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PIERWSZY W WILNIE ZAKLAD PRZYRODOLECZNICZY
'UL. MICKIEWICZA 33-a E

przy Lecznicy Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej
WSZELKIE ZABIEGI WODOLECZNICZE:

natryski  (Douche Charcot! zwyczajne i szkcvkie, półkąpiel, kocowanie
Wanny zwykłe, gazowane, piankowe, miueraln: solankowe (Ciechoc'ńskie
Inowrocławskie, Łanczyńskie).

I cezenie metodą D-r ŽNINIEWICZA,
Zabiegi elektryczne, djatermja, kąpiel świetlna pełna i częściowa,
zacja i łaradyzacja, naświetlanie kwarcową lampą jonizacja i t.
ożólny 1 częściowy.

Tskład pod kierownictwem lekarza.
Czynny od godz. 7—9 rano 1 od 5—7 godz. wiecz.

Otwarcie mastąpi 2-go lipca r. b.

galwani-
asaż
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Od Acministracil.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume--
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 1 Lipca 1964 r.
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NOWI MINISTROWIE
spraw wewnętrznych i rolnictwa.
WARSZAWA. (Pat) Na wniesek prezesa rady ministrów Ko-

złowskiego prezydent Rzpiitej mianewał w dniu dzisiejszym wini-
strem spraw wewnętrznych Marjana Zyndram Košclatkowskiego,
ebecnege prezydenta m. st. Warszawy.

WARSZAWA, (Pat). Minister reinictwai retorm rolnych dr. Bro

nisław Nakoniecznikoff-Kiukewski zgłosił w dniu dzisiejszym na
ręce prezesa rady ministrów proškę e zwelnienie go z dotych-
czas zajmowanego stanowiska.

Na wniosek prezcsa rady ministrów prezydent Rzplitej dy-

misję min. NakonieczniioftKiukewskiege przyjął i mianował mi

nistrem rolnictwa i refe'm rolnych Juijusza Poniatewskiego, kura-

tera Liceum Krzemienieckiego.
WARSZAWA (Pat.) Jak się dowiadujemy, posekretarze stanu:

Karel Kasiński, Wacław Karwacki, Mikełaj Belanowsk! I Kazimierz

Duch ustępują ze swelch stanowisk.
Podsekretarz stanu w ministerstwie skarku Wincenty Ja-

strzębski wchedzi na stanowisko podsekretarza stanu w mini-

sterstwie opieki społecznej. Pedsekretarzem stanu w minister-

stwie skarbu mianewany został w dniu dalsiejszym Edwarć

Werner. :

Jak się dewiadujemy, min. dr. Nakeniecznikoff Kiukewski ma

objąć jedno z województw, a wice-minister Kasiński powróci na

dawniej zajmowane stanowisko w Banku Rolnym

Gen. Debeney w Krakowie.
KRAKÓW (Pat). Pociągiem noc- Kwaśniewski, d-ca O. K. 5 gen, Łu-

nym przybył do Krakowa z Warsza- czyński, d-ca dywizji gen. Mond,
wy gen. Debeney w t-wie attachć wiceprezydent zniasta senator Sko-
wojskowego ambasady francuskiej |czylas i imni, Yo powitaniach gen.

gen. d'Arbonneau ; mjr. Mery'ego. | Debeney odjeczał w t-wie oficerów
Gości powitał wojew. krakowski|do wyznaczonych kwater.

Pogłoski o wznowieniu komunikacji
na linji Kowno—Wilno.

k iTelefonem od własnego korespondent».)

RYGA. Z Kowna donoszą: W związku z dokonaną ostatnio przez
„ministra kemunikacji w t-wie wyższych urzędników kolejowych lustracji
pogranicznego odcinka kolejewego w okolicy miejscowości Jewje roze-
szła się pegłeska 0 mającem jakoby wkrótce nastąpić wznowieniu ko
munikacji ns linji Kowne—Wilno. Pogłoski te w kołach ofiejalnych na-
razie nie znalazły potwierdzenia.

Stosunki polsko-litewskie.
Niemal wszystkie pisma Łotwy, ków konsularuych i gospodarczych

Estonii i Fia:landji w obszernych wy- pomiędzy Polską a Litwą. W. Kow-

wodach omawiają rezultaty wizyty nie zostanie powołany do życia kon-

płk. Prystora w Kownie, jego roz- sulat polski a w Warszawie — kon-

mowę z prezydentem  repubiiki, sulat itewski, Będzie to pierwszy

Smetoną oraz iwoma ministrami li- krok do nawiązania normalnych sto-

tewskiemi. sunków. Pozatem będą ustanowione

Prasa bałtycka twierdzi, że wj poselstwa: polskie w Kownie i li-

najbliższym czasie należy  oczeki-|tewskie w Warszawie.

wać nawiązania normalnych stosun- k WP

 

Porozumienie polsko-czeskie.

codziennie.
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Co będzie z konstytucją?
| Niejasr” wywody płk. Sławka-—Koncepcja legjonu

| zasłużonych odroczona. >
WARSZAWA (Pat), W dniu dzi-

siejszyza odbyio się posiedzezie po-
iączonych grup  konstyiucyjnych

| BBWLK sejmowej i konstytucyjnej,
'na którem rozpatrywano projeki

dopóty będzie w stadjum zdawania
egzaminu. W tej chwili chcielibyś-
my stworzyć w konstytucji takie
warunki, któreby w przyszłości po-
zwoliły oprzeć senat o legion zasłu-

w Pośpieszce. — Początek o godz. 3 p. p.
 

| konstytucji, uchwalony 26. i. rb.
Vosieuzenie octworzyi pik. Stawek.
W przemowieniu m. in. zaznaczyi:

Zebrausmy się ponownie dla Kkon-
tynuowania prac nad konstytucją,
Udziai marszatka Piisudskiego w
pracach nad konstytucją wyraza 516°
przedewszystktem w tych ogólnych

zonych, jeśli lesjon ten zbuduje dla
siebie dostateczny autorytet w spo-
ieczeństwie. Dlatego też, żeby zo-
stawić miejsce dla ewentualnych
zmian, całe zagadnienie ordynacji
wyborczej do senatu iormułujemy
w konstytucji w ten sposób: ordy-
nacja wyborcza do senatu określa

PRAGA. (Pat). Czechosłowacki
komitet po.ski czechoslowackiego
porozumienia prasowego, odbył. 27
bm. nadzwyczajne posiedzenie ple-
narne, na którem powzięto następu-
jącą rezolucję:

Czechosłowacki komitet polsko-
czechostow+ckiego porozumienia
prasowego z ubolewaniem przyjmuje
do wiadomości, oświaaczenie wy-
działu wykonawczego związku
dziennikarzy R P. z dnia 23 bm. za-|
wieszające cziaialność polskiego ko-
mitetu porozumienia polsko-czecho*|

słowackiego Komitet czechosłowac”
ki polsko czeskiego porozumienia

prasowego zdecydował jednogłośnie

pracować nadal nad zbliżeniem obu

narodów w duchu i programie jaki
został ułożowy przy założeniu komi-

tetu w jesieni r. 1926 w Warszawie.

Jesteśmy p'zekonani, brzmi w za-
kończeniu rezolucja, że ponownie
przyjdą czasy kiedy bezpośrednia
praca polsko-czechosłowackich or-
ganizacyj dziennikarskich pozwoli
wznowić działalność komitetu.

uwagach, które marszaiek dsuko- liczbę senatorów oraz sposób ich
wai w artykułach z r. 30, madto w powoływania, tudziez oznaczenie

| wielu uwagach już przedtem wypo-| kategorji osób, którym służyć bę-
wiedzianych, « dotyczących roli dzie prawo wybierania i wybieral-

| prezydenta w państwie, kompetencji| ności, czyli zasad wyborów do se-
| sejmu, nieodpowiedzialności posłów |natu nie wprowadzamy, natomiast

 

26 r. i wniesiony do sejmu 29 r, był icnym projekcie zostawiamy bez
w swoim czasie komendantowi| zmian.

| przedstawiony.
zostały uwzględnione, jednak zaw*
sze komendant mówii, że prace nad
reiormą konstytucji należy przepro-
wadzic na iorum pubiicznem. Zasa-
dniczą tendencją komendania było
nienarzucanie woli w tej sprawie, W uzupełnieniu informacyj poda-
Gdy w jednej z rozmów z komen- nych w nuscerze wczorajszym poda-
dantem oświadczyiem, że wolaibym jemy za piasą warszawską wiado-
oprzeć senat nie na przedstawi- mość, ze żmudne i szeroko zakrojo-
cielstwie interesów, lecz na repre«ne dochodzenie władz bęzpieczeń-
zontacji zasiug, lkomondani-odpowie- (stwaw «teiu wykrycia bezpośred-
dział, że trudno będzię to dokonać. ' nich i pośrednich sprawców potwor-
Po uchwaleniu przez sejm projektu | nego mordu na _ osobie ministra
konstytucji, zameldowališmy „SIĘ Z | spraw wewrętrznych, š. p. gen, Bro-
marszałkiem sejmu Swiłalskim W |nisława Pierackiego zostało już u-
Belwedcsze i przedstawiliśmy to,|wieńczone poważnemi rezultatami,
cośmy w sejmie  przeprowauzili. Przcyzyjne śledztwo ustaliło mia-
Uwagi komendanta byty dwie, jedna|nowicie, że jeden z najbardziej po-
RE strony a —— szlakowanych uczestników zbrodni,
o biegu prac konstytucyjnych, a| bezposrednio + az i

druga oparcia senatu na legji zasiu- Е bo pare
żonych. Tu komendant wypowie-
dział uwagę, że było praktycznie
oprzeć wybór do senatu na innych
podstawach. Komendant zastrzegł
się, ze nie chce nas wiązać, wypo-
wiedział tylko swoją uwagę. Z do-
tychczasowej współpracy z komen-
dantem wiem, że umie on widzieć
dalej niż ja. Jeszcze poprzednio
zdawałem sobie sprawę z niebez-
pieczeństwa, jakie kryje stworzenie
iegjionu zasłużonych, Po ostatniej
rozmowie z komendantem  dosze-
dłem jednak do wniosku, że z tej
głównej linji nie powinnismy scho-
dzić i dlatego podirzymuję wniosek
stworzenia  legjonu zasłużonych.
Natomiast dopóki legjon zasłużo-
nych, który ma powstać, nie wyka- Polska swe produkty do Gdańska.

że dla życia publicznego walorów, Jeżeli chodzi © dostawę produktów

polski lot przez Atlantyk.
LGNDYN (Pat) Z Nowego Jorku doneszą, że kracia Adamewi-

cze, wystartują dziś o godz. 1130 przed południem (w-g czasu

środkowe - europejskiege) do Nowc-Funlandji, skąd mają podjąć

próbą przelstu przez Atlantyk wprost do Warszawy.
NOWY JORK (Pat) Bracia Fdamowicze zamierzają wylądować

o godz. 15 wedle czasu nowojorskiego w Harbour Grace, skąd po uzu-

pełnieniu zapasów benzyńy wystartują do dalszego lotu przez Atlantyk

w kierunku Warszawy jutro rano e godz. 2-ej. Lotnik duński Heiriis po-

zostanie w Marbour Grace. Samolot braci Adamowiczów „City ef War-

saw”, typu Bellange, posiada jeden silnik a może rozwinąć szybkość

Na tropie mord

GDAŃSK (kap). Toczące się o*
becni+ rokwwania gospodarczo pol-
skie dobiegają końca 1 przypuszczać
należy, że wobec tempa, w jakiem
są prowadzcne do 15 lipca a najda-
lej 1 sierpnia zostaną sfinalizowane
i umowa wejdzie w życie.

Podstawa, na jakiej nowa umo-
wa będzie „sę opierać, jest wolny
hande: mięizy nami a Gdańskiem
wobec rezygnacji Gdańska z nie-
mieckich kentyngentów. Z chwilą
wejścia nowej umowy w życie,

"Gdańsk tez ograniczeń będzie
wwozić swe towary do Polski, a

 

leży się spodziewać w sobotę przed wieczorem.

NOWY JORK (Pat.) Daiś o godz. 11 30 bracia Hdamowicze wystar-

towali do lotu nad Atlantykiem.
NOWY JORK (Pat.) Start wielkiego jednopłatowca braci Adamo-

wiczów był dość trudny. Obciążony samolot uniósł się w górę po prze-

biegnięciu 3000 siop. Gdy znalazł się w powietrzu na wysokości 50 stóp,

zdawało się, że spadnie na lotnisko, lecz zwiększył szybkość i poleciał

gładko w kieiunku północnym.

PARYŻ (Pat) Agencja Havasa donosi, że bracia Józef i Benjamin

Adamowicze wystartowali dziś na samolocie „Warsaw* do przelotu

aad Atlantykiem, udając się do Wa'szawy. Trasa lotu braci Adamowi-

czów prowadzi przez Nową Funlandję, gdzie w Harbour Grace uzupełnią

zapasy benzyny, poczem kontynuować będą let do Eurepy. Towarzyszą-

cy braclom Adamowiczom do Hsrbour Grace lotnik duński Holgar Hoi-

riis przeleciał na pokładzie tego samego samolotu, który nazywał się

wtedy „miss Liberty” przez Atlantyk w t-wie Ottona Hilliga i dotarł do

Kopenhagi w r. 31.

JOHNS Nowa Funlandja (Pat.) O godz. 17.45, czasu

bracia Adamowicz wylądowali w Harbour Grace,

lokalnego, 

|itd. Projekt rasz' opracowany w juprawnienia seratu ujęte w uchwa-,

Proponujemy pozatem Zza-|

Uwagi komendanta|ozasENERGIJOSSS

š. p. min. Pierackiego.

Układ polsko-gdański.

1200 km. na godzinę. Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, to lotników na*|

zagranicą 8 zł.

KONNYCH na torze

chować zasadę, że i/3 senatorów
powołuje prezydenta Rzplitej. Wy-
bór 2/3 senatorów na obecny ckres,
dopóki legjon zasłużonych nie zda
egzaminu, proponujemy oprzeć na
systemie wyborczym, zbliżonym do
obecnego. Następnie pik. Sławek
wrócił jeszcze raz do zagadnienia
isgjionu zasłużonych i wreszcie w za-
kończeniu zaznaczył, ze chodzi o to,
by parlament nie był areną walki
rozbieznych interesów, lecz lojalnie
współpracował z państwem. Postę-
powanie nasze znamionuje i zna-
mionować winna pewna ostrożność
i powsciąśliwość, Rozwój tej myśli
wytworzy napewno głębsze upo-
rządkowanie życia, niż poczynanie,
któreby może bardziej eiektownie
wyglądało, ale któreby próby czasu
nie mogło wytrzymać.

 
ercy

się poza gianicami Polski. Na pod-
'stawie dosiarczonego przez naszą
! policję materjaiu intormacyjnego, po-
licja memiecka aresztowaia lego 0-
sobnika na terenie Brandenburgji.
fitiezwiocznie zostai on przewieziony
specjalnym samolotem do Polski i o-
sadzouy w więzieniu,

Aresztowanie to pozwala na u-
stalenie środowiska, z którego po-
chodzą zamachowcy,

Prócz tego aresztowano cały sze-
reg iuaych osób, podejrzanych o u-
dział w zbrodni.

spożywczych, to takowe iść będą z
Pomosza przez specjalnie do tego,
powoiane organizacje branżowe.|
Gdansk i obecnie sprowadzał рго-!

 
dukty z Pomorza, lecz tyiko |
Niemców.

Tworzącc się zaś organizacje|
branżowe przestrzegać będą spra-|
wiedliwego podzialu dostaw pomię-|
dzy wszyst«ich producentów Pomo-
rza, bez różnicy narodowości.

Kontygenty dostaw zostały już
ustalone, obecnie toczą się jedynie
| pertraitktacie. niiędzy organizacjami
| polskiemi : gdańskiemi, za pośred-
nictwem odnośnych izb samorządo-

| wych, co d”, te.hnicznego wykona-T . ;
nia wspomaianych dosiaw.

 
PARYŻ. Pat. Dziś o godz. 10,30

powrócił min. Barthou witany na
dworcu przez licznie zgromadzonych

czionków rządu, posłów Grecji, Ru-

 

PARYŻ. ,Pat). Jedno z pism iran-
cuskich zanieszcza wywiad z min.!
Barthou na temat ostatniej podróży;
do Bukaresztu i Bialogrodu. Min.|
oświadcza: wracam nietylko za-
dowoiony ale rozentuzjazmowany,
jestem przeswiadczony, że sprawy
ekonomiczne z dwoma temi pań-

Szwedzk: ażencja telegrałiczna
donosi, że lvtnicy litewscy po prze-

 

   

 

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

QGŁOSZENIA: 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 23 proc. drożej.

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

|GasREZaS8 EK ч

Ogloszenia
Terminy

МОЛ niepokoją” sę.
LUuNDYN (Pat). Cała prasa an-

gielska zaai+rmuwana jest dzis sen-
sacyjuemi .ewelacjami: zamieszczo-
nemi w miesięczniku „19-te stulecie
później'.  Fublicysta Steed ošwiad-
cza, że posiada dokumenty o istnie-
niu w Niemczech tajnego urzędu zw.
Luitgaz Angiili, który przygotowuje
plan wojny gazowej. Organizacja ta
m. in. wyp-:cować miała szczegóło-
wy pian za!rucia gazem kolei pod-
ziemnych Paryża i Londynu, ponie-
waż koleje podziemne w razie ata-
ków bombowych mogą służyć jako
schrony. Pian ten ma uniemożliwić
z kolei pod:iemnych korzystać jako
schronów. Steed twierdzi, że Niem-
cy przez swych tajnych agentów
dokonaii w Londynie i częściowo w
Paryżu, proby takiego ataku za po-
mocą specjalnych  nieszkodliwych
mikro>ów.

Długi angielskie
w U. 8. A.

LONDYN. (Pat). _ Odpowiedź
rządu bry:yjskiego na deklarację
Stanów Zjecnoczonych, w sprawie
spłaty długćw, doręczona w. Wa-
szynžiunie wierdzi, że: 1) rząd an-
gielski w nocie swej z dnia 4-g0
czerwca с е oświadczył, jakoby
długi wojenne Anglji byty prawnie
związene z spłatą długów wobec W.
Brytaryi. 2; O 'le chodzi o spłatę
długów w raturze, to rząd angielski
przyp-mina, iż to co miało miejsce
z represjami niemieckiemi, wykaza-
ło, że trudności transłeru nie zosta-
ły rozwiązene przez system spłat w
naturze.  !ruuności « gospodarcze
powstałyby  za:ówno przy spłacie
gotówxwowej jak przy spłacie w na-
turze. Jeślicy W. Brytanja nie o-
trzymała zspłaty za swe towary
ekspoctowe to jej zapas pieniędzy
przezuaczowy na zakup bawełny i
innych towarów  zmniejszyłby- się
jeszcze bar.:iej. Rząd angielski jak-
kolwiek niż odrzuca rozpatrzenia
tych możliwości, to jednak w chwili
obecnej nie widzi żadnej możliwej
metody wp owadzającej w życie tę
koncepcję, metody, która byiaby do
przyjęcia dle rządu Stanów Zjedno-
czonych. Auglją uważa, że zasadni-
czą sprawą, która powinna być za-
łatwiona, jest kwestja ustalenia su-
my, która winna być spłaconą z
uwzglęanieniem wszystkich okolicz-
ności mających związek z temi dłu-
gami.

 

     
KATOLZABUA
ASOAL$BAY

WILNO. KALWARYJSKA21.TEL.20/44

  

„—

Powrót min. Barthou do Paryża.
munji, Czechoslowacj', Jugosławii i

Austrji oraz licznie zgromadzoną

publiczność.

Min. Barthou—zadowolony.
stwami, będą mogły się rozwijać le-
piej. Oba »ządy obiecaly mi dolo-
żyć wszelki.h wysiłków w celu oży-

wienia ich stosunków. Zadna podróż

nie daia ty tok silnych wrażeń,

oraz iakiej wiary w przyszłość p0-

koju europejskiego,

 

LOTNICY LITEWSCY W SZTOKHOLMIE.
wystartuje ona dojuż przybyła,

Londynu.Kopenhagi, a stąd — do

Nr 172—

 
locie nad Gotlandem i Nykoepingiem W/ wyprawi: biorą udział następują-

o god. 13 min, 20 wylądowali na |cy lotnicy: iako dowódca eskadry

lotnisku w Barkaby w pobliżu |płk. Gustajus kpt. Namikas, kpt.

Stokholmu, Loren'as, po1. Marcinkus, por. Mi-

Ze Stokvolmu, dokąd eskadra kenas i me:hanik Rinkieviczius.

LOTNICY SOWIECCY W LONDYNIE.
LONDYN (Pat). Szeł lotnictwa przybyli na zaproszeńie tządu bry*

sowieckiego Ałksnis oraz inni wy- tyjskiego. Lotnicy Mołokow i Lewo-

bitni otnicy sowieccy przybyli do niewski, którzy odznaczyli się bra-

Londynu, celeni wzięcia udziału w ; wurowemi lotami podczas akcji ra-
demonstracji kióra odbędzie się w| towniczej rozbitków Czeluskina, po*

Hendon w soboię. Lotnicy sowieccy|zostaną w Angl;i około tygodnia. 
  

|

|
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Frontem do mOrZO.
„Každeniu narodowi więcej na

morskiem państwie zależy, niźli na
ziemskiem. Bo kto ma państwo mor-
skie, a nie używa go, albo da sobie

wydzierać, wszystkie pożytki od sie-

bie oddala, a wszystkie szkody na

się przywodzi, z wolnego — niewol-
nikiem się staje, z bogatego, ubo-

gim“,
W] połowie XVI wieku rozległy

się w. Polsce te słowa, padły z ust
wybitnego męża stanu, arcybiskupa
Dymitra Solikowskiego.  Cytowane
były odtąd — w ostatnich zwłaszcza
czasach — wielokrotnie, bo nie stra-
ciły nic na swej aktualności, a praw-

dziwosć poiwierdziły na przestrzeni
wieków polityka i  ekonumika
wszystkich państw i narodów.
W momencie jednak, w którym

zostały wypowiedziane, przeminęły
bez echa. W. zaraniu dziejów skspan
sja pierwszych Piastowców szła z
biegiem Wisły j Odry ku morzu,
wśród ciągtych ciężkich walk z ży-
wiołem nieinieckim i plemionami pru
skiemi. Pomorze gdańskie już w roku
994 należy do Polski. Utracone z po-
czątkiem XIV w. na rzecz zakonu
krzyżackiege powraca pod władanie
Polski w pokoju toruńskim, w roku
1466 1 aż do czasów rozbiorów wcho-
dzi odtąd stale w skład ziem Rze-
czypospolit:3.

Przewrót: gospodarczy, jaki w
skali światowej dokonał się w wieku
XVI, wydźwiga szybko Gdańsk do
rzędu jednego „ największych  por-
tów świata 1 czyni Polskę na szereg
dziesiątków lat spichlerzem Europy.
Jarmarki gdańskie, rozpoczynane
rokrocznie w sierpniu, w dzień św.
Dominika, groinadziły w porcie po
kilkaset occych okrętów, pełnych
słodkich wia hiszpańskich, owoców
Portugalji, jedwabi francuskich, su-
kna z Angiji. ryb duńskich, szwedz-
kiej rudy zelaznej.  Wracały do
swych krajów wyładowane polską
pszenicą i drzewem budulcowem. Po
płynęło szeroką strugą złoto po Pol-
sce. Szlachta zajęta spławianiem zbo
ża Wssłą do Gdańska bogaci się,
odzwyczaja od rzemiosła wojennego,
pogrąža się sennie w dobrobycie. „W
Polsce jeno kupcy a rataje' — na-
rzekał już Kochanowski.

Nie szło, niestety, w parze z tym
rozkwitem gospodarczym, spowodo-
wanym przez niekrępowany niczem
dostęp do Bałtyku, — zrozumienie
czem jest w'asny dostatecznie obron
ny brzeg m.rski. Głos Dymitra Soli-
kowskiego rył odosobniony. Szlach-
cic polski chętnie widział w kupcu
gdańskim wygodnego pośrednika w
wymianie towarów, ale też powta-
rzał za Klonowiczem: „Może, nie
wiedzieć Polak co to morze, gdy pil-
nie orze”, aibo żartował: „„Dosyć po
siadać tyle morza, iżby koń mógł się
skąpać, a nie utonąć”. Polityka
państwowa, zgodna z tą przeciętną
opinją zaniedbała w zupełności, za-
śadnienie Eałtyku i ustąpić rychło
musiała zjawiającym się nowym po-
tencjom: Moskwie i Szwecji. Pięk-
nym tylko epizodem pozostało zwy-
cięstwo zaimprowizowanej „armaty”
polskiej pod Oliwą. W niwecz poszły
dalekowzroczne, lecz spóźnione już
plany Władysława IV, budującego o-
bok Pucka bazę operacyjną dla ma-
rynarki wo:ennej, wznoszącego dwa
forty warowne na mierzejj; Helu...

Poiska cdrodzona z całą konsek-
wencją i wytrwałym uporem napra-
wia błędy przesłości. Odzyskaliśmy
w chwili powstania do niepodległego
bytu niewielki skrawek wybrzeża,
niemal pustoć 7 małą przystanią, ie-
żącą na ubrczu od wielkich szlaków
komunikacy'nych, w giębi zamulonej
zatoki puckiej, z prymitywną przy-
stanią dla kutrów rybackich, położo-
ną na końcu półwyspu helskiego.
dziś (Gdynia należy do czołowych
portów Bat'yku, obsługując nietylko
polskie zavlecze, ale odgrywa niepo-
ślednią rolę w międzynarodowej wy-
mianie towarów. Polska flota wojen-
na stor na straży naszego okna na
świat. Brzeg polskiego Bałtyku stał
się dumą i ukochaniem całego społe-
czeństwa, zrósł się już nierozerwal-
nie z a.acierzą,

Nie wolno ram ustawać w pół
drogi. Zadaria leżą przed nami jesz-
cze ogromne.  Spełnić je muszą w
zgodnym wysiłku państwo i społe-
czeństwo, lioska o odpowiednią roz
budowę floty wojennej, poręczającej
nam posiadanie i niezmąconą eks-
ploatację wybrzeża, wysuwa się tu
na czoio zażadnień. Całe społeczeń-
stwo riusi iopomóc w tem wielkiem
dziele, musi wykrzesać z siebie cały
entuzjazm i twórczy wysiłek.

IWi dniu , Święta Morza”, potężnej
manifestacji narodowej, organizowa-
nej w całym kraju przez Ligę Mor-
ską i Kolonialną, każdy obywatel
Rzeczypospclitej, składając ołiarę na
Fundusz Obrony Morskiej, przyczy-
nia się do wzmocnienia naszej siły
zbrojnej na morzu. Aie nietylko w
dnie odświetne, lecz 1 w codziennym
trudzie wyznawać i realizować mu-
simy basło: „Każdemu narodowi
więcej na 'morskiem państwie zale-
ży, niźli na zietaskiem'.

Aleksander Rutkowski,

Niema Polski h<2 morza,
niema morza beż floty Woj Aż,
DOZ i

 

OBYWAT
MORZE — to płuca narodu —
MORZE — to podstawa dobro

Dwa razy w dziejach traciliśmy

wał bądźto upadek ekonomiczny (r.

własne mo'ze!

port własny!

być dumni:
Dzięki

niezawiśli!

aby zdobyć teraz wyścigiem pr:

na rzecz

FUNDUSZU OBR

Zapisujcie się na stałych człon

zbudowanie najmniejszej bojowej jed

SWIĘTO

[Wczoraj wieczorem rozpoczęły
się w naszem mieście uroczystości,

związane z tegorocznym obchodem
„święta morza”

Już w godzinach popołudnio-
wych właściciele nieruchomości roz-
poczęi: dekorację domów flagami

narodowemi oraz Ligi Morskiej i
Kolonialnej. O godz. 7 wiecz. roz-
począł się capstrzyk orkiestr woj-
skowych, któr:, przeciągając ulica-
mj miasta, wykonały szereg utwo-
rów muzycznych. W. czasie prze-
marszu orkiestt niesiono za niemi
propagandowe transparenty, wzy-
wające społeczeństwo do składania

Wianki

Zapaliły się blade gwiazdy. Roz-
poczęfu się tajemnicza noc Kupały.
iNoc nadziei, swiatła, wody i pa-
proci.,,

Na falach Wilji rozpalono ognie.
Wola lśni się stebrem. Suną sylwet-
ki smukłych łodzi.

Ulicą płynie tłum. Pod paraso-
lami rozkwitłych lip ustawia się w
alejach gęsto tłum ciekawych wi-
dzów. 4a chwilę ma się rozpo-
cząć tradycyjny obrzęd puszczania
wianków, ale zanim popłyną wia-
neczki, organizatorzy chcą roz-
weselić publiczność sportową atrak-
cją.

Oto zorganizowano wyscigi dla
łódkarzy. Naczelnik Buczyński i dr.
Puchowski wydają rozkazy. Pada
«omenda — pojechali. Długie wio-
sła odpychają się o dno rzeki. Przy
brawach zebranych zwycięża Smo-
gur, pszed Wojtkiewiczem i Brze-
zińskim. Otrzymują oni po medalu
pamiątkowym i 5 zł, w spracowaną
śarść.

Jakiś nieznajomy syn Neptuna
skacze z „desk!' do wody. Ale to
jeszcze nic, to tylko wstęp uroczy-
stości.
„Na wodzie szykują się do wla-

šciwej ceremonji, „
Tam w górze rzeki ustawiają się

rozżarzone larmpjonami łodzie, a
w powietrzu rozrywają się świetlne
granaty,

Rakiety walą jedna za drugą.
Są wszystkie kolory: zielony, różo-
wy, niebieski, czerwony i inne.

Fajerwerki rozweselają widzów.
Są efektowne i bardzo pomysłowe.
Jest ich więcej, niż zwykle,

Płyną, już płyną!...
Zbliża się korowód łodzi. Defi-

ladę otwiera „Św. Krzysztof”. Pły-
nie samotnie ; skromnie.

Reflektory skierowują swe źre-
nice na środek rzeki. W. rozpro-
szonej ciemności ukazują się skrzy-
dła białego orta, a opodal tablica
z napisem „Stoimy na straży pol-

MORZE — żywi, uzdrawia i wzmacnia!

MORZE — to fundament mocarstwowej potęgi państwa.

Nie wolno nam powtórzyć grzechu przeszłości, — niedbalstwa o

Obcy najazd w r. 1920 odparliśmy między innemi dzięki temu, żeśmy

mogli drożą morską przez własne wybrzeże wyładować sprzęt wojenny

dla walczącej w polu armji. Dziś dzięki olbrzymim wysiłkom rządu j spo-

łeczestwa posiadamy pięknie rozbudowany i nowocześnie urządzony

Włożyliśmy setki miljonów złotych w to dzieło, z którego możemy

temu wysiłkowi stajemy się ekonomicznie coraz bardziej

Musimy się zdobyć na jeszcze jedno dzieło które jest naszym naj-

świętszym obowiązkiem wobec historji i następnych pokoleń. Musimy

stworzyć wystarczającą na obronę naszycn wyb:ze:zy

POLSKĄ FLOTĘ

aby nie utracić tego, cośmy odzyskani dzięki ofiarne: krwi najlep-

szych syncw Ojczyzny, przelewanej na polach b:tew oniepodległość,

spodarczą której symbolem jest własne Morze
Niech w dniu Święta Morza każdy złoży tyie, na ile go stać —

to święty obowiązek każdego praweżo obywatela!

Liga postawiła sobie za najbliższe zadanie zebrać i miłjonów na

Obyw tele! Polskie Morze wzywa nas wszystkich!

Stawajmy na apel w szeregi Jego Czujnej Straży!
Niech Wileńszczyzna nie kroczy na szarym końcu!

 

Pierwszy dzień uroczystości w Wilnie.

__DZIBNNIK_WILENSKI

ELE!
to brama na szeroki świati
dytu!

morze, a za każdym razem następo-

1308), bądźto polityczny (r. 1773).

WOJENNĄ

асу i ofiarnością — niezawisłość go-

ONY MORSKIEJ!

ków Ligi Morskiej i Kolonjalnej, bo

nostki morskiej.

KOMITET ŚWIĘTA MORZA.

MORZA.

funduszów na cele obrony naszego
morza. Koncertom orkiestr przy-
słuchiwały się tłumy ludności.

1 O godz. 8 wiecz. wszystkie gma-
chy urzędów państwowych bardzo
pięknie iluminowano. Na górze
Trzykrzyskiej rozpalone zostały w
dwuch miejscach wielkie ośniska.
Na baszcie po-zamkowej zaś widnia-
ły świetlne inicjały Ligi Morskiej i
Kolonialnej.

Ale clou programu wczorajszego
obchodu były wianki na Wilii, urzą-
dzone staraniera wileńskich klubów
wioślarskich.

na wilji

wianka wręcza w darze maryna-
rzowi polskiemu piękną łódź z roz-

Saaacyjuy rachunek sumienia.
Deriedawna dla dziennikarzy

sanacvjnyc: nie istniały w Polsce
żadne braki, ant usterki. Wszystko
w Polsce duskonale się wiodło, a
drobne niecociągnięcia były spowo-
dowane przez opozycję i kryzys
światowy.

Osiatnio jednak coraz częściej
spotysamy głosy  sanacyjne nie
szczęizące krytyki obozowi rządzą-
cemu. Tak np. czwartkowy „Kurjer
Poranny“ :twierdziwszy z melan-
cholją, że

wani się uwbejrzeliśmy, a cała młodzież
znalazia się w — przybierającej na ostro-

ści — >pozycj: d» wszystkich „starych”,

zaliczając do pich już nawet ludzi trzydzie-

stokilkuletnich, a więc zaledwie wkraczają-

cych w okres t. zw. wieku: męskiego. Tak,

tak. Nie pocieszajmy się naiwnie — 102-
dźwięk między pokoleniam: jest głęboki,

choć nie zaw.era element-w nieubłagalnej

konieczności*

Oświadcza — oczywiście w imie-
niu obozu s«nacyjnego —

„Zbyt wieie pokładamy nadziei w poli-
tyce, a za muł: w porządkowaniu zagad-

nień społecznych i dociąganiu gospodar-
czych. Dając sobie świetnie radę z walutą,

niedość energicznie rozwiązujemy problem

nakarmienia wszystkich głodnych. Sprawa
obniżenia cen na żelazo, węgiel, sól, naftę

i szereg innych artykułów przemysłowych
pierwszej pot:zeby, wlecze się bardzo o-

spale.
Te wszystkie niedociągnięcia mącą

obraz 1zecz/wistości polskiej, ułatwiając

znakom.cie miodym urabianie sobie o niej

fałszywych wyobrażeń. [ego momentu nie

można iekcewažyč.“

W, tym samym numerze „,,Kurje-
ra Poranneżo'* w artykule dotyczą-
cym zjazdu Związku Nauczyc. Pol-
skiego spotykamy takie niedawno
jeszcze nieprawdopodobne wywody:

„Nauczyc.elstwo jest rczgoryczone i to

rozgoryczone w najwyższym stopniu. Jed-

ną z przyczyn tego rozgoryczenia jest usta-

wa uposażeniewa, a zwłaszcza sposób, w

jaki ją wprowudzono w życie. Mimo trzy-

krotnycn próL przeszeregowania, nie osiąg-

nięto rezultatu który zyskałby aprobatę

nauczycielstwa Na deliLatną wagę, na

której cdważrno kwalifikacje zawodowe i

zasługi społeczne nauczycieli, od czego

przedewszystkiem zależeć miała grupa u-
posażenia, rzacano podobno dość często

ciężarki fałszywe: protekcja i stosunki du-
żą odgrywają rolę przy ustalaniu kategoryj.

Zdarzało się razbyt często, że dwaj na-

uczyciele o identycznych kwalifikacjach
objektywnycu zostawali różne zaszerego-

wani'ł

Maiuczko, a „Kurjer Poranny”
przejdzie do opozycji.
 piętemi żaglami.

Kajaków. jest stosunkowo ało,
a szkoda, bo w poprzednich latach
wyglądały one bardzo ładnie,

Wśród szeregu łodzi, dekorowa-
nych według pomysłu p. kpt. Fr.

Niepokulczyckiego, ukazuje się łódź

. Rozpowszechniajcie

z prasy.
Cienie Trzeciej Rzeszy.

P. Robert d Harcount, badający
od szeregu lat życie polityczno-spo-

dochodzenia do władzy, ogłasza o-
becnie w „„Revue des Deux Mondes“
z 15-go bm zajmujące rozważania
o dzisiejszym stanie umysłów w
Niemczech. Dochodzi on do stwier-
dzenia, że z: czyna się tam rozczaro-
wanie. Nie znaczy to, żeby należało
oczekiwać nagłych zmian, ale otrze-
źwienie jest widoczne.

[W toku swych uwag przytacza
p. d'Harcourt obszerne wyjątki z li-
stu katolika niemieckiego, żyjącego
w kraju, nie na emigracji, klóry ko-
lejno przedstawia bałwochwalstwo
wobec Hitiera, jakiego nie było na-
wat wobec Wilhelma II-go, niezado-
walającą pclitysę zagraniczną, za
której główny objaw uważa wstrzy-
manie naporu na Polskę, a wreszcie
zły stam gospodarczy:

„Ktokolwiek umie czytać statystyki i

wysnuwać z nich wnioski, wie, do czego

doszliśmy w dziedzinie gospodarczej.

Niemcy idą śladem Francji przed Wielką

Rewolucją: nagromadzenia długów. Można,

nakazując budowę wspaniałych parków dla

"ochrony piękra przyrody, slbo dróg samo-

chodowych, wać pracę bezrobotnym. Ale

nie bierze się pod uwagę rzeczywistego do-

chodu. Nigdy, nawet w najgorszych cza-

sach po wojnie, rzesza pracowników  pań-

stwowych i pukrewnych w naszym kraju

nie byla tak potwornie wydęta, jak obec-

nie. Szybkość z jaką rośnie nasz dług we-

wnętrzny, ktcry dziś znacznie przekroczył

dziesięś miljaidów marek, biorąc w rachu-

bę zadłażeni: krajów i samorządów, napeł-

niłaby niepokojem prawdziwych mężów

stanu, ale zupełnie nie porusza naszych

dzisiejszych bądźto marzycieli, _ bądźto

szarlatanów politycznych. Wydaje im się,

że organizacja partyjna, agitacja wśród

szerokich rzesz, oraz mistyka rasy wystar-

czą do opanowania biegu zdarzeń na świe-

str:

gielskich, Chamberlain'a: Niemcy ubożeją.

Zubożenie to dotknie i zniszczy także ry-

nek wewnętrzny, który uriłowano dotych-

czas sztucznie ożywiać. Gospodarka rolna

przekona się, że jest nieodiączna od cało-

ści gospodars:wa narodowego i jego siły

nabywczej, podobne jak gospodarstwo

Rzeszy w całości jest nieodłączne od gospo-

darstwa światuwego i skłonności jego ku

nabywaniu towarów niemieckich“.

Za objaw szczególnie groźny dla

hitleryzmu uważa p. d'Harcourt

przesyt, ogarniający szerokie rzesze,

wobec gromkich hasel, z któremi w

parze nie“ ida 'urzeczywistnieniai bony jałmużnicze „Caritasu". z tablicą reklamową P. K. O.

Co to ma znaczyć? Dlaczego np. nie

Wedel, Nivea, czy inny jakiś Fuchs?
Ale mniejsza o reklamę. Między

kajakami pełznie wstrętny smok.

Ryczy syreną Arbonu. Mruga śle-
piami i ginie gdzieś tam w ciemno-

ściach rzeki. į

Bardzo ładnie wypadła latarnia

morska, a latarnik otrzymał słuszne'
brawa za odegranie pięknego hej- |
nalu, i
Łodzie płyną  Lšnią fale wody.

Pękają rakiety. Na przystaniach
wioślarskich tłceczno.

Patrzymy wszyscy w wodę, a
ona płynie sob.e spokojnie i śmieje
się z ludzi,

| „romantyków”.
Dla niektórych jest ona pasmem

wspomnień.
Ach, było to już bardzo dawno,

jak puszczono wianki i nasze zapa-
ione światełka zbiegły się z sobą...
Tak, było to lat temu...

Dla innych wczorajsza noc Ku-
pały była pierwszą nocą młodych
marzeń,

Tam, gdzieś w gęstych lasach
Antokolskich wzgórz  trwożliwie

wśród krzewów wygląda kwiat pa-
proci.

Na rzece w tym roku nie pu-

szczano jalkkoś wianków.  Feralnie

zapowiada się rok dla panien, które
postarzeją o 12 miesięcy i w dali
szym ciągu pozostaną pannami.

Może rok 1935 będzie szczęśliwszy?
Na niebie lśnią blade świazdy.

Na wieży katedralnej bije północ.
Minął jeszcze jeden rok pogańskiej skieżo morza”. A tam dalej krako-

ŻYDZI O
M. Kleinbaum krytykuje w

„Hajncie“ cbec14 politykę zagra-
niczną Polski.

Europa stoi przed nową wojną.
Polska nie może być w niej neutral-
ną: '

„Obecnie cała polityka światowa pole-
ga na przygotowaniu międzynarodowych

sił, które zetsą się w najbliższej wojnie.

Obecnie także państwo musi zdecydować

się, do któregc bloku wojennego ma ono

należeć. Obeenie nie można żyć w zgodzie

zarówno z Francją, jak i z Niemcami i z

Rosją Sow. ieraz trzeba się zdecydować:

w tę lub inną stro:nę,,.”

Przyszła wotna rozstrzygnie, czy
żydzi będą rządzili światem: tradycji. Jarwan.

WOJNIE.
strzygnie o obiiczu świata i ludzkości na
długie, długis lata. Z pewnością można

powied:ieč, ž> zwycięstwo Niemiec ozna-
czałoby cofnięcie się od historycznego pro-

cesu i cd wyzszego rozwoju kulturalnego,
byłoby  zap'zeczeniem sprawiedliwości,

wolności, równości!.

Orjentacja niemiecka jest nie-
bezpieczna również ze względów na
plan kolonizacji przez Niemców
Ukrainy, jako sfery wpływów nie-
mieckich:

„W takiej sytuacji Poleka, która znaj-
dzie się międsy Rzeszą a niemiecką sferą

wpływów, mucialaby sama stać się składo-

wą częścią t» sfery wpływów. Czy można

się dziwić, ž> w Polsce istnieje lęk przed

BERLIN. 'Pat). W związku z 15-tą
rocznicą podpisania traktatu Wer-

salskiego, ogłoszono

poprawa ogólna stosunków.

S i iiiiiiii

15-ta rocznica Traktatu Wersaiskiego.
jego honorowi. Naród niemiecki
zmuszony był do podpisania tych

proklamację | postauowień, których nigdy nie u-

politycznycu związków Rzeszy nie- znawał ; dzis nie uzna. Wykreślenie

mieckiej, zawierającą oświadczenie,|granic po wojnie odebrało niemcom

że „narzucono' narodowi niemiec-| kraje zamorskie i pozbawiły naród

“, kiemu posianowienia uwłaczającęniemizcki waruaków do życia.

Zamęt w Niemczech.
BERLIN. (Pat). Jedno z pism

berlinskich ogłasza odpowiedź na-
czelnego dowódcy Stahlhelmu na
oświaćczenie głównej komendy
szturmowej domagającej się rozwią-|
zania  nar<dowo - socjalistycznego

zesa _ dyrektorjatu

PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono-

szą: Na posiedzeniu rady gabineto-

wej powzięto decyzje dotyczące pro-|

jektu ustawy o wyjątkowych upraw-

nieniach dla rządu, celem zlikwido-,

wania konfliktu z Katalonją. Ww myśl!

orzeczenia trybunału gwarancyj kon-

stytucyjnych znana ustawa, uchwa-

lona przez parlament kataloński,

została unieważniona. Równocześnie

wydane zostały odpowiednie zarzą-
dzenia, celem ścisłego stosowania

orzeczenia trybunału gwarancyj kon-

stytucyjnych.

" PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono-

szą: Premjer Sa:nper odczytał wkor-

tezach projekt ustawy '© wyjątko-

wych pełnomocnictwach, upoważ-

LIPAWA Pat. Dziś na tutejszem
lotnisku zdarzył się wypadek lotni-

czy w którym zginęli 2 lotnicy ło-  
GDYNIA. (Pat). Flota rybacka,

zwiększyła się o przybyłe z Holan-,

dji (Sewingen) 7 statków rybac-

kich. Dalszych 8 statków ma na-  „Ta nows wojna prawcopodobnie roz- skutkari potsko-niemieckiego związku?” dejść w nabliższych dniach. Po

komeuadanta  szturmówek, miały
podkład poiityczny. Dowódca Stahl-
helmu pow:luje się na umowę  za-
wartą mięćzy naczelnikami dowódz-
twa Stahlielmu a szturmówkami
narodowycn socjalistów. Umowa ta

| związku żo!nierzy frontowych. Do-| zawiesa podpisy Hindenburga i Hi-

Noc Kupały porywa zbłąkanych wódca Stahihelmu zaprzecza jakoby| tlera 1 nada: pozostaje w mocy.

| zajścia w których zasztyletowano

 

USUNIĘCIE PREZESA DYREKTORJATU
KŁAJPEDY.

, RYGA. Pat. Z Kłajpedy donoszą:, Schreibera gubernator Kłajpedy No

Wobec stwierdzenia nlelojalnego i|wakas wydał

antypaństwowego postępowania pre- Schreibera z zajmowanego stano:

kłajpedzkiegoIwiska.

decyzję usuwającą

Konflikt rządu hiszpańskiego
z autonomicznym rządem Katalonii

niającą rząd do likwidacji konfliktu
z Katalonją.

PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono-
szą: Wielkie wrażenie w kołach le-
wicowych wywołała odpowiedź mi-
nistra: robót publicznych na pytanie,
zadane przez pewneżo dziennikarza,
jakie stanowisko zajmie rząd, jeżeli
rząd Katalonji nie zgodzi się na
orzeczenie trybunału śwarancyj kon-
stytucyjnych. Minister Gerra del
Rio oświadczyć miał dziennikarzo-
wi, że rządowi centralnemu nie po-
zostałoby nic i:unego jak natychmia-
stowe użycie siły. Słowa te wywo-
łały ogromne poruszenie wśród de-
putowanych socialistycznych i repu-
blikańskich.

KATASTROFA LOTNICZA.
tewscy kpt. Spekkis i por. Lepinsz
a 3 lotnik por. Zarinsz uratował się
przy pomocy spadochronu.

Nowe polskie statki rybackie.
zarejestrowaniu statki udadzą się
na Morze Północne dla _ połowu
śledzi, Załoga każdego statku skła-
da się z 14-tu osób.

\

|

Wrzenie
w Niemczech.

„Kuijer Warszawski' donusi z

łeczne niemieckie, a w szczególno- | Londyru, że uwaga tamtejszej prasy
ści ruch hitlerowski od czasów jego|w dalszym ciagu skupiona jest na

sytuacj” wewnętrznej Niemiec w
oczekiwaniu radykalnych przewro-
tów. Zarówno liberalny „Manche-
ster Guardian', iak i konserwatyw-
ny „Da.sly Telegraph" w artykułach
redakcyjnych omawiają sytuację i
przepowiadają rychłe dojście do
władzy prawicy junkierskiej.

To samo czasopismo w depeszy
z Berlina komunikuje, że zamordo-
wanie członka szturmówek hitle-
rowskich przez  Stahlhelmowców
podczas urocz; stości świętojańskich
(Sone1-Wend-Fest) w Kwiecińcu na
Pomorzu oświetliło jaskrawo kon-
flikt między Siahlhelmem a sztur-
mówkami. Mord ten wywołał zakaz
publicznych wystąpień Stahlhelmu,
odbywania przemarszu przez miasto
i meelingów, noszenia mundurów —
zakaz nietylko na Pomorzu, lecz
i w Dortmundzie oraz innych czę-
ściach Rzeszy.

W. dziedzinie kościelnej tarcia
nie ustają. W! Hesji wydano zarzą-
dzenie, zakazujące wydawania do-
datków do dzienników o tenden-
cjach religijnych, zakaz gromadnego
występowania publicznego — Когро-
racyj religijnych, zakaz noszenia
mundurów i odznak oraz sztanda-
rów i«orporacyj religijnych. Nadto
kolportowania czasopism religijnych
dla młodzieży oraz uprawiania gro-
madnych ćwiczeń sportowych, wę-
drówek ; zakładania obozów polo-
wych, ' :E

Rozłam w Stronnictwie
Ludowem.

Pisma warszawskie donoszą, że
sprawa dr. Wreny, b. prezesa Na- 

cie. Wywóz niemiecki i handel tranzytowy Stronnictwa Ludowego,

są zniszczone. Nie przypuszczam, by kata- niespodziewany obrót.

ofa gospodarcza przyszła nagle i nieba(! mo, dr. Wronie zarzucano, że otrzy-

wem, ate uwazam za słuszną przepowiednię | mał w swoim czasie od p. Rożań-

niedawaą przewódcy zachowawców an-' skiego, dyrzktora Biura Urządzeń

czelnego Komitetu .Wykonawczego
przybiera

Jak wiado-

Rolnych, 72 000 zł. na budowę domu
ludowego w Warszawie i pieniądze
te sobie przywiaszczył. Otóż sąd
partyjny, w którego skład wchodzą
b. poseł Stanisław Thuguti, adw.
Urbanowicz: i gen. Gruber, doszedł
do wniosku, że poseł Wrona nie po-
winien pełuić nietylko obowiązków
prezesa Naczelnego Komitetu Wy-
konawcześc. aie nawet zwykłego
członka Stionnictwa. Narazie sąd
zawiesił posła Wronę w prawach
członka Stionnictwa, odkładając о-
stateczne r«zstrzygnięcie do wyda-
nia wyroku przez sąd państwowy.
Dr. Wrona, po tanowił dokonać se-
cesji w Stronni:twie Ludowem na
rzecz sanacji

WI akcji iej przyszedł mu z pomo-
cą poseł dr. Henryk Wyrzykowski.

Niewiadumo, czy pp. Wroniei
Wyrzykowskiemu nie uda się ро- ciągnąć za sobą jeszcze kilku po-
słów iudowych Rzecz rozstrzygnie
się już”w czasie najbliższym, gdyż
na sobotę zwołane zostanie posie-
dzenie Nacrelnego Komitetu Wyko-
nawczego, i

|Pols*ie Radjo Wilno

|

 

Piątek, dnia 29 czerwca 1934 r.
8.00: Pieśń Pobudka i koncert. Muzyka

Dziennik poranny 9,30: Transmisja nabożeń-
stwa. 11.57: Czas. 12.00: Przemówienie Pre-
zydenta Rzeczvpospolitej. 12.05: Koncert z
Warszawy, Kom. meteor. 13.00: Morze w
muzyce — fel; 13.10: Muzyka lekka. 13.45:
,W obozie ochotniczych drużyn robotnicz.”
14.00: Audycja dla wszystkich. 15.00: Fel-
jeton. 15.15: Płyty. 15.45: Pogadanka rolni-
cza. 16.00: Słuchowisko. 17.10: Koncert.
18.00: „Dźwina, Dniepr, Draja* odczyt.
18.15: Koncert pieśni. 18.45: „Pióro i ban-
dera“ lelj. Rozmaitości, 19.30: Aud. poet.
„Przekłady artystyczne”. Myśli wybrane.
20.02: „Gdynia, źrenica Poiski“ felį. 20.12:
Koncert symfoniczny. Dziennik wieczorny.
21.00: Capstrzyk i trąbka z Gdyni. 21.02:
Koncert. Skrzynka techniczna. Wiadomości
sportowe. Wesoła fala. Kom. meteor.

Z ZA KOTAR 3TUDJO.
Na morskich szańcach Rzec: politej.

Na Jzień Święta Morza „Teatr Wy-
obraźnił przygotowuje specjalnie dla radja
napisane słuchowisko Janusza Szępowskie-
go pod powyż:zym tytułem Słuchowisko
to sięga do świetnych tradycyj morskich
Rzeczypospol:ej, która za czasów króla
Władysława IV waiczyła i odniosła zwycię-
stwa na morzu Bałtyckiem. Przypomni ta
audycja wszystkim bohaterskie chwile oraz
wykaże ujemny wpływ obojętności wobec
morza 1 floty na rozwój potęgi Państwa.
Transmitowane będzie to ciekawe słucho-
wisko w dniu Święto Morza o godz. 18.15
bm. o godz. 16.15. .

Mani'est pieśni morskiej.
W związku ze „Świętem Morza”

dane będzie w piątek: w ciągu dnia kil-
ka audycyj muzycznych. A więc o godzi.
12.10 p)ranek muzyczny ze studja zilustruje
obraz morza w polskiej muzyce symfonicz-
nej. O godz. 15.15 poznają się wszyscy z
rzadko słyszavemi pieśniami kaszubskiemi.
O godz. 17.10 transmitowane będą przy-
$rywki i przyśpiewki o morzu. O godz.
18.15 p. Star'sława Argasińska wykona
szereg pieśni obcych i polskich na tematy
morskie. Na zakończenie koncertu symfo-
nicznego, który się rozpocznie o godz. 21.10
orkiestra Polskiego Radja wykona szkic
symfoniczny p t. „Morze“ Debussyego.

Piątek symfoniczny.
W piątkowym koncercie symfonicznym

pod dyr. Adema Dolžyckiego orkiestra
odegra utwór współczesnego kompozytora
norweskiego Irgensa Jonsena „Passacagia“
oraz „Mapsodie' Bjarne Branstada, również
kompozytora Fółnocy.  Solistką koncertu
będzie wybitnie uzdolniona skrzypaczka
Eugenja Umińska, która wykona fragmenty
z Symlonji Hiszpańskiej Lalo.

Transmisja z Turynu.
W/ sobotę dnia 30 bm. wszystkie pol-

skie rozgłośnie transmitować będą o godz.
20.45 z Turynu słynną operę Belliniego
„Norma* w wykonaniu pierwszorzędnych
sił śpiewaczych scen włoskich, 8
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KRONIKA.
U stóp Tej, co w Ostrej świeci Bramie.

Jak już podawaliśmy w dniach
„2314 lipca katolickie W:!no
cić będzie siódmą rocznicę koro-

nacji Cudov nego Obrazu Malki Bo-
skiej Ostrobramskiej.

Na organizowany z tego powodu
Wielki Zja:d Marjański przybędą
pielgrzymki z terenu całej Archidie-
Cezji, a nawet i z poza jej granic.

Izyskane z Ministerstwa Kolei in-
dywidualne ulgi kolejowe pozwolą
wziąć udzia! w uroczystościach wie-
lu osobom z terenu całej Polski.
Wilno więc tłumnie i poważnie świę
cić będzie 1ocznicę koronacji Swo-
jej Patronki

Poniżej podajemy
program uroczystości:

Dnia 30 71 — Godz.19.15 W sali

Śniadeckich Uniwersytetu Stefana
Batorego odczyt D-ra Mieczysława
Skrudlika, ilustrowany obrazami
świetlnemi na temat: „Narodziny
kultu Najświęt:zej Panny Marji w
jej wizerun: ach“.

Dnia 1.v1l — Godz. 18-ta, Uro-
czyste otwarcie Zjazdu Marjańskie-
go w kaplicy Matki Boskiej Ostro-
bramskiej.

Godz. 1415. Wi sali Šniadeckich
U. S. B. II-5: odczyt D-:ra M. Skrud-
lika z obrazami świetlnemi na te-
mat: Wizerunki Maryi Matki Bożej
i Maryi Pośredniczki 1 Orędownicz-
ki Koscioła.

Dnia 2. VII — Godz. 6-ta Pry-
marja, w czasie nabożeństwa g0-
dzinki ku czci Najświętszej Panny.

Godz. 8-mna Uroczysta Msza Św.
z. kazaniem

Godz. 11 ta Msza św.
Godz. 17-ta Litanja z kazaniem.

* Godz. 20-ta Wielkie zgromadze-
nie Marjańskie na Placu Łukiskim.
Zgromadze:we zagai Prezes Arch.
Instytutu Akcji Kat. Dr. Kazimierz

szczegółowy

0d wydawnictwa.
Od jutra rozpoczynamy druk sen-

sacyjnej powieści znanego w Anglji

autora Mignon G. Eterhardta pt.

„Biala papuga“ Odmienny od zwy-
kłego typu ' zw. detelrtywnych po-
wieści sposćb przystąpienia do te-

matu 1 ciekawe perypetje bohaterów

opowiadania niewątpliwie zaintere-
sują naszyci. czytelników.

JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?
" Najpierw pogoda słoneczna i

bardzo ciepła przy słabych lub
umiarkowanych wiatrach lokalnych,

później wzrost zachmurzenia i sto-

 pniowo ochłodzenie pócząwszy od

zachodu kraju. Skłonność do burz
i przelotnych deszczów,

` DYZURY 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. Tyzenhx.-
_ rowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --
* ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), orar

i przedmieściach, prócz Šni-

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—Wizytacja pasterska w Land-

warowie. W. dniu dzisiejszym . Е.

ks. Arcybiskup-Metropolita Romu-

ald Jaibrzykowski dokona wizytacji
_ pasterskiej parafji landwarowskiej.

W związku z rem wczoraj probo-
stwo (ej parafj; poczynito odpowie-
dnie przygotowanie na przyjęcie
Arcypasterza. Między innemi usta-
wiono 3 kolejne bramy, u których

nastąpią powstania  Arcypasterza
przez władze duchowne i przedsta-
wicieli organizacyj społeczno-kato-
lickich.

: — Rekolekcje kapłańskie deka-
natu m, Wiina rozpoczną się dnia 2
lipca rb. (w poniedziałek) o godz, 8

wieczorem i będą: trwały przez 3
dni 3, 415 lipca w Seminarjum Du-
chownem. : :

 

JAN GRABOWSKL

polska

Niżyński, okolicznościowe przemó-
wienie wygłosi Prol, Dr. Mieczy-
sław Limanowski. Organizacje bio-
rą udział w tem Zgromadzeniu ze
sztandarami

Dnia 3.VII — Godz. 6-ta Pry-
marja w czasie nabożeństwa godzin-
ki N. M.P.

Godz. 7 ma Uroczysta Msza św.
z kazaniem po Mszy św. wielka
pielgrzymka Jubileuszowa do Kal-
warji.

Godz. 1!-ta Msza św.
Godz. 18-tą Litanją z kazaniem.
Godz. 19.15 W cali Śniadeckich

U. S. B. Ili-ci odczyt z obrazami
świetlnemi D-ra M. Skrudlika na
temat: Nowe formy kultu i ikono-
śratji; polskie wizerunki Naj-
świętszej Panny.

Dnia 4. Vii. — Godz. 6-ta Prymar-
ja ze spiewem godzinek.

Godz. 8':na Uroczysta Msza św.
z kazaniem

Godz. 11-ta Msza św.
Godz. 18-ta Litanja z kazaniem.

Benedictio Sanctissimi.
Godz. 19,15 Na zakończenie

Zjazdu: w. sali Śniadeckich U. S. B.
uroczysta akademja ku czci Naję
świętszej Panny Maryi o urozmaico-
nym programie muzykalno-wokal-
nym. W czasie akademji odczyt
Prof. M. Skrudlika „Pod znakiem
Maryi”.

Wszystkie nabożeństwa zjazdo-
we odbędą się w kaplicy Naj-
świętszej Panny Maryi w Ostrej
Bramie. Bi!ety wejściowe na uro-
czystą akademję Marjańską i odczy-
ty D-ra M. Skrudlika w sali Śnia-
deckich U. 5. B z powodu wielkiego
napływu ludności, uprasza się nabyć
wcześniej w  Archidiec. Instytucie

godzinach od 9'ej do 6 wiecz.

Z MIASTA.
— Konsul łotewski p. Donas wy-

jechał do Rygi celem wzięcia udziału
w naradach rządowych. P. Donas
równocześnie przedłoży wniosek
rządowi w sprawie wzięcia udziału
w Targach Futrzanych szeregu firm

' łotewskich.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Komitet Rozbudowy szuka
reilektantów na pozyczki. Mimo
wyznaczonego przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego terminu na zre-
alizowanie budowlanej akcji finan-
sowej, Komitet Rozbudowy w dal-
szym ciągu przyjmuje jeszcze poda-
nia od osób ubiegających się o po-
życzki, Wi fazie obecnej pożyczki
udzielane już są tylko na przebudo-
wę mieszkań i remonty domów. W
rozporządzeniu Banku  Gospodar-
stwa Krajowego znajduje się na ten
cel kredyt w wysokości blisko
100.000 złotych. Trzeba stwierdzić,
że naożół liczba reliektantów na
„tego rodzaju budownictwo jest sto-
sunkowo nieznaczna, gdyż warunki

| pożyczki odstraszają wiele osób.
|Z powodu niktego popytu cofnięto
Wilnu z tego kontyngentu kredyt w
wysokości 200.600 złotych. W prze-
ciwieństwie dn tej kategorji bu-
downictwa dużym w roku bieżącym
wzięciem cieszyły się kredyty na
budowę nowych domów i wykoń-
czenie rozpoczętych już budowli.
To tez kontyngent ten został wy-
czerpany i Komitet Rozbudowy dal-
szych podań już nie przyjmuje. Osta-
tecznego zakończenia akcji łinanso-
wej Komitetu Rozbudowy oczekiwać
należy w przyszłym miesiącu.

IKEAOOOONATI)
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 Morskiej.
Konio czekowe P. K, O. 30.680.

(Dokończenie).

Polszczyzna więc rozlała się
szeroką falu po całej Moskwie, po
Rusi niezależnej politycznie, a na-
wet wobe: wycieńczonej Polski,
zajmującej coraz wyraźniej agresyw-
ne i zaczepne stanowisko. Politycz-
na swoboda ruchów, niezależność, a
nawet zaczepność i chwilowa su-
premacja, jak np. po pokoju Andru-
szowskim, oskwy nad Polską,
znajdują się w zupełnej sprzeczności

z zupełną zależnością cywilizacyjną
od Poiski. Tę sprzeczność ideałów

litycznych į kulturalnych, trudną
iš do zrozumienia, wytłumaczyć

sobie łatwo uwzględniwszy rolę, ja-
ką w lej sprawie odegrała Ruś pol-
ska — poś:edniczka pomiędzy Pol-
ską a Rusią moskiewską.

Carstwo moskiewskie przetra-
wiało dawną, ongj swieżą, później
zdeptaną przez mongołów kulturę
słowiańsko-cerkiewną, wyrosłą na
wschodnio bizantyńskiem podłożu.
Przetrawiało ją doprowadzając do
całkowitego zużycia, sama bowiem
macierz, Bizancjum, tak była wy”
czerpana i zniszczona, tak wyjało-
wiona doszczętnie, że nic prócz tra-
dycji, konserwatyzmu, ortodoksji,
dać swej koionji nie mogła i nie dała.
„Ani dziwować się lrzeba nauce

sami patryarchowie
wielcy prosiacy i teraźniejszy oj-
ciec Parthenius nieuk, a prawie

| analphabeticus homo; niedaleki od
tej prostoty byt przeszły Jeremjasz,

greckiej, gdyż

dialektyki w męskim doborze wieku
uczył się od Jana Zygomala Greka,
który 1 sam był się bardzo niewiele
w Padwie poduczył”, powiada o sta-
nie unystowym metropolji kultural
nej Wschodu nie kto inny, jak A.
Dubowicz, dyzunita, niepodejrzany
więc w tej sprawie świadek. Ciem-
nota panowała wśród  społeczeń-
stwa carskiej Rosji, ciemnota tak
wielka, że pod koniec XVIII już
stulecia w jednej tylko eparchji
razańskiej było 387 popów analfa-
'betów. Zarówno rząd, jak sfery
iduchowne pomimo  pokilkakrotnie

ponawianych usiłowań osób pry-
watnych, a nawet wysłańców pa-
tryarszych (greccy arbitrzy w spo-
ach religinych) zajmowały stano-
wisko zgoła względem oświaty nie-
przycnylne Pod względem więc
kultury umysłowej cesarstwo mo-
skiewskie było krajem dziewiczym;
dbałość o czystość wiary, obawa
zetknięcia się z Zachodem, który u-
ważano za dziedzinę szatana, zbu- 

Akcji Kat. ul. Metropolitalna 1, wjl

—_DZIENNIK WILEŃSKI

Opoka P
(KAP). W/ dniu dzisiejszego świę-

ta wielkich Apostołów Piotra i Pa-
wła stajemy niejako u kolebki Koś-
cioła i z podziwem spogiądamy na te
dwie postacie świętych Apostołów,
którym Chrystus zlecił ugruntowanie
i rozszerzenie Swegu królestwa na
ziemi, W czerwonych szatach litur-
gicznych, ymbolizujących ogromny
żar miłości ; krew przelaną za wiarę
święci Kosciół ich uroczystość i w
jednym z swych hymnów z radością
śpiewa: „Błogosławiony Rzymie,
chwalebną krwią uświęcony i jej pur
purą zdobny wszystkie inne miasta
pięknością przewyższasz”. W stronę
Kzymu, w.ecznego miasta z jego
czterystu kościołami, z jego kata-
kumbami grobam; męczennikow,
ku wyżynom Watykanu spogląda
dziś świat katolicki z szlachetną du-
mą, że no opoce Fiotrowej zbudo-

wany Kościół nietylko oparł się bu-
rzom  dzie,owym i trwa niepożyty,
ale też nieustraszony, niezależny śło
si odwieczne prawdy boże z taką
bezwzględnością, jaka tylko praw-
dzie pszysiagiwać może. Tak, bo u
Piotra jest całą prawda, z Nim złą-
czona jest wiara w Chrystusa, On
jest nietylko ośrodkiem jedności i
najwyższym autorytetem, lecz i pro-
bierzem prawdziwej wiary. Gdzie
niema opoki, tam niema Kościoła i
niema też Chrystusa. Stąd dla nas
katolików wiara w Syna Bożego,
wierność dla Kościoła i wspólność z
Stolicą Pioiiową stoją w nierozer-
walnym związku. Tak jak jedna jest
Głowa Kossoła niewidzialnego —
Chrystus, jedna też jest i głowa Koś-
cioła widzialnego, niezależna i su-
werenna, cgraniczona jedynie pra-
wem Bożen. jozytywnem i natural-
nem — zastępcą Boga na ziemi i na-
stępca tego któremu Chrystus po-
wierzyi najwyższą władzę w Koście-
e.
We wszystkich tworzywach soc-

jalnych koniecznym jest autorytet;
on jest regulato:em społeczeństw, e-
lemeniem jednoczącym i konstytu-
tywnym.

A jeśli chodzi o Kościół, auto-
rytet ten musi mieć wewnętrzną, rze
czywisią nieomyślność, bo autorytet
w zakresie wiary i obyczajów, pod-
legły błędowi, byłby nietylko illuzo-
ryczny, ale wprost destrukcyjny. 1
dlatego ter. któremu „wszelka wła-
dza dana jest na niebie i ziemi”, któ-
ry kieiuje losami narodów i poszcze-
gólnymi duszami ludzkiemi, ochra-
nia, umacnia i utwieraza apostołów
i ich następców, by nawet cień błędu
nie przyćmił blasku Jego słów i nie
zamącił poęcia ideału życia, przez
Niego postawionego. Nie od ludzi te-
dy pochodz. posłannictwo aposto- łów, nie na ludzkiej mądrości, czy 0-
sobistej świętości opiera się powaga
ich dzieła, zle na sile i mocy Tego,
który ich wysłał i „jest z nimi po

— Jezdnia w Ostrej Bramie,
Roboty przy budowie jezani asialto-

ca. Cstateczne zakończenie robót
1 udostępnienie nowej jezdni dla
ruchu koiowego spodziewane jest w
najbliższy wtorek.
— Nowoczesne jezdnie, Ostatnio

Zarząd Miejski definitywnie  roz-
strzygnął sprawę budowy w Wilnie
nowoczesnych jezdni. Uznano, że
najbardziej odpowiadającym: dla

Wilna rodzajem jezdni jest kostka
kamienna, Kostką też pokryta zo-
stanie większość .ulic, za wyjątkiem
ul. Wielkiej, labary i Ostrobram-
skiej, gdzie ułożony zostanie klin-
kier. Z klinkieru też prawdopodob-
nie ułożona zostanie jezdnia na od-
cinku od ul. Ostrobramskiej do
dworca. Ulica natomiast Mickie- 

który na patryarchostwie retoryki,|

wicza, jak również większość innych
ulic pokryta ma być kostką ka-

 
wej w Ostrej Bramie dobiegają koń-'

 

iotrowa.
wszystkie wieki aż do skończenia
świata , Piotrowi zlecił Chrystus —
jak mowi papież Bonifacy I—,twier-
dzę kapłaństwa” i nieomylną kate-
drę nauczycielską, a innym aposto-
łom i ich następcom jedynie w zwią-
zku, jedności i zależności od Piotra,
któregi włacza i autorytet jednoczy
wszystkich iudzi bez względu na ra-
sę, narodowość czy mowę.

Na takin. fundamencie, nawet na
turalnie silniejszym i noszącym w so-
bie zaród trwałości, buduje Chrystus
Kościói tak ścisłej łączności z Pio-
trem : Jego następcami, że — jak
słusznie zauwazył już Tomasz Mo-
rus — „nie było wroga chrześcijań-
stwa, któryby nie nawidził Stolicy
Świętej i nie było wroga Rzymu, któ
ryby wcześniej czy później nie został
zdrajcą religii"

Wspaniaią jedność , stałość Koś-
ciola, opariego na opoce, czcią i u-

wielbienien. podziwia świat cały;

każdy rozkez a nawet życzenie Na-

miestnika pode mują natychmiast bi-

skupi wszystkich krajow a wraz z,

nimi społeczeń:two katolickie i żad-|

na ofiera nie jest za wielka, by wcie-

lić w czyn hasła i program Stolicy
Świętej. Mvgą różnić się biskupi w
swych pogiądach, nie raających istot
nego związku z zasadaini wiary i mo-
ralności, bo w obrębie jedności Koś-
cioła sstnicie szeroka skaia wolnoś-
ci i swobody myśli, ale tam, gdzie
chodzi o zasadę, zawsze są zgodni 1

solidarni, a wszystkie zakusy wywo-
łania różnie * rozdźwigków, skądkoi-

wiekby pochodziły, będą nieudaią
próbą, beztwocnem zmaganiem się i

zmarnowanym wysiłkiem.
Udało się Rosji sowieckiej rozbić

jednosė cerkwi, ale nie powiodty się

pióby z Kościołem katolickim; raz
poraz wraczją do nas biskupi i ka-

płani — męczennicy jako żywi świad
kowie niespeżytości Kościoła i wiel-
kiej mocy Jego prawdy i cudów łaska
Bożej, wie:znie czynnej w Kościele
i Jego wyznawsach. Uaafo się pogań
skiemu hitieryzmowi ujarzmić Koś-
ciół protestancki i podporządkować
śo swoim iceont, ale biskupi katolic-
cy oświadczyli wyraźnie, że raczej
zejdą do katakumb, a nie zdradzą
swego posłennictwa 1 mimo kar i re-
presyj nie zap zestaną głosić prawdy
Pańskiej, która przetrwawszy tyle
burz dziejowych, zwycięży i prze-
trwa : ten nowoczesny paroksyzm
buntującegc się przeciw prawu Bo-
żemu świała,

Zaiste „silny chram nasz na opo-
ce” po wszystkie dni, bo oparty o
skuteczną modlitwę Zbawiciela,
„aby byli jedno” ; o wszechpotężną
Jego obietn:cę „Oto Ja jestem z wa-
mi po wszystkie dni aż do skończe-|
nia, świata. r -

Ks. Dr. Zygmunt Kozubski
Profesor Liniwersytetu Warszawskiego.

mienną.
Realizacja budowy  nowoczes-

nych jezdni postępować będzie iko-
lejno w miarę posiadanych fundu-
szów. (W. roku bieżącym poza ul.
Niemiecką ułożony zostanie klinkier
na ul, lmbary,

Elektryiikacja _ przedmieść,
Elektrownia muejska przeprowadza
obecnie elektryfikację przedmieść.
W rożnych punktach miasta i na
różnych ulicach ustawiane są do-
datkowe lampy Prace te zakończo-
ne zostaną w przyszłym miesiącu.

HANDEL 1 PRZEMYŚŁ.
— Nowa siedziba gieidy zbo-

żowo-towarowej. Giełda zbożowo-
towarowa i lniarska w Wilnie z;
dniem 1 lipca rb. zostanie przenie-
siona do lokaiu przy ul. Końskie;
Nr. 20.  

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.'
— Zjazd wychowanków gimn.;

Im. Zygmunta-Augusta. Komitet

Organizacyjny Zjazdu Wychowan=
ków gimn. im. Kr. Zygmunta Augu-
sta w Wilnie przypomina Kolegom
z roku 1924, że w dniu dzisiejszym

odbędzie się Zjazd, na którym obec-

1ość wszystkich kolegów jest ko-

nieczną. Początek Zjazdu punktual-

aie o godz. 10 rano w gmachu gi-
mnazjalnym przy ul. M. Pohulanka

11. Program zjazdu przewiduje: 1)
Godz. 10 rano powitanie, 2) Godz.
1030 rano Msza św. w kaplicy gi-
mnazjalnej, 3) Godz. 11.30 rano
otwarci e zjazdu, Cz. | — zaga-
jenie — p. dyr. J. Żelski, p. dr. Z.
Fedorowicz. Przemówienia „wycho-
wawców: pp. prof. Stanisław Cywiń-
ski i Antoni Samulanis. Przemówie-

aia kolegów. Cz. Il dział koncertowy.
Po akademji wspolna  fotografja.
4) Godz 4.15 pop. wycieczka do
Tow. Przyjaciół Nauk. 5) Godz. 8.15

pop. wspólny podwieczorek.

— Ze Związku Właścicieli Nie-

ruchomości. Izba Skarbowa Grodz-
ka w Warszawie wydała okólnik z

dn 12.1II rb. Nr. 156, w sprawie pro-

wadzenia  kwitów komornianych.

$ 1... kwity w kwitarjuszu winny być

wypisane - miesiącami, względnie

kwartałami, poczynając od stycznia

kolejno według numeracji lokali tj.

według dat danego miesiąca lub

kwartału, przyczem za następne

miesiące i kwartały wypisywanie

kwitów winno się odbywać w tej

samej kolejności, jak w miesiącu

pierwszym, Związek Właścicieli

Średnich i Drobnych Nieruchomości

m. Wilna i woj. Wileńskiego podaje

do wiadomości, że porządek ten zo-

stał przyznany i przez tut. Izbę Skar

bową. O szczegółach można dowie-

dzieć się w godzinach urzędowych w

Biurze Związku — Gdańska 1 m. 6.
— Zjazd niższych  iunkcjonarju-

szów państwowych odbędzie się w

Wilnie dnia 1 lipca 1934 r. w sali

Sądu Okręgowego, ul. Mickiewicza
Nr. 36, o goćz. 12 w południe. Porzą-

dek obrad Z'azdu: 1) Zagajenie i po-

witanie przedstawicieli władz i go-
ści, 2) Ukoistytuowanie się Hono-

rowego Prezydjum i przyjęcie po-

rządku dzieunego, 3) Referat kol.

Guniewicza. na temat: sprawy ośól-
no zawodowe i organizacyjne, 4)
Referat Prezesa Zarządu Głównego
Związku N. F. P. R. P. senatora Mo-
zgały. 5) Dyskusje, 6) Uchwalenie

rezolucji zjazdowej, 7). Zakończenie

Zjazdu.
TURYSTYKA.

— Wycieczka działaczy litew-

skich. Do Wilna w pierwszych
dniach lipca wybiera się z Kowna

kilku dziennik:rzy litewskich oraz

delegacja działaczy społecznych i
oświatowych. Wycieczkowicze przy-

jadą przez punkt graniczny Zawiasy

i będą bawili w ciągu dwoch dni,
mastępnie udadzą się do Warszawy,
Krakowa i Poznania.

RÓŻNE.
— Najbliższy transport emigran-

tów de Stan. Zjedn, Ameryki Półn.
linjj Gdynia—Ameryka i United
States Lines odejdzie z Warszawy
17. VII. rb., a okręt odpłynie z Gdy-
ni w Gniu 21. VII rb. Emigranci i
reemigranci, zamierzający wyjechać

tym okrętem, winni zwrócić się po

zaświadczenie na ulgowy bilet ko-

lejowy do Warszawy — do Biura

Syndykatu w Wilnie, ul. Szopena 1.
— 20-złotowe banknoty starego

typu emisji z marca 1926 roku i
marca 1929 roku tracą ostatecznie
ważność prawsego środka platni-

czego z końcem: b. tygodnia, t. j. w
sobotę dnia 30 bm. Po tym terminie

20-złotówki dużego formatu wymie-
niać będą centrala i oddziały Ban-
ku Polskiego.

UL
ty w bony jałmożnicze „„laritasu”  

już zaopatrzyłeś się?

TĘP! ROBACTWO

 

Ofiary.
Na rzecz pomocy młodzieży na-

rodowej złożono do dyspozycji
N. O. K.:

N.N. 5 zł, N.N. 2 zł, p. Micha-
lina Zapaśnikowa 4 zł., p. Trusz-
kowska 2 zł, NN. 5 zł, N.N. 2 zł,
p. M. 1 zł, NN, 10 zł.

Groźny požar
w Kolonji Magistrackiej.
W nocy z 27 na 28 b. m. w Ko-

lonji Magistrackiej z nieustalonych
narazie przyczyn w domu Misztow-
ta wybuchł pożar.

Wśród mieszkańców powstała
nieopisana panika.

Zanim zarządzono akcję ratunko-
wą i wezwano straż pożarną znacz-

aa część domu letnika stała już w
płomieniach. W czasie akcji ratun-
kowej zdołano wynieść cenniejsze
przeamioty oraz śpiące dziecko.
Dom spłonął doszczętnie.

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim Dziś o godz. 4-ej wesoła
komedja muzy:zna pt. „Moja siostra i ja—

w wykonaniu świetnie zgśranego zespołu, z
Hanką Wańsk+ i Stanisławem Iwańskim w
rolach głównych. Ceny propagandowe.

Wieczorem o godz. 8 m. 30 po raz dru-
& nowa sztuka polska N. Druckiej pt.
„Zamknięte drzwi” — z gościnnym wystę-

pem artystki Teatru Katowickiego p. Zofji
Barwińskiej w roli nauczycielki.

Jutro, „Zamknięte drzwi”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, „Bohate-

rowie”, Występy Janiny Kulczyckiej. Dziś
o godz. 8.30 w grana będzie op. O. Straussa
„Bohaterowie“ osnuta na tle utworu B.
Shawa. Rolę Nadiny kreuje znakomita
śpiewaczka J. Kulczycka w otoczeniu: Dal,
Łasowskiej, Dembowskiego, Domosławskie-
go, Rewkowsl'ego i Tatrzańskiego. W аК-
cie Il-gim taniec bułgarski, w wykonaniu
zespołu baletowego. Ceny letnie. Wyciecz-
ki i akademicy korzystają z ulg biletowych.
— Popołudniówka w „Lutni*, Dziś o

4. 4 pp. po cenach propagandowych op.
„Orłow' z Jariną Kulczycką w roli głów-
nej. Obsada premjerowa. Ceny miejsc od
25 gr.
— „Paganini* W przyszłym tygodniu

wchodzi na repertuar Teatru „Lutnia”* od-
znaczająca się prześliczną muzyką op. Le-
hara „Paganini“. W rolach głównych uka-
żą się: primadcnna teatrów warszawskich
Janina Kulczycka, oraz świeżo pozyskany
świetny odtwórca roli tytułowej Radzisław
Peter. Wybitny ten artysta, obdarzony
nadwyraz pięknym głosem występował w
Medjolanie, Wenecji, w operze im. Króla
Wiktora Emanuela w Turynie, w operze
Królewskiej w Belgradzie. Pozatem w kra-
ju spiewał op. „Paganini”* kilkadziesiąt ra-
zy w Poznanie i Lwowie. Franciszek Le-
har za świetne wykonanie roli Paganinie'go
ofiarował R. Petęrowi z odnośną dedykacją
ostatni swój utwóc „Schón ist die Welt!" W
wykonaniu op „Paganini* bierze udział
cały zespół teetru „Lutnia” pod kierownic-
twem reżyserskiem M. Domosławskiego.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. Mil Ilji (Zawalna 53)

skradziono z mies.kania garderobę męską

i damską, zegarek i gotówkę w sumie

100 zł, ogólnej wartości 1780' zł. Spraw-

ców narazie nie wykryto.

Na szkodę Piotrowskiej Marji (zauł.

Saraceński 14—1) nieznani sprawcy skradli

garderobę męską i damską oraz pościel,

ogólnej wartości 950 zł.

 

  

6 i £ 40a.
WARSZAWA (Pat). - Giełda. «Waluty:

Belgja 123,78—124,09—123,47. Berlin 209,25
—210,25—208,25. Gdańsk 172,62—173,05—
172,19.  Holandja 359,45 — 360,35 — 358,55.
Londyn 26,73—26,86—26,60. Kabel 5,29'/—

5,321/2—5 26'/2. Paryż 34,93—35,02—34,85.
Praga 22—22,05—21,95. Stokholm 137,90—

138,60—137,20. Szwajcarja 172,30—172,73—

171,87. Włochy 45,31—45,43—45,19. Ten.
dencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 85,50—85. Lilpop
9,30—9,15—9,25.

Papiery procentowe: Budowlana 44,10.
Inwestycyjna 112. Konwersyjna 65—65'/.

Dolarówka 53,25—53,40. Stabilizacyjna 66,63
-—66,88. Listy ziemskie 47!/+—47—47!/4) —

Tendencja dla pożyczek niejednolita, dla

listów przeważnie słabsza.

dowały mur chiński, przez którywpływa bynajmniej na język, na ro- obawiającyck się skażenia pierwot- zwalczanej przez siebie polszczyźnie

do czasw pujedyńcze jednostki, naj-
częściej jeduak po to, by zginąć za
|szerzżnie herezji ; odszczepieństw.

Zgoia inaczej rzecz się miała na
I Rusi polskiej, która uległa wpływo-
| wi kutury polskiej nadługo przed
„unją, reforn.ą religijną. Kultura pol-
ska, kultura zachodniego poloru u-

|przemykały się wprawdzie od czasu

!

„mystowego 1 towarzyskiego pocią-
igała ku sobie w pierwszym rzędzie
panów ruskich i ruskie ziemiaństwo,
które nie chciało się wyróżniać pro-
stactwem od rdzennie polskiego.
Jednocześnie z przyjęciem obycza-
jów, następowało przyjęcie języka i
stąd pochoczi, że wielki obrońca
wiary greckiej, twórca szkói i zało-
życiel drukarni, książę Konstanty
Ostrogski, każe homilje św. Jana
Złotousteżo otrzymane od ks An-
drzeja Kurbskiego w przekładzie
słowiańskin: przetłumaczyć na pol-
ski „lepszaro radi wrazumlenja”.

Reiorma religijna, która żywy
oddżwięk zaalazła na Rusi, unia i
spory religijne wywołują ożywiony
ruch literacki. Polemika prowadzo-
na jest prawie wyłącznie w języku
bardziej kuiiuralnej większości, t. j.
po poisku (obol: łaciny, rozumie się).
Zarówno różnowiercy ruscy, jak u-
nici i dyzun:ci przemawiają do sie- bie w druku po.polsku. Pochodzenie
ruskie, przynależność do _starej
wiary. lub

„dzaj kultury umysłowej.
jest ona polską. Świadomość naro-
dowa ruska w tej epoce tak prawie| jak ją nazywa w swej Perestoroże

jak nie istnieje; gente ruthenus, na-
tione polonis — to hasło polityczne
społeczeństwa ruskiego w XVIi
XVII w. najlepiej odzwierciedlone
w Stanisławie Orzechowskim, który
swe pochodzenie ruskie zaznacza
wszędzie wyraźnie.

Stosunki polityczne z Polską,
emigracja do Polski i imigracja z
niej żywioiow dyzunickich do Mo-
skwy, wytworzyły podatny grunt

do przyjęcie w pewnych przynaj-
mniej sferach społeczeństwa mo-
skiewskiego kultury zachodniej z
rąk polskichi w polskiej formie.
Kolegium  kijowsko-mohilańskie i
szkoły odeń zależne przyłożyły się
do tego w wielkiej mierze, choćby
dlatego, że wychowańcy tych szkół
trafiali na Ruś moskiewską bądź
jako. nauczyciele prywatni, bądź ja-
ko pionierz; oświaty w monasterach
spaskiem i szkole Rtiszczewa,
wreszcie jako wysocy dostojnicy
cerkwi, ; szerzyli oświatę polsko-
latyńską, gdyż innej nie znali.

Odpadnięcie Kijowa od Rzplitej
ułatwito tę infiltrację. Odtąd wły-
wy Akademji Kijowskiej przenikają
na Rus moskiewską najswobodniej,
mając do zwalczenia jedynie niechęć sier konserwatywnych, najbardziej

odnosvionej unickiej, nie|opornych względem oświaty wogóle,

belskiej mąćrości arystotelesowej“,

Rohatyniec.
Tax więc Ruś moskiewska miała

do wyboru: albo przeżuwać jałowe

resztki ocalej od najścia tatarskiego

kultury cersiewnej, albo poddać się
wpływowi inne”, żywszej, żywotniej-
szej. (Wyboru dokonało życie, #у-
wotnosć społeczeństwa  moskiew-
skiego. Ponieważ Moskwa odwró-
ciła się od zachodniej Europy z oba-
wą i wstrętem jako cd zaražonej
zśnilizną moraluą, musiała się więc
siłą konieczności zgodzić na przeję-
cie żywej kultwy Zachodu od tych,
których za religijnie podejrzanych
uważać nie można było, tj. od dyzu-
nitów polskich.

Kres szerzeniu się kultury pol-
skiej, języka polskiego na Rusi mo-
skiewskiej połozył dopiero w spo-
sób stanowczy Piotr Wielki, po poł-
tawskiem zwycięstwie, otwierając
naoścież wrota Rosji inwazji nie-
mieckiej. Od tej chwili wpływ ро!-
szczyzny poczyna się kurczyć, ma-
leć, choć tu i ówdzie utrzymuje się
dosyć długo jeszcze, jak np. w aka-
demji kijowskiej i charkowskiej,
gdzie język polski wykładano do ro-
ku 1844. '

Ale wie!ki reformator Rosji oraz
zwolennik kultury istanowczy

(Wszędzie nej czystości wprowadzeniem „dja-|pomnik trwalszy niž jego poprzedni-
cy. Po dziś dzień każde drukowane
słowo rosyjskie jest widomym  zna-

kiem wpływu polskiego. Tak zwana
grażdanka, którą do dziś dnia dru-
kują w Rosji — to zlatynizowana
jeszcze przez Piotra Mohylę w 1637
r. kirylica, którą drukowano więk-
szość ksiąg ruukich w Polsce. W
1704 r. Piotr Wielki każe odlać w
Amsterdamie czcionki ławry  pie-
czerskiej i „Polonus in preasentiam
habitans Amstelodami“, Eljasz Ko-
piiewski, pierwsze księgi rosyjskie
niemi tłocz;.
O ile więc przed Piotrem Wiel-

kim w Rosji istniała kultura zachod-
nia, istniała ona dzięki Polsce, na-
wet współpracownicy tego monar-
chy rekrutowal: się z pośród wycho-
wańców szkół polskich i byli Pola-
kami z kultury

Chwila, gdy. pomimo, iż znacze-
nie poiitycz:e Polski, szarpanej woj-
nami szwedzkiemi, kozackiemi, mo-
skiewskiem. wewnętrznemi roko-
szami, malaio niemal w oczach, ję-
zyk polski razb-zmiewał lub był ro-
zumiany i ceniony jako język umy-
słowej kultury od wołoskich Jass do
sołowieckiego monasteru jest
niezaprzecz nie piękną i warto, by
o niej nie zapominać.

   wzniósłwpływów_ niemieckich,
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ŻYCIE KATOLICKIE.
Nowy proces beatyfikacyjny.

(MIASTO WATYKAŃSKIE, 27
czerwca (KAP) Odbyło się posie-

dzenie wstępne Kongregacji Obrzę-
dów, na ktorem

sprawa cnót heroicznych ks, Domi-

nika Lentin; z diecezji włoskiej Po-

| licastco, zmarłego w 1828 r.

omówiona została |

Bandyci chińscy zamordowali misjonarza katolickiego.

(MIASTO WATYKAŃSKIE 27
<zerw. . KAP) W prowincji Funing

bandy zozbćjnicze chińskie zamor-

dowaiy misjonarza katolickiego, o.
Urbana Martin, dominikanina,

śmiercią kapłan
zaled-
udbył

Zmarły tragiczną
pochoził z Hiszpanii i liczył

| wie 26 lat; studja naukowe

w Stanach Ż/ednoczonych.

Wycieczka naukowa kieryków czeskich do Pelski.

Między 14 a 29 lipca rb. odwie-
dzi Poiskę wycieczka naukowa kle-
ryków czeskich. Przewodniczyć jej
będą dr. Bedrzich (Fryderik) Vaszek
profesor socjologji na wydziale Cy-
rylo-Metody;skim w Ołomuńcu oraz
dr. Józef Janczik, protesor socjologii
w: Brnie.

Celem wycieczki jest poznanie
polskich instytucyj społeczno-chary-

tatywnych, organizacji i rozwoju

Akcji katolickiej, prasy aktolickiej

| oraz całokształtu życia katolickiego

| ze szczególniejszem uwzględnieniem

| stosunków warunków pracy ka-

| płańskiej w Polsce. Wycieczka od-

| wiedzi Poznań, Warszawę, Często-

| chowę, Ilraków, Katowice i Wie-

| liczkę. (Kap;

———

400-lecie šmierciCorreggio.
RZYM — KAP. W związku z

przypadającą w roku bieżącym

400-ną rocznicą śmierci znakomitego

malarza właskiego Antoniago Alle-
śri, zwanego popularnie Corregio od
miejsca swego urodzenia, w Parmie
rozpoczęły zię uroczystości ku ucz-
czeniu jego pamięci, przedewszyst-

kiem przez udostępnienie oglądania

słynnych jego fresków w miejscowej

katedrze, wyobrażających Waniebo-
wzięcie NMP., i specjalne oświetle-

nie ich silnemi reflektorami, Podo-
bne 1eflektory ustawiono również w

kościele św. Jana Ewengelisty, gdzie
znajdują się freski, noszące miano

„Chrystus w chwale".

Correggic mimo krótkiego sto-

sunkowo żywota (umarł mając lat

40) malowai bardzo wiele. Obrazy

jego odznaczają się szczególną sub-

telnością wykończenia, deli' -tnoš-

cią w cieniwaniu niezwykłąhar-

monją. Do najznakomitszych dzieł

jego należą: „Małżeństwomistyczne

św. Katarzyny” (w Luwrze), „Odku-

pienie' (w Watykanie), „św. Seba-

stjan” (w Dieźnie), „Zdjęcie zKrzy-

ża” (w Parmie), „Ecce Homo" (w

Londynie) , wiele innych. Malował

także rzeczy świeckie,

 

Z KRAJU.
Zebranie Młodych Str. Narodowego

w.Nowej-Wilejce.

№ dniu wczorajszym w Nowej

Wilejce. odbyło ias Mło-

dych Stronnictwa Narodowego, na

którem sprawy aktualne omówił

oraz przyjął nowych członków kol.

| kier. okręgowy Wener Stanisław.

Silna burza nad Wileńszczyzną.

Wi dniu wczorajszym nad gmina-

mi zaleską, ostrowską i wiśniewską

przeszia burza, połączona z uderze-

niami piorunów isilnym wichrem,

który zerwał z kilkunastu zabudo-

wań dachy i strzechy.
| Od uderzeń piorunów odnieśli
| ciężkie obrażenia włościanie: Mi-

| chalik, Lubiczow, Gnieździkow. Ma-

| tusiak, Krylowa i pastuch Owsiej.

Spustoszenia spowodowane gradobiciem.

NIEŚWIEŻ (Pat. W dniu 21

czerwca rb. w gminie Howerna, po-

wiatu nieświeskiego, spadł grad,

niszcząc w miejscowościach: Stare-

Nowosiołki, Kuczynowszczyzna,

Tragiczne skutki spłoszenia się
BRASŁAW. W. Brasławiu prze-

ieždžającego auta przestraszył się

koń, należący do Gacka Mieczysła-

wa, mieszkańca Domaryszek, śm.

pluskiej, Gacek został wyrzucony z

wozu 1 uderzył się o słup sieci tele-

Hreznowszczyz::a, Żychałki i Lub-

| kowszczyzna zasiewy w 75 proc.

| Wysokość strat ustala powołana

s:

konia.
;fonicznej, a następnie uderzył gło-

| ма o przydrożne drzewo, doznając

pęknięcia czaszki w okolicy kości

potylicznej.  Ś:nierć nastąpiła na-

|tychmiest. Dochodzenie przedto-

| żono wiceprokuratorowi,

Warszawianie na obozach pod Brasławiem.

BRASŁAW (Pat). W. dniu 27 bm.

pociągiem południowym przybył do

Brasławia na kilkutygodniowy obóz

łetni Centralny Instytut Wychowa-

DS EKVSAT ZA OZORZODEWTOOZWT

WILEŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA!
1.39 wiecr, na scenis: .

ZNAKOMITEGO ZESPOŁU SPIEWAKOW
(chóry męski I mieszany) pod art ker. AD LUDWIGA
W programle: przegląd pleśni (oryginalnej) w jęryku
polskim, ukrałńskim, białoruskim, rosyjskim, hebrejs*im
I Hitewskim, oraz przegląd tańca- wyk Ealet Nerton Film iłastruje wil. zespół smyezkowy.

barh Sportowy
im. Gen. Żeligowskiego

Dziś
WYSTĘP

nia Fizycznego w Warszawie. Obo-
| zy męski i żeński położone są w oko-
licach Brasławia.

początek o g

(Tańce polskie, ukraińskie, rosyjskie ete)

DZIENNIK MILEŃSKI: .

SP OR TT
DZISIEJSZE ZAWODY KONNE

NA POšPIESZCE.
Dzis o godz. 15 rozpocznie się ua

Pośpieszce ciskawy konkurs hippiczny z

udziałem 39 %oni.
Na uwaśt zasługuje start por. Łopia-

nowski:go z t p. uł. Krechowieckich

Prócz konkursu hippicznego odbędą
się oczywiście gonitwy płaskie i z prze-

szkodami.
Głównym biegiem będzie wyścig na

4.060 mtr, im, 1. Dyw. Legjonów. Do biegu

tego zgiosiło się 5 koni.

Najwięcej szans posiada Nawój ze
stajni „Ossk' prowadzony przez por.

Bohdanowicza, który, jeżeli umiejętnie

przeprowadzi walkę na torze, to powinien
wygrać. Rywalami Nawoja są Emir II,

Gri-Gri i Jataka, jak również Glorja,

Jazda na Emize i Gri-Gri zapowiada się

jaknajlepiejj co zwiększy niewątpliwie

szanse tych dwuch koni.
Ciekawie powinien wypaść mały

Steeple chase, gdzie z 9 koni wyróżnić
trzeba „Elia“ i „Mitrę”, jak pod względem

klasy tak i jeźdzców,
Wyšcig z płotkami stanie się pewną

zdobyczą „Pecha”* pod por. Rybickim,
W. dzisieszych biegach prawdopodob-

mie startować będą konie zdrowe; bowiem

kierownictwo wyścigów nie zezwoli na
start koni kuiawych, jak to miało miejsce

poprzednio ze Stabilem,
Może tym razem w biegach naprzełaj,

obsadzorych przez 14 koni, nie będzie tak

wiele wypadkow, jak w poprzednich dniach

wyścigów.

START PŁYWAKÓW.
Dzisiejsze mistrzostwa pływackie Wil-

na mają zgromadzić w basenie 3 Bat. Sa-

perów koło 40 zawodników.

Najwięcej pływaków zgłosił A. Z. S,

który wystąpi z szeregiem młodych sił.

Licznie startować będą również pływacy

Žž. A. K. S,
Elininacje rozpoczynają się o godz. 10

rano. Finały sastąpią w sobotę o godz. 16.

DZIŚ OPRADY BOKSERÓW,

Dziś w Poznaniu obradować będzie
walne zebranie Polskiego Awiązku Bokser-

skiego.

Na walnen; zebraniu ma zapaść uchwa-

ła co do przeniesienia siecziby P. Z. B.

Ciekawi jesteśmy jak wypadnie głoso-

wanie i czy Poznań potrafi utrzymać u

siebie siedziby ruchliwego P. Z. B.

MECZ PIŁKARSKI,

W najbliższą sobotę na boisku 6 p. p.

leg. odbędzie się mecz piłkarski o mistrzo-
stwo okręgu u:iędzy Makabi, a Ż. A. K. S.

W niedzielę zaś W. K. S. walczyć bę-

dzie z Drukarzem.
Oba te mecze zapowiadają się intere-

sująco, gdyż ostatnie sensacyjne wyniki

wprowadziły vewne ożywienie w rozgryw-

kach wileńskich.

AUTOMOBILIŚCI POMORZA DO WILNA.

Do Wilna : lipca przybędzie wycieczka

samochodowa _ Automobilkluby Pomor-

skiego.
Program uroczystości przedstawia

następująco:

Godz. 9. Spotkanie gości na szosie

Wilno Grodno, w okolicy Świątnik,

przez przedsicwicieli Wileńskiego  Auto-

mobilklubu.
Godz. 10. Przyjazd do Wilna, na plac

przed kościołem Św, Kazimierza.
Godz. 10.15. Powitanie przez Koman-

dora Zjazdu vrzedstawicieli miasta, rządu,

wojska i Wilzńsk. Automobilklubu.

Godz. 10.30, Msza Św. w Kościele św.

Kazimierza.

Godz. 10.31. Msza Św. w Kościele Ewan-

gelickim.

Go1z. 11, Odegranie marsza Pomorskie<

się 
Nastepnie na ekranie:

Wietki przebój

„W PGGONI ZA KSIĘRYCEM"
(FAIRBANKS | BEBE DANIELS)

| dodatki w nadpr.

Wstąp 25 gr.

 

DZIŚ w ostatnim dniu
wyświetlania filmu «W POGONI ZA KSIIj SW.POGOWI ZA KSIĘ

Jutro WIELKA PREMJ „ Naj-
nowsz: potężny  dźwiąkowiec
PROBJ'„SOWKNO* w Moskwie emi=

całkowicie mówieny I śpiewany w JĘZYKU ROSYJSKIM. Szczegóły w jutrzejszych ogłoszeniach

ĘŻ УСЕМ» možemy jeszerė podziwlač siyn=
nego Bouglasa Falrbanksa | Ba-

Pragnie»
 

|
Nadpregrem: Atrakcje. Cany zniżone od 25 gr. Pocz. O 4-ej

Komunikat Rinu „CASIŃO”
«RAJ PRZESTĘPCÓW —POŻĄDAN

Nadprogram: Najn« wsze dodatki dźwiękowa. Seania 2, 4, 6. 8 I 10,15 wiecz
Ceny miejsc od 15 gr na wszystkie seanse.

DZIŚ w piątek dnia 29 «zerwca — Wielka pre-
miera Prze lekny flm, Potężny dramat bp. t

i Victor Varconyi.Dorothy Mackali, John Wray

K! Na scenie rawja p. t „Kryzys koAczy

Na ekranie: Potężny
dramat miłości i poświęcenia p.

DZIŚ! Prawdziwe orgje śmiechui

BUSTERKKEATONA „PIOLOSOT
Eksplozje śmiechu, huragany wesołości, burze zachwytów tewerzyszą na całym Świecie tej nsjnowszej

kreacj króla komików

DZIS Otwa

Ceny zniżone partar od 40 gr Dziś!
Na żądanie publiczności pożegnalna występy INY BIELICZ.

Udział biorą: Nina Fedorówna, Marta Popielewska, Stanisław Go-

 

zdaw»- Goiębiowski i Seweryn Orl

„NOCNY EX

Miesiąc Najnowszych Sziaglerów Kinem. Europ.

Początek seansów o godz. 4, 6.50, 8.30 I 1020,

w Kabarecie”

rcie Sezonu Letniego!

W rolach,
głównych:

Program Nr. 4.

PRESS» W rol. gł Ruth Hal-
1 Robert Elllot,

 

KINO-REWJA

BALET: Taniec arabski duet Grey, „Na Hawaju'—Grzybowska | trio Grey — Piosenki
dziadowskie—Kaczorowski Duet aktua'ny—Kaezorowscy. Taniec wegierski FOX wykona Trio Ne-
rytto. Aktówka p. t. „Prezent dla Fonsla” (Grzybowska, Janowski i Borski).

—— Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. 5

Najwaseisza komedja sezonu w-g V
Wasermana Reżyserji Mac Frycza

44 Film o całe niebo przewyższa „Feldmarszałka”. W roli gł. VLASTA BURIAN

= + Na scenie: Całkowicie nowy Program rewjowy p. t: „Troski precz — humor śmiech
główna

СЕМУ 00 25 GR.

rzec2“,

Dziś niebywały dotychczas progi

ADJUTANT JEGO  

go Automobilelubu przez orkiestrę woj-

skową.

Godz. 1115. Przemówienie delegata

miast Fomorskich, wręczenie albumu  pa-

miątkowego do rąk p. Prezydenta m, Wil-

na, przemówierie p. Prezydenta miasta.

Godz. 11.45. Wyjazd do Ostrej Bramy,

celem złożeni: proporców w hołdzie u stóp

Cudownego Otrazu Patronki Polski.

WILNIAN £ WALCZĄ NA SZOSIE
POD WARSZAWĄ.

Trzech czołowych kolarzy wileńskich:
Jasiński z Oguiska, Domanski ze Strzelca

i Andrukowicz z Wil. T. C i M. wyjechali
do Warszawy by wziąć dziś udział w wy-

ścigu kolarsk'u: o mistrzostwo Polski.

Wyścig odbędzie się na szosie War-
szawa — Radom — Warszawa. Dystans
200 kmtr.

Wiinianie powinni znaleść się w koń-
cu pierwszej dziesiątki, względnie na po-

czątku drugiej.

I Ogolno-polski Zjazd Gwiaździsty
1 Plakietowy do Grodna.

Dnia 8 «pca br. Sekcja Moto-
cyklowa Kiubu Sportowego „Cre-
sowia“ organizuje I ©gólno-polski
Zjazd Gwiaździsty i Piakietowy do
Grodna.

Spodziewany jest przyjazd oko-
ło 200 maszyn z całego kraju.

Komitet organizacyjny poczynił
wszelkie starania, aby uczestnicy
Zjazdu i goście odnieśli jak naj-
lepsze wrazenie z Grodu Batorego,
którego okciice należą do najpięk-
niejszych zekątków naszego kraju.

Zjazd powyższy w społeczeństwie
grodzieńsk'«m budzi żywe zaintere-
sowanie, a oceniając doniosłość dla
kraju sport: metocykiowego, który
pomimo cięskich narazie warunków
drogowych stale rozwiją się, protek-
torat nad Żiazdem objęli łaskawie p.
wojewoda _ Białostocki Stanisław
Michałowski i Dowódca Okręgu
Korpusu Ni. II p. gen. bryg. inż.
Aleksander Litwinowicz.
M programie Zjazdu przewidzia-

ne jest zwiedzenie zabytków miasta
jak również podróż statkiem Nic
mnem do naipiękniejszych  oko-
lic, m. inneri do Gór Kredowych.

Na zakończenie Zjazdu odbędzie
się rożdani» licznych nagród, na-
stępnie wspólny obiad.

Po wszelkie informacje należy
zwracać się do Sekcji Motocyklo-
wej Grodzieńskiego Klubu  Sporto-
wego „Cresowia”, Grodno, uł. Naru-
towicza 4. '
ZAKOŃCZENIE WALK ZAPAŚNICZYCH

W KINIE „CASINO”,
W cniu wczorajszym zakończony został

odbywający się w przeciągu 21 dni między-
narodowy turniej zapaśniczy o złoty pas
m. Wilna, oraz nagrody.

Wa'ki finałowe:
4) Krauss contra Langer. Po 27 min.

zwyciężjłi Langer przednim pasem,

2) Grabowski contra Ferestanofi. Zwy-
ciężył Ferestannof po 26 min. przerzutem

przez głowę.

3) Тогпо contra Binder.

Torno po 28 min.
Po walkach odbyło sią rozdanie na-

śród. Fierwszą nagrodę: nadesłany przez

Związek złoty pas m, Wilna otrzymał
mistrz Torno. Drugą nagrodę — 500 zł.
Binder Izaak. Trzecią nagrodę — 300 zł,

Ferestanoff. Czwartą nagrodę — 200 zł,
Grabowski, Piątą nagrodę — 100 zł, Lan-

ger.
|!NE i ia AO

(MNA FLOTA WOJENŃA
to najlepsza gwarancja

niepodległości.

Zwyciężył

 

 
słoneczne pokoje z bai-

| Do wynajęcia: 1) Miesz- DWOREK
Zdroj kanie z 5 pokoi na Ipię-|wiejski w  ma!owniezej

trze ze wszelkiemi no-|miejscowości, woda, las,
, woczesnemi  wygodami.| doskonałe  u:rzymanie,

DRUSKIENIKI, pensfjo- Oglądać od 11 do 1.| przyjmie letników na b | P.
nat „Promiań”, ul. Le- 2) Lokal frontowy (par-|dogodnych warunkach, | SIera;
wiokiej 7, poleca piękne ter). Biskupia 4. Dodi: Dojazd autobusem zW:l-

 

Pisarz francuski, M. Jacques Bar-
doux, zwracając uwagę na upadek
wolności w Europie po wojnie, za-
znaczył, że elita cierpi w każdym
narodzie i, ze grozi iej ruina przy
systemie au.oryvtatywnym. Masa na-
rodu niewiele tracj na braku wol-
ności, bo niema myśli bardzo głębo-
kich i uie pali się do uiawniania swe
go zdania, krytykowania i głoszenia
tego, co się jej wydaje prawdą. Wiel
kiem uiebezpieczeūsiwem jest. że
obserwujemy wzrost tendencji do
zgniecenia wolnej myśli. Gdyby się
ta akcja roświnęła, to Europa taka,
jaką znamy dziasiaj, skazaną była by
na zagiadę. Wiek XIX był wiekiem
demokracji, ale demokracji, rządzo-
nej przez elitę Elita zaś nie może
istnieć bez wolności. Pozbawiona
swobody poszukiwania prawdy, wy-
rażania swej opinji, krytykowania,
zacznie znikać. Nowa elita zajmie
jej miejsce — elita fanatyków, hipo-
krytów, oportunistów, pedantów —
nastąpią fatalne skutki dla cywiliza-
cji europejskiej, Dekadencja demo-
kracji parlamentarnej jest wynikiem

wojny światowej. Coprawda, demo-
kracja parlamentarna wygrała woj-
nę, a państwa o ustroju autoryta-
tywnym zostały zwyciężone. Tymcza
sem dzisiaj, w 15 lat po wojnie, de-
mokratyzm parlamentarny jest osła-
biony i mało pewny siebie wówczas,
śdy autorytatyzm jest silny i pewny
siebie. Przyczyna tego zjawiska tkwi
w tem, że systemy parlamentarne
nie dały sobie rady z kryzysem, gdyż
zostały wycrerpane. Olbrzymie roz-
chody wojenne, które spadły na ma-
sy, doprowadziły je do zwątpienia
w wartość demokracji Dyktatorzy
przedstawili wielki program robót
publicznych stosowali inflancję, lub
deflację i inne panacea przeciwko
bezrobociu. Powstały warunki,
wśród których łatwo było wykonać
zamach stasu, a nowe władze już
całkowicie opanowały środki obro-
ny (samoloty, czołgi, bomby, szybką
komunikację), które czynią nowe re-
wolucje prawie niemożliwemi.Ludzie
myślący w krajach rządzonych auto-
rytatywnie muszą albo się poddać
niewoli, albo kraj opuścić.

Jest więc kryzys elity. Ludzie, ci
przeżyli w tradycji myśli i wiedzy i
od nich za'eży cywilizacja europej-
ska. Bo jest i była zawsze elita euro-
pejska. Elita europejska zastępowa-
ła arystokrację z urodzenia, która
dominowała w średnich wiekach.
Dopóki elita stanowiła siłę kierow-
niczą państw wszpółczesnych, na-
cjonalizm nie wpadł w  przesadę,
Francja od lrzech wieków była par
excellence krajem wyspecjalizowa-
nym w tworzeniu elity. Hr. Kayser-
ling w swej książce o Europie pisze,
że Niemcy mają zdolność tworzyć
od czasu do czasu genjusza-władcę,
jalk Luthera lub Goethego, albochwy
tać inicjatywę ruchu madzwyczajne-
go, jak Reformacji. W: tem tkwi ich
wielkość i w tem zawiera się ich
danina ludzkości. Ale one nie wy-
różniają się w tworzeniu klasy elity,
ludzi uwposeżonych w obszerną i
wysoką kulturę oraz głęboką huma:
nitarność: osie tworzą raczej specja-
listów  (Fashmanner) niewątpliwie
wybitnej wartości. Francja znowuż
nie jest znaną ze swych specjalistów
ani tworzeniu genjuszów typu Luthrą
lub Goethege, ale naprawdę, to ona
zasila arystokrację  mtelektualną,
która jest wszędzie uznaną i, która
ma niezrównaną zdolność krytycyz-
mu. Zmysł <rytyczny i jasność myśli 

dzieć się u dozorcy, lub
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są to cechy charakterystyczne  dlą

 

na 41 Im. traktem lidz-| * ® P.
konami, Kuchnia wy- tel. 188. kim na miejsce. Adres, skawe
kwintna. Willa skanali- Ma'e Soleczniki mal. P
zowana. 722—9 Brasznicz. TIB—=1, Spółka”.

 

 

Francuzi o kryzysie elity.
umysłu francuskiego. Sposób ujęcia
kwestji i metody rozważania szcze- ||
gólnie sprzyjają propagandzie idei.
W, dzisiejszych stosunkach zaczyna-
ją być gospodarzami — įwalt i licz-
ba zamiast «.pinji publicznej. Karjera
jest zamkniętą dla talentów. Zmiana |
charakteru demokracji, brak wiary
w siebie, uznanie dyktatury, usłuż-
ność w ześrodkowaniu swego cięża-
ru i liczby na jednego człowieka lub
grupy ludzr— wszystkie te zjawiska
dają się tłumaczyć wojną światową.
Bo na wojnie siła moralna była ce-
niona, ale siła fizyczna i liczba jesz-
cze więcej. Ostatnia wielka wojna
zostawiła nam staszne dziedzictwo
— wiarę w gwałt, Wojna stworzyła
też wielkie rozjątrzenia: namiętności
się rozpalił,, duch kompromisu — |
znikł, Gdy kompromisy są niemożli-
we, to społeczeństwo dochodzi da
krańcowości dyktatury z jednej
strony, komunizmu z drugiej. — Co
więcej, wojna pozostawiła po sobie
dziedzictwo strachu i niepokoju, Na-
rody zdały sobie sprawę, że współ-
czesna wojne to nie pojedynek armji
zawodowych ale walka na śmierć
między narodomi z perspektywą być
wytępionym w wypadku porażki,
Ten koszmarny strach przyszłej
klęski, niemożliwej do naprawienia
i bezgranicznej napędził niepokoju
demoxracji. Drugiem dziedzictwem
wojny, które poczyniło szkody de-
mokracji, to natężenie rasizmu. Były |.
przed wojnę kwestje rasy postawio-
ne w: Eurovie i traktaty pokojowe
poczyniły wiele, by rozwiązać te
sprawy i ciociaż mapa polityczną |
Europy jest lepsza niż przed wojną,
jeżeli chodz o repartycję narodowoś

ci, to jednak namiętności rasowe nie
uspokoiły s'ę i ciągle zapalają Jest
rzeczą ważną, by kryzys obecny eli-
ty europejskiej był wszędzie dobrze
zrozumiany by można było poczynić
wysiłki w celu usunięcia go. Wiara
w śwałt i uwznonie rasizmu MHG.
Wells i Benedetto Croce nazywają
buntem grucjańskich chamów prze-
ciw kulturz>. Nowi apostołowie gwal
tu pogardzają historią i nienawidzą
jej, bo ona przeczy i odrzuca ich zą*
sady. Elita europejska obecna może
byc zachowena tylko w atmosterze
wolności, Z tego powodu idee repu-
blikańskiej parlametarnej Francji ma
ją najwyższe znaczenie,

Wielka Bryianja jest krajem ras
mieszanych : jest również krajem to-
lerancji ; rządu wolnego i parlamen-
tarnego, jak również Holandja, Bel-
а i kraje Ckandynawskie. Liga Na- 4
rodów pow:nna rozszerzyć opiekę
nad mniejszościami na wszystkie |
pra. Drugim sposobem, którym
y Liga Norodow mogła dopomóc

do utrzymaria į rozszerzenia wolnoš |
ci, toleranoj' i solidarnosci kultural-
nej europe,skiej, pisze „L“Furope

Centraie', skąd czerpaliśmy niniej-
szy materjał jest akcja Komitetu Ko-- |
operacji intelektualnej. Przez wymia ||
nę wiedzy i idei, przez zbliżenie lu- |
dzi inteligeatnych kultury ogólnej i
eryducji przez tę koordynację wy-
siłków, która jest zadaniem Komisji,
wzmacnia się warunki istnienia wol-
ności intelertualnej i podtrzymuje
się możliwość postępu w kulturze
europejskiej | :

= P.
 

Šilni na lądzie
i w powietrzu—

nie kądźmy bezbronni
na merzu.

Potukij;
posady buchaltera,

magazyniera,
kasenta, przedstawiciela
i Kaucja 2000. Ła-

olerty do
dakcji pod „Ewentualnie

Wychowawszyni zna-
ka- ga frebl. meted. poszu-
in- | kuje posady może się

zająć dzieśmi w wieku —
od 2 do 10 lat. limie
szyć, rob gim. Poważne
Świadectwa | ref. 7ge
ania b. skros neul. Ta-
аг Ка 12 — 13m. оё 1
do 5 3. gr2

re-
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trzy mieszkania.

4 pok. z kuchnią i elek-
trycznością do wynaję*
cia. Tr. Batorego 5 (b.
Połocka 53)

Trzy pokoje lub dwa I

nadające się dla adwo-
kata, lexarza lab na biu-
ro ul. Wileńska 31 m. 5.
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go 5 (b. Połocka 53)
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| Orzeszkowej Nr. 3. Do-| Kunią Kury Ante. i
wiedzieć się o warun- |w wielkiej ilośei. Zgła-
kach u dozorcy. 769—2| szać listownie ile sztuk
AL RE ma się do zbyela. Wilso,

MIESZKANIE Aatekolski Brzeg 10 dla

dowców.

196—1

ram: jeden umebicwane do
PWÓR

WYSOKOŚCI apero T ms wiejski przyjmie

cd 1—5 pp. 
 

o 2 mieszk, 200 s, kw.
wlasnej ziemi do sprze-
dania tanio. Tr. Batore-

196—

 

E Borysewicz Klub Ho:

[różne|  
letni-

ków z utrzymaniem. —
Wiad.: Portowa 19 m. 3

   

nych, lub do prz
la jako wych
Dwa egzamin ne:
«ielskie 1  ukcńczona
szkoła rebót Adres; Ko-
lejowa 66 Misja Bworco-
wa.

  

195|m.7od8 do7.
ее

Kacharli-gospodyai
poszukuje dwór wiejski,
dowiedzieć się Bernar-
dyński 10—1 w godzi-
nach rannych. 79

Hryniewskiej w Kolonji
Zgoda (6 kil od Wilna)
kuchnia zdrowa, smacz*
na i tania. Las, w pobli-
żu rzeka. Dojazd auto-
busami do Jerozolimki,
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5 Sprzedaž Osoba niezależna, inte-|Młody człowiek z śre-
LETRISKA. ligenina, gospedarna, o-|dniem wyksztalcenlempo

Plae frontowy |bernana w handiu, przyj- szukuje posady bluro-
sprzedzm przy ul. Su. |mie jakąkolwiek pracę| we) lab jakiej innej, mo-
bocz, 250 sąż.  kwadr. | w przedsiębiorstwie han-|że być kelnerem (nawet

n I bez dluga i obciążeń dlowem lab zarząd do.| tylko za utrzymanie). Ma

Ziemia ogrodowa Punkt|mu u osób samotnych- świadectwa | referencje.

do wynajęcia w majątku| handlowy.  Dowiedzieć|Sferty proszę s: ładać,|Łaskawe zgłoszenia kie-

| 6 klm, od Wilna. Pięk-| się u dozorcy Czepurno- |2%k_ Murarski 8—6 dla rować do Adm. „Dz.

na miejscowość. kąpiele, |wa Sabocz 28 albo u| Ё. В. » 79|Wil” pod „Potrzebujący

sek ie 7 > właściciela ul. Miękiewl- =TRaakiją 7 A.S gra
ieć się telef. 11-34. od | cza 46—12. 791—1 zu м

godz. 12—14 i od 18—21. od zarazO - :':‚"::,“.‘:„ pa

z ВОМЕ с1е!К! 99 szkół po гоё:уіпу z bardzo do-
brem gotowaniem lub za
kucharkę do kasyna lub
pensjonatu. W średnim
wieku samotna, pismien-
na posiada refereucje
Słowiańska ul. Nr. =

gr.

 

Była urzędniczya po-
szukuje posedy blurowej
lub Innej pracy znajduje |
się w krytycznem poło-

. Zgłoszenia do
Administrzejj pod „wy
maganie wa

3 r

 

——
Polecamy ekspedjentkę
wyspecjalizowaną w pro-
wzdreniu wszelkich ko-
operatyw hurtu I de alu
najuczelwszego charakte-
ru | znakomitych refe-
rencji Mała Pohulanka
10—2 do południa.  gr2
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Młedy człowiek,
znajdujący się w bardzo
krytycznych warunkach
materjalnych, poszukuje
pracy w mieście lub na
wsi, zaznajomiony z pra-
cą blurową, pisze na ma-

szynie, z chęcią przyj-
mie każde oflarowane
zajęcie. Oferty proszę
kierować do rzd. t. ge
pod „R.* albo Krzywe
Koło 27—3. — Zur.
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