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Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 1
20 do 24-ej.

w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński" wychodzi  

— |ILIGA MORSKA I KOLONJALNA
Pod protektoratem Pana Wojewody Wileńskiego Włądysława Jaszczołta
dnia 5 ezerwęa rb. o godz. £-ej więczorem w Teatrze Miejskim na Pohalance

edbędzie się KONCERT-RECITAL

BOGUMIŁA SYKORY
z kiórego dochód przeznacza się na

Fundusz Obrony Morskiej
Koncert poprzedzi przemówienie p. prof. kimanowskiego przy fortepianie

T. Szeligowski.
Bilety można nab

oraz w dnia kancartn w

znakemitego
wiolonczelisty

za w sklepie W. E, Szumańskich Mickiewicza 1,
sie Teatru,
 

i Szczawnicy.

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,

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

codziennie.

1 do 16 i od
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`° PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

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

Przed Gyborami do Ridy Miejskiej.
Zebrania

№ dniu wczorajszym w różnych
| dzielnicach naszego miasta odbywały|
Isię liczne zebrania.

Najliczniejsze zebranie miało miej-
sce w sali przy, ul. Orzeszkowej.

| Wiec zagaił i przewodniczył dr.
| Stanisław Kodź, podając zebranym

 

|
narodowem w Łodzi poczem udzie-

0 KRAKÓW. (Pat). Dziś rano, po; Reichman, woj. krakowski Kaś | P e" Roseaaaą'| mszy, odprawionej przez biskupa |niowski, były min. Kwiatkowski I dia ika ponad godzinę, przery-8| Lisowskiego w kaplicy fabrycznej w|in. Z Czorsztyna prezydent wraz z 2 wielolcrotoić =: borziwienigm| Mościcach, prezydent Rzeczypospo-|otoczeniem przyjechał łodzią po Du- oklaskami, omówił  przedewszyst“о: | litej z małżonką wyjechał do Czor- najcu do Szczawnicy, którą zwiedził, :

o" | Polski ks. kardynał Hlond
1y| w bazylice Serca Jezuso

   

  

 

  
    

  
  

| sztyna. Prezydentowi towarzyszyli a po spożyciu obiadu wyjechał wie-
| min. przemysłu i handiu Floyar- czorem do Krakowa.

°Prymas Hlond w Paryżu.
PARYŻ (Pat). Dziś rano prymas. rej obecni byli ambasador Chłapow-

odprawił ski, wybitne osobistości z kolonii
wego na polskiej we Francji i liczne rzesze

Montmartre mszę uroczystą, naktó- ! emigrantów.

Minister Goebbels wygłosi odczyt
w Warszawie.

WARSZAWA (Pat). P.A.T-iczna Celem przyjazdu ministra Goebbelsa
dowiaduje się, że w ciągu bieżącego do Warszawy jest wygłoszenie od-
miesiąca projektowany jest przy- |czytu na temat aktualnych zagadnień
Jazd do Warszawy ministra Rzeszy  3-ej Rzeszy,
niemieckiej dr. Józeta Goebbelsa.| ||

a „7

VI-ty lot okrężny.
: (Pat). Dzisiaj rano | ciał do Krakowa i zpowodu zatarcia
wszystkie samoloty, biorące udział | silnika lądował przymusowo, przy-

6 locie okrężnym południowo-|czem skrzydło i podwozie uszkodził,
jednak lotnikom nic się nie stało.

W) czasie wykonywania próbnych
.jłotów nad lotniskiem rakowickiem

 

rat RWD 2, pilotowany przez Mar-
| kowskiego.

W, godzinach popołudniowych na
lotnisko aeroklubu krakowskiego
przyleciały następujące samoloty: 1)
RWD 6 (aeroklub warszawski) z
obsadą Drzewiecki — Duięba, 2)

Nowym Sączu pierwszy był samolot
WD 6 (Drzewiecki—Dułęba), a

ostatni PZL-5 (Kasproski i Janota).
| Mościcach pierwszy rzucił meldu-

|nek RWD 6 (Drzewiecki-—Dulęba),
w Katowicach również ten aparat
wylądował pierwszy, 2-gi RWD 5 z
braćmi Chałupnickimi, 3) RWD 5,

Witakowski—Daubniewicz,

kowa, 3) RWD 5, Wilakowski—
Daubniewicz z Łodzi, 4) RWD 8
Orzechowski i Łukiński z Łodzi, 5)
RWD 5, Onyszko ir Matysiak z War-

4) RWD 8 z Orzechowskim i Łukiń-| szawy, 6) RWID 8 z Markowskim ze
skim, | Lwowa, 7) PZL 5, Działowski z Kra-
Wszystkie te samaloty wylądo-| kowa, 8) PZL 5, Litwiński i Stra-

Wały dziś o godz. 14-ej na łotnisku| chulla ze Śląska, 9) PZL 5, Kasproski
W Krakowie. Aparat PZL 5, piloto- |i Janota ze Śląska.
Wany przez Kulpińskiego, nie dole-

, Konkursy hippiczne wWarszawie.
WARSZAWA Pat. Miedzielnym cywilnych pierwsze dwa miejsca
nkursom hippicznym w Łazien- zajął Holat (Niemcy). Nu dałszych

ach przyglądało się 12.000 ludzi, miejscach były Romiszewska, Leska,
szystkie miejsca były wysprzedane.|Chodkiewiczówna. Ponadto w nie-
konkursie potęgi skoku popisali| dzielę rano ukończony został kon-

$ jeżdźcy zagraniczni: 1) kpt. Na-|kurs ujeżdżania koni, rozpoczęty
ile (Francja), 2) por. Brandt (Niem-

sy), 3) por. de Bertillat (Fraacja),
+5 i 6-em miejscem podzielili się
iemcy Momm i Holst oraz Polak

| tm. Nehrlich. W konkurencji mię-
ynarodowej @а pań i jeźdźców

|obsada

     
  

  

   
    

  

    

na gzworobok
zwyciężył rtm. Kulesza, w drugiej
serji mjr. Rowicki. Obie serje tego
konkursu rozegrane zostały w kon-
kurencji krajowej.

lo mówią Litwini a warszawskim
Związku Przyjaciół Litwy?

„Vilniaus Rytojus“ niezbyt przy- , 1919—1922 (Związek ten działał bodaj w
Chylnie przyjęło wiadomość o po- kierunku przyznania Wilna Polsce przez

 

w Krakowie uległ uszkodzeniu apa-|

RWD 5, bracia Chałupniccy z Kra-;

„kiem nową ustawę samorządową, na
,której podstawie dokonywane są
„obecne wybory, poczem przedsta-
wił przebieg wyborów w miastach
dzielnicy zachodniej i b. kongresów-

"ki. Szczególne wrażenie zrobiło na
"słuchaczów oświadczenie posła Pe-
tryckiego, że w Łodzi ogromną nad-
wyżkę mandatów ponad spodziewa-
ne zawdzięcza się urzędnikom, na

| których nikt nie liczył, a którzy, jak
'się okazuje, też mają dosyć sanacji.
| Po pośle Petryckim przemawiał
„p. red. dr. Kodź, który przedstawił,
|posługując się cyframi urzędowemi,
nieudolność dotychczasowej sana-
cyjno - socjalistycznej _ gospodarki
miejskiej.

| Z kolei przemawiali krotko prol.
dr. W. Komarnicki, dziatacz robotni-

|lczy p. Wierczyński, przedstawiciel
„sekcji młodych p. Wener, którego
przemówienie wywarło szczególnie

„silne wrażenie, poczem, po odśpie-
iwaniu „Roty“ zebrani się rozeszli,
Spokój nie został zakłócony.
| kasos ideja się w sali
przy kościele św. Ducha na ul. Do-
|minikańskiej 4 zebranie kobiece.

Zagaiła zebranie prezeska N.O.K.,

młormacje o wieikiem zwycięstwie|

1 wiece.
„przemawialy pp. M. Iwaszkiewiczo-
wa i J. Kodziowa, wyjaśniając słu-

| chaczkom, jak trzeba głosować, oraz
,zaznajamiając je z pracą kobiet w sa-
| morządzie.

Zebranie
kojny.

Nie da się tego powiedzieć o
jwiecu, zwołanym przy ul, Raduń-
| skiej,

Dużo wcześniej przed wyznaczo-
„ną godziną na podwrózu domu Nr. 4
poczęli się gromadzić bojówkarze z
jsanacyjneżo K.P.W., co odstraszyło
„spokojną publiczność, która na wi-
| dok nie tyle groźnych, co podchmie-
lonych postaci, uzbrojonych w grube
„agi, wolała zawczasu wycołać się.

Gdy tylko prelegent rozpoczął
przemówienie, bojówkarze odpowie-
dzieli wrzaskiem i gwizdaniem.

, Pozwoliło to odrazu organizato-
,rom zebrania zorjentować się w sy-
tuacji, że właściwie nie było do kogo
mówić i zebranie rozwiązano.

Również nie obeszło się bez
awantury na zebraniu w Podjelni-
kach,
W czasie przemówienia p. Balse-

wicza na salę wtargnęła bojówka z
pijanym osobnikiem na czele, która
usiłowała wywołać awanturę, Awan-
turników jednakże wnet wyproszono
zą drzwi, przyczem obecne na sali
kobiety wylały na głowę awanturu-
jącego się strzelca dzbanek kwasu,
co znakomicie wpłynęło na oprzy-
tomnienie tego młodzieńca.

Dalszy przebieg zebrania był
całkiem spokojny. Zgromadzeni, po
wysłuchaniu przemówienia p. Ka-
rościaka, zgłosili się do pracy na
rzecz listy Narodowego Komitetu
Wyborczego.

| miało przebieg spo-
1

 „p. Janina Burhardtowa, poczem

Piakaty i odezwy.
Od niedzieli akcja wyborcza w

| Wilnie toczy się w całej peini. Słu-
lpy reklamowe i ściany domów.
„upstrzyly się mnóstwem plakatów
'i odezw wyborczych. Pomysłowych
i zwracających uwagę plakatów jest
bardzo mało. Większość roboty wy-
borczej takich stronnictw jak PPS

„i BB odznacza się wyjątkową naiw-'
! mością.
| PPS np. rozlepiła rysunki, spo- |
jczywające widocznie w  lamusie|
, partji conajmniej od lat 30-lu, od pa- |
'miętnych dni 1905 roku. Kto się
|dziś na takie kawały weźmie? Kto!
juwierzy, że jedynym obrońcą robot-|

nika jest PPS?
Sanacją rozlepiła afisze o walce

z partyjnością, pracującem Wilnie
etc. Dziwnie to wszystko trąci
myszką, podobnie jak i plakaty
PPS. Bezpartyjność ; sanacja! Gdzie
są ci, którzy w to wierzą, nie wyłą-
czając nawet autorów tych zabaw-
nych plakatów? Ludzie pracy też;

| mają być monopolem sanacji. Jeśli
sanacją wybierze do nowej rady lu-
dzi podobnie pracowitych, jakich
miała w radzie poprzedniej, to nie-
wiele posiedzeń rady dojdzie do
skutku.

Do Rzemieślników Chrześcijan
w Wilnie.

Wybory do Rady Miejskiej 10 czerwca!
Mają one wielkie znaczenie dla nas rzemieślników!
Nikt nie zaprzecza, że rzemiosło w Wilnie musi mieć w nowej

Radzie Mie;skiej więcej miejsc, niż dotychczas,
Potrzebni tam są ludzie odważni, mężni, o mocnych charakterach,

ludzie pracy prawdziwie twórczej; tacy, co, prowadząc własne interesa,
dbać będą o interes miasta i rzemiosła, bezwzględnie Polacy-katolicy,
bo masoni zaprzepaszczą wszystko, co związane z raszą narodową kul-
turą ; naszemi tradycjami, a inni, chociaż Polacy, lecz przeważnie sła-
beusze, bez wiary i przekonań, na wszystko będą potakiwali, zapomi-
nając o interesach miasta, o sprawie rzemieślniczej. Tacy słabeusze,
ubiegając się o względy panów biurokratów, kryjących się pod szyldami
bezpartyjności, lub obrońców rzemiosła, nie odnowią i nie odrodzą nam
nigdy gospodarki miejskiej, a te prawdziwe odrodzenie jest dawno po-
trzebne i cczekiwane. Tyle już nam obiecywano! Tyle już od nas wzięto,
a co rzem:osło prócz tych pięknych słów dostało? Co nam uwzględniono?

Dosyć blagi! Dosyć obiecanek!
Głosujmy wszyscy na kandydatów Narodowego Komitetu W/ybor-

czego! Tam między innymi są nasi rzemieślnicy:

1 OKRĘG, LISTA NR. 2.

Borejszo- Wysocki Jan — Mistrz Cechu Stolarzy.
Peda Władysław — Mistrz Stolarski.

Il OKRĘG, LISTA Nr. 2.

Piotrowski Władysław — Podstarszy CechuŚlusarzy.
Oszurko Michai — Starszy Cechu Stolarzy.

Andrukowicz Wacław — Starszy: Cechu Jubilerów, Grawerów, Bronzo-
wników i Zegarmistrzów i Skarbnik Związku Cechów.

II OKRĘG, LISTA Nr. 5,

Wiśniewski Stanisław — Mistrz Krawiecki.
Mikołajewicz Józet — Członnek Zarządu Cechu Czewców

Korkuć Wilnelm — Mistrz Ślusarski.
Dowgiałło Wacław — Mistrz Krawiecki.

IV OKRĘG, LISTA Nr. 4.
Bebko Antoni — Podstarszy Cechu Murarzy.

imieniński Kazimierz — Podstarszy CechuMalarzy.
Ciesiul Adolf — Mistrz Krawiecki.

V OKRĘG, LISTA Nr. 2.

Drewnik Jan — Podstarszy Cechu Piekarzy.

VI OKRĘG, LISTA Nr. 3.

Jankowski Wiktor — Podstarszy Cechu Ślusarzy
i Sekretarz Związku Cechów.

WSZYSCY NA FRONT WYBORCZY! Brońmy chrześcijańskiego

|

rzemiosła!
Kto nie będzie wcale głosował — ten tem samem da drogę masonerji.
Z BOGIEM! SEKCJA RZEMIEŚLNICZA _

STRONNICTWA NARODOWEGO, |

Zebranie przedwyborcze kobiet
odbędzie się jutre o godz. 19

w sali przy ul. Orzeszkowej 11

 

 
Decydujące dnie konferencji

Przemawiać będą kandydatki na radne.

w piątek. W pierwszej serji próby,
i przez przeszkody

  

  
   

„W ostatnich dniach kwietnia powstał

W Warszawie Związek Przyjactół Litwy.
„Ałożycielem Związku jest filar konserwa-
(Ystów krakowskich (obszarników) dr. Jan
Bobrzyśski. Co ten założyciel Towarzystwa
Ra wspólnego z Litwą zapewne i Salomon
by nie odgadi. Dalej do liczby „przyjacjół*
itwy należy b. biskup wileński Edward
“a Ropp. Starsi Litwini dobrze pamiętają
jego „zasługach* dla Litwinów.  Następ-
figurują następujące nazwiska: S. Optu-

giez — prezes, były prezes Związku
а

    

   

   

  
    
   

     

Iki o Granice Wschodnie w latach

 

ko

„Ekstąz
Odnią na tydzień,

SIĘ zauważyć jakob
$owanie się tych zjawizk.
€ powstrzymanie się Teresy od

vo
m

Wstaniu w Warszawie Związku | Radę Ambasadorów); następną osobą jest
Przyjaciół Litwy. Oto co pisze w dr. Łukaszewicz — wiceprezes, osobistość
ej sprawie: nieznana. Czy nie jest to przypadkiem ma-

 

Stygmatyczka z Konnersreuth.
(WIEDEŃ -KAP) „Reichspost”wjadła i napoju trwa już od września
responqencji z Konnersreuth do- 1927 r., a zatem od siedmiu lat, i

Nosi, że w sprawie Teresy Neumann nie było nigdy naruszone,
Nie zaszły żadne istotne zmiany czenie kurji biskupiej w Re

y i wizje trwają nadal z ty-gu odwiedziny stygmatyczki są do-
przyczem daje puszczalne tylko za specjalnem  pi-
y pewne spotę- śmiennem zezwoleniem władz ko-

Całkowi- ścielnych.

jor Łukaszewicz, który w 1920 r. podpisał
pakt suwalski z Litwą? Dalej następują:
A. Zawadzki, A. Eellier, M, Karczewski,
inż. Straszewski, J. Werczyński, Zoija
Narutowicz: Krasowska i inni.

Oto wybitniejsi „przyjaciele' Litwy.

Co mają on: wspóluego z Litwą, z odrodzo- |!
nym Narodem Litewskim? — nie wiadomo.
Wiadomo tylko tyie, że przyjaciółmi Litwy
nigdy oni mie byli, nie są i nie będą. Nie
zawadzi jednak wiedzieć, kto się pcha na
„przyjaciół* Litwy z takiego czy innego
wyrachowania”,

Na ży-
gensbur-  

kiejgenewskiej.
PARYŻ (Pat), Omawiając deba- dzących w skład delegacji francus-

ty i konferencje genewskie Korab- kiej, oświadczyła mu, że poniedzia-
; Kucharski pisze w „Matin”, że jedna|łek będzie dniem ważnym, wtorek
z kompetentnych osobistości, wcho- bardziej ważny, a środa decydująca.

Austrja wprzededniu doniosłych zajść
WIEDEŃ (Pat). „Reichspost* dó- bm., a być może już 4 bm, ostrąnosi na podstawie dotychczas nie- walkę terorystyczną przeciwko Au-sprawdzonych wiadomości, że rady-| strji. Wialka ta przemieniłaby siękalne koła narodowych socjalistów|ostatecznie w akcję wojskową,zamierzają rozpocząć w. połowie

Zaburzenia w Zagłębiu Saary.
PARYŻ (Pat) Agencja Havasa zdjęli z domu chorągiew saarską 0

donosi o jszych zaburzeniach, barwach niebiesko-biało-czarnych a
w zagłębiu Saary. W Saarlouis przy-|Lessela pobito do krwi, Policja przy-
była wycieczka studentów ze Sztut-| glądała się temu, nie interwenjując
gartu Śpiewała pieśń Horst Wessel energicznie. Pozatem agencja wy-
i pieśń „pobijemy Francję”. Stu-| mienia jeszcze parę innych wypad-
denci razem z saarskimi hitlerow- ków naruszenia porządku publicz-
cami zśromadzili się przed kawiar- nego i pobić w zagłębiu Saary.
nią Lessela na rynku tego miasta,|

Prowekaeje hitlerowskie.
PARYŻ (Pat). W nocy z piątku 3 km. od Strasburga, od godz. 22,30

na sobotę około 150 umundurowa-,aż do wschodu słońca. Program

 

Wiadomości Ameryka.
* nabywa wino w Polsce.

telegraficzne. Zniesienie prohibicjj w Stanach
KRAJOWE. Zjednoczonych A. P. stworzyło duże

*_W niedzielę o godz, 12 eskadra
wodnopłatowców szwedzkich, żegna-
na przez przedstawicieli władz cy-
wilnych i wojskowych oraz publicz-
ność, opuściła Polskę, slartując z
zatoki Puckiej do swej ojczyzny,

"W, niedzielę otwarta została w
Poznaniu w lokalu t-wa przyjaciół
sztuk pięknych 8-ma międzynarodo-
wa wystawa iotograliki w Polsce.

* WI niedzielę rozpocząi się we
Lwowie doroczny zjazd związku 0r-
ganizacyj przemysłu graficznego w

możliwości eksportowe dla pro-
dukcji alkoholu w Polsce. W! War-
szawie toczą się pertraktacje w
sprawie sprzedaży do Stanów Zjed-
noczonych części najstarszej piwni-
cy win w Warszawie t. zw. Piwnicy
Hetmańskiej Fukiera.

Dla sfinalizowania tej tranzakcji
przybył do stolicy prezes amerykań-
skiego trustu aikoholowego George
Butcher. Sprzedany ma być tran-
sport 2000 butelek starego wina i
miodów, datujących się z roku 1610,
za sumę blisko 600.000 zł.

 nych hitlerowców odbyło ćwiczenia|obejmował ćwiczenia polowe i mar-
nocne na prawym brzegu Renu, 0. sze nocne.

Prawie 8 miljonów bezrobotnych
w Stanach Zjedaoczonych.

WASZYNGTON (Pat). МаНопа!па 7.907.000. Jest to zmniejszenie ,
Industrial Conference Board w ostat-|o przeszło 40 proc. w porównaniu!
niem swojem sprawozdaniu podaje|z cyfrą 13.200.000, notowaną w mar-
liczbę bezrobotnych w kwietniu rb.| cu 33 r. х i |

 

|!
|
|
|

Polsce, połączony z uroczystością ju-
bileuszową 50-lecia istnienia korpo-
racji przemysłów gralicznych we
Lwowie.

W ub. tygodniu wysłany został
przez Gdynię do New Yorku pierw-
szy transport wódek Państwowego
Monopolu Spirytusowego.  Tran-
sport ten obejmuje 20.000 butelek
po 3/4 litra. 4

9/ neltafsze žrėdio zakupėw CR?
50 foskażdy kupającdh Ja
sbuwie tylko w y Norit Wilna 3
polskiej wytwórni Wielka
M. modne obuwie dziurkowane12.80

ZAGRANICZNE.

   
  
     

  
   

    

  

** W Genewie minister Beck po”
dejmował dziś obiadem tureckiego
ministra spraw zagranicznycn Tevfik
Ruszdi beya.

** W. Pradze zmarł w wieku lat
72 przywódca i założyciel „Sokoła”
czeskiegoVanićek, MU й plecione 15.80

Z Bourges donoszą owypadku Maz „LZ bratanki G.06
samolotu wojskowego, należącym ach SĄ T
do 38 pułku lotniczego. Pilot i ob- Ph 43.902 gwaras "1
"serwator poniesli šmierė. D. modne opanki skórkowe 12.80
|  ** Szalejąca burza u zachodnichig D . wiatrówki . 11.80
wybrzeży Korei zatopiła około 200]4 D „ czółenka atłas. 7.90
statków rybackich. Na wybrzežujN p prunel. 6.50
wyłowiono zwłoki 50 ofiar, sądzą
jednak, że zginęło znacznie więcej
ludzi,

Największy wybór obuwia Brezento=
wego, Gumowego, Plzżowego, Sanda-

łów oraz pantofli rannych.
Prosimy sprawdzać nasze nizkie

fabryczne ceny.
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Łódź. Gzorem.
Powszechnie wiadomo, co prze-

żywała Łódź od dnia wyborów sa-,

morządowych, 27 maja, do ostatnie-

go czwartku. Frzez cztery dni do-

konywano obliczeń oddanych  gło-
sów i jeszcze we wiorek wieczór

powiedział w Łodzi p. Moskwa,

przewodniczący głównej komisji

wyborczej, że publikowane wyniki
ogólne, mówiące o zdobyciu abso-

lutnej większości mandatów przez

narodowców, są „w dalszym ciągu

fantastyczne”.

Potwierdzenie opinii p. Moskwy

było środowe doniesienie półurzę-

dowej „Gazety Polskiej”, podającej:
nasiępujący, przypuszczalny wynik'

wyborów w Łodzi: BBWR. — 25,

Stronnictwo Narodowe —.21, blok

żydowski — 11, socjaliści — 8, syjo-

niści — 4 i Niemcy — 3 mandaty.

Z tego „przypuszczalnego“ wyni-

ku, ogłoszonege w trzy da“ po wy-

borach w Łodzi, „Gazeta Polska“

wyciągnęła wniosek, iż przedwcze-

śnie puszczane wersje o zwycię-

stwie endeków były więc co naj-

mniej przesadzone”.

Tymczasem nie dało się

prawdy dłużej chować pod korcem

i we czwartek ogłoszone zostały

oficjalne wynik: Okazało się, iż w

Łodzi Stronnictwo Narodowe zdo-

było 40 mandatów (z ogó:nej liczby

12), a sanacja (lista nr. ij tylko 9

mandatów.

„Gazeta Polska” przewidywała

dla siebie 25, a dla nas 21, tymcza-

sem już w niedzielę mieszkańcy

jednak

miasta Łodzi zadecydowali: Stron-

nictwo Narodowe — 40, a sanacja

— 9.

Oczywiście, że prasie zanacyjnej

trudno jest teraz wykrztusić cośkol-

wiek na temat porażki w Łodzi.

„Kurjer Wileūski“ — zresztą jesz-

cze przed ogłoszeniem wyniku  ofi-

cjalnego — wywinął, „na wszelki

wypadek' następującego koziołka:

„Gdyby nawet endecy zdobyli w Łodzi

znaczną ilość mandatów nie miałoby to

żadnego szczególnego znaczenia. Byłoby to

nawet poniekąd zrozumiałe: Łódź była roz-

politykowanaoddawna“,

Krakowski I K. C. prėobuje wy-

tłumaczyć zwycięstwo żywiołów na-

rodowych w Łodzi tem, iż miesz-

kańcy tego miasta lubują się w ha-|

zardzie. W| pierwszych wyborach|

postawili na socjalistów, w drugich

na chadecję, a teraz ulokowali swo-

je nadzieje w endecji.

Na to zapytamy tylko, dłaczeżo

mieszkańcy Łodzi nie zaryzykowali

i nię postawili na sanację?

Właśnie chodzi o to „d'aczego”?

Ludność miasta Łodzi dała nie-

dwuznaczną odpowiedź.

„Gazeta Warszawska” zamieści-

ła list, który do redakcji wystoso-

wało grono czyielników.. List ten,

wyjaśniający wszystko, brzmi:

wTrudnc w to uwierzyć,  Wzruszenie

ogarnia czytelnika. A jednak stał się cud...

lecz nie faiszowany. Miasto, którego inni

„wsi straszliwej
|stopy procentowej
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М „a OILNIE..--.... LICRTLOS
„DROGA »o SZCZĘŚCIA”

į +" wielka 44, tel. 425.
P.

Ad Mickiewlcza 10, tei.13-58
‚ К О 81.051

Oddziat: GDYNIA,. SW. JANSKA 18.

Ruch Spółdzielczości Rolniczej,
Centraina Kasa Spółek Roini-

czych jest centralą łinansową spół-

dzielni rolniczych systemu Каше!-

sena-Bieiczyka, zgrupowanych w

Zjednoczeniu Związków Spoidzielni

Kolniczych Kz. P. W. końcu 1933 r.

czionkami, a zarazem wspóiwiaści-

cielami Centralnej Kasy, оу!о 3010

spółdzielni, z czego 2606 Mas Stef-

czyka i innych spółdzielni oszczęd-

nościowo - pożyczkowych, 18 spół-

dzielni rolniczo - handlowych, 222

spółdzielni mleczarskich, 9 central

gospodarczych spółdzielni i 81 róż-

nych spółdzielni i różnych człon-

ków.
MW bieżącym roku Centralna Ka-

sa obchodzi jubiieusz 25-lecia istnie-

nia jej działalności. Do roku 1919

była ona instytucją samorządową

byłego kraju Galicji z terenem dzia-

łania na b. Galicję, po roku zaś

1919 została przekształcona na in-

stytucję o charakterze mieszanym

spółdzielczo-państwowym z terenem

działania na całą Polskę.
W. pierwszym okresie swej dzia-

łalmości rozwój jej, postępując rów-

nolegle ze wspaniałym rozwojem

sieci Kas Stefczyka na terenie b.

Galicji, osiągnął bardzo wysoki po-
ziom, ograniczając pomoc samo-
rządu do ufundowania kapitału za-
kładowego. Centralna Kasa opiera-

ła swą działalność całkowicie na

funduszach społecznych, pochodzą-

cych z lokat Kas Stełczyka, nadwy-

żek, funduszów obrotowych. Te ka-
pitały społeczne pozwolity Central-

nej Kasie prowadzić racjonalną

akcję kredytową na terenie wsi,

która w rezultacie doprowadziła do

uprzysiępnienia kredytu  najszer-

szym rzeszom drobnego rolnictwa,

zwalczania panującej przedtem na
lichwy i zrównania

na wsi na tere-
nie b, Galicji. Jeszcze w roku 1918
suma lokat Kas Stefczyka wynosiła
zgórą 155 miljonėw złotych.

Po wojnie, na skutek zmian o-
gólnych warunków politycznych i
gospodarczych nastąpiła głęboka

zmiana w sto.unkach pieniężnych

na wsi, skutkiem których zapano-
wał głód pieniężny wśród drobnych

 

 

rolników, szczególnie silny po zni-
szczeniu przez daewaluację, zgroma-
dzonych przedtem olbrzymich kapi-
tałów społecznych. Na  Centrainą
Kasę, pozbawioną społecznych
środków pieniężnych, spadł obo-
wiązek  aostarczenia z zewnątrz
kredytów: spółdzielniom na cele fi-
nansowania drobnego rolnictwa. O
ile w ciągu ostatnich 10 lat udało
się Centralnej Kasie zgromadzić ka-
pitał udziałowy, wniesiony przez
spółdzielnie w sumie 4,1 milj. zl.,

odbudować kapitały rezerwowe,

sięgające sumy 2 milj. zł. — nie u-

daio się jednak odbudować społecz-

nych funduszów obrotowych, które

w ostatnim 10-cioleciu pocnodziły i

pochodzą głównie z kredytów ban-

kowych. Udział Państwa w kapitale

zakładowym wynosi obecnie już tyl-

ko 362,7 tys. zt. Kapitał obrotowy
Centralnej Kasy wynosił w końcu

1933 r. sumę 65 milj. zł., z czego 57,3

milj. zł. stanowią kredyty  udzielo-

ne spółdzielniom rolniczym  wszel-

kiego rodzaju iz czego na Kasy

Stetczyka przypada 49 milj. zł, tj.

85,6 proc. Za pośrednictwem spół-

dzielni, głównie Kas Stefczyka, z

kredytów tych korzysta drobna
własność rolna.

Zaznaczyć należy, że pomoc kre-
dytowa Centralnej Kasy 1 pomoc
dodatkowa dla Kas Stefczyka —
stanowi około 40 proc. sumy poży-

czek przez nią rolnikom  udzielo-

nych. Pozostałe 60 proc. pożyczek
zostało udzielonych przez Kasy
Stefczyka z funduszów miejscowych
przez nią zebranych (udziały i wkła-

dy). Obecnie na działalnośćCentral-
nej Kasy, tak jak i na wszystkich in-
stytucjach kredytu rolniczego —

odbija się kryzys i częściowe za-

mrożenie kredytów. Dużą ulgę w
tej mierze przyniesie całemu  spół-
dzielczemu aparatowi kredytowemu
z Centralną Kasą na czele akcja

konwersyjna przy pomocy Banku

Akceptacyjnego, którą  spółdziel-

czość wykorzystywuje, stojąc zresz-

tą w sprawozdaniach Banku Akcep-

tacyjnego na pierwszem miejscu pod
względem ilości zatwierdzonych u-

kładów konwersyjnych z rolnikami,

bi iii ka i iO оыа

Poznań pozbowiona prezydenta
№ stolicy Wielkopolski zanosi

się na dłuższe bezkrólewie na ratu-

szu. Dr. Władysław Mieczkowski,

wybrany przez narodową większość
rady miejskiej na prezydenta po p.

Cyrylu Katajskim, nie został za- nie mogli zdobyć — pod sztendarami idei

narodowej. Wielka to musi być potęga, je-

żeli potrafiia porwać sa sobą takie masy.

Łódź miastem narodowców — czy zda-

jecie sobie z tego sprawę? Położyć na ło-

patki socjaustėw — to wielki sukces. Hołd

składamy kochanemu robotnikowi łódzkie-

mu za umiłowanie idei",

Chociaż sanacja, przystępując do

wyborów samorządowych, ustawicz-

mie zarzeka się, że wybory do rad

miejskich są dalekie od wszelkiej

„polityki”, wiemy co o tem sądzić.

Według naszej opinii naaret wy-

bory samorządowe są funiscją poli-

tyczną i mają zawsze duże znacze-

nie polityczne. . Wyniki wyborów

niedzielnych są w tym względzie,

bardzo wymowre. Stwierdzają one,

że tam gdzie ludnośc ma możność

wyrazić swoje zdanie — sanacja |

jest w mniejszości.

Mamy nadzieję, że i Wilno, po-

dobnie jak Łódz, podobnie zresztą

jak Częstochowa, Lublim i inne mia-

sta Polski podobnie jak Poznań,

"Toruń, Bydgoszcz w wyborach na

jesieni ubiegłego roku, wykaže swo-

je właściwe oblicze. Skończyły się

już czasy obaw i głupiego oportu-

nizmu. Dziś boją się tylko... tchórze,|

którym zależy na posadach i stano-,

wiskach. Przeciętny obywatel otrzą-;

snąi się już z psychozy.

o i

Najskuteczniej welkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
mužniczych „Caritas“.

TWO

 

twierdzony przez ministra spraw

wewnętrznych.

Wybór dr. Mieczkowskiego do-

konany został przez radę miejską

16 kwietnia r. b. 38 głosami Klubu

Narodowego (35) oraz Narodowej

Partji Robotniczej (3) przeciw 23

głosom „sanacyjnym', które wypa-

dły na dr. Surzyńskiego,
Wybór ten powitany został przez

opinję publiczną z największem za-

dowoleniem i uznaniem. Powszech-
ne było zdanie — nawet wielu zde-

cydowanych przeciwników Klubu

Narodowego, — że lepszego wyboru
nie było można dokonać.

Dr. Mieczysław Mieczkowski, wy-

bitny prawnik, głęboki znawca sto-  

sunków gospodarczych, był — jak
wiadomo — przez 5 lat (1919 do
1924) prezesem rady miejskiej m.
Poznania. Był on zarazem dyrekto-
rem Banku Związku Spółek Zarob-
kowych.

Od roku 1924 pełnił przez lat 10
funkcje naczelnego dyrektora Ban-
ku Polskiego, tak ściśle związanego
z interesami państwa polskiego. Na
wszystkich tych stanowiskach dr.
Wł Mieczkowski okazał się pierw-
szorzędną siłą fachową. Od życia
politycznego stał od długich lat zda-
la, a osobiste przymioty charakteru
i usposobienia zjednały mu mir po-
wszechny.

Wszystkie względy rzeczowe

przemawiały za fachową prezyden-
turą dr. Władysława Mieczkow-
skiego. Trudno sobie poprostu wy-
obrazić osobę na to stanowisko bar-
dziej odpowiednią.

Wybory z 27-go maja 1934
w ocenie zagranicznej,

Główny dziennik  Uitlerowski

„Voelkischer Beobachter“ (nr. 151 z

31-go maja br.), usposobiony przy-

jaźnie dla obozu rządzącego obecnie

w Polsce, zamieszcza następujące

doniesienie swego sprawozdawcy

warszawskiego o wyniku wyborów

do rad miejskich z 27-go maja rb.:
„Warszawa, 30 maja 1934. — Klęska

polskiego bloku rządowego.

Urzędowego wyniku ostatecznego wy-

borów $minnych, które odbyły się w nie-

dzielę, niema do tej chwili Mimo to wy-

mik ten jest już dokładnie znany. Blok

rządowy zdołał utrzymać się jedynie w

małych miastach, gdzie wpływ władz ad-

ministracyjzych jest przeważający. Nato-

miast poniósł blok rządowy w wielkich

miastach stanowczą klęskę, a to w takich

rozmiarach, jak nikt tego nie mógł przewi-

W. Łodzi, miescie drugiem z rzędu do

wielkości w Polsce, zdołał blok rządowy

zdobyć zaledwie 7 do 8-miu mandatów z

ogólnej liczby 72. Ogłoszenie urzędowego

 

 

wyniku zostało przez polską agencję urzę-

dową ze zrozumiałych powodów wstrzyma-

ne. Natomiast demokraci narodowi zdołali

zdobyć okrągło 40 mandatów, » temsamem

bezwzględną większość. Z innych manda-

tów przypada 18 ua żydów, 4 na marksi-

stów, a 3 na Niemców.

Nie tak źle wygląda klęska bloku rzą-

dowego w innych wielkich miastach, ale i

tu opozycja miała nieoczekiwane  powo-

dzenie.
Wynik wyborów jest dowodem, że

wewnętrzno - polityczne  skonsolidowanie

Polski jest dopiero w  stadjum początko-

wem. Demokraci narodowi zawdzięczają

swe powodzenie tej okoliczności, że w 0-

statnich czasach powiązali pierwiastek na-

rodowy ze społecznym. Również silniej

znowu podkreślony antysemityzm przyczy-

nił się istotnie do powodzenia list demo-

kratyczno-narodowych, gdyż ludność pol-

ska odczuwa jako coś nieznośnego to, że li-

sty bloku rządowego popierane był otwar-

cie przez dużą część żydostwa. W małych

miasteczkach ujawniło się to jeszcze wy-

W dniu wczorajszym zakończył
się sensacyjny proces w sprawie
wykładowcy Instytutu Nauk Han-
dlowo - Gospodarczych w Wilnie p.
Topór - Wąsowskiego przeciwko re-
daktorowi „Głosu Wileńskiego", p.
Kownackiemu.

Rozprawa rozpoczęła się od od-
czytania zeznań wizytatora mini-
sterjalnego, p. Gorzuchowskiego,
oraz studenta Lesińskiego.

Pierwszy z tych świadków ustalił
w czasie swej wizytacji faki, iż w
Instytucie panowały stosunki nie-
zdrowe i antypedagogiczne. Drugi
brał udział w libacji, zorganizowanej
podczas jednej z sobótek karnawa-
łowych i stwierdził, że podczas tej
libacji wraz ze słuchaczami pił wód-
kę także i p. Topór-Wąsowski.

Wobec niezgłoszenia przez stro-
ny dalszych wniosków, przewód są-
dowy zostaje zamknięty i głos zabie-
ra rzecznik oskarżenia, mecenas
Szyszkowski.

Zanalizował on kolejno poszcze-
gólne punkty ai.tu oskarżenia usiłu-
jąc dowieść, iż przewód sądowy nie
stwierdził, by zarzuty stawiane p.
"Topór - Wąsowskiemu były istotnie
słuszne, Twierdzi on także, że spra-
wa ma podkład polityczny i powsta-
ła na tle rywalizacji organizacyj po-
litycznych.

Oskarżyciel Topór - Wąsowski w
swem przemówieniu przyznaje prze-
dewszystkiem, iż istotnie zadanie
swe na terenie Instytutu traktował z
punktu widzenia politycznego, ura-
biając pewien typ obywatela. Słu-
chaczów swoich dzielił na endeków
i nie endeków i jako z takimi prowa-
dził nawet rokowania.

Zkolei zabiera głos mecenas Sta-
nisław Węsławski. ы

Ponieważ mowa jego, piękna za-
równo w formie jak i treści, wy-
świetliia wszecłstronnie tło procesu
oraz stosunki, których on dotknął,
zamieszczamy ją w  obszernem
streszczeniu.

„Żeby społeczeństwo nie było
stadem wilków — rozpoczął mec.
Weslawskį — wypracowano cały
szereg norm postępowania, Jedne
objęte zostały przez prawo, drugie
przez to, co nazywamy etyką. Nie-
stety kodeks karny i normy etyczne
nie zawsze się pokrywają, lecz, co
najważniejsze, przekraczanie norm
etycznych jest łatwiejsze, bo od tego
nie odstrasza kara, jak to ma miejsce
z normamj prawnemi. Do rzędu norm
etycznych możemy zaliczyć to, co
nazywamy etyką zawodową, przy-
zwotością postępowania i t. p.

Otóż jeżeli chodzi o etykę zawo-
dową, określa ona także to wszystko,
co powinno obowiązywać nauczy-
ciela.
W Polsce zawód nauczyciela wy-

niesiono na szczebel bardzo wysoki,
niemal kapłana. I słusznie, bo zły
nauczyciel może puzynieść szkody
znacznie więcej niż każdy inny czło-
wiek, ponieważ jego pieczy naród
powierza to, co ma najcenniejszego
—młodzież. Nauczyciel jest nietylko
wykładowcą — jest on także wycho-
wawcą i wychowuje jak na sali wy-
kładowej, tak i podczas zabaw lub
obcowania z uczniami poza szkołą.
Jeżeli nauczyciel nie jest odpowied-
ni, musi się nim zająć władza, wzglę-
dnie jego koledzy, których obo-
wiązkiem jest wytknąć błędy i wa-
dy, a nawet usunąć złego nauczy-
ciela.

Jeżeli zachodzą wypadki, że wła-
dza nie działa, że nie reagują kole-
dzy wówczas zabiera głos ostatnia
instytucja, którą jest opinja publicz-
na.

Tragedją jest gdy ludzie przestają
się rozumieć, kiedy to, co dla jed-
nych jest 'złem, inni uważają za
dobre, Właśnie w takich chwilach,
opinja publiczna, niezależna i bez-
stronna, powinna zabrać śłos, Daw-

„niej głosem sumienia publicznego był
z reguiy Kościół, dziś rolę tę w
znacznym stopniu spełnią prasa.

Mój mocodawca, zdaniem oskar-
żenia, miał zamieścić szereg inwek-
tyw szkodliwych dla dobra społecz-
nego.

| Właśnie *tu zachodzi wypadek
| kompletnego niezrozumienia się,
| Panowie Kownacki i Wąsowski
„mėwą rėžnemi językami, gdyż mają
wręcz przeciwne poglądy na rolę i
| zadanie nauczyciela.

P. Wąsowsk: za swoje główne
zadanie uważa urabianie polityczne
młodzieży. Zdaniem p. Kownackiego

 
raźniej. Tutaj żydostwo miało jeszcze

znacznie lepsze wyniki niż w ostatnich wy-

borach gminnych, a liczba radnych żydow-

skich, którzy zostali wybrani na własnych

listach żydowskich i na listach bloku rzą-

dowego, znacznie się podniosła, wraz z

tem zaś wzrosło też niebezpieczeństwo cał-

kowitego zżydzenia mniejszych i średnich

miast”,

Doniesienie to zagranicznego

sprawozdawcy wskazuje, że nie
można ukryć ani klęski obozu rzą-

dowego w wyborach z 27-go maja
rb., ani tych szczególnych  błogo-

sławieństw, któremi polityka obozu
rządowego obdarza kraj j jego roz-

wój.

 

  

Wyrok skazujący w procesie Topór - Wąsowskiego.
moment polityczny musi ustąpić wo-
bec znacznie wyższej wartości, jaką
jest charakter przyszłego obywatela

kraju,
Pomimo złożonego zaświadczenia

ministerjalnego nic nie zmieni prze-
konania, że jednak p. Wąsowski był
złym nauczycielem. Bo czy był do
pomyślenia nauczyciel, który prze-
dewszystkiem zajmowałby się poli-
tyką, a później nauczaniem. Nawet
na uniwersytecie nikt mi nie wskaże
profesora, który rewoltowałby mło-
dzież j świadomie popychał ją do
walk politycznych. A cóż dopiero
mówić o nauczycielu szkoły średniej,
przy którym mówiono o rozsadzaniu
gmachu szkoły, gdyby się przegrało
wybory, który dzieli swych wycho-
wanków na „moich“ i „nie moich”
ludzi. Co można powiedzieć o wy-
chowawcy który kształcił charakte-
ry i urabiał poglądy za pomocą roz-
dawania posad, stosowania ulż i
ułatwień dia tych „swoich' ludzi, a
który jednocześnie wobec „nie swo-
ich“ stosował całkiem jawne prze-
śladowanie. Przecież nauczyciel ten
oświadczył jednemu z uczniów: „al-
bo pan, albo ja”, a wkrótce potem
uczeń ten, Kijak, zostaje usunięty ze
szkoły, bo... był kontrkandydatem
na stanowisko prezesa Bratniej Po-
mocy, gdy p. Topór - Wąsowski
chciał na tem stanowisku widzieć
„swego legjonistę”,

Wstydliwie o tem zeznają świad-
kowie, którzy opowiadają o poli-
tycznych naradach—odprawach, od-
bywających się w gabinecie p. Wą-
sowskiego przed zgromadzeniamii
wyborami. Wręcz humorystyczny
wypadek, lecz jakże charaktery-
styczny dla wychowawców metod
p. Wąsowskiego: oto uczeń nakłada
znaczek „Legjonu“ by otrzymać
lepszy stopień. Kawał się udaje į nic
dziwnego, że inny uczeń śpieszy za-
pisać się do faworyzowanej organi-
zacji, by z jedynki z dwoma minusa-
mj poprawić swó; stopień odrazu na
czwórkę.
A metody szpiegowskie? Ucznio-

wie mają referować o przekonaniach
politycznych swych kolegów i nie-
tylko kolegów, bo nawet i nauczy-
cieli. Jeżeli tego rodzaju wypadków
nie znamy na terenie wyższych
szkół, to cóż dopiero mówić o szkole
średniej, jaką jest I. N. H. G.

Jak śmiał w takich okoliczno-
ściach mówić p. Wąsowski o „ura-
bianiu dobrych obywateli?

Czyż jest urabianiem obywatela
namawianie do szpiegostwa? Czyż
może być dobrym obywatelem czło-
wiek, który donosi o przekonaniach
kolegów, zabiega o stopnie, posady,
stosunki i łaski. Czy tak wychowani
ludzie możą mieć jakąś wartość mo-
ralną.

Przechodzę do sprawy pijatyk.
Nie znałem dotychczas nauczyciela,
któryby nie usunął natychmiast z
murów szkolnych pijanego ucznia i
tolerowałby w swej obecności upi-
janie się alkoholem. Tymczasem p.
Wąsowski dla pijanego Paiucha miał
jedynie dobrotliwe klepanie po ra-
mieniu i słowa: „Oj Jasiu, Jasiu..."
Faktem jest, że p. Wąsowski bywał
w towarzystwie pijanych uczniów i
sam z nimi pił, kna tych pijatykach
nie bywał on trzypadkowo. Przy-
chodził zaproszony „ną kieliszek” i
brał w nich udział, jak sam zresztą
najlepiej określił: dla dodania ani-
muszu. rzeczywiście dodawał.
Świadczą o tem wymierzane policz-
ki i rzucane stołki.
Mówi się o metodach pałkarskich.

P. Topór-Wąsowski wprowadził je
do Instytutu, bo je tolerował i do
nich zachęcał. Charakter ystycznem
jest, że podczas sławetnej bojki na
walnem zebraniu zo.tał on po-
wstrzymany przez członków organi-
zacji Myśli Miocarstwowej. Gdyby
istotnie chciał p. Topór- Wąsowski
poskramiać legjonistów, byliby go
„mocarstwowcy' do nich dopuścili.
Ale p. Toporowi nie ufano, bo wie-
dziano doskonale o jeśo naradach z
„rycerzami Legjonu”. »

Zapytuję w tem miejscu: dlaczego
nie znalazło się nikogo, któryby po-
hamował szkodliwą działalność p.
Topór-Wąsowskiego? Mamy tu
moment naprawdę tragi-komiczny.
Oto p. Topór-Wąsowski potrafił za-
sugerować swym kolegom mniema-.
nie, iż jest on mężem zaufania ja-
kichś wyższych czynników, że ©
niego zależą kontrakty na rok przy-
szły, że on potrałi wyrobić prawa
pierwszej kategorji, słowem. niczem
przysłowiowy „rewizor” z nieśmier-
telnej komedji Gogola.

Znalazł się wreszcie tylko jeden
człowiek, który. ośmielił 1mu się
przeciwstawić.
sław Studnicki, Wystąpił on w 0-
bronie dobrych obyczajów, lecz je-
go wystąpienie potraktowano jako
zwyczajny zatarg osobisty. Wpraw-
dzie wyłoniono pod naciskiem opinii;
publicznej komisję śledczą, lecz. ta
dzałała pod terorem „rewizora”. A
jednak i ta kómsja stwierdziła, że
większość © zarzutów stawianych
przez p. Studnickiego znaiazła swo-
je uzasadnienie

Jak się miała ustosunkować do
tego faktu opija publiczna?

Przecież mimo skandalu władze
szkolne nie reagowały, a dyrektor

szkoły, p. Widawski, zerwał zebra-
nie Rady Pedagogicznej, gdy tylko

d|p. Studnicki, niż to, 
Był nim p, Włady-|

 

mowa zaszła o osobie p. Wąsow*
skiego. F. Masowski nadal więc

miat bezkarnie deprawowač mio-

dziež?
W. takich warunkach wystąpienie

red. Kownackiego było nieodzow“
nem i poczytanem być może jedynie

za zasiugę. Źresztą wystąpienie to

odniosło swój skutek, bo spowodo-

wało: 1) przyjazd rewidenta z mini-
sterstwa, 2j usunięcie p. Topor-Wą-

sowskiego z Instytutu i 3) przywro-
ciio normalne warunki pracy na te“
renie lnstytutu Przecież mówiono
nam o tem, jak było przed p. Topo-
rem, jak jest po jego ustąpieniu, jak
okropne stosunki panowafy za jego
wszechwładzy w Instytucie.

Oskarżenie usiłuje skierować
sprawę na tory polityczne i robi Z
pp. Kownackiego i Studnickiego ©-
pozycyjnych sojuszników do zwal-
czania prorządowca — Wąsowskie-
go. Jeżeli tu był sojusz, to jedynie
sojusz ludzi uczciwych, ludzi przy-
zwoitych i dbających o dobre oby-
czaje. Przecież 'p. Studnicki caie
swoje życie przeszedł w walce z
tym obozem, który reprezentuje p.
Kownack:, a jednak musiał on iść
ręka w rękę ze swym przeciwni-
kiem politycznym, gdy chodziło 0
obronę wyższych dóbr — zdrowia
moralnego młodego pokoienia pol-
skiego,

Oskarżenie twierdzi, iż nie było
żadnego zgorszenia. Czyż fakt upi-
jania się stuchaczów w obecności

nauczyciela mie był  $orszący.
Wprawdzie p. Topór wódki słucha-
czom nie fundował („Głos Wileński”
tego p. Wąsowskiemu nie zarzucał),
lecz za to stwierdzono, iż słuchacze
fundowali wódkę p. Topór-Wąsow-
skiemu. Co lepsze, nie wiem.
Zresztą metody stosowane przez p.
Wąsowskiego okazały się obosiecz-
ne. Zdawałoby się, że protegowani
przez niego członkowie „Legjonu“,
to wierna kohorta, gotowa zawsze

stać przy swym „wodzu”. Lecz oto
wybucha skandal i pijany Paluch
woła do swego przywódcy: „odejdź,
ja tu rządzę”, a gdy koledzy go mi-
tygują, oświadcza, że p. Wąsow-
skiego ma.. (świadek  Ciunowicz |
wzdragał się przed przytoczeniem
wszystkich epitetów, które pod ad-
resem p. Topora rzucił wówczas je”
go najbliższy współpracownik —
Paluch).

Czy redaktor Kownacki mał pra*
wo użyć określenia „pelikan”. Jak
stwierdzilismy ua przewodzie, dziś
jest to pojęcie określające profeso“
ra, który stanowisko swe zawdzię”
cza nie wiedzy i nauce, lecz pro”
tekcjom i „zasługom'* politycznym.
Tę swoją rolę,sam p. Wąsowski do”
skonale określił.

Nie może być mowy o jakiej
nienawiści, czy to osobistej,
partyjnej ze strony mego mocodaw“
cy. P. Topora nie znał. Był on dla
niego tylko symbolem, symbolem
postępowania, które nie możemy za”
liczyć do kategorji określonej przeź
nas pojęciem dobra i przyzwoitości.
Wobec wydarzeń na terenie Insty”
tutu j roli w nich p. Topór-Wąsow*
skiego opinja publiczna milczeć nie
mogła.  Wypowiedziała ona swoje
zdanie za pośrednictwem red. Ko-
wnackiego, który w ten sposób
spełnił swój obowiązek obywatela i
dziennikarza”.

Przemówienie mecenasa Wę”
sławskiego wywarło ogromne wra“
żenie na licznie zgromadzonej na
sali młodzieży. Wrażenia tego nie
zatarła replika mecenasa Szyszkow“
skiego, wygłoszona. z dużym pato”
sem, lecz nie <bejmująca żadnych
konkretnych faktów.

Oskarżony red. Kownacki, w o”
statniem słowie wyjaśni Sądowi
swój stosunek do sprawy p. Topór”
Wląsowskiego. O działalności peda*
gogicznej tego nauczyciela wiedział
on oddawna, lecz zabrał głos dopie”
ro wówczas, $dy przybrała ona for“
mę wręcz skandaliczną i gdy władze
szkolne pomimo to nie reagowały.

„Widziałem, jak zagadnienie mio“
dzieży i ujemneżo wpływu na nią p'|
Wąsowskiego potraktowano jako
osobisty zatarg dwóch wykładow*
ców. Rozważając ten spór zapom“
niano o najważniejszem — o mło”
dzieży. Dla panów z komisji waż”
niejszem było, kto chwycił za po”
pielniczkę, czy p. Wąsowski, czy

że słuchacze
pili, bili się po twarzach, rozbijali
sobie głowy stołkami i uprawiali do”
nosicielstwo i szpiegostwo. Ktoś
musiał w obronie młodzieży wystą*
pić. Uczyniłem to i nie żałuję,
dopiąłem swego: p. Wąsowski zo”
stął usunięty, w Instytucie zapano”
wała atmosiera nauki i pracy”.

Sąd udał się na naradę, poczem
o godz. 14 m. 30 ogłosił wyrok, mo”
cą którego uznał red. Kownackiego
winnym zniesławienia i znieważenia
p. Topór-Wąsowskiego w druku
skazał go na dwa tygodnie aresz
oraz grzywnę 300 zł. MV. motywac!
wyroku Sąd stanął na stanowisku:

iż oskarżony nie zdołał przeprowa”
dzić całkowtego dowodu prawdy, 3!
stosując wobec p. Topór-Wąsow"
skiego miand „ptaka pelikana” po”
niżył jego godność jako człowieka |
nauczyciela.

Po wysłuchaniu wyroku obrońć
oskarżoneżo, mec. Węsławski za”
powiedział złożenie apelacji.

 
   

     

   
  

  

  

    

 

 

   

 



 

 

 

  

pod tytulem
Artykuł ten omawiał szereg kształ-

tujących się obecnie stosunków. mię-

nem.

Mając w pamięci treść tego ar-

tykułu pojdźmy w naszem rozumo- | lepszym od drugiego

Tydzień temu napisałem artykuł |
„Walka ze sportem'.!

dzy sportem, a wychowaniem fizycz- |

zadowolenie moralne,

które wyraża się w formie może|

nieco dziwnej, ale niezmiernie miłej.
Formą tą jest zwycięstwo i roz-|

kosz sławy.
Moj Boże, któż z nas nie chce być

? Któż nie goni

waniu dalej. Zacznijmy rozwiązywać za przyjemnościa odczuwania swej

nadzwyczaj ciekawe zagadnienia
społeczno spo-towe.

Na samym wstępie należy zasta-

nowić się, dlaczego to faktycznie

wychowania fizyczne zaczęłozabijać

Odpowiedź jest jasna i prosta.

Sport nie otrzymuje żadnych po-

ważnych dotacji pieniężnych, wów-

czas gdy wychowanie fizyczne jest

popierane przez państwo.

Kluby sportowe są więc

skazane na zagładę

i wcześniej czy później znikną z are-

ny sportowej, Człowiekowi wycho-

wanemu w atmosferze rozwoju ta-

kich klubów, jak Cracovia, Pogoń,

Wisła, staje się dziwnem, że raptem

ma zajść jakaś zasadnicza zmiana w

ustroju społecznym sportu. Przyznać

trzeba że zmiana ta już zaczęła po-
ciągać za sobą przykre następstwa.
Mówimy przykre dlatego, że nam

się dzisiaj wydaje, iż przeszłość po-

siadała więcej skarbów od narzuca-

nej przyszłości, od tych wszystkich

metod, które dyktowane są nie przez
życie, a przez ludzi.
Możemy więc zupełnie smiało po-

wiedzieć, że nie mamy dzisiaj zaufa-

nia do przyszłości sportu. Nie mó-
wimy w danym wypadku sportu pol-
skiego, bo uważamy, że rozważania

nasze dotyczą całego sportu na

świecie.
Oczywiście może wchodzić w da-

nym wypadku w śrę

przyzwyczajenie

do starych form życia. Czynniki kie-

rujące akcjami „portu wychodzą z

założenia, że kluby skończyły już

swoją rolę, że przeżyły się i że cza-

sami są niebezpieczne, bo nigdy nie

można przewidzieć, kto będzie stał

na czele tej czy innej organizacji

sportowej, wówczas gdy wychowanie
LE ma ściśle określoną kontro-
©.

IW tym celu są wprowadzone
ustawy o stowarzyszeniach, które

każdej chwili megą być rozwiązane,
ale to nie daje również pełnej gwa-
rancji, to też w dalszym ciągu pro-

wadzona jest

"walkaze sport
jemy 00"
wałka z życiem klubów sportowych.
Odebrano przecież młodzież szkol

ną. Odebrano element najbardziej

zdrowy i obiecujący. Zamiast klubów

dano jej wychowanie fizyczne.

Młodzież skupia się dzisiaj w
hufcach szkolnych. Jest daleka od

sportu.
Tak wygląda jednak tylko z pun*

ktu obserwacyjnego. Obraz ten jest

fałszywy, bo jeżeli zabroniono mło-

dzieży należeć do klubów z punktu
widzenia niby moralnego, to w takim
razie dlaczego pozwolono jej zżywać
się z elementem może jeszcze mniej

wartościowym, niż klub, z wycho-
waniem fizycznem.

Hasła są bardzo piękne, ale for-

ma itreść nie odpowiada założe-
niom, jakie zostały postawione.
Kwestja sportu w szkole zaczyna
wolno ulegać zmiane. Władze spor-
towo - szkolne zaczynają colać się,
by szukać kompromisu.

Zadajmy teraz sobie drugie pyta-
nie sięgające struktury wychowania
fizycznego.

Sport wśród mas, Rozwinąć jak
najszerszą propagandę. Zapoznać z
wychowaniem lizycznem prowincję.
Zjednać dla wychowania tizycznego
całe społeczeństwo, które powinno
zrozumieć, że przez sport nastąpi

odrodzenie rasy

ludzkiej, że sport jest siłą odżywczą
narodu, PA

Dając sportowi tak wielkie pra-
wa, wkładając nań tak poważne
obowiązki już nietylko społeczne, ale
wprost państwowe, powinniśmy га-
cząć wszystkie dążenia wychowania
fizycznego, czy też sportu rozpatry-
wać z punktu widzenia objektywne-
go dobra j korzyści ogólnej.

Nie wiem jednak czy dobrze się
stanie, gdy w młodym narodzie zacz-
nie ginąć

M

к таЗОМ ®

duch sportowy,

który ma swoją potężną siłę twórczą,

duch, który nie lęka się przeszkód,
który nie żyje snobizmem, a szuka
nowych właściwych dróg.

Wychowanie fizyczne nie może

jednak poszczycić się twórczemi
pierwiastkami. Wychowanie fzyczne,
to anonim, to masa tłumu, która
idzie owczym pędem. Idzie tam,
gdzie jej się każe.

Sport zaś ma swoje piękne imię.
Sport wyszukuje zdolnych ludzi.
Sport ocenia wartość człowieka, da-
jąc mu

„pełnie podświadomie. Udowodnioną ;dzący do odrodzenia rasy l
į

'

|

|

wyższości. Dzieje się to nieraz zu-

jest rzeczą, ze ludzie najbardziej

skromni cieszą się na samą myśl,że |

udało im się w sposób dozwolony
zwyciężyć bliźniego.

 

 

DZIENNIK MILENSKI

Pierwiastki te są bardzo jaskra-
wo uwypuklone w sporcie, który

opiera się na rywalizacji.
Doprawdy nie wiem, co będzie,

gdy wszechwładnie zapanuje na
świecie , gdy przestanie się

mówić i odróżniać jednostxi, a ope-

rować tylko masami zbitych głów.
Zaczyna więc wkradać sięoba-

czy dzisiejszy kierunek prowa-
ludzkiej

|jest właściwy, czy za kilka lat nie

okaże się on błędnem kołem bez-
płodnych wysiłków społeczeństwa.

. Dziś niestety nie da się jeszcze

wa,

Włochy — Austrja 1:0.
W. półfinałowych rozgrywkach

iłkarskich 0 mistrzostwo świata
iemcy przegrały decydujący mecz|

W drugim półfinale Włochy wy-
śrały z Austrją 1:0.

Do finału zakwalifikowały się

| z Czechosłowacją, która wygrała 3:1. drużyny Włoch i Czechosłowacji.

Ryga — Wilno (0:0) 2:0.

{ gów.

 

Wczorajszy mecz piłkarski po-
między reprezeutacją Kyg! a repre-|

zentacją Wilna skupił na boisku,

sporo publiczności, która jednak!

rozczarowała się grą, jak ze strony
Łotyszów, tak również i ze strony
reprezentantów Wilna, śdyż gra
była prowadzona chaotycznie i bez
najmniejszej korubinacji. Nudziła na-
wet mało wymagającego widza.

Łotysze przybyli do Wilna w

swym najlepszym składzie z ośmio-

ma graczami reprezentacyjnemi i

z pełną wiarą w zwycięstwo. Co się

zaś tyczy reprezentacji Wilna, była
ona zmontowana bardzo nieszczęśli-
wie, įdyž choroba Chowanca, Ma-
nieckiego i Skowrońskiego znacznie
osłabiła naszą drużynę.

Do gości przemówił p. pułk.
Wenda, witając ich w gorących sło-
wach; przemówienie jego zostało
przetłumaczone na język łotewski

przez por. Wasilewskiego. Po ode-
graniu bymnu łotewskiego w imie-
niu gości przemówił p. Zodejko.

Hymn polski, podniesienie flag
narodowych i wspólne fotografje za-
kończyły część oficjalną,

Po gwizdku sędziego pierwsze
minuty przynoszą nam gię wyrów-
naną, lecz czuć, że obie drużyny
są jakby lekko stremowane, ale mija

to z czasem i o piłkę raz walczą

na stronie Wilna, to znów piłka jest
pod bramką doskonałego bramkarza
Łotwy Klawina

Parę dobrych sytuacyj, wypraco-
wanych przez silną i pracowitą na-
szą obronę, zaprzepaszcza jednak
niedołężny atak, co wywołuje cza-
sem głośny protest ze strony wi-
downi pod adresem poszczególnych
graczy zespołu, w szczególności źle

korzystany, co w dużej mierze zała-
mało psychicznie naszych graczy i

w dużej mierze przyczyniło się do
porażki.

Utrzymany wynik remisowy do

przerwy jest złem odźwierciedleniem
gry, gdyž przewagę mieli wilnianie,

Fktórzy mie potratili z ładnych sy-
tuacyj strzelić parę bramek.

Po przerwie goście zwiększyli
tempo i już w pierwszych minutach
gry przez Rositsa zdobywają pro-
wadzenie.

Wilnianie starają się za wszelką
cenę wyrównać, lecz dobra obrona
gości, a przedewszystkiem prawy
pomocnik likwiduje wszystkie akcje
ataku wilnian.

Narzucone tempo jest jednak

zbyt siine dla naszych graczy, to też
cpadają oni na siłach. Moment ten
wykorzystują Łotysze i sirzelają
drugą bramkę przez Taurina,

Przechodząc do oceny drużyn,
należy stwierdzić, że goście byli le-

piej zbudowani i grę mieli niską,
jednąk poziom ich techniki był dość
słaby. Wilnianie stanowili zlepek
poszczególnych, może i wartościo-

| wych graczy, ale w całości nie zśgra-
nych i dlatego nie widzieliśmy pra-
wie ani jednej ładnie przeprowa-
dzonej kombinacji ataku, a niedys-

pozycja strzałowa zemściła się jesz-
cze raz.

Niezawodny był, jak zwykle, Le-
piarski, dobrze grał Kotłowski i nad-
zwyczaj pracowicie Pawłowski i
Wysocki, resztą graczy to miernota.

Publiczność raz jeszcze udowo-
dniłaź że na dobre zawody zawsze
przyjdzie, szkoda tyiko, że nie ma-
my dobrych graczy i nawet z dość
słabym przeciwnikiem nie umiemy śrającego Drąga.

W 38 minucie gry, strzelony
przez Zbroję karny nie został wy-

 

Los pływakó
Dziwną jest rzeczą, że najpo-

ważniejsza, powiedziaibym podsta-

wowa gaiąž spertu, jaką jest sport
pływacki, znajduje się w Wilnie w
nieprzyzwoicie zanedbanym stanie.

©goólnie jest rzeczą wiadomą, że
chcąc uczyć się pływać trzeba po-
pierwsze mieć gdzie pływać. Trzeba
mieć jakaś przynajmniej sadzawkę,
czy skromny basenik.

Wilno posiada tylko Wilję i to
Wilję o górskim prądzie wody. Brze-
gi są niedostępne, zdradliwe, pełne
jam i wirów, ‚
Słowem w Walji pływać nie można,

a brudna woda nie pozwala higje-
nicznemu człowiekowi zanurzać się
w bagnie pływającem wzdłuż brze-

Scieki kanalizacyjne ze szpitali,
jak również z brudnych ulic zanie-
czyszczają wodę, która posiada wie-
le zaraźliwych bakterji.

Mieliśmy przecież szereg wy-
padków wysypek, wrzodów i tym
podobnych chorób, które prześladu-
ja pływaków.

Sport jednak pływacki jest rze-
czą konieczną. Jest on o wiele wa-
żniejszy od biegania czy skakania

wzwyż. Ais 14!

IW) szkołach amerykańskich m
dzież, która nie umie pływać, nie;
otrzymuje świadectw dojrzałości.
Zagranicą każdy człowiek musi po-
prostu umieć pływać.

Pływanie jest częściowo spraw-
dzianem kultury. O analiabetach
pływania mówi się z taką samą
wzgardą, z jaką wspomina się o lu-
dziach upośledzonych losem, a nie
umiejących w XX wieku czytać i
pisać.

Sport pływacki w. Polsce, a w
szczególności w Wilnie jest trakto-
wany po mącoszemu.

Wilno ma specjalne warunki pra-
cy. Pomijając już, że brak jest gdzie
pływać, to jeszcze na dodatek złeżo
wkradio się zło organizacyjne,
Wikradła się jakaś intryga, która pa-
raliżuje wszelkie dążenia organiza-
torów wileńskich.

Przed kilku miesiącami witaliśmy
z wielką nadzieją i radością przystą-
ienie z zapałem do pracy mjr. D.
ąsowicza, który jako prezes pły-

 

rywać.
Sędziował p. Kac.

° » 10
w wilenskich.
wiście pchnąć sport pływacki z
martwego punktu zacofania. Ale oto
przed kiiku dniami obiegia wieść, że
zarząd Wal. Udz. Pol. 4£w. Piyw. zo-

stał rozwiązany przez P. Z. P.
Warszawa chce u nas swoje za-

prowadzać porządki. Niepodoba się
jej skiad osobowy zarządu.

JWyznaczony został, jak wiemy,
komisarz w osobie dyr. L. Szwykow-
skiego, który nie przyjął oczywiście
tej wątpliwej godności medjatora.
Łapanowało więc bezkrólewie.
Mojem' jednak skromnem zdaniem,

zarząd Wil. Odz. P. Z. P. powinien
postawić kwestję na ostrzu noża i

rozmówić się szczerze z dygnitarza-

mi Wiarszawy, a jeżeli uparcie stać
będą przy swojem, to w takim razie

można tym panom grzecznie podzię-

kować za łaskawy protektorat i u-

tworzyć Ligę pływacką w Wilnie.
Oczywiście, jest to piesń dalekiej

przyszłości. Zanim nie posiądziemy

basenu, wogóle nie może być mowy

o racjonalności sportu pływackiego.
Nasuwa się pytanie, o co faktycz-

nie P.Z.P. chodzi i co P.Z.P, dla spor-
tu wileńskiego dobrego zrobił.

Otóż musimy odpowiedzieć, że

P. Z. P. umie krytykować, ale dla

sportu pływackiego w Wilnie nie u-
czynił nic dobrego, a więcej chyba
złego, bo zniechęcił tylko ludzi do
dalszej pracy w tak niezmiernie
trudnych warunkach.

Kluby wileńskie płacą tylko po-
słusznie składki członkowskie na
rzecz P. Z. P. i

Ciekawi jesteśmy, jak ta cała he-
ca zostanie zakończona i co z tego

wyniknie.
Dziś możemy powiedzieć tylko

jedno, że kłótnia nikomu na dobre
nie wyjdzie, a sport pływacki w Wil-
nie ucierpi najbardziej.

Pływacy wileńscy powinni nad
sprawą rozwiązania zarządu №1..
Okr. Pol. Zw. Pływ. przejść do po-
rządku dziennego, pracując wdale
szym ciągu nad stworzeniem możli-
wych warunków pływactwa.

Polski Związek Pływacki powi-
nien pamiętać, że krytyka jest bar-
dzo.cenną rzeczą, ale nie wszyscy
mają prawo krytykować, waków wileńskich zamierzał rzeczy- EOT NET"WPOSYC.

/

dym razie następuje wyražnie

przeistoczenie sportu

tkwiący w naszej wyobražni sport.
Ciekawe są bardzo porównania

wyników  przypuśćmy konferencyj
olimpijskich z warunkami codzienne-
go życia sportowego. Ci wszyscy
starsi panowie, którzy tak niedawno
zasiadali za prezydjalnym stołem
zgromadzenia olimpijskiego w Ate-

Wczorajsze rozgrywki piłkarskie

wyników sportowych.
„Ruch potwierdził znów

wysoką formę, zwyciężając Garbar-
nię 7:4.

Polonia pokonała
(1:0). Nailepszym na boisku
Kornhold.

Ł.K. S. na rozmokłem boisku

wygrała 2:0 (0:0).

(W/ zawodach eliminacyjnych przed

z Italją, Sikorski uzyskał niezły wy-
nik w skoku w dal 6.99, a Nowak

w czasie 11,4 sek.

Wioślarze  wileńscy otrzymali
onegdaj pierwsze zgłoszenie do mię-

dzynarodowych regat wioślarskich

o mistrzostwo Wilna.
Regaty te odbędą się 8 lipca w

Trokach.
Łotysze z Rygi zgłaszają aż trzy

osady, a mianowicie dwie osady

czwórek wyścigowych 1 jedną osadę

czwórki półwyściżgowej.

Zgłoszenie do regat przyszło przez

polskie poselstwo w Rydze.
jTak wczesne zgłoszenie mówi o

wielkiem zainteresowaniu się spor-

Za tydzień regaty
Za tydzień odbędą się na Wiki

pierwsze w tym sezonie regaty

wioślarskie, organizowane przez

W. K. S.
Program, tych regat przewiduje

10 biegów, a więc: 1) czwórki pół-

igowe, dostępne wioślarzom,

 
wyśc i +
którzy do 31.XII 1933 r. nie wyśrali bą.

żadnego biegu, 2) czwórki nowicju-

szy, 3) jedynki półwyścigowe,4)

czwórki półwyścigowe nowicjuszy,

5) czwórki wagj lekkiej, 6) jedynki

półwyścigowe pań, 7) czwórkipół-

wyścigowe wojskowe, 8) jedynki

młodszych 9) czwórki młodszych i

Rozegrane w Wilnie mistrzostwa

Polski pań w p.łce siatkowej zgro-

madziły na boisku tylko 4 drużyny

reprezentujące: A. Z. S. Warszawa,

A. Z. S. Lwów, Sokół, Grudziądz i

A. Z. 5. wileński.
Przyjechały również sportsmenki

H. K. S. z Łodzi, ale w misirzostwach

udziały ne brały, gdyż drużyna ich

została zdekompletowana. Łodzian-

ki przyglądały się więc tylko mi-

„strzostwom, a szkoda, bo miały być

one najpoważniejszemi rywalkami

świetnie grających warszawianek.

„ Wobec braku na placu boju dru-

żyny H. K. S. Lėdž, jasnem bylo, že

tytuł mistrza Polski zdobędzie AZS.

warszawski.
(Faktycznie to już w pierwszem

spotkaniu rzecz została przesądzona.

A. Z. S. Warszawa — A. Z. S.

Lwów 2:0 (15:13, 15:4) na korzyść

Cegielska, Brzustowska, Stefańska,

Piotrowska,
Holieirėwna.

15:13. W,drugim secie
idzie lepiej.
grę. Wynik brzmi 15:4,

zwyciężyły z łatwością.

dziądz 2:0 (15:10, 15:7).

nie, które oglądaliśmy w czasie gry

nym składzie.

w jednolitych strojach.

tę małą uwagę, ale

cać w sporce uwagę na estetykę,
Mecz z So 

ne zastanowić się nad zasadniczemi
kwestjami sportu. Przecież powinni
oni chyba dobrze znać warunkii
prądy nurtujące wśród młodych ha- niu

na siłę mało znaną. Victor tejsiły set sportu.
stopniowo zwalcza ten prawdziwy,|

|

Kongres olimpijski załatwił tylko
techniczne sprawy przeprowadzenia

j walk olmipijskich.

 

 

Ruch na czele tabeli ligowej.

przyniosły nam szereg sensacyjnych żynę Strzelca 3:0 (1:0).

swoją| gją 1:0 (0:0). Biamkę zdcbył Naha-

Cracovię 2:1|niemiecką družyną F. C. „Preussen“.

byl Warszawianka pokonała zasłuże-

pokonany został przez Wartę, która| tacją Śląska 2:1.

Sikorski skoczył w dal 6 mtr. 99 cm.

ustaleniera składu Polski na mecz wzwyż

6.97. Trojanowski II przebiegł setkę nie Orłowski przed Fiałką i Rakiem.

!

Wioślarze Łotwy zgłosili się do regat

wioślarskie na Willi.

A Z. S. Warszawa mstrzem Polski.

Warszawy, która grała w składzie:

Bielecka, Włastelica i

MW pierwszym secie prowadzi nie-

spodziewanie Lwów, mając 8:0, War

szawianki biorą się jednak do roboty

i wyrównywują 10:10, by wyśrać
Warszawa

Pokazują one piękną

A. Ź. $. Warszawa — Sokół Gru-
dziądz 2:0 (15:4, 15:1) sokolice grają

bardzo słabo. Była to najsłabsza

drużyna w turnieju. Warszawianki

A. Z. S. Wilno — Sokół Gru-
Wilnianki

wystąpiły w skiadzie: Siesicka, Me-

wesówna, Halicka, Kontrymowiczów
na i Skorukówna, a więc w piątkę.

Czyżby w A. Z, S. były tylko te pa-
?|mistrz Polski. 3) A. Z. S. Wilno 2

Można chyba było wystąpić w pel-
i wów przecież przy-

Dziś jesteśmy w posiadaniu cen-
nych doświadczeń minionych wie-,
ków, a gdy za rok w Berlinie !

zaplonie Znicz !
olimpijski, to będziemy mogii zapew-,
ne mieć już trochę więcej konkret-

Wisła w Siedlcach pokonała dru-

Pogoń we Lwowie wygrała z Le-

czewski.
Rezerwowa Wisła zremisowała z

nie piłkarzy Podgórza 3:2 (1:0).

Admira zremisowała z reprezen-

AŚ wit.

W. Krakowie Chmiel skoczył
154 cm., Miller przebiegł 60

mtr. w czasie 6.6 sek., a bieg I.K,C.

na 110 zawodników wygrał ponow-

tem wodnym Łotyszów, którzy jed-

nocześnie zamierzają gremjalnie przy

jechać do Trok na. kurs sportów
wodnych, organizowany przez Pol-

ski Związek Zbliżenia Międzynaro-

dowego.
Trzeba przypuszczać, że do Trok

prócz Łotyszów przyjadą również

wioślarze niemieckich klubów z Kró

lewca, którzy zostali oficjalnie za-
proszeni przez Wil. Kom. Tow. Wio-

ślarskich.
Regaty zapowiadają się więc do-

syć dobrze.

10) czwórki półwyścigowe pań.
W programie nie zostały więc ce-

lowo wstawione biegi senjorów na

czwórkach, jak również jedynek
senjorów pań i panów.

Młodsi wioślarze będą więc mogli

bez.obawy rywalizować między so-

Regaty odbywać się będą na to-

rze 2.000 mtr. i 1.300 mtr.

Meta mieścić się będzie jak zwy-

kle koło przystani wioślarskich.
Do regat najwięcej osad wystawi

oczywiście W. K. $., który najsu-

mienniej trenuje na wodzie.

rzędzie wyróżnić świetnie grającą

Mewesównę, która jest obecnie naj-

lepszą zawodniczką. Brawurowo gra

ły również Siecicka i Kontrymowi-

czówna.

A. £. S. Waiszawa — AZS, Wil-

no 2:0 (15:11, 15:5)j. Warszawa swoją

piękną grą zdobywa w tym meczu

aennitywiie mistrzostwo kolski, W

drużynie warszawskiej wyróżniiy SIĘ

w ścięciach Sdtelanska i Legielska, a

w obronie brzustowska. iWaimiank:

graiy nadzwyczaj ambuinie, a wynik

w pierwszym secie 15:1l na korzyść

Warszawy jest bardzo nonorową

przegraną dla А. 4. 5. wilenskiego.

A. 4. $, Lwów—Sokół Uurudziądz

2:0 (15:8, 15:06) Lwów grat w skia-

dzie: Batiukówna, Gawędzianka, Ja-

nowska, Kijowska, Drażna, Lisow-

ska i Cudówna. Lwowianki zwycię-

żają zdecydowanie. Wyróżniła się

batiukówna.

W ostatnim meczu między A.ZS,

Iwowskim a A, 4. S, wileńskim roze-

grała się walka owicemistrzostwo

Polski, gdyż obie drużyny miały do-

tychczas po jednem zwycięstwie.

Pierwszy set wypada na korzyść

Lwowa 15:4, aie w drugim secie

walka zaczyna stawać się coraz bar-

dziej ostrzejsza. Wilniankom pomaga

publiczność okrzykami, które zachę-

cają do ёгу 1 А. 4. S. wygrywa po

morderczej walce seta 15.13. W de-

cydującym jednak secie nie wytrzy*

mały nerwy azstesianek wileńskich,

które ustępując i techniką i rutyną

oddały wicemistrzostwo Lwowowi,

przegrywając tego seta 15.12.

Ostateczna punktacja przedsta-

wia się następująco: 1) A. Z. S. War-

szawa 6 pki. Mistrz Poiski na rok

1934, 2) A. Z. S. Lwów 4 pkt, wice-

pkt. 4) Sokół Grudziądz 0 pkt.
Sędziowali pp. Olszewski ; Ко:

jechał w 7, a Wlarszawa również z
zapasowemi. Gorszą jest jednak. rze,
czą, że wilnianki wystąpiły pstiroka-
to, wówczas gdy inne drużyny grały |

Niech mi szanowne panie da:rują
kto jak kto,

zwłaszcza młode panie muszą zwra-

kołem został wygra ny
przez A. Z. S. Trzęba w pierwszym

 ścielski.
Rozgrywkom przyglądało się koło

'1000 osób, ale były one ź!e zorgani-

zowane przez wilnian, którzy nieste-

ty nie potrafili należycie wywiązać

się ze swoich obowiązków.
Należy jedynie wyrazić uznanie

p. B. Wierzbickiemu który rzeczy-

zmnejszyć chaos.
wiście dokładał wszelkich starań, by

ZNICZ OLIMPIJSKI.
powiedzieć nic konkretnego. W każ- nach, nie uważali jednak za stosow- nych spostrzeżeń.

Wszystko zależy od blaskówi
cieni olimpijskieżo Znicza.
Zobaczymy komu i w jakim stop-

uśmiechać się będzie sława
olimpijskich sukcesów, które są
szczytem marzeń każdego  spor-

towca.
Wyniki olimpijskie Polaków będą

klasycznym sprawdzianem pracy.
Za 23 miesiące będziemy więc mogli
ostatecznie powiedzieć, czy sport w
Polsce idzie właściwą drogą rozwoju,
czy też wkroczył na manowce.

Jarwan.

Memorjał Iekkoa-
tletów,

Ostatnie „wypadki* sporiowe w
Wilnie, które zaszły przy ul. Derew-
nickiej, obok stadjonu Ośrodka W.F.
wywołały ogólne oburzenie, a lek-
koatletów wileńskich zmusiły do za-
jęcia zdecydowanego stanowiska
względem stosowania zabójczych
metod przez Ośrodek W. F.

Chodzi w danym wypadku o
„podatki sportowe”. Tydzięń temu
krańcowość posunęła się az tak da-
leko, że uczenice mie miały 5 zł. na
opłacenie za ko1zystanie ze stadjo-
nu i musiały przeprowadzać P. O. S.
na ulicy.

Sprawa ta jest dziś głośno ko-
mentowana, a nie wytrzymuje ona

krytyki.
' Niezrozumiałe jest stanowisko

Ośrodka W. F., które pobiera wy-

górowane opłaty nietylko od klubów,
ale i od jednostek chcących treno-

wać na Pióromoncie.
Przecież są takty, że personel

Ośrodka chciał od Pocztowego P.W.

za przeprowadzenie P.O.S. na Pióro-

moncie pobrać 500 zł. Oświadczenie

to może w każdej chwili złożyć p.

Borysowski kierownik sekcji lekko-

atletycznej P. P. W.
System ten jest oczywiście zabój-

czy, a nie wnikając w meritum spra-

wy możemy śmiało powiedzieć, że

można było znaleźć szereg innych

dróg, zamiast uciekania się do osta-

teczności.

Ostateczność ta odstraszyła mło-

dzież od lekkoatletyki, Na boisko

nie chcą iść zawodnicy, bo lękają się

narażać się na srogi gniew funkcjo-

narjuszów Ośrodka W. F.

Wszystkie te momenty jak rów-

nież i inne skłoniły Zarząd Wil. O. Z.

L. A. do wystosowania wyczerpują-

cego memorjału ‚

Memorjał został podpisany przez

płk. Klewszczyńskiego i wysłany do

P.Z.L. A,P. U. W.F. do Okręgo-

wego Urzędu W. F. w Grodnie przy

O. K. III i wreszcie do płk. Wendy,
który jest honorowym prezesem lek-

koatletów wileńskich.
Treść memorjału jest bardzo ob-

szerna, a sądzić należy, że naczelne

magistratury sportu polskiego zain-

teresują się żywo bolączkami sportu

lekkoatletycznego, przysyłając Z

Warszawy specjalną komisję, która

przeprowadzi dochodzenie ipociag-

nie winnych do odpowiedzialności.

Rzecz oczywista, że to nie doty-

czy chwili obecnej. Są to grzechy

przeszłości, o których niejednokrot-

nie już pisaliśmy, zwraca,ąc baczną

uwagę na nieporządki sportowe w

Ośrodku.

Ustatnie trzy lata zaczynają teraz

mścić się w sposób okropny.
Przeprowadzenie rewizji jest rze-

сга konieczną i nie cierpi ona ZWiO-

ki, bo kazdy dzień pogrąża coraz

bardziej sytuację.
Mamy wrażenie, że mćmorjał lek-

koatletow przyczyni się do zmiany

sytuacji. Może uareszcie Wiimem nie-

co troskliwiej zaopiekuje Się P.U.W.

F., przydzielając Uśrodkowi cennych

instruktorów oraz trochę więcej

środków tinansowych bez których

zaiamuje się gospodarka.

W| tym tygodniu należy więc

oczekiwać częsciowego rozwiązania
drażliwej sprawy.

Uczmy się strzelać,
Kierownictwo strzelnicy małoka*

librowej Miejskiego Komitetu W. Е.

i P.W. na Pióromoncie, chcąc umożli

wić jaknajszerszym warstwom 5ро-

łeczeństwa uprawianie sportu strze-

leckiego, a zarazem, aby każdy oby-

watel posiadał odznakę strzelecką i

Państw. Odznakę: Sportową (strze-

lectwo jest jedną'z konkurencyj, ja-

kie przewiduje regulamin P. O. S).

podaje do wiadomošci že na strzelni-

cy małokalibrowej Miejskiego Ko-

mitetu W. F. i P. W. na Pióromoncie

każdy może uprawiać sport strze-

lecki, korzystając czy to z własnej

broni i amunicji, czy to z bronii

amunicji, znajdującej się na strzelmi-

cy na warunkach następujących:

Strzelający z broni własnej mogą

otrzymać amunicję po cenach nastę-

pujących:
Serja naboi krótkich (3 plus 10)

oraz tarcza 60 gr. Serja naboi dłu-

gich (3 plus 10) oraz tarcza 80 gr.

Serja naboi Wiatrowkowych (13) oraz

tarcza 15 gr.  Jarwan.
Strzelnica czynna cały dzień,

 



  

  
   

 

4

"KRONIKA.
W rocznicę Koronacji Cudownego Obrazu

Najśw. Panny Ostrobramskiej.

W dniach 1 2, 3i 4 lipca odbę-

dą się w Wilnie wielkie uroczysto-

ści w siódmą rocznicę Koronacji Cu-

downego Obrazu Najświętszej Pan-

ny Ostrobiamskiej. Początek uro-

czystości wypadnie dnia 1 lipca rb.

wieczorem. Podczas następnych

dni odbędą się nabożeństwa z oko-

licznościowemi kazaniami, procesje

z racji Wielkiego Jubileuszu 1900
rocznicy od dokonania odkupienia

wiedniemi  referatami w  organi-

'zacjach społecznych oraz wielkie

' zgromadzenia. Na uroczystości

| marjańskie w Wilnie przybędą licz-
|ne pielgrzymki z całej Polski. Mi-

| nisterstwo Komunikacji przyznało

|najdalej idące uigi kolejowe. Szcze-

| gółowe informacje Archidiecezjalny

'lnstytut Akcji katolickiej w Wilnie

'przesiał do wszystkich Instytutów

l Akcji katolickiej w Polsce oraz u-

rodzaju ludzkiego, zebrania z odpo- dziela informacyj zainteresowanym.

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem z możliwoscią przelotnych de-

szczów i ze skłonnością do burz,
zwłaszcza w dzielnicach wscho-
dnich. Ciepło. Słabe wiatry zmienne.

DYŻURY APTEK.
w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejaka — ul. Wileńska Nr. 23 (telef,

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pehulaaka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróściekiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz
Snipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Nabożeństwo u Św. Trójcy.
Wczoraj o godz 11 odbyło się w ko-
ściele Św. Trójcy przy ul. Domini-
kańskiej nabożeństwo na intencję
wyborów, urządzone staraniem Na-
rodowego Komitetu Wyborczego.
Mszę św. odprawił ks. kanonik Leon
Żebrowski, który następnie wygłosił
piękne i pełne podmiosłych myśli
kazanie, w którem przedstawił ko-
nieczność tak w życiu jednostek, jak
i zbiorowem panowania wyższych
celów i dążności, oparcia życia na
zasadach boskich, przeniknięcia go
duchem miłośc. W. życiu zbioro-
wem prawo powinno być drogo-
wskazem, a dobro ogólne prawem.
Naturainą podstawą życia zbioro-
wego jest naród, który jest powo-
łany do spełnienia dziejowej roli,
przeznaczonej riu przez Opatrzność.
Każdy członek narodu powinien po-
czuwać się do pracy społecznej.
Tak więc w chwilach takich, jak wy-
bory do parlamentu lub ciał samo-
rządowych, chwilach, decydujących
dla kształtowania się losów całości
narodu, bądź jego części — nikt nie
powinien uchylić się od spełnienia
obowiązku narodowego.

Na nabożeństwie byli obecni
członkowie Narodowego Komitetu
Wyborczego.
— Uroczyste nabożeństwa w „Ma-

rianum', Wczoraj o godz. 8 zrana
w Ostrej Bramie odbyła się pierwsza
Mszą św. na intencję Instytutu Apo-
stolskiego Maryi Dziewicy Niepo-
kalanej, Królowej Korony Polskiej.
Nabożeństwo odprawił przed cudow-
nym obrazem Matki Boskiej Ostro-
bramskiej ks. Gramz, w obecności
władz i członków „„Marianum“.

-— Procesja z Oszmiany w Wilnie.
Wczoraj zrana przybyła do Wilna
pieszo olbrzymia procesja z Oszmia-
ny. Gorliwi pielgrzymi, po wysłu-
chaniu nabożeństwa, wyruszyli do
Kalwarji, by obejść drozki Męki
Pańskiej. Obchodzenie Kalwarji za-
kończyło się późno wieczorem. Bez-
pošrednio po tem procesja udałą się
w drogę powrotną do Oszmiany.

Z MIASTA.

— Budowa mauzoleum królew-
skiego posuwa się naprzód: Wi tych

dniach zakończone zostały prace
konstrukcyjno-budowlane w  pod-
ziemiach katedry, gdzie, jak wiado-
mo, stanie mauzoleum ze szczątka-

mi królewskiemi Aleksandra—oraz

Elżbiety i Barbary Radziwiłłówny i

sercem Władysława IV. Po założe-
niu kilkakrotnych izolacyj i nadto

zabezpieczeniu ich od działania

wody ; wogóle wilgoci, wybetono-
wano ściany, tworząc z podziemi

coś w rodzaju dużej skrzyni żelbe-

towej.
Pozostaje obecnie

Dai

tyikc deko-
racja wnętrza, imstalacja światła

itp. urządzenia, jak wmurowanie

kraty, wykucie schodów, ułożenie

posadzki.
Jednocześnie z temi pracami

rozpoczną się roboty nad układa-

niem posadzki w kaplicy św. Kazi-

mierza.
'W/ obecnej chwili komitet zasta-

nawia się nad rodzajem tej posadz-

ki, bo ocalałe z powodzi w 1931 ro-

ku kafelki w większości wypadków

są zniszczone i przeważnie nie na-

dają się do powtórnego użycia. Stąd

więc zaszła konieczność ułożenia

posadzki z nowych kafelek,
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Nie wolne handiować w

niedzie'ę. Mimo kar nakładanycł
na handlarzy i kupców, trudniących

się handlem w święta i niedziele,
€o tydzień notowane są wypadki
handlu niedzielnego. W dniu wczo-

rajszym na terenie miasta sporzą-

dzono 17 protokułów karnych ze
nieprzestrzeganie godzin handlu

w niedziele. Zaznaczyć należy, i:
wszystkie protokuły za handlowanie
w niedzielę sporządzeno kupcon

narodowości żydowskiej.j

kr

 

—  Dozorcy mają czuwać nad
mieszkaniami letników. Wobec tego,
"že z nastaniem lata mieszkańcy

| Wilna wyieżdżają licznie na letniska,
| pozostawiając mieszkania bez nale-

żytej opieki, organa policyjne zwró-

ciły na ten stan rzeczy znaczną uwa-

gę. Polecono dozorcom domowym

zwiększyć czujność nad lokalami,

których właściciele znajdują się po-
za miastem.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Roboty przy budowie kostki

kamiennej na ul. Niemieckiej raźnie

posuwają się naprzód. (W począt-
kach przyszłego tygodnia  spro-

wadzona zostanie maszyna wało-
wa do umacniania nawierzchni,
poczem nastąpi już układanie kost-

ki. Wykończenie budowy jezdni na
ul. Niemieckiej spodziewane jest w
ciągu najbliższych dwóch tygodni.
— Nowy transport klinkieru, W.

pierwszych dniach przyszłego ty-

godnia ma nadejść do Wilna tran-

sport klinkieru z Izbicy w ilości
dwóch wagonów. Pierwsza część za-

mówionego transportu została już

dostarczona i jest obecnie zgrupo-

wana w pobliżu Ostrej Bramy. Za-

raz po przybyciu dalszego klinkieru
rozpoczęte zostaną roboty przy

zmianie nawierzchni na odcinku zaj-
mowanym przez kaplicę Ostrej

Bramy.
SPRAWY WOJSKOWE.

—Kto staje dziś do poboru? Po-
bór rocznika 1513-go zbliża się już
ku końcowi. Dziś, 4 bm. do prze-

się wszyscy mężczyźnu urodzeni w

roku 1913-ym z nazwiskami, rozpo-
czynającemi się na literę 5, zamiesz-

kali na terenie I komisarjatu P. P.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Wi Stow. Kupców chrześcijan.
We środę o godz. 20-ej w lokalu

Stowarzyszenia Kupców i Przemy-

słowców Chrześcijan w Wilnie przy

ul. Bakszta 11, odbędzie się spra-
wozdawcze zebranie z odbytej dele-
źacji do ministerstwa Skarbu.

Na porządku dziennym bardzo

ważne zagadnienia,  obchodzące

ogół kupiectwa. Na zebranie zapra-

sza się 1ównież i kupców niezrze-

szonych w Stowarzyszeniu.
— Z Tewa Eugenicznego. (Walka

ze zwyrodnieniem rasy) 7 bm. w

Ośrodku Zdrowia (Wielka 46) dr. J.

Genzel wygłosi odczyt na temat

„Alkoholizm jako czynnik zwyrod-

nienia rasy”. Początek o 6 i pół w.

Wstęp wolny.

ul. Wileńskiej 33 organizuje
zebrań dyskusyjnych, na których ma

być poruszona sprawa podniesienia

stanu gospodarczego Wileńszczyzny.
W. 1amach powyższych zebrań

dyskusyjnych dnia 5 czerwca o godz.

19.30 będzie wygłoszony przez p.

4-га Janusza Jaśmina odczyt na te-
mat: „Możliwości rozwoju iniarstwa

na Ziemi Wileńskiej" oraz odczyt p.

inż. A. Kropiwnickiego: „O potrze-
bie meljoracii".

Wstęp wolny i bezpłatny. Oso-

bne zaproszenia rozsyłane nie będą.

Przed meczem Polska — Włochy.
Zarząd P.Z.L.A. potwierdził pro-

pozycję Włoch na rozegranie w dniu

17 b. m. międzypaństwowego meczu

lekkoatletycznego Polska —Włochy.
Mecz odbędzie się w jednem z wło-
skich miast.

W, każdej konkurencji startować
będzie po zawodników z każdego

państwa. Punktacja: 4 — 3 — 2 —1

pkt., w sztafetach — 3 i 1 pkt.
Dotychczas uzgodniono następu-

jący program spotkania: biegi pła-

skie na 100, 400, 1500 i 5000mtr.,

płotki 110 i 400 mtr., skoki wdal i

wzwyż, rzuty oszczepem j dyskiem.

Skład naszego zespołu zostanie

ustalony w przyszłym tygodniu.
Nieuzgodnione są jeszcze nast.

konkurencje: Włosi proponują szta-

fetę 4X100 mtr., my wolimy sztafe-

tę szwedzką lub olimpijską. Włosi

proponują rzut młotem zamiast ku-

lą, P.Z.L.A. obstaje przy kuh. Wre-

szcie Włosi pragną mieć w progra-

mie trójskok zamiast tyczki, P.Z.L.A.

zgadza się ewentualnie na trójskok i

ma tyczkę, ale nie godzi się na sam 
Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI. JOŁAG

trójskok.
„Komisja Trzech” P.Z.L.A. ob-

 

ślądu (Bazyljańska 2) winni zgłosić |

> DEIEBNIK MIGREDMI ||

Eksportacja Ś. p. Sławka Ottowicza.
Wczoraj o godz. 5 wieczorem

odbyła się eksportacja zwłok tra-
gicznie zmarłeżo ś. p. Sławka Otto-
wicza. Eksportacja nastąpiła z do-
mu żałoby przy ul. Królewskiej 5

do kościcia św. Anny. Zwłoki od-
prowadził ks. prof. Świrski.

Dziś zrana odbędzie się pogrzeb
ś. p. zmarłego na cmentarz Rossa. j urzędników państwowych odbyli się wiec|

) sanacyjnej „Dekady“.

Wiec „Dekady“ w sprawie...
wolnej miłości...

W dniu 30 maja w Warszawie w sali

O wie'v tym ielje-

AROGANCJI ЗОВа ЛОа tonista jednego z pism warszawskich zdaje

| następujące sprawozdanie:
SPRAWY LITEWSKIE.

— Zebranie Litewskiego Tow.
Naukowego. W dniu 26 i 27 maja
odbyło się doroczne zebranie Lit,
T-wa Naukowego. Do zarządu T-wa
weszli: ksiądz K. Czybiras, adw. A.
Juchniewicz, dyr. P. Karazija. K.
Staszys, ksiądz A. Wiskoat, B. Untu: |
lis i M. Untulis. Nowy zarząd jest
ekspozyturą Tymczasowego Komi-
tetu Litewskiego.

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w Ogrodzie po-

 

Bernardyńskim, Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.|
ukaże się na scenie Teatru Letniego do-

skonała współczesna sztuka W. Szkwarki-

na pt. „Cudze dziecko”, w świetnem wy-

konaniu całego zespołu, z p. S. Zielińską w

roli głównej. Ceny propagandowe.

Jutro o godz. S m. 30 wiecz. „Małżeń-
stwo i jazzband”.

— Teatr Muzyczny „Lutpia*, Wystę-

py Janiny Kulczyckiej. Dziś, w dalszym
ciągu wspaniale wystawiona wartościowa

operetka Granichsiaedtena „Or'ow', która

odniosła wielki sukces artystyczny. W roli
głównej wystąpi Janina Kulczycka, w oto-

czeniu najwybitniejszych sił zespołu arty-

stycznego z Halmirską, Dembowskim, Do-
mosławskim, Szczawińskim i Tatrzańskim
na czele.

Wielkiem urozmaiceniem widowiska

będą produkcje taneczne w wykonaniu pri-

'| mabaleriny M. Martėwny i całego zespołu
baletowego.

Ceny letnie.

ulg biletowych.

— Teatr Objaedowy — gra w dalszym

ciągu doskonałą komedję Z. Geyera p. t.

„Kobietka z eleganckiego świata- — dziś

w Bielsku, jutro w Białowieży.

Akademicy korzystają z

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 4 czerwca 1934 r.
6.30: Czas. Muzyka. Dzien. por. 11.57:

Czas. 12.00: Hejnał. Kom. meteor. Przegl. prasy. 12.10. Puccini — „CYGANERJA” —
«pera (płytyj. Dzien. poł. Wiad. o ekspor-
cie i giełda roln. 15.50: Pogad. łowiecka
16.00: Koncert. 16.45: Recitai śpiewaczy

"17.00: Progiam dla dzieci. 17.15: Koncert
kameralny. 18.00: „Jak możnaby przedłu-
żyć wakacje” — pogad. 18.15, Muzyka z
płyt. 18.20: Aud. żołnierska. 18.45. Pogad.
B. Winawera, 19.15: Koncert dla młodzie-
ży (pyty) Wil. Kom. sport. Sport. „Myśli
wybrane . 20.02: „Pochwała entuzjazmu—
telj. 20.12: Muzyka lekka. Dzien. wiecz.
21.00: Transm. z Gdyni. Codz. odc. pow.
21.12: Koncert. 22.00: „Dwie nowe powieś-
ci'—felj. 22.15: Muzyka tan. 22.45: „Pro-
gram inwestycyjny miasta Wilna'* — pogad.
wygł. inż. Henryk Jensz, vice-prezyd m.
Wilna 23.00: Kom meteor.

 

Większa kradzież w autobusie
Z. Karnickiemu - Smoleńskiemu

(Antokol 44) w autobusie, kursują-
cym na linji Antokol — W, Pohu-
ianka, skradziono z kieszeni portiel
z zawartością 1125 zł.

KRONIKA POLICYJNA.
— Coraz więcej podrzucanyci

dzieci, Ostatniu wzmogło się na te-

renie Wilna podrzucanie azieci, Są

to przeważnie dziec w wieku od
dwóch do 4 lat, od których trudno się dowiedzieć, gdzie mieszkają i

ODCZYTY. jak się nazywają. Najczęściej dzieci

—Mozliwości rozwoju Iniarstwa. podrzucane są w pobliżu

Stowarzyszenie Techników Polskich opieki społecznej: w nadzien,

ilnie, lokalu własnym przy starczone

W. Wiledacej: 33 arfanizuj Cykl | miejskich. Pozziem notowana obec-

lokalu
że do-

zostaną do przytułków

nie jest wzmożona ilość petentów-

rodziców, proszących w opiece spo-

łecznej o ulokowanie ich dzieci w

przytułku, gdyż w domu znajdują

się one w skrajnej nędzy, stale gło-

dni, nadomiar złego w warunkach

zagrażających zdrowiu,

o zdradę, oblał ją kwasemsiarcza-

nym.  Poparzoną przewieziono do

szpitala. Okrutny mąż zbiegł.

 

SPORI
(Dokończenie ze strony 3-ej).

serwować będzie w ciągu najbliż-
szych dni formę czołowych naszych

zawodników. A w dniu 3 b, m. w ra-

mach meczu A,Z.5. — Warszawianka

(o drużynowe mistrzostwo MWarsza-

wy) odbędą się zawody eliminacyjne

w kilku konkurencjach.

ZYGZAKI.

— Sędziowie lekkoatietyczni w

Wilnie celem podniesienia poziomu
sportowego klasy „C” ofiarowali
nagrodę przechodnią klubowi, który
zdobędzie najwięcej pierwszych
miejsc w mistrzostwach Wilna.

—Najbliższa imprezą lekkoatle-
tyczną w Wilnie będą zawody 10 b.
m. w parku sportowym. Będzie to
tak zwany dzień P. Z. L. A.
— Niemcy o puhar Davisa grać

będą w następującym składzie:Cram,
Denker, Nourney i dr. Tiischer. Mecz
odbędzie się 8—-10 b. m. w Paryżu z

Francją.
—Sievert rzucił dyskiem 48.28,

kulą 15.05, oszczepem 62.05. Forma
Sieverta od zawodów poznańskich
znacznie się poprawiła.

— Obłał żonę kwasem siarcza-!

nym. Niejaki Kamień (ul. Ostro-

bramska 20), podejrzewając żonę

1 kkać: tw. Zklińenia Międzynaro-
dowego «Liga».

Ref. Praktyk Zagr. W ciągu dni
najbliższych przyjmuje kol. kol.
którzyby reflektowali na wyjazd za-
śranicę celem spędzenia tam wa-

į kacyj — na zasadzie wzajemnej wy-
j miany rodzinnej, Warunkien: wyiaz-
jdu jest udzielenie gościny na taki
|sam okres czasu i na takich samych
| warunkach akademikowi z zagrani-
lcy — w Polsce.
| - Jednocześnie są przyjmowane
joferty osób, któreby pragnęły na
|okres wakacyjny zaprosić do swego
| domu studenta obcego państwa.
| Rei. Turystyczny podaje do wia-
| domošci, že w dn. 4 czerwca 1934
|zamyka listę uczestników wyciecz-
ki do Bułgarji i Jugosławii.

(Siedziba „Ligi“ miešci się przy
ul. Mickiewicza 22-2; tel. 14-12.
|Godz. przyjęć od 16 — 18,

(LONDYN - KAP)
' niesień
skandynawskich, Stalin i szereg in-
nych dostojników sowieckich podpi-
sali dekret, na mocy którego poję-
cie Boga ma być usunięte z Rosji w
ciągu trzech najbliższych lat. „Na
dzień pierwszy maja 1937 roku —
głosi owo rozporządzenie tery-
torjum Unji Sowieckiej ma być u-
wolnione od wszelkiego Boga. Wy-
obrażenie Boga, które jako pojęcie
średniowieczne dostarcza sposobno-
ści do ucisku robotników, winno
być wyśnane z granic państwa so-
wieckiego“. (W  ciąśu pierwszego
roku tej „wojny z Bogiem' mają być
zniesione wszelkie religijne zakłady
wychowawcze a członkowie stowa-
rzyszeń i związków: religijnych będą
pozbawieni kart żywnościowych, a
więc zostaną skazani na śmierć gło-
dową. W. drugim roku kampanii
akcja bezbożników zwróci się prze-
ciwko religijnej atmosferze życia
rodzinnego, któremu mają być za-
szczepione zasady  „rozumowego

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tsbeie, zaproszenia aflsze
okólniki piakaty, bilety wizytowe
Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

Wediug do-

 

 

 i WYPADKI
| — — Samobójca, który się sam ra-
|tuje, Wi dniu wczorajszym z mostu
|Zielonego do Wilji rzucił się w za-
miarach samobójczych Wacław Kun-
|cewicz, szer. 5 p.p. leg. Zanim po-
wiadomiono policję i Pogotowie,
Kuncewicz, widząc, iż pomoc nie
Iprzybywa i niechybnie znajdzie
śmierć w nurtach rzeki, począł pły-
nąć do brzegu i nim przybyła łódź
ratunkowa, znaleziono niedoszłego
samobójcę na brzegu rzeki zupełnie
zdrowego. Powód zamachu samo-
ibójstwa bada żandarmerja.

Genjaline, nledeścigniona

bohaterka filmu „Csibi*

lał

UWAGA. Naj-
większa sensa-
cja doby obe-

enejl

ОО

dzienników angielskich i:

I
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Najmodniejsza kobiets, naj-
atrakcyjniejsza gwiazda o
której d k. S mėwi cały

”

Wielki parlament otwarty! Za chwilę
rozpocznie się dyskusja na temat: „Mał-

żeństwa koleżeńskie zorganizowana

przez „Dekadę”. „,Dekada*? Aha! Tygod-

nik młodzieży sanacyjnej.

Spójrzmy na salę. Sama młodzież.

Prawie wszyscy z „Dekadą* w ręku (dar-
mo rozdawana) i zuaczkiem Legjonu Mł. w

„klapie”. Nastrój dość familijny. Tak ja-

koś wszyscy się znają.

W jednym końcu sali pod ścianą dziw-
nie młode twarze. Młode, — no tak
przecież na rękawach jeszcze się nosi tar-
cze z numerem gimnazjum. Coś to wygląda

na 7-mą klasę, nie więcej. Chłopaki roz-

rośnięte, ale twarze jakieś tępe, piaskie.

Na twarzy rozpalona ciekawość, Pozatem
dużo studenckich czapek.

Wśród wielu głów dostrzegamy jedną,

jakąś bardzo jasną. Czy platynowa blon-
dynka? Chyba nie, Włosy cudownie siwe.

Krótkie, starannie zondulowane. Co robi
tutaj staruszka? Czyżby chciała zadoku-
mentować swą solidarność, z tą żądającą

Nowy dekret Stalina w sprawie walki
a religią.

ateizmu”,
Chrześcijaństwo w Rosji bolsze-

wickiej czeka zatem nowy okres
bolesnych prześladowań i doświad-
czeń, ale wodzowie bezbożriego ko-
munizmu w tej walce z Jezusem

Chrystusem nie odniosą zwycięstwa,
jak nie odniosło go pogaństwo ceza-
rów rzymskich. Czasy udręki i cier-

pień przeminą a z ofiarnego posiewu
krwi zrodzi się nowy triumi od-
wiecznej Prawdy i Sprawiedliwości.

 

Przypadek i systematyczność
W GRZE NA LOTERJL

Od czasu do czasu ukazują się w prasie
wiadomości, o tych, którym się poszczęściło
na loterji i wygrali jakąś wielką wygraną.
i czasami dowiadujemy się z pewnem zdzi-
wieniem od nich samych, że przypadek
zdecydował o tem, że grali i wyśrali.

Weźmy dla przykładu zdarzenie z p.
Kozłowską z Łodzi,  wspoiwłaścicielką
ćwiartki losu, na który padł miljon. Kole-
żanki namawiały ją, by kupiła z niemi
ćwiartkę do spółki, a ona się temu opie-
rała. Nic w tem dziwnego! Ciężko pracu-
jąc cały dzień, zarabiała zaledwie 135 zł.
miesięcznie, więc nie chciała wydać kilka
złotych na „głupstwa”, jak sądziłar Wtem
kolektorowi wyleciał los z ręki i upadł jej
pod nogi. To zdecydowało. Ale źdyby ko-
lektorowi los nie wypadł?  Tamte panie
byłyby grały i wygrały, bo były zdecy-
dowane grać, a ona zostałaby na lodzie.
Jakżeby tego żałowała po niewczasie!

Albo weźmy znany przykład z Mie-
chowa. Pewna pani namówiła znajomeg>
adwokata, by kupił ćwiartkę tego samego
losu, na który ona grała. Adwokat syste-
matycznie swoją ćwiartkę w każdej klasie
odnawiał, a ona w czwartej klasie nie od-
nowiła. Adwokat wygrał 10.000 zł, a ona
nie. Z pewnością teraz tego żałuje.

Trzeba przyznać, że w obu tych wy-
padkach za duże pole pozostawiono przy-
padkowi, z których jeden był dla grającej
pomyślny, drugi nie. Tymczasem loterja
wymaga gry systematycznej. Zdrowy ro-
zum uczy, że więcej szans wygiania ma ten,
kto gra systematycznie, niż ten, kto przy-
padkowo kupi los.

Więc pamiętajmy zatem, że 19 czerwca
rozpoczyna się ciągnienie pierwszej klasy
30-ej Loterji i trwa cztery dni. Główna
wygrana wynosi 100.000 zł, a wogóle jest
w tej klasie 12.080 wygranych na łączną

usankcjonowania rczpusty, miodzieżą?

Jest i mama z córką. Tylko jedno py-

tanie: Czy to postępowa córka mamę przy”

prowadziia, aby uświadomić ją, co myśli
miodzież o dawnej moralnośc i małżeń-

stwach, czy też mama, może czionek Ligi

reiormy obyczajów, zabrała ją, jakby na

iekcję poglądową. Bo tak bacznie obser-

wuje, chyba połowa obecnych -- czy przy-

| padkowo to nie „małżeństwa koleżeńskie",

a druga połowa — to

„Chcieliby, a boją się..*

Może się odwszą po tym parlamencie...

No, bo jeśli widzi się przemawiającą taką

chudą wymokią panienkę, zabierającą głos

z ramienia Ligi reiormy obyczajów i agitu-

jącą za „maižeūstwami kaležeūskiemi“, to

jakaś niedoważona pensjonarka gotowa jest

uwierzyć tej damie, która swój autorytet

popiera czapką studencką. Mówi cicho,
nazbyt pięknie, ale irazesowo. Do uszu

słuchaczów wpadają zdania: „..Odbywa się

już zmiana psychiki społeczeństwa w od-

niesieniu do kwestji seksualizmu... Kobietę

„trzeba uodpornić, zreformować pojęcie mo-

ralnošci“. Trzeba postępu, posiępu, bo każ-

| dy krok naprzód, każdy wyłom w starych
| zwyczajach będzie szczeblem  raprzódi...

| itd, Wiązać się na całe życie? A co bę-

dzie, jeżeli jest niedobór iizyczny?  Tra-

gedja! I dlatego trzeba próbować, próbo-

wać tak długo, aż się znajdzie odpowied-

niego.

Można i tak, prawda?

im więcej irazesów, ordynarnych na-

paści na Kościół, na religię, moralność, tem
brawa większe prelegent otrzymywał.

Wyskoczył sobie up. taki p. Jerzy

Radwański, ręce wsadzii do kieszeni, rzu-

cił spojrzenie po sali i... zagrzmiał. Mówił

bardzo głośno — eż ktoś rzucił dowcip,

żeby głośniej, bo nie wszyscy słyszą, A on

ział nienawiścią do Kościoła, zeligji, odzie-

rai małżeństwa w kościele zawierane z

wszelkiej wartości. Czego tam nie było.

L.. „czas skończyć ze zgnilizną małżeństw

ołtarzowych, wyrwać kobietę z betów, w

które wepchnął ją Kościół... Rozpada się

strupieszały pełen przesądów Kościół Ka-

tolicki.. Dosyć matactw i oglupiania ludzi,

trzeba z tem skończyć”. — Przemówienie

utrzymane w swoistym stylu.

Idjotyzmy, które swą naiwnością nawet

rozśmieszały niekiedy słuchaczów, nada-

wały się doskonale dla jakiegoś mówcy

ich smatorzy.

 

agitatora na zebraniu bezbożników  so-

wieckich.

A gdy z oburzeniem zaprotestował

przeciw bezczeszczeniu religii i przekonań
p. Elster (nie student), wyšmiano go. Gdy

wołał:
— Czy jesteście Polakami-katolikami?

— padały okrzyki:

— Nie! — Tak wołali przedewszyst-

kiem ci smarkacze z tarczami na rękawach.

Bezstronnego widza irytowala ta głupa-

ta i ten dziwny nastrój, który panował na
sali. Zebrała się grupa młokosów, która

przyszła dyskutować nad „budową nowej

moralności" i domagać się usankcjonowa-

nia — rozpusty. I chociaż były głosy spo-

kojne, rozsądne (pp. Werner i Otwienow-

ski), w wielu poruszonych kwestjach mają-.

| ce rację, mniej przypadły słuchaczom do

| gustu.

Dyskusja, która organizotorzy chcieli
widzieć na bardzo wysokim poziomie, mia-
ła poziom więcej niż niski, a przedewszyst-

kiem toczyła się w nieodpowiedniem towa-

rzystwie. Niedowarzone  pensjonarki, stu-

denterja — ta młodsza. No, ale to wszyst-

|ko przeciez Legjon Młodych, „Dekada* i

„Straż Przednia”. Objaw zrozumiały i nie

dziwimy się temu. Wiemy, że do zdrowej sumę 1.595.200 zł. Wygrają tylko ci, którzy|moralnie większości młodzieży polskiej ka-
mają los. 27063—0
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DZIš PREMJERAI

ANCISZ

Dziś ostatni dzień
wszymMae Qest -

w ostatniej potężniejszej swej kreacji

„. SKANDAL w BUDAPESZCIE
Rola główne męskie: SZEKE SZAKALI I PAWEŁ HGRBIGER.

w najno-

j wały w „Dekadzie* głoszone nie trafią!

l

 

KA GAAL

Nad program: Najnowsze aktualja:

„eJestenAniolon“
Nad progrem: Atrakeje. Poezatek cd godziny 2 ej.

PRZED MATURĄ
Chluba prod. czeskiej, od-
tworz. drastyczne bolą-
czki awazej młodzie-

y.

JUTRO PREMJERA.
 

KINO-REWJA

„COLOSSEUM"
GSTROBRAMSKA 5

tury

Bziś! Epokewy film
*ча arcydzieła litera-

rosyjskiej N.
w. Gogola

blorą: €rzybowska, Janowski I Borski.

 

 

REWIZOR
Na scenie: BALET, SPIEW, REWJA oraz aktówka studencka „Braterskie spodnia”. Udział

Uwaga: dla młedzieży dozwolone. CENY OŻ 25 GR.

Dziś SZTANDAROWY FILM POLSKI

NINIHANKA (OCZY CZARNE
KAMINSKĄ ra czele. Żywiolowe tańce | plesni cygańskie. Taj

 

Splaw, muzyka
resyjskie W roliał gen:

Jelny komik WLASTA
BURJAN.

ROSYJSKI CHÓR SEMIONOWA z uiubiorą
wykonaw»czynią romansów cygańskich OLGĄ

l Syberyjskie. Dynamika zdjąć. Nad program:
Aktuelne dodatki dźwiękowe

 

w najzdrowszej części Antokol:

Informacji udziela  Ktopraśsie warny drewniany domek
la, powinien zapi-

sać się do organizującej się Spółdzielni Mieszka-
niowej, zadeklarowując sumę jaką wpłacić może

Bank“Antokolski

Mieszkanie dla małej
rodziny, mogące zastą-
pić letnisko, wolne od
podatku lokalowego, 3
pok. z kuchnią b. ciepłe,
suche, słoneczne. Elek-
tryczność, piwnica i

| pralnia z wanną. Soko-
Bonnes  

Foczątek seansów o godz. 4, 6, 8 I 10,15. W dnie świąteczne od godz. 2-ej.

Ez

NAGRA

UR DINSERRAOCĄDAOKE

| Francaise cherche place
a la campagne pour I'etć

Z rozmówek kawiarnia»
nych.

— Jaka jest różnica
między mężem stanu,
a sanatorem?
— Nie wiem...
— Mąż stanu chciałby

wszystko zrebić dia kra-
rófórences, Ja-

 
 

— Finlandzki lekkoatleta Рега- E 20 (Zwierzyniec — za| В: Ju, a sanator chce, żeby
sala skoczył wzwyż 2 mtr. 0,5 cmtr. Zamkowa 18. si 80 624| giellońska 9<-13, 6504 a wszystke @@
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