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DOM AKADEMICKI
na warunkach hotelewych

Wilno, Góra Bouffałową 4 ,
Przyjmuje od

wycieczki
po cenach

|- pułk. Prystor 0
WARSZAWA (Pat). Byty pre-

mjer Aleksander Prystor udzielił
przed wyjazdem z Kowna następu-

jące oświadczenie prasie litewskiej:

Przyjechałem tu w charakterze pry-

dn. 21-Vi r. b.

i turystów
b. niskich.

  
moją wycieczka w tamte strony.
Wszystkie inne wycieczki, o któ-
rych donosy niektóre dzienniki li-
|tewskie ; zagraniczne, są zwykłym
| głodem fantazji Korzystając z oka-

 

watnym, pragnąc zebrać garśćin- zji, pragnąiem zaspokoić i inne žy-

formacyj,
bliskich mi osób, ktore w czasie

dotyczących niektórych|czenia, a mianowicie zobaczyć po
30 blisko iatach Litwę, zwłaszcza

wielkiej wo'ny zginęły w okolicach|Kowno: porównać z tamtem przed

Czekiszek. W związku z tem stoi laty. Jestem wdzięczny władzom li-

 

Generał Dabeney w Warszawie.
WARSZAWA (Pat). Dziś gene-

rał Debeney złożył wieniec na gro-
bie nieznanego żołnierza. Uroczy-
stość złozenia wieńca przez gen.
Debeneya odbyła się w obecności
wyższych ołicerów sztabu głównego
z szefem tego sztabu gen. Gąsiorow-
skim ; jego zastępcą gen. Kordjan-
Zamo.skim, oraz d-cy OK I gen. Jar-
nuszkiewicza, oficerów komendy
miasta z za:tępcą komendanta mia-

stamgr, Czurukiem. Pozatem obec-
ni bym wyżsi urzędnicy ambasady
francuskiej. O godz. 12,45 przybył
gen. Debeney w t-wie attachć woj-
skowego gen. d'Arbonneau. Po
przywitaniu się. gen. Debeney prze-
szedł przed frontem kormapaniji hono-
rowej 36 p p. a następnie złożył
wieniec na grobie nieznanego żoł-
nierza. W. czasie uroczystości orkie-
stra odegrała hymny narodowe fran-
cuski i polski,

WARSZAWA (Pat). Inspektor
armji gen. Osiński dekorował dziś
bawiącego w Warszawie gen. De-
beneya złotym krzyżem zasługi, na-
danym gen. Debeneyowi po raz
| pierwszy i drugi oraz srebrnym
krzyżem zasługi mjr. Mery'ego. „W.
godzinach południowych szef sztabu
głównego śen. Gąsiorowski podej-
mował gen. Debeneya śniadaniem.
WARSZAWA (Pat). Dziś o godz.

19-ej p. marszałek Józet Piłsudski

przyją: gen. Debeneya. Gen. Debe-
neyowi towarzyszył attachć wojsko-

wy francuski gen, d'Arbonneau oraz
mjr. Mery. P. marszałek Józeł Pił-
sudski przyjął gen. Debeneya w
obecności p. o. 1-go wiceministra
spraw wojskowych gen. Kasprzyc-
kiego. szeła sztabu główn. gen. Gą-
siorowskiegc oraz kilku wyższych
oficerów. 

Rokowania polsko-rumuńskie.
BUKARESZT (Pat). Dnia 23 bm.

rozpoczęły sią polsko-rumuńskie ro-
„umowy kortyngentowej, która ma
| zastąpić obecnie obowiązującą u-

kowania w sprawie zawarcia nowej|mowę wygacającą w dniu 1. VII. rb.

 

—

- Silna burza w okolicach Łodzi.
ŁÓDŹ (Pat). Wczoraj wieczorem

przeszła mad powiatami łódzkim,,
brzezińskim i piotrkowskim silna
murza, połaczona z wichurą. Wy-
rządziła ona znaczne szkody w
drzewostanie, pozrywała dachy na|
kilkunastu budynkach, wywróciła
kilka budowli gospodarczych, prze-
wróciła słupy przewodów elektrycz-
nych itd. Pozatem w kilku miejsco-
wościach powstały od piorunów po-
żary, które nie przybrały jednak
większych rozmiarów. Było kilka

wypadków porażenia od pioruna.
We wsi Czarnocin piorun zabił po-
wracającego z pola gospodarza. W
„osadzie Kleczew, pow. piotrkow-
skiego piorun uderzył w 3 osoby,
szukające schronienia przed desz-
|czem. Dwie z nich poniosły śmierć
|na miejscu, a trzecią przewieziono

|w stanie ciężkim do szpitala. We

| wsi Sochy, pow. brzezińskiego, pio-
run uderzył w dom mieszkalnyi
oborę, zabi:ając 6 krów, 2 konie

i większą ilość nierogacizny.
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KOMUNIKAT.
Sekcja Młodych Stronnictwa Narodowego,

niniejszem podaje do wiadomości. że dziś t. j. w dniu 26 b. m. o go-, komentarze
dzinie 18( 6) odbędzie się kurs kandydacki dla maturzystów.
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2 powodu artędułu „Prawa Lidu“.
PRAGA. (Pat). Pół oficjalny

„Prager Presse zamieszcza w trze-

ciej kolumnie łotograł,ę z pogrzebu
min. Pierackiego. Pod
dziennik zamieszcza artykuł, w któ-
rym m. in. pisze, że kilka pism. pol-
skich z okazji artykułu „Prawo Li-

I “ : "
du“ w sprawie tragicznego zgonu
min. Pierackiego  zaatakowato Cze-
chosłowację. Za artykuł ten czyni

' się odpowiedzialnym także rząd cze-
chosłowacki, który stanowisko swe
wobec tragicznego wypadku wyra-
ził jasno w kondolencji wyrażonej
przez posła Dirsa. Niesłusznie oskar
ża się „Prawo Lidu*” jako organ rzą-

dowy i nieszusznie czyni się mini-

ROC

 

LONDYN. (Pat). Jutro  oczeki-
wany jest przyjazd do Londynu spe-
cjalne; delegacji niemieckiej, która
podejmować ma ostateczne próby
rokowań w sprawie obsługi poży-
czek Dawesa i Younga.
Na czelerdelegacji niemieckiej stać

będzie-dr. Eerger, szef wydziału za-
granicznego w  niemieckiem Min.
Skarbu. Że strony brytyjskiej, jako

główny negocjator, występuje do-
radca ekonomiczno + linansowy ga-
binetu. Jkrytyjśkiego . Leitn - Ross.
Niezależńję od tych rokowań w Izbie
Gmin odbędzie się drugie 1 trzecie
czytanie prcjektu ustawy w sprawie 
tewskim za to, że ułatwiły mi zrea-
lizowanie obu celów. Nazajutrz po
moim wyjeżdzie i w przeddzień wy-
jazdu miaiem przyjemność osobiste-
$o podziękowania za to rządowi li-
tewskiemu w czasie mej wizyty u
ministra spraw wewnętrznych płk.
Rustejki. Porównanie między daw-
nem a obecnem Kownem daje wy-
raz tym wysiłkom, jakie państwo li-
tewskie w kró'kim czasie od wojny
światowej dokonało. Wysiłki te wi-
dać w budownictwie, muzeach, zbie-
raniu pamiątek historycznych, pielę-
śnowaniu rodzimej kultury, Na tym
skrawku wsi, który oglądałem, wi-
dać względi:y dobrobyt, pięknie za-
powiadający się urodzaj i ładnie
utrzymane drogi. Zwiedzenie mu-
zeum wojskowego zrobiło mi szcze-
śżólną przyjemność. Dwa razy by-

fotografją |

 

strów  socjzl-demokratycznych od-
powiedzialnymi za wszystko, co wy-
drukowuje :ię w organie ich partii.

Cytując znane wyjaśnienie agen-
cji „Centro ress*, „Prager Presse''
pisze, że z wyjaśnieniem tem nie-
wątpliwie zgadza się cała opinja
publiczna, która zawsze potępia
wszystko, co mogłoby zamącić sto-
sunki między Polską a Czechosło-
wacją. „Prawo Lidu“, polemizując 2
prasą polską. pisze, iż nie zgadza się

| na to, ażeb7 ograniczano jego pracę.
| Mamy prawo pisać według swoich
„własnych poglądów. Potępiamy, pi-
"sze „Prawo Lidu', nietylko zamachy
„ale i atmoslerę zamachów.

Rokowania Niemiec z Anglją
w sprawie spłaty, długów.

Izby Rozrachuakowej. We środę u-
stawę zatwierdzi lzba Lordów, we
czwariek ustawa wejdzie w życie.

W. razie jednak skutecznych ro-
kowan z delegacją niemiecką iuzy- |
skania porozumienia przed dniem 1
lipca b. r., ustawa, która posiada
charakter ożólny nie byłaby zasto-
sowana wobec Niemiec.
Widoki porozumienia nie są wiel-

kie. Wprawdzie możliwe są pewne
ustępstwa ze strony brytyjskiej, co
do wysokości oprocentowania poży-

ZGRANACOOKAPOSAEEKOT ŽINIAS SLI ai Zi,SR OTTAWA

Echa mowy
| BERLIN. (Pat). Wystąpienie wi-

-Febkanclerza Papena wywołuje w
|dalszym ciągu w całych Niemczech
znamienne echa. Na kongresie par-/

, tik narodowo - socjalistycznej w Es-
sen min. Goebbels wystąpił z prze-
mówieniem, w którem m. in. oświad-
czył: „Dotychczasowy łagodny prze-
bieg rewolu.ji niemieckiej popsuł za
równo nas, jak i cały naród nie-
miecki. Rewolucja ta jednak mogła
przyjąć zupełnie inne tormy”. Mini-
ster nie chce /dealizować sytuacji,
ale daleki jest również od pesy-
mizmu. Wrogowie narodowych socja
listów nie zniknęli, a czyhają tylko
na swą godzinę. Szukać ich należy
nie wśród robotników lecz w kołach
„dystyngowenych panów”, traktują-
cych narodowy socjalizm tylko jako
zjawisko przejściowe. Panowie ci
występują raz iako oficerowie re-
zerwy, następnie jako  intelektuali- łem obecny na wieczornej uroczy-

stości opuszczenia chorągwi i na,
modlitwach za poległych. Uroczy- |
stość ta odprawiana jest przez in-.
walidow wojskowych. Wogóle in-
waliduw — iak widać — otacza się
tu troskliwą opieką. Zaznajomienie
się z pamiutkami muzeum wojsko-
wego oraz poznanie warsztatów in-
walidzkich zawdzięczam generałowi
Nagiewicziusowi i majorowi Szo-
stakauskasowi.
miłe będą wspomnienia, jakie wy-|
niosłem ze spotkania z najważniej-
szemi czynnikami państwa litew-
skiego, p. prezydentem republiki
Smetoną oraz ministrem spraw zagr.

| Łazorajtisem 
+ PARYŻ Pat). Przeciwko zna-,
nym w Pu:sce akcjonarjiuszom za-
'kładów żyrardowskich Boussacowi i“
' Aupet"iowi wystąpii z publicznem |
' oskarżeniem o oszustwo ; nadużycie
zaufania wspólmk ich w Etablisse-
ments Rousseau p. Tourbil. Na mu-
"rach Paryża ukazały się podpisane
przez Tourbila, działającego rów-
nież w imieniu 2 innych akcjonar-
juszów, afisze, w. których ostro ata-
kuie działa'ność Boussaca i Aupeti-
ta zarówno na terenię t-wa Etabl.-
Rousseau, 'ak 1 na terenie Banque

"Nationale de Credit. Autorzy pię-
tnują 1ównież ich działalność zagra”|
nicą, przypominając, że zakłady ży-

is w Polsce, których byli
administratorami, oddali pod zarząd
przymusowy. Zarządzenie to wywo-
łało ze strony prasy polskiej ostre

które jednak nie do-
tarły do Paryża, śdyż p. Boussac
umie się w porę zabezpieczyć. Na-

BERLIN (Pat), W: niedzielę od-
była się olbrzymia manifestacja lud-
ności katolickiej, która obchodziła
uroczyście uroczystość poświęcenia|kanclerza von Papena z córkami.

diecezj; berlińskiej. MW obchodzie
wzięło udział 60.000 katolików,
przybyłych z diecezji Na uroczy-

rowi „stošci obecni byli oprėcz biskupa;katolickiemu bez względu na ataki
Najbardziej jednak| diecezji berlińskiej oraz nuncjusza| niewiernych”.

Oburzenie
WIEDEN (Pat). Zamach dyna-

mitowy w S*yrj., którego ofiarą padł
ksiądz Albei, wywarł w całej Au-

|  OOZEREBRRAZ„ATR DAC asS SIAN iO DIANA LAN 1, LRUI

Akcjonarjusze zakładów żyrardowskich
oskarżeni © oszustwo.

piętnowanie w ien sposób 2 znanych
przemysiowców wywołało we fran-
cuskica koiach przemysłowych duże
wrażenie. Prasa. francuska pokryła
tę wiadomość milczeniem, jedynie
„Le Journal'* umieścił wzmiankę, że

cjacji. ‚ ‘

 

Wielka manifestacja
katolicka w Berlinie.

zagranicą 8 zł.

О zamath td I. Į
Głosy prasy

Wydzia: prasowy polskiego mini-

sterstwa spraw zagranicznych ogło-

sił biuietyn tygodniowy, zawierający

zestawienie głosów prasy zagranicz-

nej w związku z zamordowaniem

ś. p. min. Vieruckiego oraz wizytą

min. Goebbelsa w Polsce. Oczywiś-

cie, ścisłośc informacyj prasy zagra-

nicznej o siosunkach w Polsce bu-

dzić musi poważne zastrzeżenia.

Jednak wiele 7 tych głosów uznać

należy za bardzo charakterystyczne.

Polskie min spraw zagr. nadało tym

głosom. charakter niejako materjału 
czek, ale żądanie Niemiec co do u-
dzielenia eksportowi niemieckiemu
nowych rynków zbytu nie są do za-
spokojenia.

PARYŻ (Pa:). Rząd Rzeszy wy-
|słał dziś nsię do rządu angielskie-

|go, w które; przyjmuje propozycję

| angielską co do wysłauia deiegatów..
którzy maja. podjąć rokowania w

sprawie transferu. Delegacja nie-

miecka opuszcza Beriin dziś wie-

czorem.

von Pappena.
ści, dziennikarza, lub duchowni Na-
rodowi. socialiści nie_qoyślą z nimi

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

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. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogłoszenia

„ Nin. Piratkiega
zagranicznej.
urzędoweżo. Podajemy niektóre z
tych głosów z obowiązku dzienni-
karskiego.

Co do śledztwa w sprawie zamor-
dowauia ś. p. niin. Pierackiego, znaj-
dujemy na str. 379 biuletynu ustęp
następujący

„Korespondent (pisma augielskiego „The

Manchester Luardian“ — przyp. red.) do-

nosił, ż2 papier, w który zawinięty była
bomba, podobno miał dostarczyć danych co

do sprawców zamachu”,

Na str. 377 „Biuletynu” czytamy,
że dziennik angielski „The Morning
Post” z dnia 18 czerwca

„notuje również pogłoskę o zamordo-

waniu komisarza policji w toku poszuki-

wań zbrodniarza”. |

Oceniając sytuację w Polsce po
zamachu „The Manchester Guar-
dian* z dn. 18. 6. pisze (str. 378
„Biuletynu ]:

„Zbrodnia zaczyna już wydawać te złe
owoce, jakie ci, którzy tę zbrodnię inspi-
rowali, niewątpliwie mieli na myśli*

Sniując domysły na temat sprawy
zamachu, presa francuska pisze („Le
Jour“, str. 379 „Biuletynu'):

„Aczkolwiek orak jeszcze ścisłych wia-

domości o oscbach zabójców, wydaje się

niemniej jednak pewne, že ten godny poża-

łowania zamach jest protestem przeciw no-
wemu pkursowi, zdecydowanie germanotil-
skiemu, zapo-zątkowanemu i prowadzone-

mu przcz rząd paski”,

, Le Petit Parisien* twierdzi za
korespondei.tem Havasa, że

„wiadomość o zamachu na š. p. min,
Pierackiego wywołała głębokie wrażenie w
kołach politycznych berlińskich, gdzie oba-
wiają się, aby — w opinji polskiej i w kie-
rowniczych kołach Polski — ten zbrodniczy dyskutować, ale naród musi zrozu-

mieć, że jes' to ta sama klika, która
istniała przed wojną. W chwili wy-
buchu rewolucji, mówił następnie
min, Goebbels, przyszli oni do naro-
dowych soc'alistów, ale widząc, że
nie przyjęto ich z otwartemi ramio-
nami, uprawiają cichą opozycję Pra
wo do krytyki posiada jedynie par-
tja narodowo socjalistyczna. Wy-
starczy, jeżeli wszelkie braki oma-
wiane są w kołach, które mogą te-
mu zaradzić. kto tego nie potrafi,

nie powinien zabierać głosu. W poli-
tyce zagramcznej, zauważył mini-
ster, narodowi socjaliści musieii za-
stosować nowe metody, Wizyty w
Wenecji i Warszawie doprowadziły
do nawiązania bezpośrednich sto-
sunków między narodami. i

papieskiego ministrowie Rzeszy

| Schmidt oraz Elt von Ruebenach.

|Przybyła również małżonka wice-

Na zakończenie uroczystości odbyło

się ślubowanie zebranych tłumów,

że „dochowają wierności Kościołowi

w Austrji.
įstrji oburzenie, Zdaniem prasy,

| śmierć ks. Albela wywrze decydu-

jący wpływ na dalszy rozwój sto-

sunków wewnętrznych Austrji Zda-

niem prasy, byłoby szaleństwem

przypuszczać, że ludność Austrji

będzie nadzl tolerować mordercze

zamachy na duchownych. Przez ten

akt mic. zaszkodzi; szczęsłiwym skutkom,

jakich spodziewano się w wizyty min.

Goebbełsa w Warszawie”.

Z prasy włoskiej cytujemy dwa

głosy dziennka,„Corriere della Sera“
(str. 382 i 383 „Biuletynu“):

„Drża część opinji publicznej osksrża

żydów, którzy mieliby w ten sposób zapro-

testować przes:iwko przyjęciu Goebbelsa*"...

„„Opinja pub'icznę doszukuje się sprawcy

wśród komun'stów. żydów, a krążą też nie-

liczne przypuszczenia co do Ukraińców."

Hitlerowska „Berliner Boersen
Zeitung" pisze (str. 381 „Biuletynu”):

„Mimo, iż motywy zbrodni i osoba

sprawcy nie są jerzcze znane, nie należy

wątpić, że za tym czynem kryją się ciemne,

anarchistyczne koła tajnego politycznego

teroru. Są to elementy, które dziś we

wszystkich krajach świata prowadzą swą

ukrytą akcję i snują intrygi, aby w całkiem

określonych celach uczynić ludzkość nie-

zdolną do opcru wobec ich ideologii".

Na zakończenie cytujemy głos

pisma żydowskiego, wychodzącego

na Litwie, Folksblatt“ z dn. 17. 6.
(str. 390 „Biueltynu”):

„„„Jakkolwiek formalnie niema žaduego

związku między wizytą min. Goebbelsa w

Polsce a zamordowaniem min. Pierackiego,

to jednak ideowo łączność taka istnieje".

Owa „łączność* — zdaniem pis-
ma żydowskiego, powstała rzekomo

z „przenikaria ideałów Goebbelsa"

do Polski. :
Drugie, wychodzące na Litwie

pismo żydo+'skie „Di Idisze Sztime”
(str. 590 ,Biuletynu'), omawiając

ruch antysemicki, który szerzy się

w Polsce, żali się, że „stojący u

władzy” pozostawali rzekomo „ślepi
i głusi na żydowskie jęki”...

„Katastrofa na pokazle zamach narsdowi socjališci sami na

siebie wydali wyrok šmierci

Najstarszy człowiek.
STAMBUŁ (Pat.) Najstarszy czło-

wlek świata Zaro Agha znajduje się

w stanie beznadziejnym. W szpitalu

, Boussac i Aupetit występują na dro-|przy łożu umierającagó czuwa jego

,śę sądową przeciw autorowi enun- |córka, która liczy 88 lat, oraz jego

dwunasta żona.

(AKTAIS Н P SSE GAR, "RODE DOCZEKAC RABKA

Przeniesiėnic stolicy Ūkrainy.
MOSKWA. (Pat). Agencja „Tass“

donosi: Siećziba rządu sowieckiej
Repubiiki Ukraińskiej, została osta-
tecznie przeniesiona dio Kijowa.
Członkowie rządu i centnalnego ko-
mitetu ukraińskiej partii komuni-
stycznej przybyli dziś ..doKijowa

, pociągiem specialnym.
| Z okazji przeniesienia „rządu od-

były się w Kijowie manifestacje, w

których wzieło udział około 500 tys.

osób, ' в

„Izwiestja“, omawiając przenie-

sienie rządu. podkresiają olbrzymi

rozwój miasta Charkowa, kiedy Char

ków był stolicą i wyrażają nadzieję,

że Kijów stanie się ogniskiem kultu-

ry duchowej i narodowej.

lotniczym.
|  BIAŁOGRÓD (Pat). W czasie
|pokazu lotriczego w miejscowości
| Belicze jeden z samolotów prywat

j nych, biorących udział w zawodach,

wskuiek uszkodzenia silnika opadł
| prosto na publiczność, przyglądającą

| się zawodom. 5 osób poniosło śmierć

| na miejscu, a 12 osób odniosło cięż*

kie rany. Pilot samolotu również
odniósi ciężkie rany.

Nieudany zamach
na Gandhiego.
KOONA (Pat). Dokonano tu za-

machu bombowego, wskutek które-
go 7 osób odniosło rany. Zama-
chowcy mniemali, że dokonują za-

machu na Gandhiego i wrzucili bom*
bę do mnego samochodu. W. chwilę

| po zamachu nadjechał Gandhi, który
| wziął udział w zebraniu urządzonem
na jego cześć.
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Polska a Litoa.
Podróż byłego premjera pułko-

wnika Prys'ora ao Kowna wywołała

w całej prasie, tak poiskiej jak i za-

granicznej powódź domysłów, co do

politycznegc znaczenia tej podróży.

Sączić 1ależy, że w domysłach

tych jedno jest prawdziwe, to mia-

nowicie, że w czasie pobytu pułk.

Prystora w Kownie, przy spotka-

niach z cztoskami rządu litewskiego,

byla porus+an4 sprawa stosunków

polsko-litawskich. 'Nawet gdyby

istotnie głównym celem podroży p.

Prystora byly sprawy prywatne, to

iw tym wypadku trudno sobie wy-

obrazie, żewy w rozmowie pomiędzy

ministrem spraw zagranicznych Li-

twy z byżym premjerem Polski i

wpływowym członkiem stronnictwa

rządzącego nie były poruszane kwe-

Q bezpieczeństwo i£uropy.
Od wielu dni bawi w Londynie

gen. Weygand i równocześnie przy-
był do Wasszawy członek trancu-
skiej Najwyższej Kady Wojennej
gen. Debeney.
Pobyt gen. Weyganda w Londynie

ołicjalmie 1ma charakter prywatny,
sam żenerai oświadczył, że przyje-
chał do Lonuynu na wyścigi, jednak-
że poza wyscigami gen. Weygand
spotkał się z  najpoważniejszemi
osobistościami świata wojskowego
angielskiego.
U podróży gen. Weyganda do Lon-

dynu pisze w „ABC” prot. St, Stroń-

ski:
Pisma angielskie, a za niemi francuskie,

nie podając w wątpliwość zupełnie osobi-

uderzenia Niemiec od północy,

^ DO wschodu obwarowania obecne francuskie

stje, dotyczące współżycia obu uważane są za bardzo mocne, a z tą półno-

państw, chociażby w formie nie-| ca wiąże się rekojmia nienaruszalności Bel-

urzędowej, nieobowiązującej  roz-|gji i Holandji, oraz współdziałania Anglji,

mowy. albo też obrona przeciwlotnicza Londynu,

Pozostaj? tylko kwestja czy ewen-

tualna wy.niana zdań dała jakieś

wyniki, czy posunęła naprzód spra-

wę stosunków polsko-litewskich, czy

przyczyniła się w czemikolwiek do

przyšpieszinia  zlikwioowania nie:

normamego stanu odosobnienia

dwóch sąsiadujących ze sobą państw

Obecna sytuacja międzynarodowa

Litwy musi prędzej czy później do-

prowadzić co zmiany kursu polityki

zagraniczne: litewskiej. Rachuby na

konilikt zbrojny Polski z Rosją i

Niemcami jednocześnie, kióry w ma-

rzeniach wiektórych polityków li-

tewskich :xiał Litwie dać Wilno i

Wileńszczyznę w granicach ustalo-

nych trakt»tem sowiecko-litewskim

z roku 1920, zawiodły całkowicie.

(Wobe: usta:enią się dobrych stosun-

ków Folski z sąsiadami a przede-

wszystkie a ze Związkiem Republik

Radzieckica, ewentualność, że zwy-

ciężona Polska będzie zmuszona od-

dać Litwie Wilno, stała się zupełnie

nieprawdopodobna.

Z drugie, strony Litwa się prze-

konała, że 4 dwóch jej wielkich są-

siadów istotne niebezpieczeństwo

dla niepod!egłości Litwy i dla jei ca-

tošci terytonialnej przedstawiają tyl-

ko Niemcy.

Wskutex tych wszystkich oko-

liczności nastąpiła zmiana w nastro-

jach litewskiej opinji publicznej, któ-

rej zewnętr”nym wyrazem jest ustą-

pienie ministra spraw zagranicznych

Zauniusa, który reprezentował kie-

runek wybitnie germanotilski,

Zaznaczyć trzeba, że w związku

z pogłoskanii prasowemi na temat

podróży putkownika Prystora, prasa

litewska tym razem nie akcentowa-

ła, jak to było dotychczas, swej nie-

ustępi'wośc. w. sprawie Wilna i

wszelkie liiewskie zaprzeczenia u-

rzędowe nie były bynajmniej zbyt

kateżoryczi:e,

Stanowisko nasze w sprawie sto-

sunkėw po.sko-litewskich jest czy-

telnikcm n.szym dobrze znane. Nie

uważamy iej sprawy za zagadnienie

pierwszorzędne w polskiej polityce

zagranicznej. Jest to sprawa drugo-

rzędna. Polska bez wielkiej dla sie-

bie szkody może się godzić z istnie-

jącym stan.m rzeczy. Jednakowoż

z zadowoleniem powitalibyśmy na-

wiązanie normalnych stosunków są-

siedzkich pomiędzy dwoma bratnie-

mi niegdyś. a dziś niestety powaś-

nionymi narodami.

p

Czy bankrucioo
Grzebiąt się w starych szparga-

łach, niedawno znalazłem ukaz car-

ski z roku i825-go przyznający dość

znaczne uigi podatkowe właścicie-

lom ziemskim „Zz powodu strat po-

niesionych czasu inwazji wroga”.

Mowa tu cczywiście o Napoleonie.

Jeżeli więc po trzynastu latach da-

wały się jeszcze dotkliwieodczuwać

skutki materjalae zniszczenia, spo-

stosunkowo  kró:ką

kampanją :oku 1812-go, jakże ina-

czej być może po wielxiej wojnie,

która na naszych zwłaszcza zie-

miach, wliczając w to ; dwa kolejne

najazdy dziczy bolszewickiej, trwała

przes.io 6 iat i spowodowała bez

porównania większe zniszczenie,

Tylko, że u nas nietyiko nie myśli

się o jakichś ulgach dla wyczerpa-

nego doszczętnie ziemiaństwa, lecz

przeciwnie, ciężarypodatkowe spo-

łeczne, socjalne, ubezpieczeniowe

przewyższają dziś wielokrotnie nor-

my przedwcienne.

Bardziej jeszcze przeciągłe od

skutków materjalnych,  gospodar-

czych, są ssutki polityczne podob-

nych wielkich kataklizmów dziejo-

wych. Toć „zaburzenia i przewroty,

 

co musi doś: zaprzątać głowę gen. Granta,

jako dowód.y obwodu londyńskiego.

jeden z najznakomitszych wojskowych fran-

cuskica, b. szel sztabu, członek Najwyższej

Rady Wojennej, wielki

także w pochyleniu nad wojskowo - poli-

tyczną mapą Eur py.

Po odwieczinach p. Barthou w War-

stwierdzenia z 241V.34, że podstawy soju-

szu francusko - po/skiego

trwałe, dodano w doniesieniach nieurzędo-

to wyraz w dostosowaniu sojuszu do obec-

nego stanu rzeczy.

To pewn:,

pogodniej

przyszłość, a w trosce o rzeczywiste pod-

parcie pokoju, jeśli widzą, że najwyżsi woj-

skowi jeżdżą ra.. wyścigi i week-end'y do

przyjaciół.

Walka pomiędzy brygadami

Wikrótce ma nastąpić rekonstru-

kcja gabinetu, a przedewszystkiem

obsadzenie stanowiska ministra

spraw wewiiętrznych. Przy tej spo-

sobności uzewnętrznia się tocząca

się oddawna walka pomiędzy po-

szczególnem: brygadami, wchodzą-

cemi w skład obozu sanacyjnego.

Wojciech Stpiczyński, reprezentują-

cy pierwszą brygadę umieszcza w

„Kurjerze Forannym* charaktery-

styczny artykuł p. t. „Ideowcyi lo-

jaliści', w którym ostro piętnuje lo-

jalistów stanowiących, аКwiadomo,

olbrzymią większość sanacji:
Wśród masy zwolenników rządów po-

majowych zna azła się potężna ilość pośla-

du ludzkiego, stuprocentowych lojalistów,

kłaniających się nie ideom a bożkowi wła-

dzy, zapatrzonym we własny interes — nie

w dobro publiczne, często poprostumiał-

kich karjerowiczów i lizusów, na których

jedynem lekarstwem jest, by nigdy nie mieli

„okazji objawiś swoich skłonności. Nie prag-

stego wyglądu odwiedzin gen. Weyganda,

przypuszczają, że rozmowy mogą wejść na

takie sprawy, jak np. zabezpieczenie się od

skoro od

Do nas przyjeżdża dzisiaj gen. Debeney,

przyjaciel Polski,

szawie, dwa miesiące temu, do urzędowego

są niezmiennie

wych dziennikarzy francuskich, iż znajdzie

że nad Tamizą, czy nad

Sekwaną, czy nad Wisłą, robi się ludziom

pszed oczyma, w spojrzeniu w

‚

DZIENNIK. WILEŃSKI

я prasy.
niemy tu nikogo potępiać. Człowiek repre-
zentowany jest przez liczne odmiany swego

gatunku. Typ włabeusza, pragnącego jednak

żyć, a nawet może snującego sny opotędze,

o władzy, jes. licznie reprezentowany we

wszystkich społeczeństwach. Nie rozpacza-

my z przyczyny, że zna go i nasza ojczyzna.
Lecz właśnie chodzi o to, by nie dochodził

on do posiadania dyspozycji, pozwalającej
mu odsuwać od warsztatu społecznego typu

ideowca, werviikować jego kwalifikacje,
udzielać mu rastawień ideowych, lub po-

prostu pognębić. Tymczasem objaw podob-

ny zamiest zaiikać. znakomicie rozrasta się

w ostatnich czasach. Są całe dzielnice ad-
ministracji państwowej, w której krzyż

I Brygady, Lesjonowy, POW, a nawet Nie-

podległości skazują odznaczonego poprostu

na zuchwałe szykany. Gdybyśmy otworzyli
rubrykę zażaień na takie wypadki, bylibyś-

my zdumieni ich mnogością. Co więcej,

stwierdzilibysn'y, iż typ lojalisty staje się

coraz bardziej agresywny i pewny siebie.

Nie chodzi tu o obronę pewnej ilości

pokrzywdzonych żołnierzy idei, choć ta
krzywda boli i nawet rewoltuje. Lecz na
pierwszy plan wysuwa się tu sprawa pu-

bliczna, streszczająca się w tem, że im bar-

dziej typ ideowca będzie spychany w bez-

silność, a typ iojalisty dorywać się do kie-
rownictwa, t:m szybciej słabnąć będzie

tempo zbiorowego wysiłku społeczeństwa i

jego sympatja dla naszego obozu ideowego.

Bowiem typ lojalisty jest dość obmierzły

dla każdego zdrowego społeczeństwa. Gdy
zaś działa on na nasz rachunek, trwoni

nasz kapitał zaufania.
Tego nie można tolerować.

W. zupełności zgadzamy się z p.
Stpiczyńskin., że wśród zwolenni-
ków rządów pomajowych znalazła
się potężna ilość pośladu ludzkiego i
że typ sobka-karjerowicza obmierzł
społeczeństwu.

„Do osobistej dyspozycji*.
Komisaryczny prezydent miasta

Warszawy, p. Kościaikowski, wydał
okólnik do urzędów i instytucyj

miejskich w sprawie oszczędności.

Ma się je poczynić głównie na opa-

le. (Wszystkie urzędy i instytucje

opał ograu:czyė do 80 proc. wy-

datków r. ub., pozostałe 20 proc. ma

być, jak giosi komunikat: „zabloko-

wane jako oszczędność do dyspozy-

cji prezydenta miasta'',
Słusznie z tego powodu piszą

warszawskie „Nowiny Codzienne*':
Niezwykle dziwny okólnik, zdumiewa-

jąca oszczędność, na której miasto abso-

lutnie nic nie zyska. Latem można je zarzą-

dzić łatwo. Ale zimą? A czy p. komisarycz-

ny prezydent wie, jaka będzie zima? Czy

przedewszysik'em dzieci wszkołach,oraz

chorzy w szpiialach będą mieli „tempera:

turę' oszczędnościową'? a

A druga rzecz dziwna: to owe oddanie|

„do dyspozycji prezydenta”. Jest to no-

wość w budżetowaniu Budżet miasta, za-

twierdzony przez władze, nieprzewidywał

przecie oszczędności i oddawania ich do dy-

spozycji komisarycznego prezydenta. Jest

to wz>rowani» na budżecie państwowym.

Czy wiadze nadzorcze takie zamierzenia

aprobują?...
 
a

Semici nie robią ceremonii.
„Hajnt” w depeszy Ż. a. t. 2 Jero-

zolimy donosi, że z Kabulu, stolicy

Afganistanu nadeszła informacja o
daniu ustawy,
„która odbiera aigańskim żydom oby-

watelstwo. Wszyscy żydzi zostali wezwani

do przedstawienia policji swoich paszpor-

Г
Porozumienie pomiędzy Polską a Li-

twą wyobrażamy sobie w pestaci na

wiązania normalnych stosunków dy-

plomatycznych i konsularnych i u-

stalenia komunikacji pomiędzy obu

saństwami. W dalszym biegu wy-

padków możliwe jest oczywiście

dalsze zbliżenia, narazie jednak to

wystarczy.

Rzecz oczywista, że dla osiągnię-

cia bardzo zresztą, jak zaznaczyliś-
 
porlomentoryzmi
które nawiedziły Europę w czwar”

tem i piątem dziesięcioleciu wieku

ubiegłego bsły tylko jak gdyby wy-

pełnieniem :estamentu, wcieleniem

idei, które wydała wielka rewolucja

francuska, które rozniosły po Euro-

pie wojny napoleońskie, a których

nie potrałiła zdusić reakcja pod pa-

nowaniem |. zw. „świętego przymie-

rza”, A więc około 70-ciu lat trze-

ba było, zacim owe idee zwyciąży-

ły i zastygiy w tych formach  sta-

łych, do których przywykliśmy —

pokolenie przedwojenne.

Ale absolutnie trwałego nie ma

nic na świecie — oprócz oczywiście

prawd przyrodzonych, boskich. Na-

sze prawa : prawdy ludzkie, jakkol-

wiek wydają się stale, niby ze spi-

żu ulane w istocie nie trwajądłużej

od drzew naszych lasów i sadów,

których wizk przeciętny waha się

między 50 do stu lat. Potem, spróch-

niałe, stają się pastwą pierwszej

lepszej wiczury Nie przeszkodza to

ci, odradza:ą się ponownie, w nieco

zmienionej, przystosowanej do wa-

runków chwili, postaci. Jest to „dro-

Śa ustawicznej ewolucjiwszystkiego, temu, ze po upływie niekiedy stule-|

tów. Afgańskie konsulaty w Londynie, Pa-

ryżu i Berlinie zostały powiadomione, aby

coinąć paszporty aigańskim żydom”.

« Depesza dodaje, że w Afganista-

nie mieszka około 5 tysięcy żydów.

Pobratysacy — semici nie. robią

ceremonii.

WI TS S IATAITT

my pożądanego porozumienia z Lit-

wą nie możemy ponosić żadnych

ofiar, a przedewszystkiem nie mo-

że być mowy o  jakiemkolwiek

zachwianiu czy to terytorjalnego

status quo, czy też obecnego stanu

politycznego Ziemi Wileńskiej, sta-

nowiącej nieoderwalną i nieróżną

od reszty część Rzeczypospolitej

Polskiej.

co ziemskie !
Dziś nie ulega już najmniejszej

wątpliwości, iż skutki wielkiej woj-

ny nie ograniczyły się i nie ograni-

сга do spraw polityki zewnętrznej,

międzynarodowej, do  pewnyc

zmian granicznych, odrodzenia j 0-

swobodzenia państw i ludów ucie-

miężonych, co było niby bezpośred-

niem zadaniem wojny. Nawet kryzys

gospodarczy olkaże się prawdopo-

dobnie czems przejściowem, daj Bo-|

że niezbyt długotrwałem.—Bez po-

równania giębszym, na daleką metę

zakrojonym jest niewątpliwie kry-

zys wewnętrzny, kryzys ustrojów

politycznych, uważanych dotąd za

ustalone i trwałe, przewartościowa-

nie wartości powszechnie przyjętych

i obowiązujących w całym cywilizo-

wanym świecie Dalej nie ulega też

kwestji, że dziś, po upływie piętna-

stu przeszło lat od zawieszenia bro-

ni, znajdujezsy się dopiero w pierw-

szem, przygotowawczem stadjum ja-
kiegoś wielk'ego przewrotu społecz-

nego, socjaineżo, ideowego, którego

celu ; końca nikt nie zna, nikt prze-

widzieć nie może, najmniej może ci,

którym się zdaje, że dzierżą ster wy

| padków w swej dłoni, a którzy w
gruncie są graszką sił żywiołowych.

Pierwszym takim odruchem ży-

wiołowym po wojnie była likwidacja

publiczne miejskie mają wydatki na;

Kielce. W nocy z soboty na nie-

ków Stronnictwa Narodowego. W.
komisarjacie policji zatrzymano 37
osób. Po 26 godzinach zwolniono 26
osób, a 11 odprowadzono do aresztu
miejskiego. Są to następujące osoby:

1. Redaktor Henryk Przybylski,
2. Wł. Sulimierski, aplikant adw., 3.
Zenon. Wiat:, adwokat, 4: Stefan Sę-
dek, studen. Un. Warsz., 5. Bogumil
Dworak, stud. Un. Warsz., 6. Bucki,
urzędnik fabryki Ludwików, 7 Ki-
nastowski, b. urzędnik, handlowiec,
8. Cieślikiewicz, kier. swietlicy sek-
cji Miodych. 9, Zaród, student, 10.
Hetmanowicz, członek sekcji Mło-
dych, 11. Tadeusz Mierzejewski,
członek sekcji Młodych.

Prócz aresztowanych owej nocy
z 16 na 17 b. m. władze policyjne a-
resztowały jeszcze w ciągu niedzieli
i poniedziaiwu około 30 młodych lu-
dzi, których po przetrzymaniu przez
kilkanaście godzin w areszcie zwol-
niono. Lokal Stronnictwa Narodo-
wego i świe:licę opieczętowano W
redakcji „Orędownika' przeprowa-
dzono rewizję i zabrano korespon-
dencję redaxcyjną, kwitarjusze i plik
gazet, :

Częstochowa. W, nocy z środy na
czwartek 25 Młodych Stronnictwa
Narodowegc z Częstochowy, Kło-
bucka 1 Krzcpic z mgr. Stefauem Nie
budkiem ma czele zostało po 4
dniach pobytu w areszcie śledczym
ną Zawodziu oddanych do dyspozy-
cji władz sądowych.

Decyzją sędziego śledczego, o-
skarżeni z art. 166 $ 1, przewiezieni
zostali na chwilowy pobyt do wię-
zienia. Sprawą kieruje prokurator
sądu  apelscyjnego z Warszawy,
Rudnicki.

Koio. (W. nocy z soboty na nie-
dzielę, 14 b. m, pomiędzy godz 1 a
2 policja p:zeprowadziła rewizję u
przywodcow i członków Str. Narod.
w Kole, a n:stępnie ich aresztowała.
I tak aresziowano prezesa Stron.
Narodowego, p. Tadeusza Sikorskie-
go, a zpośrćcd członków zarządu Str.
Narod. pp. Józeła Mielczarka, Mie-
czysława Rutkowskiego, Edmunda
Kaszyńskiego. £ grona.członków Ko

la Str. Nar. aresztowano pp. Kazi-
mierza Kaszyńskiego, Stefana Płoc-
kiego ;, Jana Posłusznego, zaś z po-
za Koła Ka.ola Nowackiego z Brdo-
wa, Leonarda Krasowskiego, nacz.
„Sokoła z Kłodawy i mgr. Zygmun-
ta Gogiełę z Dąbia. Tego ostatniego
po przesłuchaniu w starostwie zwol-
niono, м a

Z pozostałych w więzieniu dnia
20 b. m. zwolmicno.pp. Leonarda Kra
sowskiego, Steiana Piockiego i Ka-
zimierza Kaszyńskiego, a w dniu 22
b. m. pp. prezesa Tadeusza. Sikor-
skiego, Edmunda Kaszyńskiego i Ja-
na Posłusznego Dotąd pozostają w
więzieniu: Józeł Mielczarek, Mie-
czysław Rutkowski i Karol Nowacki,|

Wieluń. Jak już pokrótce dono-
siliśmy, 12 b. m. aresztowano dzia-
łaczy narodowych z Wielunia pp.
Wielgosza. Marjana,. Modrzejewskie-
go Witolda, Tyszlera Marjana i in-
nych; z P.aszki pp.  Nurkiewicza
Walerjana, Pióro Józefa, Michal-
skiego i innych, Razem w Wieluniu
i na prowincji aresztowano około 50
osób, z których część zwolniono. Na
prowincji dalsze aresztowania trwa-

ją. ASY
Piotrków. Opieczętowana w no-

cy z 16 na :7 b. m. Drukarnia Kra-
jowa w Piotrkowie przy ul. Sienkie-

wicza 14, należąca do spółki zecer-
skiej, po blisko 4 dniach na skutek

usilnych sta:ań właścicieli w dniu 20

b. m. w godzinach popołudniowych
zostałą  ovwa'la po uprzedniem
zdjęciu pieczęci.

NĄ drukarni tej drukowana była
„Piotrkowska Gazeta Narodowa”,

gu państw, które najbardziej od woj-

ny ucierpiaiy. Nie wdajemy się w to

czy było to rozumne, sprawiedliwe i

celowe dość powiedzieć, że było to

naturalnym, a więc nieuniknionym

h|odruchem mas ludowych, które w

podobnych wypadkach stale potrze-

bują kozła ofia:nego.
Ale doraźny ten wymiar spra-

wiedliwości. dokonany, mniejsze. czy

nad islotnymi czy urojonymi wino-

wajcami,  niezadowolil nikogo;

zwłaszcza, że kryzys zarówno g0-

spodarczy iak * społeczno - ustrojo-

wy nie ustał, przeciwnie daje się

dziś we znaki zarówno zwyciężonym

jak i zwyciężcom, pomiędzy którymi

ostatnio coraz bardziej zacierają się

różnice. Pozzęto nowych szukać wi-

nowajców, sięgając głębiej, traktując

sprawę bardziej zasadniczo. Jakoś
znaleziono: winowajcą istotnym (czy

rzyczewiści: istotnym?) jest ustrój

pożrówed: jest parlamentaryzm,
który rzekcmo doprowadził do ka-
taklizmu wojennego a pośrednio i do

dzisiejszego przesilenia. Rozumowa-
nie to coprawda nie jest zupełnie

ścisłe, jako że zarzewie wojenne roz

gorzaio pierwotnie w państwach o

ustroju absclutystycznym lub do nie

go bardzo zblizonym: w sprusączo-

nych Niem-.zech i w carskiej Rosji.
Bądź jak bądź, faktem jest, iż par  ustroju monarchistycznego w szere-

 

lamentaryzm. o który walczyły po-

.|tor dobył rewolweru 1 oddał

ir
ri EDCORO OOBEA

Dokoła aresztowań.
Administracja i redakcja „Gaze-

dzielę, 17 <zerwca policja umundu- ty“, mieszczące się w lokalu Stron.
rowana i tajna w: Kielcach dokonała ' Narodowego przy ul. Rokszyckiej 2
szeregu rew:zyj i aresztowań u człon |są nadal opieczętowane.

Król. Huta, W nocy z 16 na 17
czerwca dokonano na terenie Śląska
licznych aresztowań wśród działa-
czy narodowych, W. Król. Hucie a-
resztowani zostali pp.: Stanisław
Mianowski, rei org. Młodych S. N.
woj. siąskiego, Leon Malinowski —
prezes Powstańców Wlkp. w Król.
Hucie, Jędroszczyk — wicepr. Po-
wstańców Wlkp., Józef Maciejew-
ski — kier. Wydz. Młodych i zast.
kierownika pow., Henryk Hajducki
—kier. Wydz. Młodych w Katowi-
cach, Leon Frąckowiak, skarbnik
Wydz. Młodych w Król. Hucie i II
wicepr. Powstańców Wilkp., Wład.
Jakubowski członek zarządu
pow. Wydz. Młodych, Jan Nędzyń-
ski — b. prezes Wydz. Młodych, Dy-|
onizy Górski — b. czionek zarządu
pow. Wydz. Młodych, W Swiętochio-
wicach aresztowano Zbigniewa Cze-
chalka, kier. Wydz. Mit.i Miodzie-
niewskiego sekretarza Wydz.
Młodych. W Lipinach aresztowany
zostat p. Wojczyński — kier. Wydz.
Miodych w Lipinach. Aresztowano
również p. trankowiaka — kierow-
nika Wydz. Młodych w Chorzowie i
p. Gościa — sekretarza Wydz. Mło-
dych, p. Antoniego Wasika — kier.
(Wydz. Młodych: w Weinówcu i p.
Waltera sekr. Wydz. Mł, w Wet-
nowcu. Wszystkich policja areszto-
wała po poinocy z soboty na niedzie
lę. Jedynie tylko p. Czechak i p.Ma-
ciejewski zgłosili się sami w komen-
dzie policji, wiedząc o ich poszuki-
waniu. Prawie u wszystkich prze-
trzymanych przeprowadzono rewizje
domowe, kiore wypadły negatywnie.
6 zatrzymanych w Król. Hucie oraz
w wszystkich innych miejscowoś-
ciach zwolniono we wtorek rano, pp.
Malinowskiego i Maciejowskiego w
godzinach popołudniowych. Zatrzy-
mano i odstawiono do dyspozycji
władz sądowych p. inż. Stanisława
Mianowskiego, młodego i powszech-
nie cenionego kierownika ruchu
Młodych, a zarazem referenta orga-
nizacyjnego woj. śląskiego.

 

Ujawnieni sprawcy.
Przed kilkoma dniami wybito

szyby w patacu biskupa kieleckiego
Naskutek i:terwencji ks, Marchewki
u władz policyjnych, wszczętu do-
chodzenie, w wyniku którego ujaw-
niono sprawców czynu. Są to czoło-
wi czionkowie miejscowego Legjonu
Mtodych: redaktor legjonowej gaze-
ty „Nowa Polska”, urzędnik woje-
wódzki p. Chmarzyński i Mikołaj
Stasiewicz, urzędnik  Ubezpieczaln:
społecznej, !

dekwestrater zastrzelił podatalka,
W, gminie Kamienica Szlachecka,

pow. Kartuzy, zdarzył się pożałowa-
nia godny wypadek przy wykonywa
niu egzekucji podatkowej. Do rolni-
ka Stetana Gorlikowskiego pizybyi
sekwestrator Urzędu Skarbowego w
Kartuzach, Anastazy Uliszczynski,
by wyegzeuwować należność po-.
datkową w wysokości 4 złotych z
$roszami. Pomiędzy sekwestratorem
a podatnikiem powstała sprzeczka,
ktora następnie zamieniła się w bój-
kę. Podczas szamotania, sekwestra-

jeden
strzał ostrzegawczy, a następnie od-
dał d.ugi strzał do stojącego za nim
i bijącego go pięściami Gorlikowskie
go. Kula przeszyła Gorlikowskiemu
brzuch. Rannego przewieziono do
szpitala w Kartuzach, gdzie podczas
operacji zmarł.

Sekwestiator został aresztowany
i osadzony w więzieniu śledczem.

—

kolenia, kłóry uważano za ideał
sprawiedliwego ustroju społeczne-
go i wolności, dziś nie posiada już
obrońców. Pierwsi wyrzucili go do
lamusa, jako rekwizyt przestarzały i
niepotrzebny. ci, którzy właściwie
powinni być jeżo obrońcami — lewi-
ca socjalistyczna, t. j. komuniści. Z
chwilą dojścia do władzy w Rosji u-
znali go za „przesąd burżuazyjny”,
ogłosili _ „dyktaturę  proletarjatu“
która w gruncie jest najbezwzględ-
niejszą dyk:aturą kliki. Bardziej u-
mierkowani socjaliści, naprzykład
PPS, socjalizm .niemiecki i francu-
ski, teorytycznie wprawdzie stoją
jeszcze w obronie parlamentaryzmu,
który w ich ręku jest skuteczną bro-
nią w walce z przeciwnikami poli-
tycznymi, jakoże pozwala im rozwi-
nąć maksimum  demagogji, w której
to dziedzinie są mistrzami, O ile jed-
nak zwycięzyliby w tej walce i zdo-
byli ową upragnioną władzę, postą-
piliby prawsopodobnie tak, jak po-
stępują ich bracia rodzeni, komu-
niści.

Co jednak w tem wszystkiem
najbardziej zharakterystyczne, że fa
szyzm, któy powstał jako reakcja
przeciwko komunizmowi, który w
wielu zasadniczych sprawach stoi na
przeciwlegi;m biegunie, w kwestji parlamentarnej niczem nie różni się
od komunizinu. Zastąpił ustrój par-
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„DROGA DO SZCZĘŚCIA"
Wielka44 — Wilno — Mickiewicza 10.

Oddział: Gdynia, św. Jańska 10.
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(Dk. kard. Blond w Batai.
|  MONACHJUM  (Pat.) Wczoraj
przybył do Monachjum ks. kardynał
Hlond. Na dworcu oczekiwali ,go-
ścla min. Lisiewicz i - nuncjusz pa-
pieski. Ks. kardynał Hlond ma zwi-
zytować załady salezjańskie, poczem
odwiedzi stary klasztor Benedikt-
beuren | będzie obecny na widow;-
skach pasyjnych w „Oberammergau.

Wiadomošci
telegraficzne.

ZAGRANICZNE.
„V Japoūskie min. spraw zagra-

nicznych dementuje pogłoski, jakoby
Japonja miała zawrzeć pakt nie-
agresji ze Stanami Zjednoczonemi.

W Solierino odbyła się podnio-
sła uroczystość braterstwa broni
francusko-włoskiej. Między innemi
odbyła się defilada delegacji armji
włoskiej i francuskiej,

** Reuter donosi, że gen. Weygand,
skończywszy swą krótką wizytę w
Londynie, która miała charakter nie-
oficjalny; opuszcza Anglję i wraca
do Paryża.

Bliski przewrót
w Niemczech.

Opinja angielska ostatniemi cza-
sy naslawiona jest na możliwość no-
wych przewrotów: w Niemczech.

Od szeregu dni prasa angielska
przepełniona artykułami o zbliżają-
cym się kryzysie hitleryzmu, w któ-
rym kanclerz będzie musiał wybrać
między odłamem, popieranym przez

 

reakcję junkierską, Stahlnelmemi
Reichswehrą — a rewolucyjnemi

masami
mi, ktorych wyrazicielem jest
bels.
MW Londynie przeważa pogląd że

kryzys mas'ąpi najpoźniej w ciągu

jesieni i że wszystkie oznaki wska-
zują możliwość dyktatury wojsko-
wej, opartej o armję i stahlhelm, któ

mać na stasowisku kanclerza Hitle-
ra,

Tylko 1 więzień
brzeski w więzieniu.

W, sobotę podpisana została de"
cyzja ministierjum sprawiedliwości o
przyznaniu zdrowotnego urlopu wię-
ziennego b. więźniowi brzeskiemu
p. Adamowi Ciotkoszowi.

P. Adam Ciołkosz zapadł bardzo
ciężko na zdrowiu w ciągu sześcio-
miesięcznego pobytu w różnych wię
zieniach. Poważne leczenie stało się
koniecznoscią bardzo pilną. :

Przedten. urlop zdrowotny: z wię-
zienia otrzymali b. więzniowie brze-
scy: Barlicki ; Mastek, tak że w wię
zieniu, ze skazanych w. procesie
brzeskim, siedzi tylko redaktor St.
Dubois. ^ :

 

 Jak wiadomo, zagranicą bawią
skazani w tym procesie: Witos, Kier
nik, Liberman i Pragier,

BTIEIKAiii piii

lamentarny — dyktaturą. We Wło-

jalnej jednostki, w Niemczech, pod
tirmą Hitlera, to dyktatura kliki, po-
chodzeniem swem, przekonaniami,
radykalizmem mało różniąca się od
prowodyrów bolszewickich. Austrja
jest jeszcze w stadjum poszukiwania
nowych dróg, lecz narazie, poza na-
śladownictwo obcych wzorów nie
Fposunęła się Powoływanie się Dollfu
ssa na Encyklikę Leona XIII jest bar
dzo piękne w zasadzie, czy jednak
równie szczere i czy w obecnych
warunkach zasady tej Encykliki da-
dzą się choc częściowo wprowadzić
w czyn? Trudno jakoś uwierzyć w
one gesta Dei per companiam Doll-
fus, Fey, Starhemberg.

Co się tyczy innych stronnictw i
kierunków politycznych, to jakkol-
wiek nie występują one przeciwko
ustrojowi perlamentarnemu, równie
stanowczo jak bolszewicy i faszyści,
niema śród uich dziś zdecydowanych
obrońców tego ustroju, niema bodaj
dziś politycznie wyrobionego czło-

| wieka, któryby conajmniej nie uzna-
wał konieczności radykalnej refor-
myparlamertaryzmu, uważanego do
niedawna za alię i omegę mądrości

|politycznej,
| Jan Obst.

„A— 

narodowo - aaciaketczag
оеб-

ra jednak będzie się starała utrzy-

szech jest to dyktatura istotnie gen-
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KRONIKA.
Święto Morza.

Wzoren: lat ubiegłych przystą-
piła Liga Morska 1 Kolonjalna do
zorgan'zowania ; w roku bieżącym
Święta Morza. Uroczystość ta od-
będzie się w dniu 29 czerwca na te-
renie całej Rzeczypospolitej oraz
poza gianicami państwa we wszyst-
kich cśrodkach polskich zagranicą.

Ceie tegorocznego święta są na-
stępujące:
-a) pozyskanie najszerszych mas

społeczeństwa — bez różnicy wy-
znań, aarodowości i przekonań poli-
tycznych czy społecznych — dla
akcji zbiórkowej na rzecz Funduszu
Obrony Mo:skiej;

(b) mobiizacja młodego pokole-
mia pod hasłem służenia Polsce na
morzu, a w związku z tem propa-
ganda idei wychowania wodnego;

c) dalszy rozwój organizacyjny
Ligi Morsk:ej i Kolonjalnej, która
winna dotrzeć do najmniejszych
zbiorowisk ludykich na terenie całej
Rzeczypospolitej oraz do wszystkich
ośrodków polskich zagranicą.

Podając powyższe

mości, Komitet Wykonawczy Świę-
ta Morza zwraca się z uprzejmą
prośbą do wszystkich urzędów, in-
stytucyj państwowych, samorządo-
wych, szkói, właścicieli nierucho-
mości o przystrojenie gmachów i
lokałi w przeddzień Swięta Morza
chorągwiami Ligi Morskiej j Ko-
lonjalnej obok chorągwi państwo-
wych.

Zwraca się również Komitet do
wszyskich właścicieli sklepów, za-
kładów przemysłowych i handlo-
wych z prośbą o udekorowanie od-
świętne wystaw sklepowych jak też
i wnętrz ioxali. Materjaty do deko-
racji można nabywać w  sekre-
tarjacie Ligi Mickiewicza 15 m 13.

Komitet prcsi również o naby-
wanie matzrjaiów: propagandowych,
broszur i książek ujmujących całość
zagadnień morskich. O nabywanie
materjałów dekoracyjnych i propa-
gandowych należy zwracać się do
sekretarjatu Ligi w godzinach od

‚ 9 do 1 pp.
do wiado-..
 

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
Po przejściowym wzroście za-

chmurzenia i miejscami przelotnym
deszczem pogoda naogół słonecz
na i ciepła. Lekka skłonność do
burz. Słabe wiatry z kierunków po-
łudniowych

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23

(tel 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to J14-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh1.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), orar
wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-
piszek.

Z MIASTA.
— Stan przyrostu w Wilnie.

W ciągu ub. miesiąca na terene
Wilna uredziło się 376 dzieci. W
tymża czasie zmarło 216 osób. Za-
warto związków małżeńskich chrze
ścijańskich 117 i 49 żydowskich.
Najwięcej zmarło osób na choroby
organiczne.
— Nowe budowie. Według da-

nych na terenie wielkiego obszaru
m. Wilna, buduje się 74 domy dre-
wniane i 12 murowanych. Najwięcej
domów buduje się na przedmie
ściach, a mianowicie w Kolonji Ko
'ejowej, Zwlerzyńcu i Poptawach.
т^ SPRAWY MIEJSKIE.
— Roboty wodociągowo kana

| Ilzacyjne. Zarząd miasta zakonczyl
pierwszą serję robót wodociągowo-
kanalizacyjnych na przestrzeni 2,500
mtr. kanałów różnej wielkości. Ro
boty częściowo zakończone zostały
przy ul. Kalwaryjskiej, Antokolu w
Zwierzyńcu, N. Świecie i innych
dzielnicach. Przy ul. Antokołskiej
zostaną całkowicia zakończono pra-
ce dnia 4 lipca. Po zakończeniu
prac niwelacyjnych zarząd miasta
przystąpi do budowy kanału, któr
będzie połączony ze zbudowanym
już kanałem przy ul Kanoniczne.j
— Budowa kanałów-kolekto-

rów. P.zy porządkowaniu brzegów
Wilji zakończone są prace przy bu-
dowie dwóch wielkiah kanalėw-ko-
lektorów o wysokości około 2 mtr.
na przestrzeni 1 klm. Kanały te
zbiorą wszystkie Ścieki z ulic: Wi
leńskiej, Zygmuatowskiej, Mostowej,
Kościuszki, Antokolskiej, Piacu Ka
tedralnego, św. Anny i Królewskiej,
„— Uporządkowanie ul.3Maja

Przy ui. 3 Maja zarząd miasta uło-
żył nowy szeroki chodnik, przyczem
uiica ta na przestrzeni 250 mtr. od
Portowej do Mickiewicza została
zwężona i urequlowana.

SPRAWY SANITARNE.
— Badania ariykuiow żywne-

ściowych. Dia terenie Wilna prze-
prowadzono badanie artykułów ży:
wnościowych i nabiału. Na 478 pró
bek towaru skonstatowano w 32
wypadkach  fałszowane artykuły
pierwszej potrzeby włącznie z na
białem. ,

Zaznaczyć nalaży, iż częste wy-
padki lustracji sanitarnej i jbadania
żywności spowodowały zmniejszenie
się ilości fałszowania nabiału i ar
tykułów żywnościowych
SPRAWY ERSYTECKIE.
— Promocja ks, T. Sieczki, Jutro

o godz. 13-ej w sali Kolumnowej
Uniwersyteiu odbędzie się uroczy-
sta promocja Iks. Tadeusza Sieczki
na stopień uoktora teologii,

SPRAWY KOLEJOWE.
— Uroczystości w Kolonji kole-

jowej. W: niedzielę, 1 lipca, jako w
25 rocznicę swego istnienia Wileń-
ska Kolonja Kolejowa obchodzić bę-
dzie podniosłą uroczystość poświę-
cenia kamienia wężielnego pod bę-
dący w budowie kościół w Kolonii.

Poświęcenia dokona o godz. 9.30
J. E. ks. Arcybiskup Jałbrzykowski,
poczem na dziedzińcu kościelnym
odprawiona będzie Msza św. polo-
wa. W czasie nabożeństwa wykona
szereś pieśni mistrzowski chór „E-
cho" pod batutą prof.Kalinowskiego.

Komitet budowy Kościoła upra-
sza o liczny udział mieszkańców
Wilna i okolic w tej uroczystości.
Niech przy tej okazj; poznają Kolo-
nję z jej uroczemi lasami i wzgórza-
mi również ci, którzy dotychczas
tylko o niej słyszeli.

Odejście pociągu z Wilna do Ko-

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Wycieczki Polaków Zz za-

granicy. W dniu 4 lipca r. b, do
Wilna przybywa liczna wycieczka z
„przedstawicielami polskich konsula
jtów w Strasburgu, Paryżu i Marsylji
oraz delegaci kolenji francuskich w

| północnej Afryce. .
| W związku z tem Izba Przemy-
słowo-Handlowa w Wilnie organizuje
szereg konferencyj z producentami
i kupcami zainteresowanymi ryn-
kiem francuskim i kolonjalnym.

Przedstawiciele konsulatów w
Strasburgu, Marsylji i Paryżu wy-
gioszą na konferencjach referaty
o rynkach zbytu oraz przeprowa
dzona będzie dyskusja na temat
możliwości rozwoju stosunków z te
mi rynkami.

‘ ZABAWY.
— „Wianki na Wilji“. Wileńskie

Towaszystwc Wioslarskie współnie
z 3 Baonem Saperów w  przed-
dzień obcnodu „Święta Morza”,
a więc dnia 28 b, m. urządza „Wian-
ki na Wilji' Odbędzie się cały sze-
reg imprez ;„ atrakcyj, korowód ude-

, korowanych łodzi, ognie sztuczne,
zabawy ludowe na przystaniach zaś
obu klubów odbędą się zabawy ta-
neczne. Przygrywać do tańca będą
orkiestry wojskowe.

 

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.
przedostatnie przedstawienie nadwyraz in-
teresującej i srcywesołej komedji muzycz-
nej p. t. „Moja siostra i ja”. Ceny znižone,

Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. po raz
ostatni Moja siostra i ja.
— Premjera w Teatrze Letnim. W

czwartek, da. 28 czerwca Wilno zapozna
się z nową sztuką polską grodzieńskiej au-

torki, ukrywającej się pod pseudonimem
N. Druckiej. Sztukę „Zamknięte drzwi”
można śmiał: zaliczyć do przednieszych
utworów scenicznych doby obecnej. Sztu-
ka porusza oroblemy życia kresowej pro-
wincji W „Zamkniętych drzwiach” wystą-
pi po raz vierwszy w Wilnie wybitna
aktorka młodego pokolenia Z. Barwińska
w roli wauczysielki,
— Teatr Muzyczny „autnia”, Dziś w

dalszym ciągi: barwna i wielce melodyjna
operetka O. Straussa „Bohaterowie, we-
dług znanego utworu B, Shava. Wykona-
nie tej operetki stoi na wysokim poziomie
artystycznym dzięki doskonałej grze ca-
łego zespołu : malowniczej wystawie,

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dn. 26 czerwca.

6.30 Piest. Muzyka. Dziennik poran-
ny. 11.57: Czas. Hejnał. Kom. meteor. Prze-
śląd prasy. 14.10: Płyty. Dziennik połudn.
13.05: Audycia dla dzieci. 13,20: Płyty. 13.55
Z rynku pracy. Wiadom. eksport. Giełda

j rolnicza. 16.00: Koncert zespołu gitarzy-
stów. Skrzynka P. K. O. 17.15: Trio kame-
ralne, 17,45: Muzyka z płyt. 18,00: „Prze-
strogi dla busiujących dom dla siebie”. 18.15:
Rec. śpiew. 13.45: Aud. z cyklu „Wędrówki
mikrofonu" wizyta w Szkole Rzem. i Przem.
Artyst, 19.00 „Księga ku czci prof, Marjana
Zdziechwskiego” pog. wygł. prof. St. Cy-
wiński 19.15. Muzyka lekka. Sport, Wil.
kom. sport. Myśli wybrane. Codz. odc. pow.
20.12: Operetka. Dziennik wiecz. Ogłosz.
konkursu. Kwadr. poet. 22.30: Odczyt, 22 45:
Muzyka z plvi. Kom, meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO
Feljeton literacki.

Dzisiaj we wtorek o godz. 19-ej zabie-
rze głos przed mikrofonem wileńskim prof.
Stanisław Cywiński i omówi wydaną nie-
dawno w Krakowie „Księgę pamiątkową ku
czci prof. M»zjana Zdziechowskiego”, pa
której treść złożyły się prace szeregu na-
szych uczonych i pisarzy,

Wydrówki mikrofonu.
We wtorek o godz. 18,45 mikrofon wi-

ileński złoży cziesięciominutową wizytę w
Szkole Rzemiosł Artystycznych, prowa-
dzonej przez Wileńskie Tow. Artystów
Plastyków. W formie wywiadu z dyrekto-
rem Szkoły p Kazimierzem Kwiatkowskim
ująty zostanie szereg ciekawych informacyj
o dotychczasowej działalności tej pożytecz-
nej placówki.

Powtórzenie „Balu w Savoyu“.
Głośna remjera sezonu zimowego,

słynna operetka Pawła Abrahama „Bal w
Savoyu'. zostanie na liczne żądania po-
wtórzona we wtorek, dnia 26 bm. Niewąt-
pliwie wszys.v z radością powitają tę au-
dycję, stóra tiemało przyczyni się do oży-
wienia programu letniego. Główną partję
kobiecą odtw.rzy Maryla Karwowska, przy
pulpicie kapz!mistrzowskim stanie Tadeusz
Mazurkiewicz Operetka ta jest bodaj naj-
lepszem dziełom Abrahama, popularne tan-
$o z tej operetki „Tangolita" obiegło już
cały kraj.  *ransmisja rozpocznie się o
r 20,12.

ystęp Stan'sławy Korwin Szymanowskiej.
Znskomit: pieśniarka, której występy

zagranicą wzludziły entuzjazm prasy i pu-
bliczności, zuspiewa dzisiaj, we wtorek,
przed mikrofonem kilka pieśni Scarlattiego,
Galla, Żeleńskiego, Wolffa i innych. Jest
to repeituar „opularny, jednak o wysokiej lomji o godz. 9.10. Cena biletu 3 kl.

30 groszy.
wartości artystycznej. Godz. 18,15. Akom-
panjuje prof. Iud Urstein.

„BZIENNIK

DRUGI DZIEŃ ZJAŽDU. — WY

W] niedzielę 24 b. m. uczestnicy
X zjazdu Związku Muzeów w Polsce
zwiedzili muzea: uniwersyteckie —
etnograficzne i archeologiczne oraz
|Towaczystwa Naukowego Białorus-
| kiego.

O godz. 11 m, 30 równocześnie
rozpoczęły obrady sekcje: Muzeów

| Historyczno Artystycznych i Muze-
ów Technicznych. Na obradach tych
sekcyj wygioszono kilka referatów.
P. kustosz R. Mękicki ze Lwowa
omówii konserwację i ekspozycję
broni zabytkowej, p. dyr. K. Hartleb
zastanawiał się nad muezami i wy-
stawami czesowemi, stwierdzając że
są one czynnikami rozwoju kultury
artystyczne; a p. H. Cieśla mówił
o stosunku szkolnictwa do zbiorów
muzeainych.
O godz. 4 popoł. rozpoczęło obra-

dować plenum. Na obradach plenar-
nych zównież wygłoszono referaty.

iDyr. mż. Jackowski omówił stan
| muzeo'ogji technicznej zagranicą, dr.
„G. Chmarzyński informował zebra-
„nych o orgonizacji „Krajowego Mu-
|jzeum Pomerskiego w Toruniu", a
jp. dr. J, Grabowski zastanawiał się
,nad sprawą powiększania zbiorów
w muzeach regjonalnych i nad ich
konse1wacją.

Dokonano następnie wyboru no-
wych wladz. W skład prezydjum
weszli. dyrektor Muzeum Narodo-
wego w Krakowie, p. dr. Feliks Ko-
pera — jako prezes, prof. dr. Wło-
dzimierz Antoniewicz z Warszawy

 

Wielkie zgromadzenie
w 7 rocznicę Koronacji Cudownego
Obrazu Matki Boskiej Ostrobram-

skiej.
(W związku z uroczystościami w

7-ą rocznicy Koronacji Cudownego
Obrazu Matki Boskiej Ostrobram-
skiej odbędzie się w dniu 2 lipca o
godz. 20-ej 1a: placu Łukiskim Wiel-
kie Zgromadzenie Marjańskie, w któ
rem wezmą udział organizacje reli-
gijne i społeczne ze sztandarami.

Organizacje proszone są o przy-
bycie na piac o godz. 19 min, 40.

Zgromadzenie będzie transmito-
wane przez rozgłośnię wileńską.

| Wici Lachowicz |
SEILAIF RUSEEORASZENIA

Dnia 22 czerwca zmarł w Wilnie
skromny i c.chy pracownik na niwie
prasowej, ś p. Wacław Lachowicz.
Zmarły urodził się w roku 1871 w
Dyneburżu. Po ukończeniu szkoły
realnej w tumże mieście, rozpoczął
pracę w jedynem piśmie miejsco-
wem „Dwinskii Listok*, W czasie
wojny przeniósł się do Witebska,
gdzie wspvłpracował w dzienniku
„Witebskij Listok“. Od roku 1921
zamieszkał w Wilnie, gdzie rozpo-
czął pracę w oddziale Ajencji
Wschodniej, a po jej zlikwidowaniu
zasilał wiadomościami kronikarskie-
mj początkowo „Słowo”, później —
„Dziennik Wileński", W. ostatnich
czasach, sterany długoletnią pracą
i nawiedzony chorobą, coraz mniej
mógł się peświęcać pracy dzienni-
Ikarskiej. Cześć jego pamięci!

Kolejka wąskotorowa
przyprawiła dziecko o kalectwo

Pociąg kolejki wąskotorowej,
idącyw kierunku Zakretu na ul.
Wierzbowej najechał na dziecko,
lat 6. Karłowską Janinę '(Wierzbowa
20) wskutek czego, odcięta jej zo-
stała prawa noga powyżej stoby
oraz złamana ręka. Pogotowie Ra
tunkowe umieściło dziecko w szpi-
talu św. Jakuba.

Liemaskowany przemytnik.
sachargna pod materacem,

W mieszkaniu Mojżesza Kiełbaka
(Makowa 7) znanego przemytnika
sacharyny znaleziono pod matera-
cem ukrvtą paczkę sacharyny wagi
42 klg. Kiełbaka aresztowano.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. Kierownikowi szkoły po-

wszechnej przy ul. Ostrobramskiej 27, An-
drzejowi Jasińskiemu, nieznani sprawcy
skradli ubranie. ogólnej wartości 320 zł.

Janoszównie Helenie (Trębacka 12—3)
skradziono z mieszkania ubranie i zegarek
męski kieszookowy, ogólnej wartości 216 zł.
oraz na szkodę Krukowskiej Jadwigi, zam.

i tamże — ubrznie, wartości 73 zł.

 

BANDA 0

Od dłuższego czasu na terenie
miasta śród naiwnych grasuje szajka
sprytnych oszustów, którzy specjal-
nie wyzyskują posiadaczy dolaró-
wek, siosując do mich różnego ro-
dzaju sposoby.

Ostatnio do policji wpłynęły. skar-
gi od wielu poszkodowanych, od
których wyryskiwacze pobrali pew-
ne sumy na opłacenie kosztów ma-
nipulacyjnych przy. windykowaniu
wygranych, jakoby padłych na po- siadane przez nich dolarówki.

Dopiero po dłuższym czasie po-

i dyr. Czołowski ze Lwowa — jako:

TRTSERA SKATINASSTIDKS NTTIANNEIISS KTS

Kościół katolicki w Ameryce
Północnej.

żerujących na posiadaczach dolarówek.

WILEŃSKI.

X Zjazd Związku Muzeów w Polsce.
CIECZKA DO TROK. — WYJAZD

DO GRODNA.

wiceprezesi

muzeainictwa w Polsce. Między in-!
nemį postanow'ono zwrócić się do“
rządu z prośbą o poczynienie kro-|
ków, zdążających do przejęciabud- |
żetów muzeów regjonalnych przez|
samorządy terytorjalne. Ma to na!
celu podniesienie stanu materjalnego
tych muzeów, $dyż znajdują się one
obecnie w ciężkiej sytuacji. Dalej|
postanowiono prosić ministra W R.
i O. F, o wydanie następującego
okėlnika: , Tworzenie zbiorów mu-
zealnych w szkołach, nawet w drob-
nych rozmiarach, nie jest dopusz-
czalne bez zgody min. W. R. i O.P.*
Uznano następnie za nierozważne
tworz:nie mowych instytucyj mu-
zealnych, kióre znalazłyby się na
tereni: działalności istniejących już
muzeów o iym samym kierunku i
charakterze pracy. Wprowadzono
także zmiany w statucie, pozwala-
jące przyjmować w poczet członków
osoby fizyczne. Dotychczas bowiem
do związku mogły należeć jedynie
instytucje muzealne,

Wreszcie ustalono miejsce na-
stępnego zjazdu. Odbędzie się on
w dwóch miastach — w Toruniu i
(Bydžoszczy.

czoraj uczestnicy zjazdu udali
się da Trok, gdzie zwiedziii histo-
ryczne zabytki a po powrocie wy-
jechali do Grodna. Żapoznają się
tam w ciągi dnia dzisiejszego z god-  nemi uwagi zabytkami. m r e

W, roku bieżącym przypadają
dwie bardzo ważne rocznice dla
Kościoła katolickiego w Ameryce
Północnej: 400-па zafożenia centrum
pracy misjonarskiej w (Qeubes i
SUU-na taka sama rocznica dla Ma-
ryland'u.
Obie te niezmiernie doniosłe rocz-

nice skłaniają nas do przyjrzenia się
pokrótce położeniu Mościoła kato-
lickieżo w. Fółnocnej Ameryce, z
rzutem oka w przesziość, Praca nad
chrystjanizacją Ameryki Północnej
zostałą podjęta w pierwszem' ćwierć
wieczu szesnatego wieku na trzech
ważińych odcinkach, W: stanach wy-
suniętych па Południe (Florida, Te-
xas, Nowy Meksyk, Kalitornja) pod-
jęli tę pracę przedewszystkiem za-
konnicy hiszpańscy a także Jezuici
niemieccy. Północne połacie (Kana-
da) z Queb2ceru, jako ważnem cen-
trum pracy misjonarskiej, objęli
swym zasięgiem  księza  irancuscy,
rozwijając z czasem swą działal-
ność na zachód aż poza wielkie je-
ziora 1 na południe aż po Nowy
Jork.

(Rok 1763 przyniósł ze sobą prze-
jęcie Kanady przez Anglię, a dla ka-
tolików „okres katakumb”, trwają-
cy do roku 1829 mniej więcej. W. r.
1634 powstaje wreszcie trzecj ośro-
dek misyjny w Marylandzie, skąd
promieniuje coraz intensywniejsza
działalność duszpasterska. W dru-
giej połowie siedemnastego wieku
misjonarze idący w dói rzeki Missi-
sipi (od Illinois po Louisianę; nawią-*
zują kontakt z połódniowemi pla-
cówkami misyjnemi Ameryki Północ
nej. Wi r. 1789 [t. zn. równe 145 lat
temu) powstaje pierwsze biskup-
stwo w Stanach Zjednoczonych w
Baltimore.

Dzięki proklamowanej w r. 1791
wolności religijnej, następnie przez
silny napływ katolików irlandzkich
i niemieckich w ciągu XIX wieku,
Kościół. katolicki rósł staie na si-
łach. Mimo długiej zależności Ame-
ryki Północnej od angielkiej macie-
rzy, mimo silnego natarcia L. zw.
„amerykanizmu', dążącego do kom-
promisu Kościoła z nowym (pogań-
skim) duchem czasu, mimo prób rea-
lizacji „kościoła narodowego”, ka-
tolicyzm szedł konsekwentnie przez
Północną Amerykę, zdobywając sy-
stemaiycznie coraz większe znacze-
nie i wpływ.

Dzis liczy Kościół katolicki w
Stanach Zjednoczonych 15 arcybi-
skupstw, 94 biskupstw, około dwa-
dzieścia jeden tysięcy kapłanów
świeckich i 8.760 księży zakonnych.
W) 26 seminarjach duchownych wy-
chowuje się tam około szesnaście
tysięcy kleryków, z których wycho-
dzi corocznie około 1.200 neopre-
zbiterow. Sżale wzrasta liczba zako- 
SZUSTÓW

szkodowani przekonywali się, iż pa-
„,dli ofiarą sfsrytnych oszustów,
| IW. ten sposób oszukano kilka-
naście osób.

W, związku z tem policja wdro-
żyła energi.zne dochodzenie iw re-
zultacie wpadła na ślad oszustów,
śród których pochwyciła Jana Prau-
ta (Trakt Rudnick; 11) i osadziła go
pod kluczen:.

Dalsze sledztwo, które nieza-
wodnie doprowadzi do zlikwidowa-
nia całej szaiki, jest w pełnym toku.

|Najskuteczniejwalkę
.z żebractwem można prowa-

„W, końcu powzięto szereg uchwał, |
zdążających do podniesienia 'stanu'

dzić za pomocą bonów
Jatmužniczych „Caritas“.

ZA RAJLEPSZYJF UZNANYDANAJLELSST AUZS -
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di W sprówie zaległości potaliowych.
Do ministerstwa skarbu napły-

wają liczne skargi na niejednolitą
intenpretację rozporządzenia o ul-
śgach w spłacie zaległości podatko-
wych, stosowaną przez poszczególne
izby i urzędy skarbowe. Minister-
stwo skarb: wystosowało wobec te-
go do wszystkich izb i urzędów skar
bowych obszerną instrukcję, wyjaś-
niającą jak należy interpretować od-|
nośne przepisy

Ministerstwo skarbu wyjaśn'ło m.
in. co następuje:

Zaliczki miesięczne ; kwartalne
na podatek ob:otowy, które płatne
były przed dniem 1 października
11931 oraz przedpłata na podatek do-
chodowy za rok 1931 mie stanowią

odrębnych zaległości w rozumieniu
rozporządzenia i nie mogą korzystać
z ulg.Należność za świadectwa prze-
mysłowe, powstałe przed dniem 1
października 1931, korzystają z ulgį
w spłacie zaległości podatkowych.

Zaległość z tytułu dodatkowych
wymiarów podatków, odnoszących
się do okręgów wymiarowych z
przed 1 października 1931, a doko-

 

nów i kongsegacyj zakonnych, Mę-
skich zgromadzeń pracuje w Stanach
Zjednoczonych obecnie osiemdzie-
siąt, a nadto kilka setek zgroma-
dzeń i kongregacyj żeńskich rozwija
bardzo zbawienną dziaialnošė, zwla-
szcza na poiu szkolnictwa i na od-
cinku akcji charytatywnej,

Wsród 123 miljonowej ludności
Stanów Zjednoczonych katolicy li-
czą 20.300.000 dusz. Są to dane
statystyki oficjalnej, sporządzonej
na podstawie relacyj proboszczów i
rektorow , kościołów katolickich.
Jednak, jak słusznie zauważa nie-
miecki publicysta, Hans Schmaus,
na ktorym się tu opieramy, taktycz-
na liczba katolików dochodzi dziś w
Stanach Zjedn. do trzydziestu miljo-
nów, Wielu bowiem katolików obo-
jętniejszych nie zgłasza swej przy-
należności do Kościoła katolickiego.
Sami protestancj przyznają, że licz-
ba katolików dosięga obecnie w Sta
nach Zjednoczonych 30.000.000. Ka-
tolicy ci utrzymują z własnej ofiar-
ności duchowieństwo  parafjaine,
szkoły  paiafjalne, zakonnice-nau-
czycielki i t. d. Na nabożeństwach
kościelnych jawią się wyznawcy Ko-
ścioła katolickiego bardzo licznie.
Przeciętna frekwencja w niedziele i
święta dochodzi do 80 proc.

Jeśli zapytamy się o przyczyny
rozkwitu katolicyzmu amerykań-
skiego, to wszyscy objektywni ob-
serwatorzy życia w Stanach Zjedn.,
stwierdzają, że przyczyny te spro-
wadzić można do jednej: do systemu
paraf,ainego. „W tym systemie" —
powiada znany biskup z Cleveland,
JE. ks. Sciirembs — „tkwi istotna
sila“! Życie parafjalne wyrosłe na
podłożu prymitywu misyjnego w
XVI XVII wieku, związało bardzo
ściśle duchowieństwo z ludem i vice
versa. W. początkach trudnych, gdy
wielu księży mieszkało w zakry-
stjach ubozucknych kościołów, u-
trwalai się 'am specyficzny stosunek
pomiędzy ludem a kapłanem, który
nie ma podobnego sobie w Europie.
Lud, jako masa / decydował į decy-
duje o losach Kościoła katolickiego
w U.S. A. i mesy daty podwaliny
egzystencj; katolicyzmu w Stanach
Zjednoczonych, nie milionerzy — jak
to silnie akcentuje wspomniany wy-
żej ks. biskup z Cleveland.

„Specjalsością* katolicyzmu a-
merykańskiego są szkoły parafialne.
Katolik w Ameryce może powie-
dzieć sobie: nasze szkoły należą wy-
łącznie do nas! Są one wyłącznie
zależne od Kościoła katolickiego.
Wprawdzie kaiolicy płacą podatki
na publiczne szkoły państwowe, ale
dzieci swe posyłają do swych pry-
watnych szkół rzymsko - katolic-
kich, które powstały ich ofiarnością
i stoją ich ofiarnością mimo głębo-

| kiego załamania gospodarczego na
tle kryzysu, nie oszczędzającego i...
ojczyzny dotara

Szkoły te przeżywają obecnie
bardzo poważny kryzys materjalny.
W diecezji Winnipeg np. zostały
one zamknięte, podobna groźba wisi
nad szkołami parafjalnemi w diece-
zji Ohio. Kryzys ten dotknął nietyl-
ko szxoly paratjalne, dał się on po-
ważnie we znaki i szkołom świec-
kim, państwowym, czego najdra-
styczniejszy przykład mamy na Chi-
cago, gdzie zalega się z płacami dla
nauczycieli (w szkołach publicznych)
od szeregu miesięcy.

Kryzys rie oszczędził również i
prasy katolickiej. Większe tygodni-
ki katolickie uirzymały się przy ży-
ciu wyłącznie tylko dzięki nadzwy-
czajnej ofiarnośc uświadomionych Looe A POSH,

,nanych po lym dniu zasadniczo nie
'są objęte rozporządzeniem o ulgach.
' Jednakże mnisterstwo skarbu pole-
. са zaległosci z tytułu wszelkich do-
. datkowych wymiarów, dotyczących
| okresu przed 1 października 1931,
„traktować jako zaległości korzysta-

„jące z ulg. +4 „siiskła
| 4a hipoiecznie zabezpieczone u-
ważać nalezy zależłości podatkowe
tylko w tych przypadkach, w któ-

| rych nieruchomość ma urządzoną
| księgę hipoieczną i jeżeli w księdze
| hipotecznej wpisane zostało prawo
' zastawu dla zaległości, mających z
'ulg korzysiać. Łakaz sprzedaży nie
| może być uważany za zabezpiecze-
|nie hipoteczne. Jako zabezpieczenie
|może być przyjęta tylko własna nie-
ruchomość płatnika, a nie nierucho-
mość obca. W przypadkach, gdy za-
ległości podatkowe, mające korzy-
stać z ulg w spłacie, nie zostały je-
szcze zabezpieczone  hipotecznie,
wniosek do sądu o zabezpieczenie
powinien ziożyć płatnik na własny

| koszt. Płatników, którzy się samį nie
, zgłoszą, należy wezwać pisemnie do
ustanowienia zabezpieczenia  hipo-
tecznego w terminie określonym, z
zagrożeniem, że nieustanowienie za-
bezpieczenia pociągnie za sobą utra-
tę prawa do ulg,

Ostatecz*ym terminem zapłaty
każdej raty jest dzień 1 stycznia i 1
lipca każdego roku. Płatnicy mogą
jednakowoż poszczególne raty wpła
cać częściowo w ciągu całeżo pół-
rocza tak, by na 1 stycznia i na 1
lipca cała sata była zapłacona. A
zatem pierwszą ratę możą uiszczać
już w ciągu roku 1934, gdyż ostatecz
nym terminem jej zapłaty jest dzień
1 stycznia 1935 Drugą ratę spłacać
mogą w ciągu pierwszych 6 miesię-
cy 1935, gdyż ostateczny termin jej
płatności upiywa 1 lipca 1935, Podo-
bna procediira może być zastosowa-
na do rat dalszych. Płatnicy, spłaca-
jący zaległość odrazu lub w ratach
krótszych, korzystają z bonifikaty w
formie umorzenia jednej czwartej
części zalegiośc; i ulgowych odsetek
od 1 października 1933 w wysokości
pół procent miesięcznie,

Płatnicy, którzy chcą spłacić od-
razu całą zeleglość z prawem boni-
fikaty 1 ulgowych odsetek, mogą to
uczynić bez wnoszenia podań, nato-
miast płatnicy, zabiegający o krót-
sze raty, winni wnieść podanie do
urzędu ska:bowego.

Ruchomości płatników, obłożone
sekwestrem za zaległości podatkowe
powstałe przed 1 października 1931
winy pomimoudzielenia ulg pozostać
nadal pod sekwestrem. Od tej regu-
ły władze skarbowe będą musiały
odstąpić w całym szereśżu przypad-
ków, przyczem wskazane jest znale-
zienie innego sposobu zabezpiecze-
na, któreby zadawalało skarb pań-
stwa 1 płatnika

Jeżeli płatnikom nieposiadającym
majątku nieruchomego ogłoszono u-
padłość, jeżeli likwidują oni lub
sprzedają swe _ przedsiębiorstwa,
wówczas udzielone im ulgi przestają
automatycznie obowiązywać. Zaleś-
łości z okresu przed 1 października
1931 należy traktować w tych przy-
padkach ncrėwni z  zaległościami
późniejszen.i i egzekwować je przy
likwidacji, 'ub sprzedaży przedsię-
biorstwa.

ty w bony jałmużcice „Caritaga'*
już zaopatrzyłeś Się?

 

czytelników i  bezinteresowności
wydawców.

[Wielką troską Kościoła katolic-
kiego w Ameryce jest sprawa mu-
rzyńska. Murzynów jest w Ameryce
Północnej przecież około dziesięciu
miljonów. Mimo tej pokaźnej liczby
są oni jednak nadal traktowani źle i
z pogardą. Odpychani murzyni lśgną,
niestety do komunizmu coraz wię-
cej. Kościół katolicki czyni wszelkie
możliwe wysiłki, by łagodzić prze-
paść, jaka powstała pomiędzy „bia-
łymi” i „czarnymi* w Ameryce —
w imię swej uniwersalności i po-
wszechności Nie mogąc podzielać
krzywdzącej opinji „biatych“ o
„czarnych'', Kościół katolicki wycią-
$a otwarcie zło „czarnych”* ręką.
Oto np. w listopadzie r. 1933 znów
poświęcono w: St. Louis wspaniały
$machn Seminaijum Duchownego dla
„kolorowych” kleryków. Prowadzą
je Ojcowie z konśregacji Słowa Bo-
żego.

Mimo poważnych trudności, przed
katolicyzmem amerykańskim  wi-
dnieje jasna droga prowadząca zde-
cydowanie ku coraz większym zdo-
byczom.

Ks. Henryk Weryński, ' 
HDMIdid AAAUA
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Pokaz hodowlany w Wolnej.

BARANOWICZE (Pat). W Wol-
nej odbył się rejonowy pokaz ho-,
dowlany bydła, na który doprowa-|
dzono około 150 komi, 130 krów i|
67 buhajów. Komisja przy współ-|
udziale ins; wileńskiej Izby Rolni-|
czej przeprowadziła szacunek do-!

Bestjalstwo kmiotka.
Wydłubał oczy

We wsi Jackowo-Karczemne,
gm. wołożyńskiej, rozegrała siępo-|
nura (ragedja, świadcząca o zwy-
rodnieriu n+we' śród włościan |

Mieszkaniec tej wsi, Fraaciszek
Dobrowolski. na tle nieporozumień
majątkowych rzucił się na pozosta-
jącą z nim w intymnych stosunkach
Aleksandrę Harnaszkiewiczową. usi-
łując ją zadusić.
№ trakcie rozpaczliwej walki,

napastowanej udało się wyrwać z
rąk oprawcy i zbiec. ‚

Dobrowolski nie dai za wygraną.'
Puścił się za uciekającą w pożoń i:
doradł ją około wsi Hołuby. į

Wywiązzła się ponowna walka,|
w czasie xtórej Dobrowolski wy-!

Smierteiny wynik bójki między poborowymi. =:
MCŁODECZNO. We wsi Doma-

sze, gm. lebiedziewskiej, pomiędzyna wóz i udał się do domu, lecz,

poborowymi ze wsi Moroźki, śm. le-
biedziewskiej, a poborowymi ze wsi
Damasze pows'ała sprzeczka na tle |
porachunków osobistych, a następ- | zmarł wsku'ek pęknięcia czaszki od |

AJU. |
prowadzonych eksponatów, poczem|
rozdano szereś nagród pieniężnych|
i honorowych. Za doprowadzone|
konie wydaro nagród na kwotę 145,
zł., za buhaje — 170 zł, i za kro-
wy — 150 zł.

dłubał swej ofierze oczy.
Po doko1 aniu potwornego czynu,

Dobrowolski zbiegł, porzucając Har-
naszkiewiczową na pastwę losu w
polu, gdzie odnaleźli ją w stanie
nieprzytomnym przechodnie.

Jak się później okazało, Dobro-
wolski udat się do osady Józetin,
$m. rubieżewickiej, gdzie zamiesz-
kuje jeśo piawa żona.

S
DZiš DRUGI DZIEN

WYŚCIGÓW KONNYCH.
Dziś o godz. 16 ma polu wyścigowem

na Pośpieszc* mieć będziemy 5 biegów.

Będą to biegi naprzełaj, wzgiędnie gonitwy

z płotami.

Na samyn; wsiępie pragniemy uczynić

małą uwagę, ze trasa biegów naprzełaj nie |.

jest zbyt szczęśliwie wytyczona, gdyż po-

siada ona duze wyboi i nierówności, Ko-

nie mogą więc pokaleczyć sobie nogi, a

przezorni wiaścicieie nie chcą zgłaszać do

biegów naprzełaj swych rumaków, Warto

więc pomyśle: może nad zmianą trasy bie-

gów naprzełaj, ktora nie prowadziłaby la-

sem, lecz terenem otwartym i widocznym

dla zgromadzonych widzów.

Do pierwszej konkurencji zgłoszono

13 koni. Będzie to bieg naprzełaj im, 23 p.
ułanów Grodzieńskich na trasie 4.000 mtr.

Gonitwa drugu z przeszkodami rozegra
się o negrodę honorową p. l. Bohdanowi-

cza. Zgłoszonych jest 8 koni. Dystans

3.200 mtr. Odnalazi go tu patrol K.O.P u i
zatrzymał za nielegalne przebywa-
nie w pasie pogranicznym.

W. czasie dochodzenia wyszła na
jaw dokonana przez niego zbrodnia,'
wobec czego przekazano go wła-
dzom :ądowym

Soroko o własnych siłach wsiadł

rano znaleziono go w stodole, nieda-
| jącego oznak życia.

Ogiędziny wykazały, że Soroko

nie wywiązała się bójka, w czasie | uderzenia tępem narzędziem.

której Czerniawski Michał uderzył|
kołkiem dwa razy w głowę Soroko|
Jana. IL Ad

Czerniawskiego zatrzymano do
dyspozycii władz sądowych.

Pożar lasu z podpalenia.
WILNO-TROKI. W. lesie, nale-

żącym do zaśc Gudełki-Terpentyni-
lasu. Pożar był również przyziemny.
Straty wynoszą 500 zł. Dochodzenie

ca, śm. w. solecznickiej, Wróblew-|ustaliło, że o podpalenie lasu po-

skiego Michała spaliło się około| dejrzany jes: Rodzewicz Józef, mie-

1000 mtr. kw. lasu. Pożar był przy-| szkaniec ws. M. Sałki, śm. solecz-

ziemny. Wi tymże lesie w dniach |nickiej, który do winy się nie przy-

7, 10 ś 19 bm. spaliło się około 2 ha znaje.

Od pioruna.
WILNO-TROKI. Od uderzenia

pioruna spalił się dom mieszkalny,
wartości 4.000 zł., należący do Ko-

walewskieg Antoniegc, mieszkańca
wsi Janówek, gm. podbrzeskiej.

UEI DZKIZA IAA ALEKOR ZOK ETORO ARA SPOINRAOAWEJZTZIAA

MELOTERAPJA—KURACJĄ PRZYSZŁOŚCI.Ć,
Jednym z naijpopularnieszych obecnie

lekarzy paryskich jest dr. Pawei Farez,

specjalista chorób nerwowych.

W kuracjach tych stosuje on metody

niesłycaanie oryginalne, podpadające pod
ogólne okresienie „psychoterapji“. Zwłasz-

cza wielki navisk kładzie on na lecznicze

właściwości muzyki w rozmaitych — сВого-

bach nerwowych.

Ten system kuracji, zwany „me'otera-

są” mie jest zresztą ani odkryciem dr. Fa-

rez'a, ami jakąś rzeczą mową i dotychcza

nieznaną. Oda niepamiętnych czasów znany

był silay wpływ muzyki na umysłczłowie-

ka, — * okoliczność tę wyzyskiwano w ro-

zmaity sposób i w rozmaitych celach.

Muzyka działa na umysł ludzki pokrze-

piająco i orzeźwiająco, — jest najmilszą roz

rywką żołnierza na froncie, pozwała mu

latwiej i chętniej znosić trudy ciężkiejsłuż-

vy. A po wielkich wysiłkach fizycznych ła-|

godne, słodkie tony muzyki przynoszą ko- |

nieczne odprężenie nerwów, działają kojąco. |

Wszystko zależy tu od rytmu i melodji. !

Skoczne tony marsza wywoiują zupełnie in-

ny efekt na słuchaczu, niż tęskne dumki

% kołysanki.

O ie muzyka działa bezsprzecznie na

każdego normelnego człowieka o pewnym

stopniu kultury, — to działanie jej wystę-

puje jeszcze silniei, gdy mamy doczynienia

z ludźmi nerwowo chorymi.

Klasycznym przykładem w tym wzglę-

dzie jest hisiurja dwu znanych muzyków,

braci Lyonnet, którzy przez dwadzieścia

Pach Sportowy
im. Gen. Żeligowskiego

(ELI

 

 

(chóry
pieśni

kilka łat urzedzali regularnie co miesiąc

bezpłatne koncerty w słynnym paryskim

szpitalu dla umysłowo chorych, Saipetritre.

Grywali rzeczy łatwe, melodyjne, proste,

zrozumiałe dla każdego, — słuchaczkami

tych koncertów były kobiety najnieszczęś-

W biegu raprzełaj im. 13 p. uł. wileń-
skich ma stanąć aż 16 koni. Przynajmniej

tyle się zgłosiło.

W gonitwie czwartej z płotami na tra-

sie 2.400 mtr. zgłosiło się 4 koni.
! W ostatniej gonitwie Mejszagoly o na-

środę p J. FPcuwaldta na trasie 3.000 mtr.

zgłoszono 7 keni.

Jakoby dziś startować będzie płk.

SKŁAD REPREZENTACJI WILNA

NA MECZ Z C. Li W.F.

Jutro o godz. 16 na stadjonie na Pióro-
'moncie rozegiany zostanie drugi już mecz

| lekkoatletyczny Wilno—CIWF. Mecz ten
zapowiada się bardzo interesująco, gdyż w

barwach CIWF wystąpią niewątpliwie zna-
ni lekgoatlecz Przyznać jednak trzeba, że
rok temu reprezentacja CIWF była o wiele
silniejsza. Wystarczy wymienić takich za-
wodników, jak Pławczyk, Kluk i Wojtkie-
wicz, którzy pokończyli już CIWF i nie
pojadą chyba do Brasławia na obóz spor-

tów wodnych.

Mecz z CJWF będzie o tyle ciekawy,

że będzie to pierwszy w tym roku występ
maszyca lekkoatletów w zawodach „mię-

dzyklubowych + Powiedziałem w cudzy-
słowach międzyklubowych, bo trudno jest
w danym wypadku jakoś lepiej określić
mecz z CIWF
W reprezentacji CIWF będzie chyba

|w tym roku również Bronek Czech, który
jest ulubieńcem publiczności.

Wilbo wystąp: w następującym skia-

dzie:
109 mtr. — Żyliński, Szczerbicki, Wie-

czorek. 200 mtr. — Żyliński, Sadowski,

Żardzin. 400 mtr. — Żyliński, Sadowski,
Bagiński. 150% mtr. — Żylewicz, Kazimier-
ski i Trocki 110 mir. przez płotki —
Wieczorek i Rymowicz.

Cofanie się liwsze, obłąkane, nieraz furjatki, niebez-

pieczne dła otoczenia. A skutek tych kon- +

certów był wręcz cudowny: podwpływem |

słodkica toncw skrzypiec spływało nabied- |

ne nieuleczalne chore istoty uspokojenie,|

ustawały ataki szału i niejednokrotnie na

sali rozlegał się cichy, przejmuący płacz.

Pamięć braci Lycnnet uczcił szpitał wmu-

ruwaniem broszowej tablicy, ma której|

wspomniane są ich zasługi i wysiłki dla

rozweselenia „tych smutnych kobiet, ska-

zanych tu na wygnanie”.

W związkv z powyższem warto przy-

pomnieś, iż z „meloterapją* spotykamy się

już u Szekspira: nieszczęśliwy obłąkany

król Lear znajdzie właśnie w muzyce naj-

skuteczniejszy lek na swą chorobę...

(Aesculapus)

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszena afisze
okólniki plakaty, bliety wizytowe

Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1.TEL. 12-44

 

Niezwykie ciekawe wniosk: wy-
snuwa w barcelońskiem „El Mati”
Jaume Ruiz Manent, rozpatrując da-
ne statystyczne, odnoszące się do za
ludnienia ziemi Obecna liczba mie-
szkańców zemi wynosi 2080 miljo-
nów ludzi, z czego 678 miljonėw, to
jest '5, przysada na rasę białą. Cyira
urodzin w c ągu roku wynosi 61 mil-
jonów, z czego zaledwie *+, a miano-
wicie i7miionów przypada na rasę
białą. Widać z tego, że rasa biała
powoli wymiera.

W. Ameryce „kolorowi* zyskują
coraz bardziej na terenie. Odczuwa
się szczególnie w Ameryce łacińskiej
gdzie mimo imigracji dysproporcja
między ludnością białą a kolorową
stale wzrasta na korzyść tej ostat-
niej. W! Meksyku np., gdzie w począt
kach bieżącego stulecia na 15 miljo-
now mieszk:ūcėw bylo 3 miljony ra-
sy białej, dziś na 19 miijonów miesz-
kańców białych jest tylko 2,7 miljo-
nów. W Starach Zjednoczonych A.P,
liczba murzynów tak wzrasta, że sta
nowią obecnie '/10 ludności.  

meskie | mieszane) pod art.

oryginalnych w języku ukrarńskim, białoru
wolnem powietrzu. Szczegóły jutro.

IŚ! Prawdziwe a śmiechu |

BUSTERAKENTOWA „PEOŻOSOT
Eksplozje śmiechu, huragany wesołości,

Nad program: Atrakcje. Cany zniżene 04 25 gr. Pocz. o 4-ej
kreacji króla komików

SYMFONICZNA
STĘPY ZNANEGO ZESPOŁU ŚPIEWAKÓW

ker. prof ADAMA LUDWIGA. W programie przegląd

purze zachwytów towarzyszą na całym świecie tej najnowszej

Spadek liczby narodzin w Euro-

OD SOBOTY 22-00
CZERWCA WY-

skim, rosyjskim I litewskim erasz KINO na

Kabarecie”
 

DZIENNIK MILERSKI |
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Do ształety 4 razy 100 mtr. zostali

wyznaczeni: Wieczorek, Kliks, Krauze, Žy-

liūski i Szczerbicki.

Dysk: Zien.ewicz, Fiedoruk i Wieczorek.

Oszczep: Zieniewicz, Fiedoruk i Wie-

czorek.

Kula: Zeniewicz, Fiedoruk i Molicki.

Sko« o tyczce: Wieczorek, 4,lćski i

Szczerbicki.

Skok wdał: Wieczorek, Szczerbicki i
Žardzin,

Skok wzw:ż: Fiedoruk, Czardasz i Ko-

złowski.
Do każde: koukurencji startować bę-

dzie po dwv'u zawodników z każdego ze-

społu. Zawodnicy powinni stawić się

wszyscy punktualnie o goczinie 15 na

stadjonie. Wszyscy pp. sędziowie proszeni
są również o panktualne przybycie.

Wstęp na stadjon oczywiście płatny.

_ — Regaty w Gdańsku.
GDAŃSAN. (Pat). Na niedzielnych

regatach międzynarodowych klub
polski uzyskał 5 drugich oraz 2 trze-
cie miejsca. Techniczne wyniki były
następujące.

Dwójkami bez trzymania klub
wioślarski z Królewca 8.06,3, klub
wioślarski insterburg 816,12, war-
szawskie towa.zystwo  wioślarskie
8.17. Jedynki: i-szy klub wioślarski
IInsterburg 8.44,4, 2) warszawskie
towarzystwo wioślarskie 9.55,6.

Czwórki iuniorów pierwszy bieg:
1) klub wioślarski w Loeccen 7.54,
2) klub warszawski 8.02,6.

Czwórki juniorów drugi bieg: 1)
niemiecki klub wioslarski w Gru-
dzicdzu 7.58. 2) Malborski klub
wioslarski 8.01 Czwórki  junjorów

klub
klub

trzeci bież: 1) Królewiecki
wioslarski 814 2) niemiecki
wioslarski w Bydgoszczy 8.29.

Czwórki o ragrodę, ufundowane
przez byłego cesarza Wilhelma II:
1) klub wioslarski w Gdańsku 7.485,
2) bydgoskie towarzystwo  wioslar-
skie 7.53,4. Dwójkami bez sterowa-
nia: 1) klub Germanja 7.41,2, 2) byd-
goskie towarzystwo  wioslarskie
1.53,8. Аа
Czwórki dla osad, które nie zdo-

były żadnego pierwszego miejsca:
1) niemiecki klub bydgoski 7.49,7,
2) klub wieslarski w Loeccen 7.53,9.

Jedynki junjorów: 1) klub wio-
slarski w Germanja z Królewca 9.01,
2) warszawskie towarzystwo wio-
slarskie 9.01,2.

Ósemki o nagrodę Senatu miasta
Gdańska: 1) klub wioslarski Germa-
nja z Królewca 6.34,7, 2) kombino-
wane osady gdańskich klubów wio-
slarskich 6.42. 

 

rasy białej.
pie, gdzie niema „kolorowych, jest;
nierównomierny, największy wśród
ludów romańskich, najmniej wśród
Słowian, tem niemniej jednak bardzo
znaczny, Francja za czasów Ludwika
XIV posiadała ze wszystkich krajów
Europy zachodniej najwięcej ludnoś-
ci i na każdych trzech europejczy-
ków przypadał jeden Francuz, dziś
pod względem ludności zajmuje ona
miejsce piąte, z wyraźną tendencją
ustąpienia tego miejsca Polsce, scho-
dząc sama na miejsce szóste, przy-
czem jedei: Francuz przypada na
każdych dwunastu europejczyków.
Fryderyk Burgdórier obliczył, że,
jeżeli sprawy pójdą dotyczasowym
trybem, w r. 1960 ludy romańskie
stanowić będą ® hudności Europy,
ludy germanskie — “+, resztę zaś
Słowianie.

Sala do wynajęcia
na odcz i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.   
Do rodziców i młodzieży|

Przygotowuję na dogodnych warunkach do egza-
minu w zakresie Szkoły Powszechnej i 6
Państw. Gimnezium, którzy po PIERZEwae

įzaminacyjną.składają przed Państw. Komisją

 

Jak zbrojonó się przed 20 laty.
„Orzezwiająca woń krwi”.

W całej niemal Europie od po-
czątku roku 1913, państwa powięk-
szały swe zbrojenia, Atmosierą eu-
ropejską, p.zepojoną niepewnością,
niepokojem i podejrzeniami nie mo-
żna było oadychać. Pierwsza wojna
bałkańska sprawiła, że wielkie mo-
carstwa poczęły się zbroić gorącz-
kowo. Zdumiewające sukcesy
państw bałsańskich, zwłaszcza Ser-
bji wywarły na niemieckich kołach
wojskowych silne wrażenie, Widocz
nem było, że austrjackie sły zbrojne
na pograniczu południowem będą
miaty o wieie więcej kłopotów, niż
pięrwotnie przypuszczano.
Wskutek pokonania Turcji, Niem-

cy straciły silnego sojusznika; Wło-
chy osłalbioise wojną w Tripolisie,
odnawiając „Trójprzymierze”, zrzek
ły się zręcznie zobowiązania do wy-
stania Ill wioskiej armji na nadreń-
ski plac boju w razie wojny niemiec-
ko - francuskiej.

Wilhelm II wywierał silny wpływ
na ministra wojny, aby „wykorzy-
stano natychmiast bojowego ducha
ludności i wszystko oddano na zbro-
jenia'. Szeł sekcji pogotowia w nie-
mieckim sziabie generalnym, puł-
kownik Ludendorii w memorjale
swym dowodził, że Niemcy muszą
stanąć po sironie Austrji, że na Wło
chy nie mozna liczyć i że Niemcy i
Austrja muszą cyć przygotowane do
przeciwdziatania Francji i Rosji,
choćby nawet Anglja państwom tym
pomagała. Płk. L. pisał dalej w me-
morjale,-że sa zachodzie zrzeba ude-
rzyć druzgocącu przez Belgję. We
wniosku końcowym liczył się ze
wzrostem r :gularnego budżetu o 393
miljony marek, a dla stałych inwe-
stycyj wojssowymh przeznaczał 898
miljonów merek.

Temu wszystkiemu towarzyszyły
potęgujące się przejawy ducha bo-
jowego ludrości Niemiec.

Wilhelm II, rektor uniwersytetu
berlińskiego, książę koronny, gene-
rałowie —wzajemnie się wyprze-
dzali. Zwłaszcza książę — następca
tronu wynalazł „ruchliwą wojnę”
jalko „szczyt męskiej rozkoszy”, bo-
wiem „aż do końca świata miecz
pozostanie czynnikiem  decydują-
cym". On też telegraficznie wyraził
zgodę na poglądy Hermana Frobe-
niusa, który w książce swej dowo-
dził, że najpóźniej w roku 1915 Fran
cja uderzy na Niemcy i że dlatego
trzeba ją uprzedzić własnym ata-
kiem.

W. Niemczech gdzie niegdzie tylko
dawały się słyszeć głosy protestu
przeciwko wojnie. Poza tem wszę-
dzie czuć było „orzeźwiającą woń
krwi”, jak się wyraził generał Lie-
bert.
W parlamencie Rzeszy nawet z

obozu socjilno - demokratycznego
nie odzywały się głosy protestu.
Socjalni demokraci nie chcieli zgo-
dzić się na powiększenie kontyngen-
tu rekruta, ale... głosowali za po-
większeniem budżetu. Tylko mała
grupka Polaków i Alzatczyków
wypowiadał. się stanowczo przeciw
zbrojeniom.

Wsród
dnia 3 lipca 1913 przedłożenie rzą-
dowe stało się ustawą obowiązującą
bez zmian ; skreśleń... A w rok póź-
niej Rzesza Niemiecka wywołała
wielką wojnę światową.

Francja nie troszczyła się o bezpie-
czeństwo państwa.

Francuskie koła wojskowe zanie-
pokojone byiy ustawami niemieckie-
mi już z 1911 i 1912 roku.
tecznie jednak domagały się podnie-
sienia stanu wojska przez przedłu-
żenie służb, wojskowej. Obóz lewi-
cy wymógi już w 1905 skrócenie
służby z trzech na dwa lata i prowa-
dził ovtrą walkę o zachowanie tej
zdobyczy. Millerand również bez-
skutecznie starał się wpłynąć na ko-
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jła parlamentarne, aby uchwaliły
| przediużenie siużby wojskowej na
| rzy lata przynazmniej, o iie chodzi o
stuzbę w «awalerji. Nie udało mu się

| to, nawet cnociażby chodziio o siuź-
| bę ocnotniczą. W. styczmu 1913 pre-
zydeniem zusiai Poincare. W! wybo-
rze tym Niemcy widzieli wzinożenie
bojowego ducha Francji. W, swem
orędziu prezydent Poincarć potwier
dzii przypuszczenie Niemiec, oświad
czając. ze wielki naród może zabez-
pieczycć pokój tylko wiedy, jeżeli
zawsze przygotowany jest do wojny.
Nowy rząd |śriandaj, w którym mai-
nistrem wojny był ttienne, pod na-
ciskiem sztabu generalnego poświę-
cał więcej uwagi przygotowaniom
niemieckim. (eneraż Joiire i jego
współpracowmcy dowodzili, że Fran
cja może u atować się tylko wtedy,
jeżeli odeprze pierwszy druzgocący
atak sił duweprzyjacielskich i jeżeli
rosyjskiemu sojusznikowi da moż-
ność wyzyskania liczbowo silnej, ale
mniej przygotowanej przewagi w
dalszym rozwoju wojny.

Wśród nieustannych protestów ra-
dykalaych stronnictw parlament
przecież ucawaiił przedłużenie służ-_
by wojskowej na trzy iata, a zatazei
dał kredyt 420 miljonów na specjal-
ne zarządzenia wojskowe. Rząd
brianda wpadł, ale Banthou, tworząc”
nowy rząd, zatrzymał ministra woj-
ny Etienne i podniósł sztandar
Brianda. Wypadki w Niemczech,
niepewność co do zachowania się
Anglji skłoniły w pewnej mierze
trancuską opinję publiczną do przy-
jęcia przedłożeń rządowych bez
giośnych protestów. We Francji 0-
bawiano się, aby nie bylo zainsceni-
zowanych iub przypadkowych in--
cyndentów granicznych, które mo-
giyby być pretekstem do nagłego
ataku ze strony Niemiec. Pomimo to
jednak obrady nad przedioženiami |
były nadzwyczaj uciążliwe. Obóz
socjalistyczny całą siłą atakował
rząd 1 występował przeciwko Poin-
caremu. Zwiaszcza Lailaux i Jaures,
qThomas i Vailaut zarzucali rządowi,
że zbytnio zależny jest od carskieżo
imperjalizmu. Protestowali również
intelektualiści z Anatolem Francem
na czele; prezes ministrów Bartliou
miał dużo pracy, aby obronić się
przed atakami. Wielką manifestacją
tych rnastrojow antywojennych był
trancusko - niemiecki kongres poko”
jowy w Berrie szwajcarskiem, w któ
rym wzięło udział 185 irancuskich
deputowanych 1 41 niemieckich po”
słów socjalno - demokratycznych.
Poza parlameniem, w niektórych
miastach garnizonowych doszło do
poważnych demonstracyj, ki
szono, że rząd zamierza zatrzymać
w koszarach te roczniki, które właś-
nie po dwuletniej służbie miały wra”
cać do domu. a :

Ostatecznie jednak po licznych
kompiromisach parlament francuski
przyjął przedłożenie rządowe 358
głosami; przeciw głosowało 204 de-
putowanych.

Dzis Francja, widocznie w wię-
, kszym stopriu zdaje sobie sprawę z
| niebezpieczeństwa, niż przed 20 laty,

 
ONNN

| Gie łd a.
| | WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:
' Belgja 123,78 124.09—123,47, Berlin202,90 :
| —203,90—201 96. Gdańsk 172,72—173,15—
1172,29. Holu»ndja 359,40—360,30—358,50. |
| Londyn 26,69—26,82—26,56. Nowy Jork
| 5,29%/4—6,32/,—5,26'k, Kabel 5,30—5,33—-
15,21. Oslo 134—134,65—133,35. Paryż 34,96
+ —35,05—34,87 Praga 22,02—22,07—21,91.
| Stokholm 137.65 — 138,35 — 136,95. Szwaj-
carja 172,35— 72,78—171,92. Włochy 45,28
—45,40—-45,15, — Tendencja niejednolita. |

Akcje: Bank Polski 86—86,50—86, Cu-
kier W-wy 10 — Tendencja niejednolita. |

Papiery procentowe: Inwestycyjna
111,50. Konwsrsyjna 65—65,40—65,25, K 1

|lejowa 58,25 Dolarowa 71,75—72. Dola-
| rówka 5340 Stabilizacyjna, 66,75—67—|
67,38. 4 i poi proc. |. ziemskie 47,50. —
"Tendencja dl pożyczek mocniejsza, dla li-
stów przeważnie mocniejsza.
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zost dziećmi w wieku
od 2 do 10 lat. Gmie
szyć, rob glm. Poważne
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Nad pregram:

program: N jnowszy prze-

bój produxcji scwieckiej p. t:

DZIŚ WIELKAPREMIERA Nejoiiaj„z DOUGLAS FAIRBANKS * ВЕВЕ
DANIELS " uoiowiejZystewy"dro"mazpiękniejszychkobi Świe ы

М РОбОМ 2А КЯЕ2УСЕМ
рпу

CENYod25

<ZIEMIA  PRAGNIE>.
Atrakcje

 

CENY O
KINO-REWJA

„ COLOSSEUM"
Film o całe

główna rzecz".
BALET: Taniec arabski duet Grey,

dziedowskie—Kaczarowski Duet aktualny—Kaczarowscy. Taniec węgierski wykona Trio Neryto.

Aktówka p. t. „Prezent dla Fonsla“.

Na scenie rewja p. t. „Kryzys kończy sę"
lewska, Stanisław

Na ekranie: Potężny «N
dramat miłości I poświęcenia p. t.

0 25 GR,
Najweselsza komedja sezonu w-g w

Reż | Mac Frycza
аан ae przewyższa „Feldmarszałka”. W roli gł. WLASTA BURJAN.

Na scenie: Całkowicie nowy Program rawjowy p. t.:

Ceny zniżone par

Gozdawa-Gołębiowski I Saweryn Orlicz.

OCNY EXPRESS»
Początek seansów o godz. 4, 6.30, 8.30 | 10.20.

ADJUTANTJE60 WYSOKOSCI
„Troski pracz — humor śmiech

„Na Hawaju'""—Grzybowski i trio Grey — Piosenki

ter od 40 gr. Dziś! Program Nr. 4.
Udział Skoda Chór Rewelersów. Mina Fedorówna, Marta Popie-

W rol. gł Ruth Hah
1 Robert Elliot. I

 
 

—Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI. Drukarnia A. Zwierzyśskie  
   

Jednocześnie udzielam  iekcji wszelkich - śodami na 2 piętrze|miej ści, wod.
miotów wchodzących w zakres Państw. de od frontu. ul. Wileńska p oega b. skro” neul. Ta-
zjum włącznie do kl. 7, Młodzież pragnącą się | 29. 760—3| przyjmie letników na b. |ferska 12 — 13 m. od I
poświęcić stanowi duchownemu po ukończeniu ——————| dogodnych "warunkach, do 5 g. gr2
szkoły powszechnej i 6 klas gimnazjum przygo- ® Dojazd autobusem z Wil-
towuję z łaciny i grecki do zakładów niższych -n na 41 km. traktem lidz- Wykwalifikowany
tak , zakonnyc jak i seminarjum świeckiego. kim na miejsce. Adres:
Dowiedzieć się można każdego dnia od godz. Male Soleczniki _maj.| rolnik poszukuje posady
9 — 12 rano, ul. Ludwisarska 8 m. 8. 706—2 | pokojowe miaszkanie do| Brusznica. 778—4|Rządcy lub" leśniczego.

wynajecia ul. Miekiewi- referencje poważne, UI

3040024, сга 19 porijer ';_‘,‘:п‘- Poszukuję posady qo-|Zamkowa 4 m. 7. gr2

TKupno | wark T |spedyni lub przy cho- 5

upno V| 54 ha ziemia dobra, rze- POKÓJ rych, znam się dobrze NELL
ka, oaród owe; dom 8 na rmleczarstwie, hedo-Sprzedaž

NYOPOCZOWYH OLTPAŻCUWCETELED IA

Dem drewn. 5 pokojowy,
<fieyna 2 pok. ogród @-
woecowy 200 kw. в., cent-
rum Zwierzyńca, cena
13,000 zł do sprzedenia.
Inferm. Mickiewicza 46
m. 9 od 8—4 pp. 782

 

DOM murowany piętro-
wy о 4 mieszk. oraz
dwie drewniane oficyna
na własn. ziem!na Zwie-
rzyńcu sprzedaje się za
gotówkę bardzo tanio.
Pośrednictwo wykluczo-
ne. Dowiedz. się Pożaro-
ма 7 т. 1 о4 16—1&75‘

+
wa Nr. 1.

 

pok. budynki dobre. Nie
daleko Lidy, od szesy
wileńskiej 2 klm. |cena
26 tys. zł. gotówką. In-
form. Mickiewicza 46—9

| zeuBy |

Skradzione
metrykę ślubu I patent
handiewy na okręg Wi-
leński wydane na imię
Macji Zalewskiej zam. w
Wilnie przy ul. Brueta
5—18 oraz | świadectwo
konla—unieważnia sie. |

z werandą | używalnoś-
clą kuchni z osobnem
wejściem do wynajęcia
Konarskiego 54—3.

75—4

MIESZKANIE
z 8 pokoi, kuchni, z ele-
ktrycznością, werandą |
ogródkiem Konarskiego
40. 780—4

 

—————

DG WYNAJĘCIA
od 1-go lipca pokój u-
meblowany z wygadami
może być z ebiadami
Slowackiego 16—2. .784

Potrzebna
służącs do wszystkiego
Antokol 21 sasas

 

  
wli ptactwa, urządzeniu
wędlin I t. p. Referencje
poważne. Pelocka 1—419.

тП-2
 

Do wynajęcia: 1) Miesz-
kanie z 5 pokoi na I pię-
trze ze wszelkiemi no-
woczesnemi | wygodami.
Oglądać od 11 do 1.
2) Lokal frontowy (par-
ter). Biskupia 4. Dowie-
dzieć się u dozorcy, lub
tel. 188.

 

„a ekspedjentkę
wyspecjalizowaną w pro-
wadzeniu wszelkich ko-
operatyw hurtu I de alu
najuczelwszego charakte-
ru | znakomitych refe-

Mała Pohuianka
r

1% do południa.  gr2  
 

' DRUK!
PILNE:

BILETY

ZAPROSZEKIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIA

l. TWIERZYŃSKIEGO
Mostowa ul. Br.1.

Teieton 12-44.

Ce"r nisKIA,

a mai meniz aktasST: i j “ rx Na: zp

A 


