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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

20 do 24-ej.

w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński" wychodzi   

= alko

w Częstochowie.

żałobne poczem nastąpi pogrzeb na «mentarzu Bernardyńskim.
O tych smutnych obrzędach powiadamia
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zużytkowuje wkłady z wielką korzyśelą dla interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi

uznaną SKutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy ta

I sprawie publicznej. i

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

e

8000000000300000000000000 i

W piątek ma nastąpić rekonstrukcja rządu.
ITelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Prawdopodobnie w piątek nastąpi rekonstrukcjaga-

binetu. Tekę spraw wewnętrznych prawdopdobnie obejmie Belina-Praż-

'mowski, telkę rolnictwa Juljusz Poniatowski, xtóry już był raz mini-

 strem rolnictwa. Wskutek objęcia tej teki przez p. Poniatowskiego,

obaj wiceministrowie, mianowicie Karwacki i Kasiński, ustąpią ze swych
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stanowisk. Min. Nakoniecznikoff-Klukowski pozostanie w rządzie

prawdopodobnie jako minister bez teki, | й

Gen. Debeney w Warszawie.
„Telefonem od wlasaegu korespondentr.)

"WARSZAWA. Generał Debeney zwiedził wczoraj rozmaite

przedsiębiorstwa i fabryki. Po południu konferował z najwpływowszymi

4 czynnikami wojskowymi.
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Wieczcrem ambasador Laroche wydal obiad i raut na jego czešė.
——

Dymisje w wydziale bezpieczeństwa'
WARSZAWA. (Pat). „Gazeta

 

: depariamencie politycznym w Min.
Polska” donosi, że w dniach ostat- Spr. Wew. Kucharski i naczelnik

nich zostali urlopowani względnie, wydziału bezpieczeństwa komisarja-

przeniesieni w stan spoczynku na-, tu rządu na miasto Warszawę Łep-

|| czelnik wydziału bezpieczeństwa w , kowski.

Zwolnienie z aresztu członków redakcji
«Słowa Pemorskiego» w Toruniu.

fJelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Po 48 gedzinach aresztu, zwolniono w Toruniu człon:
ków redakcji „Słowa Pomorskiego".

Wybór prezydenta miasta Poznania.
POZNAŃ (Pat) Na dzisiejszem ryla Ratajskiego 35 głosami prze-

posiedzeniu rady miejskiej wybrano, ciwko 23 przy 2 radnych, którzy

ponownie prezydentem miasta Cy- wstrzymali się od głosowania.

Rokowania handlowe polsko- angielskie.
LONDYN (Pat). Dziś rano przy-; Delegacji brytyjskiej przewodniczyć

była tu częsć delegacji polskiej do| będzie podsekretarz stanu do spraw
rokowań handlowych z rządem bry-| handlu zagrzniczneżo Colville. Ofi-
tyjskim, Do Londynu przybył rów-| cjalnie początek rokowań wyzna-
nież celem wzięcia udziału w rokoó- | czony jest r». jutro popołudniu. . Mi-
waniach haadlowych ze strony bry-|nister handlu Runciman powita de-
tyjskiej radca handlowy ambasady legatów po':kich i zainauguruje ro-
brytyjskiej w Warszawie Jerram, kowania kratkiem przemówieniem.

Traktat handlowy niemiecko-francuski.
PARYŻ. (Pat). Rządy francuski | jeden miesiac t zn. do dnia 31 lipca,

niemiecki oropólnem porozumieniem|ważność obecnego traktatu handlo-
postanowiły jeszcze przedłużyć na wego.

 

Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

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

codziennie.

TELESFOR BORUCKI
Dyrektor Oddziału Banku Polskiego w Kaliszu

B. vice-dyrekter Oddziału Banku Polskiego w Wilnie
opatrzony $w. Sakramentami po krótkich i ciążkich cierpieniach zasnął w Bogu

Eksportecja zwłok z dworca w Wilnie de kaplicy na cmentarzu Bernardyńskim odbędzie

się w czwartek dnia 28 czerwca o godz. 7 m. 20. W kaplicy zostanie odprawione nabożeństwo
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Znawu zwycięstwo
PARYŻ. (Pat). Na wczorajszem

posiedzeniu Izby Deputowanych so-
cjaliści donsgal: się złożenia w cią-
gu obecnej cesji planu wielkich ro-

WRZENIE WE FRANCJI.
PARYŻ. (Pat). „Ere Nouvelle“

zwraca uwagę na przedłużający się
stan wrzenia wewnętrznego we

artykule redakcyjnym
pismo twierdzi, że zostanie utwo1z0-
na liga, której zazwa ani program,
jeszcze nie jest znany. Liga składać
się ma z b. kombatantów, syndyka-
listów: i „„masy ludzi dobrej woli".
Liga ta nie będzie miała na celu
zwalczania wystąpień Herriota, ale
będzie się starać wyzyskać
swoich celów. Mówiąc- wyraźniej
organizuje się taszyzm lewicowy,
który może się połączy z faszyzmem
prawicowyn: Obydwa faszyzmy dą-
żą do tych samych celów, zwalcza-
jąc demokrację Odnowienie kraju
zapowiedziane na 8-go lipca zostało
odłożone do października, a przez
ten czas będzie rozwijana szeroka

 

   

   

   

     
     
     

   

|W. przemowieriu swem prelegent

Г | 80 oczekiwano, gdyż Stany Zjedno-
||czone nie retylikowały go. Następ-

je dla!
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zagranicą 8 zł.

druku, mogą być przez Administrację
Konto czekowe w P. K.
OSS

  

W obronie traktatu w
LONDYN. (Put). Wczoraj wieczo-

rem wygłosił przez radjo przemó-
wienie lord Reading, były wicekról
Indji i min. spraw zagr. w pierwszym
okresie istnienia rządu narodowego.

W. końcu mówca podkreślił, że
obecna sytuacja narodu niemieckie-
$o nie odpowiada tej na jaką ona
zasługuje. Osiągnięcie jednak innej
sytuacji mus: dokonać się drogą za-
stosowania właściwych metod. Je-

bronił trakietu Wersalskiego, pod- żeli traktat Wersalski ma być zre-
kreślając, że zamieszanie w świecie, widowany w sposób pokojowy i do-
wywołał nis traktat Wersalski, ą ci,' stosowany do zmienionej sytuacji, to

i|którzy mieszają przyczynę ze skut-; inicjatywa bezwzględnie musi wyjść
kiem. Traktat Wersalski, mówił!
lord Reading, od samego początku
nie mógł odegrać roli jakiej od nie-

Min. Barthou
BIAŁOGRÓD. (Pat). Minister

Barthou odbył wczoraj dłuższą roz-
mowę z krilem Aleksandrem. Król
Aleksander wręczył _ ministrowi
Barthou krzyż Orła Białego i przy-
rzekł przybyć do Paryża na jesieni
z oficjalną wizytą. Wieczorem od-

był się bansiet, wydany na cześć
min, Barthou

BIAŁOGRÓD (Pat).  Korespon-
dent agencj Havasa donosi, że przy-
jęcie min. EFarthou przez parlament
jugosłowiański było ostatnią mani-

nie lord Reading zaznaczył, że ol-
brzymia wiekszość, która naradzała
się w Paryżu w roku 1919, nad spra-
wą pokoju, szczerze wierzyła w to,
że Niemcy są odpowiedzialne za wy-
wołanie wo'ny. Pierwszą troską by-
ło naprawienie tego zia, za które
polityka niemiecka w przeszłości by-
ła odpowiedzia!na. Poruszając kwe-
stję rewizji iraktatu, lord Reading
oświadczył, że W. Brytanja nie mo-
że uznać prawa któregokolwiek z
sygnatarjuszy do jednostronnej akcji
rewizyjnej. Sam Hitler oświadczył,|festacją ofis'alną na jego cześć pod-
że poniiędzy Francją a Niemcamij czas jego pobytu w Białogrodzie.
niema sporów terytorjalnych, poza-| W tem  uroczystem posiedzeniu

tem zaproponował zawarcie paktu| wzięło udzueł przeszło 500 posłów i
o nieagresji ze wszystkimi sąsiada-| senatorów a żalerję wypełniła wy-
mi. Pakt taki zawarty z Polską,| tworna pubiiczność i korpus dypio-
oznacza, że Hitier nie zamierza do-| matyczny. Sala była udekorowana
magac się rewizji postanowień trak- flagami o barwach francuskich i ju-
tatu, gosłowiańsk.ch, a min. Barthou

wprowadziii prezes rady ministrów,
minister spraw zagr. i minister skar-
bu. Zebrani posłowie i senatorowie
oraz publiczność powitała gościa
francuskiego przez powstanie, Min.
Barthou zajął miejsce obok premiera
i ministra spraw zagranicznych. Po-

 
rządu Doumergue'a.
nieprzyjęci? tego wniosku. W cza-
sie glosowaria nad wnioskiem so-
cjalistów w iej sprawie rząd zgłosił
kwest,ę zaułania. Wniosek socjałi-

 
bót publicznych. Premjer Doumer- stów odrzucono 450 głosami prze- siedzenie otworzył prezes senatu,
gue, podkreślił że nie zamierza od- ciwko 150. ,który wygłcsił przemówienie w ję-

| kładać tej sprawy, jednakże prosi o „ „zyku serbskim : chorwackim, Przed
zebrały się|gmachem parlamentu

| tłumy publiczności.
BIAŁOGRÓD (Pat). Dziś o godz.

agitacja w kraju. Z początkiem je-
sieni zostanie wydana bitwa. Star-
cie prawicowego faszyzmu z lewi-
„cowym. nie wydaje się prawdopo-
dobne Oba taszyzmy posiadają bo-
wiem wiele wspólnych punktów i to
nietylko na ferenie polityki we-

| wnętrznej lecz także i polityki za-
| granicznej. Jeden i drugi faszyzm
|zwalcza bowiem politykę  aljantów
| we Francji » państwami Małej En-
tenty 1 państwami demokratycznemi,
głosząc wskrzeszenie paktu czte-
rech, tj. porozumienie republiki
francuskiej z faszyzmem, włoskim i
hitleryzmem niemieckim. Ta admi-
racja dla Mussoliniego i Hitlera —
kończy „Ere Nauvelle''* — rzuca do-
stateczne światło zarówno na dzia-
łalność faszyzmu lewicowego jak i
prawicoweg'.

LONDYN. (Pat). W! czasie dru-
giego czytaiia projekiu ustawy 0
utwoizeniu urzędów  rozrachunko-
wych, wygłesił przemówienie kan-
clerz skarbu Chamberlain,
niając konieczność uchwalenia tego
projektu. Minister rozważając za-
gadnienie czy trudności walutowe

Niemiec wywołane zostały  działal-

nością obcych krajów, czy polityką
rządu niemieckiego, oświadczył co
następuje:

Faktem iest mówił minister, że
to bardzo poważne zmniejszenie
wpływów Banku Rzeszy w wielkiej
mierz przypisać należy metodom 
 

Eskadra ołoska na wodach olbańskich |
KIRANA. (Pat). Do portu Du-

razzo przybyła pierwsza adrjatycka
eskarda włoska złożona z 21 jedno-
stek marynarskich. Dowódca 210-
żył wizytę władzom albańskim.

PARYŻ (Pat). Fakt niespodzie-
waneżo przybycia do Durazzo eska-
dry włoskiej wywołał w paryskich
kołach politycznych duże wrażenie.
Jak twierdzi korespondent Havasa,
rząd albański, powiadomiony o tej
niespodziewanej wizycie, natych-
miast porozumiał się z posłami nie-
których wieskich mocarstw, obawia-,
jąc się wylądowania załogi włoskiej.
Rząd albański poinformował te po-
selstwa, że armja albańska sprze-
ciwi się z bronią w ręku wyjściu na
ląd marynaizy włoskich. Dopiero
po tem oficer włoski poinformował
prefekta postu Durazzo, że eskadra
włoska przybyła jedynie dla złoże-
nia przyjacielskiej wizyty swej so-
jusznicy Afbanji. Prawie jedno-
cześnie poseł włoski w Tiranie u-
czynił podobną deklarację. W ko”
łach politycznych uważają tę nie-
spodziewaną wizytę eskadry włos-

kiej jako protest Włoch przeciwko
nowej orjentacji politycznej Albaniji.
Większość statków, należących do
eskadry włoskiej, opuściła już port
w Durazzo, pozostały jeszcze trzy
jednostki. Omawiając to wydarze-
nie, „Echo de Paris” pisze, że eska-
dra włoska zawinęła do portu w
Durazzo bez najmniejszego uprze-

dzenia rządu ałbańskiego i bez żad- i interpretując pakt wzajemnej po-
nych łorma:ności. Pismopotwierdza, | mocy jako groźbę pod adresem re-
że komendant eskadry nie ika |wiejacityczcój polityki, uważa za
najmniejszego życzenia udania się do|wskazane uczynić demonstrację siły.

| stolicy, odległej zaledwie o kilka| Jest to równocześnie oznaka nieza-
„km., a oświadczyć miał, że dopóty| dowolenia ż polityki rządu albań-
8 opuści portu, dopóki prefekt|skiego. Trektat handlowy jugosło-
Durazzo nie odda mu wizyty. Pu-| wiańsko-albański, podpisany przed
blicysta podkreśia, że eskadra włos- |2-ma miesiscami, wywołał również
ka nie zjawiła się przypadkowo na|pewne niezad+wolenie w Rzymie.
wybrzeżu clbaiskiem, właśnie w|Publicysta wyraża nadzieję, że in-
tym samym dniu, w którym minister |cydent ten r'e będzie miał żadnego

| Barthou oczekiwany jest w Biało-|następstwa i nie można go porównać
grodzie. Rzad włoski, wyeliminowa-| z incydentem w Agadirze,
ny z Bałkanów przez pakt bałkański

 

Odpowiedź Anglji na notę Roosevelta
, LONDYN (Pat). Jutro rząd bry: mentem bardzo pojednawczym, wy-

tyjski doręczyć ma rządowi Stanów| rażającym gotowość W. Brytanii do
Zjedn. odpowiedź Wielkiej Brytanji nawiązania z rządem Stanów Zjedn.
na niedawną notę Roosevelta w | w każdej chwili rokowań w sprawie
sprawie d'*gów wojennych. Acz- długów. Wybitnie pojednawczy ton
kolwiek odpowiedź brytyjska odrzu- noty brytyjskie! interpretowany jest
cać ma sugestje Roosevelta co do w kołach kompetentnych jako chęć
zapłaty diugów w brytyjskich uniknięcia wszystkiego, co mogłoby
świadczeniach rzeczowych, to jed-|utrudnić toczące się obecnie roko-
nak pota brytyjska ma być doku- wania morskie

Stosunki Sowietów z Anglją.
LONDYN. (Pat). Pomiędzy Wiel- ambasadach attache wojskowych.

ką Brvtanją a Związkiem Sowietów Narazie aitachć ci będą w jednej
doszło do prozumienia w sprawie osobie reprezentowali wszystkie
wzajemnego ustanowienia przy rodzaje broni.

 

O. Nr. 80187.

uzasad-|

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.

Ogłoszenia
Terminy

dowolnie zmieniane.

 

Lasas ьЙч

ersalskiego..
od Niemiec Jedynie Niemcy mogą

| zapewnić zmianę traktatu," jeżeli
„dowiodą, że pragną uzyskać to dro-
|gą przyjaznej i pokojowej współpra-
jcy w Genewie w Lidze Narodów.
|Przemówienie lorda Readinga wy-
| wołała wieikie zainteresowanie, bo-
wiem wiadomo że jest on mężem
zaufaria obecnego kierunku rządu.

 

w Jugosławii.
nie seualu. izby deputowanych, ce-
lem uczczeu::a ministra Barthou Sala
posiedzeń izby deputowanych, ude-
korowana fiagami francuskiemi i ju-

| gosłowiańskiemi, zgromadziła po-
|słów i senatorów. Na posiedzenie
przybył rząd in corpore, członkowie
korpusu dyplomatycznego oraz licz-
ni przedstawiciele politycznego świa-
ta jugosłowiańskiego. Posiedzenie
otworzył przewodniczący senatu
Tomaczicz, poczem przemawiali
jeszcze przewodniczący izby deputo-

wanych Kumanadi-; prezes rady mi-
nistrów Uzunowicz. Mówcy pod-
kreślali przyjaźń obu krajów, poko-

| jowość poliiyki jugosłowiańskiej a
| zarazem niezłomną wolę wszyst-
| ich jużosłowian *bronienia wolności

i; całości państwa. Pozatem podkre-

ślano. że Francją i Jugosławja nie

|pozwolą na rewizję traktatów .za

żadną cenę. Konflikty między naro-
dami winny być regulowane przed
forum  międzynarodowem, a nie

przez wojnę. Wśród oklasków za-

brał głos arin. Barthou, który .po-
dziękował za gorące przyjęcie,

| wspomniał o współdziałaniu Francji

w uzyskaniu aiepodległości przez

Jugosławię i e bohaterskich wal-
kach prowadzonych przez  Jugo-
sławję, celem odzyskania swej nie-
podległości, a w końcu oddał hołd
królowi Alsksnadrowi.

 
11-ej odbyło sie yroczyste posiedze-|

Mowa Chamberlain'a.
równającym się deprecjacji waluty

niemieckiej. Metoda ta polega na

udzielaniu eksportom niemieckim

awansow w walutach zagranicznych,

w celu umożliwienia im nabywania

zdeprecjonowanych bonów niemiec-

kich ; sprzedaży ich w Niemczech
po cenach wyższych.

W. ciągu 6 rviesięcy do dnia 31

marca wierzyciele Niemiec twier-
dzili, że Bank Rzeszy skarżąc się na

niemożliwość uzyskania walut za-

granicznych, dla wykonania swych

zobowiązań, dopuścił do ucieczki

nie muiej niž 325 milj. Reichsmatek,

na zakup zagranicą zdeprecjonowa-

nych bonów niemieckich.
Kanclerz wyraził następnie ra-

dość z powodu przyjęcia przez Niem
cy zaproszenią do wysłania dele-

gacji na konferencję w Londynie i

wyraził nadzieję, że przed dniem
1 lipca uda się osiągnąć porozu-

mienie w tej sprawie. Ale jedno-
cześnie min prosił, ażeby nie odra-

czać uchwalenie wspomnianej u-

stawy. е

Wiadomošci
э

telegraficzne.
* Gdynię odwiedzili słuchacze li-

tewskiego seminarjum  nauczyciel-
skiego. Po zwiedzeniu portu i jego

 

Stokhoimu.
* We wlorek 26 bm. w auli uni-

wersyietu Jana Kazimierza we Lwo-
wie odbyło się uroczyste otwarcie
międzynarocowej konierencji proie-
sorów prawa narodów, poświęconej
zagaduieniom metodologji i naucza-
niu prawa narodów. Przybyli z za-
źranicy licznie profesorowie prawa
narodów, politycy i uczeni. Polskę
reprezentuja na konferencji dr. Leon
Babiński, Bertoni i prof. Ehrlich.

* Dziś rozpoczęły się w Łodzi
obrady 16-g0 zjazdu gazowników i
wodociągowców polskich oraz pierw
szego zjazdu $azowników i wodo-
ciągowców słowiańskich.

ZAGRANICZNE.
* Alired Savoir (Poznański), pi-

sarz dramatyczny mieszkający stale
| we Francji, zmarł nagle po powrocie
|wczoraj z Warszawy, gdzie brał
judział w zjeździe międzynarodowej
konfederacji autorów i kompozy*
torów, ‚

 
 

urządzeń wycieczka odjechała do  
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*mienny pasiuch, woziwoda, zamia-

jyuracja w Niemoc
Kiedy przed kilku tygodniami pi-

saliśmy w artykule p. t. „Kłopoty

dyktatorów” o trudnej sytuacji Hit-

lera, nie przypuszczaliśmy nawet,

że przepowiednie nasze o rychłej

zmianie st+suaków w Niemczech

mogą itak prędko stać się rzeczywi-

stością. ;

Ostatnie wiadomosci, nadchodzą-

ce z t. zw. Trzeciej Rzeszy wskazu-

ją, że opizja publiczna niemiecka
przygotowana jest na możliwość no-

wego przev1otu w Niemczech. Obóz
hitlerowski rozpołowii się już dość

dawno, obs+cnie jednak rysa pogię-

biła się i ukształtowały się dwa wy-

ražne ošro/ki: Stahlhelm i Reichs-

wehra, popierane przcz reakcyjnych

junkrów, oraz rewolucyjne masy na-

rodowo - socjalistyczne z Goebbel-

sem na czeje. Wszystko przemawia
za tem, że $órę wezmą czynniki woj-

skowe i że kanclerz Hitler — o ile
utrzyma się na swem stanowisku —

stanie się posłusznem narzędziem

dyktatury wojskowej.

Jakie przyczyny wpłynęły na tę
zmianę nastrojów niemieckich? Przy

czyna jest 1a sama, która wszędzie

na świecie we wszystkich czasach i

wszystkich szerokościach geogra-
ficznych wywołuje otrzeźwienie mas

upojonych przewrotami o charakte-

rze rewolucyjnym. Oto obiecywano
sobie znacznie więcej, niż rewolucja

i dyktator dać mogli.

Ustrój hitlerowski na żadnem polu

nie wykazai poprawy w porównaniu

z dawnym stanem rzeczy. Sytuacja

$ospodarcza Niemiec jest wręcz roz-

paczliwa: biians handlowy stopniowo
staje się ujemny, a kombinacje, przy

których pomocy Rzesza uwolniła się

najprzód cd długów wewnętrznych,

a obecnie uwalnia się i od zagranicz-
nych, nietylko państwowych ale i

prywatnyc! — są zwykłem — Бап-

kructwem. Równocześnie Niemcy

wprowadzi: y prawie całkowitą izo-

lację gospocarczą swego terytorjum
od zagranicy. Zarządzenie to wywo-
łane było shęcią ratowania bilansu

handloweg> Niemiec, zagrożonego

dużym importem surowców do Rze

szy, Ale Nismcy, kraj wysoce uprze

mysłowiony jedna z trzech najwięk-
szych pot.g przemysłowych kuli

ziemskiej, izolacji _ gospodarczej

znieść nie mogą. Elementarne ро-

trzeby życiowe upominają się o swe
prawa i opanowują umysły. Wiara w
genjusz, w szczęście Hitlera juž nie

wystarcza. Publiczność niemiecka

czyta dzienniki a przeciętnie jest dość

wysoko wytrobiona i umie je czytać.

Wykazy Banku Rzesży, stwierdzają:

ce staie topnienie z dnia na dzień

zapasów zł..ta i dewiz, mają swą

właściwą wymowę i zaciągają czoła

obywateli r..emieckich poważną tro-

ską. iz mid BA

Przeciętny poziom życia w Niem-

czech po przewrocie hitlerowskim

bardzo znacznie się obniżył. Najwię-

cej odczuwa to warstwa robotnicza,

gdzie jest wskutek tego najwięcej

niezadowolenia Niezadowolenie z

Po zamachu litewskiego zwolen-
nika Niemiec.

Pismo „Musu Vilnius”, organ
Związku Wyzwolenia Wilna, ogła-
sza (nr. 12 z 15.VI 1934) uwagi tej
treści:

„Niedawny zamach, jaki się dokonał
w Kownie, puwitany zosta! niewymownem

zainteresowaniem mieukr;waną radością

i wśród okupantów w Wil-

nie, Do Kowna najechało raptem mnó-

stwo tajnych, nawpół tajnych i całkiem

jawnych agentów okupantów z Rygi, Dy-

neburga, Królzwca, Gdańska itd. by śle-

dzić, co się na Litwie dzieje i przekonać

się, czy Litwa nie staje się już trupem,

któryby się dało ostatecznie rozedrzeć.

Prasa polska łow: każdy szczegół z pism

łotewskich, niemieckich, sowieckich i in-

nych o wypaćkach w Kownie, powtarzają

je bez żadnyci. zastrzeżeń z  bezstronno-

ścią Piłata.

„Kurjer Wileński" w swym

politycznym aoszedł do tego, iż

się napisać: „Waldemaras był komuś po-
trzebny jako įremjer i minister spr. za-

granicznych”, Pismo narodu, który zawarł

z Niemcami 'raktat przyjaźni i konspiruje

z niemi przeciwko swym wczorajszym

przyjaciołom 1 całej Europie, pisze, iż

przewrót, jakiego mna Litwie próbowano

dokonać, był komuś potrzebny. Pismo to

nie ośniela się nazwać swych przyjaciół

właściwem mianem, więc rzuca na nich

cień podejrzenia. Polacy, którzy  przy-

wykli działać z zasadzki, podstępem i

prowokacją, rawe! w stosunku do swych
przyjacioł rzucają oskarżenie w oczach li-

tewski:h, spodziewając się nastawić Li-

twinów przeciwko swym własnym przyja-

ciołom. Z drigiej strony Polacy nie pomi-

jają żadnej okazji nastawienia swych przy-

jaciół niemieckich przeciwko Litwinom,
spodziewając się osiągnąć swój cel przez

jednoczesne działanie z dwóch  przeciw-

nych stron,

Czyż jednak społeczenstwo

jest do tego stopnia niedojrzałe, by nie

zrozumiało polskich posunięć?  Spole-
czeństwo litewskie dobrze rozumie, iż

przewroty na Litwie są potrzebne nietyl-
ko dzisiejszyru przyjaciołom Polski, lecz

jeszcze więcej saniej Polsce. Dla każdego

Litwina jest dzisiaj rzeczą jasną, że auto-

rzy powstania P. O. W. i Żeligowskjady

nigdy nie zarsucali pragnień pogrzebania

całej niezawisłości litewskiej, by  przy-

padło 'm Kowno i Kłajpeda, gdyż wtedy
będą oni mogl być pewni, że Wilno pozo-

stanie przy n'ch na dłużej i że raz jeszcze

będą mogli próbować stworzyć imperjum
Białego Orła pomiędzy Bałtykiem a Mo-

rzem (Czarnem. Tworzenie tego imperjum

w przeszłości żałośnie się dla nich skoń-

czyło.

Nizma żadnych danych do  twierdze-

nia, by autorzy zamachu z 8 czerwca rb.

mieli jakąś iaczność ze zwolennikami im-
perjum  Bialego Orła, czy stronnikami

Hackenkreutze. Niewątpliwie jednak
wszelkie zamieszki na Litwie są pożąda-

ne zarówna dla jednych, jak i dla drugich,
i to dla Polaków jeszcze bardziej niż dla

Niemcow. W przeciwnym razie bowiem

jakże tiumaczyć zloty kruków polskich do

Kowna? Czyż nie zleciały się one, by się

przyglądać, czy nie wybiła dla nich go-

dzina rzucenia się na wijące się w kon-

wulsjach ciał» Litwy? Istotnie nie widać
w Kownie tyiu przyjezdnych Niemców, co

Polaków. O iłe Polacy w większej liczbie

się zlaiują, to tylko dlatego, że chodzi im

o nowy łup ra koszt Litwy w większym

stopniu, niż komuś innemu.

Dobrze jeszcze, że „Musu Vil-
jnius'' nie twierdzi, że to z polskiej
"stromy poparto zamach p. Walde-
| marasa, przyjaciela Niemiec, który
| żądał jeszcze i teraz oparcia  poli-
„ryki Litwy o Niemcy!

w Warszawie

cynizmie

ośmielił

litewskie

 
sytuacji czesto wyraźnie się ujawnia|

i nawet groza obozu koncentracyj,

nego wybuchom nie zspobiega

Pamiętać także trzeba, że ani

komunizm, «ni ruch socjal-demokra-

tyczny, aczkciwiek oficjalnie uni-

cestwione, faktycznie istnieć nie

przestały. Ukryły się one w podzie-,

„praktyce wybory przeprowadzane

miach, ale działają i znajdują w wa-

‚ runkach życia Niemiec dostatecznie
pokarmu die życia, a nawet rozwoju

: W tych warunkach miesiące let-

nie, a najpóźnie; jesierne mogą kryć

dla Niemie': batdzo niemiłe i groźne
w skutkaci niespodzienki,

Czy hankruciwo parlamentaryzmu)
Traktując sprawę całkiem bez-

stronnie, trudno nie przyznać, że u-
strój parlamentarny posiada bardzo

zasaduicze wady. Bezsentownym iest

więc przedcwszystkiem system wy-

borów równycr. przy którym niepiś-

tacz ulic, baba z publicznego szaletu

posiada ten sam źłos, co wytrawny

polityk, profesor, działacz społecz-

ny, wybitny ekonomista, przemysło-

wiec. 3

Jakoż niejednokrotnie podnoszo-
no myśl wprowadzenia przy wybo-

rach cenzusu umysłowego. Jakże

żednak uskutecznić to w praktyce?

Jak znaleźć granicę między  inteli-

gentem a n.einteligentem? Na pod-

stawie šwiadectw szkolnych, dyplo-

mów uniwersyteckich? Ależ tą dro-

śą doszliśmy do stosunków chiń-

skich, gdzie pewnej klasie ludności

całe życie wpływa na składaniu co-

raz to nowych egzaminów. Zresztą

czy mało było prawdziwie genjal-

nych samouków, czy stopień nauko-

wy może stworzyć wielkiego wyna-

lazcę, przedsiębiorcę,  finansistę?

Czy zresztą każdy z nas w życiu

swem niespctykał ludzi z dyploma-

mi uniwersyteckiemm, bardzo ograni-

czonych, z drugiej zaś strony chłop-

ców, robotn'ków niekiedy zgoła nie-
k

 

piśmiennycn obdarzonych wybitnie

praktycznyni umysłem, których rad
słuchają często z przyjemnością i ko-
rzyścią patentowani fachowcy.

Przed wojną. w Rosji, jak wiado-

mo istniał przy wyborach cenzus ma

jątkowy. Miał on swe uzasadnienie
pod tym względem, iż człowiek po-

siadający pewną własność, bardziej

zainteresowany jest w sprawie utrzy

mania ładu społecznego niż prole-

taijusz. _ Z drugiej strony jednaki

trudno się zgodzić z tem, by rzeźnik

majster szewcki, posiadający ka-

mieniczkę, stanowili elitę, głosowali
w pierwszej kurji, podczas, gdy ad-
wokat, lekarz, artysta głosują <azem

z woźnymi : stróżami w drugiej kurji.

Jeśli z dodatku uwzględnimy nasze

stosunki powojenne, ów liczny (dziś

nieco przerzedzony) zastęp nowobo-

gackich, skiadający się z elementów

najmniej uspołecznionych, uznany

niewątpliwi:, że cenzus majątkowy

daleki jest: od sprawiedliwego roz-

strzygnięcia sprawy. W tych warun-
kach mie trzeba się dziwić, że nie-

dawno jeszcze uznano wybory pow-
szechne i równe za najbardziej spra-

wiedliwe i celowe.
Gdybyż one przynajmniej istot-

nie były powszechne i równe! (W
praktyce jednak tak nie jest, w

 
 

„„PEJENNIK WILEŃSKI

z prasy.
Międzyaarodówka przeciw-

żydowska.
Dr. Kar ebach porusza („Hajnt”

z 15 bm.) zuaczenie dla polityki ży-
dowskiej „międzynarodówki judo-
fobskiej”, pianowanej przez znane-
go judofoba. dr. Juljusza Streichera
z Norymbergi. Największe niebez-
pieczeństwo dla żydów stanowi u-
wolnienie się narodów rdzennych
od ideowych wpływów żydowskich,
których jedzym z przejawów bylo
ukrywanie się z judofobją.  Judo-
fobja, pod wpływem Hitlera, stala
się wielką 'deą, polegającą na dąż-
ności do odzyskania swego
zwierzchnicuwa narodowego, czyli
swoich praw gospodarza, zachwia-
nych przez fakt rozproszenia žy-
dowskiego:

„Jeżeli temu  niskiemu  instynktowi

ludzkiemu nadaje się ideę, wówczas musi

on rozszerzyć się. Nie dzisiaj, to jutro ju-

dofobja przestanie być ruchem specjalnie

niemieckim, a przetworzy się w ruch po-

wszechny; zaraza ogarnie wszystkie kraje.

Bowiem wszystkie kraje są zaludnione

przez ludzi, w ktorych sercach tkwi in-
stynkt judofobski, Uczyń z tej zwierzęcej

judofosji ideę a posiądziesz judofobską

„międzynarodówkę”,

[Wytworzenie tej międzynaro-
dówki, które ma być uskutecznione
na zjeździe jiudofobów w Norym-
berdze, jest przełomową chwilą w
dziejach żydostwa:

„Bvty gorsze prześladowania żydów
od prześladowań obcych, ale żadnej mię-
dzynarodówki przeciwżydowskiej, żadnego

wspólnego frontu, wspólnego zorganizowa-

nego napadu, do którego zmierza przysz-

ły kongres, jeszcze dotąd nie bylo“

Autor wymienia te organizacje,
których przedstawiciele _ mają
wziąć udział w tym kongresie,
mianowicie O. N. R. z Polski, Že-
lazna Gwardja z Rumunji, grupa
Fr. Coti'egc z Francji, grupa
sley'a г Anglji, legjoniści z Litwy 1
Łotwy, Arabowie z Syrjį i Palesty-
ny i in.

Ruch judofobski, zorganizowany
w skali międzynarodowej, osłabia
żydów w icii walce z poszczególne-
mi narodami rdzennemi. Żydzi tra-
cą możnosć łatwego używania jed-
nego narodu przeciw drugiemu:

„Jeżeli nawet w jakimś kraju judofobja

staje się ruchem masowym, zazwyczaj ży-

dostwo odwołuje się do krajów  sąsied-

nich, do krajiw obcych. Można było po-
@аё tych  burzycieli spokoju i po-
rządku, jako w kraju zacofanym kultural-

nie. Gdy jud:fobja jest zorganizowana w

zakresie międzynarodowym, już nie ma

wpływu odwo!anie się do kraju sąsiednie- |

go, do Ligi Narodów np. Już wówczas

žadnemi politycznemi akcjami nie możemy
tego ruchu opanować. Ten ruch między-
narodowy jest silniejszy od nas“,

Projektowana _międzynarodów-
ka jest widomym znakiem zaniku
wpływów żydowskich w Europie.
Nic dziwnego, że autor musi + przy-
znać przewagę międzynarodowego
ruchu  przeciwżydowskiego nad
wpływem żydów.

BERLIN. (Pat). Mim. Hess, za-
stępca kanclerza Hitiera na stano-
wisku wodza partji socjalistycznej,
wygłosił wczoraj w zagłębiu Ru-
hry, wielką mowę polityczną. Mów-
ca zwrócił się w ostrej firmie prze-
ciwko kołu malkontentów, zapo-
wiadając, że będą wykryci i odpo-
wiednio potraktowani. „Wszystko
można wybaczyć tylko nie wykro-
czenia przeciwko właściwemu — па-
rodowi”. Narodowym  socjalistom
wolno uprawiać rzeczową krytykę
o ile prowadzą ją na właściwej
drodze, nie można uprawiać kry-
tyki na ulicy wobec osób niepo-
wołanych, źdyż sprawia to radość

Goering o
BERLIN (Pat). W, Hamburgu wy-

stąpił min. Goering i oświadczył
m. in., że sprawa restauracji mo-
narchji musi obecnie ustąpić na dal-
szy plan. Naród musi myśleć o
wzmocnienia swej wewnętrznej
zwartości, a wybór ustroju pozo-
stawmy przyszłym pokoleniom. Na-
stępnie ostrzegł kościół ewangielic-

 
| Odpowiedź niemiecka a nótę

angielską.
LONDYN (Pat). Do Foreign Of-

fice nadeszła odpowiedź niemiecka
na ostatnią notę brytyjską. Odpo-
wiedź ta jest bardzo krótka i zawie-
ra oświadczenie, że rząd niemiecki
nie ma możności przyjęcia ar$gumen-

. Тегог w Aaustrji.
WIEDEŃ (Pat).

rzędowy donosi: W gmachu sądu
handlowego w Wiedniu eksplodo-

_ wało dziś w ustępie na parterze
kilka petard papierowych, wskutek
czego 3 osoby zostały ranne. Eks-
plozja wyrządziła ponadto szkody

' materjalne. Dni. 25 bm. o godz. 23-ej
eksplodowaia przed oknami parte-

Dolfuss na
I WIEDES. (Pat).
"nosi: Mussolini zaprosił kanclerza
,Dollfussa z todziną do swej willi na

Narady producentów broni.
| GENEWA (Pat). Narady prywat-
ne głównych producentów broni,
które odbywały się pod przewod-

|nictwem delegata Polski Komarnic-
| kiego, zakończyły się pomyślnym re-
| zultatem. Ustalono wspólny tekst

Utarczki uliczne w Paryżu.
PARYŻ iPat). Utarczki uliczne

pomiędzy czionkami skrajnych uśgru-

powań prawicowych i lewicowych
trwają. W. Paryżu po wiecu „wspól-
nego frontu“, komuniści stoczyli
bójkę z członkami organizacji pra-

| wicowej w okolicy pl. Etoile. Mimo

ai i ik ET IT si ii k DŻOWEa BABYRAAKARI

Z Konferencji Rozbrojeniowej.
GENEWIA (Pat). Komitet bezpie-

czeńsiwa kenierencji rozbrojeniowej

zakończył dziś swe prace, przyjmu-

jąc raport opracowany przez praw-
ników i przeznaczony dla. komisji

głównej konierencji. Raport przy-

pomina na wstępie, że Wielka Bry-

tanja nie zamierza przyjmować no-

wych zobowiązań ma kontynencie

Europy, oraz, że delegacje Włoch i

Węgier ograniczyły się w pracach
komitetu do roli  obserwatorow.
Następnie raport formułuje konklu-

zje, do jakich doszedł komitet i

stwierdza, ze regjonalne układy o

bezpieczeństwie winny być zgodne z

zasadą paktów ogólnych 1 że nie po-

winny być skierowane przeciw ja-

kiemukolwiek państwu, lub śrupie

państw, Raport przypomina tu

opinję wyrażoną przez komitet
„arbitrażu i bezpieczenstwa w roku
1928, że Liga Narodów nie może za-
lecać żadnych układów, któreby
mogły pcha: do tworzenia rywali-
zujących grup narodów. Jako pod-
stawę dla regjonalnych układów ©
bezpieczeństwie zaleca komitet
wzór zbiorowego traktatu wzajem-
nej pomocy opiacowany przez ko-
mitet arbitreżu i bezpieczeństwa w
roku 1928, który był już w swoim
czasie zalecony przez zgromadzenie
Ligi. Komitet podkreśla, że do wzo-
ru tego można .wprowadzić różne
zmiany, w szszególności możnaby
przewidzieć specjalne zobowiązania
na wypadek niewątpliwej napaści
oraz wprowadzić określenie napast-
nika wedłu ukiadu londyńskiego z 
dyktatorskich, gdzieby

Opozycja w Niemczech.

Komunikat u- rowego domu związku chłopów ka-

Reichspost do-*

! ва przeważnie przez garść zawodo-

wych agitaiorów, przyczem najwięk-
względniejsze kradzieże, ›

stwa nie święciłty prawdziwych otgji,

szą liczbę głosów zdobywają zwykle| co w końcu konsekwentnie dopro-

ci,
demagogję. Na tem przecie wyrośli

w pierwszych zwłaszcza latach po-
wojennych socjaliści i niektóre, ra-|
dykalne stronnictwa ludowe.

Ta sama demagogja uprawiana

jest następnie w sejmie, gdzie posło-

wie bardzie; dbać muszą o opinję
swych ciemnych wyborców (by przy

| następnych wyborach zapewnić so-,

bie ponowny wybór) aniżeli wzglę-
dami na dovro publiczne.
Demagogja ta staje się kulą u nóż

rządu, który keżdy swoj krok oku-

pywac mus szeregiem korcescyj na
rzecz tego lub owego stronnictwa,
tego 'ub innego wpływowego trybu-
na, W) końcu doprowadzić to musi do
ustawicznych  przesileń, usunięcia

jednostek wybitnych, obdarowanych
inicjatywą  protegowania miernoty
iw rezuliscie do całkowitego bez-

władu
To są strony ujemne, bardzo u-

jemne parlamentaryzmu, a posiada
on ich więcej, o których nie będzie-
my się tu rozp'sywać,

Z drugiej strony posiada jednak

także zalety które go czynią nieza-

stąpionym — przedewszystkiem ja-
ko organ kontroli społecznej, Nie-  było jeszcze rządów autokratycz- nych, czy to monarchicznych czy

niemieckin. wrogom”.
Minister apelował następnie do

przywodców narodowych  socjali-
stów, ażeby meldowali o wszystkiem
co zasługuje na krytykę i może być
zmienione. Od tych, którzy krytyku-
ją, min, żądać będzie udowodnienia,
iż posiadają lensze plany.

Przystępujemy dziś — mówił mi-
nister — dc rozwiązania wielkich
zagadnień nie potrzebujemy krytyki
ale współpracy.

Min. Hess zwrócił się pod adre-
sem narodowych socjalistów, ażeby
nie łudzili się, że narodowi socjaliści
mogą być odsunięci od rządów.

monarchii.
ki, aby nie przewlekał konfliktu w
swem łonie, śdyż w przeciwnym wy-
padku będzie interwenjowało pań-
stwo. Mówiąc o kościele katolic-
kim, zaznaczył minister z naciskiem,
że czasy, k.edy koła kościelne usi-

| łowały rządzić przy pomocy partji
centrowej, tezpowrotnie minęły.

eisEDPK O

tacji brytyjskiej, wymierzonej prze-
„ciwko 6-miesięcznemu moratorjum.
1 W odpowi:dzi Niemcy wyrażają
zgodę na propozycję brytyjską wy-
słania negocjatorów do Angli.

tolickich w Muregg bomba, nałado-
wana silnym materjałem wybucho-

wym. Wyleciały wszystkie szyby, a

urządzenie sekretarjatu związku zo-

stało zniszczone. 45-letni sekretarz

został ciężko ranny. W, związku z

temi zamachami aresztowano wielu
narodowych so zjalistów.

wakacjach.
miesiąc lipiec. Kanclerz zaproszenie

przyjął.

anglo-amerykańsko-francuski, który
przedłożony będzie pod obrady ko-
misji kontroli zbrojeń, obradującej
pod przewcdnictwem tegoż Komar-
nickiego.

interwencji policji zaburzenia trwa-
ły do późnej nocy. W. Lyonie doszło
do wymiany strzałów między człon-
kami „wspolnego frontu” a rojalista-
mi, z których jeden zmarł w szpi-
talu wskutek odniesionych ran.
Aresz:owano kilku komunistów.

VVVV6VV606+60066
NajdsnuiELeiicj WoIlAĘ
z zeDraciwem mozna prowa-

azić aa pomocą bonów
Jatimuzniczych „Caritas“.

Žycie katolickie.
Qjcjec św. błogosławi
młedzieży polskiej.

W) zwięzku z kongiesem eucha'
rystycznym, urządzonym przez mło:
dzież S. M. P. w Płocku w dniach
26 i 27 bm., JEm. Ks. Sekretarz Sta
nu nadesłał w „mieniu Ojca św na
ręce JE. Ks. Arcybiskupa Nowo
wiejskiego pismo treści następują:
cej:
m 'jstj lomq Apqy įolouojaosyA
którym powiadamiasz Ojca św, 0
rychłem zgromadzeniu się tam
Eucharystycznego Kongresu mło
dzieży męskiej należącej do Akcj
katolickiej, nowy dał dowód Twej
niezmordowanej pracy  duszpaster“
skiej nad wyrobieniem i uświęce
niem młodzieży tej perły i rozkoszy
Ukochanego Zbawiciela naszego |

Głęboko wnikając w potrzeby
naszych czasów i kierując się wska*
zaniami Najwyższego _ Pasterz:
owczarni Cirystusowej, usilnie za
biegasz nietylko o wdrożenie do
brych obyczajów chrześcijańskich
zastępy młodzieży, lecz także o wy:
tworzenie, pod: stzandarem Chryst
sa Króla, zwartego szereżu mło
dzieńców, osłoniętych tarczą wiary
św. i płonących żarem tej miłości
którą sam nasz Pan przyniósł ni
ziemię, chcac nią rozpalić wszyst”
kich i wszystko. я

Bardzo mądrą myślą natchniony
gromadzisz »astępy młodzieży wokół
"Boskiego Sakramentu, wktórym 44
Bóstwo i Człowieczeństwo są ukry”/
te, a jednak tylko nieskończona Mi
łość jaśnieje; z Niej młodzież czer”
pać będzie święte natchnienie do
powzięcia wzniosłych, choć trud
nych, w szerzeniu Królestwa Chry
stusowego, postanowień, z Niej wy:
niesie moc wykonania, z Niej — siłę
wytrwania.

Dlatego też Ojciec św. na rozpo”
częcie Kongresu z radością przes
swoje Apostolskie Błogostawieństwo
wszystkim nań przybywającym |
życzy osiągnięcia z tego dzieła jak“
najobfitszych owoców.

Korzystając z okazji, przesyłam *
ja wyrazy głębokiej czci Waszej
Ekscelencji sercem oddany ]

(—) Eugenjusz Kardynai Pacelli
Watykan, dn. 1 czerwca 1934

IDEOWO

PARYŻ. (Pat), Prasa francu:
z zaniepoko:eniem śledzi, częste

dróże Żeppelina do Ameryki połud”
niowej. Trasa tych lotów prowadzi$
stale przez Francję. Zeppelin doko“
nuje przelotów w biały dzień i 08
niewielkiej wysokości. Dziennik!
prowincjonalne wyrażają obawę, że |
przeloty tego rodzaju pozwalają
dokonywanie inspekcji.

Pe zamachu
na Gandhi'ego.

KOONA. (Pat). W związku Z
nieudanym zamachem na Gandhiego|
aresztowano 5 osób. !

BOMBAJ. (Pat). Gandhi w wy:|
wiadzie z p:zedstawicielami agencji |
Reutera, tłunaczy zamach na siebie |

po”

„”В

jako wyraz protestw przeciwko jego |
stanowisku  zwalczającemu akcję|
terorystów. || ` Брса ub. roku. Dalej komitet zaleca

też częściowe usunięcie
wień, dotyczących pokojowego za-
łatwienia sporów, gdyż powtarzanie
ich byłoby dziś zbyteczne. Co się
wreszcie tyczy kwestji, czy należy
zaczekać na zawarcie ogólnoeuro-
pejskiego paktu bezpieczeństwa, to
zdaniem komitetu, iepiej będzie
omówić ją dopiero wowczas, gdy
znany będzie rezultat rokowań
ubocznych, mających na celu zawar-
cie układów reśjonalnych.

Zamykając sesję, przewodniczący
komitetu Politis zaznaczy, że komi-
tet może być ponownie zwołany,
jeżeli zajdzi: po temu potrzeba. 
dła i w konsekwencji popełnia sa-
mobójstwo — $dyż nie państwo two- |

którzy najbezczelniej uprawiają|wadzic most z jednej strony do cał- rzy naród, ale naród tworzy pań-,

postano- | Sprawa Brown'a. |
|  HELSINGFORS. (Pat). Sprawca |
zamachu rewolwerowego w posel- |
stwie sowieckiem Brown, ma być |
oskarżony o usiłowanie morderstwa |
w 4 wypadsach. Oskarżonego ob-
ciążają silnie listy "napisane przed |
dokonaniem zamachu, w których
twierdzi, że od szeregu lat nosił się
z zamiarem zemsty na przedstawi”
cielach sowieckich, Ч
(mam у

Rozpowszechniajcie |
bony jałmużnicze „Caritasu”
Lk ооа

najbez- zwraca się przeciwko własnemu na- towna jego reforma, przystosowanie
przekup- rodowi, odcina się od własnego źró- do zmienionych warunków życia na-

szego poliiyczaego, społecznego i
gospodarczego jest niezbędne.

Ztego jednak nie wynika, byśmy

kowitej korupcji, zgniiizny i rczkła- stwo, któreżo jest suwerenem, moco, wyrzucić mieli, niby balast zbytecz-

du moralnego 1ządrzących, z drugiej

strony do ostatecznego zubożenia|
rządzonych co х koler stale dopro-

wadzało do krwawej reakcji ucie-

miężonych przeciwko ciemięžcom.
Osobista uczciwość, bezinteresow-|

ność, nawet poświęcenie dyktatora

czy monarchy nic tu nie pomoże,

machina administracyjna zbyt jest

skomplikowana, by ,ednostka cho-
ciażby najgenjalniejsza, najbardziej
pracowita, wszystkiem mogła kiero-

wać, mieć we wszystko wzgląd

Tylko ciała zbiorowe, jak parla-

ment, składzjące się ze stronnictw

rywalizujących z sobą, kontrolują-

cych się nawzajem, może skutecz-

nie kontrolować także rząd, który

się przecie składa z przedstawicieli

tych stronnictw.
Drugą wielką zaletą parlamenta-

ryzmu jest to, iż stanowi on łącznik

między społeczeństwem a rządem,

znosi różnicę między rządzącą elitą,

obywatelami pierwszej klasy, a sze-

roką masą rządzonych, obywateli

drugiej klasy, Cokolwiek bowiem
się mówi o potrzebie „silnych rzą-

dów”, siła ia potrzebna jest prze-
ciwko wrogom zewnętrznym i we-

wnętrznym, z chwilą jednak, gdy  

dawcą, źród:em potęgi i prawa.
Przedstawiliśmy tu w paru sło-

wach główne zalety i wady parla-
mentaryzmu, które zresztą są stare |
jak sam parlamentaryzm, ten zaś
jest stary jak nasza kultura zachod-;
nia, aryjska. Jest on wytworem na-
szej rasy, nasze! kultury, tak jak ab-
solutyzm i 1abstwo są charaktery-
stycznemi cechami wschodu, Dość
wymienić w starożytności Persów, w
wiekach średnich Atlylę, Dźingis-
hana, dalej Bizancjum i nareszcie
carat.

Parlamentaryzm istniał już w sta
rożytnej Grecji podobnie jak w Rzy-
mie, w ciąg wieków różne przecho-
dził ewoluc:e, czasem był udziałem
warstw wybranych (szlachta, du-
chowieństwc) czasem mas szerszych
niekiedy zanikał zupełnie, ustępując
bądź rządom dyktatorskim, które z
reguły były krótkie, bądź monarchji
absolutnej, która, acz trwalsza w re-
zultacie kończyła się przeważnie
krwawą kaiastrofą, jak rządy ceza-
rów rzymskich jak rządy „oświeco-
neżo absolutyzmu" we Francji, jak
rządy carskie w Rosji.

Dziś pariamentaryzm przeżywa
niewątpliwie ciężki kryzys. Grun-

 

ny a szkodiwy, to, co wytworzył
genjusz wieków i narodów, genjusz
rasy naszej,

Recepiy na radykaine zreformo-
wanie i uzdnowienie naszego parla-
mentaryzmu na usunięcie głównych
wad jego, jeszcze nie wynalazł ża-
deń polityk — może uda się to w
przyszłości? Jeżeli zas nie... -
stanie droga wprawdzie daleka, bar-
dzo uciążliwa, tem jednak pewniej-
sza: to droga podniesienia oświaty,
uspołecznienia najszerszych mas lu-
dowych, umcralnienia tych, którzy
przodujące w społeczeństwie -zajmu- |
ją stanowiska. 3

Doprawdy, gdy się patrzy na to,
co dookoła nas się dzieje, gdy się
słyszy wyrzekania na „bankructwo ‚
težo lub innego systemu społeczno*
politycznego. mimowoli przychodzi
na myśl: czy to pailamentaryzm
zbankrutował, cżyli też jest to ban-
kructwo naszego powojennego spo-
łeczeństwa zmaterjalizowanego do
szpiku kości, obdartego ze wszel-
kich ideałów, zarówno przez samą
wojnę jak 1 lata następne, lata nę-
dzy, gtodu najbrutalniejszej walkio
byt.

Jan Obst,

Zeppelin nad Francją.|

na||
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tygodniu 568 sztuk bydła 1 niero-

KRONIKA.
„Cała Polska do morza”.

Zarząd Oddz. Ligi Morskiej ; Ko-
lonjalnej w Wiinie podaje do ogól-
nej wiadomości, iż zwyczajem lat
ubiegłych, organizuje się ; w roku
bieżącymi spływ wioślarzy, żeglarzy
i kajakowców z całej Polski do Gdy-
ni pod hastem „Cała Polska --- do
morza . |

Spływ tzagoroczny ma być wieiką
imprezą, obliczoną na 20.000 uczest-|
mików i zostanie skierowany Wisłą |

JAKA DZis BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem zmożliwością przelotnych desz-

czów. W. dalszym ciągu skłonność
do burz. Nieco chłodniej w dzielni-
cach południowych, pozatem tempe-
ratura bez wiekszych zmian. Naj-
pierw słabe wiatry miejscowe, po-
tem umiarkowane z kierunków za-
chodnich.

DYŻURY APTEK.
Dzi w mocy dyżurują następujące

apteki: A
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.  Tyzenhx.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela -
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Šni-
iszek,
а Z MIASTA.
— Nowy rozkład jazdy auto-

busów. Towarzystwo Komunikacji
Miejskiej pedaje do wiadomości, iż
od dnia 28 bm. nastąpi zmiana co do
rozkładu jazdy w: autobusach do
Magistrackiej Kolonji. Wóz, który
obsługiwał Mag. Koionję, będzie
jednocześnie obsługiwał Wołokum-
Pię, tytułem próby w ciągu 14 dni.
Od dnia 28 bm. będzie obowiązywał  następujący rozkład jazdy: w dnie
 ogodoie odjazd z Cerkwi doMag.)
Kolonji i Wctokumpji i Mag.Kolonii
o godz. 6.40 7 45, 15.30, 16.35, 19.30,
20.35. Odjazd z Pośpieszki do Mag.!
Kolonii i Wołosumpji o żodz. 6.30
15.20, 19.20. Odjazd z Pl. Katedtal-;
nego do Wcłokumpji i Mag. Kolonii}
8.05, 15.50, 16.55, 19.50, 20.55. Od-,
jazd z Wołckumpii przez Mag. Ko-,
lonję do Placu Katedralnego o godz.
"71.12, 8.25, 16.15, 17.10, 20.05, 21.10.
Odjazd z Mag. Kolonji do Placu
Katedr. o godz. 7.25, 8.40, 16.15,
17.25, 20.15 21.25. W piątki, prócz
rozkładów zwykłych będzie dodat-
kowo kursował wóz od Pośpieszki
do Mag. Kcionji i Wolokumpji od,
godz. 17 do 21 co godzinę, a w razie'
frekwencji co pół godz. W soboty,|
prócz rozkładów zwykłych, będzie
dodatkowo kursował wóz do Magi-
*strackiej Kolonii i Wołokumpji z
Pospieszki cd godz. 10 do 13 i od
17 do 21 co godzinę, a w razie frek-
wencji co pół godziny. Natomiast w
dnie świąteczae będzie uruchomiony
wóz z Pospieszki do Wolokumpji
i Mag. Kolcnji od godz. 9 do 13 i od
16 do 21 co żodzinę, w razie więk-
szej frekwescji co pół godziny. Nad-
mienić należy, iż w soboty i dnie
świąteczne w razie złej pogody obo-
wiązywać będzie rozkład, jak w
dnie powśzednie.
— Wilno załane towarami prze-

mytniczemi, W. ostatnich czasach
zauważono, iż w: mieście znajduje
się mnóstwu różnych towarów po-
chodzenia zagranicznego, pochodzą-
cego z prze'nyłu, W czasie poszuki-
wań za przemyconemi towarami
ujawniono kilkanaście klg. sachary-
my, kilkadziesiąt klg. tytoniu litew-
skieżo i łoiewskiego, mnóstwo róż-
nych narzędzi i przedmiotów dla
potrzeb lecznictwa, lekarzy i t p.
Równoczesnie znaleziono partje or-
gankėw przemyconych z Litwy, a
pochodzących z Prus i Niemiec
ca SPRAWY MIEJSKIE.
— Na targowisku miejskiem Na

targ miejski spędzono w ostatnim

gacizny. Na konsumcję miejscową
zakupiono 495 sztuk, 7 sztuk zbra-
Ikowano, zas pozostałe bydło zaku-
piły pobliskie śminy powiatu wileń-
sko-trockiego.

‚ — Согах to nowe zakonspirowa-
ne rzeźnie. Mimo energicznej akcji
funkcjonarjuszy zarządu miejskiego;
ilość ujawnionych tajnych i nielegal-
nych rzeźn' uboju bydła zwiększa
się z każdym miesiącem. W ciągu
miesiąca maja r, b. ujawniono 29
tajnych rzezni uboju bydła. Tym-
«czasem w ciągu ostatnich 20 dni na
terenie miasta ujawniono 26 niele-,
galnych rzeźni.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Zjazd koleżeński, Komitet

organizacyjny zjazdu wychowanków
gimn. im. Króla Zygmunta Augusta
м Wilnie przypomina kolegom z ro-
ku 1924, że w dniu 29 bm. odbędzie
się zjazd, na którym obecność
wszystkich kolugów jest konieczna.
Początek zazdu o godz. 10 rano
punktualnie w gmachu žimnazjal-
nym przy ui M Pohulanka 11. Pro-
gram zjazdr. przewiduje: 1) godz 10
rano — Powitanie; 2) godz. 16,30
rano — Msza święta w kaplicy gi-
mnazjalnej;! 3) godz. 11,30 rano —
Otwarcie zazdu, akademja, wspól-
na fotografje; 4) godz. 4,15 popo. —
Wycieczka do Tow. Przyjaciół Nauk
(ul. Leleweia 1); 5) godz. 8,15 wie-
czorem — Wspólny podwieczorek
w Restauracji Ziemiańskiej (ul. Mic-į
kiewicza 9). — Zgloszenia przyjmuje

 
niczych. Tro'kliwa i sympatyczna opieka

wzgórza,
wietrze, cisza, spokój
racji i przycz*niają się do odrodzenia i od-
świeżenia or$anizmu.

LT
ly w bony jałmużnicze „„Caritasa“

przez Gdańsk do Gdyni.
Spływ Warszawę mijać będzie w

dniu 5 sierpnia r. b., zaś Gdynię
osiągnie dnia 17 sierpnia r. b.

(Wszelkich informacyj w sprawie
spływu udziela Biuro Oddziału Ligi
Morskiej 1 Kolonjalnej w Wilnie
przy ul. Mickiewicza 15 m. 13 w
godz. 10—12 i 17—19, telefon 18-16,
a na prowincji wszystkie Oddziały
L. M. 1 K. craz Komendy P, W.

kol. Paulin Stotychwo, Wilno, ul.Mic
kiewicza 8, W. B, Z.
— Z „Ligi Morskiej i Kolonjalnej“.

W. piątek 29. VI., kiedy cała Polska
obchodzi uroczyście dzień „Święta
Morza”, odbędzie się w Trokach
wielka impreza na wodzie. Około
50 łodzi z załogą blisko 200 osób
weźmie udział w defiladzie i mane-
wrach. Każdy z gości, wsiadając do
łodzi, może przyjąć udział i powięk-
szyć piękne widowisko w karnym
ordynku manifestujących łodzi. Wie-

DZIENNIK

Co mówi „Piast*
Tygodnik Stronnictwa Ludowego

„Piast' (nr. 32 z 24-go b. m.), naj-
bliższy pos. Witosa, ogłasza naczel-
ny artykuł p. t. „Mysl narodowa ja-
ko jedna z podstaw deologji ruchu
ludowego', w którym pisze:

„Polski ruch narodowy skupiał się nie-
tylko na gruncie Narodowej Demokracji,
sprawie narodowej niemałe usługi oddały
także odłamy ruchu ludowego, chociaż sa-
mo określenie „narodowy*' w kołach ludo-
wych nie cieszyło się zbytnią popularnością.
Pochodziło to zapewne stąd, że Narodowa

Demokracja, uchodząca za rdzeń obozu na-

rodowego, była skupieniem czynników spo-

łecznie zachowawczych, rekrutujących się z
ziemiaństwa, duchowieństwa i inteligencji,

a tę swoją zachowawczość społeczną, zdą-

żającą do obrony warstw zamożnych,
zawsze silnie kcentowała 1 na takim grun-
cie społecznyta opierała swój program na-
rodowy. Przeciętny chłop, ludowiec, w Na-
rodowej Demokracji widział politycznie zor-
ganizowane ziemiaistwo i inne reakcyjne
żywioły, które przypominały mu dawną
szlachtę. Historja pierwszych lat Polski

niepodległej wykazała, że tak osądzając
sytuację, przeciętay mały człowiek miał
sporo racji, gdyż rie kto inny tylko Naro-
dowa Demokracja w podstawowych spra- czorem, po wspólnej wycieczce na

jezioro, odbędzie się zabawa ta-
neczna w schronisku „Ligi“. Po-
czątek uroczystości o godz. 10 rano.
Wszystkich człoków i sympatyków,
życzących spędzić cały dzień 29, VI.
na wodzie, „Liga” zaprasza tego
dnia do Trok.

SPRAWY SZKOLNE.
— Utworzenie nowych klas

gimnazjalnych nowege typu. W
przyszłytn roku szkolnym powstaną
klasy drugie gimnazjów nowego ty-
pu. a skasowane klasy czwarte do-
tychczasowych 8 klasowych szkół
średnich:
W klasach pierwszych nowych

gimaazjów nauka łaciny prowadzona
będzie tylko w  drugiem półroczu.
Kuratorjum Okręgu Szkolnego bę-
dzie zezwalało na otwieranie klas
równoległych w gimnazjach przy
wielkim  napływie  nowowstępują-
cych uczniów.

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardzńskim. Ostatnie przedstawienie
komedji muzycznej „Moja siostra i ja”,
Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz. gra po raz o-
statni doskonałą, posiadającą a OO)

erra i

 

 
i werwy,  komedję muzyczną
Verneuila pt. „Moja siostra i ja” — z go-
ścinnym występem artystów Teatru
Bydgoskiego —. Hanki Wanskiej i Stani-
sława Iwańsk'ego. Ceny zniżone.
— Jutrzejsza iż w Teatrze Let-

nim. Jutro, o godz. 8 m. 30 wiecz. na sce-
nie Teatru Leiniego ukaže się po razpierw-|
szy w Wilnie nowa sztuka polska grodzień-
skiej autorki ukrywającej się pod pseudo-
nimem N. Druckiej. Sztuka pt. „Zamknięte
drzwi” — poc.sza problemy życia kresowej
prowincji W „Ząmkniętych drzwiach” wy-
stąpi po raz vierwszy w Wilnie wybitna,
aktorka młoiego pokolenia Z. Barwińska wj
roli nauczycieiki.  Reżyserja — M. Szpa-|
kiewicz i T. ł opalewski. i
— świąteczna popołudniówka. W pią-

tek o godz. i:ej dana będzie na przedsta-
wienie popołudniowe komedja
„Moja siostra i ja”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, „Bohate-

rowie”. Występy Janiny  Kulczyckiej.
Dziś operetka O. Straussa „Bohaterowie,
W roli głównej Janina Kulczycka, czaruje
swym pięknym głosem słuchaczy. Świetnie
zgrany zespó! urtystyczny przyczynia się do
powodzenia '«i operetki, która niebawem
zejdzie z repc'tuaru ustępując miajsca op.
Lehara „Pagarini“,

„Orlow“ na przedstawieniu popo-
łudniowem. W/ piątek najbliższy ukaże się
na przedstawieniu popołudniowem po ce-
nach propagandowych świetna op. „Ortow“
z J. Kulczycką w roli głównej.

Polskie Radjo Wilno
Środa. dnia 27 czerwca,

6.30: Pieśn. Muzyka. a
ny. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. omun.
meteor. Przey'ąd prasy. Płyty. Dzien poł.
13.05: Konce.t Wiadom. eksportowe. Gieł-
da roln. 16.00: Płyty. 16.30: Pół godziny
cytry. 17.00. Program dla dzieci, 17.15:
Recital. 17.37. Recital fort. 18.00: „Książ-
ka i wiedza” — pog. 18.45: „O kulturze
dnia powszedniego" — pog. 19.15: Kon-
cert (płyty). Wiadom. sport. Wil. komun.
sport. Myśli wybrane. 20.02: Feljeton aktu-
alny. 20.12: Muzyka lekka. Dzien. wiecz.
21.00: Transm z Gdyni. Codz. odc. pow.
21.12: Recit. spiew. 21.30: Koncert. 22.15:
„Wizyta mikrcfonu u państwa Bigdalskich“.
22.40: Muzyka taneczna. Kom. meteor.

Nałęrzów krynica zdrowia.
Bogactwem _naturalnem Nalęczowa,

jednego z naszych najdawniejszych uzdro-
wisk, są jego Źródła mineralne,  dostar-
czające wód żelazistych zimnych, oraz

 

borowiny. Nałęczów jest z tej racji ide-
alnem miejscem pobytu i kuracji dla
wszystkich c erpiących na  anemję, wy-
czerpanie, osłabienie serca, zapalenie i
nieżyty błon śluzowych, choroby kobiece
niedomogi natury nerwowej, Sfera i zasięg
działalności i skuteczności leczniczej wód
nałęczowskich, jak widać z tego są ob-
szerne, a w czasach obecnych niezastąpio-
ne, gdyż wszystkie te omal cierpienia s
dzisiaj szerol.a rozpowszechnione  wśró
ludzi żyjących i pracujących gorączkowo
w niełatwych: warunkach.

Zakład leczniczy w Nałęczowie stoi
na wysokośc” zadania pod względem tak
urządzenia, ink i stosowanych metod lecz-

lekarska, mity nastrój i otoczenie spra-
wiają, że pa-jenci czują się odrazu dobrze
w Nałęczowie że wzrastają w glebę tu-
tejszą. Piękaa okolica, lekko falujące

m«c zieleni, doskonałe -
dopełniają ku-

Doskonałe polączena kolejowe  po-
zwalają na łstwy dojazd ze wszystkich
dzielnic Rzeczypospolitej, a panująca w;
Nałęczowie taniość umożliwia pobyt i ku-
rację wszystk.m, którzy liczą się dzisiaj z
groszein  

już zaopatrzyłeń się?

wach ustroju rolnego odegrała rolę wielkie-
go i szkodliwego hamulca. Nie cieszy się

'zatem termin „narodowy”* zbytniem wzię-
ciem w opinji działaczy ludowych, zaś o
samym problemie, poza ogėlnemi rezoluoja-
mi, w ruchu iudowym niewiele dotąd dy-
,sputowano. Nie o wyraz też chodzi, lecz o
istotę rzeczy.

Chwila obecna jest szczególnie do tego
dobrana, by kwestję tę jasno postawić, Na-
ród, to rzeczywista rzeczywistość, ludzkość
nie składa się bowiem z jednostek, lecz z
narodów, t. j. ludzi związanych pochodze-
niem, wspólnoscią krwi i t. d., coraz wy-

raźniej w całym świecie gruntują się pań-
stwa, jako najwyższe organa tychże. I nic
dziwnego, że gdy ludzkość tak ciężkie prze-
bywa czasy, coraz silniej podkreśla się po-
trzebę rozstrzygania wielkich kwestyj ży-
ciowych pod kątem widzenia całości dane-
$o narodu, choćby kosztem nawet znacz-
nych ofiar jednostki, Znaczenie siły, wypły-

  

Rein,rs
Ludowe ziola lecznicze

na kiermaszu šwietojanskim.

 

Wśród towaru, jaki można oglą-
dać na kiermaszu świętojańskim, po-

ła lecznicze  Zwyczajem, uświęco-
nym już wieloletnią tradycją, zasia-
dają w tym dniu wieśniaczki chodni-
ki i ulicę p'zy kościele św. Jana, za-
chwalając niniej lub więcej umiejęt-
nie, obłicie rozłożone wokół siebie
zioła lecznicze. Różnorodność eks-
ponatow jest wielka. Rośliny, które
tam można spotkać pochodzą z oko-
lic Wileńszczyzny; niema wśród nich
środków niebezpiecznych, trującuch,
Dostarczane są przeważnie w stanie
świeżym, jak rumianek, skrzyp pol-
ny ; łąkowy, podbiał, niemniej jed-
nak spotykamy i wyszukane części
rośnie, jak np. pokrajane klącze
tataraku, znanego jeszcze w języku
ludowym pod nazwą „ajeru*, !ub
korzenie „gensiany”, czyli szczawiu
wodnego.

Wogóle można tam znaleźć sku-
teczny środek według zapewnień
sprzedawczvń, na wszelkie dolegli-
wości ; cierpienia, a więc na kaszel i
cierpienia płucne — liście podbiału,
płucnik, mający również nazwę
mchu islandzkiego, na cierpienia
nerwowe dobremi będą korzenie wa
lerjanowe, przy dolegliwościach zaś
żaiądkowych skutecznym okaże się
korzeń wspomniany już żensciany.

Obok zićł o charakterze czysto
leczniczym można wyodrębnić gru-
pę środków o własnościach kosme-
tyczno - leczniczych. Należą tu klą-
cza tataraku, których napar wodny
stosuje się do pielęgnowania wło-
sów. W tym samym celu używa się
również rumianek oraz pączki topo-
lowe.

Na poczekaniu możemy wyczer-
pująco poiniormować się u sprze-
dawczyń co do formy i sposobu, w
jakim należy dany środek przyjmo-
wać. Poczciw> wiešniaczki powie-
dzą nam, jak przygotować napar
wodny, bądź wyciąg wódczany i pić
pewną ilość razy na dzień, bądź w
razie potrzeby. Wszakże wyciągi al-
koholowe według ich zapewnień są
doskonalszą formą leku od naparów
wodnych, albowiem alkohol jest lep-
szym rozpuszczalnikiem składników
działających w surowcu. Fakt niniej-
szy znajduje potwierdzieni w lecz-
nictwie oficjalne.

Należy zaznaczyć, że wystawione
na kiermaszu zioła znajdują popyt.
Spostrzegawczy widz łatwo dojrzy
wśród kupujących nietylko przed-
stawicieli z iudu, lecz nierzadko i in-
teligencję.

WILEŃSKI

o idei narodowej.
wającej ze świadomości narodowej danego
społeczeństwa, zaczyna wszędzie być do-

ceniane, Wprawdzie prądy iaszystowskie
w poszczegolnych krajach niewątpliwie
przesadzają w nacjonaliźmie, niemniej nikt

nie może nie dostrzec, że ruch narodowy
coraz szerzej sozlewa się po całym świecie,

wnikając w plębiny poszczególnych społe-
czeństw.

Także w Polsce unarodowienie obej-
mować będzie coraz szersze masy polskie-
go ludu i otworzy potężne źródło energji

zbiorowej w tem zespoleniu sił jednostki z

narodem. Potęgą niepokonaną będzie Pol-
ska nie wtedy, gGy miljony ludzi zamieni
w żołnierzy i zaopatrzy ich w broń lecz
$dy obok teg: każda jednostka uświadomi
sobie dostatecznie, że jest członkiem naro-

du i że narodowi wszystko zawdzięcza że

z tego ścisłegc związku z narodem na nią

spłynie siła ;, wzmacniająca, która całość

narodu przeołrazi w wielką potęgę. Oto
źródło patrjotyzmu szerokich mas... ;

Nadejdzie chwila, gdy na różnego ro-
dzaju faszyzm; w całym świecie zjawi się
reakcja i ludzie wrócą do demokracji, upo-

rządkowanej społecznie i gospodarczo. Wy-

jątku pod tym względem nie będzie stano-
wiła także Polska. Stanie się to zapewne
na gruncie nowego ustroju gospodarczego,

a może i politycznego. Ale także i wtedy w
życiu naszem podkreślać się będzie znacze-

nie związku pomiędzy jednostką a naro-
dem, ów związek krwi, związek myślowy i

uczuciowy. Na drodze do powszechnego
unarodowienia społeczeństwa zarysowują
się następujące zadania:

1. Wytwo:zenie możliwych warunków
społecznych.

2. Odpowiednio pokierowana akcja wy-

chowania publicznego za pośrednictwem
szkół.

3. Dostosywana do potrzeb narodu po-

2

śmiałe Wyczyny naszych sportowców.
BRONISŁAW& STASZEL POLANKÓWNA

Od kilku dni oczekiwaliśmy wciąż przy-

jazdu Bronisławy Staszel Polankówny, któ-

ra, zwiedzając rowerem Polskę, miała p.zy-

jechać również i do Wilna.

Wczoraj właśnie wieczorem zjawiła się

u nas w Redakcji młoda osoba, ubrana po

męsku, w granatowe krótkie spodnie i

modną zielonkawą bluzę.
— Brońcia Staszel Polankówna.
— Witam panią. Jak się jedzie? Co

słychać?

Spotykamy się jak storzy znajomi, a

w zasadzie nic znamy się przecież.

Kłaniam się więc grzecznie i przedsta-
wiam się. Siadam natychmiast do biurecz-

ka, by skreślić kilka słów.

Zan'm jednak przystąpię do właści-
wego wywiadu, — na wstępie kilka słów
o samym о8и

Polankėwia — to mistrzyni Europy w

narciarstwie, to pupilka społeczeństwa nar-

ciarskiego, ulubienica tłumu, zbierającego

się na zawodach, chluba sportu polskiego.
Obok Walasiewiczówny i Wajsówny jest

najpopalarniejszą sportsmenką.

Wygląda — młodo, o bardzo młodo.
Wygląda morowo. Jest opalona i co

najważ iejsze uśmiechnięta. Z oczu tryska

radość życia. Jest zadowolona z siebie,
Ma moc wrażeń.

Z prawego boku widnieje kindżał za

pasem.
— Oho...

wojak!?

— Nie, gdziežby, to tyłko do chleba.
W kieszeni mam rewolwer z którego raz

już korzystałam, bo pod Toruniem zau-
ważono, że jestem kobietą jadącą samotnie,

i chciauo mi zrobić „owację”.

— A ile dni pani juž jedzie?

z pani — pierwszorzędny lityka wewnę*rzna, zwłaszcza gospodarcza.

4. Ograniczenie wpływów żydowskich.|
5, Ochro1a polskości na kresach Rze-'

czypospolitej“. |

Podobnie, jak rozważania „Pia-'
sta” z ubieżiego tygodnia o sprawie
żydowskiej, tak i obecnie o idei na-
rodowej są obiawem ruchu pojęć 

da Gakąseh

równie zajmującego, jak dodatniego..

/

WODKI

do stolu WINA”

dokawy LIKIERY

 
było i rozpowszechniane wśród ludu
od najdawn.ejszych czasów.  Czło-

muzyczna czesne miejsce zajmują ludowe zio- wiek dochovził ao poznania wartości
, leczniczej niektórych roślin, wie-
dziony samozachowawczym instyn-
ktem. Obiaw podobny możemy
stwierdzić :ównież u zwierząt. Za-
obserwowat.o, że niedźwiedź w pew
nych stanach chorobowych  zlizuje
ściekającą z pni drzewnych żywicę,
bądź zjada igły sosnowe, które to
rzeczy zawierają składniki dziala-
jące swoiście na organizmie. Rów-
nież często można widzieć kota lub
psa, zjadająceśo pewne gatunki tra-
wy. Zwierzęta ie są, jak wiadomo,
mięsożerne, a fakt zjadania przez
nich trawy nasuwa przypuszczenie,
że objaw ten wypływa z potrzeby
organizmu i nie jest bezcelowy i że
trawa zjadana odegrywa rolę leku.

Dość już powszechnie znanym
jest fakt, ze stosowanie pewnych
ziół w różnych dolegliwościach na-
szego orgai:.zmu jest celowe. Stoso-
wanie to musi być jednak racjonalne,
to znaczy w odpowiedniej formie, za
wiedzą i z przepisu lekarza, który
jest jedyną wyrocznią w kwestji na-
szeżo zdrowia. Obecnie sprawa fyto-
terapji czyli leczenie zapomocą roś-
lin, zaczyna nabierać coraz większe-
$o znaczenia ; lekarze poświęcają jej
sporo uwagi. Zainteresowanie opinji
lekarskiej 1 świata naukowego  zio-
łami leczniczemi powinno wzrosnąć
również z innych przyczyn jeszcze,
a mianowicie w celu przeciwdziała-
nia i sparaliżowania tak szkodliwe-
$0 czynnika, jakim jest znachorstwo.
Plaga ta, będąca jednym z ostatnich
śladów okresu barbarzyństwa i ciem
noty człowieka, jest dzisiaj jeszcze
dosyć rozpows:echniona. Do pod-
trzymania jej przyczynia się w znacz
nym stopni: samo społeczeństwo,
niekiedy nawet inteligencja, Nie-
żadko zdarza się, że pacjent, który
czas d;uższy leczył się u lekarza, na-
razie bez widocznego skutku, traci
w końcu doń zaufania, jak i do całej
medycyny, a udaje się do znachora,
który karmi go ziołami. Niekiedy
przynosi mn to ulgę, jakże jednak|
często koniec jest o wiele tragicz-
niejszy dla zdrowia a nawet życia
pacjenia.  Znechorzy używają bo-
wiem często w swojej praktyce zbyt
silnie działających albo nawet tru-
jących roślin, przyczem nie znając
bliżej ich działania ani wielkośc: da-
wek, zamiast ulgi powiększają i
sprowadzają nowe cierpienia, nie-
kiedy kończące się śmiercią pacjen-
ta.

W.iK. „eczenic zapomocą ziół znane|  

REKIN W

Rzadko kto z przybywających do
Ameryki Polaków miał tak „doskonałą

prasę”, jak nasi śmiali żeglarze por. Bo-
homole: i Šwiechowski, którzy — jak

wiadomo — udali się w podróż naokoło

świata na zwykłej żaglówce. Cała prasa
nowojorska zamieściła ich fotografje, fo-

tograiję łodzi i obszerne z nimi wywiady.

Por. Bohomolec przyznał, że na tę fanta-

styczną wyprawę przez Ocean wybrał się

bez żadnego doświadczenia, Podczas 42
dni trwającej podróży z Plymouth do
wysp Bermudzkich byli oni odcięci zupeł-
nie od świata, Kierowali się wyłącznie
prymitywnemi instrumentami, jak  Sek-

stans, kompas i ręczny zegarek. Podczas

długiego pobytu na Bermundach por. Bo-
homolec leczył się na chorobę serca, któ-

rej się nabawił podczas długich wędró-

wek po Oceanie. Z Beimundów polscy
żeglarze udai się do Nowego Yorku.

Podróż ich trwała 10 dni, Wkrótce po o-

Walki na
Z Dalek:ego Wschodu znów pły-

ną wieści o walkach, powstaniach,
nawet o rzesiach, Tym razem docho-
dzą krwawe wiadomości nie ze
wschodnich cześci Chin, gdzie roz-
grywają się walki chińsko-japońskie,
ale z dzielnicy zachodniej zwanej
Turkiestnem chińskim. Rolę czynną
w rozgrywających się tam wydarze-
niach odgrywa Anglja.

Ofiary.
NA RZECZ POMOCY MŁODZIEŻY

NARODOWEJ
złożono do rozporządzenia N.O.K.:

P. Burhardtowa złożone do jej
dyspozycji ©0 zł, W. i zł., S. 1 zł,
Kownacka 5 zł., ksiądz N, N. 10 zł.,
d-rowa Świeżyńska 20 zł., N.N3 zł,,
K. 2 zł, Andrukowicz 5 zł, N.N.
10 zł, N.N 1 zł., D. 2 zł, Ż. 10 zł,
M: 5-zł, W X.-2 zł.

 

 

 

Wycofanie starych 5-złotówek.
W. Dziezniku Ustaw R, P. Nr 52

z dnia 22 bm. ukazało się rozporzą-
dzenie ministra skarbu z dnia 4
czerwca br. o wycofaniu z obiegu
5-złotowych monet srebrnych. Na
podstawie lego rozporządzenia 5:zło
towe monėiy srebrne, emitowane na
podstawie rozp Prezydenta Rzplitej
z dnia 5 listopada 1928 r., tracą moc |
prawnego środka płatniczego z
dniem 30 września 1934 r. Od dnia
1 października br. do dnia 30 wrześ-
nia 1936 r. monety powyższe wymie
niane będą oraz przyjmowane w ka-
sach urzędów skarbowych oraz od-
działach Banku Polskiego. Po 30
września 1936 r. obowiązek wymiany
ustaje. į

Tipai nių Sprzedawać
we wszystkich sklepach.
Miristerstwo Skarbu wydało 0-

kólnik w sprawie handlu zapałkami.
Ministerstwo wyjaśnia, iż wobec ska
sowania dotychczasowych  przepi-
sów koncesyjnych, wszystkie sklepy
mogą handlować zapałkami pod wa-
runkiem uprzedniego zgłoszenia na
trzy dni naprzód przed rozpoczęciem
sprzedaży we właściwym urzędzie
kontroli skarbowej.

teipCZо ооеннн

Sala do Wynalecia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.——

 

W REDAKCJI „DZIENNIKA WILENSK.“

— Wyjeczałam z Zakopanego 24 kwie-
tnia, ale na rowerze kręciłam tylko 20 dni,
Rower mój jest zwykłym klekotem. Na
lepszy nie staż mnie było, a klub mój „So-
kół” nie raczył jakoś moją podróżą do-
okoła Polski biiżej zaopiekować się. Wy-
jechałam nawet bez dokvmentów. Dość
często muszę kleić gumy, które pękają mi
prawie codziennie.

Muszę się przyznać, ze jestem zuaną

i że wszędzie przyjmują mnie nadzwyczaj
gościnnie.

Zwiedziłam już część _ Małopolski,

Wielkopolski, Pomorze, Kujawy, Podlasie

i część Wileńszczyzny.

— A czy można wiedzieć, dokąd pani

teraz pojedzie i na kiedy przewidziany jest
finał tego ciekawego raidu?

— Pojadę teraz do Narocza, a potem

wzdłuż granicy do Lwowa i Zakopanego.
Raid zakończę w sierpniu.

— A jak jest z noclegami i jedzeniem?

— Żyję mlekiem, a nocować staram
się w większych miasteczkach. Na całej
trasie mam mcc znajomych koleżanek, któ-

re uczyły się u mnie na kursach narciar-
skich w Zakopanem. Koleżanki opiekują
się mną nadzwyczaj serdecznie.

Rozmowa nasza staje się coraz bar-

dziej „iachowa*, ale niestety muszę prze-

rwać, bo nawał pracy nie pozwala na

dłuższą pogawędkę.

Wpisuję do sztambucha dedykację i

żegnam się do jutra.

Dzis mamy jechać do Trok, iotografo-

wać się, być w radjo i coś niecoś jeszcze

napisać przed odjazdem z Wilna.

Wczoraj otrzymałem obietnicę, że

Brońcia przyjedzie do nas wzimie na narty.

Jarwan.
 
ŻAGLÓWCE.

puszczeniu wysp wpadli w trzydniową
|ciszą morską. Dla zabicia czasu usiłowali
łowić ryby xe prowizoryczną wędkę, zro-

bioną z wieszaka na ubranie. Ku ich
przerażeniu  złowili rekina, który na
szczęście urwał się i uciekł. Będąc już
niemal u kresu swej podróży, tj. niedaleko

portu nowojorskiego, łóź ich o mało nie

zatonęia; wpacła bowiem w wir wielkie-

go parowca, jadącego z Europy do
Ameryki i przez blisko godzinę żaglówka
płynęła „przylepiona* do kadłuba okrętu.

Dopiero, gdy parowiec się zatrzymał,
jacht mógł od niego odpłynąć.

Por. Bohomolec, który jest oficerem

w czynnej służbie, oczekuje w Nowym

Yorku na przedłużenie swego urlopu. Je-
żeli wiadze wojskowe udzielą mu dalsze-
go urlopu, wybierze się on wraz ze swym
towarzyszem podróży м odwiedziny do
polonji amerykańskiej. 

„—

Pamirze.
| Już od 2 lat Turkiestan chiński,
leżący na wschód od płaskowzgórza
Pamiru, staowi teren nieustającego
wrzenia, w którym ścierają się wpły
wy angielskie j rosyjskie. й

Turkieston chiński to ziemia pu-
styń, przerywanych dużemi żyznemi
i bogatemi oazami; wśród nich rozwi
nęły się ośr”dki handlowe — miasta
tego rodzaju — Kaszgar, Dżarkent i
Chotan, od wiel:ów prowadzące han-
del z Rosją, Indjami, Tybetem i środ
kowemi Chinami,

Byi okres, gdy ziemie te stanowi-
ly niepodległe państwo, na czele któ
rego stał książę Jakób Beg, W roku
1887 samodzielny książę został zli-
kwidowany, a kraj wcielony do Chin
Stało się to wszystko za wyraźną
zgodą a może i z pomocą Anglji, któ-
ra wobec antagogizmu z Rosją wspie
rała od wielu la. wpływy chińskie w
Kaszgarji żraniczącej z [ndjanami,

Rozgrywa się tam bowiem od-
wieczna walka więdzy osiadłą lud-
nością miejską, złożoną z Sartėw
(tak samo jak w Turkiestanie rosyj-
skim) i Ujgurów, a koczownikami ze
szczepu Kara-Kirgizów i Dunganów.

Szczepy te oddawna stanowią
prawdziwą plagę dla kupców, prowa
dzących karawany przez stepy Tur-
kiestanu. W ostatnich czasach nie
można było odbywać tych wędró-
|wek inaczej jak pod osłoną silnych
oddziałów zbro,nych.

| | Przed paru tygodniami, gdy w
Kaszgarze pod protektoratem Anglji
usadowił się niezależny rząd Turkie-
stanu, oddziały Dunganów wtargnę-

Iły do stolis.y i po krwawej bitwie
zdobyiy ją, lkonsulat Wielkiej Bry-
tanji zosta! rozgromiony, gdyž tam
ukrywał się „niezależny” rząd.

Przed zdobyciem stolicy zajęli
Dunganowie pod wodzą Maczinga
oazę Jang'szar i wyrżnęli tam w
pień -2 tysiące miejscowej iudności
ze szczepu Ujżurów.

Sztandar Wielkiej Brytanji nigdy
nie doznał w Azji takiego despektu,
jak w Kaszzarze i gmach konsulatu
zdemolowany, urzędnicy zabici jub
ranni, a życie handlowe miasta - о-
> (tak się zwie Kaszgar) zamar-

о,
Wielka Brytanja szykuje w pobli

skim Kaszn»rze ekspedycję  zbroj-
ną, która miałaby na celu poskro-
mienie Dunganćw iosadzenie na tro
nie Kaszgatji jakiegoś księcia.

Wątpliwe jest jednak, aby zain-
teresowana w losach tych ziem Ro-
sja dopuścia do takiej wyprawy.

WI każdym razie zapaliło się na
Dalekim Wschodzie nowe ognisko
sporėw, kt're nieprędko wygašvie, 

 

 



Z KRAJU.
Nowy starosta święciańsk!.

Nowomianowany starosta świę- : urzędowani: po uprzedniem zamel-

 

ciański, 
p. Starusław Dworak w po-, dowaniu się i przedstawieniu panu

n.euziałek, dn. 25 czerwca rb. objął Wojewodzie W:leńskiemu.

468 chorych na choroby zakaźne w pow.
brasławskim.

Na terenie pow. brasławskiego , spisu na dzień 20 bm. na terenie ca-

przeprowadzono ogólną lustrację sa- łego powiaiu znajduje się 468 cho-

nitarną wraz ze spisem chorychna ;rych.
Według,27 proc. koviet i 10 proc. dzieci,kilę i choroby zakażne,

Wśród chorych jest ołkoło

Nieudane włamanie do kościoła w Kalwar]i.
Do kościoła w Kalwarji pod Wil- ników

nem  usiłowało włamać się kilku
sprawców, którzy w przedsionku
rozbili dwie skarboki, skąd zrabo-

Do wnętrza kościoła zło-
czyńcy nie dostali się, gdyż zostali
spłoszeni.

Powiadomiona policja zarządziła

wali większą sumę, złożoną jako poszuxiwanie za świętokradcami.

ofiary na kościół przez rzesze pąt-|

zajście podczas chrztu baptystów.
We wsi Robczaki, gm. ostrow-

skiej, w cza:ie chrztu kilku włościan
przez baptystów, doszło do zajścia,
podczas którego grupa kobiet
uzbrojonych w kije i kamienie za-

DZIENNIK MILENSKI

SPORT
DZIŚ LEKKOATLECi WILNA

WALCZĄ Z С.1. №.Е.
Na stadjonie Ośrodka W. F. na Pió-

romoncię odbędzie się dzisiaj o godz 16

nadzwyczaj ciekawy mecz lekkoatletyczny
C. L W. F. — Wilno.

I Mecz ten jest o tyle ciekawy, że ze-

społy są prawie równe, śdyż obok zna-

| mych zawodników C.1.W.F. są równięż
i słabe siły. Walka zapowiada się więc

b. interesująco.

Leskoatleci C. L W. F. zabawią w
, Wilnie tylko jeden dzień. Jadą oni do
| Brasławia na obóz sportów wodnych.

WYNIKI WYŚCIGOW KONNYCH.

Wczorajsze wyścigi konne były pod

każdym wzgledem bardziej udane od nie-
dzielnych. Na torze mielismy więcej słar-

tującyca komi, a i na trybunie było nieco

większe ożywienie.

Słowem, powoli zaczyna ożywiać się.

№ święta będzie napewno 100-procentowe

powodzenie.

W dalszym jednak ciągu tor pozosta-
=. * * |

wścieczone kobiety usiłowały po- | wia wiele do życzenia, a trasa biegów na-
topić „chrzcicieli'*. Dzięki szyb-
kiej pomocy zdołano wyrwać z rą
tłumu kobiet pobitych i nieprzy-
tomnych sekciarzy. Są to Jan Krzy-

atakowała trzech sekciarzy, bijąc, wiecki, Mirosław Grześko i Andrzej

ich dotklrwie. a następnie roz- | Luba, :

Swietokradca poniósł śmierć z przestrach

W. Niezabytowcach do kaplicy
cmentarnej prawosławnej włamali

się nieznani sprawcy, którzy po roz-
biciu skarbonek i ołtarzyka zrabo-
wali cenniejsze przedmioty, poczem

zamierzali odwalić grób, gdzie rze-

komo znajdować się miały skarby.

W czasie iego złoczyńcy zostali
spłoszeni przez stróża cmentarnego.
Kiedy święiokradcy poczęli uciekać,
jeden z nich wpadł do otwartego
grobu i z przestrachu zmarł Przy

zmarłym nie znaleziono żadnych do-

kumentów.

«Człowiek leśny» od dwóch lat pokutował
w ziemiance.

W lasach puszczy Rudłowskiej
znaleziono napół przytomnego 48-

rzekomo za pokutę. Tymczasem tra-
'wionv niedosta!kiem i chorobą, za-

letniego Władysława Sarnowa, mie-,
szkańca hutoru Rudłowicze, który

od dwóch lat opuścił hutor i za-

mieszkał w starym okopie z czasów

wojny świaiowej. Sarnow zamierzał

w ziemiance przebyć aż do zgonu,

mierzał udać się do wsi celem otrzy-

mania pomocy lekarskiej, lecz wy-

cieńczony padł w lesie i z pewnością

by zmarł, gdyby nie pomoc wieśnia-

czek, zbierających jagody.

Poniósł śmierć pod kołami pociągu.
Na linji kolejowej Wilno—-Lida

na 23 klm. został zabity przez po-
ciąg osobowy zdążający do Wilna
64-letni Konstanty Żardecki, miesz-
kaniec wsi Tataryszki, gm. solecz-
nickiej.
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Im. Gen. Żeligowskiego
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Już dziś na scenie
WYSTĘPY ZNAKOMIT
(chóry męski i mieszany) po
LUDWIGA. W programie przegląd pieśni (oryginalnej)

w języku polskim, ukra'ńskim, białcruskim, rosyjskim,

Żardecki w krytycznej chwili
pędził prze: tor bydło i skutkiem

nieostrożnosci dostał się pod loko-
motywę, która $0 rozszarpała na
drobne części.

hebrejskim ilitewskim. Pregram w afiszach.

sus. DOUGLA

Wspaniały nadpregram:

i eiektowuej
wystawy
Dotąd niewidziane wyjątkowo ciekawe zdarzenia

S FAIRBANKS i BEBE DANIELS
«W POGONI ZA KSIĘŻYCEM».

kowe CENY od 25 groszy!

| przełaj jest pełna jam i wyboi. Konie ka-

leczą nogi, a jeźdzcy spadają z koni jak

| gruszki z drzewa.

| W gonitwie pierwszej naprzelaj na 10

| startujących koni zwyciężył rtm, Nestoro-

wicz na „Wodzu“ przed por. Cieplakiem i
por. Tudziūskim,

W gonitwie drugiej o nagrodę p. L

' Bohdanowicza zwyciężył p. Gromnicki na
„Ortelu' przed p. Miklewskim i p. Gosz-

| czyńskim.
W biegu wojskowym naprzełaj o na-

grodę 13 p. ui wileńskich na 8 koni zwy-

ciężył niespodziewanie por. Kozicki na

„Žadnym“ przed por. Sucheckim i rtm.

Kulikiem.

W gonitwie czwartej z płotami zwy-

ciężył „Atylla — p. Tudziński.

W ostatniej gonitwie dnia © nagrodę

p. J. Houwalcta walka rozegrała się na

trasie 3000 mir, Zwyciężył p. Goszczyński
na „Iwanie II przed „Drogą* — por. Boh-

danowicz.
Najwyższy totalizator 34 zł. 50 śr.

Następny dzień wyścigów 29 bm. w

piątek c godz 15.

WYNIKI ZAWODÓW STRZELECKICH.

W zawodach strzeleckich Ogniska
uzyskano nas!ępujące wyniki: 1) Leganek
356 pkt. 2) Subotowicz 353 pkt., 3) Skoru-
powicz 320 pkt. na 400 możliwych.

W zawodach tych uczestniczyli nie-
tylko wilnianie, ele również zawodnicy
przybyli z prowincji. 

gedz. 9,30 na ekranie:

BANKSA | BEBE BANIELS
„W POGONi ZA KSIĘ2YCEM“

Film ilustruje wileński zespół smy-
czkowy. Wstąp 28 gr.

w najnowszym, przepięknym fl-
mle pełaym humcerwv, (napięcia

Światowe oraz konkursowe dodatki dżwią-

elzela wytwórni

 

WA"NE ZEBRANIE DZIENNIKARZY
SPORTOWYCH.

Tegoroczn: walne zebranie dziennika-

rzy sportowych różniło się tem

przenich zebrań, że było w nim mniej po-

ruszanych spraw osobistych, a  zastana-

wiano się poważnie nad kwestją zawodo-

wej pracy dziennikarskiej.

stanowienie zwalczania tych wszystkich,

którzy bezpłatnie pracują w charakterze
sprzwozdawców sportowych w  poszcze-

gólnych pismach. Moment ten jest bardzo

cji związku. 4upelnie więc słusznie posta-

nowiono  bojkotować tych wszystkich
członków, k'ėrzy z tych czy innych
względów pracują honorowo, wówczas

gdy w szereż.ch zrzeszonych dziennikarzy

zaczyna szerzyć się bezrobocie.

Walne zebranie przyjęio również no-

wy statut związku, który wprowadza

szereg zmian zasadniczych co do przyjmo-

wania powych członków itd.
Zebranie zagaił p. Nieciecki, Prze-

wodniczył p. Laudyn. Sekretarzował p.

Lachowicz.
W wynika tajnego głosowania jedno-

głośnie został obrany na prezesa związku

p. Nieciecki, a do zarządu weszli pp.
Laudya, Wiguszyn, Lachowicz i Urma-

cher, Do komisji rewizyjnej pp: Kowalski;
Preiss i Stryłowski, a do sądu koleżeń-
skiego pp: Laudyn, Urmacher i Wiguszyn.

Wileńscy dziennikarze sportowi u-
chwalili starać się by do Wilna zostało

wyznaczone najbliższe walne zebranie
Polskiego Związku Dziennikarzy  Spo:to-
wych. Chodzi o względy propagandowe,

jak również 0 zapoznanie szerszego ogółu

dziennikarzy 4 pracą, a raczej warunkami

tej pracy w Wilnie, które jak wiemy nie
są do pozazdroszczenia.

Oddział wileńskich dziennikarzy spor-
towych mieści się przy ul. Jaśielioń-

skiej 7—7. tel 13-78, od 15 do 16.

STRASZLIWE BŁĘDY SPORTOWE
P. A. T.

W dziale sportowym Polskiej Agencji
Telegraficznej spotykają się coraz częściej

horendalne wyrost błędy, świadczące o
braku fachowości, i tak ostatnio w biulety-

nie sportowym podano, że Ognisko wiień-
skie pokonało w piłce nożnej drużynę

ż. А. К. $. 2:1, wówczas gdy Ż. A, K. 5.
zremisował z Ogniskiem 1:1.

Mniejsza jednak o wyniki. Zwrócić
trzeba większa uwagę na styl. Oto wczo-

raj czytaliśmy w sprawozdaniu z regat

gdańskich taki zwrot „bieg dwujek bez
trzymania”.

Co to jest za bieg? Jakie trzymanie? 
   

= Nałeczów
ZAKŁAD LECZNICZY
Letni ryczałt kuracyjny
3-tyg. już od 24. 220,—
łącznie z zabiegami.

Warszawe, 89Irformaeje: Koszykowa

na 7, tel. 53138

| zrekonstruowa

! szych okresach geologicznych łączyły kon-

od po-

| wschodziemi, między Anglją a Grenlandją,

ważny, $dyż zagraża on istocie egzysten- |nią a zachodnią Antraktydą. Niezupełnie

m. B
tei 809-50 I Zw. Uzdrowisk Polskich, Bodue'

27504

POMOSTY MIĘDZY KGNTYNENTAMI.
Oddawna już starają się geologowie

pomosty, które w dawniej-

tynenty. Prof. Arld donosi w „Umschau* o

nowych pracash w tym kierunku dwuch ge-

ologów amerykańskich, Ch. Schucherta i B.

Willisa. Obaj uczeni przeprowadzają bada- |

nia nad formacją permską, której właści-|

wości klsmatyczne przypominają czasy dzi-|

'Gwineą, między Madagaskarem a Indjami

między Syberj, a Alaską i między Patago-

rozwinięty by! pomost indoaustralijski. Po-

między północnym a południowym pasem

' lądowym znajdowało się Morze Śródziem-

 

| To chyba ma być bieg dwujek bez

sterników.

| Ciekawi jestesmy kto za fe rzeczy

w P. A. T. odpowiada, bo doprawdy
więc wynikiem jaxichś niedociągnięć spor-

wać się.

PO REGATACH W GDAŃSKU.
Rok temu po regatach na rzece Aa w

Rydze, gdy p zegrali wileńscy wioślarze w

walce z osadami klubu Germanja z Królew-

ca, rozszedł się po wszystkich przystan-

kach klubów polskich pomruk niezadowo-

lenia i żalu, że startowali wilnianie, którzy

przegrali. Mówiło się wówczas, że należa-

ło wysłać osady z Warszawy, Bydgoszczy,

Poznania.
Nam jednym było tylko wiadomo, że

Germania repiezentuje b. wysoki poziom

ne, otaczające cały glob ziemski, Tego ro-
dzaju rozgraniczenie lądów i mórz wywo-

łało w iormecji permskiej okres lodowy,

który dotknął głównię Amerykę poludaio-
wą i Ausiralję. Ciepłe prądy równikowe nie
mogły bowiem skutkiem barjery lądowej

dotrzeć na południe.

Geaoiog angielski L. Spence zajmuje się

zagadnieniem Lemurji, mitycznego lądu, któ

Wynikiem tych zastanawiań było po- , Siejsze. Zdaniem Schucherta istniaio wėw- ry zatopął w Oceanie Spokojnym. Spence

"czas poiączenie lądowe między Brazylją a przyjmuje na terenie oceanicznym dwa

wielkie dawne koGtynenty. Jeden obejmuje
całą Indonezje i Melanezję od Sumatry i

Filipinów, aż po Nową Kaledonję i Nowe

Hebrydy. Drugi sięga od Ncwej Zelandji
poprzez wyspy Fidżi, Tonga i Samca, aż
do wysp Hawajskich. Do tego przyłączają

się większe wyspy dokoła Yap, Oleu, Po-
nape, a szczególnie dokoła wyspy Wielka-
nocnej. Spence przypuszcza, że nowe lądy

istniały jeszcze za czasów ludzkich i, że
odegrały one ważną rolę w rozwoju rodu

ludzkiego. Dowodzą tego wspaniałe budo-
wle negalityczne na wyspie Wielkanocnej,

na wyspie Ponape i t. d. Ruiny opuszczone-

go miasta Melalanim na Ponape obejmują

11 mil kwadratowych, podczas 4dy cała
wyspa obejmuje dziś tylko 340 kilometrów

kwadr.
Proi. Arldt podkreśla, že geologowie

amerykańscy przyjmują istnienie pomostu

lądowego na południowym Atlantyku, Prze-

mawialoby za tem podobieństwo zwierząt
lądowych i morskich w południowej Ame-

ryce i Airyce *

 

Od 11-tu lai istniejąca szkoiu „ŻRÓ-
DLO PRACY“ z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu sportowy, ale wikt temu nie chciał wierzyć,

uważając wiośiarzy wileńskich za skończo-

nych „patałachów”.
Otóż ubiegłej niedzieli w Gdańskn na

starcie obok wioślarzy z Królewcem sta-
nęli wioślarze Warszawy, Bydgoszczy i in-

nych klubów, które na własnej skórze

przekonały si*. że Germania posiada rze-|
czywiście dob ych wioślarzy.

Przegrana wilnian w Rydze nie kyla
więc wynikiem jakiejś niedociągłości spor-
towo- organizacyjnych, a zwykłą walką.

Z silniejszym przegrać nie jest żadnym

wstydem, ale trzeba mieć respekt i umieć
uszanować każdy wynik sportowy.

Światowy rekord na szybowcu.
NOWY JORK. (Pat). Amerykanin

Ryszard Po:.t pobił światowy rekord
długości na szybowcu przebywszy
155 mii w 6 godz. 10 min, Zdaniem
prezesa anierykańskiego towarzy-
stwa szybowcowego rekord Niemca
Gróunoffa, który w swoim czasie
przebył 165 mil, jako nieoficjalny
jest nieważny.
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ogłasza: 1. Konkurs na pos
gminnego w Mielewianach

clańskiego.
Bliższe lnformzc'e oraz składa: 

LU r. b,

dzimierzu, Kowlu, Szacku

 

dnictwa
przy Wileńsko Nowogródzkie] Izbie Lexarskiej

е podań w Kance=
1аг lzby Lekarskiej (Wlieńska 25 —

pca

oraz 2. podaje do wiadomości iż są wol-

ne posady lekarskie w Równem, Wło-

łekarzy rejonowych w Funduszu Pracy
w wej. Wełyńskiem.

i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dia dorosłych —

' codziennie od godz. 9 — 1.
Zarząd Rady Certralnej
Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego 4 Paulo.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,83—124,14—123,52. Berlin 203,50
—204,50—202,50. Gdańsk 172,70—173,13—
172,27. Holancja 359,50—360,10—358,60. Ko-

penhaga 119,10—119,70—118,50. Londyn
26,65—:6,78—20,52 Nowy Jork 5,295/+—
5,325/+—5.26*/+ Nowy Jork kabel 5,30*/s—
5,33'/:—5,27'/: Paryż 34,95—35,04—34,86.
Praga 22,01—22,06—21,96. Stokholm 137,45

—13815—136,15. Szwajcarja 172,48—172,91

172,05. Włochy 45,26 — 45,38—45,14.
Tendencja niejednolita.

Akcje: Rank Polski 87—86,50. Cukier
W-wy 15. — Tendencja utrzymana.

Papiery procentowe: Budowlana 44,135
5 proc. konwersyjna 65—64,90. Dolarowa
12. Dolarówe.v 53'/4. Stabilizacyjna 67,13—
66,88. L. ziemskie 48

 

        S EPA:

racy Młody człowiek,
znejdujący się w bardzo
krytycznych waruokach
materjalnych, poszukuje
pracy w mieście lub na
wsi, zeznsjomiony # рга-
cą biurową, pisze na ma-
szynie, z ahęcią przy|-
mie każde ofłarowana
zejęcie. ©ferty proszę
kierować do red. t. gaz
pod „R.“ albo Krzywe
Koło 27—3. — 2(г

Osoba średnich Ist po-
szukuje ргесу na przy-
<: odrącą posįrda reko:

3) dn dnia 11

1 4 posady

 

W Następnym programie: Ostatnia <ZIEMIA BRAGNIE» Rew
zdobycz produxcji sowieckiej

Ceny zniżone parter od 46 gr. Dziś! Program Nr. 4.

Na żądanie pubiiczności pożegnalne występy INY BIELICZ.

Na scemię rewja p. t „Kryzys kończy sę' Udział blorą: Mina Fedorówna, Marta Poplelewska, Starisław Go-
zdawa-Gołębiowski i Seweryn Orlicz.

Na ekranie: Potężny Wrel. gł RathHal

j NI drama: miłościIpoświęcenia p. t. «N 0 c N Y E X P R E $ S» 1 Robert Elllot.

DZIŚ! Prawdziwe orgje śmiechu

Początek seansów o godz. 4, 6.30, 8.30 I 1020,

EL) | Nejįdoweisaiejszy fm wieiklego

SUSTERAKEATOWA „„PIOŻESOT W Kabarecie.

KIKO-REWJA

Eksplozje śmiechu, huragany wesołości, purze zachwytów towarzyszą na całym świecie tej „najnowszej

COLOSSEUM*э

„SOWK NO“.

kreacj króla komików

Nad prcgram: Atrakcje. Ceny znižene od 25 gr. Pocz. o 4-ej.

CENY 03 25 GR. Dziś ni-bywały detychczas pregrami
= za komedja sezonu w-g V.

asermana Reżyserji Mac Frycza ADJUTANT JEGO WYSOKOSCI

Fiim o całe niebo przewyższa „Feldmarszałka”. W roli gł. VLASTA BURIAW.

Na scenie Całkowicie nowy Program rewjowy p. t: „Troski pracz — humor śmiech

główna rzecz".
BALET: Taniec arabski duet Grey, „Na Hawaju'—Grzybowska i trlo Grey — Piosenki

dziadowskie—Kaczorowski. Buet aktualny—Kaczorowscy. Taniec węgierski FOX wykona Trio Ne-

    
PTS
Kom. Rz

IPD"TTT p,
„ M St. Warszawy Nr. Z. F.

O. 186/34 z dn. 15-VI 34 r.

ii A dbAi i A)

APTEKA ŠWIĘ TOJAŃSKA
WŁADYSŁAWA NARBUTA.

Kupuje zioła iecznicze dla pofrzeb apteki daja
wszełnie wskazówki ich zbierania, suszenia|uprawy

WILNO, uł. Świętojańska M 2. 4

 

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

Osoba Inieligentna w
średnim wieku poszyku-
je pracy do zarządu do-
mem, wychowania dzieci
lub też prowadzenią ku-
chni zsjmowzła stanowi-
sk: kisrownicze Dobrze
polecana łask. ofer. do

įMieszkania. į
3 CE Ipokoje 4

POKÓJ
do Wyucjęcia UdablOWA
ny okao wychodzi na
egród Portowa 19 m 11.

| Różne |
 

4
NasiME AU mei TAS

BWOREK
wiejski w malowniczej
miejscowości, wode, las,
doskenałe  u.rzymanie,
przyjmie letników na b
dogodnych warunkach.
Dojazd sutobusem z Wil*
na 41 km. traktem lidz-
kim na miejsce Adres;
Ma'e  Soieczniki maj.
Bruszni a. 178—3 

LAALAMAAALAAAAMAAAAALAAAAAAAAAAAAAaaAAAAAAA aaa

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

—5

 

Wychowawezyni  zna-
Jąta frebl meted. poszu-
kuje posady może się
zająć dzlećmi w wieku
о4 2 do 10 lat. Um'e
szyć, rob gim. Poważne
Świadectwa | ref wy a*
gania b. skro ne ul. Ta-
tar ka 12 — 13m. od 1
@0 5 @. gr2

Wykwalifikowany  rolnik poszukuje posady
Rządcy lub leśniczego.;
referencje poważne. (Ul;

mendaeje zaułek Murar-
ski '3 m 3 M. O. gr3

LEBiii!
DRUKI
PILNE;

BILETY
WIZYTOWE
TAPRORZEBIA
BROSTUNY
AFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIA

1. TRIERZYŚZKIEGO
Mostowa uł. Hr.1.

Faiefon 12-44.

CENY RLSKIS,

rytło. Aktówka p t. „Prezent dla Fonsla" (Grzybowska, Janowski I Borski).

 

Boje o Chaco.
Nieustępująca wojna o Chaco

Boreal, toczaca się między Paragwaj
czykami a Boliwijczykami, raz poraz

zaprząta uwagę polityków wGene-

wie. Wiadomości, dochodzące o bo-

jach tych przedostają się też na ła-

шу prasy, lecz czytelnik nie wiele
się orjentuje w zaciętych waśniach

między dwoma sąsiadującymi ze so-

bą narodam. Ameryki Południowej.

Ciekawe szczegóły na temat za-

targu i sposobów prowadzenia walk
zamieszcza ostotnio w formie kores-

pondencji z Buems Aires „Kurjer

Poznański.
Wojna o Chaco jest to wojna pod-

jazdowa. Lytać i pisać umieją za-

ledwie oficerowie. Oni mają prymi-

tywne map; oni od biedy umieją ob-
chodzić się z mechanizmem 1u0wo-

czesnych broni i technicznych zdo-
byczy.

Dziewicza puszcza zrobiła z Pa-

ragwajczyka na'lepszego wojownika.

Krajowiec toczy nieprzerwany bój z

dziką przytcedą. Ginie słaby, a zwy-
cięża silny duchowo i fizycznie. Dla-

tego właśni+ pierwotny mieszkaniec

paragwajski z prawdziwą namiętnoś-

cią ukochał swoje lasy, dlatego.ści-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

ga najezdni! a i ginie w obronie swej
ziemi.

Teraz dopiero wychodzą na jaw
okoliczności w jakich Paragwajczy-
kom przyszio się mierzyć z przewa-
żającymi liczebnie i techniecznie Bo
liwijczykami Stwierdzono autentycz
nie, że w chwili wybuchu wojny „ar-
mja paragwajska rozporządzała tyl-
ko 700, dosiownie siedmiuset, kara-
binami nowoczesnemi. Do tego do-
chodziło zeledwie 1000 karabinów
starego typu. Cała artylerja składała
się z 12 sterych armat okrętowych,
z których z okazji świąt narodowych
strzelano ns wiwat. Amunicji było
bardzo mało, a karabiny maszynowe
iinne narzędzia śmierci mało kto w
Paragwaju widział, Główną bronią
był i pozos'eł ulubiony nóż ,„mache-
te“, służący tak dobrze do obrony,
jak i do torowania drogi w dziewi-
czej puszczy.

Boliwijcycy mieli 8-tysięczną, do-
brze wyćw czoną, zdyscyplinowaną
i uzbrojoną armję. Celem jej ofenzy-
wy było przedarcie się przez dziewi
cze lasy, zdcbycie paragwajskiej sto-
licy Asuncian į podyktowanie poko-
ju na warunkach zgėry przez rząd

ata " Drukaraia A. Łwierzyśskiego,

 

boliwijski ustalonych, W celu ułat-
jwienia tej „militarnej ekspedycji”
| założono pcprzednio w puszczy sta-
nice, które powoli zamieniały się w
twierdze. Deponowano w nich wiel-
kie zapasy troni, amunicji, żywności
i wszelkiego sprzętu wojennego.

Stąd zarsicjonowano planową o-
fenzywę. W lasach Chaco rozległy
się topory, wycinające drogi dla ar-
tylerji, pontonów i trenów. Boliwij-
czycy zamierzali bowiem całym fron
tem zbliżyć się do rzeki Paragwaju,
nad którą leżą Asuncion, oraz ważny
dla Paragwajczyków ośrodek prze-
mysłu drzewnego Casares. Bazą o-
peracji byia silnie ufortyfikowana
stanica Bagiteron, leżąca strategicz-
nie dogodnie dla 200 kilometrowego
frontu boliwijskiego. Tutaj zbiegała
się sieć dróg i kolejek polnych, tutaj
też był główny arsenał broni i amu-
nicji,

Pierwsze manewry zaczepne od-
były się z pełnem powodzeniem Zdo
byto kilka wysuniętych posterunków
paraśwajskich i posuwano się po-
woli w kierunku wschodnim, Akcja
zapowiadała się pomyślnie. Boliwij-
scy generałowie, wiedząc o niedo-
statecznych przygotowaniach prze-
ciwnika, przygotowali się do odby-
cia triumfalnego pochodu. 
 

|»:

 

 

redakcji dla Z. P. W.  "Užja Zamkowa
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‘ № tych rozpaczliwych i wprost nieprawdopodobne zwycięstwa, któ-; fe, żyjące na wyżynach górskich, są
beznadziejnych dla Paragwajczyków
chwilach znalazł się w szeregach ar-
mji oticer, który poddał rządowi
zbawczą myśl. Ponieważ rychłe spro
wadzenie broni z zagranicy było nie-
możliwe, postanowiono ją zdobyć na
przeciwniku. Inicjatorowi odważne-
go planu, młodemu podpułkowniko-
wi Estigarribie powierzono też wy*
konanie sza!onego przedsięwzięcia.
Na czele oddziału, nie liczącego wię
cej, ja« tysiąc żołnierzy, nowoczesny
Kmicic zaszył się w lasy, z wielką
zręcznością przedarł się przez front
boliwyski 1 otoczył wszystkich
stron Bagneron

Napad był riespodziewany. Jak
lawina runęli Paragwajczycy na o-
szołomionych przeciwników, którzy
poddali się niemal bez oporu. Zanim
nadeszłą oduiecz, napastnicy uwieźli
bogaty łup, a przedewszystkiem kil-
kanaście tysięcy karabinów i ładun-
ków. Powrót de własnej armji ułat-
wiła im dywersja na froncie przeciw
nika. Sukces ten przyniósł dowódcy
awans na pułkownika, a później na-
czelną komendę nad ari:ją z rangą
śenerała brygady.

Młody oficer, liczący dopiero 40
lat, wywiązał się świetnie z misji,
osiągając dla oręża paragwajskiego

z

 

re w rezultacie zdemoralizowały
wroga. Rajdów w stylu „Bagneron'*
było więcej. Paragwajczycy biją Bo-
liwijczyków dosłownie ich bronią.
Niema w tem żadnej przesady, co
poświadczą naoczni świadkowie oraz
zagraniczni obserwatorzy  militarni.
„Paragwaiczycy górują nad Boli-

wijczykąm: solidarnością izwartością
swej rasy. Złożyli się na nią „conqui-
stadorzy” hiszpańscy i indjańscy tu-
bylcy „guarani*, Powstał naród dziel
ny, silny i waleczny. Cnotę tę uja-
wnili Paragwajczycy, walcząc w u-
biegłem stuleciu 8 lat z awudziesto-
krotną przewagą koalicji argentyń-
sko - brazyiijsiko - urugwajskiej Po
zaszczytnen: ukończeniu tej tyta-
nicznej wojny, okazało się, że wygi-
nęło 90 proc. mężczyzn. Na 12 ko-
biet slatystyka wykazywała tylko
jednego mężczyznę, Nierówne te za-
pasy zuboż ły kraj. Paragwaj pogrą-
żony był jakby w śnie wiekowym,
gdy inwazja z zachodu pobudziła go
do nowych, zadziwiających inne na-
rody czynów,

Odmiennie przedstawiają się sto-
sunki w Boliwji. Panująca tam war-
stwa „białych”, nie zmieszała się z  kulturalnie nisko stojącymi indjana-
mi „Aymara” i „Chehna'. Szczepy

również wa.eczne i dzielne, Gdyby
przyszio im wa!czyć o rodzinne gó-
ry, niewątpliwie pobiliby swoich
przeciwników z nizin. W Chaco atoli
padają ofiarą malarycznego klimatu i
wrogiej dla nich przyrody.

Armja boliwijska, licząca począt
kowo 80 tysięcy dobrze wyćwiczo-
nych žolnieizy, zmalała więcej, jak
o połowę. Duch w niej podupadł głó-
wnie naskuiek strat w szeregach kor
pusu oficerskiego. W. niewoli para-
śwajskiej znajduje się przeszło 500
oficerów, uie licząc tych, którzy
padli w bitwach, Luki w korpusie o-
ficerskim trudno Boliwijczykom za-
pełnić, gdyż szeregowiec „Aymara”
nie nadaje się nawet na dowódcę pa:
trolu, a tem mniej kompanii.

O zdemoralizowaniu armji świad+
czą zresztą surowe rozkazy gen,
Kundta, który ,dezerterom”, „łazi:
kom“ i „deletystom“ groził surowe
mi karami, Dotychczasowy bilans
jest dla Bolwijczyków nader opłaka
ny. Mając dobrze uzbrojone wojsko,
nie mogli pokonać bezbronnych Pa-
ragwajczykow. Teraz inicjatywa
przeszia do rąk gen. Ertigarribia,
który w zwycięskim pochodzie prze
na zachód.
 

OdpowiedzialnyRedaktor STANISŁAJIJAKITOWNC
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