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

(6 łamowe) 35 gr., za
Ogłoszenia

Terminy

Pół wieku wT Y | Dula czgstka wśród radykałów |
| PARYŻ (Pat). Kongres partji ra- ną przeciwko niemu. Ministrom ra-

|dykalnej postanowił jednogłośnie  dykalnyn, wchodzącym w skład ga-
| wykluczyć z pastji niepożądane ele- | binetu Doumergue'a, wyrażono uzna-
|menty, którymi są: deputowany |nie i uchwalono kilka postulatów
| Bonnaure, Garat, Bonaldi, oraz by- |pod adresem rządu.

ZMIANA WAR
Prof. dr. Kozłówski tworzy rząd.

służbie Narodu.
Pół wieku mija od chwili założenia

pierwszego gniazda sokolego na ziemiach
byłego zaboru pruskiego, w stolicy Kujaw

 
(Telefonem od własnegu korespondenta.)

WARSZAWA. W dniu wczorajszym gabinet p. Janusza Jędrze-

|Jewicza podał się do dymisji, Która została przyjęta. Prezydent

Rzeczypospolitej powierzył misję utworzenia nowego gabinetu

profesorowi Uniwersytetu lwawskiego d-rowi Kozłowskiemu.

W ciągu dnia wczorajszego prof. Kozłowski prowadził roz |

owy z osobami, ktėre miatyby ewentuainie wejįšė w sktad no-

ego rządu.

Zakończenia tych rozmów | przedstawienia przez prof. Ko

złowskiego p. Prezydentowi pełnej listy członków nowego gabi-

hetu należy oczekiwać dziś w godzinach popołudniowych.

W ten sposób pogłoski © „zmianie warty” sprawdziły się.

Jak widać, pp. Prystor I Sławek, którzy już odbywali wartę,

do rządu nie powrócą.

W Warszawie podkreślają ten szczegół, że na ten raz zmia-

na gabinetu nastąpiła akurat w rocznicę przewrotu majowego.

 

Utworzenie nowego ministerstwa
Gospodarstwa Naredowego?

ITelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Kilkakrotnie już w prasie pojawiały się pogłoski o za-

mierzeniach naležącej do B. B. tak zw. Partji Pracy. M. in. w partji te-

Tozpatrywany jest projekt utworzenia Mjnistarstwa Gospodarstwa Naroj

dowego, które miałoby objąć agendy ministerstwa rolnictwa, przemysłu

i handlu, opieki społecznej oraz agendy ministerstwa skarbu, dotyczące

obrotu pieniężnego.
Projekt ten łączy się 7 planem, uruchomienia wielkich robót pu

blicznych kosztem 800 miljonów zł. W jaki sposób fundusze te miałoby

ję uzyskać, niewiadomo. Prawdopodobnie projektodawcy myślą 0 wy-

uszczeniu jakichś bonów, czy innych środkach inflacji bez dewaluacji

Projekty te znajdują podobno poparcie „Lewiatana”.

 

Uroczystości ku czci Sobieskiego
w Budapeszcie.

BUDAPESZT (Pat). Dziś przed-|
południem odbyła się uroczystość

odsłonięcia tablicy z płaskorzeźbą
króla Jana III, umieszczonej na jed-
nym z domów przy ul. Sobieskiego.

Dziś na placu Palfiy, bogato ude-

korowanym sztandarami polskiemi i

Franciszek, który witał przybyłych
po 150 latach nieobecności ojców
Paulinów, którzy osiedlają się po-
nownie na Węgrzech.

We wszystkich tych uroczysto-
ściach brali udział przedstawiciele
rządu, przy odsłonięciu pomnika

 

 
w ręce niemieckie.

[ielefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Bank Niemców Spiskich wystawił na licytację histo-

zw zamęk w Lubomiu, należący do hr. Zamoyskiego. Wszelkie ukła-

y zawiodły, gdyż Niemcy chcą koniecznie dostać w swoje ręce histo

ryczny zabytek polski. ,Podobno hr. Zamoyski zwrócił się do Banku Go-

spodarstwa Krajowego z prośbą 0 udzielenie mu pożyczki w celu spła-
cenia uciążliwego wierzycielaiuratowania cennego zabytku.

 

Odwołanie posłów estońskich.

Życiorys nowego
°

premjera.
MARSZAWA  (Pai). Proł, dr.

| Leon Kozłowski urodził się w 1892
r. w Rembieszycach, pow. jędrzejow-

|skiego. Szkołę średnią ukończył w
1910 r., studjował na uniwersytetach

| w Krakowie i Tybindze, w ŻU r. ha-
|bilitował się na uniwersyiecie Ja-
giellońskim, w 21 zostaje prof. nad-|
|zwyczajnym na katedrę prehistorji
do Lwowa, od 28 do 30 r. wykłada
już jako proł. zwycz. Odbyl wypra-
wy i podróże naukowe i wydał pra-
ce dotyczące głównie ziem polskich,
ale również i zagadnienia europej-
skie jako całości, Jest członkiem
wielu towarzystw naukowycii krajo-
wych i zagranicznych,
W 1909/10 jest jednymz inicja-

torów i organizatorów zw. młodzie-
lzy postęp. niepodległościowej. W.
| Krakowie bierze udział w „Promie-
niu”, „Strzelcu” i zw. walki czynnej.
Z ramienia tego związku delegowa-

| ny jest do Wwy i organizuje koła w
Kongresówce. W 14 r. jest w legjo-
nach. Z końcem 15 odkomendero-
wany zostaje do pracy politycznej,
jest referentem politycznym POW, w
Lublinie, Radomiu i Kielcach. W, li-
stopadzie 18 r. prowadzi akcję roz-
brojeniową w powiatach miechow-
skim i olkuskim. W 20 wstępuje do
wojska jako ochotnik. W 26 orga-
nizuje .we Lwowie zw. naprawy
Rzplitej, przekształcony później na
blok bezpartyjny. W. końcu 29
wchodzi do sejmu, W, 30 r. wchodzi
do sejmu jako poseł z rodzinnego
okręgu kieleckiego. W. grudniu 30 r.
zostaje ministrem reform rolnych,
a po wiączeniu tego ministerstwa do
m-sta rolnictwa, obejmuje stano-
wisko podsekretarza stanu w mini-
sterstwie skarbu. Jest por. rezer-
wy, ma tylko odznaczenia polskie:
krzyż niepodległości, krzyż walecz-
nych i krzyż oficerski Polski Odro-

z

 

walne zgromadzenie członków syn*

dykatu dziennikarzy warszawskich

pod przewodnictwem red. Giełżyń-
skiego. Sprawozdanie ustępującego

zarządu nie wywołało dyskusji. Po

uchwaleniu absolutorjum zarządu i

przyjęciu preliminowanego budżetu

wybrano nowe władze. Prezesem
został Grostern, wiceprezesami —
Boski i Czempiński, a członkami —

„| Krawczyńska, Polack, Nowakowski,

|łych ministrów: Renoulta, Alberta
|Dalimiera i Andrzeja Hesse'a. Dy-'
jmisjj deputowanego Prousta nie|
| przyjęto do wiadomości, ale wyklu-|
| czono go z partj: za jego woo
na korzyść Stawiskiego. Większo-
ścią głosów postanowiono nie wy-
kluczać z partji b. podsekretarza
stanu Hulina, Malvy'emu zarzucano,
że dał pierwszeństwo osobistej przy-

|jaźni przed interesami partji. Wię-
| kszością głosów wypowiedziano się
za pozostaniem Malvy'ego w partii.
Na tem Herriot zamknął obrady.

PARYŻ (Patj. Po mowie Herriota
na kongresie w Clermont-Ferrand
uchwalono prawie jednogłośnie re-
zolucję, aprobującą politykę Herrio-
la i potępiającą kampanję uprawia-

ё
Zajścia w B

Korespondent „ABC“ z Bialego-
stoku donosi:
W piątek w godzinach wieczoro-

wych, grupa żydów zaatakowała nie.

 

 

PARYŻ (Pat). Przywódca opozy-

cji Cudenei zrzekł się stanowiska
wiceprezesa partji radykalnej i zwo-
łał zebranie swoich zwolenników,

na którem postanowiono założyć
nowe stronnictwo pod nazwą partji

radykalno-socjalistycznej im. Kamili
Pelletan. Utworzono komitet, które-
go przezeską została Pelletan, fak-
tycznym jednak przewodniczącym

jest Cudente.
PARYŻ (Pat). Były minister Da-

limier, po otrzymaniu wiadomości о
wykluczeniu go z partji radykalnej,
wystosował do prezesa Herriota list,
w którym podkreśla, że poddaje się
uchwale partji i wyraża nadzieję, że
powróci do partji w chwili, gdy
prawda będzie wyświetlona.

 

KRAJU.
iałymstoku.
no w więzieniu młodych narodow-
ców: Wincentego Kejnę, Stanisława
Bzurę, Pantaljona Orłowskiego, Hen
jryka Sadowskiego, Józefa Obłockie-

spodzianie loka: Stronnictwa Naro-|go i Kazimierza Druczejko. Jedno-
dowego, mieszczący się przy ul, Sko
rupskiej 30. Napastnicy oblali dom
nafią i chcieli go podpalić, dopiero
większą grupa przechodniów i za-
alarmowani sąsiedzi z trudem zdołali
odpędzić napastników. Niezadowole”
ni bojówkarze żydowscy do późnej
nocy gromadzili się na ulicach, za-
czepiając przechodniów. Policją roz-
'pędziła żydów, zabierając im laski i
, noże,
| Z powodu ostatnich zajść osadzo-

GŁĘBOKIE (Pat). W. prasie ży-
| dowskiej, jak również na ulicach!

cześnie prowadzone jest dochodze-
nie w sprawie wykrycia uczestników
napadu na ułaną Kazimierza Brzo-
zowskiego. Jak donosiliśmy, Brzo-
zowski został napadnięty przez ży-
dów. Stan zdrowia ułana jest coraz
gorszy. W, czasie napadu na ułana
Brzozowskiego była świadkiem p.
Sawicka, żona organisty parafji woj-
skowej w Białymstoku. P. Sawickiej
dotychczas nie zbadano.

| Największy cadyk w Giębokiem.
żytego uczczenia przybywająceśo
gościa. Charakter przyjazdu cadyka

ganizował celem powitania cadyka

| Piaga
| Sucha, upalna i wczesna wiosna
spowodowała, że na prowincji roz-
mnożyła się plaga żmij, które po-
ważnie zagrażają bezpieczeństwu

j ośrodków chasydyzmu,
oraz wzywa ogół żydowski do nale-i _

żmij.
„leko położonych od Wilna. Jak nam
| donoszą z niektórych powiatów, za-
|notowano już pierwsze wypadki
| ukąszeń przez jadowite płazy

mieszkańców wsi niezbyt nawet da-|

Inowrociawiu; pół wieku wytężonej pracy

mad wzmocnieniem sił fizycznych i moral-

nych Narodu.
Za przykładem Inowrocławia poszedł

wkrótce Poznań, dalej Bydgoszcz, Szamotu-

ły, Gniezno, Berlin, Ostów, Pleszew, Śrem

i Kruszwica. We wszystkich tych miastach

powstały dobrze się rozwijające gniazda

Sokole, które uznając zasadę „w jedności

sila“ czyniły starania w celu formalnego

połączenia się. Również i w tym kierunku

przodowało gniazdo inowroclawskie, które

też w roku 1893 zaprosiło wszystkie istnie-

jące gniazda na pierwszy wspólny pokaz.

Pierwszy ziot w lnowrocławiu, mający w

imyśl odezwy zlotowej ówczesnego prezesa

gniazda dr. Krzymińskiego, w setną roczni-

cę drugiego rozbioru Polski budzić życie

i ducha w dzielnicy pruskiej, zaszczycili swą

obecnością; długoletni naczelnik związkowy

dh. Antoni Durski ze Lwowa, db. Wiktor

Osiadacz ze Lwowa, dh. dr. Serwacki z

Przemyśla, dh,*dr. Styczeń z Krakowa oraz

syn ziemi kujawskiej, profesor wszechnicy

łwowskiej Jan Kasprowicz. Na tym zlocie

postanowiono w zasadzie utworzyć „Žwią-

zek Sokolėw Wielkopolskich“ przemiano-

wany później na „Związek Sokoiów Pol-

skich w państwie niemieckim”,

Pierwszy zlot „wszechsokoli* odbył się

w Poznaniu w dniach 14, 15 i 16 sierpnia

1896 r. Władza policyjna odrzuciła wniosek

o zezwolenie na pochód, wstęp na widow-

nie ograniczono dla członków gniazd i ich

rodzin zezwolono na przyjazd pod rozmaite-

mi zastrzeżeniami aż.. 5 druhom z Mało-

polski, Do ćwiczeń stanęło wówczas już 231

druków. Zlot udał się wspaniale, co spo-

wodowało ostrzejsze represje policyjne. Po-

sypały się zakazy, grzywny, procesy,Sokoła

uznano za organizację polityczną, przysy-

łając na zebrania czujnego przedstawiciela

władzy.

Na zlot związkowy w roku 1904 zezwo-

lono tylko pod warunkiem, że zebrani

względnie ćwiczący się, nie będą widoczni

dla publiczności idącej drogą. Otoczono dla-

tego taly ogród płachtami. Zlot okręgowy

w następnym roku 1905 mógł się odbyć tyl-

węgierskiemi, odbyła się podniosła |Bema również regent Horty i poseł| dzonej. miasta ukazała się odezwa, podpi-|Sznejersona ma charakter czysto re- : 2

mais nas daunas polski i turecki, delegacja oficerów sana przez rabina Mendela Kuper- ligijny. MW związku z tym przyjaz- sed rearienui

gen. Bema. 1-go d. a. k. im. gen. Bema, ojcowie sztocka, ьinformująca społeczeństwo dem zapowiada się olbrzyminapływ jak i wybitniejszym gościom tego zlotu wy-
Z inicjatywy krajowej „akcji ka- |Paulini przybyli z Częstochowy,ko- żydowskie o przyjeździe w dniu 29 do Głębokiego z różnych miejsco-| „ono długotówałs. broSóży; х

tolickiej' odbyła się w Budapeszcie |lonja polska, oraz członkowie rodu Wiadomości maj rb. do Głębokiego rabina lu | wości województwa wileńskiego lu- Zlot związkowy w roku 1908 w Pozna-

akademia polsko-węgierska, na któ-|Bemów. bawickiego cadyka Sznejersona, dności żydowskiej, która zechce niu policja zakazała i przeniesionogo wów-

tej przemawiał arcyksiążę Józef tele raficzne przywódcy i najwyższego zwierzch-|wysłuchać nauk i kazań swego naj- czas do Galicji do Oświęcimia. Ostatni im-

Hi t ść g ass . i mei ns SA na ca-| wyższego zwierzchnika ERA pó) a ojaą_ slot dwiąskówy 54)
czna ь ym świecie. lezwa informuje o; Zaznaczyć należy, że Głębokie jest с :

8 sory y zamek w Lubomiu ma przej * Dzisiaj odbyło się dorocznej powstaniu komitetu, który się zor-j uważane za šaka z największych byl sių w Peininia. 1915.+., Ubšpėgo pa
ze względu na wyrok uzyskany przez Zwią-

zek w najwyższym trybunale, zakszać nie

mogła.

Po uciszeniu się zawieruchy wojennej,

przystąpiono do wytrwałej pracy wwolnej

już Ojczyźnie, do której odrodzenia 'przy-

czyniła się w niemałej mierze działalność

przedwojenna Sokoła. Pokazem zewnętrz-

nym tężyzny organizacyjnej „Sokoła* są i

nadal zloty, cieszące się tak wielkiem po-

parciem społeczeństwa Wielkopolskiego.

Dła uczczenia 50-cio lecia założenia pierw-

Grek, Wiewiórski, Czosnkowski roasoies

3 1 A i :
i borze pruskim,

Adam Obarski, Irzykowski, Romer,
szego gniazda w byłym zal

с i Ni
a“ dbęd. lot jubileuszowy trzech soko-

TALLIN (Pat). Rozporządzeniem nie Kallas. Według pogłosek mini- j1 p:ы o Ł POGRANI Cc ŻA. == “e KS zad as

prezydenta państwa zostali odwołani|ster Pusta otrzymać ma nowe sta-

z zajmowanych stanowisk poseł w |nowisko w MSZ. 5
Marszawie Pusta i poset w Londy-į

Pogrzeb Menžynskiego.
MOSKWA (Pat). Dziś odbył się niach urnę z prochami zmarłego

grzeb szeła GPU, Wieńczysława |przenieśli Stalin. Mołotow, Kagano-
Menżyńskiego. Na placu zebrały się | wicz i W/oroszyłow pod mur krem-

. tłumy robotników, oddziały GPU i|lowski, gdzie ją wmurowano,

 

** Z Wiednia donoszą że wczoraj
późnym wieczorem; wybuchła bomba
w ogrodzie kawiarni Victoria na

rany.
** Z Bremerhafen donoszą, że w

sobotę na Wezerze parowiec Albert
Ballin zderzył się z holownikiem
Merkury. Holownik przewrócił się
i wkrótce potem zatonął. Uratowa-

 

Schottenringu. Dwie osoby odniosły|

LUSTRACJA STRAŻNIC

naczelne K.O.P przeprowadzą ogól-
ną lustrację wszystkich odcinków
granicznych i stražnic, znajdujących

OBOZY LETNIE NA

Wszelkie prace organizacyjne
przy obozach granicznych dla mło-

W. dniach najbliższych władze.się na pograniczu polsko-litewskiem

 

GRANICZNYCH K. O. P.

i polsko-łotewskiem. Również ma
być przeprowadzona lustracja na
granicy polsko-sowieckiej.

POGRANICZU.

na pograniczach polsko-litewskiem,
polsko-łotewskiem i połsko-sowiec,

skiej i wielkopolskiej w Poznaniu wdniach

29, 30 czerwca i 1 lipca, pod protektoratem

Ignacego Paderewskiego. Przygotowania do

tego wielkiego święta sokolego trwające już

od kilku miesięcy są w pełnym toku.

—

Niezwykłe praktyki.
„Robotnik“ donosi ze Lwowa:

Stawiło się wówczas 60 druhów ćwiczących. |

j й. ówie- : ; Od kilku dni organa policji państwo-
czerwonej armji. Po przemówie-! _ A aga, V no 5 marynarzy i kapitana a 8 osób, RTp i szkół srednich|kiem będzie czynnych 325 obozów| wej iż w poźnych zóddnachwie |

2-0 т zamkniętych w kadłubie okrętu,|zostały zakończone. Pierwsze partje| letnich, w których znajdzie pomiesz- h odwiedzają domy, w któ-

Aresztowanie znanego prowokatora. utonęło. a: e śranicznych obozów|czenie około 3 tys. młodzieży ze 0akiicja oO ubezpie- |

s ах 4 - tnich przybędą w końcu b, m. wszystkieh krańców Polski z dzaj ywiad u
RYGA (Pat). Poli łotewska k ‚ Ро- м ; p „2 ; . czalni i przeprowadzają wywia

о wf ery epipaa PA Kawalerowie W Niemczech Ogółem w bież. okresie letnim dozorców, właścicieli realności i są-
aresztowała w pociągu, jadącym z
Berlina, niejakiego Adama Erdmana
vel Birzę, znanego aferzystę poli-
tycznego i prowokatora. Jak po-
daje dziennik „Siegodnia“, Erdman
brał udział w zabójstwie Niemca
Mirbacha, generała Eichhorna oraz

AN

  
  
     

  

nadto E1dman posądzony jest o kra-
dziež brylantów, papierów warto-
ściowych i pieniędzy, należących do
byłego ministra Rosji carskiej, Sazo-
nowa. Suma kradzieży obliczona
jest przez żonę Sazonowa na 350.000
dolarów,

Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM
MIEJSCOWYM, kiórzy zalegają z opłatą prenume-

raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 15 Maja 1934 r.

nie będą traktowani na równi
z żenatymi.

BERLIN. Przedstawiciel minister
stwa spraw wewnętrznych dr. Giitt
zapowiedział na zebraniu narodowo-
socjalistycznej organizacji opieki spo
łecznej wydanie szeregu zarządzeń
w związku z polityką populacyjną
rządu We wszystkich większych miastach oraz powiatach Rzeszy u-
tworzone zostaną
zdrowia, mające na celu udzielanie
porad przy zawieraniu małżeństw.|
Państwo otaczać będzie opieką prze
dewszystkiem rodziny, posiadające
leczne potomstwo, Kąwalerowie nie,
będą traktowani narówni z żonaty-
mi. 3

specjalne urzędy |

 

Rozpowszechniajcie Przywódcy «Legjonu Mtodych> na wygnaniu,
Ratowanie sytuacji w „Legjonie

Młodych'* nastąpić ma przedewiszyst-
kiem drogą wysłania zagranicę
dwóch antagonistów i zarazem przy-
wódców Legjonu, pp. Zapasiewicza
i Stachórskiego.

Stachórski, który był urzędnikiem
w ministerstwie rolnictwa, zostać ma
korespondentem „Kurjera  Poran-
nego" w Kownie i wyjechać tam na

„dwa lata. Jak wiadomo, patronował
on rozłamowcom w Legjonie.

Zbigniew Zapasiewicz, komen-
dant główny Legjonu, ma wyjechać
do Buenos Aires, gdzie będzie
urzędnikiem miejscowego konsulatu.

Zapasiewicz został już usunięty
ze stanowiska komendanta główne-
go. — Miejsce jego zajął dot. in-
spektor główny Józef Bieliński.

 

Znowu wypadek u Lardellego.
Runięcie sufitu w cukierni na Polnej.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Przy ul. Polnej 30 w cukierni „G. G. Lardelli* w sobo-
bony |jałmużnicze „Caritasu" |tę wieczorem w ogólnej sali oberwał się tynk w środkowej części sufitu.
yw: TIA Szczęście wypadku, z ludźmi nie było,

siadów, informując się o generalja

pracowników, przynależność do or-

ganizacyj zawodowych, politycznych

i t. d. Bardziej gorliwi funkcjonarju-

sze policji starają się zbadać tryb

życia pracowników, oraz... z kim oni

utrzymują stosunki towarzyskie.

Jak się dowiadujemy, wywiad
ten przeprowadza policja na żąda- 
  

 

nie dyrekcji ubezpieczalni(!).

Powyższe zarządzenie ubezpie-

czalni społecznej, niepraklykowane

| dotychczas nawet przez b. komisa-

„rza lwowskiej Kasy Chorych i c. k.

szpiega Józefa Nadzieję, wywołało
jwśród. pracowników. ubezpieczalni,
bėk względu na przekonania po-

| lityczne, niebywałe oburzenie.

Saia do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11 —3 i od 6—8 wiecz.. ;
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Akcja, wszczęta w sprawie budo-
wy portu w Drui, oraz zamiar urzą-
dzenia portu rzecznego w Dziśnie

skłoniły Kresowy Związek Ziemian

w Dziśnie oraz mieszkańców miasta
Dzisny do czynienia energicznych
kroków w sprawie budowy kolei
Dzisna — Miory. Związek ziemian
opracował wyczerpujący memorjał
w tej sprawie, który przesłał zainie-
resowanym i miarodajnym  czynni-
kom państwowym. W. memorjale
tym m. inn. czytamy:

W. zrozumieniu wielkiej donio-
słości budowy kolei do  Dzisny,
miejscowa ludność od. roku 1922
czyniła starania u władz o połącze-
mie Dzisny torem kolejowym i cho-
ciaż projekt budowy kolei Dzisna —
Ziabki na wniosek ministra «omuni-
kacji był rozpoznany i zatwierdzony
przez państwową Radę kolejowąi
wielokrotnie popierany potem przez
Wileńską Dyrekcję Kolejową, jed-
nak do obecnego czasw nie został
zrealizowany.

Tor kolejowy Woropajewo—Dru-

ja ominął okolice Dzisny i najbo-
gatszą połać kraju po lewym brzegu
rzeki Dźwiny, projektowana zaś od-
noga od Dzisny do Szarkowszczyz-
ny, pomimo zapowiedzi czynników
miarodajnych, dotąd nie została
uskutecznioną. Obecnie wysuwa się
nowy projekt połączenia torem kole-
jowym Dzisny ze stacją kolei Miory.
Połączenie to byłoby najkrótsze i
obsłużyłoby wszystkie okolice po-
łożone wzdłuż rzeki Dźwiny.

Odległość Dzisny od Mior wynosi
35 klm. Tor Dzisna — Miory obsłu-
żyłby potrzeby miejscowej ludności,
tak pod względem dogodnej komuni-
kacji z Wilnem i Drują, jak i trans-
portu wszelkich towarów, oraz prze-
wozu ładunków i żywności do straż-
nic K. O. P. położonych przy Dźwi-
nie. Budowa tego toru zatrudniłaby
głodujących i bezrobotnych.

Wobec tego. że trakt Dzisna —
Druja, ewentualnie Dzisna — Miory
ma szerokość 18 m. przeto tor kole-
śowy może być prowadzony tym
traktem, nie posiada bowiem ostrych
zakrętów i wielkich wzniesień

Projektowana _—linja kolejowa
zamortyzuje koszta budowy już w
najkrótszych latach, gdyż przewóz
towarów będzie zapewniony, a mia-
nowicie:

1. Północna połać powiatu przez
którą przechodzić będzie projekto-
wana linja produkuje na szeroką
skalę len i siemię lniane. Obecna
produkcja wynosi około 100 wago-
nów siemienia lnianego i 200 wago-
nów włókna, a z podniesieniem się
ceny na ten towar, produkcja zwię-
kszy się 3—5-krotnie.

2. Wielka ilość ogrodów owoco-
й wych daje około 300—400 wagonów
ładunku z Dzisny i okolic.

3. Przy normalnych warunkach
klimatycznych rejon Dzisny produ-
Ikuje olbrzymią ilaść żyta, pszenicy,
peluszki, owsa, jęczmienia, kartofli,
warzyw, ogórków, kapusty, siana,
koniczyny, słomy i t. p. Na transport
nadmiaru ich potrzeba 400—500 wa-
$gonów rocznie.

4. Rejon Dzisny ma doskonale
zorganizowane i rozwijające się mle-
czarnie spółdzielcze w Dziśnie, Sieć-
kowie, Ponizowie, Turkowie i Ku-
ryłowiczach, które wyrabiają rocz-
nie około 150 tonn masła, Oprócz
tego są prywatne serowarnie w Wia
nuży, «Aleksandrji i Krasnopolu, pro-
dukujące na eksport.

5. Pojezierze Dźwińskie z jego
zapasami ryb da też poważną cylrę
eksportu.

6. Dla wywozu bydła i nieroga-
cizny potrzeba około 100—1500 wa-
śgonów rocznie.

7. Z Dzisny hurtownicy wywożą
wielką ilość standaryzowanych jaj
oraz drobiu domowego, jagód leś-
nych, grzybów, skór i t. d.

8. W, okolicy Dzisny istnieją ce-
gielnie i piece wapienne, a przy ta-
nim opale wyroby produkowane
przez nie mogą być wysyłane w głąb
kraju, gdzie będą skutecznie konku-
rowały w cenie.

9, W. pobliżu Dzisny są olbrzy-
mie lasy skarbowe i prywatne, ma-
terjał leśny spławia się wodą, potem
zaś będzie wysyłany koleją, na co
potrzeba dużą ilość wagonów. Dzi-
sna położona jest przy ujściu rzeki
Dzisienki do Dźwiny i po przełoże-
niu kolei będzie najlepszym punktem
dla uruchomienia przemysłu tarta-
kowego, który zatrudni wielką ilość
robotników, a kolei dostarczy ogrom
nego ładuniku.

Kolej przyczyni się do rozbudo-
wy kraju, umożliwi eksport i import,
rozszerzy produkcję rolną i przemy-
słową, powstaną zakłady przeróbek
wszelkich materjałów j płodów rol-
nych, a przedewszystkiem wybitnie
wpłynie na dodatni rozwój kultury.
"Nie będzie ona ciężarem dla pań-
stwa, gdyż do budowy będą użyci
bezrobotni, zatrudnienie ich wywrze
moralny wpływ. Kolej przyniesie
państwu dochód w postaci rentow-
nej linji, która połączy i zespoli
jedną z lepszych połaci kraju z Ma-

Jak nas informują, sprawa budo-
wy tej odnogi kolejowej wzięta zo-
stała poważnie przez ministerstwo
Komunikacji i kwestja realizacji za-
leżna jest od kolejności dotacji Fun-
duszu Pracy,

PRE GL  

Stowarzyszenie Techników Pol-

skich w Wilnie w lokalu przy ul.'
Wileńskiej 33 organizuje cyki zebrań,

dyskusyjnych, w którychmabyć ро-,

ruszona sprawa „podniesienią sianu
gospodarczego Wileńszczyzny”. |

W. ramach powyższych zebrań
dyskusyjnych wygłoszone będąna-|
stępujące referaty: ts

1) Inż. H. Jensz, wiceprezydent
m. Wilna, dn. 14 bm. omówi „Pro-|
gram inwestycyjny m. Wilna'. ‚

2) Dyr. A. Zubelewicz dnia 18 bm.

omówi „Sprawę drogową i možli-
wości jej rozwiązania na Wileń-':
szczyźnie',

3) inž. J. Glatman, dyr. elektrow-
ni, dn. 22 bm. poruszy sprawę „Ža-
gadnienia gospodarki energetycznej
na Wileńszczyźnie,

DYZURY APTEK.
Dciś w mocy dyżurują asiępujące

apteki:
Augustowskiego — ul. Mickiewicza

Nr. 1U (telef. Y-+8), Jurkowskiej . Кошес-

siego — ui Wilenska Nr. 8; Rodowicza —

ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapoźnikowa —

ul Zawalna Nr. 41 (telef, 7-99) oraz wszyst

«ie „a przedmieściach, procz Smibiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Za duszę ś. p. Łoiji Meyszto-

wiczowej, długoletniej Frezydentki

Sodalicji Marjańsk. Pań, w kaplicy

Sodalicyjnej przy ul. Królewskiej 9
dnia 15 bm. o godz. 9 będzie od-
prawiona Msza św., na którą zarząd
Sodalicji zaprasza rodzinę, przyja-
ciół i znajomych.

Z MIASTA.
—J. E. Arcybiskup Jałbrzykow-

ski w Trynopołu. J. E. ks. Arcybis-
kup Jałbrzykowski, po opuszczeniu
kliniki św, Józefa, wyjechał do Try-
nopola, gdzie przebywa na kuracji.
Stan zdrowia ks. Metropolity ulegi
dość znacznej poprawie, mimo to
J. E. nadal pozostaje pod obser-
wacją wybitnych lekarzy-specjali-
stów. :

—Prace przy budowie pomnika
Mickiewicza. Prace przy uporządko-
waniu placu Orzeszkowej, gdzie ma
stanąć pomnik A. Mickiewicza, po-
stępuje raźno naprzód. Roboty zie-
mne potrwają do końca lipca, po-
czem nastąpi ustawianie pomnika
pod osobistym kierunkiem p. Kuny.

Poświęcenie pomnika, według
uzyskanych informacyj, nastąpi w
miesiącu wrześniu r. b., w czasie
ogólnego zjazdu literatów i pisarzy.

SPRAWY SANITARNE.
— Lustracja plaż. Władze admi-

nistracyjne przystąpiły do szczegó-
iowej lustracji plaż wileńskich. Ba-
dane są urządzenia plażowe, ich stan
sanitarny oraz warunki bezpieczeń-
stwa publicznego. W. wypadkach
stwierdzenia niedomagań wyznaczo-
ny będzie termin na usunięcie bra-
ków.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staje do poboru? Dziś, w

7-ym dniu poboru rocznika 1913-go
do przeglądu winni zgłosić się po-
borowi z nazwiskami rozpoczynają-
cemi się na literę G, zamieszkali na
A II, HI, IV i VI komisarjatów

Komisja poborowa urzęduje w lo-
kalu przy ul. Bazyljańskiej 2 od
godz. 8 ran. Za spóźnienie się pobo-
rowych grozi karą aresztu, ie-
rzana przez władze administracyjne
w trybie doraźnym, .jak to miało
miejsce przed paru dniami z jednym
z poborowych.

SPRAWY PODATKOWE.
—Zaliczka na podatek obrotowy.

Do dnia 15 bm. płatna jest zaliczka
na podatek ob:otowy, wymierzony
za rok 1933. Jak się dowiadujemy,
znaczna część płatników zamierza
odwołać się od przeprowadzonego
przez władze skarbowe wymiaru,
uznając uczyniony szacunek za wy-
soki w stosunku do faktycznego
obrotu.

SPRAWY ROBOTNICZE.
—Bezrobocie na terenie Wilna

z każdym tygodniem zmniejsza się.
Obecnie, podług prowizorycznych
obliczeń, Wilno liczy 5326 bezrobot-
nych, Gros stanowią pracownicy
umysłowi i niewykwalifikowani ro-
botnicy fizyczni. W stosunku do ty-
godnia 'poprzedniego bezrobocie
zmniejszyło się o 37 osób.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Komers K!Polesia. W dn. 12

bm. w majątku Ołona, p. W. Kuce-
wicza, odbył się doroczny uroczysty
komers KlIPolesia.

Prócz komilitonów, barciarzy i
fuksów wziął udział w komersie, ja-
ko honorowy gość, dziekan wydzia-
łu prawa prof. Jerzy Panejko.
— Z Koła Filozoficznego stud.

U. 5. В. Dziś o godz. 20-ej w lokalu
Seminarjum Filozoficznego (ul. Zam-
kowa 11) odbędzie się Zebranie Ko-
ła z następującym porządkiem dzien
nym: 1. Sprawozdanie z pierwszego
zebrania Zarządu, 2. Sprawozdanie
Komisj; Reizyjnej, 3) Wolne wnioski.
Kol. Bolesław Kuczyński wygłosi re-
ferat p. t. „Zagadnienia sztuki”, Po
teferacie dyskusja. Wstęp wolny.
Goście mile widziani.

 

Nalskutecznie| walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów 

_PZIEN

KRONIKA.
Stan gospodarczy Wileńszczyzny.

4) inż, W. Barański, dyr. Izby;

Przemysiowo-Handlowej, dn, 25 bm.

omówi „Leśnictwo i przemysł drze-

wny'.
5) Inż. Czerniewski i inż. Żemoj-

tel, nacz. wydziału Roin., omówią

„Program gospodarczy rolnictwa

Wilenszczyzny' oraz „»prawę meljo-

racji i retormy rolnej wsi Wileń-

szczyzny”', Ч

6) Dzień 1 czerwca zostanie ро-

święcony omówieniu sprawy prze-

mystu rolnego i lniarstwa na Wileń-

szczyźnie.
7) Dnia 8 czerwca ogólsa dys-

| kusja i uchwalenie tez.

Początek zebrań o godz. 19,30.

Wstęp wolny i bezpiatny. Osob-

ne zaproszenia rozsyłane nie będą.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Że Związku oiicerów rezerwy.

Zarząd Koła wileńskiego Z. O. K.
podaje do wiadomości swych człon-
ków, iż przyjmuje zapisy na udział
w. zajęciach taktycznych w polu,
które będą zorganizowane w dniu 27
maja, 3 czerwca i 17 czerwca pod
kierownictwem wykładowców z kur
su zimowego 1933-34 r. Zbiórka
uczęstników zajęć polowych w dnie
oznaczone odbędzie się o godz. 6-ej
rano na placu Orzeszkowej, skąd
punktualnie o godz. 6-ej rano spe-
cjalnym samochodem nastąpi odjazd
na miejsce zajęć w okolice Wilna.
Powrót z zajęć nastąpi o godz. 12-ej
w południe tego samego dnia. Prze-
jazd na zajęcia i z powrotem bez-
płatny.
— Z działalności Okręgu Kolejo-

wege L. O. P,P. Odbywający się
obecnie na terenie całej Dyrekcji
kolejowej XI tydzień lotniczy jest
właśnie doskonałym momentem, w
którym szerszy ogół społeczeństwa
bliżej się styka z działalnością L. O.
P. P. Jest przeto rzeczą wielce
wskazaną zapoznać przynajmniej
pobieżnie z dotychczasowym dorob-
kiem na polu obrony przeciwlotni-
czej okręgu kolejowego L. O. P. P.

Główną troską Zarządu Okręgo-
wego są stałe zabiegi dokoła zwięk-
szenia liczby członków. Skrupulatnie
prowadzona statystyka wykazuje
stały ich wzrost, zbliżając się do ide-
alnego stanu, jakiem jest hasło: „Ty
lu członków LOPP, ilu pracowników
kolejowych”. Hasło to jest już bliskie
zrealizowania, bowiem wiele urzę-
dów i miejsc pracy, rozsianych na
terenie rozległej dyrekcji: kolejowej,
doprowadziło liczbę członków do
100 proc., że wymienimy Oddział
drogowy w Białymstoku, warsztaty
drogowe w Starosielcach i szeregu
mnych instytucyj kolejowych, Na
czterdziešci prawie jednostek admi-
nistracji kolejowej, któremi są wy-
działy, oddziały. warsztaty poszcze-
gólnych służb związanych z kolej-
nictwem, tylko w jednym wypadku
liczba członków nie przekracza 70
proc.
W zależności od ilości członków

znajduje się budżet Okręgu, który
od szeregu lat oparty jesl ną real-
nych podstawach. Rok ubiegły np.,
pomimo iż finansowo był ciężki,
zamknięty został nadwyżką prawie
2 i pół tysiąca wobec preliminowanej
kwoty 71.500 zł.

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka, — Dziś

o godz. 8 wiecz. Teatr Pohulanka gra dosko-
nałą komedję współczesną J. Devala p. t.
„Towariszcz“. Sztuka ta jest osnuta na tle
życia emigracji rosyjskiej w Paryżu, Ceny
propagandowe.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Towariszcz” —
ceny propagandowe.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”* Dziś po

cenach propagandowych grana będzie
ostatnia nowość repertuaru „Niech żyje
młodość!”, która od początku do końca jest
widowiskiem wesołem. Ceny propagandowe.
— Gościnne występy „Nowego Momu-

sa” w „Lutni”, Już jutro i w środę odbędą
się dwa przedstawienia popularnego w War
szawie zespołu „Nowy Momus”, Po raz
pierwszy w Wilnie wystąpi znana dobrze z
płyt i radja Olga Kamińska, z bogatym re-
pertuarem nastrojowych piosenek i roman-
sów cygańskich. Wielką atrakcją będą wy-
stępy Tadeusza Bocheńskiego, popularnego
speakera Polskiego Radja, w specjalnym
repertuarze. Najlepszy polski duet taneczny
Ney'ów wykona szereg nowych śkiósn: |
trycznych tańców.

— Zespół Reduty wystąpi z nagrodzo-
ną przez Związek Autorów Dramatycznych
komedją A. G. Siedieckiego p. t. „Czwarty do
Bridża” z udziałem I. Faleńskiej, Z. Sykul-
skiej, W. Kuncewicza, S.Orzechowskiego,
J. Lisowskiego, w miastach następujących:
14 maja w Głębokiem, 15 — w Królewszyź-
nie, 16 — w Iwieńcu, 17 — w Wołożynie,
18 — w Lidzie, 19 — w Nowogródku, 20 —
w Nieświeżu, 21 — w Horodzieju i 22 maja
w Hancewiczach.
— Teatr Objazdowy gra w dalszym

ciągu świetną komedję Geyera p. t. „Ko-
bietka z eleganckiego świata” dziś w Posta-
wach, jutro w Głębokiem.

Uwaga! Dnia 19-go maja r. b. Otwarcie
sezonu letniego w ogrodzie po-Bernardyń-
skim. Dana będzie współczesna komedja
„Cudze dziecko”,

POLSKIE RADJO WILNO,

 

 Jałmużniczych „Caritas".

 

Poniedziałek, dnia 14 maja 1934 r.
7.00: Czas. Muzyka. Przegl, prasy.

NIK MIKENSKI

W| międzyklubowych zawodach
strzeleckich zorganizowanych przez
„Sokół' uzyskano następujące wy-
niki:
W) punktacji drużynowej pierwsze

miejsce zajął zespół P. Sz. Technicz-
nej „Vector“ 1348 pkt. (Aleksandro-
wicz, Siniewicz, Kucza, Łabsze-
wicz i Kuczyński), 2) -— Strzelec
1344 pkt., 3) — P. K. S. 1344 pkt,,
4) — K. P. W. 1310 pkt. i 5) — Sokół
1308 pkt. Z wyników tych widać od-
razu wysoki poziom zawodów
i rywalizację poszczególnych zespo-
łów między sobą. iW. konkurencji
drużynowej udział brało 13 drużyn.

W. punktacji drużynowej pań
pierwsze miejsce zajął zespoł K. S.
Rodziny Wojskowej 1293 pkt. (Reis-
sowa, Lewkowiczowa, Pieilerowa,
Mazurkiewiczowa i Malcowa), dru-
gie miejsce zajęło Przysposobienie
Wojskowe Kobiet 1107 pkt.

Indywidualnie wśród pań najwię-,
cej punktów zdobyła p. Kieresińska|

 
Zarząd P. Z. Pływackiego za-

mierza podobno rozwiązać oddział
wileński Polskiego Zw. Pływackiego,
mianując komisarza.

Chodzi w danym wypadku o sta-
re grzeszki, związane z konferen-
cjami pływackiemi, które zwołane
były w roku ubiegłym z okazji przy-
Mia

meczu lekkoatletycznego Berliner

w parku Paderewskiego około 1.500
widzów. Tym razem przewaga
Niemców była wyraźniejsza, niż
pierwszego dnia. Dopiero zwy”
cięstwo Pławczyka w skoku w dal
i skoku o tyczce oraz zajęcie pierw-
szego miejsca przez Polaków w szta-
fecie olimpijskiej spowodowało, że
porażka jest stosunkowo nieznaczna.
Wyniki są następujące:

110 m. przez płotki — 1) Lang-
wald BSC 16 sek., 2) Schultz BSC
16,5 sek., 3) Twardowski AZS.

5.000 m. — Goehrt BSC 15:46,8
sek., 2) Bree BSC 15:46,8 sek., 3)
Duplicki AZS 16:08,4 sek.

Rzut dyskiem — 1) Reymann

Wczorajsze mecze piłkarskie wy-

konała Warszawiankę 4:0.
Ruch natomiast stracił pierwszy

swój punkt, gdyż z Legją został
ustalony wynik remisowy 2:2,

W, Łodzi zaś Ł. K. S. pokonał

Nadużycia w

IW, ciągu dwu dni ostatnich III-ci
wydział sądu okręgowego pod prze-
wodnictwem p. sędziego K. Bobrow-
skiego rozpoznawał sprawę Tadeu-
sza Dieszlajtisa, b. kierownika bu-
chalterji b. Powiat. Kasy Chorych,
oskarżonego o nadużycia na szkodę
tej instytucji.

Akt oskarżenia inkryminuje pod-
sądnemu, iż w ciągu czterech pierw-
szych miesięcy 1931 r. sporządził
szereg fikcyjnych asygnat na różne
kwoty za rzekomo dostarczone dla
K. Ch. lekarstwa przez apteki roz-
siane po prowincji. Ożólna suma w
ten sposób podjętych pieniędzy wy-
nosi około 1500 zł. oraz że w związ-
ku z tem wprowadzał w błąd urzę-
dującego wówczas komisarza K. Ch.
pułk. Hertla — przez przedstawienie
mu do aprobaty wymienione asygna-
ty, uzyskując w ten sposób od niego
polecenie wypłaty z kasy sum, któ-
re wypłacie nie podlegały,

Osk. Dieszlajtis w dłuższem wy-
jaśnieniu dowodził, iż oskarżenie
jest bezpodstawne, gdyż on nie do-
puścił się żadnych malersacyj. Ujaw-
nione nadużycia sięgają poprzednie-

TLSTIA NAT TRSSON SAT SOS

NADESŁANE.

UŚMIEC::Y FORTUNY,
Narazie Warszawa może się poszczy*

cić dobremi stosunkami z Fortuną. Sto*
lica poprostu ma szczęście. W tym ty-
godniu w znanei i szczęśliwej kolekturze
A. Wolańskiej padły 3 wygrane: 50 ty-
sięcy, 20 tysięcy, 15 tysięcy złotych i
wiele innych, My, Wilnianie, mamy po-
wód do oczekiwania, że ta sama ko-
lektura Wolańskiej skieruje teraz przez
swoją wileńską filję — fale szczęścia
loteryjnego na Wilno.

Potrzebujemy gotówki nie mniej niż
Warszawa. A może nawet więcej...
mann

11,50: Thomas-uwert. do op. „Mignon* (pły-
ty). 11.57; Czas. 12.05: Muzyka popularna
(płyty. Kom. Meteor. 12.33:Słyani śpiewacy
(płyty). 1255: Dzien. poł. Pogad. Wil. Aero-
klubu, 15.00: Hejnał i pieśń majowa. Wiad.
eksport. i giełda roln. 15.20: Koncert dla
młodzieży (płyty). 15.55: Recital skrzypcowy
16.20: Francuski. 16.35, Koncert symfonicz-
ny (płty). 17.30: „Puścizna Bolesława Chro-
brego i Kazimierza Wielkiego — odczyt.
17.50: „Przyroda górska jako żródło tęży-
«my i wiecznej młodości" — odczyt. 18.10:

zyka jezzowa. 18.50: „Co mas boli?"
Codz. ode. pow. Feljeton. Wil. kom. sport.
uMyśli wybrane”. 20.02: Koncert. Feljeton.
22,00: Słuchowisko „Pociąg”. 22.30: II cz.

  

Sport-Club — AZS w-ski zgromadził|

sunęły na czoło Garbarnię, która po- |

Kasie Chorych.

S.P O.RT
w. Jagoda nallepszym strzelcem Wilna.

Strzelec 275 pkt, 2) Reissowa 267
pkt., 3) Kontrymowiczówna 267 pkt.,
4) Malcowa 262 pkt.

Wśród panów piękny sukces od- | gzypyyKZK
niósł znany sportsmen Jagoda Zi
P. W. Wilno 2, osiągając wynik 283°
pkt. Jagoda pokonał o jeden punkt!
mistrza Wilna Dereckiego z P. K.S.,!
który wybił 282 pkt., trzecie miejsce|
zajął Aleksandrowicz „Vector“ rów-|
nież 282 pkt. Wyniki indywidualne
potwierdzają wysoki poziom tych
zawodów, które są jakgdyby zapo-
wiedzią zbliżających się mistrzostw
Wilna, które niewątpliwie przyniosą
nam niejedną ciekawą sensację
sportową.

Rozdanie nagród odbędzie się w
dniu 27 maja o czem organizatorzy
jeszcze dodatkowo powiadomią za-
interesowanych strzelców. Nagrody
ofiarowane mają być wystawione dó

| oglądania w jednym z okien sklepo-
wych przy ul. A. Mickiewicza.

Komisarz pływacki w Wilnie.
jazdu do Wilna delegata P. Z. P.

Wątpimy jednak, czy P. Z. P.
znajdzie w Wilnie osobę, która zgo-
dzi się stanąć na „gruzach Karta-
giny”, budując z niczego baseny
pływackie, które są zasadniczą ko-.
ścią niezgody.

A. Z. S. — Berliner Sport Ciub.
Drugi dzień międzynarodowegoBSC 44,03 m., 2) Pławczyk AZS

44,76 m., 3) Eberle BSC 41,62 m.
400 m, — 1) Poeschke BSC 51,3

sek., 2) Kostrzewski AZS 52,4 sek.,
3) Steege BSC. !

Skok w dal — 1) Pławczyk 685,
2) Goenert BSC 675, 3) Schultz BSC,
646. |

Skok o tyczce — 1) Piawczyk!
350, 2) Deutsche BSC 340, 3) Eberle
BSC również 340.

Sztafeta olimpijska — 1) AZS
3:26,6, 2) BSC 3:30,2.

W. ogólnej punktacji zwyciężył
BSC 73 punkty przed AZS 61 pun-'
któw.

Mecz lekkoatletyczny Poznań—
Łódź reprezentacji kobiecych za-
kończył się zwycięstwem Poznania
64 :54. Wyniki słabe. )

Garbarnia na czele Ligi.
|Polonię 1:0. Bramkę zdobył Herb-
sztreich.

Lwoska Pogoń w Belgji przegrała
'wczoraj w Leodjum 1:0. Belgowie
grali brutalnie. Matjas został kon-
|tuzjowany. Wiynik nie odpowiada

{

przebiegowi gry. }

_:

b. Powiatowej vom |. астр

$o okresu i tłumaczyć je należy
wadliwym systemem prowadzenia
księgowości i uskuteczniania rozra-
chunków. Prócz tego oskarżony do-
wodził, iż on jak również kom. Hertel
był źle widziany przez personel K.
Ch. rekrutujący z pośród faworyzo-
wanych poprzednio  PPS-owcėw,
którzy rozmyślnie uwikłali go w a-
ferę.

Sąd zbadał *około 20 świadków
oraz odczytał szereg zeznań osób,
które na rozprawę nie przybyły.

Oskarżyciel publiczny oraz peł-
nomocnik K, Ch. dowodzili stanow-
czo winę podsądnego, domagając się
wymierzenia mu odpowiedniej kary
oraz zasądzenia od niego strat, jakie
poniosła K. Ch

Obrońca mec. Eydrygiewicz, do-
wodził bezzasadności oskarżenia i
wnosił o uniewinnienie oskarżonego.

Sąd, uznając winę osk. Dieszlajti-
sa za udowodnioną we wszystkich
punktach oskarżenia, skazał go na
łączną karę 1 i pół roku więzienia z
utratą praw publicznych j obywatel-

(w lokalu Ośrodka W.F. odbędzie się

ZA NAJLEPSZYI UZSANZ

"L|
(24 7sSTE

/8 5. STEMPNIEWICZ-POZNAM,

ZYGZAKI
— W! najbliższy wtorek o godz. 20

zebranie wszystkich sędziów lekko-
atletycznych O.Z.L.A.
— Stała się znów aktualną spra-

wa zwołania nadzwyczajnego zgro-
madzenia P.Z.L.A. Za zwołaniem 0-
powiedziały się następujące miasta.
Wilno, Kraków, Katowice i Biały- |
stok. Chodzi, jak wiemy, o sprawę
wyznaczenia przez Zarząd P.Z.L.A
mistrzostw Polski do Poznania, co
niezgodne jest z wolą walnego zgro-
madzenia, które odbyło się w lu-
tym.

— Piłkarska drużyna mistrza
Austrji Admira nadesłała propozycję
rozegrania w. pierwszych dniach |
czerwca meczu.
— Do Wilna ma w najbliższym

czasie przyjechać znany działacz|
sportowy Łotwy p. prezes Z. Z, Ro-
bert Plume. i
— W, Budapeszcie 40 tysięcy wi-

dzów przyglądało sę zawodom pił-
karskim Węgry—Anglja 2:1 (0:0). >
— W najbliższą środę odbędzie

się pierwszy trening junjorów pił
karskich o godz. 16 na stadjonie
W.K.S. przy ul. Werkowskiej, Zgło*
szenia na treningi przyjmuje W. La” |
chowicz na boisku. Opiekę nad mło*
docianymi piłkarzami objął W.K.S.|
„Šmigiy“. I
— Doroczne walne zebranie Wil.

Okr. Zw. Narciarskiego odbędzie
się 23 maja o godz. 19 w lokalu
Banku Gospodarstwa Krajowego.

— Po szeregu trudności natury
zasadniczej udało się Polskiemu
Zw. Zbliżenia- Międzynarodowego
dojść do porozumienia przy organi* |
zowaniu kursu sportów. wodnych w
Trokach.Kurs rozpocznie się 1 lipca:

—Został już zamianowany przeZ
p. wojewodę wileńskiego nowy
skład Miejskiego Kom. W. F. P. W.
na okres 2 lat. Pierwsze zebranie
nowego Komitetu odbędzie się nie* |
awem. › SAAB

WYPADKI. b
— Wypadek z p. Włodz. Kure-

cem. Wczoraj jadąc motocyklem
szosą Trocką, znany sportowiec p:
Włodzimierz Kurec chciał ominąć| h
furmankę i wpadł nieszczęśliwie w |
druty kolczaste P. Kurec pokale“
czył sobie ręce i nogi. Stan zdrowia
nie budzi jednak obaw. Znajduje się
on w mieszkaniu swoich rodziców |

skim. W) czasie strzelań z brodśl
' małokalibrowej został postrzelony w
nogę znany działacz sportowy mjr
Mierzejewski z 6 p. p. leg. 2

Po udzieleniu piewszej pomocy !
wyjęciu kuli, mjr. Mierzejewskiego|
przewieziono do szpitala, gdzie bę“
dzie musiał przebyć około miesiąca:

nie budzi poważniejszych |
obaw. 4

— Przykra przygoda pary kąpią*
cych się w!lnian. Niezwykle przykra |
niespodzianka spotkała p. J. Bobro“
wicza (Połocka 9) i jego przyjaciół" |
kę, p. B., podczas zażywania kąpieli
w rzece Wilence na. Belmoncie.
W! pewnej chwili, gdy kąpiący się
odpłynęli dalej od miejsca, gdzie
znajdowały się ich ubrania, jakiś
złodziej zabrał im ubranie wraz 4
obuwiem. '

P. Bobrowicz z przyjaciółką zna”
leźli się w sytuacji bez wyjścia, gdyż

udać sią do domu, zaś w pobliżu nie
było nikogo ze znajomych, których
można byłoby prosić o pomoc.

Dopiero po godzinie powiado”
miono policję, która dopomogła pa” skich przez 5 lat. Ubiegłej nocy mieszkańcy ul. Gę-

„siej zostali zaałarmoani pożarem,
jaki wybuchł w domu Nr, 7 w mie-
szkaniu niejakiego W. Wobalewicza.

| Ogień szybko objął cały dom,
a nasiępnie płomienie przerzuciły
się na sąsiednie zabudowania.
Wśród mieszkańców powstała nie-
opisana panika. Rozbudzeni poczęli
w popłochu wyrzucać z domów naj-
cenniejsze przedmioty. Tymczasem
zaalarmowano straż pożarną, która
przybyła w całym składzie z kom-
pletnym taborem.

Mimo wprost nadludzkich wysił-
ków nie zdołano już uratować pło-
nących domów, lecz natomiast zdo-
łano umiejscowić pożar, nie dopusz-
czając ognia na dalsze zabudowa-
nia, įdyž groziło spaleniem się całej
ulicy, na której znajdują się prze-
ważnie drewniane zabudowania mie-
szkalne. Pastwą płomieni padły
domy: W. Wobalewicza, Motela
Skira (Gęsia 12) i Abrama Tajma
(Gęsia 10).

Ww iku pierwiastkowego do-
chodzenia zdołano ustalić, iż pożar
powstał w mieszkaniu sublokatora
Wobalewicza — stolarza Koskow-

rze wybrnąć z kłopotu.

 

Wielki pożar przy ul. Gęsiej.
skiego.

Koskowski podczas pracy
cił odpadkami drzewa, desek itp.
dłogę. Pozostawił om w sobotę
dopalony piecyk, a sam udał się
spoczynek.
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Ponieważ w czasie pożaru
kowski gdzieś się ulotnił, a właści”
ciel mieszkania powiadomił policję
iż z sublokatorem nie żył w zbyt
dobrych stosunkach i ten miał
komo odgrażać się, że ruderę nalež
puścić z dymem, icj.
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dniu wczorajszym ujęła go wraž
z żoną. Zatrzymanych, aż do
śledztwa, osadzono w areszcie,

— Kary za nieprzestrzeganie dniż
niedzielnego. W związku z nieprze”
strzeganiem dnia niedzielnego į
dniu wczorajszym władze policyjn*
sporządziły około 20 protokułów
karnych za handlowanie w niedziele:
— Protokuly za opilstwo i zakłócenić

spokoju. W ciągu soboty i niedzieli za 28”
kłócenie spokoju publicznego i opilstW?
sporządzono 17 protokułów karnyt* „a  reportażu muz. Kom. meteor. 43.05: Muzy-

ka taneczna, EZ. 3 KOZY Ai ii

ik;

w kąpielowych strojach nie mogli| ly

) policja
ukiwaniazaKoskowskimiw|
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я *tingiem lotniczym rośnie. z każdym
| diem. W tym roku Challenge cie-'
 Słyć się będzie w Polsce specjalnem

0 Powodzeniem,
< 3 tak poważnej imprezy została po-
* | Wierzona Aeroklubowi Rzeczypospo

* | litej Polski.
„|. Na wstępie przypomnijmy sobie
= | listorję Challengu,
"| Pięciolecia posiadał bardzo ciekawe
Ą azy rozwoju. A więc

j 1 historja Challangu
,
A| tozpoczyna się w roku 1929. Zawody
jo | Zostały zorganizowane we Francji,
9- | A piękny puhar Challenge de Touri-'
u- |Smee International zdobyty został

Przez Aeroklub von Deutschland.
A haterem zawodów był sławny pi-
ję | lot Fritz Morzik.
„|, Ten sam lotnik Fritz Morzik zdo-
> bywa puhar w roku 1930, a w dwa
m latą później Fr. Morzik jest najgroź-
„z | plejszym konkurentem Franciszka
2 Žwirki, ktėry w Berlinie zdobywa

| dlą Aćroklubu polskiego cenny pu-'
„ | tar Challengovy.
к Rok 1932 był okresem przełomo-
ły Wym, Postanowiono bowiem zmienić
„, ( dotychczasowy system rozegrywania
ie | zawodów. Zmiana polega na tem, że
4 Poprzednio mogły uczestniczyć samo

A

 

Chociaž do zawodėw Challengo-
ch mamy jeszcze sporo czasu, jed-

zainteresowanie wielkim me-

|oty turystyczne dwuosobowe, a te-
0°| raz tylko jednoosobowe. Zmiana ta
0
5.

—

„4 "ksymalna szybkość w. pierwszym
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h | jest przydatność i bezpieczeństwo, a
| Więc są tutaj najrozmaitsze próby
‚ @ Wytrzymałości, próby szybkości mi-
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AF Po tych dziesięciodniowych pró-
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V strasznie prędko rozgrzewa się.

| [asy Afrykę dlatego,
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3 będą w Sevilli i w Afryce, Tempera-

wpłynie w sposób zasadniczy na pod
Niesienie się poziomu sportowego za.

| wodów, gdyż od zawodnika wyma-
| $ana będzie samodzielność.  'Wie-

dzieć trzeba,że zawody Challengowe
| składają się nietylko z loty okrężne-
| £o, ale rónież i egzaminu techniczne-

A teraz wniknijmy w

szereg cyfr,

które mówią nam o ogromnych wy-
siłkach zawodników, jak również o
wielkich przygotowaniach technicz-
Rych Challengu, którego trasa w ro-

| ku 1929 wynosiła 6.000 km., w 1931
Już 7.500, a obecnie powiększono
Drawie do 10 tysięcy, bo w linji pro-
Stej wynosi 9.500 km. Wysiłek dzien-

| Ry wzrasta z 435 do 1400 km., a ma-

 Challengu notowała się rekordem
43 km./godz., w roku 1932 wyno-
iłą 200 km. na godzinę, a w tym ro-
Ku przewiduje się poprawę do 210

| kilometrów. Oczywiście, że są to
brzeciętne liczby. Nie plega naj-

 hmiejszej wątpliwości, że na niektó-
łych odcinkach szybkość ta jest za

1 jąca.
|. Challenge dzieli się na
Natoa

dwie grupy

| zawodów. Do pierwszej zaliczają się
Próby techniczne które trwają aż 10
dni, Są to óby samolotów,
czeka wielki, gigantyczny raid

| 10.000 kilometrów. Trzeba więc rze-
Czywiście dobrze przedtem zbadać,

| Czy samoloty i ich lotnicy posiadają
| Pełne kwalifikacje sportowe.

Oceną własności technicznych

  

| Nimalnej, eszamin zapuszczania mo-
į porP. ®

elem prób technicznych jest po-
budzenie zachęty konstruktorów, by
Wciąż udoskonalali samoloty, Start
Został ograniczony do 8 metrów, w
tej samej odległości trzeba umieć wy

lować. Do tych wszystkich prób
trzeba jeszcze dodać, że brana jest
bod uwagą ekonomia silnika.

dach, któręama w Warsza-
e, wszyscy zawodnicy rozpoczną

lot okrężny, który posiada

ciekawą trasę

diegnącą przez następujące miejsco-
Wości: Warszawa, Królewiec, Ber-
lin, Kolonia, Bruksella, Paryż, Bor-
deaux, Pau, Madryt, Sevilia, Casa-

| Blanca, Meknes, Sidi-Bel-Abbes,
| Algier, Biskra, Tunis, Palermo, Ne-
pol, Rzym, Zagrzeb, Wiedeń, Brno,

| iraga, Katowice, Lwów, Wilno i
Warszawa.

‚ Najtrudniejszym odcinkiem trasy
Jest przelot przez Hiszpanię.
Biszpanji dla lotników jest zła gości-
ta. Nie posiadają oni bowiem do-
$odnych lotnisk, Męczarnia zacznie
Się od miasta Pau, a skończy się bo-
laj dopiero we Włoszech. Lotników
Prześladować będzie słońce.

+ Okropne upały

ь a wpływa zabójczo nietylko na
Otników, ale również i na aparat,
„W pierwszym rzędzie na silnik, któ

W) tymrokuwłączonospecjalnie do
by warunki

tu były dostosowane do wszystkich
|] aożliwości,a wiemy, że obecnie w

e lotnictwo jest jedynym bodaj
głodnym OE aaa,
doc. rancuzi ują się na

| Śwałt. sra.
|. Afryka dostarczy lotnikom, moc

które;

W|wodników,

Lecąc z Algieru do Biskry, zawod
„nicy ogiądać będą

200 km. Sachary.

Morze piasku stanowić będzie
1ównież poważną przeszkodę, bo je-

to potem jest trudno wystartować.
Piasek dostaje się niemal wszędzie,
zanieczyszczając silnik.

Przelot przez skrawek morza
który w ciągu Śródziemnego będzie bardzo pilnie |do Warszawy szybkość

strzeżony przez statki i specjalną u-
sługę Challengovą.

| W Europie środkowej lotnicy nie
|powinni napotkać na większe prze-
! szkody, a w Polsce wszyscy będą za-
pewne czuli się, jak u siebie w domu.|będzie z Lidy, gdzie umieszczony zo-|

Niejednego zainteresuje, jak Chal
lenge wyglądać będzie

! w Wilnie
na ostatnim swoim odcinku.

 

Szanowny Panie Redaktorze! Przesyła-

jąc słów kilka o niedomaganiach lekkiejat-

letyki proszę o zamieszczenie je w poczyt-

nem piśmie W. P.

DZIENNIK WILEŃSKI

САЕ КЕЕ
| Lotnicy do Wilna przylecą od
jstrony Lwowa przez błota pińskie,
j gdzie bardzo łatwo można zabłądzić
| i przegrać cały Challenge. W. dniu 11
września na Porubanku zbierze się

j tłum widzów, by oczekiwać zawodni
gdyż organizacja tej żeli ktoś będzie musiał wylądować, |ków, którzy według ścisłych obli-

czeń mają być w godzinach od 11 do
|14. Na lotnisku zawodnicy spędzać
będą kilka minut, by nabrać benzy-
ny i smarów. Począwszy od Wilna,

lotów jest

| dozwolona, a że punktuje się najlep- |
szy czas, przeto spodziewač. się na-
ležy, že samoloty do Warszawy ką
dą śpieszyć. W! Wilnie przylot posz-
czególnych maszyn sygnalizowany

trzech tysięcy godzin,

by pokryć cały dystans.

lenge'u kosztuje przeszło 250 tysię-
cy zł. Suma ta, tak na dzisiejsze cza-

Zyżytych sy, nie jest małą, ale trzeba wziąć
| zostanie 180 tysięcy klgr. materja- 'pod uwagę ogromną propagandę za-
łów pędnych, 10 tysięcy klgr. sma-
rów, a w dniu zawodów na lotnisku
w Warszawie zaangażowanych zo-
stanie 500 osób do służby technicz-|
nej. Na całej trasie służbę pełnić bę-|
dzie 5 tysięcy ludzi, Organizatorzy|
obliczają, że zawodom przyglądać
się będzie 2 miljony widzów, zgroma
dzonych na poszczególnych lotni-

„skach. į

Koszt Challenge'u wynosi

10 miljonėw zi. į

stanie jeden z punktów kontrolnych.| !
!
| Dystans całej tej trasy prawie
| 10.000 km. wymagać będzie od lot- |
| ników

Szczery
; miasta.

Z poważaniem „ZET*

Niejednokrotnie spotyka się z za-

Oczywiście że w sumie tej prze-
widziane są wszystkie wydatki, a na-
wet koszt samolotów, benzyny, ob-

| sługi i t. p. Polsce organizacja Chal-

lekkoatlety.

 

żal
|do pracy, że są mało ambitni i t. p.
| Czytelnicy, którzy nie znają tej spra-
wy bliżej, mogą sądzić, że istotnie
„przyczyną okulawienia sportu wi-

Może tą drogą uda się zwrócić uwagę rzutem, że sport w Wilnie przecho-| leńskiego jest zawodnik. A przecież
społeczeństwa sportowego m. Wilna na' dzi ciężk kryzys i nie stoi na pozio-|zło tkwi w niezrozumiałem ustosun-|

kowaniu się do zawodników, orga-|
| wówczas przy Ośrodku W. F., wy*

błędną politykę, prowadzoną już od dłuż-
szego czasu, a krzywdzącą w wysokim stop-
niu zawodników i dobrą opinję sportowego

„mie równym innym ośrodkom więk-
j szym. Często dają się słyszeć uwagi
jże zawodnikom naszym brak chęci

nizatorów i władz sportowych.

wodów lotniczych. Challengem te-
богосхпут zainteresowała się cała
Europa. O zawodach

pisze800 gazet,

wyrażając swój zachwyt o lotnictwie
polskiem, które kroczy wciąż na-
przód, mając szereg pięknych rekor-
dów.

Oczywiście, że najwięcej nas in-
teresuje denerwujące zagadnienie,
czy młodzi nasi lotnicy potrafią po-
wtórzyć sukces bohaterów poprzed-
niego Challenge'u dziś niestety nie-
żyjących ś. p. Fr. Żwirki 1 ś p. inż.
Wigury.

. przypomnijmy złote czasy lekkiej at-
letyki, propagowanej wówczas przez
kapitana Kawalca, a różnicę, jaką
zauważymy, będzie aż nazbyt wy-
mowna, ażeby ją trzeba było szeroko
komentować...

Kadra imstruktorska, pracująca

Cofnijmy się o kilka lat wstecz, wiązywała się z zadań włożonych na

 

Katastrofalny system
Temat nauk: pływania w Wiinie

jest od kilka lat bardzo aklualny, ale
niestety nie może on jakoś znaleść

' większego zrozumienia wśród władz
nietylko sportowych, ale i samorzą-
dowych, a nawet państwowych.

Przecież sztuka pływania powin-
na być zagadnieniem spolecznem,

| Ludzie nie umiejący pływać, a chcą-
cy się kąpać w wartko płynących
wodach naszych rzek, powinni być
ścigani przez policji i karani przez
sąd,

Szereg nieszczęśliwych _wypad-
ków jest tego dowodem.

Obecnie jesteśmy u progu same-
go sezonu, a już kroniki policyjne ro-
ją się od komunikatów utonięć.

Ci szyscy, którzy znaleźli śmieć
w nuratach rzeki, powinni nas prze-
strzec, że należy nareszcie unormo-
wać jakoś warunki kąpieli na Wilji.

Przecież dłużej stan taki trwać
nie powinien, bo zaczyna dziać się
coraz większa krzywda całemu spo-
łeczeństwu.

Mojem zdaniem, sprawy te po-
winien unormować referat bezpie-
czeństwa przy Włojewództwie, wy-
dając oficjalne rozporządzenia o ru-
chu statków, łodzi, kajaków i o wa-
runkach pływanią po Wilii.

Z chwilą wyjścia takiego rozpo-
rządzeńia powstanie sankcja karna,
a wówczas szerokie pole do działa-
nia będzie miała policja, która dzi-
siaj ogranicza się tylko do wyciąga-
nia trupów z wody.

Policja powinna dbać o cato-
kształt bezpieczeństwa. Zakres dzia-
łalności posterunku rzecznego po-
winien być rozszerzony. Kompeten-
cje powinny być większe, a wówczas
może i sami sportowcy zaczną od-
czuwać, że z wodą lepiej nie żarto-
wać.

W. sposób stanowczy należy za-
bronić jeździć kajakami tym wszyst-
kim, którzy nie umieją pływać. Trze
ba zabronić jeździć kajakiem w u-
braniu, jak również zabroniona po-
winna być wszelka zabawa kajako-
wa na środku rzeki, którą często
można obserwować na Wilji. Zaba-
wa taka najczęściej kończy się tra-
gedją, a winnych niesposób jest u-

stalić. : 0

Wiinianie walc
Nie możemy zrozumeć, jakim cu-

dem w reprezentacji A,Z.S, warszaw
skiego przeciwko lekkoatietom Ber-
liner Sport Clubu znalazło się dwuchEA

 
Ogarnia nas jednoczešnie i ra-

daść i złość, bo, gdyby Warszawa
reklamowała naszych atutowych za-

Sidorowicza i Wojtkie-
wicza, jako rezerwowych, zapoży-
czonych wilnian to byłoby wszystko
w porządku, ale teraz nie możemy
zgodzić się z postępowaniem A.Z.S,
który bez najmniejszego wysiłku
wziął dwuch naszych zawodników i
udaje bohatera, !

Podobny system był praktykowa
ny w hokeju za czasów słynnego p.
Polakiewicza, który doszedł do ta-
kiego absurdu, że nawet na Olimpja-
dzie w Ameryce pożyczył sobie kil-
ku rodowitych amerykanów, grają-
cych w barwach Polski,

Często zdarzały się wypadki, że
drużyna A.Z.S. grala, a faktycznie|
występowali w niej wszyscy, ale tyl-
ko nie gracze A.Z,S, .

Oczewiście, długo nie trzeba by-
ło czekać na koniec karjery sporto-
wej p. Polakiewicza, który musiał u-
sunąć się w cień pracy sportowej i

w sporcie pływackim|
| To samo dotyczy statków, które
|nie poczuwają się do obowiązku
przyjścia z pomocą tonącemu, Ma-
szynistów, konduktorów i paaów dy-
rektorów naszyst stateczków, trzeba
sadzić pod klucz, a wówczas może
zaczną troszkę więcej szanować ży-
cie ludzkie, W! roku ubiegłym była

skiego obejścia się obsługi statku z
tonącym, wołajacym o pomoc.

Wszystkie te momenty wówią
nam o konieczności ujęcią w pewne
ściste ramy bezpieczeństwa życia na
rzekach i jeziorach,

Dużo dobrego może zsobić Wil.
Okr. Zw. Pływacki, który powinien
porozumieć się z właściwemi wla-
dzami, by przeprowadzać stałe lek-
cje nauki pływania, a potem egzami-
na, bez, których nie można byłoby
ani jeździć kajakiem, ani też rzucać
się w: nurty Wiki

Nieszczęście polega jednak na
tem, że nie mamy formalnie, gdzie
pływać. Nie mamy do dzisiejszego
dnia basenu pływackiego, o którym
mówi się już od 10 bodaj lat w Wil-
nie, a wiosną sygnalizują najrozma-
itsi ludzie, że już lada dzień rozpocz-
nie się praca przy budowie pierwsze-
go basenu.

Praca nie może rozpocząć się, ba
brak jest pieniędzy.

Łatwo jest w Warszawie filozo-
fować i krytykować działalność pły-
waków wileńskch, ale niechby któ-
ryś z pp. wielkich dygnitarzy sportu
pływackiego Polski (organ naczelny
Polski Związek Pływacki) spróbował
tak w Wilnie z niczego stworzyć wie
kopomne dzieło, to nie ulega wątpli-
wości, że wdzięczni pływacy posta-
wiliby mu na brzegu rzeki jakiś trwal
szy od: sławy pływackiej pomnik,

am wrażenie, że gdyby poszcze
śólne instytucje zdobyły się na wspól
ny wysiłek, to basen pływacki mógł-
by powstać.

Potrzebny jes: właśnie ten wspól-
ny wysiłek, który w dzisiejszych
czasach jest rzeczą o wiele cenniej-
szą od pieniędzy. |

Jarwan. Al

już jedna głośna sprawa baibarzyń-|

Pierwszy raz w dziejach piłkarstwa
wileńskiego nastąpi zbliżenie sportu
wileńskiego z gdańskim.

W, czasie Zielonych Świąt gościć
u nas będzie doskonała drużyna pił-
karska Gedanja, która ma szereg
pięknych zwycięstw z drużynami Li-
gowemi.

Na uwagę w pierwszym rzędzie
zasługują aż trzy wyniki remisowe

|z mistrzem Polski Ruchem.
|  Gedanja jest w 100 procentach
drużyną sportową. Piłkarze Gedanji
propagują piękne hasła sportowe w
Gdańsku, a będąc mistrzem „wolne-
go“ miasta nadają ton w sporcie pił-
karskiem drużyn niemieckich.

| W pierwszym dniu Świąt: Geda-
|nja grać będzie w W.K.S, by w dru-
„gim dniu spotkać się z Makabią.

Organizatorzy proszą nas o poda-
nie, że bilety w sprzedaży są w na-
„stępujących „miejscach, a więc: Lech,
Dimces i Feldman przy ul. Wielkiej,
Dinces przy ul. Niemieckiej i Biuro

Referat Sportowy Dadja Wileń-
skiego, dbając o dobro sportu i tu-
rystyki wileńskiej, postanowił roz-
pisać konkurs pod nazwą „z wody
na wodę po Wileńszczyźnie”,

Konkurs ten polegać będzie na
tem, że uczestnicy wycieczek będą
mogli wrażenia swoje przelać na pa-
pier. Prace pisemne rozpatrywane
będą przez Komitet Konkursu, a naj-
lepsze opisy zostaną nagrodzone.

Warunki Konkursu są następują-
ce: 1) Wycieczka powinna odbywać
się szlakami wód Wileńszczyzny. 2)

| Wycieczka powinna trwać nie kró-
ciej, niż 4 dni. 3] Wycieczka odbywa
się kajakiem, lub też łodzią wiosło-
wą o charakterze sportowym. 4) Po
wycieczce w przewidzianym termi-
nie należy złożyć organizatorom Kon
kursu odpis wycieczki nie dłuższy,
niž 5 stron pisma maszynowego. 5)
Termin składania prac upływa1 li-
stopada. 6) Za najlepsze prace przy-

 

Gedanja w Wilnie.
Wagonów Sypialnych przy ul. Mic-

| kiewicza 6.

| Bilety honorowe będą nie ważne.
| Dziennikarze wpuszczani będą tylko
| za legitymacjami Pol. Zw. Dz. i Pub,
Sportowych.

ji Młodzież szkolna, chcąc korzy-
'stać z biletów ulgowych po 50 śr.,
powinna już teraz zgłosić się do p.
sierż. Olechowskiego — koszary 1
'p. p. leg., a ten wyda odpowiednią
ilość zniżkowych biletów.

Zawody z Gedanją powinny cie-
szyć się zrozumiałem powodzeniem,
śdyż w tym sezonie nie mieliśmy je-
szcze ani jednego poważnego spotka
nia z drużyną przyjezdną.

Zaciekawia nas bardzo, jaką for-
mę zademonstrują gracze W.K.S,,
którzy w rozgrywkach lokalnych bu-
dzą nieraz szereg poważnych zastrze
żeń.

Konkurs kajakowy Radja.
proszeni przedstawicieli świata lite-
rackiego, dziennikarskiego į sporto-
wego.

Sądzić trzeba, że ciekawy ten
Konkurs obudzi dość duże zacieka-
wienie, że młodzież, widząc tak pięk
ny cel wycieczek, zechce wziąć u-
dział w Konkursie „z wody na wodę
po Wileńszczyźnie”,

Czas trwania wycieczki 4 dni jest
w danym wypadku wzięty jako za-
sada. Pierwszeństwo mieć będą wy-
cieczki dłuższe na szlakach dotąd
mało znanych,

Do prac Konkursowych mogą być
dołączone również zdjęcia fotogra-
ficzne i mapki przebytej trasy,

Informacji udziela Referat Spor-
towy Radja Wileńskiego — Wilno,
Jagiellońska 7-7, tel.13-78, godziny
urzędowe do 16 i od 15 do 16 co-
dziennie, prócz świąt i dni przed- znane będą cenne nagrody. 7) Do

komitetu honorowego zostaną za- 
zą z Niemcami. |

| IW, danym wypadku sprawa przed
stawią się o tyle gorzej, że Wojt-
|kiewicz jest obecnie ukarany j nie-
|ma prawa startować w barwach klu-
bowych. Sokół przecież dał Wojtkie
wiczowi skreślenie, a jeżeli nawet
jak chodzą słuchy, P.Z.L.A. zmniej-
szyło karę, to i tak termin jej jeszcze
nie upłynął.

Sidorowicz zaś jest zawodnikiem
Ogniska. Nie słyszeliśmy o tem, że-
by można było odrazu należeć do
dwuch klubów.

Sądzimy, że P.Z.L.A. zna się do-
brze na przepisach i na grzeczności,
bo gdyby rzeczywiście nie kyło już
żadnego innego wyjścia, gdyby obaj
ci nasi świetni zawodnicy musieli
rzeczywiście wejść do reprezentacji
A.Z.S, by wzmocnić zespół: Warsza-
wy, to przecież jest jeszcze droga
grzecznościowa, na której daią się
nieraz załatwiać nawet beznadziejne
sprawy. | 3

Szkoda, że c tej właśnie drodze
grzecznościowei zapomnieli iekkoat-
leci A.Z,S, warszawskiego.

Podobno Wii. Okr. Zw. Lekkoat:.
letyczny ma w tej sprawie wystoso-
ać protest, by w przysziości podobne

 
 zrezyśnować z  niezdobytych na ażeń, a niejeden chyba będzie mu-

siął zrezygnować z dalszego lotu.

  

szczęście laurów organizacyjnych,
rzeczy nie powtarzały się.

Przyzwyczailiśmy się już do te-
go, że Kazimierski wygrywa wszyst-
kie w tym roku biegi ogrodowe. Za-  

świątecznych.

Kazimierski (Ognisko K. P. W.) wygrał
bieg ogrodowy.

3) Trocki (Ognisko K. P. W.), 4) Bo-
bowicz (S. M. P.), 5) Lafer (W. K. S.)
6) Kulinkowski (Sokół), 7) Jurkow-

wodnik ten udowodnił wczoraj, że|ski Bronisław (A. Z. S.), 8) Zajewski
jest rzeczywiście bezkonkurencyj-
nym na kresach wschodnich,

(Wczoraj na starcie biegu ogro-
dowego stanęła cała elita biegaczy,
a reprezentowana była nawet pro-
wincja, to znaczy Lida i Ignalino,

Prócz zawodników wileńskich|
przybył z Lidy Mościbrodzki, który|
stoczył pojedynek z Kazimierskim.|
Dystans 2700 mir. był jednak Mości-|
brodzkiemu zbyt krótki, to też zde-|
cydowanie zwyciężył Kazimierski.

Na starcie ujrzeliśmy 110 zawod-
ników. Co jest pięknym wynikiem
propagandowym.

Z żalem musimy zaznaczyć, że
tym razem nie dopisali pp. sędzio-
wie, którzy nie potrafili ustalić ko-|
lejności wpadających na metę bie-
gaczy. !
№ imię sprawiedliwości należało|

by bieg powtórzyć, gdyż do ogłoszo- |
nej listy większość niema zaufania.

Nie może być dyskusji co do pierw
szych czterech zawodników, ale ci,i
którzy wpadli później to budzą dużo

 

Kolejność została ogłoszona na-
stępująco; Kazimierski (Ognisko K.. 1

P. W.) 6 min. 343 sek, 2) Mošci- |

zastrzeżeń, | id

brodzki (Strzelec) 6 min. 38,5 sek.,į

Jan (Ognisko K. P. W.), 9) Kocha-
nowski (W. K. S.), 10) Bębnowski
(Sokół), 11) Wingris (S, M. P.), 12) |q
Sierdziukow (Sokół), 13) Lutkiewicz
(P. P. W.), 14) Turos (W. K. S., 15)
Lešniak (W. K. S.)

„„ Razi brak tutaj Żylewicza, Soko-
lińskiego, Pietraszkiewicza i innych,
którzy jednak przybyli w pierwszej
grupie.

MW. punktacji ogólnej o puhar
„Słowa” zwyciężył W. K, S. 67 pkt.,
2) Ognisko 85 pkt., 3) A. Z. S. 128
pkt., 4) Sokół 135 pkt., 5) Strzelec
197 pkt., 6) S. M. P. 232 pkt., 7) Zw.

Prac. Ob. Kobiet (Bursa), 9) K. P. W.

W przyszłości należy więc być
zgóry przygotowanym namasowy
start zawodników. Zagranicą daje
się przecież ustalać kolejność nie
12 biegaczy, a 15 tysięcy zawodni-
ików.

Miejmy nadzieję, że podobne nie-
ociągnięcie więcej się nie powtó-

rzy.

Na odpowiedź musimy, chcąc nie
chcąc, czekać do jesieni,

Polska zgłosiła już swój udział w
pierwszym terminie, ale personalnie
jeszcze nie zostało ustalone, kto ma
ostatecznie bronić barw Aeroklubu
Rzeczypospolitej. Ogółem zgłosiło
się już

41 zawodników

z następujących państw: Francja,
Niemcy, Polska, Włochy i Czecho-
słowacja. Na starcie zabraknie lot-
ników państw skandynaskich, An-
ślii i Szwajcarji Brak tłumaczy się
albo słabym poziomem zaodników,
albo też kryzysem. :

Jarwan 
 

nią należycie, przygotowując ludzi
młodych, którzyby mogli zastąpić
| starych.

Organizowane często obozu W.F.
pod fachowem kierownictwem speł-
niały swoje zadania, wydając spor-
towców zaawansowanych.

Często urządzane zawody z ośrod
kami silniejszymi pozwalały na sze-
roką propagandę sportu wileńskie-
$o, a charakter zawodów i sposób
ich przeprowadzania wzbudzał zain-
teresowanie wśród publiczności,
wśród zawodników młodych za-
pał do pracy i dążenie do uzyskania
koszulki reprezentacyjnej miasta...

Boisko roiło się od ćwiczących...
Przeciwstawieniem stały się lata

późniejsze. Instruktura lekkiejatlety,
ki na Stadjonie zwykły śmiertelnik
nie potrafi dojrzeć przez lupę, kie-
dy jednak zdobędzie się na nadludzki

szuka go na korcie tenisowym, albo
w Trokach na kursie pływackim.
Wszechstronność naszych instrukto-
rów, sprawia, że fechmistrz uczy pły
wanią i sztuki żęglowania, a lekko-
atleta - tennisa. . Nie należy się temu
dziwić, są to bowiem tak podobne
do siebie dziedziny — ale kto ma się
zaopiekować tymi nieszczęsnymi, co
chcą się zapoznać z lekkoatletyką.

Zgłaszający się na boisko, odcho-
dzą szybciej, aniżeli przyszii, bo cóż
poczną bez sprzętu i wskazówek.

Kursy przodowników, organizo-
wane w okresach „wielkich świąt”,
"ią wydały ani jednego przodowni-

Zawody przerodziły się w jakąś
urzędową formalność, na którą о-
obowiązani są przyjść i odrobić pań-
szczyznę-zawodnicy. Dopilnowuje te
go sztab sędziów w ilości osób dwu,
trzech, a czasami większej aniżeli
zawodników...

Co jest tego przyczyną?
W. pierwszym rzędzie brak zain-

teresowania Ośrodka, który nie przyj
rzał się pracy swoich instruktorów,
przekazując im P.O.S. zdobywany w
jakich warunkach i przy pomocy ja-
kich środków... Bogu jednemu tylko
wiadomo.

Następnie niewytłumaczona bez-
radność organizatorów, bo przecież
inaczej tego nazwać nie można..,

Jeżeli inne gałęzie sportu wileń-
skiego, stojące na poziomie o wiele
niższym, aniżeli lekkaatletyka (za-
wodnicy Wilna w ogólnej klasyfika-
cji znajdują swe miejsca w pierwszej
piątce czołowych lekkoatletów, cze-
go nie da się powiedzieć ani o wio-
'larzach z wyjątkami, jeżeli się ma
do czynienia z konkurencją absolut-
nie nieobsadzoną jak to ma miejsce
w biegu jedynek, ani o tenisistach,
ani o piłkarzach), przyjawiają taką

otność, dlaczego lekkaatletyka
ilna zasklepia się w sobie?
I wreszcie brak zapału do pracy

ze strony zawodników, powstały z
winy b. sekretarza Wil. O. Z. L. A.
który terminarz zawodów uczynił
wielką nieuuuuuuuu, przekreślając w
zupełności wiadomą możność racjo-
nalnego przygotowania się do zawo-
ów.
Mamy nadzieję jednak, że obec-

ny Zarząd Wil. O. Z. L. A., na któ-
rego czele stoi p. pułk, Klewszczyń-
ski zerwie nareszcie z niedaieką tra-
dycją polegającąna niezrozumeniu
zawodnika, i skieruje sport wileński
na nowe tory, uzdrawiając poważnie
chorą atmosterę, ^

Jak widzymy z trešci listu, ktėry jest
pełen szczerego żalu, autor ma wiele słusz-

ności i warto, żeby powyżej poruszonemi
zagadnieniami zainteresowały się władze
sportu lekkoatletycznego.

Dia dobra sprawy z powyższym listem
radzimy bliżej zapoznać się Wil. Okr. Zw.
Lekkatietycznemu, który zdaje się zaczyna
już otrzącać się z niezdrowych naleciałości,

wynikłych ze zbyt „rodzinnego” traktowa-

nia niektórych zagadnień.
Powinniśmy pamiętać, że najlepszym pro

pagatorem sportu jest wynik, a wynik o-
siągnąć może tylko zawodnik, wychowany

w atmosferze szczytnych haseł sportowych,
Zawodnik, który posiada zaufanie do władz sportowych i organizatorów. Jarwan.

aaaPT

Wiadomości sportowe z ostatniej chwili podajemy na sironiej 2-ej,

wysiłek, to po długim błądzeniu od- -
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ATHOS,

Młodzieź s żydowstwo.
Jest rzeczą niezbitą, iż większe,

Redakcja urzęduje w piątki godz. 20—21 w

Kultura. | Syzyfowe prace.
Polak duż i -„Obwiepolakom brak, kultury”. olak ma dużo zalet i wad naro

— — z

RUCH MŁODYCH

dowych. Zalety należy kultywować,|

lokalu „Dziennika Wileńskiego'* Mestowa 1.

j Znane są słowa Brianda, któremi jch życiem, jak również i o tych,,

, określił on stan politycznej siły świa| którzy tem życiem kierują, i

Akcja rewolucyjna «Legionu Młodych».

nie przeciw

   nym kalwińskim, czy luterańskim,
rabinom żydowskim

„Ostatnie zebrania bratniackie wy-
kazały przerażający brak kultury wadom trzeba wypowiedzieć bez-| a katolickiego: „Jesteście najwięk-| Nie posiadają natomiast najmniej-

zrozumienie niebezpieczeństwa Žy-
względną walkę. Przez to stanie się| warżddowskiego wykazuje dzisiejsza mło-

skierowane jest ostrze rewolucji, a

wśród młodzieży endeckiej'. lepszy charakter narodowy Polaka.
szą twierdzą, lecz tylko śpiącą”. szego prawa do polityki

dzież, niż pokolenie starsze. Dlacze-
Strasznie modnym stał się dziś;

Oczywiście, gdy choćby najsilniej.! chrześcijan żydzi, ktorzy starają się
tylko przeciwko duchowieństwu ka*
tolickiemu, bo wszak Kościół Kato”

 

 

jest | Alejest w nas jedna cecha, która __, 4... į da : : : p ; 2

Ё mons AAS wszelkiemi siła|wyraz — „kultura”. Niemal wszyst-, w zapakaódi ala waz pód SE sza twierdza nie jest czujnie strzeżo- | to Królestwo Chrystusowe, do któ-| licki to największa twierdza chrze-

mi stara się wszystkim wmówić, iż kie pisma młodzieży sanacyjnej, jak: k;ch prób jej zmiany, nie reaguje w na, wróg z łatwością ją zdobywa, a rego dążąkatolicy, zniszczyć iza- |Ścijaństwa, z którem  odwiecznie

młodzież tylko „ulega” sugestywnie it. zw. katolickiej, a nawet lewico- | zupełności na zakusy natury „peda- więc najważniejszem jego asp org bn w: państwach chrześcijań-|walczy żydostwo.

prowadzonej (!) sztucznej (1?) pro-| wej odmieniają go wewszystkich gogicznej”, potęguje się natomiast, jes: e: macki Jedi ..a DA „W całej akcji rewolucjonistycz-

pagandzie antyżydowskiej. przypadkach. Sens, jaki temu słowu | sdy jakiś proian chce ją siłą zdusić i PRE Ž a Re utująca u nas ODB] 285 „LegjonuMłodych 2 widzimy to

Nie. Tak nie jest — panowie sa- nadają, jest jednak dość dziwny. Kto;ujarzmić To też od czasów rewolucji iran-| protestująca przeciw pracy księży |samo obłudne działanie, cechujące

natorzyl A czyta lub słucha kazań sanacyjno- Ta fiezeiokih csie ła EE: cuskiej wrogowie katolicyzmusta- | na polu uświadomienia narodów| całe międzynarodowe żydostwo, któ-

Postaramy się sięgnąć głębiej, lewicowych na temat cywilizacji i| nogć duszy polskiej, to Adoókoditiie rali się zaskiepić go w murach ko- chrześcijańskich _ winna ustąpić|re pomimo, że samo narzuciio świa-

aby wykazać faktyczne motywy. kultury, „dochodzi „do wniosku, Że|ducha polskiego na wszelkie usiło- ścioła, aby poza temi murami nie przedsiłą zdrowej logiki i dać miej- tu ustrój kapitalistyczny, pomimo; =

Przedewszystkiem program  naro- „kaznodzieje“ sami nie wiedzą, CO| wania jego wynarodowienia mógł kierować społecznem i pań-| sce innej opinji narodu katolickie-|że samo urosło i żeruje na kapi-| «=

ody ia = Sobie: nio czticzaśjo, należy rozumieć przez te terminy.| | Polamai na niej zęby PASPru- stwowo-politycznem życiemkatoli- | go, któraby mie dopuściła do pro-|talizmie, — słinasowało całą rosyj

gd za przeciwnym razie przestałby Bo mówi się stale o „kulturze postę-| „ak, bezsilność swoją poznał barba- ków oraz wychowaniem ich młodych 'wadzenia jakiej bądź polityki przez| ską rewolucję, rozpoczętą pod ha-| |

b od Wypływa on jedy- powania”, polegającej napokornem | yński Moskal — obaj się przeko- pokoleń. Utartą jest opinja, że o tem, żyjących wśród chrześcijan wrogów| słem walki z kapitalizmem, która

a ы пакиб\м’žycia a ponieważ w poddaniu się losowi, na t. zw. „TZe-| najj że wynarodowienie Polaka, to kto rządzi narodem katolickiza, czy ; Chrystusa. to rewolucja zniszczyta tylko wlas-

cui obecnej odzież dzisiejszą czowej opozycji”,naspokojnemwy | syzyfowa praca. + wróg Kościoła, czy jegoprzyjaciel — | Dlatego to walkapolityczna na-|ność chrześcijańską, jakrównież wy”|

najbardziej chłosta rzeczywistość ży- słuchiwaniu wszelkich oszczerstw i| Charakter narodowy — jako pro- starszyzna katolicka, . ]. ducho- szego narodu winna posiadać wszel-|mordowała intel:gencję i duchowień-

o rb nic dziwnego, że idzie niereagowaniu na nie, na tem prze- | dukt wiekowego rozwoju, zmienia wieństwo mówićnie powinno, Mbo! kie cechy katolickości, t. j. musijstwo tylko chrześcijańskie.

jedyną drogą ratunku. | dewszystkiem, że: _ „Jeśli już naro| siępowolii niezależnie odprzejście| oies Po aPklórybymiedo lideą, łączącąduchowieństwi jedną| A więc zrumowane dziś, oczy?
Starsze pokolenie wychowało się dowcy myślą tak czy inaczej — e| wych. a nawet głębszych fluktuacyj |PeBo Oaza ka; óryby niedo-lideą, łączącą duchowieństwo kato-| wiście nie z winy rządów narodowo”

w niewoli. Od dzieciństwa wskazy- trudno. Wolno im o tem mówić, ile politycznych. puszczał księży katolickich dospraw lickie z całym ogółem wiernych ka-| katolickich, masy niech się strzegą

O R iż wrogami Polski są ci chcą, „ale „robić 2 broń Boże, nie | Co więcej — odzyskanie niepod- politycznych. | : : tolików. ldeą tą jest tylko dążenie| tych obłudnychprzyjaciół z „Legjo-

trzej zaborcy, którzy brutalną swą wolno”! Jeżeli zaś kto rozumie ina- jęgłości, przyobleczenie się narodu| |. Natomiast nikt nigdy nie kwe- do zaprowadzenia Królestwa Chry-|nu Młodych”, którzy przez swe or

ięść na jej niepodległościpołożyli. czej tę „kulturę postępowania , je- wszaty własnego państwa nie ušpi- stjonował praw do polityki rabinów stusowego w świecie chrześcijań-|gana prasowe nawołują nasz dopro*

|pot Žiako zewnętrznych za- żeli ma odwagę dążyć czynnie do te- j0 ducha polskiego, który zdaje so- żydowskich w ich synagogach, cho- skim. || : : wadzony do nędzy lud do krwawej:

słonił wzrok większości przedwo- go, co uważa za słuszne i co jest pie sprawę, że nawet we własnem ciaźż cała historją narodu żydowskie- W) imię tych katolickich celów, skierowanej przeciwko duchowień*

słusznem— to mówi się o nim: „bo- ; go stwierdza, že polityką žydow- katolicy za głosem polskiego Epis-|stwu rewolucji, jak to czytamy wĄ 4

jennych Polaków przed czemś rów-

nie strasznem i niebezpiecznem. —

Oto bowiem Polska niewidocznie

podpadała pod czwarty zabór — za-

przecież, gdy huk armat ogłosiwoj-

nę, czy pójdzie walczyć za Polskę

wypasiony polską pracą żyd, czy też

polska młodzież swą krew będzie

przelewać za Ojczyznę”...

Starsze pokolenie, choć czasem

pocichu uznaje niebezpieczeństwo

żydowskie, jednak stroni odwalki,

zachouje neutralność, będąc tem sa-

mem biernym sprzymierzeńcem Ży-
dostwa.

Jedni to robią przez brak uświa-

domienia, inni przez przyzwyczaje-

 

jówkarz i basta!”
Dziwny system! Oczywiście jeśli

weźmiemy pod uwagę to, że propa”

ganda tego rodzaju zmierza do osła-

zachowywać się w tem czy innem

miejscu. Kultura to jest dorobek

duchowy narodu, wyrażający się w

sztuce, nauce, polityce, gospodar-

stwie i t. p.
Dorobek duchowy — a nie prze-

pisy „bon ton'u”. Dorobek wieków—

a nie „zdobycze“ rządów sanacyj-

nych, A o te; kulturze panowie

„krytycy“ mato wiedzą. Zresztą nic

dziwnego! Jeżeli ktoś zna dzieje

Polski od r. 1919 względnie w naj-

lepszym razie od... założenia Wilna,

 

państwie można ulec wynarodowie-
niu jeżeli to własne państwo nie jest
narodowe.
W walce z tym duchem każdy

| Wszechpolskiej, że "Чогосгпеwalne
zebranie te jorganizacji odbędzie się

prawdopodobnie w ciągu bieżącego

tygodnia, O terminie zebrania nastą-

pi specjalne ogłoszenie. W: związku
z tą sprawą członkowie, którzy ze-

chcą wziąć udział w zebraniu i wy-
borze władz, winni zaopatrzyć się w
nowe legitymacje, ponieważ stare
nie będą dawały tych uprawnień.

 

skiego rabinatu było zawsze dążenie

do opanowania świata i ujarzmienia

narodów chrześcijańskich, zapomocą
najrozmaitszych podstępnych i zbro-

stwa Chrystusowego.
A więc każdy katolik, a tembar-

dziej ksiądz musi wiedzieć, kto pro-

wadzi, czy ma prowadzić państwo

katolickiego narodu do tego celu

i w jakim kierunku jest sterowana

nawa państwowa. Z tego względu

każdy ksiądz i każdy katolik mają

moralne prawo i obowiązek mówić

prawdę o polityce, kierującej całem 

 

 

 

kopatu muszą zaprotestować prze-
ciwko organizacji „Legjonu Mło-
dych", gdy ten w swych pismach

| otwarcie nawołuje do rewolucji, 
Kula ognista nad

Prasa angielska podaje ciekawe inior-
macje o spadnięciu w okolicach ma,Alberty

w Kanadzie dość znacznych rozmiarów me-

teoru, który spowodował dużą panikę
wśród mieszkańców. Meteor, zbliżywszy się

do ziemi późno wieczorem, kiedy już ściem-

niało, płonął takim jaskrawym piomieniem,
„e oświetiał przestrzeń na 400 mii, zamie-

miając noc w jasny dzień. Miejsce, gdzie

| się wrył w ziemię międzyplanetarny włó-
częga, dotychczas jeszcze nie znaleziono,

 |

 

głównym organie „Legjionu Młof
dych* — „Państwie Pracy" w N-rze
14 z r. b. w artykułach: „Po dwóch]

|stronach barykady”, „Dokąd idzie”

 
   
  

  
   

  

prerjami Kanady.
, lmni znów twierdzą, że nastąpila olbrzy

mia burza z piorunami, lecz znaleźli się

tacy, którzy wyskoczyli ze swych domó

na ulicę i poczęli się modlić, będąc pe

że już nastai koniec świata i rozległ

gios trąby, wzywający ludność na sądosta:

teczny.

Jednym z poszkodowanych od tego zja”

wiska natury okszał się aatomobilistm

który z przerażenia nie zorjentowawszy się!

wziął światło zbliżającego się meteoru 18
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Z ej wojnie stare po- bienia wewnętrznego znienawidzo- 6Ra:r dniczych sposobów, aż do rewolucji skierowanej, w myśl zamierzeń Ży- my?“ i „Legjon Młodych, to orga”

kolenie:. dożyło urzeczywistnienia nychWE a to p odrazu na niepowodzenia są skazane włącznie. , Każdy więc poni ma aa: ae PE du-|nizacja ludzi pracy . M. N.

swych dążeń. Powiedziało sobie, że będzie to zrozumia: = Ai ch wszelkie mechaniczne środki walki. |Prawo mówienia Słosai żyd na) GJOWIERSIWU. NIE PRZEW. AUGAĆNA

Polska jest już wolną, więc nie trze- |torzy tych pry cere Lera _ Rozwiązanie przed rokiem orga- =gr no2 =ZR SKi A i TT i SZDGKOOKSDZA

ba a na. >,S S, Se sodadczytoby, 0dość duża część | ObozuoZAŁ 2 na So a AA zad
Kc

BEE. sr ж еёе?о (;:Ё;:' šwiatka akademickiego poprostu w owal:idei Obozu Wielkiej Z tego widzimy, komu zależy na KLĘSKA KURZU w AMERYCE. mi

"Akea T aPaMd Mow Skania amigo аее н
zy. i zrozumieli, że rola -я Ls Ь „szenia mundurów U. W. Е,., WOTA. А Jorkiem i okolicą ukazaiy się ol-| zmuszeni są do częstego ukania| ta

starych się skończyła z chwilą wy- |złu”, lub niereagowania na obrazę.|góje żądnej idei, a tembardziej wiel-|ków przed knżdem zrzędu 0SZW| brzymie chmuryeBije: | gardla. Wi stanach zał

pędzenia zaborców — rola zaś mło- Nie. Taka kultura to zwykła małość|kjej jdei, rozwiązać nie można... |StWem politycznem. Czemże jest ta acne któ pižyniesionodogrzać) dnich, po opadnięciu kurzu, nastą“| li

dych zaczęła się z chwilą rozpoczę- i tchórzostwo. — > „|. „| ustawą. polityka, do której dostęp jest| „i. ze środkowo-zachodnich | iła ogromna susza, wskutek czego|Li

ZOK Żaeaicyia za5owcą——ży.| > Przykad." śateligoncji . oeyjakiaj zz. |wzbroniony dla księżykatolickich? |Nw" Chmury te są tak grube i gę. |bydło ginie masowo. Na Chicago| W

" dem. w czasie rewolucji powinien był wie” Wiemy, że pod słowem „polityka”|.,, 2 pruekAi ч woduj wiród| opadł już ogromne masy kurzu, jaki| Ri

Młodzież polska jest najbardziej lu ludzi nauczyć, lecz niestety nicze-|GUJSZZENAGAEMG |naležy rozumieć sztukę rządzeniadiś zoo e PA ‘ P + у: išsi ze st i ais je

dotknięta kryzysem. Nie może więc go nie nauczył. | : : 72 аа życiem narodu Mn Kuc Sy, podkak: k oaidkójiDckóta 4 Dińois = Patio chanódj

patrzeć bezczynnie, jak żyd coraz A kultura to jest zupełnie co in- l Młodzieży Wszechpolskiej lem polityki w świecie chrześcijań”|wziera się do mieszkań przez sty ESY wi

bardziej się panoszy, coraz więcej nego. To nie jest pięć czy sześć . |skim przedewszystkiem musi być| mniejsze szczeliny. Oddychanie PJ ‹

chleba odbiera od młodych ust. A| norm mówiących o tem, jak należy Dowiadujemy się z Młodzieży| dążenie do zaprowadzenia Krole- I y y i at
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i LSE a ktoś inny uważa, że nie było ludzi P 1 d Į

nie do obecnych warunkow. do d Karolem Marksem — to je- 1 ę t n u J e m y p o o s c. |lecz przypuszczają, że jest to gdzieś wpo- | światło napotkanego auta i zboczył w stro” p

starej biedy; drudzy kierują się pła-|PTZ a ) : ю o 1 eo х k

skiem egoizmem i oportunizmem, |SZCze о wielu rzeczach, które naród Pewien „poważny' pan tak po- Ruch Narodowy oszczerstw się *liżu miasteczka Saskatown. Okoliczni rol-| nę, traiiając do przydrożnego rowu, la

alby sobie zapewnić spokojnespožy- Polski stworzył lub zdobył — nie|wiedział do jednego z robotników—| nie boL Opiera on się namasach | nicy opowiadają, że na pole spadła gigan- |dnia następnego wyciąśnięto jego zdruzgo| „

Sa ko si materjalnych, do ja- będzie miał pojęcia. członków Młodych S. N. pracujących, na współpracy, przy-| tyczna kula ognista, której towarzyszył taki| taną maszynę. Sam właściciel wległ nie'| ц

kich Z Słaiea pokoleniejest * Zresztą naiwne bicie brawa róż- — „Co was, panie P, łączy ze|jaźni i koleżeństwie robotnika i stu- |wstrząs ziemi, że wszyscy byli pewni, iż znacznemu uszkodzeniu ciała,

egoistyczne. gdyż nie chce dać z sie-|TYm oszczercom Mickiewicza i Sien |studentami? Wy jesteście robotni-|denta. Zresztą o ile każdy student nawiedziło ich trzęsienie ziemi, | > a

is aliary“ na korzyść pokolenia kiewicza, zachwycanie się „życiem|kiem - proletarjuszem, a oni to albo|uważa swego kolegę organizacyjne-

przyszłego. My, młodzi zdajemy so- świadomem”, propaganda  komu-|terazniejsza, albo przyszła burżua-|go za brata w walce o Wielką Pol- i

ра a Nas czeka prźca nizmu, przykryta nieraz „katolic-| zja. Czy słyszeliście kiedy o tem,|skę, o tyle ludzi, którzy usiłują goz Kto w rał na loterji?

podwójna, ale przed nami jest przy- kim” szyldem, wreszcie w dziedzinie|żeby narodowcy zrobili coś dla ro-| tym bratem pokłócić, zawsze nazwie vą

et ' obyczajów — lokajstwo i t. p. „za- |botników? A w szczególności stu-| — podtymi, : (W szóstym dniu ciągnienia 4-ej klasy Ciągnienie popołudniowe.

«|lety'' dobrze charakteryzują naszych|denci to przecież nie są wasi kole- Akademiku z U. S. B. Wiesz o| 29-ej polskiej loterji państwowej, większe ZŁ 20,000 na Nr. 16381.

Od Redakcji Ruchu Młodych „kulturtraegerėw“ tak z prawa jak i|dzy. Być może, że podają wam rękę|tem dobrze, że rozbijająnaród, dzie- EROS RACK? 60, 10.000 na N-ry: 7973 12699 98560

edakcj uchu о ych. z lewa. w lokalu organizacji, ale spóbujcie|lą na klasy — komuniści i żydzi. ZŁ. 5.000 a N-ry 2964 88626 110746, Zł. 5.000 ma N-ry: 21196 54879 96171 k

я rosi I jeszcze jedno: Gdy nast ójść do którego z nich do domu —| Otóż dopisz do tej listy kilku „po- Zi. 2000 na N-ry: 9406 9444 11539 м

akcja Ruci ych p jes: J y €pcy|p Ki pa о BY a po у 148996,

wszystkich koleżanki i kolegów, ma- duchowi z Krakowa w 1923, War- |nie przyjmie was. ważnych” panów, abyś mógł pamię- 29 NZ45868 47899 61269 66997 ZŁ 2.000 na N-ry: 3358 12125 41734] п

jących jakiekolwiek informacje lub |szawy 1926, Brześcia 1930 — mówią Dużo kłamstwa, dużo chęci szko- |tać, że to oni z Ciebie robią „bur-| 114796 129215 So 5 i dE. 64034 64859 66754 72758 98573 101481

artykuły, o zgłaszanie się w piątki| o kulturze, wtedy gdy... ich boli, to dzenia ruchowi Młodych przez roz-| żuja”, „wyzyskiwacza“ i „wroga Zi. 1000 na N-ry: 7665 14549 34976 ZŁ PEM KOR b

o godz. 20-ej w lokalu Koła Młodych kulturę taką można nazwać tylko... |siewanie nieprawdy. Pozatem dużo |ludzi pracy”. Zapisz ich sobie do-| 35647 42085 45406 49508 57033 66316 69355 ZŁ 1,000 na N-ry: 5361 8516 8890 13238В &

Stronnictwa Narodowego (Orzesz-| murzynską. ślepoty, która nie wie o tem, že nie|brze, bo mogą nadejść czasy, kiedy r SIO OD S 18089 22624 26316 35650 46421 60949 S a

+ 2 . sr zł z i 64299 75035 79272 81444 85533 88661

kowej 11) do Komitetu Redakcyj- wystarczy mieć 40 lat, aby być|ich nazwiska, przydadzą Ci się. 136012 136646 136975 137815 140767 141876| 91559 94348 98575 106877 140706 14 Е

nego. Ren. !mąadrym. Mściwoj. | 147625 150446 159084 162763 167803, 155529 160103 162827, a

i aaaaa a e S SMrEKERAUZTOOPAOECKBETTER KWWKTAKÓ| 1

C=| Dziś dawnooczekiwana premiera! Słynne w swoim czzsie filmy, „MAROKKO* I „SIERŻANT X*, z życia Legji Cudzoziemskiej, zastąpił obe- R Wdoyą po sieržancie "pre

вЕ| cnie fim z iego piekła na ziemi, największy I najpiękniejszy. « L G J 0 ų $ M i E R c į » przepiękna Loret- RÓŻNE j|w. P. Kei się w KONKURS na PLAKAT. ją

ст Wspaniały, naj-owszy, fascynujacy, egzotyczny p. t.
ta Young w roll | skrajnej nędzy wraz z Komitet Targów /Połodnych Wilni 1 8

=| głównej. Wiktor Jory—w roli oficera--zblegz, sk»z--ego na karę śmierc! | prowadzącego podwó ne życie. Vivienne Osborno — w r<1! wyrafi-|—————|dvojgiem dzieci prosi o kasku ES ekowiio m

==| nowanej uwodzicislki, właścielelki dan-ingu. Dawid Maneers —w roli Карала w porcie potępieńców na pustyni Herbert Mundin—w kapitalne], jakąkolwiek pracę, mo- kach: nkurs na plakat na następującyc ar 1

<—| hamorystycznej roli złodziejaszka | obwiesia. Porywa'qce tempo. Niezwykłe przygody. Doskonała gra — Seanse 4, 6, 6 I 16,15 wiecz. Poszukuję posady ©0- |że prowadzić samodziel- * 4) Plakat ma mieć wymiar -70X100 cm; i ma“

Bilety honorowe, bezpłatne nieważne. Zapomocą nowoczesnej wentylscji—mily cnłód na sail. a A A ka kasyno, umie szyć| być dostosowany do wykodzija techniką litogra”
* dres w Administracji i

В uma a 2 na gospodarstwie, kuch- DE ficzną w 3 do 4 kolorach. :

: Rz ni, Sódówii robi, I mie- zyA p akanai 2) Plakat treścią swoją winien reklamować i ]

Niezwykle się bawi publiczność «.iaaiti ti. EDINE CANTORAad|ieška _вн PaAnA
Sukces uzuoelnia й keis 3) Tekst plakatu ma brzmieć: 1-sze Ogólno”

p. te iPpeCC = 4 KpV=V==EPX
66 Rewelacyjna kolo- ar|„Wdowy“. gr3 polskie Targi Futrzarskie w Wilnie 15/УЩ--91Х.

5 ®
rowa rysunkowo:|Poszukują posady do s 1934 r. (uwaga: przed tekstem winno być pozosta” +

muzyczna «Trz małe świnki» Rzeczywiście warto obejrzeć. -- Sala dobrze ochładzana za pomo q| wszystsiego do małej w pielęgno- wione miejsce na ewentualne dodanie wzmianki | i

' g oteska p. ti y . nowocz. aparat. went;lacyjnej. Dziś początek o godzinie 2 |.|rodziny z bardzo о- w w 52 słowach o prosas,

brem gotowaniem lub 4) Za najlepsze prace Komitet wyznacza 2 na-

ZĘ kucharkę do kasyna lub chorych sra kilku | —środy: a mianowicie: ‘

Wobec wielkie- która jestb olśniewającą|Pensionatu. W średnim |jetnią praktykę i po I nagroda zł. 500, II nagroda zł. 300, przyczem||

o powodzenia
wspanialszą | elekawszą wieku samotna, pismien-|ehwalne skajadzzanie + prace nagrodzone stają się własności Komitetu.

| 6 gor
iż dotych „|na posiada referencje|K c Ponadto Komitetowi przysługuje prawo ewentu- I

Pa" ias S kojos super“ | Siowiańska ul. Nr. 5-b zak zadaj alnego kupna prac nienagrodzonych po cenie ||

taławy ttydot P m. 7 oć 8 do 7. gr2 skaką opłatą a ulržybiss zł. 100 za plakat. Komitet zastrzega sobie „prawo 2

| KRÓLOWA KRYSTYNA osWGSMor siasni ess оу— Зна a [Epas iaa pacetaца2 ы| °
režys R. „ Spieszcie ujrzeć. Ostatnie dni. m. 5 gri s) Tenia nkdsytaaj į

yłania prac upływa dn. 27 ma
Aa MOST AO,AE ю д

Ра KUSS rolnik poszuki d ja 1934 r. włącznie.

Ray lub NS a > Anu ‚ 6) Prace należy nadsyłać pod adresem: Ko* Į

"Z JUTRO Wielks uczta člamelo-
referencje poważne. UI. poszukuje| mitet Targów Północnych, Wilno, Mickiewicza 32. \

manów. Słynny na ca'y šwlat
Zemkowa 4 m. 7 gr2 posady, zna freb. met, w zaklejonem opakowaniu w kartonach (nie rulo- | |

- i fenomenalny śpiewak
może się zająć dziećmi nach) z napisem: „Konkurs na plakat 1-szychу \

с , w największym przeboju doby obecnej prod. WIEOEŃSKIEJ wychowawczyni zna-| p, wieku od 2 do 10 lat, | Ogėlno-polskich Targów Futrzarskich w Wilnie”
ea fr metod. У oważne „świadectwa 1 i opatrzonem godłem, wraz z zapieczętowaną ko* й

|
ją ©bi. tod. poszu: i p ą

kuje posady może įslę EM Rec OOOCTe pertą z temże godłem nazewnątrz, mieszczącą

;
zająć dzlećmi w wieku ZE * GRE „ la- wewnątrz imię i nazwisko oraz dokładny adres|

n-—2 ód 2 Ge ii dai. mnie] IS Mdr ad 2 autora:
szyć, rob gim. Powaźne do 5. 2 7) Sąd konkursowy zostanie powolany przež

  Prezydjum Komitetu Targėw Pėlnocnych. Wszel-
kich informacyj udziela między godz. 13 a 14 Dy“
rekcja Targów Północnych w gmachu Izby Prze*
mysłowo - Handlowej w Wilnie, ul. Mickiewi”
cza 32, pokój 9.

Bada 1
ZL

świadectwa i ref. wy a=
gania b. skro ne ul. Ta-
tar: ka 12 — 13 m. od 1
do 5 g. gr2

PRACY wožnego, goń-
ca, dozorcy szukam za
skromnem  wynagrodze-
niem i dozgonną wdzię-
czność, Jestem dobrze

zdolny,

„Jest to wielki artysta z Bożej łaski na miarę CarusoI Klepury"

už. <HELIOS>.F £
Prasa zagraniczna pisze © kreacji SZMIDTA:

Swiat Należy do Ciebie
 

  

B. NAUCZYCIELKA, | piśmienny, zal
sAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

1

KINO-REWJA CENY 00 25 GROSZY. Wsirząsający dramot dziewezyny, ktėrą świat odtrąclł, według słynnej powieści: 67 lat, zostaje w skraj-| ciwy i posłuszny. Refe-

“ 2 = R = E 5 + ś6
nejnędzy, chora na oczy, rencje i świadectwa po- Poszuku rac к

„COLOSSEUM 5 5
(nieślubne dziecko) błaga litościwe serca o j siadam, Zauł. Listopa-| oielęgniarki „pór Poszókiijec a

najmniejszą pomoc. Ofia- dowy b Nr 8 m.
ry proszę składać w A. Bożyczek. gr—3
Admin. „Dz. Wil” pod
dkišti„nauczycielka S.“ gr.—2

'osladam świadeetwa|dom, łub usiebie szy”
«dres Młynowa 2 — 30| je niedrogo
Jadwiga Lebiedzińska. i 8-19.

gr

ZUZANNA M"RWUILE. Reżyser MAC FRYCZ.
rewje. ŚPIEW — TAŃCE — AKTÓWKA udział biorą. E Tauberówna, W. Wańkowiczowna
I Ron-Valt (duet taneczny) Br. Borsxi, S$. Janowski, Z. Winti

777Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI :

 Zamkowa
2OSTROBRAMSKA 5 grNa scenie: wielka nowa  

  

  

 

mah

Odpowiedzialny RedaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ, |o
M

sy  

   

Drukarnia A. Zwierzyńsk

  
 


