Niedość, że naraża na straty 1

zawody tych, którzy budują sobie domki,

ale w dodatku przyczynia się do tego, że

estetyka i hisjena nowych kolonijniejedno-

krotnie dużo pozostawia do życzenia.

Otóż z imcjatywy Polskiego Tow. Re-

formy Mieszkaniowej zaczęto dawać z roz-

głośni warszawskiej audycje specjalne, z

(których dużo mogą skorzystać osoby, naby-

wające parcele i pragnące się nanich osie-

dlić. W. formie zarówno odczytów, jak i

djalogów z budującym domek, architekt Po-

madni Budowlanej (mieszczącej się przy

Banku Gosp. Kraj.) udziela wskazówek, ty-

czących się wyboru miejsca, konstrukcji,

materjałów, planów mieszkań etc. ь

Pierwsza taka audycja odbyła się w

piątek 8 b, m. Wreszcie dnia 29 b. m, trans

mmitowany będzie odczyt i w dalszym ciągu

w każdy piątek czynna będzie radjowa po-

radnia budow!ana.
Ruch literacki w Wilnie.

W niedzielę » godz. 18,45 p. Tadeusz

Łopalewski wygłosi transmitowany przez

| wszystkie rozgłośnie polskie odczyt o wi-

|deńskiem życiu literackiem w  pierwszem

półroczu 1934
| Wymienne odczyty turystyczne,

| Połskie Radjo, *

| szło na drogę silnej propagandy turystyki

p swych programach, oprócz tematów zwią

zanych z Polską dawać będzie od cza u do

czasu odczyty o krajach obcych. Będą one

propagowały walory turystyczne w ten spo-

sób, że gdy Polskie Radjo nada na wszyst-

kie stacje odczyt np. o Belgii — stacje bel-

gijskie dadzą odczyt o Polsce. Będzie to

 
które jak wiadomo we-|

Polska w obliczu przeludnienia.
ciąg 25 — 30 lat, bo w tym okresie może
przybyć i2 miljonów mieszkanców.

Aie co dalej będzie?
Ud roku 1900, lub w najbliższym wy*

padku nieco później, kraj moze się znależć
wobec zupełnie otwartego zjawiska prze-
ludnienia, wynikającego z braku miejsca, W
tym momencie gęstosć zaludnienia wyrazi
się wskaźnikiem 115.

Są to jednakże rozważania czysto teo-
retyczne. Należy wziąć pod uwagę iakt, že
przeludnienie w Polsce może wystąpić
wczesniej nie wskutek braku miejsca, aie
na gruncie społeczno - ekonomicznym. Roz-
mieszczenie ludności schodzi w tym wypad-
ku na plan dalszy a na czoło zagadnień
wysuwa się poważna sprawa zatrudnienia
przybywających z latami rzesz, żądnych
pracy i zarobków,

Uznaki przeludnienia nastąpią więc
wcześniej niż za 25 — 30 lat,

Polska ma ludność rozmieszczoną nie-

równomiernie.Większość to mieszkańcy wsi,

na wsi zas już się wyraźnie zaznacza prze-

iudnienie nie w znaczeniu terytorjalnem, ale

ekonomicznem: wies nie moze wyżywić
wszystkich. Na wsi jest zgórą 2 miijony go-

spoaarstw kasiowatych, posiadających az:ai

«i przeciętnie po 2—2b hektara, z czego

tylko 1,5 hektara ziemi ornej. £ każdej ta-

siej działki utrzymuje się rodzina z > do

4 osób. lnnemu słowy, już obecnie jest

przeszio 9 miljonow związanych ze wsią

obywateli, którzy w najlepszym wypaaku

wegetują. Z tych 9 miljonow wciągu naj-

plizszych 25 — 30 lat wyrosnie 12 miijonów.

Wieś więc nie rozwiąże probiemu prze-

fudnienia w Polsce. Nie rozwiąże go rów-

nież i polski przemysi, gdzie sytuacja jest

rėwnie niepomyślna. Pozostaje jedynie po-

szukiwanie nowych terenów dotychczas

niewyzyskanych, tak wewnątrz kraju (na-

przykiad biota poleskie), jak i nazewnątrz

państwa, a mianowicie kolonje zamorskie.

Kwestja emigracyjna wysuwa się więc wy-

raźnie na czoło najpoważniejszych zagad-

nień społecznych w Polsce. Za kilkanaście

lat w obliczu przeludnienia kwestja emi-

gracyjna stanie się kwestją życia, zagad-

nieniem „być albo nie być”.
Dożenie więc przez Polskę do uzyska-

nia terenów emigracyjnych, kolonizacynych,

nie jest zupełnie, jak niektórzy twierdzą,

żadną mrzonką czy fantazją, lecz sprawą
życiową i poważną.

Tyle wspomina ajencja prasowa.

Naszem zdaniem kwestja przeludnienia

i emigracji przedstawia się zupełnie inaczej.

Przedewszystkiem nie ma dzisiaj nigdzie te-

renów kolcnizacyjnych; wszędzie są już

państwa narodowe, które nie dopuszczają

emigracąji, a dopuszczoną wyzyskują.
Polsce wieś polska musi skolonizować za-

zydzone miasta a równocześnie polski ele-

ment z zachodu powinien wytrwale koloni-

zować wolne tereny na Kresach wschod-

э °

Klubomanja i...
Paryž, Berlin, Madryi — wszystkie sto-

lice curopejskie zuieniają swoje oblicze co

dziesięc lat Londyn pozostaje Londynem.

Powróciwszy do Londynu po dłuższej nie-

obecnosci, znajduje się go takim samym,

jakim był Nowe gmachy, które wyrosiy

przez ten Czas, meją ten sam styl, tę samą

barwę, ten sam ion, co dawne. Ludzie na

ulicy są ubsani tak samo, noszą te same

żakiety, te same cylindry, te same para-

sole.
Ulegają przemianom tylko  kostjumy

damskie, no, bo kobieta jest najpierw ko-

bietą, a potem dopiero Angielką.

Pewne restauracje, pewne wiriarnie cie

szą się ustaioną od dziesiątków lat reputa-

cją i irekwencją, cieszą Się i cieszyć się

będą dalej, gdyż tradycja pielęgnowana jest

w Anglji pieczołowicie, a uczęszczanie do

tego, a nie innego lokalu resiauracyjnego

połączone jest w pojęciu gentelmena z do-

brym tonem, który, nakazuje bywać tu,a

nie bywać tam.

Z tej samej racji utrzymują się przy ży

ciu niezliczone kluby, bez których nie mógł

by sobie wyobrazić Londynu żaden szanu-

jący się gentleman, W. Londynie każdy

należy do klubu. Często zderza się, że ktoś

zapisany jest do siedmiu lub ośmiu klubów

jednocześnie.  Naieżenie do niektórych

klubów jest pewnego rodzaju wyróżnie-

niem.
Kazdy preteks: jest wystarczający w

Anglji do założenia nowego klubu, który

podobny jest bliźniaczo do istniejących już.

Ale to nic nie szkodzi i nikogo nie zraża.

Amatorów klubowców starczy na wszyst-

kie kluby istniejące i mające powstać w

przyszłości. Oczywiście — są kluby i klu-

by; są bogate, arystokratyczne, są mniej

zasobne. skromne, demokratyczne, Wyróż-

mia się — rzecz prosta — ten, kto należy

do klubu wyższegu gatunku.

Próbowano juz niejednokrotnie docie-

kań i ifumaczeń na temat tego osobliwego

zjawiskc, jakiem sa kluby angielskie; różni

różnie komentowali „klubomanję”* u Angli-

ków. Dość uzasudnione może będzie to

wyjaśnienie: obfitość klubów w Anglii tłu-

maczy się brakiem kawiarń, Otóż dla An-

glika kiub jest namiastką kawiarni, jest urozmaiceniem programów  pol-

skich, lecz również wielką propagandą tu-
rystyki polsk ej wśród zamożnych i rozmi-

łowanych w turystyce społeczeństw za-
chodnio-europejskich.

nietylko iceni

wyłoniła dotychczas z grona swego
komitetu konkretnego wniosku o

potrzebie powstania wyżej pomienio

nego Muzeum Sztuki Scenicznej, Wi-

dowiskowej i t. d., z odpowiedniemi

ich zabytkami ieatralnemi i muzycz
memi. A przecież, znakomicie nada-

„wałby się w tym celu dom Towarzy-

jstwa „Lutnia”, posiadający obszer-
|ne i dobrze oświetlone ubikacie.
: Projektowane jest urządzenie w

Muzeum Miejskiem (ul Zawalna 5)

|większego oddziału teatralnego i
muzyczneśo, którego podstawą by-
łaby przedewszystkiem» cenna ko-
lekcja fotografi; z autografami zna-

Ikomitszych artystów polskich i ob-
cych, którzy w: ciągu ubiegłego pół-
wiecza koncertowali w mieście na-
|szem. Jak słyszeliśmy, powyższe
zbiory: pamiątek, związanych z głoś-
nemi imionami: Kochańskiej, Pade-
rewskiego, P. Lukki, Br. Hubermana,

Barcewicza i t.p. zgromadzone przez
Ś. p. księgarza Wacł, Makowskiego,

kawiarnią dystyngowaną, gdzie bywajątyl-

ko ci a ci, gdzie spotyka się pewna ogra-

| praktyczcie fizyk z Cleveland, pro:
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Jeszcze jedna broń
śmiertelna.

W fanach Zednoczonych wiele' się
mówi i pi.ze znowu o maszynie, wysyłają-
cej na odlegirść iale zabijające żywe orga-
nizmy. wagę ogółu podnieciło i to jeszcze,

iż rząd zabronii dokonywania icznie
eksperymentów z maszyną Longoarii. Doś-

wiadczezia z nowym wynalazkiem trwały

już od pół roku i dały widocznie pomyślne
wyniki, skoro rząd zdecydowai się utrzy-
mać rzecz całą w tajemnicy.

O samym wynalazku wiadomo tylko
tyle, że Loomis, Amerykanin z pochodzenia,

oparł go na zasadzie iai dźwiękowych ultra
częstotliwych których drgania powtarzają

się 40.000 razy na sekundę. Fale te nie do-

chodzą do ucha naszego jako dźwięk.

Wywierają one _ natomiast fatalny

wpływ na organizmy żyjące; doprowadzone

np. przez wodę zabijają one ryby nawet

większe w ciągu kilka sekund,Doświadcze-

nia poczyn'one z królikami, psami, kotami,
myszami doprowadziły do tych samych re-

zultatów, Wynalazek Loomis'a "aa
n-

goaria. Žbudowal on maszynę, która wysy-

ła iale Śmiercionośne; fale te działają roz-

kładająco na krew ssaków i powodują

śmierć 1h w ciągu kilku minut, Bliższe
szczegoły dotyczące działania tej maszyny,
nośności iai i t. d. są nieznane. W za
razie, o ile wiadomość ta zawiera w sobie
część prawdy tylko, zdaje się pewnem,iż

wiedza ' technika podarują ludzkości nową
*broń waiki bratobójczej.

 

Olbrzymi pożar lasów
BERLiN, (Pat.) — Ź gor Harcu

donoszą o olbrzymim pożarze lasów
w okolicy Heimberga. Lasy iglaste

na obszatze 600 morgów stoją w pło

mieniach. Silny wicher sprzyja roz-

szerzaniu się ognia. Brak wody u-

trudnia akcję gaszenia, w której bio

rą udział wszystkie okoliczne stra-

że ogniowe, kadry pracy oraz lud-

ność. Miejsce pożaru przedstawia ©-

braz siraszliwego zniszczenia. Przy-

czyny pożaru rie ustalono.
nich, #

tradycja w Anglii.
zwala wywyższać siebie nad innych, którzy

nie bywają tam, gdzie ja bywam,

Co robi Anglik w klubie? Spędza czas

w osobliwy sposóc. Uprawia różne śry, pi-

je coctail lub whisky, spotyka się i gawę-

dzi ze znajomymi, a często siedzi solo w

głębokim fotelu skórzanym, przerzucając

gazetę z prawdziwem czy udanem zaintere-

sowaniem, Anglik potrafi godzinami sie-

dzieć samotnie, nie mówiąc z nikim, nie

zamieniając ani słowa. Odsiedzi swije, Wy-

pali cygaro, czy iujkę, dopije swoją whi-

sky, zabiera się i idzie do domu, A jutro

iub pojutrze robi ic samo. Niektórzy, zwła-

szcza z pośród sfer mieszczańskich, ulega-

ją manji klubowej przez snobizm i niewol-

niczą uległość dla tradycji. Tradycji ulega-

ją wszyscy, nikt nie może i nie próbuje

wyłamać się z jej oków.

Na iemat klubów opowiadają taką ane-

gdotę:

Pewien stary gentleman przychodził co

wieczór do swego klubu. Nie gadał z ni-

kiem, ale wszyscy respektowali jego mil-

czenie. Wertował tygodniki, spoglądał na

zegarek, wstawał i wychodził pełen zado-

wolenia, że spędza dobrze czas. Pewnego

wieczoru zasnąi w fotelu. Niki się nie od-

ważył obudzić go Tak trwało trzy dni.

Dopiero po tym czasie zdecydował się któ

rys ze służących potrząsnąć go dyskretnie

za ramię. Spostrzegł, że gentleman nie żył.

Klub wyprawił mu wspaniały pogrzeb.

Anegdota — prawdziwa, czy zmyślona

— ilustruje bardzo dobrze stosunek Angli-

ków do klubów.

Lloyd George w filmie.
LONDYN.(Pat). Z Hollywood do-

noszą, że dobiegają końcą pertrak-

tacje pomiędzy Metro Goldwyn Me-

yer a Lloyd Georgem w sprawie

stworzenia scenarjusza opartego na

jego pamiętnikach, Gdyby został pod
pisany kontrak: Llyod George udał-
by się osobiście do Hollywood i był

| obecny przy nakręcaniu filmu, W.

związku z tem obiega w Londynie
pogłoska, że w przyszłych wybo-
rach Lloyd George nie będzie kan-
dydował do pariamentu i wycofa się

 

 niczona ilość wszelkich niespodzianek i po-

zasłużonego radnego m. Wilna, ro-
dzina zmarłego zamierza złożyć
mianowicie w wyżej wspomnianem
muzeum magistiackiem. W rzeczo-,
„nem muzeum narazie uwzględniony
' został jeno dział teatralny, w postaci
rzadkiego zbioru afiszów, z czasów
"Moniuszki 1 Syrokomli.
| Mniemamy, że nietrudno byłoby
| м Wilnie o założenie muzeum Pocz-
| towego, któreby z pewnością dosko-
„nale mogło się u nas rozwinąć, zna-

,lazłszy odpowiedni lokal w gmachu
|zwanym tradycyjnie „Kardynalją”
| (kamienica głównej poczty wileń-
, skiej, wprosi św. Jana). Byłyby to
„niezwykle pouczające zbiory, zwią-
„zane z dziejami dawnej poczty i

, sprawami rozwoju nowoczesnej ko-

| munikacji pocztowo - telegraficznej
‚ м Polsce, przedewszystkiem zaś na
| terenie naszej Dyrekcji Pocztowej;
jprzytem działy dokumentów, oraz

| zabytków z zakresu pocztowej
|niki fachowej, mogłyby być uzupeł-

tech- |

z aktywnego życia politycznego.

WS SI OT IS OSTSESTSTSS II II

nione i zbiorem objektów, ilustrują-
cych stan gmachów i urządzeń pocz-

towych, nie wyłączoną tu chyba bę-
dzie i kolekcją kartofilska, obrazko-
wa...
Do palących potrzeb naszego mu-

, zealnictwa oczywiście należy spra-
|wa sporządzenia ogólnego inwenta-
| rza wszystkich ważniejszych zabyt-
| ków i innych el:sponatów, umieszczo
| nych w rozlicznych muzeach wileń-
, skich, częstokroć tak mało znanych,
„a niekiedy wprost zapoznawanych
,przez społeczeństwo wileńskie. Ta-
|kie wydawnictwo służyćby mogło
| miłośnikom pamiątek i wszelkich
| osobliwości z rozmaitych dziedzin
, kultury, jako niezbędny podręcznik
„dla zwiedzających zbiory. Nawet
piękne zbiory Wil. Tow. Przyjaciół
'Nauk nie posiadają dotychczas cho- |
|ciażby skrótowego wykazu swych
tak niezmiernie ciekawych objek-
tów muzealnych.

\ L-—slaw.
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| 4 DZIENNIK WILENSKI_ — |

ZKRAJU. |S PO R T|... mamв = Žaledwie uspokciła się iala pogłosek na nazwiskiem Enderie, który wieczną tułacz*

|ZAWODY O ODZNAKĘ STRZELECKĄ MISTRZOSTWA PŁYWACKIE WILNA.
| | temat dziwacznych potworów wodnych, któ ką wodną postanewił przebłagać sprawie-

\Nowy proboszcz w Nowych-Swięcianach. | M REi
|

re niemal rownocześnie pojawity się w róż-| dliwość Boską za swe występki.

> — е W związku z zapowiedzianemi zawo- zostaną pływackie mistrzostwa Wilna,| ych stronach swiata, a już prasę zagranicz istoinem źróułem legendy 0 bezpań-
W. iu. 45 „Vilniaus Rytojus“, z gijo Sinis“), ale poto, ažeby się! dami o odznasę Sirzelecką i „P.O.S.“, Za- Odbędą się w basenie 3 Bataljonu Sa- | ną poczynają niepckoić wiadomosci o błęd-| skich okrętach - widmach są zwyczajne ka-

dn. 13. VL. autor „Žalgirjo Sumis“ | modlic. Ludność litewska żyje W|rząd Koła Wileńskiego Stowarzyszenia'perów. nych statkach bez sternika, zwanych tak-|tastrofy, których ofiarą padają statki w
wyraże swoje niezadowolenie z po-' zgodzie z ludnością polską, poco Urzędników Skarbowych Rz. P. podaje do' Mistrzostwa prawdopodobnie trwać |*€ Widmamu morskiemi. Świeżo zapewniał|czasie burzy, których załoga zmuszona jest
wodu «пзапу ks, proboszcza. Daw- więc ua 'erenie Kościoła wnosić roz wiadomości, że zawody zorganizowane będą trzy dni. Szczegółowe dane podamy | ° Pojawieniu się takiego „iaiającego iiolen je opuścić, ratując się na łodziach. Wypad-

niej mie.iśmy ks. Jakomiawisa, który dźwięk: Wygiąda to tak, jak gdyby specjalnie i. wyłącznie dla skarbowców niebawem. W mistrzostwach tych wezmą
 dra” komendant pewnego acgielskiego sta i takie zachodzity również niejednokrot-

w czasie wojen, napadów korsarskich

|
P
P
L

SS
E

czasami zapominai o ludności pol- nie ludność litewska, lecz sam autor
skiej, obecny ks. Bazewicz stan ten
iiu Zaiaia: zmienić o tyle, ażeby lud-
„OŚĆ tax polska, jak i litewska nie
miały powodu io narzekania. O do- |
brych :hęciach ks. B, świadczy fakt,
że uczy cn się języka litewskiego i
już po miesiącu odprawia nabożeń-
stwo w języku litewskim. Nie ma
więc „Zalgirjo Sumis'” powodu do
rozdzie:»nia szat, że ks. Bazewicz
nieprawidłowo wymawia słowa li-
tewskie, a odwrotnie, powinien cie-
szyć się, ze nowy ks. proboszcz, Po-
laik, wysazuje tyle dobrych chęci i

   

„chciał wprowadzić ten rozdzwięk.
,Dla jaxich celów — można się do-
myśleć.

Ks. Bazewicz jest w Święcianach
zaledwie kilka tygodni, wykazał jed
|nak dużo zrozumienia dla potrzeb
„religijnych iudności litewskiej, dla-
| tego też „Zalgirjo Sumis' należy do-
| radzić, ażeby z krytyką i to tak
| drobnustkową wstrzymał się do tego
czasu, xiedy ks. B. da się dobrze
poznać.

|. Trze'a dodać, że mieszkańcy wsi
| Maguny, pow. Gajdy, wyłącznie Lit-

odbędą się w dniach 24 i 29 bm. oraz i

lipca r. b. o godz. 8-ej rano na stadjonie

„Pióromont*,

Program zawoćów:

1) Dnia 24, Vi. 34, godz. 8 rano trzy

konkurencje: a) bieg na 100 mtr., b) skok
w dal i c) :zut granatem (prawą i lewą

ręką).

2) Dnia 29. VL 34, godz. 8 rano dwie

konkurencje: a) strzelanie z broni mało-

kalibrowej i b) pływanie, względnie girana-

styka (do wyboru).

3) Dnia 1. VII. 34, godz. 8 rano (dla

panów) — marsz 10-cio kilometrowy; zbiór-

ka do tej konkurencji przy Komendzie P.W. 

| niewątpliwie udział wszystkie kluby piy-

wackie Wilna.

Z życia Sokoła.
Zarząd Gniazda wileńskiego or-

ganizuje: 1) Obóz wypoczynkowy
dlą członków Sokoła i ich rodzin w
Nowym ;argu w dniach od 8 lipca
do 10 sierpnia. Koszt jednotygod-
niowego pobytu w salach zbioro-
wych oksło 14 zł, od osoby, w po-
kojach i pensjonatach 3 — 3, 50 zł.
dziennie. Zniżki kolejowe 50 proc. w
obie sirony. 2) Oboz wypoczynkowy
dla Druhen w Żywcu od 15 lipca do

z nim w kanaie L+ Manche, niedaleko wy-|
brzeża iraucuskiego. {

Jest zatem możliwe, ze juž w najbliž |

szym czasie odżyje na iamach prasy świa- |

towej lsgeuda o tajemniczych statkach bez-
pańskich, groźnych zwiaszcza w mocy, a

niebezpieczuych także w Czień. W zwią-
zku z tem pojawiio się też pyianie — @а-

czego trgo rodzau statki - widma po-|

wszechnie nazywace są „latającemi idolen-

drami“,

Otoż przedmi»t ten ma już swoją ob-
szerną iiieraturę, którą pońrótce możnaby

streścic w ten sp: sób, że protoplastą tych

1
tku haudiowego, twierdząc, że spotkai się „nie

itp Czuwa nad tem międzyna:odowa po-

licja morska, która takie biąkające się

statki niszczy, jaco niebezpieczne dła że

glugi -

KAS aliasSEI iįsi a OAAASZAKoh1

Kte wygrał na loterii?
W trzecim dniu ciągnienia 1-ej kiasy

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

ZŁ 2.000 — 29130.
ZŁ 1.000 — 27447 64369 112545.
ZŁ 500 — 36390 75881 76659 161855

| Li d ść pe Is ; ; 2 ‚ : : : , : 2 śe i ; Zi. 400 — 79960 83054 111979 116141idzie pakap uczynienia|winiz 7xiem żegnali ks. aoi 5 p. p. Leg. (ul. Dąbrowskiego); dla pań|15 sjesjniu. Zniżki kolejowe. Koszt niejaęo biędnych rycerzy aA ja AC 5 6

: wymaganiom ludności litewskiej. odjeżdża, "go do  Nowo-Święcian.|koszykówka. utrzymas.ą dziennie po zł. 2.40. prawdozodobnie, pochodzący z Rotterda- Zł. 200 — 7238 39887 44118 47169 65999
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się jeszcze raz na morze po towary czy
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88890 102255 104649 109901 114403 116790
118002 126882 133173 134597 147639 154801
156749 163461 163553 169448 169650.

Ciąsgnienie popołudniowe.
Zł. 10.000 — 33468.
ZŁ 5.000 —. 66640.
ZŁ 2.000 — 36380 74120 123609,
ZŁ 1.000 — 568 97368.
ZŁ 500 — 723 65017 125401 164980.
Zi. 400 — 100 45033 78957 83157 95043
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Polecamy ekspedjentkę
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wadzeniu wszelkich ko-
operatyw hurtu i dealu
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kowania podobne są do opakowań

MAGGl'ego wyrobów. Naśladow-

nictwa te sprzedaje się często jako

MAGGl'ego wyroby, wprowadza-
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„ZEMSTA DOKTORA FU MANCHU “.
W rol gł. WARNER OLAND I NEIL HAMILTON.
Ceny zniżone od 25 gr. Seanse: 4, 6, 8 i 1020.

ż: będzie nieco «lepiej.
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9 — 12 rano, ul. Ludwisarska 8 m. 8.

 

 
— Slyszeleš najaow-

szą nowinę?  Juieczka
rozwodzi się z mężem.
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Młody człowiek z śre=
dniem wykształeenlem po
szukuje posady biuro-
wej lub jakiej innej,inas
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