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„Dziennik Wileński" wychodzi     

 

We wtoręk 26 czerwca o godz. 8 rano odbędzie się w kościele św. Ja-
kóba w Wilnie żałobna msza św. za spokój duszy

4, Ф Р, -

Dr. JANINY z WITKIEWICZÓW

MIKLASZEWSKIEJ
zmarłej w Warszawie w dn. id qzerwca.

© czem zawladamizją pogrążeni w głębekim smutku
Rodzice, mąż, córki, wnuki I rodzina.

sikóliadietie

Wyjazd p. Piłsudskiego.
P. A. T. komunikuje: wojewodę Jaszczołta i generałów
Dnia 24 bm. o godz. 23,25 wyje- Dąb-Biernackiego, Skwarczyūskie-

chał do Warszawy marszałek Pił- go iin.
sudski, żegnany na dworcu przez;

Powrót p. Prystora.
W dniu wczorajszym około godz. Równiez wczoraj pod wieczór

8-ej rano powrócił samochodem do : p. Prystor wyjechał ponownie z Wil-

Wilna z Litwy b. premjer, p. A.| na samochodem.

Prystor.

p. Miedziński ;ministrem?
Podobno p pos. Bogusław Mie- P. Miedzińsky miał sobie zastrzec

dziński otrzymał od p. premjera L.| tydzień czasu do namysłu.

Kozłowskiego propozycję objęcia Wiadomość tę powtarzamy, jako

Ministerjum Spr. Wewnętrznych. pogłoskę, za prasą warszawską.

Gun. Debeney w Warszawie.
polskiej towarzyszyli gościowi płk.
dypl. Kopanski i attachć wojskowy
przy ambasadzie francuskiej, gen.
d'Arbonneau. W chwili przybycia
pociągu orkiestra wojskowa odegra-
ła hymn narodowy francuski, Po
pizywitaniu się gen. Debeney przy
dźwiękach  marsza
przeszedł przed frontem kompanii

"nuszkiewicz i inni. Pózatem był per- |honorowej. Po krótkiem cercle w

sonel ambasady francuskiej z Laro- |salonach recepcyjnych dworca gen.

szem, a na peronie utawiła się kom- |Debeney odjechał do hotelu Euro-
panja honorowa 21 p. p. Od granicyfjpejskiego. :

Bankiet dla Prezydenta Lebruna.
PARYŻ įPaij. Ambasador RP w guer, wyżsi urzędnicy MSZ itd, Ze

Paryżu Chłapowski z małżonką wy- | strony polsziej uczestniczyli w obie-
dali bankiei na cześć prezydenta re-| dzie prezes polskiej akademii litera-
publiki Lebruna, w którym wzięli| tury Sieroszewski, wyżsi urzędnicy
udziai członkowie rządu z ministia-| ambasady oraz konsul generalny
mi Denain i Pietri na czele, przed-|Poznański. Po bankiecie odbył się
stawiciele korpusu dyplomatyczne-|raut, na ktory przybyli przedstawi-

WARSZAWA (Patj. Dziś o godz.
17,50 pociągiem z Paryża przybył
gen. Debeney, członek najwyższej
rady wojensej w t-wie swego adju-
tanta kpt. Mary'ego. Na dworcu po-
witali go wyżsi oficerowie sztabu
główneżo z szefem gen. Gąsiorow-
skim i zastępcą gen. Kordjan-Zamor-
skim na czele, d-ca OK I gen. Jar-

 

go, przewcdniczący senackiej ko-| ciele rządu francuskiego oraz świata
misji spraw zagranicznych Beren-| francuskiego i kolonii polskiej.

Min. Barthou w Jugosławii.
BIAŁOGRÓD (Pat). Minister

Barthou przybył dziś o godz. 17-ej
do poriu w Białogrodzie, gdzie po-
witali go członkowie rządu, posel-
stwa francuskiego, przedstawiciele

kolonjį francuskiej oraz członkowie
towarzystwa przyjaciół Francji i so-
koli. Miasto przystrojono flagami
francuskiemi i jugosłowiańskiemi.

 

Mistrzostwo Europy w szpadzie.
WARSZAWA (Patj. W niedzielę zwyciężyli szermierze szwedzcy 9:6.

przed południem w Dolinie Szwaj- Po zakończeniu finałowych walk
carskiej rozegrano ostatnie dwa fi- o drużynowe mistrzostwo Europy w
nałowe spotkania w szpadzie druży- | szpadzie rozpoczęto eliminacyjne
nowej o Liistrzostwo Europy. O| walki w szpadzie indywidualnej. Do
pierwsze miejsce waiczyły zespoły|walki stanęło ponad 40 zawodników.
Francji i Włoch. Walka była nie-|Walki eliminacyjne rozegrały się w
zwykle wyrównana i bardzo zacięta. |6 grupach, przytem 4 najlepszych z
Wyniie brzmiał 8:8, wobec czego | każdej grupy. zakwalifikowało się do
o pierwszem miejscu zadecydował| półfinałów, W. rozgrywkach tych
stosunek tiafień 34:36 na korzyść|sukces odnieśli zawodnicy polscy,
Francj. Francja zdobyła mistrzo-| gdyž 4 nasi szermierze, a mianowi-
stwo Europy, a Włochy wicemi-| cie Wodniecki, Małłysko, Zaczek
strzostwo. O trzecie miejsce wal-|i Sobik zakwalifikowali się do pół-
czyły Niemcy ze Szwecją. Łatwo|finału.

Lot okrężny dokoła Niemiec.
BERLIN (Pat), Dziś zakończył berlińskiego typu Fieselera. Trasa

się lot okrężny dokoła Niemiec. | 4-go dnia prowadziła w kierunku
O godz. 5-ej wystartowały 92 ma-, południowym przez Beyreuth. Re-
szyny, biorące udział w locie. O gensburg į Ainrin, a stąd samoloty
godz, 13,15 wylądowały na lotnisku| skierowały się do Berchtensgatten i
w Tempelhofie dwie pierwsze ma-| wróciły przez Monachjum i Bemberg
szyny grupy berlińskiej, a o godz.| do Berlina.
13,52 przybyły dalsze trzy samoloty

Zawody hippiczne w Akwizgranie.
AKWIZGRAN (Pat). W: niedzie-

lę rozpoczęły się w Akwizgranie za-
wody hippiczne z udziałem jeźdźców
polskich. Zawody nie miały charak-
teru międzynarodowego. Drużyny
polska i weżierska wzięły w nich
udział jako goście. W, konkursie o

nagrodę jubileuszową po dodatko-
wych rozgrywkach zwyciężył Wę-
gier Platthy Kpt. Ruciński na Ro-
xanie zajął 2 miejsce, Inni jeźdźcy
polscy znaieźli się na dalszych miej-
scach. W czasie zawodów padał
ulewny deszcz.

Bunt na kanonierce.
PARYŻ (Pat). Z Hawany dono-jw porcie Autilla. Wysłano oddział

szą: Załoga kanonierki „Cuba”, skła-|wojskowe, celetskajerzócih DGM.
dająca się z 12 ludzi, zbuntowała się - 

Telefon Redakcji,

Adiministracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 & 20-е),

codziennie.

 

   

 

   

Rewizje i aresztowania.
(felefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Torunia donoszą: w sobotę między godz. 10-tą rano

a 6tą wieczorem policja przeprowadziła szczegółową rewizję w iokalu

redakcji naródowego pisma „Słowo Pomorskie”, Aresztowano 4-ch re-

daktorów, między innemi red. Madejskiego, który przed paru tygodniami

został wypuszczony z więzienia.
W Skierniewicach aresztowano 30 członków Obozu N. R, a wśród

nich: Marjana Kobylarza, Bronisława Muszyńskiego, Zygmunta i Mieczy-

sława Szadkowskich, Henryka Sobolewskiego, Eugenjusza Morawskiego,

Wład, Kozę, Stanisława Kropiewskiego, Eugenjusza Nowakowskiego, An-

drzeja Kurnatowskiego, Antoniego Furmankiewicza, Maciejewskiego, La-

zęckiego, Derkowskiego, Opalę, Jastrzębskiego, Białeckiego, Samula, Mo-

krzyckiego, Jakubiaka. Wszyscy zostali zwolnieni prócz p. Kobylarze, któ

ry odsiaduje karę 5 dni za zakłócenie spokoju publicznego.
Liczną młodzież z Obozu nzrodowo-radykalnego, aresztowaną przed

kilku dniami w Pruszkowie i przewiezioną do Warszawy, obecnie zwol-

niono. Młodzież powróciła do domów.
WARSZAWA. W Krakowie zwolniono z pośród aresztowanych naro-

dowców 5 osób, w Zakopanem 2, w Nowym Tergu 2, w Skawinie 1, w

Chrzanowie 4, w Białej 6, w Bielsku 4, w Skoczowie 2, w Brzesku 7.

zagranicą 8 zł.

Zaburzenia
PARYŻ (Pat). Dzień wczorajszy

znowu zapisał się zaburzeniami w
niektórych miejscowościach  pro-
wincji.
W Lorient odczyt przewodniczą-

cego „krzyża ognistego”, płk. de la
Rocque, wywołał maniiestację ze
strony miejscowych komunistów i
socjalistów. Szarżowała kawalerja,
przyczem wiele osób odniosio rany.
Policję obrzucali lewicowi maniie-
stanci kamieniami. Do dalszych roz-
ruchów doszło na bulwarze Jauresa,
śdzie tłum był na chwilę panem sy-
tuacji Straż ogniowa starała się
rozproszyć tłum przy pomocy sika-
wek, lecz maniłestanci poprzecinali
węże gumowe. Kawalerja szarżowa-
ła, wielu rannych musiano odwieść

 

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

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

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

ALTEA Я

Ogloszenia

We Francji
"do szpitala Maniiestantom udało
‚ 51е wedrzeć do kina, w którym od-
|bywał się odczyt; wywiązała się
| bójka, przyczem poważnie zniszczo-
no urządzenie kina. Walki trwały
|do późnej rocy. Niszczono ławki i
drzewa uliczne. Aresztowano około
100 osób, a tyleż jest rannych.

Również w miejscowości Anzin
doszło do maniiestacyj ulicznych z
okazji 200-letniej rocznicy odnale-
zienia złóż węglowych. Tłum zgro-
madził się przed teatrem, gdzie od-
bywał się obchód, któremu nadano
charakter polityczny. Przybyłą po-
licję zaatakowano krzesłamii
mieniami. Dopiero około północy
nastąpiło uspokojenie. Aresztowano
kilkanaście osób.

generalskiego |

działaczy narodowych.

Jak już donosiiiśmy, aresztowani
w nocy z 16 na 17 b. m. narodowcy

zostah w nocy: z piątku na sobotę

przewiezieni z aresztu centralnego
przy zaułku św. Ignacego do więżie-

nia na Łukiszkach, Przed przewie-

zieniem na Łukiszki aresztowani z0-

stali przesiuchani przez sędziów

śledczych. Członków sekcji młodych

Stronnictwa Narodowego  przesłu-

chiwał sądzia Kawecki, narodowych
radykaiów — sędzia Gorzuchowski

i narodowych socjalistów — sędzia

Szelking.
Aresztowanym zarzuca się prze-

stępstwo przewidziane w art, 165
K. K., czyli udziat w związku, które-
go istnienie, ustrój lub cel ma pozo-
stać tajemnicą wobec władzy pań-
stwowej. Niektórym zarzuca się
również przestępstwo z art. 154 K.,

 
 

Sanacyjna „Republika' łódzka
donosi, że Ministerjum Spraw We-
wnętrznych poa kierunkiem p, pre-|
mjera Leona Koziowskiego przystą-|
piło już do organizowania dwuch|
obozów izolacyjnych i do obsadzania!
posad kierowników: tych obozów.

Regulamin wewnętrzny „obo:
zów' ustali p. Kozłowski, jakomini- |

P. Janusz Jędrzejewicz.j
Katolicks Agencja Prasowa po-|

daje:
Jesteśmy głęboko zasmuceni, ja-|

ko Polacy - katolicy, dowiedziawszy
się z pism codziennych („Gazeta Pol;
ska“ z dn. £3 czerwca b. r.), że pan
Janusz Jęd.zejewicz, który do nie-,
dawna piastował wysoki urząd w,
Polsce i dziś jeszcze jest na widowni|
politycznej, wyrzekł się wiary swych|
ojców i rozwiódł się z dotychczaso-
wą prawowitą małżonką, aby pojąć
inną, (KAP).

Wybory w Warszawie
W słerach decydujących posta-

nowiono ostatecznie, że wybory do
Rady Miejskiej m. Warszawy odbę-
dą się najpóznie; w ciągu dwuch mie-
sięcy.

Ż oświadczeń, jakie padają z ust
odpowiedzialnych kierowników sa-
morządu stołecznego, należy wnio-
skować, iż termin wyborów ustalony
został na drugą połowę sierpnia r. b.

Procesy © redukcje.
Do warszawskiego Sądu Okręgo-

wego wpłynęło już kilkanaście po-
wództw b. pracowników  instytucyj
miejskich, zwolnionych z posad
przez Zarząd komisaryczny. Trzech
byłych kierowników sekcyj w wy-
dziale ewidencyj ludności wystąpiło
o uznanie za nieważne decyzji dyscy
plinarnej, demagają się on; wysokichi

į odszkodowań za redukcje. i

 

|

 

DRUKARKIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszeikle roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze
okólniki plakaty, bliety wizytowa

Ceny konkurencyjne,
WILNO, MO WA 1. TEL. 12-44 j miejskim stanowi 10 proc.

| wej liczby radnych : nie może być

 
 

POETĘMI — SO оо

WARSZAWA. Zwolniono pp.: Zawadzkiego i Bratka.

KRAKOW: Zwolniono pp: kpt. rez. Pawłowskiego i Heybowicza.
PŁOCK. W ub. sobotę aresztowanow Płocku 8 narodowców. Trzech

z nich: (pp.: Jezierskiego, Krzysztofiaka i Drabika) zwolniono we wtorek,

trzech dalszych (pp.: Wierzbickiego, K. Nowaka i Antczaka) w środę.

W areszcie pozostają jeszcze pp.: L. Rudowski i G. Nowak.

SOSNOWIEC. Zwolniono tu wszystkich, poprzednio aresztowanych

Los aresztowanych narodowców.
Ką czyli nawoływanie do popełnia-
nią przestępstw.

Wobec zajęcia się sprawą przez
władze sądowo - śledcze, aresztowa-
ni wyszli z dyspozycji władz admi-
nistracyjnych i znajdują się obecnie
w dyspozycji prokuratora przy Są-
dzie Okręgowym. Przy postępowa-
niu stosowane kędą przepisy Kodek-
su Postępowania Karnego, a nie
przepisy dekretu o miejscach odo-
sobnienia.

Obecnie przebywają w więzieniu
na Łukiszkach następujący człon-
kowie sekcji młodych Stronnictwa
Narodowegu: red. Kownacki, Paca-
nowski, Drozdowski, Wardejn, Łoch-
tin, Karościak, Ślesicki i Średnicki,
oraz członkowie pantji narodowo-
socjalistycziiej: Rekść, Gliński,
Iwaszkiewicz i Sperski,

- „„ Organizowanie obozów izolacyjnych.
ster spraw wewnętrznych, w poro-
zumieniu z p. Michałowskim, mini-
strem sprawiediiwości.

Gdzie „obozy* będą się znajdo-
wały, — o tem jeszcze brak urzędo-

wych wiadomości.
Wiadomość powyższą podajemy

na odpowiedzialność pisma sanacyj-
nego. „| ZAKЁ

Regulamin wyborczy.
do zarządów miejskich,

Jak już imtormowaliśmy, ogło-
iszono w „Dzienniku Ustaw* rozpo-
rządzenie ministra spraw wewaę-
trznych z d. 13 b. m. w sprawie re-
gulaminu wyborczego do zarządu
miejskiego,

Prezydenta miasta, wiceprezyden-
tów, burmistrza, wiceburmistrza 1
ławników wybierają radni w głosowa
niu tajnem zapomocą kart do głoso-
wania 1 kopert, Konieczna jest obec-
ność więcej. niż połowy ustawowej
liczby radnych Wybory członków
zarządu miejskiego zarządza w mia-
stach riewydzieionych starosta po-
wiatowy, w miastach wydzielonych
wojewoda, w Warszawie minister
spraw wewsętrznych. Akt wyborczy
rozpoczyna się od zgłoszenia kandy-
datów przez radnych.
Przy wyborach prezydenta miasta,

wiceptezydentów, burmistrza, wice-
burmisirza głosowanie odbywa się
na: poszczególnych kandydatów, przy
wyborach iswników na listy kandy-
datów. Za wybranego na prezyden-
ta, wiceprezydenta, burmistrza albo
wiceburmistiza uznaje się tego z
pośród kandydntów, który uzyskał
taką ilość ważnych głosów, jaka
cyfrowo odpowiada conajmniej poło-

wie plus 1 ustawowej liczby rad-
nych. Jeżeli żaden z kandydatów nie
uzyskała wymaganej większości, na-,
stępuje głosowanie ściślejsze.

Liczba ławników w zarządzie
ustawo-

mniejsza od trzech. Ławnikiem może
być każdy obywatel polski bez róż-
nicy płci, mający conajmniej 30 lat i
prawo głosowania w danem mieście,
bez względu na to, czy jest radnym,
czy nim nie jest. Lista kandydatów
na ławników powinna być złożona
na piśmie i podpisana w miastach do
25 tysięcy mieszkańców przez jedną
czwartą, w miastach ponad 25 tys.

, do 120 tys. mieszkańców przez jedną

Kara śmierci w Austrji.
WIEDEŃ (Pat). Dzienniki ogła- waniu sądowem, tudzież ustawę o

szają tekst ustawy o wprowadzeniu konfiskacie maiątku z powodu za-
kary śmierci w normainem postępo- kazanej działalności politycznej

Akcja hitleroweów w Austrji.
WIEDEŃ (Pat). W Kapelberśu W godzinacł rannych rzucono bom-

w Styrji rzucono w podwórze, śdzie bę w Wiedniu do mieszkania przy-

mieści się oddział milicji, bombę, wódcy. Eisenringu, Rudolfa Ander-
która wybuchła i raniła księdza lego. Żona i dzieci właściciela mie-

Eibla i dwie kobiety. Wskutek od-'szkania doznali lekkich ran.
niesionych ran zmarł dziś ksiądz.|

Kuzyn wicekanclerza von Papena
w obozie koncentracyjnym.

BERNO SZWAJCARSKIE (Pat).
Wedle doniesienia „Nazional: Zei-
tung”, kuzyn wicekancierza von Pa-
peńa a zarazem jeden z jego współ-
pracowńików politycznych został
internowany w obozie koncentracyj- żaskłóna« - .

Tworzenie korporacji w Italji.
RZYM (Pat). Ukazał się nowy de- i uzdrowiska. Wobec powołania do

kret, powołujący do życia 3-cią gru- | życia wszystkich korporacyj w licz-

pę korporacyj. Korporacje te w bie 32 nastąpi obecnie reorgani"

liczbie 6 podzielone są na następu- |zacja konfederacji pracodawców i

jące działy: ubezpieczenia, wolne |pracobiorców. - Liczba ta zostanie

zawody i sztuki, komunikacja mor- | zmniejszona a funkcje ch w poważ-

ska i powieirzna, komunikacja we- nej mierze przekazane zostaną kor*

wnętrzna czyl: lądowa, przedsta- | poracjom.
wienia i widowiska, wreszcie hotelei

Naprężenie między 7. $. 5.
a Japonją.

MOSKWA (Pat). W. stosunkach dowego, wskazującego na wzrost

sowiecko-japońskich zaznaczyło się|potęgi militarnej i przemysłowej

ponowne napręzenie. Ostatnio aresz-|Związku Sowieckiego. Film ten pra-

towano w iokio jednego z wybite(ia sowiecka nazywa antysowieckim.

nych członków kulturalnego zbliże-,Przeciwko aresztowaniu į wyświe-

nia sowiecko-japońskiego, W. związ-| tlaniu iilmu ambasador sowiecki w

ku z tem ukazała się w prasie tokij- Tokio złożył energiczny protest.

skiej wiadomość, potwierdzona na-| „Izwiesija“ : „Prawda“ w komenta-

stępnie przez komunikat japońskie-| rzach redakcyjnych zaznaczają, że

go MSZ, oskarżający attachć amba-| T-wo zbliżenia sowiecko-japońskie-

sady sowieckiej w Tokio o utrzy-| go jest instytucją zupełnie legalną,

mywanie kontaktu z komunistami której attachć ambasady sowieckiej

japońskimi. Rownocześnie  rozpo-|miał obowiązek dostarczyć foto-

częto wyświetlanie filmu propagan-'grafij 1 materjałów informacyjnych.

Pria

' 210 Sokoli w Poznaniu.
Juwiłeuszowy  zloi Sokolstwa Dzielticą Wielkopolską — przoduje

Wielkopolskiego, który rozpocznie Śląsk, z kto:ego zjedzie do Poznania

się za tydzień, 29 b. m. w Poznaniu do dwuch tysięcy druhen i druhów.

na stadjonie miejskim, a trwać bę- Bardze licznie zapowiada się rów-

dzie do nieczieli, 1 lipca włącznie— nież udział Pomorza. Znakomicie też
wywotał w całej Polsce ogromne za- = będzie Dzielnica

interesowania. alopolska, pragnie ona bowiem

Ze wszystkich stron Rasusjoss: walnie zrewanżować się za wydatne

spolitej, jak długa i szeroka, napły- Poparcie pizez Wielkopolskę ostat-
wają zgłoszenia do komisji zlotowej zzlotu wa Nie PE
w Grodzie Przemysława (ul. Wały 099) Kot ów z Ь rs R

Zyg. Augusia 10, tel. 50-68). W tym e NY Wi “2 AZOWIECHIEJ
wielkim i jedynym w swoim rodzaju TESOW ego: ilna, oraz innych, są-
wyścigu sokolin: — poza, naturalnie,PR Pau“

EESTIAEA„WMožna to Śmiało powiedzieć—spotka
się całą niemal brać spod sokolego

szóstą. a w miastach ponad 120 tys. znaku, aby pokazać swą znaną i ty-
, mieszkańców przez jedną dziesiątą lokroine juz wypróbowaną tężyznę,
ustawowej iiczhy radnych miasta. aby »adokumentować, że pomimo

, Łączenie list na ławników nie jest ciężkich warunków oraz trudności
| dopuszczalne, jpraca w „Sckole” wre z niezmienną

W ciągu trzech dni po dniuwy- | energią, z tym samym żywiołowym
rów ta sama liczba. radnych jaka zapałem i przykładną ofiarnością.

jest uprawnions do przedstawienia| Społeczenstwo całej Wielkopolski,
kandydatów, ma prawo wnieść na Z Poznanien na czele, spontanicznie

piśmie protest przeciwko wyborom. potwierdzi raz jeszcze swe wielkie
Protesty wnosi się na ręce przełożo-, uznanie „dla działalności Sokolstwa,
nego gminy,który w terminie 3-dnio- umożliwiając m: równocześnie swem
wym zrajżyć je winien do władzy, Wydatnem poparciem dalszy rozwój
zarządzającej wybory. Władza ta: pod hasłem wiernej służby dla dobra
orzek: o losie protestu, Rzeczypospolitej.

5Dwyborczy do zarządu —
miejskiego obowiązuje z dniem ogło- S
szenia na obszarze całego państwa, Rozpowszechniajcie
z wyjątkiem województwa śląskiego 'bony jałmużnicze „Caritasu*

nym. Aresziowanie to miało właśnie
wywrzeć na wicekanclerzu silne
wrażenie, które znalazło wyraz w
jego sensacyjnej mowię na uniwer-
sytecie marburskim.
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PROPAGANDA NIEMIECKA. | Dwa związki nauczycielskie i dwa światy |
Jedno- go. „P. Machowski — pisze pobity |

INiemcy są opanowane doktryną,
która niema ani podstaw naukowych
ani przeszłości. historycznej, ani
prawcopodobieństwa  psychologicz-
nego, a która jest niczem innem jak
nową tormą starej pychy germań-'

skiej. Przeczytajmy książkę Szwaj-
cara M, Pierre bise (Le Cauchemar
aliemand. Lausanne 1934), który
przeniknął do popularnych środo-
wisk niemieckich, albo książkę Re-
ne Loie „Histoire de la „culture“
allemande i to wszystko co się pu-
blikuje w Niemczech obecnie. Na-
rzuca się wówczas wniosek: jest w
Europie jedno i jedyne niebezpie-
czeństwo wojny, w którą może być
wciągnięty i kanclerz Hitler — to
szał zbiorowy, który unosi całe
Niemcy jak taniec makabryczny Hol-
beina w jego piekielny wir.

Ostatnio wielki dziennik paryski
„La Petit Parisien* wydał broszurę
„Les instruciions secrćtes de la pro-
pogande ailemande“, zawierającą
pełny tekst dokumentów poufnych,
rozesłanych przez obecny rząd nie-
miecki do wszystkich agentów dy-,
plomatycznych zagranicą, pouczają-
cych o rodzaju i metodzie proga-
gandy, którą muszą rozwinąć na
rzecz „Vaterlandu“ i jego obecnego
reżymu.

Jest tami dział: Instrukcją ogólna
propagandy niemieckiej w dwóch A-
merykach, następnie: wycofanie się
Niemiec z konierencji rozbrojenio-
wej i z Lig Narodów i t. d, Widać
z tych dokumentów jakie są istotne
cele polityki zagranicznej Niemiec.
Jest tam o stosunku do ażencji tele-
śraficznych nie niemieckich (Asso-
ciated Press, United Press, Havas,
Reuter i t. d.), obsługiwaniu prasy
artykuiami i korespondencjami, o
stosunkach z prasą zagraniczną, o
propagandzie turystycznej, kultural-
nie, przez radjo i kino, o stosunkach
z prasą faszystowską zagraniczną, o
dostosowaniu propagandy,w Amery-
ce do menialności „poszczególnych
krajów. Instrukcje są sprecyzowane.
Propażanda skierowana jest prze-
dewszystkiem przeciwko Francji.
Chodzu o jej izolowanie, o psucie do-
brych stosunków z tymi narodami,
które są z nią w przyjaźni.

Polityka zewnętrzna Niemiec
pragnie przeszkodzić konsolidacji
stosunków na Bałkanach. Jest też
mowa o suciach dyspozycyjnych dla
tych wytrawnych agentów, którzy w
pracy mogą być pożyteczni,

(Wynagrodzenie dokonywać się
powinno tete-a-tóte (str. 30) — ni-
gdy czekamu, żadnej korespondencji,
żadnych biletów wizytowych.

Z drugiej strony pouczają, że
Anglję nalezy uważać za najniebez-
pieczniejszego dla Niemiec partnera
Francji. (To tez główny wysiłek w
polityce zagranicznej powinien zmie-
rząć do zepsucia stosunków między
tymi dwoma krajami. Jest też mowa
o traktacie Wersalskim.

Na pierwszem miejscu jest aktu-
alna sprawa Saary i prawa Niemiec
do Alzacji i Lotaryngji. Polskie
obszary, miejsca stasej kolonizacji
niemieckiej, stanowią leż przedmiot
rewindykacji,

Celem ostatecznym polityki ze-
wnętrznej narodowych socjalistów,
piszą (str. 16) jest: „zagarnięcie tych
wszystkich terytorjów ma których
mieszka mniejszość niemiecka”. Jest
to polityka .,Drang nach Osten”, Co
do środków, przy których pomocy
pragną Niemcy cel osiągnąć, to po-
ucza się agentów w ten sposób:
„Rzecz prosta, że wszystkie te re-
windykacje trudno uzyskać w drodze
porozumienia, jednak teraz jeszcze
Niemcy nie są przygotowane do te-
go, by narzucić swą wolę', Dodają
przytem: „istotna równość Niemiec
w lkwestji uzbrojenia powinna nastą-
pić z wyłączeniem wszelkiej kontro-
li (str. 14)". Pragną więc Niemcy
mieć ręce wolne, by się przygoto-
wać ćo wojny. Jednak, piszą, —
„trzeba wciąż przekonywać opinję
zagraniczną z naciskiem, że Rzesza
praśnie tylko na drodze pokojowej
rozstrzygać problemy jej polityki za-
granicznej”. Zalecają jednocześnie,

Jak się po polsku mówi i jak cię nie mówi,
Któż z nas, mieszkańców wschod-

nich połaci Rzeczypospolitej, nie
pomni, jakie herkuiesowe boje to-
czyliśiiy o oczyszczanie owej stajni
Augjassa, jaką za czasów rosyjskich
była nasza potoczna mowa? Dość
tylko ;,rzypomnieć takie popularne
ongiś książki Walickiego i Lętow-
skiego, które niewątpliwie dobrze
się zasłużyły naszej tu polskości.

Dzis jest bez porównania lepiej.
A jedsak i dziś spotykamy na niwie
лазхе] mowy przeróżne chwasty, z
ktėrem' pod pewnemi względami
trudniej nawet walczyć, niż dawniej.
Skądże pochodzi to dziwne zjawi-
sko?

Oto stąd, że dziś przeważnie błę-
dy te są importowane z zachodu, z
MWarsz:'wy, a zwłaszcza z Galicji, a
ci, co je przynoszą, to najczęściej lu-
dzie in'ei.gentni, naogół dobrze mó-
wiący po polsku, posiadający jednak
swe nałogi żarżonowe, których, w
przeciwieństwie do nas, naogół chęt-
nie przyznających się do błędów ję-  zykowych, uparcie się tizymają i,

by informacje o Niemczech były
przesyfane przez agencje telegra-
ticzne nie niemieckie, lecz neutral-
ne np. via Francja, Anglija i t. d. Na-
kazuje się przytem wydawanie bro-
szur i innych wydawnictw.

DZIENNIK WILEŃSKI

WARSZAWA. (KAP), Tegoroczny jarmark św. Jana ni-
cześnie w stolicy państwa obradują nauczyciel — nie chcąc mi wydać czem się nie różnił od poprzednich.
zjazdy delegatów dwóch organizacyj karty wstępu na zjazd, a czyniąc to | Wszędzie widniały takie same stosy
nauczycieli szkół powszechnych: bezprawnie (bez podstawy statuto- | dowarzankow „smorgońskich” sze-
Stowarzyszenia Chrześcijańsko - Na-| wejj, zachowywał się tak wyzywa |regi różnokolorowych serc i pierni-

| rodowego 1 Związku Nauczycielstwa jąco i krzykliwie, že mnie tem obra- | ków
| Polskiego. C ile zjazd Stowarzysze-! żał oraz posiżył moją godność dele-' 2 Е

| Propagavdę turystyczną i kultu- | nią Chrześc. - Narodowego obraduje! gata... Gdy zniżonym głosem oświad
‚ гата należy prowadzić za pomocą
wielkich towarzystw niemieckich
nawigacyjnych. Trzeba też w zręcz-
ny sposób udowodnić jak cierpią

| Niemcy w krajach „okupowanych”
:przez Francję i Polskę. Pisząc o uz-
| brojeniach niemieckich obecnych,
,które się nie mogą należycie rozwi-
nąć, czynią uwagę, że jednak znajdą
się sposoby do walki, Jest tu praw-
dopodobnie aluzja do gazów trują-
„cych. Widać więc, że Niemcy hitle-
rowskie, pomimo swych zapewnień
pokojowych, pragną zniszczyć ład
ustalony przez traktaty pokojowe i
chcą sobie w tej robocie zapewnić
oparcie o światową opinję publiczną,
prubując izclować Francję. Oto jak
wyśląda prawdziwe oblicze Niemiec
‚ м obecnej chwili.

L. P.

1
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W. piątek, dnia 22 b. m. zaczął
się trzynasty Walny Zjazd Delega-
tów Stowarzyszenia Chrześcijańsko-
Narodowego Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych. Zjazd odbywa się na
Bielanach, w Zakładzie 00. Marja-
nów.

Mszę św. na intencję pomyślnych
obrad odprawił JEm. ks. Kardynai
Al. Kakowski, który następnie prze-
mówił serdecznie do zgromadzonych
błogosiawiając pracy Stowarzyszenia
W sali zebrato się około 300 delega-
tów, wśród: żości obecni byli: JE, ks.
biskup Szlagowski, delegat ministra
oświaty, p. wizytator Dancewicz,
przedstawiciel  [ow. Nauczycieli
Szkół Srednich i Wyższych oraz de-
legat Macie.zy Szkolnej, p. Reiter i
inni,

Obrady zagaił dłuższem przemó-
wieniem prezes Siciński. P, Siciński
podkreślił, ze ostatnie zmiany ustaw
prawno - stużbowych spowodowały
znaczne upośledzenie stanu nauczy-
cielskiego į pogorszenie warunków
pracy. Powstała kategorja nauczy-

| cieli bezpłatnych t. zw. praktykan-
| tów. Celowość tej instytucji w obec-
nym jej charakterze jest ogólnie kwe
stjfonowana. Zarząd Główny dowia-
duje się o licznych faktach niewła-
ściwego  siosunku przedstawicieli
władz administracji szkolnej niż-
szych instascyj do nauczycielstwa
w trastowaniu ich ze względu na
przynależność organizacyjną. Dele-
$acja Stowarzyszenia przedstawiła
tę sprawę obecnemu ministrowi о-
światy, który kategorycznie zapew-
nił, iż ani on ani jego wydział perso-

nalny nie wdał, ani zamierza wyda-
wać instrukcji o odmiennem trakto-
waniu nauczycieli, należących do
różnych organizacyj — decyduje
wyłącznie wartość i praca nauczy-
„ciela Dążyć musimy do utrzymania
na wysokim poziomie godności i

| charakteru nauczyciela polskiego.
Dalej prezes Siciński stwierdził, że
pomimo zmniejszenia się liczby
członków Stowarzyszenia do 8 i pół
tysiąca, praca członków jest bardzo
wydatna tak w szkole, jak i poza
szkołą, a wiąże ich silne umiłowanie
idei naczelnej Stowarzyszenia. (W

 i

biegły podkreślił takie fakty, jak

poczynkowego w Jastrzębiej Górze
nad Bałtykiem i uruchomienie Fun-
duszu Pośmiertnego dla członków.
Zarządy Kó! odbyły 1536 zebrań w
ciągu roku. W! zakończeniu poświę-
cił gorące wspomnienie zmarłym
członkom. Ё

Przemówienia powitalne wygło-
sili: jako gospodarz iokalu zjazdo-

 

walny Zjazd Stew. Chrześc. Narodowego Na-
uczycielstwa Szkół Powszechnych.

nego wzajerinych oskarżeń i pora-
chunków osobistych. Dwa związki,
dwie kultury i dwa światy pojęć
ideowych. Zjaza Stow. Chrześc. Na-
rodowego Po modlitwą w
klasztorze ua Bielanach, upraszając
Boskiego Nauczyciela o łaski i bło-
gosławieństwo w pracy, Zjazd lewi-
cowo-sanac. Związku Nauczycielsk.
rozpoczął się ordynarną bójką.

„Robotnik“ z dn, 23 b. m. za-
mieszcza list otwarty nauczyciela
Edwarda Wiśniewskiego, delegata -z
Włocławka, pobitego przez członka

| zarządu głównego Związku Nauczy-
|cielstwa Polskiego, p. Machowskie-

 

z całą powagą, jaka przystoi wycho-į
wawcom miodych pokoleń, — o ty- równie ; p. Machowskiemu,
le zjazd lewicowego Związku nau-|docznie dlatego uniemożliwiają mi
czycielskiego ma charakter raczej; wstęp na salę obrad, abym nie mógł
burzliwego wiecu partyjnego, peł-| mówić o oszczerczem denuncjowaniu

czytem wiceprezesce p. K. Stattle-
že wi-

mnie przez b. prezesa Ogniska we
Włociawku — Walerego Nowickie-
go, brata wiceprezesa Zarządu Gł.,
wówczas Machowski niespodziewa-
nie znieważył mnie. Faktem jest, że
Machowski nie czekał na konsek-
wencje swej niesłychanej brutalno-
ści, lecz w tchórzliwy sposób uciekł
z biura oraz ukrył się w gmachu.
Faktem jest, że tę ucieczkę ułatwił
mu dyrekto: biura p. Meyer, pod-
stawiając mu nogę, oraz że ci obaj
„rycerscy* panowie rzucili do leżą-
cego kałamarzem i żelaznym przed-
miotem...“ it. d. W trakcie obrad
doszło do wyrażenia votum nieufno-
ści zarządowi.

Ten fragment ze Zjazdu Związku
Nauczycielstwa Polskiego wystar-
cza, by sobie odwtorzyć ducha i sto-
sunki, jakie w tym Związku panują. 

konu, w imieniu ministra WR. i O.P.
p. wizytator Dancewicz i Jego Eks-
celencja ks, biskup Szlagowski, któ-
ry w gorących słowach podniósł
wielką i skuteczną pracę nauczyciel-
stwa polskiego dla wychowania
młodych pokoleń w duchu narodo-
wym j katolickim, co stwierdził w
czasie swych wizytacyj pasterskich.

Wiceprezes Stowarzyszenia p.
Sobolewski odczytał telegramy hoi-
downicze, które Zjazd uchwalił wy-
słać do Pana Prezydenta Rzeczy-
pospoiitej, JEm, ks. Prymasa Hlon-
da i ministra oświaty,

Przed perządkiem dziennym de-
legat Koła z Ostrowia poznańskiego
zgłosit wniosek o wyrażenie Zarzą-
dowi Głównemu uznania i podzięko-
wania za jego niestrudzone wysiłki
w obronie interesów zawodowych
nauczycielstwa.

Pierwszy referat p. t. „Stanisław
Staszic, jako wychowawca narodu”,
wygłosił p. Klemens Jędrzejewski,
zestawiając poglądy pedagogiczne
Staszica z dzisiejszemi poglądami w
pedagogice polskiej. Obszerny refe-
rat wyśłosii następnie p. W. Rogal-
czyk na teruat: „Rola Stowarzysze-
nia wobec szkoły į potrzeb nauczy-
cielstwa polskiego".

Obrady przedpołudniowe zakoń-
czyły się wyborem Komusyj Walne-
go Zjazdu, ą mianowicie: weryfikacyj
nej, budżetuwej, samopomocy, wy-
borczej, pedagogiczno - oświatowej,
organ:zacyjrej i prawno - służbowej.
Komisje te obradować mają w dru-
gim dniu Zjazdu,

Obrady popołudniowe zaczęły się
od referatu p. St. Sedlaczka o zna-
czeniu i potrzebie Kongresu Wycho-
wawczego, do którego zwołania da-
ło inicjatywę Stowarzyszenie па
ostatnim Walnym Zjeździe, Potem
nastąpiły sprawozdamia z. działalno-
ści Zarządu Gł. w zakresie organiza-
cyjnym, racaunków i kasy, samopo-
mocy, poszczególnych sekcyj, zawo-
dowym, pomocy i obrony prawnej
oraz wydawnictw. Dyskusja szcze-
gółowa nad tem sprawozdaniem od-
być się ma w odnośnych komisjach. 

dorobku organizacyjnym za rok u-,

wybudowanie pięknego domu wy-|

P. Felicjan Lewicki ze Lwowa przed
stawił w imieniu Komisj; Rewizyjnej
wniosek o udzielenie Zarządowi
Głównemu absolutorjum, Dyskusja
nad sprawozdaniem przeciągnęła się
do wieczora.
Praca Zjazdu odbywa się w bardzo

podniosłym nastroju ; w doskona-
łych warunkach dzięki gościnności
OO. Marjanów, którzy udzielili nie-
tylko lokalu na obrady, ale dali rów-
nież pomieszczenie dla przyjezdnych
delegatów. (KAP),

SARASEEE SPOZATARORZ AINESNIKTIME wego, rektor OO. Marjanów ks. Ku-
lesza w imieniu całej prowincji Za- 
owszem, narzucają je nam jeszcze;
nie zdając sobie z tego sprawy, że to
są również błędy, które tępić nale-
ży, podobnie jak nasze: „idź na ta
strona” lub „ja mówiwszy”.

Niestety, te niewątpliwe błędy
znajdują czasem niespodzianych о-
brońców w niektórych zbyt liberal-
mych  ungwistach, którzy, mylnie
pojmując ewolucję mowy, sądzą, że
każda pojawiająca się tendencja
ku zmianie norm utartych, musi ko-
niecznie pierwej czy później zwy-
ciężyć Mają oni słuszność o tyle, że
rzeczywiście literacka mowa nie
jest bynaimniej tworem. martwym,
raz na zawsze iustalonym, że owszem
zasila się ona wciąż i to aż z czte-
rech źródeł, przedewszystkiem: a)
z dialektów, b, z mowy potocznej,
czy nawet z żargonów lokalnych, c)
z nowotworów, i wreszcie d) z języ-
ków obcych. Ale liberalizm zbyt da-
ieko posunięty grozi wprost podsta-
wom języka literackiego i anarchii
językowej, którą już można obserwo  wać w mowie Żydów, mówiących o-

Popierajcie Polską

Nie należy się zatem dziwić, że
| Związek ten mógł się zdobyć na wy-
danie książki nauczycielki Baryc-
kiej - Zajchowskiej, zawierającej in-
wektywy i oszczerstwa przeciwko
duchowieństwu katolickiemu.

Sanacja a socjaliści.

[We wczorajszym przeglądzie pra-
sy poruszyliśmy sprawę oierty współ
pracy, złożonej przez sanacyjny
„Kurjer Poranny“  lewicy opozycyj-
nej, a przedewszystkiem Polskiej

że socjaliści, szczególnie po Brze-
ściu, który ich najwięcej doiknął,
dokłacnie poznali sanację i bez wa-
hania taką propozycję odrzucą a li-
mine. Tymczasem odpowiedź ,.Ro-
botnika“ na olertę jest dość deli-
katna i pozostawiająca możliwość
dyskusji i ewenlualnych targów.

„Robotnik“ tak zaaplikowat na
ofertę: :

„Niestety, jeżeli chodzi o stosunek so-
cjalizmu i do zagadnień społecznych wogó-

le, „Kurjer Poranny', powołująr się na sto-

sunki przedwojenne i doradzając klasie ro-

botniczej zadawalanie się minimum progra-

mu, dowiódł, :ż nie zdaje sobie sprawy z

ny, ani 7 załamania się ustrou kapitalistycz-

nego, ar.i z charakieru obecnego kryzysu”.

O tej odpowiedzi socjalistów na
zaloty sanacji „Gazeta Warszawska”
pisze:

Dziwna cdpowiedź, a najdziwniejsze to
początkowe „,siiestety”, „Robotnik“ nie u-

znał za stosowne powołać się w tej odpo-

wiedzi na swoje zasadnicze stanowisko wo-

bec obozu sanscyjaego i „systemu”, a tylko

wyraża ubolewanie, že „Kurjer Poranny“

proponuje „minimum programu”.

Jest to zatem stanowisko nie „jakościo-

we“, ale — „ilościowe”, Ponieważ i PPS.
nie zamierza po dojściu do władzy wpro-

wadzać odrazu integralnego marksistow-
skiego programu, ponieważ z drugiej strony

„minimum“ organu sanacyjnego nie zostało
przez niego bliżej określone, — zatem od-

powiedz „Robotnika“ rozumiemy w ten

sposób, że of:rta nie została z miejsca od-
rzucona, że — przeciwnie — możliwa jest

dalsza wymiana zdań na len temat.

Daiej pisze „Gazeta  Warszaw-
ska' o pośrednictwie żydowskiem w
pogodzeniu sanacji z socjalistami:

Dla dopełsienia obrazu trzeba dodać,

że jest i pośrednik. „Nasz Przegląd“ powra-

ca do swojej uiubicnej nuty i przemawia go-

rąco za „zgodnem współżyciem żywiołów
dobrej woli",

Naszem zdaniem, jeżeli do poro-
zumienia sanacji z socjalistami isto-
tnie dojdzie, to sanacja-na tem nie-
wiele zyska, a opozycja mało straci.
Minęły już czasy, kiedy P, P. S, była Macierz Szkolną.

hydnie po polsku, jak n. p. tłumacze:
ak Kragen, RZ Sandauerowa i

. P+ a nawet a takiego szabes-50j.
jak Skiwski, 2 =>

Oto kilka takich punktów, na
którch mowa |!iteracka poddać się
nie chce i nie powinna,

1) Dźwięczne h.

Niestety, większość ludności Pol-
ski nie zna teśo dźwięku. Jeno na
wschód od lini: Suwałki, Lublin,
Tarnów, następnie w b. zaborze pru-
skim, wieszcie na Podhalu, Polacy
odróżniają w żywej mowie dźwięcz-
ne — i — od bezdźwięcznego — ch.

A jednak zarówno w piśmie, ja-
koteż w mowie literackiej różnica ta
istnieje, co pozostaje w pewnej ana-
logji do dwu rodzajów francuskie-
go — h — (muet et aspirć). Żaden
imteligentny Francuz, ba, żaden cu-

ieitiec, mówiący jako tako po
francusku, nie powie ani nie napisze:
Ihaine, czy też le homme. Dlaczegóż
tedy skądinąd zupełnie inteligentni
Polacy, ba, nawet pisarze polscy
mówiąi p.szą, chałas, choży (ale za
to:  pohopny!),  sharmonizowany,  

siłą polityczną.

shańbić? miast form poprawnych:
hałas, loży, pochopny, zharmonizo-
wany, zhańbić.
Ь Dziwy, dziwy zachodzą na tem
e. ET

Mówił mi kiedyś prof. Szober.
— No tak, rozumiem, że pan

odróżnia hart od charta, Ale prze-
cie į pan n. p. w słowie hrabia (w
ustach prof, Sz. zabrzmiało: chra-
biał) nie wymawia tego — h —,
— Pan tak sądzi? Hrabia!
— Jak?—profesor nadstawią u-

cha. Proszę raz jeszcze powtórzyć!
— Hiabia,
— To zadziwiające!

raz w życiu słyszę ten
woła prot. Szober.

Nietylko zatem nie powinniśmy
się wstydzić tego pięknego dźwię-
ku — h —, w taki zachwyt wpra-
wiającego uczonych lingwistów, lecz
owszeni usilnie się starać o jego
krzewienie, śdyż w niemałym stop-
niu bogactwo mowy polega właśnie
na ilości dźwięków, przez nią uży-
wanych, Karłowicza Słownik jęz.
polskiego stwierdza przecież wyraź-
nie, co powtarza także Briickner, (w

Pierwszy
dźwięk —

 

z prasy.

Partji Socjalistycznej. Zdawałoby się|

wstrzącu, jaki świat przeżył w okresie woj-,

lukrcwanych, ułożonych na
długich stofach, przykrytych obru-
sami. Dale, zda się, te same za-
bawiki, te same piszczałki, gwizdki,
wózki, konie na biegunach, lalki,
wyroby gliniane itd. itd. Jedynie
może w tyn: roku więcej byłokwia- |
tów. Sprzedający wazony zajmo-
wali całą niemal ul. Uniwersytecką
od ul. Świętojańskiej do placu Na-'
poleona. A trzeba przyznać, były
tam kwiaty bardzo piękne, wyhodo-
wane starannie i ze znawstwem

 

Pojęcie kryzysu jest względne. U

na obiad, lub gdy nie ma od kožo...
pożyczyć pieniędzy.

We Francji mówi się o kryzysie,
pomimo że zarabia się na swój bef-
sztyk, ale gdy niemożna odkładać co
miesiąc do banku lub doszafy, kilku
tysięcy franków. To jest dla Francu-
za katastrofa, W Polsce, śdy kto tra-
ci posadę, poza zasiłkiem w ciągu
kilku miesięcy nie ma nic, we Fran-
cji zasiłki ciągną się w nieskończo-
ność, a co ważniejsze, prawie każdy

ma na boczku jakąś sumę w banku,

na hipotece, jakiś domek, plac, o- 
; Przeciw naśladownictwu obcych

wzorów.
|

Prof. Rybarski w „Gazecie War-
' szawskiej” występuje przeciwko bez
| krytycznemu  naśladownictwu ob-
cych wzorów. Skłonność do naśla-
downictwa obcych wzorów szerzyła
się w Polsce bardzo w niektórych
okresach cziejów. Między innemi

obecne paiistwo Polskie zastosowa-
ło mnóstwo najnowszych urządzeń,
będących w różnych krajach ostat-
nim krzykiem mody, które nie odpo-
wiadafy jednak potrzebom i możli-
wošciom poiskim,

Oczywiście nie możemy się od-
grodzic od swiata. Na całym świecie
daje się zauważyć rozwój nacjona-
lizmu objawia się on też i w Polsce.

Ale czem innem — pisze proi, Rybar-

ski — jest marsz naprzód zgodnie z rytmem

dziejowego procesu, a czem innem bezkry-

tyczne naśladownictwo tych lub innych
przejawów nowoczesnego życia narcdowe-

| go zagranicą. Uważamy za rzecz istotną, by

wciąż podkreślać, że polski ruch narodowy

t nie jest odblaskiem tego, co się stało we

Włoszech i Niemczech; ma własne, głębo-

kie źródła.
Tena, kto naśladuje, nie chwyta istoty

rzeczy, lecz przypadkowe foimy organiza-

cyjne. Bardzo często nie rozumie się istoty

tego, co się chce przejąć i naśladować, a

tylko chwyta ię zewnętrzną postać. A tak-

że nieraz już nam się zdarzało, że naślado-

waliśmy już przebrzmiałe przykłady. Do

Polski obca moda przychodziła z opóźnie-

niem. |Instytucje, podkopane już gdziein-

dziej przenosiło się na nasz grunt jako coś

najnowszego. Dzisiaj istnieje większa łat-
wość komun'kacji z innemi krajami, niż

istniała dawniej, a!e mimo to zdarzają się
przykłady grubych opóźnień w naśladow-

nictwie.

Ostatecznie jeżeli polski nacjonalista
naśladuje formy obcego nacjonalizmu,to

można tc zrozumieć, nie przypisując żadnej

trwałości tyn: próbom. Z tego się może wy-

| leczyć. Ale gorzej jest, gdy ktoś chce użyć

narzędzi walki obcego nacjonalizmi., na któ-

re rozmaicie można patrzeć, do walki z ro-

dzimym ruchem narodowym. Żydzi np. nie-

raz lubią się posługiwać bronią, którą sto-

sują do nich ich przeciwnicy, a raczej pod-

suwać innym tę broń w sposób bardzo dy-

skretny.

To wszystko nie budzi większego wra-

żenia. Si duo łaciunt idem, non est idem.

Chodzi tu nietylko o to, kto coś robi, ale

Broń już zużyta gdzieindziej, importowana

KIERMASZ SW. JAŃSKI.

 

Kryzys i skąpstwo we Francji.

nas np. mówi się o kryzysie, gdy nie „czone rodzaje ubezpieczeń, emery-

można żyć nad stan, gdy ktoś nie ma | tur, odszkodowań,

także kiedy robi. Czasami już jest zapóźno.| gb;

Również pokaźne miejsce na kier-
maszu zajmowały sprzedawczynie
różnych nasion, a nawet i ziół lecz-
niczyvh, Žaiety one część ul. Domi-
nikańskiej, podchodząc niemal pod
gmach magistratu.

Reasumując wrażenia z tegorocz-
nego kiermaszu, należy stwierdzić,
że był on znacznie okazalszy od
zeszłorocznego. I co jest najbardziej
charakterystyczne, że ceny w roku
bieżącym, wbrew wszelkim przewi-
dywaniom, spadiy tak nisko, jak ni-
gdy dotychczas. :

Powyższego zjawiska nie można
poprostu wytłumaczyć, zwłaszcza,
że frekwencja kupujących była dość
znaczna. m. r. $.

=

gród, starą ciotkę rentjerkę, niezli-

„Prosperity” we Francji skoń-
czyła się. Załamała się przed jakie-
miś pięcioma laty. „Prosperity” by-
ła, bo byli cudzoziemcy z dobrą wa-
lutą, którzy kupowali i wydawali
pieniądze na prawo i lewo. Ale dolar
spadł, funt spadł. Ameryka Połud-
niowa ogłosiła niewypłacalność, Ja-
ponja i Sowiety „dumpingują”, z
Niemcami — stosunki handlowe
wciąż niewyraźne.

Skończyty się wielkie zarobki,
na befsztyk jest, ale niema już na...
odkłacanie. I oszczędny Francuz nie
może się z tem w żaden sposób po-
godzić, krzyczy. że jest zrujnowany,
a že kapitału „nie wolno” naruszyć,
staje się jeszcze oszczędniejszy niż
był.

Opowiadają o pewnym Szkocie, że
zniszczywszy nogawki jedynej pary
spodni, jaką posiadał, obciąt je u ko-
lan i... wywędrował do Tyrolu, gdzie
noszą krótkie spodnie. Ale w pew-
nym domu bardzo zamożnych nie-
ś$dyś — jeszcze nawet przed pięcio-
ma laty — Francuzów, dziś spokoj-
nie żyjących z renty, przeprowadzo-
no naslępującego rodzaju oszczęd-
ność — to nie anegdota! W. celu
zmniejszenia wydatków za wodę,
cała rodzina, po kolei, udaje się o
oznaczonej godzinie tam, dokąd i mo-
narchowie idą pieszo, i... wodę spu-
szcza się hu:iem.. Oszczędność, |
którejby i Szkot się nie powstydził.

Istnieją okoliczności, które zmu-
szają do oszczędzania i wydatki, któ
re można mniej lub więcej ograni-
czyć, ale gdy ludzie, którzy mogą
dać zarobić innym, bo ich stać je- |
szcze na to, zaczynają oszczędzać|
do teżo stopnia, że z ich rąk ani
grosz nie przechodzi do innych rąk,
wtedy kryzys pogłębia się jeszcze
bardziej. :

W] średniozamożnym domu fran-
cuskim robi się wszystko samemu:
wszelkiego rodzaju reperacje dzwon
ków, światła, radja. przeprowadza
sam gospodarz; wszelkie przeróbki,
szycie, obijanie zniszczonych mebli,
malowanie sufitów, ścian, prasowa-
nie ubrań — wszystko to robi się w
domu; panowie noszą przeważnie
miękkie kołnierzyki, bo je można
prać w domu itd. itd, A więc elektro
technik, malarz, stolarz, praczka,
szwaczka, krawcowa, tapicer i t. p.
— ® ludzie, których praca dla sfer
t. zw. „średnich' jest zbyteczna, To
nie wszystko: w teatrach siedzi się
w palcie, nawei na najdroższych miej
scach, żeby mie wydać na szatnię;
tygodniki pożycza się od bardziej
„rozrzutnych* znajomych; włosy
strzyże się, gdy tego wymagają już
takie okoliczności, jak wizyty, uro-
czystości; na ulicach 1 balach para-
dują panie bez pończoch, nie przez
ekscentryczność, ale gwoli oszczęd-
mości.

Pieniądz, który powinien krążyć z
rąk do rąk, tkwi w.. pończosze, z
której nie ogląca światła dziennego.

I wtedy, kiedy pieniądz ten trze-
ba wyciągnąć z pończochy i puścić w.

ieg mówi się. — Jest kryzys! Co
to będzie dalej?'' =

+ do nas, niedługo będzie służyła,

„spółgłoska — h dawniej się wyma-
wiała odrębnie jako głośna , co za-
chowało się w niektórych wyrazach
niewątpliwie rodzimego pochodze-
nia, jak np. hańba, hardy, hołota i
nigdy nie wygasły tendencje do jej
przyjęcia się na drzewie mowy pol-
skiej, Stąd nie wydaje mi się, by ling
wiści polscy mieli słuszność, negu-
jąc przeważnie ten fakt i przyjmując
determimstycznie nieuchronny, jak
im się zdaje, proces zupełnego zani-
ku owego — h — dźwięcznego, na
rzecz pizeważnie używanego w Pol-
sce — chi. jak n.p. bardzo pięknych
wyrazów: Chelena, cherbata, chotel,
chajka (= żerdka, tyczka) i t. p.
Walka jeszcze trwa, a cechą każdej
walki, że niewiadomo, kto zwycięży.
To też, sądzę, że mieli słuszność
przed paru laty poloniści gimn. Zyg-
munta Augusta w Wilnie, którzy w
osobach p. p. Świdowej, Kuncewi-
czówny, Przybytkowej, Kuźniara i
Cywińssiego t'iumfalnie wpisali do
szkolnej tabiicy fonetycznej Bennie-
go owe piękne — h — dźwięczne.
Wymawiali je głośno n. p. Niemce-
wicz, Karpiński, Mickiewicz, Sło- Dziejach jęz. polskiego, str. 106), że

Tetma'er,. A odżałujmy, że nie znał
$o n. p Norwid,

2. Spółgłoska—ł—,

Jakto? to i o tem dźwięk wałczyć
trzeba, zapyta zdziwiony czytelnik,
Prawie że tak. Coraz częściej pod-
noszą już głowę ci, którzy nie odróż-
niają tej przedniojęzykowej twardej
spółgłoski od krótkiego, pół-samo-
głoskowego — u — (w rodzaju bia-
łoruskiegc). Słyszymy więc czasem
miast ława, ładny, łuk, peiny —
uawa, uadny, uuk, peuny it. p. Co
gorsza, x. K. J. Kantak, literat, wy-
dal przed kilkunastu laty listy Sto-
wackiego, gdzie podaje fonetyczną
wanskrypcję wyrazów francuskich
takich, jak: voyage, memoire, nuit
w postaci: włajaż, memłar, nłi i tp.!

Ale jeszcze, chwalić Boga, nigdy
nie słyszałem, by który lingwista w
swym liberalizmie doszedł tak dale-
ko, aby twierdzić, że i — ł — musi
ustąpic krótkiemu — u —, Więc
bądźmy tu spokojni i mówmy śmiało:
iadny biały łabędź płynie po głębi-
nie, a ičdka łagodnie się kołysze, — wacki Orzeszkowa, Kasprowicz, Stanisław Cywiński,
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Rozumowania nasze dotyczące
sportu i wychowania fizycznego, za-
czynają powoli dobiegać końca

IW poprzednio wydrukowanych
artykułach, pod tytułami: „Walka ze;
sportem”, „Żnicz Olimpijski”, „Wi-
dowiska sportowe” i ostatnio „Tłum
a sport*, zastanawialiśmy się nad
przemożnym wpływem sportu jaki
daje się coraz częściej zauważyć

Sport działa i to działa w sposób
niezmiernie silny.

Reakcje tych działań są nadzwy-
czaj ciekawe, a przez to samo, że są
różne, nie można w paru słowach
ograniczyć się do wydania sądu.

Dzis zajmijmy się kwestją może
najbardziej ważną i aktualną stosun-
ku jednostk: do sportu.

Wiemy bowiem dobrze,
stosunku tego zależy

że od

dobro interesów

sportowych, a jeżeli sport ma speł-
niać rolę wychowawczą, przeto trze-
ba dbać o najmniejsze nawet szcze-
góły życia sportowego.

Spostrzeżenia sportowe mówią
nam, że sport ulega coraz większym
zmianom, że to co jest dzisiaj, było-
by trudnem do pomyślenia wczoraj.

Ten szybki prąd życia sportowe-
$o działa odurzająco.

Nie można życia swego sprowa-
“ dzač do jedvego mianownika sportu.
Rodzi się absurd, a przeciež ilu to
młodych ludzi łamie sobie życie
przez -sport.

Sny o karjerze sportowej są ma-
rzeniem nietylko jednostek, ale ca-
łego legjonu dorostającej młodzieży,
której czasami

przewraca się w głowie.

Zaczyna ona wyobrażać sobie, że bu
duje sportem przyszłość narodu, że
wszystko to, co ją otacza, jest no-
we, że każdy z nich jest odkrywcą,
wówczas, gćy inni nieco starsi wie-
kiem są konserwatystami.

Ten stosunek da się najlepiej o-
kreślić słowami „jajko uczy kurę”.

Nie mamy więc jednolitego w
sporcie spojeczeństwa.

Wyczuwa się pewnego rodzaju
brak zaufania i dlatego jednostki wy
chowują się samopas bez żadnego
kierunku.

Nie też dziwnego, iż mnoży się
coraz liczniejsza armja zawodowych
sportowców, sportowców, którzy
faktycznie pod względem sportowym
nie przedstewiają większej roli.

'Rozumiem, że jeżeli ktoś rzeczy-
wiście jest talentem i chce ze sportu
jeść chleb codzienny, to przecież do
takiego człowieka z punktu widze-
nia społeczaiego nikt nie będzie miał
urazy, ale jeżeli ktoś rzuca kulą 12
mtr., a zrywa ze szkołą i marzy tyl-
ko o wynixaci: sportowych, to już
jest źle. Ośmielam się tutaj zaprote-
stować, bo Polsce tacy zawodowi
sportowcy nie są potrzebni.

To są właśnie

zgubne działania sportu,

które toczą zdrowy z gruntu orga-
nizm wychowania fizycznego i spor-
tu.

ь Dzialania te są zgubne dlatego,
że młodzież nie lubi w zasadzie za-
stanawiać się nad konsekwencjami
swych czynów, a konsekwencje te
są nieraz przecież okropne. :

Tworzą się degeneraci sportowi,
którzy starają się wszelkiemį sposo-
bami tuszować swoją  ignoracją.
Wstydzą się oni nieraz, że odbieżli
od swoich kolegów, którzy nie po-
przestają w życiu na sporcie, ale nie
stety jest już poniewczasie.

Pięknie powiedział poeta, że „nie
czas żałować róż, śdy płoną lasy”.

'_ Trzeba tylko dobrze się przyj-
rzeć, a na horyzoncie ujrzymy

wiełką łunę

Niebezpieczeństwo jest rzeczywiście

' mater'alnych.

_BZIENNIK WILEŃSKI

INDYWIDUALIZM W SPORCIE.
z dokładnoscią 1 dziesiątej sekundy lekkorayślną, a poczciwą z gruntuStosunes młodzieży do sportu się nasze biedne polskie kluby spor-

powinien ulec zasadniczej zmianie,!| towe, które faktycznie są skazane na
|bo inaczej dziać będzie niepoweto- | zagładę. Konkurencja staje się coraz
wana niczem krzywda społeczna.Stan silniejsza, a wytrzymać na placu boju
taki wpływać zacznie ujemnie na in- jest nadzwyczaj trudno.
telektualną wartość społeczeństwa, Szerzący się
a sport rodzić zacznie zaślepionych|

| egoizmniewoników. т

naležeė odrazu do kilku
Ciekawą jest rzeczą, że stosunek|

jednosiki do srortu zaczyna coraz | pozwala
bardziej uzsleżidiać się od warunków, klubów.

| Godła, barwy klubowe, ambicje
towarzystwa, czy też tradycje da-

| nych organizacyj nikogo nie obcho-
Ta ROZMA: | dzą, byle tylko „minie było dobrze”.

Maierjauzm zaczyna dyktować
swoje prawa, zabijając w ten sposób
szczytne hasła sportowe.

Znajdują się zawsze Ar: Р х
itrze  usprawiedliwienia, które 0-, Startuje się aka gdzie p =
czyszczają z „grzechów* „amatora”,rzystniej, ale nie tam, gdzie jest
sportowego. przyjemniej, Es

W. tych to warunkach Ilez to razy dają się słyszeć słowa

Sł K
ON
IE
M :

znajdują

   

że „mnie z tym klubem nic nie łą-
czy”.

Łączą go tylko pantofle, narty
klubowe i te liczne puszczane na
wiatr obiecanki sportowe.

Gdyby to tak można było o
wszystkiem napisać szczerze i otwar
cie, to niejedneinu dęba stanęły wło-
sy, że w sporcie dzieją się rzeczy
niesłychane, ale nie trzeba widzeć w
sporci> tylko złych stron.

Przypatrzmy się teraz obrazkom
malowanym zachwytem.

Entuzjazm sportowy powstaje
najczęscie w latach młodzieńczych.
Najzagorzalsi sportowcy rekrutują

wszystkie rekordy. Repetuje na pa-
, mięć nazwiska mistrzów.

Doprawdy, czasami z podziwem
|człowiek obserwuje niektóre cieka-
j we spostrzeżenia sportowe.

| O :porcie poważnie zaczyna się
| myśleć, gdzieś w wieku około 30 lat
|i to wiaśnie jest horendalnem

"błędem społeczeństwa

|sportowego Wówczas powstają w
| umysłach młodzieży całkiem inne
zapatrywania, Następuje przeobra-

| żenie, ale niestety nie możemy po-

młodzieżą sportową.
Jedni i drudzy pragną, by sport

jszedł jak najwłaściwszemi drogami,
„ale caikiem inne są założenia co do
| celu. :
| Społeczeństwo sportowe składa
„się z bardzo ofiarnych jednostek.
Niektórzy przecież w ofierze składa-

jją sportowi swoje piękne zdolności,
|a nawet i życie ale spont nie potrze-
j buje tek wielkich ofiar i poświęce-
| nia.
|. Jak należy ustosunkowywać się
do sportu i czem powinien być sport
'0 tem pomówimy w następnym ar-
i tykule.

się z pośród młodzieży szkolnej, z wiedzieė żeby zaakcentrowywał się|
klasy 5, 6, : 7. Młodzież ta uczy się dodatni wpływ tych dorosłych i, 

Tegoroczy sezon wyścigów kon-
nych posiadać będzie wielkie zna-
czenie sportowe, a można zgóry po-
wiedzieć, że dawno już niemieliśmy
tyle ciekawych zapowiedzi sporto-
wych o starcie na Pośpieszce szere-|
gu znanych jeźdzców.

gółów konkretnych dotyczących wyś

na pamięć wszystkich wyników. Zna

PRZ
Najlepiej prawdopodobnie repre-

zrównoważcnych sportowców nad

Wymienić z nich trzeba Ispahana,
cigów konnych udaliśmy się do p. zentować się będzie stajnia Broni- Nawoja, Orleta i Drogę
pułkownika Aleksandra
skiego, który iako sekretarz

| głównych orżanizatorów udzielił
Chcąc więc usłyszeć kilka szcze- | nam wyczerpuących informacyj,

  

Pierwszy dzień wyścigów konnych.
czynem i Kazikiem.
W biegu o nagrodę miasta Wilna

startowały :ylko dwa konie. Zwycię
żył Bakarut rtm. Z. Cierpicki. Za-

że por. Stępowski

Wiczorajsze wyścigi konne cie-
szyły się mimo pięknej pogody sia-
bem powodzeniem jak ze strony
frekwencji publiczności, tak też.
jeźdzcow no i oczywiście „totka” | znaczyć trzeba,

Nie było żadnych większych nie-| spadł z konia.
spodzianek sportowych, Nagroda Korp. Ofic. 3 D. A. K.

Pierwsza gonitwa umieszczona w | zdobyła „Złeta Pani“ por. Korytkow
programie zostawiła tylko swój ślad| ski przez dyskwalifikację Pikadora
na papierze, bo wyścig został odwo- | por. Kociejewski, który przybył ja-
łany z powodu braku dostatecznejj ko pierwszy ale minął jedną prze-

| szkodę.
IW) gonitwie drugiej na 2400 mtr.

ilości koni.

zwyciężył p. Kociejowski na „Dioni-
zos' przed lszorą i Heroldem
W wyścigu o nagrodę K. O. P. na

dystansie 4.500 mir. zwyciężył „Rów'
ny' por. Bohdanowicz, przed Tur-

A. Jasiński (Ognisko) mistrzem szosy.
Kolarskie mistrzostwa  woje-

wódzkie W.ina zgromadziły wczoraj
na szosie grodzieńskiej 12 zawodni-
ków, reprezeniujących trzy kluby:
Wil, T. Ć. 1 M, Strzelec į Ognisko.
Prócz wilnian na starcie stanęli rów*
nież i grodnianie, a więc Kiejko, Sze
wiałło i Odachowski z Suwałk,

Słowem na starcie mieliśmy peł-
ną stawkę kolarską.

Zawodnicy ruszyli ostrem tem-
pem i dopiero po 20 klm. zaczęli roz-
ciągac się, Fierwszy odpadł Wojcie-
chowicz. Następnie „nawaliło” Sze-
wialle, potem Kiejce, e

W] czołówce o prowadzenie wal-
czą: Jasiński, Domański, Andruko-
wicz, Kalinowski i Maksimowicz.

Piątka ia prawie jednocześnie
wpadła na półnietek, Najgorzej czu-
je się Kalinowski. Reszta zawodni-
ków: zupełne świeża.

Pierwsza pięćdziesiątka wypadła
okropnie. (Walczono cały czas pod
wiatr, a nawet . w czasie deszczu.

Zawodnicy chcieli koniecznie
uzyskać wyniki lepsze od określone-
go minimum mistrzowskiego 3 godz.
15 mm., ale nieszczęście tak chciało,
że w drodze powrotnej wiatr zmienił
swój kierunek ! znów zaczął dąć w
twarz walczącym kolarzom, którzy
na jakimś 75—80 kilometrze zre-
zygnowali z walki z wiatrem, a roz-
poczęli jechać ostrożnie pilnując je-
den drugiego.

Zmiana iaktyki wpłynęła na koń-

[W ostatniej godzinie zwyciężył
„Poznańczyk* p. Goszczyński przed
Eltą i Insolente.

We wtorek drug; dzień wyści-
gów. "R
žinai

Do ostalniej chwili nie było wia-
domem kto cstatecznie zwycięży, bo
trzech zawodnisów jechało wciąż
razem. Jeszcze 500 mtr. przed metą
w szerz całej szosy Jasiński, Andru-
kowicz i Domański walczyli między
sobą o każdy metr. W końcu pięk-
nym finiszen: wysunął się nieznacz-
nie Jasiński, który wygrał bieg, zdo-
bywając mistrzostwo województwa
wileńskiego na rok 1934,

Kolejnośt przedstawia się nastę-
pująco: 1) Jesiński Ognisko K. P. W.
3 godz. 19 unin, 56 sek.,, 2) Domański
Strzelec 3.19,59. 3) Andrukowicz MW.
Т. С. 1 M. 320.3, 4) Maksimowicz W.  C.iM 3.41 min., 6) Pieślak W.

i M. 4 godz. 25 sek., 7) Kali-
owski Ognisko,
Na 12 startujących bieg ukończy”

ło 7. Wyniki pierwszych trzech za-
wodników uważać należy za b. do-
bre ze względu na złe warunki atmo-
steryczne.

Organizacja zawodów sprawna.
Sędzią glowvym byt p. B. Rydlewski, |
a ponadto zauwažylišmy mec. Lu-

T. C.1 M. 3.21 min., 5) Szymanowicz
W T.
TG.
n

la, Urniaża, dr. Puchowskiego, Mo-

Kaczyńskiego, Godlewskiego, Dem”
bowskiego 1 Kaczyńskiego.

Organizatorzy wyrażają swoje|
podziękowacie p. Kom. pow. pp Bo-
duchowskiego za obstawienie policją
całej trasy. cowy wynik ri

ZA.K S. — KP. W. Ognisko 1:1.
W meczu piłkarskim o mistrzo- a dalekim strzałem Wasilewski u-

stwo Wilna drużyna akademików
żydowskich osiągnęła zaszczytny wy-
nik remisowy z kolejarzami 1:1.

Do przerwy prowadzenie uzyskał bardzo poważne.

 

Ż.A.K,S., po zmianie stron ładnym,

GLADJATORZY. „Szanowna publiczności! Rozpo- lić mozemy na dwie grupy.
czynansy dalszy ciąż walk zapaśni-. (W| pierwszej znajdą się ci wszys-
czych o złoty pas miasta Wilna. cy, którym z wieku i z urzędu ten
№ turnieju biorą udział: mistrz zaszczyt przypadnie, a więc:  łysi,

świata Ferestanoft Bułgarja, mistrz rośli, «ędzy, pękaci jak beczułki, a
Europy i Niemiec Kraus, były stu- dumm z siebie przynajmniej jak kute
dent Uxa Stibor Chorwacja, mistrz posągi Napsieona.
Holanaji Van-Ryl, odbrzym Górnego;  Drudzy są skromni. Nie mają o-
Śląska Leon Grabowski, mistrz ama-. tyłej postaci, Reprezentują klasycz-
torów Józef Miazio, trener klubu Ma ną budowę smukłego mężczyzny.
kabi żyd Langer, wielokrotny mistrz | Tym, to rzeczywiście należy się po-
świata Teodor Torno“, | klask tłumu, ale tłum do cyrku przy-

Igła gramofonowa ochrypłemi to- | chodzi patrzeć nie na fair prowadzo-
nami wygrywa marsz atletów. ne walki sportowe. Tą przecież žad-

Jacy on* są dziwni, a wszyscy |na sensacja, tem się nikomu nie za-
"wielcy i sławni? Każdy jest mi- | imponuje i dlatego właśnie w każ-
strzem. Jeden lepszy od drugiego.|dym zespole cyrkownym jest zawsze

" Na rarnionach widnieją wstęgi hono- |jakiś brutal który pluje w twarz,
rowe — niczem bogowie greccy.|wyciska oczy, wykręca palce, kąsa
Szkoda, że na skromach brak jest |swego przeciwnika — słowem jest
wieńców laurowych, ale ten drobny|dziki, jak pierwotny człowiek.
szczegół nie psuje nastroju. Ludożerca taki rzuca się jak

Wszystkich atletów, stojących|wściekły na swoją ofiarę
spokojnie na dywanie, a kłaniają- Sędzia kieruje walką, a dobrze
cych ssę uprzejmie do pasa, podzie- grający aktor oburza się. Protestuje,

 

 

zyskuje dla Ogniska wyrównanie.
Przewagę miał Ž. A. K. S., ktėry

jednak nie potrafił uzyskać cylrowej
przewagi. х

Sędziował p. Gissin,

krzyczy aż rie wybije koniec rundy,
Każdy z nich jest oczywiście akto

rem. Jeden gra swoją rolę lepiej,
drugi gorzej. Jeden otrzymuje za wy
stęp 30 zł., drugi tylko 5 zł. Zależy
wszystko od zdolności i reżyserji, a
wszyscy razem zarabiają ciężko na
kawaiek codziennego chleba.

Nik: do nicn nie może mieć żalu
i pretensji, a że czasami z galerji
wyrwie się okrzyk „bujda to świad-
czy tylko o tem. że nie cafa publicz-
ność jest dostatecznie zorjentowana
w: sytuacji,

Tęgi atleta ociera włochatym
ręcznikiem pot. Siada na: małe krze-
sełko. Opiera się ręką i zdawałoby
się, że o czemś myśli, jakby wspomi-
nał dawne swe czasy.

Życie atietów jest niezmiernie
ciekawe ; bogate, a niektórzy z nich
robią kokosowe interesy.

Dawniej walki świetnie się opła-
cały, Atlec. pokupowali mająteczki,
domy. Żyli w komforcie, ale są ; ta-
cy, ktorzy przez całe swoje życie nie
widzieli nigdy pieniędzy.

Wasilew- kowskich, która występuje pod pseu|
Wil | |

Tow. Hod. Koni ; Pop. Sportu Kon-|
donimem „„Osek“,

Stajnia ta ma szereg sukcesów| który zamierza
nego, a jednocześnie, jako jeden z na torach wyścigowych we Lwowie,|na koniach stajni „Osęk”.

Lublinie i imnych miasta, „Osęk” re-

Wszyscy mówią o przyjeździe do
Wilna znanego jeźdzca płk. Rómmla, '

startować właśnie

Liczne zgłoszenia przysłała rów-
prezentowana będzie przez 8 koni,|nież siajnia 14 p. uł. Jazłowieckich.

 

Słabe wyniki mistrzostw Iekkoatietycznych.
Tegoroczne

atletyczne Wilna potwierdziły smut-
ną rzeczywistość, o której kilka ra-
zy zabieraliśmy głos, że z lekkoatle-
tyką wileńską źle się dzieje.

Wyniki są rzeczywiście słabe, Na
uwagę zasiuguje czas Wieczorka
15,8 na 110 przez płotki, a pozatem
doprawdy trudno coś lepszego zna-
leźć, Skok wda! — 6,34, 800 mtr. —
2.6,5.

Słowem nie padł ani jeden rekord
okręgowy. Usprawiedliwieniem bę-
dzie oczywiscie pogoda, ale, mój Bo-
że, czyż zawsze mamy zwalać biedę
na wiatr. Jest to najłatwiejsze wyj-
ście z sytuacji, by żyć w dalszym
ciągu obłudnem  przeświadczeniem,
że wszystko dobrze się dzieje.

Wyniki techniczne są następują-
ce. Podajenzy tylko pierwsze miej-
sca: 100 mtr Żyliński Ogn. 11,3, 200
mtr, Żyliński Ogn. 24,2, 800 mtr. Ży-
lewicz W: K.S 2.6,5, 1500 mtr. Ży-
lewicz W. K. S. 424,1, 5000 mtr. Ka-|

mistrzostwa lekko- zimie:ski Ogn. 17.8,3, 110 mtr. przez|
' płotki Wieczorek W. K. S. 15,8 sek.
400 mtr. Żyliński 54,9, skok wdal

' Wieczorek 6,34, skok wzwyż Fiedo-
| ruk P. P. W. 164, tyka — Czardasz
' Strzelec 2.70, trójskok Kliks A.Z.S.
j 11,68, rzut dyskiem Zieniewicz P. P.
/W. 39.51, oszczep Fiedoruk P, P, W.
48.81, kula Fiedoruk P. P. W. 12.82.

tafetą 4X100 mir. poza kon-
kursem A. Z. $, w konkurencji
Ognisko 48.8, sztafeta olimpijska
Strzelec 3.50,2.

Wśród pań: 60 mtr. Sirotówna
Mak, 6,5; 100 mtr, Taniukiewiczów-
na Ogn. 14,7; 800 mtr. Putrymowi-
czówna Sokół 3.8,4; kula Lewin
Mak. 10.90: dysk Lewin — 26.85;
w dal Tanrukiewiczówna Ośn. 4.30.

Wyróżniła się świetnie zapowia-
dająca się 1aniukiewiczówna.

Jutro podamy skład Wilna na
mecz środowy z C. I W. F. który
odbędzie się na Pióromoncie.

Piękne czasy kolarzy.
Mamy pized sobą wyniki czte-

rech mistrzostw kolarskich na 100
klm. Są to wyniki z Łodzi, Śląska,'
Krakowa i Wilna.

Najlepszy czas zrobił Ligoń
(Śląsk) 2 g. 52 min. 20 sek. Następ-,

nie Duda z Krakowa ma czas 2 g.
57 min. 1 sek., zaś Wójcik z Łodzi —
3 g. 7 m. 19,2 sek.

Jasińskicgo czas z Wilna jest,
jak wiemy, 3 godz. 17 m. 56 sek

Kuuse (Estonja) pokonał Pławczyka.
W zawodach lekkoatletycznych

o mistrzostwo Warszawy startował
Estończyk Kuuse, który w skoku
wzwyż pokonał Pławczyka, mając,
180 cmtr. Piawczyk skoczył 175 cm.

Kusociūski uzyskał piękny wy-

nik w biegu na 1500 mtr, — 3 m.
59 sek, a na 5.000 mtr, — 15.04,4
sek.

400 mtr. przez płotki wygrał Ko-
strzewski 57,3. 800 mtr. Rothbard
(Niemcy) 2.00,3

Cracovia — Podgórze 3:2.

Największą sensacją  wczoraj-

strzostwo Ligi jest wynik Ruchu z

zremisowali 1:1.

Cracovia zaś pokonała Podgórze|
3:2, Wisłą przegrała 0:2 z Ł. K. S,|

a Pogoń wyśrała z Warszawianką

czyńskiego, por. Gotkiewicza, Kisie- | szych rozgrywek piłkarskich o mi- 2:1,

W! dalszym ciągu prowadzi oczy-
roza, Kierasiewicza, Faikowskiego,| Wartą. Ślązacy, grając w Poznaniu, wiście Rucn który ma dwa straco-|

| ne punkty w meczach z Legją (re-
mis) i teraz z Wartą,

Lekkoatleci Lwowa szykują się do mecz
z Wilnem.

Wczoraj lekkoatleci Lwowa mieli
u siebie zawody eliminacyjne przed! Wyniki :wowian są naogół prze-
spotkaniem z Wilnem, które odbę-|

dzie się 15 lipca we Lwowie.

ciętne, ;

DALSZY CIĄG WIADOMOŚCI SPORTOWYCH NA STRONIE 4-EJ.

cia i oczywiście od menagera.
Interes polega na spekulowaniu

swymi zdoinościami fizycznymi.
cóż w tem złego i dziwnego, że spe-
kuluje się siłę tizyczną. Jest to zwy-
kły interes, a żeby dobrze szedł, to
powinien być dyrektor cyrku, musi
być sędzia i ta cała „piękna' ramka
sportowa.

Jednego wieczoru kładzie się na
łopatki silniejszego od siebie prze-
ciwnika, a w drugim przegrywa się
ze słabszym. Rodzi się sensacja, Za-

czyna przychodzić tłum. Jest ro-
zegrywany „złoty pas“, a do kasy
plyną pieniąžki.

Na dywanie przewalają się dwa
Scenę ciała. Ocieka strumieniami
pot. я

Ktoś jęczy z bólu. Męczy się zła-
pany nelsonem, aż póki nie nadejdzie
moment poddania się.

Publicznsść bije brawo, Jest za-
chwycona, podniecona walką. Bawi
się doskonale, a o to przecież tylko
chodzi.

Umówiona, czy nie umówiona?  Wszystko zależy od sprytu, szczęś Jaka to różnica, byle tylko do-

brze była rozegrana.
Artyści mają swoich zwolenni-

1| ków i sympatyków, a w każdym pra-
wie cyrku jest zawsze jakiś gburo-
waty Niemiec, musi być koniecznie
tęgi żyd, rosły Bułgar, zwinny mu-
rzyn, albo zak teraz w Wilnie feno-
menalny Van-Ryl z Holandji i oczy”
wiście kilku Polaków. 8

Ręczę, że gdzieś tam w Niem-
czech, Belgii, Francji, czy Hiszpanii
na dywanie walczą w cyrku niezna-
ni w. Polsce Polacy. Grają oni tam
role atletów, ale nie wiemy tyiko,
jakie to właśnie nasi rodacy mają
przydzielone roie, bo jeżeli taką jak
Kraus, uchodzący za mistrza Nie-
miec, to warto żeby poszczególne
poselstwa od czasu do czasu wysy-
łały do cyrku swego chargć d'afiire.

Mam wrażenie, że prawie wszys-
cy atleci są zadowoleni z siebie bo
przecież taki Grabowski nie mógłby
za rzucanie kulą, albo dyskiem po-
bierać oficjalnie pieniędzy.

Kuia nie mogłaby go karmić,
wówczas, gdy walka francuska jest

Jarwan.

 

EZ PŁOTY.
Są tutaj znane konie: Beryl, Anna-
Belle. Z jeźdzców wymienić trzeba
por. Korytowskiego.

‚ Stajnia Byłczyńskiego na ostat-
nich zawodach we Lwowie została

| zdziesiątkowana, szereg koni poka-
j leczyło się i do Wilna lepsze nie bę-
dą mogły przybyć. Jeździ na nich
sam właściciel por. Byłczyński.

Pięć koni zostało zgłoszonych ze
stajni por. Gorczyńskiego. Konie te
repre:entują wysoki poziom sporto-
wy.

| „Zgłosili się również jeźdzcy 1 p.
uł. Krechowickich,  Biegać będzie
stary znany Kasztan Jazzband oraz
Dick. Oba te konie wygrały 1uż

| przeszło 20 tysięcy złotych. Na ga-
iopach wyróżnia się „Czyn , który
zwraca na siebie uwagą swoją аК-
tywnością i rutyną. Jezdzić na tych

| koniach będą por. Mineyko i ppor.
Wasilewski (syn pana pułkownika,
znany narciarz wileński i zdobywca
dwuch drug:ch miejsc w: biegach ko-
larskich Dz ennika Wileńskiego).

Z Warszawy zgłosii się rtm, Ko-
ciejowski z K.O.P. Konie rotm. Ko-
ciejowskiego są znane z zimowych
wyścigów w Zakopanem, są to: Pi-
cador, Chluba — Polmodie.

Bardzo licznie reprezentowany
będzi« 23 p uł. z Podbrodzia, Zgło-
szonych jest 13 koni z których wy-
różnią się Derkacz były koń gen.
Andersa. Derkacz ma sukcesy spor-
towe odniesione na torach Lwowa,
Lublina, Równego i szereg zwy-
cięstw w Wilnie.

Wysoką klasą reprezentować bę
dą dwa konie por. Tudzińskiego z
Barancwicz. Są to klacze: Mitra i
Atylla. Ё в

Trzeba jeszcze powiedzieć słów
kilka c wilnianach, a więc o rtm.
Cierpickim z 4 p. uł., który szczyci
się sukcesami odniesionemi w War-
szawie na koniach Bakarat i Stabil.
Konie te świetnie biegają przez pło-
ty.

Z własnymi końmi wystąpi por.
Bohdanowicz z 4 p. uł., który jest
faworyiem publiczności wileńskiej.
Najlepszym koniem jest Figiel, oraz
koń rtm. Choroszewskiego Równy.

Zgioszenia ciągle jeszcze napły-
wają. Sygnalizowane są wieści, że
jeszcze szereż koni zgłosi się, bo se-
zon wyścigów tubileuszowych trwa
przecież cały miesiąc.

Zaznaczyć trzeba, że prócz na-
jgród pieniężnych są nagrody hono-
rowe i tutaj trzeba wymienić nagro-
dę Merszałka J. Piłsudskiego, Mar-
szałka W. Raczkiewicza, Ministra
Reform Roinych į t. d.

Na wyścigi zawepniło swój przy-
jazd szereg osobistości z Warszawy,
to też nie ulega kwestji, że wyścigi
udadzą się całkowicie.

Organizacja wyścigów i obchodu
jubileuszowego spoczywa w ręku
gen. Marjana Przewłockiego, płk.
Kozierowskiego płk. Schweizera i
płk, A. Wasilewskiego.

Oczywiscie, że powodzenie wyści
gów uzależnia się ścisie od pogody.

Życie ich jest podobne do życia
artystów. Wieczorem pracują. W. no
cy bawią się, a za kulisami rodzą się
najrozmaitsze intrygi i plotki,

Siedząc przy lampce wina można
usłyszeć od każdego z nich mnóstwo
najciekawszych opowiadań.

Pamiętniki atletów cieszą się re-
kordowem powodzeniem, Książki
pisane spracowaną ręką olbrzyma
mają stokroć większą  poczytność,
niż książki poetów,

Nie możę jednak zrozumieć jak
taki „dziki na ringu człowiek, bi-
jący głową o dywan, plujący w
twarz, może stać się za chwilę gen-
telmanem, siadającym przy stole,
biorącym w ręce widelec, nóż, wo-
góle zachować wszelkie formy kul-
turalnego człowieka.

Może w danym wypadku wszyst-
ko zależy od przyzwyczajenia, któ-
re, jak ludz'e mówią, staje się drugą
naturą człowieka.

Znow kięci się gramofonowa pły-
ta. Grany jest piękny marsz atletów. życiodajnym strumieniem. Jarwan.             
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KRONIKA.
UROCZYSTOŚCI w KALWARII.

WIZYTACJA PASTERSKA. — POŚWIĘCENIE DOMU REKO-
LEKCYJNEGO.

Wczoraj Kalwarja Wileńska prze-
żyła wiele chwil podniostych. W
dniu tym bowiem J. E. ks. Arcy-
biskup-Metropolita dokonał uroczy-

stej wizytacji paraljį kalwaryjskiej
oraz poświęcił dom rekolekcyjny dla
rekolekcyj zamkniętych, urządzony
w murach go-Dominikańskich,

sarcypasterz przybył do Kal-
warji o godz. 7 m. 3U zrana, witany
chlebem i solą przy pierwszej bra-
mie, urządzonej przy wejściu do
Bołtupia. Drugą, t. zw. „żywą bra-
mę' tworzyli członkowie związku
ministrantów, którzy w chwili, gdy
Arcypasterz przechodził przez tę
bramę, zapalili ognie sztuczne, Przy

wspomniane; bramie Arcypasterza
powitał ks wikarjusz Wasilewski 1
prezes Akcji Katolickiej parafj: kal-
waryjskiej, p, Rudolf Szymaniewicz.
Od drugiej bramy J. E. ks. Arcy-,

błogosławiącbiskup - Metropolita,
klęczące tłumy, udał się do trzeciej
bramy, wzniesionej w Jerozolimce,
gdzie powitał go proboszcz i dzie-
kan kalwaryjski, ks. kan. Stanisław,
Miłkowski.

Stąd ruszyła procesja do kościo-
ła, poprzedzana przez poczty sztan-
darowe organizacyj społeczno-kato-
lickich i przez wojsko. (W kościele,
po odprawicniu przepisowych mo-
dłów, ks. kan. Miłkowski wygłosił
dłuższe przemówienie, informując w

niem Arcypasterza o całokształcie
swej działa!ności w parafji od chwili
objęcia probostwa kalwaryjskiego.
Przemcwił następnie Arcypasterz,
witając seidecznemi słowy tłumnie,

zebranych parałian.
Odprawiono przepisowe nabo-

żeństwo żałobne za spokój dusz
tych parafjun, którzy zmarli w cza-
sie od ostatniej wizytacji paster-
skiej, poczem Arcypasterz udzielił
około 500 wiernym Sakramentu
Bierzmowanvia. Około godz. i1 r. ks.
Hermanowicz odprawił uroczystą
Sumę, w czasie której ks. kan. Leon
Żebrowski wygłosił podniosłe kaza-
nie okolicznościowe.

Wizytacia pasterska zakończyła
się w sali paratjalnej, gdzie Arcypa-

—

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

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

(tel. 10-38); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-

ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh1.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela
al. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-

piszek.
JAKA Dźzis BĘDZIE POGODA?
Dość pogodnie i ciepło przy sła-

bych wiatrach, najpierw miejsco-
wych, potem wschodnich i południo-

wo-wschodn:ch. Na zachodzie kraju
lekka skłonność do burz.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Pielgrzymki. W dniu wczo-

rajszym do Wilna przybyło kilka-
naście pielgrzymek, które po nabo-
żeństwie w Ostrej Bramie udały się
do Kalwarj. W ciągu dnia wczo-

rajszego Kaiwarję zwiedziło zgórą
10.000 pielgrzymów.

Z MIASTA.

—Skauci litewscy. Wczoraj w.

Wilnie bawiło dwóch skautów li-
tewskich, którzy udali się do Łotwy.
— Za pogwałcenie swięta. W

ciągu dnia wczorajszego w Wilnie
sporządzono 16 protokułów karnych
za nieprzestrzeganie godzin handlu
w dnie šwizteczne i niedziele.

SPRAWY WOJSKOWE.
— W komisji poborowej. W dniu

dzisiejszym do komisji przeglądowej
poborowej winni się stawić wszyscy
mężczyźni, których nazwiska rozpo-
czynają się na literę A do Ž wlącz-į
nie, zamieszkali na terenie wszyst @е СоОООkoranu.

 

KINO-REWJA

„LA MIEJSKA”

sterz dokonał przeglądu organizacyj
społeczno-katolickich i ideowych.
Ё. Szymanowicz złożył sprawozda-
nie z dziaialnošci parafjalnego za-
rządu Akcji Katolickiej, p. Korejwo
— Rady kościelnej, Kat. Zw. Polek,
p. Szystowska — Tow. Pań św. Win-

centego 4 Pauio, p. Goliowa Źw.

Kółek Różańcowych, Stow. Poboż-
nego Misyj Wewnętrznych, p. Żu-

kowski — S$. M. P. męskiegc, p.
Szymborski męskiej Sodalicji Ma-
rjańskiej, a p. Korejwówna żeńskiej,

p. Czekalska III Zakonu, p. Supra-
nowicz Bractwa Najśw. Sakramentu,
p. E. Bełzówna Krucjaty Euchary-
stycznej, p. G. Piórko Koła Mini-

strantów 1 p. E. Lemanowiczowa
sprawozdanie szkoły powszechnej
Nr. 31 w Jerozolimce.

Uroczysiości tej asystowały tłu-
my włościaw, przybyłe z dalszych i

bliższych osolic Kalwarii.
| Bezpośrednio po tem, Arcypa-

|sterz dokonał aktu poświęcenia

| domu rekolekcyjnego dla rekolekcyj

zamkniętych pod mazwą „Wieczer-

nik Wileńsk*'. Po poświęceniu J. E.

ks. Arcybiskup-Metropolita wygłosił

dłuższe przemówienie, w ktorem

życzył, aby dom ten rozwijał się,

służąc wzniosłemu dziełu utwierdze-

nia wiernych w zasadach Wiary św.

Po południu o godz. 3 Arcypa-

sterz zwizy ował jeszcze kaplice w

Jerozolimce, poczem, żegnany entu-

zjastycznem. okrzykami przez ze-

branych włościan, odjechał do Try-
nopola. в

*

cyjny jest pierwszym w archidiecezji

wileńskiej. Urządził go z własnej

inicjatywy, przy poparciu Arcypa-

sterza i wvdatnym udziale Archid.

Instytutu Akcji Katolickiej, ks kan.

dziekan Miłkowski. Wspomniany

dom składa się z 20 pokojów, przy-

stosowanyct. na pomieszczenie kil-

kudziesięciu osob.
Wkrótce rozpocznie się w nim

pierwsza serja rekolekcyj zamknię-

tych dla parów z inteligencji.
m, r. S. 

 

kich komisarjatów m. Wilna: Jest

wszystkich poborowych rocznika

1913, którzy w oznaczonym termi-

nie nie możli stawić się do komisji

przeglądowej.
z

— X zjazd Zw. Muzeów w Polsce.
Wczoraj przez cały dzień w dal-
szym ciągu obradował X zjazd
Związku Muzeów w Polsce. Zrana

num,

stwa im. Łusk'ego (Zawalna 1) od-
będzie się staraniem Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego Oddz.

| czeskiem* (wrażenia z wycieczki).

,©00600009208906

Nalskutecznieį wsike

dzić za pomocą bonów

lałmużniczych „Caritas”. 
AL)

CENY OD 25 GR.

DZIENNIK MILENSKI|
  

Napad na lokal Stron. Narodowego.
Wczoraj około godz. 11-ej wie-

czorem banda, złożona z kilku osob-
ników, usiłowała dokonać napadu
na lokal Stren. Narodowego przy
ul. Orzeszkwwej.

Kamieniami wybito kilka szyb.
Zawiadomiona policja ujęła 4 na-

pastników i odprowadziła do 3-go
komisarjatu.

 

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. 3 ostatnie przedstawienia

komedji muzycznei „Moja siostra i ja“ po

cenach zniżonych. Dziś i jutro o godz. 8

m. 30 wiecz. przedstawienie wieczorowe wy

pełni wesoła komedja muzyczna Berra i

Verneui' a p. t. „Moja siostra i ja” — cie-

sząca się dużem powodzeniem, dzięki bez-

troskiemu humorowi oraz żywej i interesu-

jącej akcji, melodyjnej muzyce Bentzky'ego

(orkiestra pod kierownictwem S. Czosnow-

skiego). W rolach głównych Hanka Wańska
— księżniczka Dolly i Stanisiaw Iwański —

biblotekarz. Reżyserja W. Czengerego. Ce-

ny zniżone.

— Premjera w Teatrze Letnim, We

czwartek Tear Letni daje premjerę współ-

czesnej komedji w 3-ch aktach N. Druckiej

p. t. „Zamknięte drzwi” z gościnnym wystę-

pem Zośji Barwińskiej.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Występy

Janiny Kulczyckiej „Bohaterowie”, Dziś w

dalszym ciągu  melodyjna operetka O.

Straussa „Bohaterowie”, osnuta na tle

utworu Bernarda Shava. Rolę główną kre-

uje Janina Kulczycka w otoczeniu pierw-

szorzędnych sił zespołu artystycznego. Ze-

spół bałetowy w układzie J. Ciesielskiego

wykona efektowny taniec bułgarski.

„Paganini“. Najbliższą premjerą

Teatru „Lutnia“, będzie wartościowa ope- 
į

 I
Nowoposwięcony dom: rekolek-

retka Lehara „Paganini* z udziałem Janiny
Kulczyckiej i Radzisława Petera, pozyska-

nego specjalnie do te operetki, Opracowa-

nie reżyserskie M. Domosławskiego.

Polskie Radlo Wiino
Poniedziałek, dn. 25 czerwca.

6.30: Pieśt. Muzyka. Dziennik poranny.
Muzyka. 11.55: Czas. Hejnał. Kom. meteor.
Przegląd prasy. 12.10: Koncert.
pot. 13,30: Koncert muzyki lekkiej. Wiad.
eksport. Giełca rolnicza. 16.25: Muzyka lek-
ka. 17,00: Audycja dla dzieci. 17.15: Pieśni
polskie. 17,30 Kec. fort. 18.00: „Nieporządek
miły” pog. 1835: Rec. skrzypce. Audycja we-
soła. 1950: Wileński kom. sport. Myśli wy-
brane. 20.02: , Snobizm i antysnobizm kry-
zysowy' felj. 20,12: Muzyka lekka. Dzien-
nik wieczorny. Trąbka i capstrzyk. Codz.
odc. pow. Koncert muzyki lekkiej. 22.00:
„Akademja |Iiteratury przy pracy" felj.
22.15: Rec. śpiew. Kukułka wileńska. Kom.
meteor,

to ostatni dzień przegiądu dla tych

„ do Szwajcarji.
A STOWARZYSZEN. ny, wiozący cesarzową perską przez

odbyły zebrania poszczególne sek-,
cje, a wieczorem obradowało ple- | cesarzowej, uzbroił się w parasol,

|
!

i

!
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Dziennik |

Otwarcie sezonu w Le-
gaciszkach.

Wiczoraj odbyło się uroczyste
otwarcie sezonu w akademickiej ko-
lonji wypoczynkowej w Legacisz-
kach, zainaugurowane mszą św., od-
prawioną przez ks, prot, Hilebowicza

w miejscowej kapliczce.
Wsród licznych gości, oprócz

przedstawicieli władz akademickich
z p. rektorem Staniewiczem na czele
i licznie zgromadzonej braci akade-
mickiej, zauważyliśmy m. in. dele-
gata Min. W K i0. F., b. pierwsze-
$o prezesa Br. Pomocy p. Kulesiń-
skiego, p. mec dr. H. Rudzińskiego
i innych,

Część oficjalną uroczystości sta-
nowiły: zagajenie, wygłoszone przez
p. W. Świe'zewskiego, prezesa Br.
Pomocy, przemówienie rektora USB
p. W. Staniewicza, występy kwar-
tetu akaden.ickiego pod kierownic-
twem p. Kubiczka, oraz wspólnie
spożyty obiad,

Pozostaią część dnia wypełniło
zwiedzanie kolonii, tańce, oraz
wspólne zabawy ruchowe na świe-
żem powietrzu

KRONIKA POLICYJNA.
Zebranie włamywaczy. W

mieszkaniu Własowów przy ul.Krzy-

wej 29 policja wykryła zebranie
włamywacz/ przy sutej libacji Za-

trzymano kilku notorycznych i po-

szukiwanyci włamywaczy, których

| skierowano do dyspozycji władz.
— Usuwanie żebraków. Z mia-

ista w ostatnich dniach usunięto
około 10 żebraków, pochodzących
z prowincji, Dalsze usuwanie żebra-

ków z terenu miastą jest w toku.

W. ciągu iata ma być uwolnione

miasto od rzesz żebraków, przyby-

łych z dalekiej prowincji do Wilna.
— Kradzieże, W. ciągu dnia wczoraj-

szego na terenie miasta popełniono 6 kra-

dzieży, areszicwano 17 osób posziasowa-

nych o kradzieże i oszustwa. Na terenie

tylko III Komisarjatu P, P. zatrzymano 10

osób podejrzanych o kradzieże.
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Apetyt cesarzowej perskiej.
Przed paru dniami przez. Polskę,

jak już donesiliśmy, przejeżdżała.ce-_
sarzowa pe.ska z córkami w drodze

Gdy pociąg specjal-

Sowiety, pr-ybył wieczorem na gra-
nicą polska lał ulewny deszcz, to
też nie sposób było przeprowadzić
cesarzową z pociągu sowieckiego do
polskiego. P. Lubieński, wydelego-
wany przez M, S. Z. do powitania

ujął pod raruię cesarzową i przepro-
„Szczegółowe sprawozdanie z prze”| wądził do pociągu polskiego, trzy-!

biegu wczorajszych obrad podamy mając nad cesarzową parasol. Zato
w jednym z najbliższych numerów.' jego cylinder został całkowicie przez

ODCZYTY.! deszcz zmo:zony. Gdy p. Łubieńsni

—0 śląsku Cieszyńskim. Dziś. wprowadził cesarzową do wagonu,

o godz. 19 m. 30 w lokalu Towarzy-; więcej już jej nie widział, bowiem
do wagonu cesarzowej wolno było
wchodzić tylko mistrzowi ceremonji,
który, jak cerber czuwał nad suro-

Wileńskiego odczyt p. dyrektora wym cerenionjałem, niedopuszczają-
Wacława Gizbert-Studnickiego p. t: | cym nikogo przed obiicze cesarzo-

„Śląsk Cieszyński pod panowaniemwej.
Na dworcu w Zdołbunowie poda-

Wstęp wolny. Goście mile widziani. no cesarzowej, córkom oraz świcie
kolację, składającą się z barszczu,
kurcząt i deseru, Ale to menu nie
zadowoliło mistrza ceremonii, który
uznał je za zbyt szczupłe, żądając
znaczniejsze; ilości kotletów, wina

z żebractwem można prowa- i likierów, które nie były przewi-
dziane ze względu na mahometańską
wiarę dworu cesarskiego. Okazało
się jednak, że dwór perski nie prze-
strzega w jedzeniu i piciu przepisów

Pozatem stwierdzono, że

 

Dziś niebywały dotychczas programu
Najwaselsza komedja sezonu w-g V. Wasermana Reżyserji Mac Frycza

„Adjutant Jego Wysokości".
Fi'm o €sle niebo przewyższa „Feldmarszaika“. W roli gł. WLESTA BURJAŃ.

Ra scenia: Calkowlei P sk

Žišaks ao ZE rewjowy p. t: „Tros  

BALET: Taniee arabski duet Grey, „Na Hawaju'—Grzybowski i trle G ey — Piosenki
dziedowskie—Kaczarowski Dvet aktualny—Kaczarowscy. Taniec węgierski wykona Trio Neryto.
Aktówka p. i. „Prezent dla Fonsia".

WIECZNY PROBLEM (00

EM.
ranu
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Dziś neodwołalnie ostatni T

ROZWIĄZANIA)
din!

1 wiośnia-
na

«Romans Sekretarki»
HELENA VINSON, orzz prześliczna $ALLY EILERS$ | urodziwy RALF BELLAMY. Nad orogram: Ostatnie elekawe
zd»rzenia z areny światowej w najnowszym „F.xie” oraz dodatki dżwlek we

DOUG. FAIRBANK$ BEBE DANiELS "

Rskordowa obsada ról g!łó-
wnych: „KOBIETA—WAMP

CENY POPULARNE od 25 groszy!
najws al»
szeį kr

   

W POGONI ZA KSIĘŻYCEM».
 

PREMIERA! Prawdziwe ergje Śmiechu|
Najdowcipniejszy film wielkiego

,Profeser° ,
BUSTERA KEATONA

w Kabarecie“*,
Ekaplorje šmiachu, hūrsgany wesołości, burze zachwytów towarzyszą na całym świecie tej najnowszej

kreacj' króla komików
Mad program: Atrakcje. Cany znižone od 25 gr. Pocz 0 4-eį
 

Ceny zniżone parter od 48 gr.
a Na scenie rawja p. t „Kryzys kończy sę"
Popielewska. Stanisław Gozdawa-Gołębiowski | Seweryn Orlicz.

Na ekr a Potężny

w

  
dramai milos I I poświecenia p. t.

Dziś pramiera |
Udział biorą: Chór Rewelersów,

Program Nr. 4.
Nina Fedorówna, Marta

NOCNY EXPRES5».
rol. gł Ruth Hall | Robe"t Elliot. — Początek seansów o godz. 4, 6.50, 8.30 I 10.20,

77 Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

rodzina i dwór cesarzowej ma niezły
apetyt, Już o godz. 5-ej rano zażą-
dano jedzenia.

| Cesarzowa perska jechała do Lo-
zanny, aby swe córki umieścić w
uczelni. Studjuje tam już od 2 lat
następca trenu perskiego.

| Dnia 23 bm, przejeżdżali przez

' Warszawę trzej młodzi synowie

| szacha, udający się również do Lo-
|zanny w tym samym celu. Żostaje
„w kraju tylko najmłodszy synek,

Szach perski, bawiący obecnie
;z oficjalną wizytą w Turcji, wnet
wyjedzie stamiąd i przez Włochy
uda się do Lozanny

Cesarzowa Malekeh urodziia się
we wsi Alaszt, w tej samej, w któ-

rej urodził sie szach, pochodzący
z ludu — zamachowi zawdzięcza on
tron. Obecnie małżonkowie już ze
sobą nie żyją. Szach ma drugą żonę-
iaworytę 23-letnią, która wszakże
nie korzysta z praw oficjalnej żony,
pozostawionych jedynie pierwszej
żonie, jako matce dzieci szacha,
Pierwsza żona szacha, jak į on sam,
nie pochodzą z krwi cesarskiej, któ-
ra natomiast płynie w żyłach obec-
nej faworyiy szacha. Ale właśnie
dlatego jej ewentualne potomstwo

bowiem wszyscy książęta krwi są
wyłączeni od dziedziczenia ironu,
przysługującego jedynie potomstwu
Reza szacha. 

reż piękną cerę
Jo „szczęścia Zawsze będzie Pani z wdzięcz-

nością wspominać ten znako-
mity puder Abarid, który czye
miąc z Niej piękną kobietę, za-
pewnił szczęście i powodzenie
w życiu. Puder Abarid chroni
i pielęgnuje Pani urodę.
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SPORT
Mistrzestwa pływackie Wilna.

Tegoroczne mistrzostwa pływac-|
kie Wilna odbędą się 29 i 30 czerwca
na wodzie stojącej w basenie 3 B.
Saperów.

Do zawodów tych zgłaszać się
mogą tylko pływacy zgłoszeni w klu
bach. Zgłoszenia przyjmuje sekretar
а* Wil Okr. P. Z. P.

Za największą ilość zdobytych
przez klub punktów oliarowana jest
nagroda przechodnia.

Program mistrzostw przewiduje
konkurencje pań i panów. Najdłuż-
szy dystans wynosi 400 mtr., a ba-
sen liczy wszystkiego tylko 25 mtr.,
czyli że na 400 metrów trzeba bę-
dzie przepłynąć 16 razy basen.

Eliminacie odbędą się 29 o g. 10
rano i 16, a finały 30 czerwca o $o-
dzinie 16.

Po mistrzostwach ma być w Wil-
nie rozegrany mecz międzymiastowy
z pływakami Grodna.

Teimin meczu Wilno — Grodno
przewidywany iest na 1 lipca.

W] połowie zaś lipca w Trokach
odbędą się mistrzostwa długody-
stansowe Wilna,

Wudzimy z powyższego, że pły-

wacy nasi nie przyjęli się bardzo

zawieszeniem w czynności Zarządu

Wil. Okr. Pol. Zw. Pływ., a w dal-

szym. ciągu pracują i to pracują bar-

dzo planowo.

Mieliśmy więc rację, że P.Z.P.

skompromituje się zawieszając о-

kręg wileński i że nikt zwileńskich

działaczy sportowych nie zgodzi się

zostać komisarzem P. Z. P.

Zatarg ten, który ma podłoże

prywatne, a potraktowany przez Ё.

Z. P. iormalnie zostal przez wilnian
przekazany walnemu zgromadzeniu

pływaków polskich.

Swietne „wyniki „ekkoatletów Estanji.

Otrzymaliśmy z dalekiego Talli-
na lisi, w htórem estończycy piszą
nam o szczegółach swego jubileuszu
15-lecia sportu.

Otóż na stadjonie Piotra Wiel-
kiego odbyia się tak zwana u nich
olimpjada sportowa, gromadząca 20
tysięcy widzów
W zawodach lekkoatletycznych

uzyskano trzy nowe rekordy Estonii,
które mówią nam o postępie sportu
lekikoatlety-znego Estonii.

Lepsze wyniki są następujące:
1500 mtr, — Faial 4 min. 03 sek. (no-
wy rekord Est.), 2) Próóm 4.04, 3)
Pulk 4.11,0. Czasy są rzeczywiście
świetne.

200 mtr. wygrał Tomson w cza-
sie 22,8 sek. Wynik ten jest nowym
rekordem Estonji, 2) Kuttis 23 1 sek.,
3) Rattus 23,5 sek.

Na 400 mtr zwyciężył Nesteror
w czasie 51,9 sek. przed Pau 52,2 i
Kesskulą 538 sek.
№ skoku wdal pierwsze miejsce

zajął oczywiście Kuttis, mając piękny
„wynik 7 mtr. 22 cmtr, Dwajnastępni

|

|

nie będzie miało praw do tronu, al-,

|

   

zawodnicy skoczyli po 6.95 i 6.92 cm.
W. skoku wzwyż sensacją jest po

rażka mistrza Kuuse, który musiał
zadowolnić się drugiem miejscem

oki ZAP ZOE WOZY PWZEWAKE CZORT

Dzieje jednego losu.
Los ten wiał numer 137.215, Od dwuch

lat jedną ćwiartkę tego losu posiadał star-

szy sierżant KOP-u w Łachwie p. P., drugą

ćwiartkę ksiądz B w Kępnie w Pozrań-

skiem. Pozostała połówka należała do p. G.

we Lwowie. Frzy obecnej loterji duchowny

i wojskowy pozostali wierni swemu nume-

rowi Natomiast p. G, choć otrzymał od
kolektora ter sam numer, zwrócił go

spowrotem. „Numer jest nieszczęśliwy —

mówił — mic na niego wygrałem dotych-

czas. Podczas lata zrobię przerwę w grze”.

А Los przez wielkie „L* sprawił figla.

W. tym samym czasie zgłosił się do tej

kolektury p. E., rachmistrz urzędu gminne-
go koło Kostypola. Chciał nabyć numer

137.071. Tak samo i p. S. z Gdyni miała

upatrzony numner 137111, Niestety — jak

się wówczas ubojgu wydawało — numery

te już były sprzedane komu innemu. Chcąc

nie chcąc wzięli oboje ćwiartki, odrzucone

przez p. G.
I oto w piątek pada główna wygrana

100.000 na ter. numer 137.215. Ksiądz i sier-

żant zostali nagrodzeni za stałość. Pan

rachmistrz i pani z Gdyni równieżotrzymali

nagrodę za A:eupieranie się przy swoim.

A pan G.? Można sobie wyobrazić, Napew-

no jeszcze dziś, choć  poniewczasie, kupił

nagwałt nową połówkę. W pierwszej klasie

stracił szansę Ale ostatecznie może w dru-

giej klasie wygrać 200.000 zł, a może

później i miljon.
Charakterystyczne jest, że części tego

losu, który takie dziwne przechodził koleje,

znajdują się w różnych stronach Polski. Na

ten sam szczęśliwy numer wygrały cztery

osoby, które się nie znają, nigdy nie wi-

działy i może nigdy nie zobaczą.

185 cmtr. Zwyciężył Schmidt sko-

kiem 190 cmtr, a Kalm miał 175

cmitr,
W. oszczepie Sule miał 65 mtr.

50 cmtr., Maimer 64 mir, 04 cmtr., a

Magi 58 mir.
W rzucie dyskiem Wiiding usta-

nowił nowy rekord Estonji wyni-
kiem 46 mir. 92 cmtr., 2) Feldman

45 mtr. 24 cmtr., a Erikson miał 43
mtr, 99 cmtr,

Na zawodach pływackich Rozen

berg na 100 mtr. zrobił piękny czas

1 min. 07,9 sek., ustanawiając rekord

Estonji, a na 400 mtr. ten sam pły-

wak zrobii czas 5 min. 57,7 sek

Na 15u0 mir. Motlik miał 25 min. 20

sek.
WĄ biegu kclarskim na szosie

zwyciężył za dystansie 50 klm. Fel-

dman w pięknym czasie 1 godz. 36

min. 49,7 sek. przed Priksem 1 godz.

36 min. 55 sek.
(Wyniki są rzeczywiście bardzo

dobre, a narwięcejnas interesuje iek

koatletyka. W! lipcu pizeciež repre-

zentacja Po!ski zmierzyć się ma w

Rydze z Estonją i Łotwą w trójme-

czu bałtyckim, w którym wybrać bę
| dzie bardzo trudno.

ZYGZAKI
— Piłkarzy wileńscy wystosowa-

li pismo do Łotewskiego Związku

Piłki Nożnej z zapytainem na jaki

termin został wyznaczony mecz re-

wanżowy Wilnc — Ryga.
— W Bukareszčie otwarto wy-

stawę turystyczną. Wystawa uwzglę

dnia również dział sportu i turysty-
ki polskiej.

— Pływacy Norwegji mają wkrót

ce spotkać się z robotniczą repre-
zentacją pływacką Z,S5.R.R.
— Lekkoatieci Turji zamierzają

startować w Moskwie.
— Znany lekkoatieta wileński

Szczerbicki pojechał ao Warszawy,
by zdawać egzamin w C. L W. F.
— Pilot szwajcarski Hermann

Schreiber utrzymał się w powietrzu
przez 7 godz. 15 min.
—Dziś w mieszkaniu p. Wiguszy-

na o godz. 19 odbędzie się walne
zebranie dziennikarzy sportowych
Wilna.
— Została skonstruowana nowa

tarcza strzeiecka, która automatycz-
nie wykazuje wynik strzału.
— We środę 27 bm., o godz 19

w sali konferencyjnej Magistratu
wileńskiego odbędzie się kolejne ze-
branie organizacyjne komitetu przy-
jjęcia automobilistów przyjeżdżają-
icych z Pomorza.

 

 
 

Reklama jet dówignią handlu

Przygotewuję
minu w zakresie Szkoły
Państw. Gimnazium, któray po
składają przed Państw. Komieją
Jednocześnie udzielam  iekcji

zjam włącznie do kl. 71 Młodzież

towuję z łaciny i grecki
tak onnych

|Mieszkania |
| l pokoje |||

DO WYNAJĘCIA
trzy mieszkania.

wszelkich przed-
miotów wchodzących w zakres Państw. Gimna-

poźiciacić sienai kdzznowa po uk
szkoły powszechnej i las gimnazjum praygo”

de zakładów nidnzych
jak i seminarjum świeckiego.

Dowiedzieć się można każdego dnia ed gedz.
9 — 12 rano, ul. Ludwisarska 8 m. 8. 106—2

UAAAAASASAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAaa

Т ябанЕ|
Młody człowiek z śre»

DETTWO OGRODZOEOCEDOMGER ZOZOOOO ROCCA

Bo rodziców i młodzieży|
ra dogodnych warunkach do a

Powszechnej i 6 klas

Poszukuję posady do
wszystkiego do małej
rodziny z bardzo do*
brem gotowaniem lub za
kucharkę do kasyna lub
pensjonatu. W średnim
wieku samotna, pismien*
na slada  referencja
Słowiańska ul.* Nr. 5-b
m. 7 ad 8 da 7, gr2

Gsoba średniah lat po-
szūkuje prscy na przy-
©? odzącą posjada reko-
meadacje zaułek Marar-
ski 13 m. 3 M.©.  gr3

Wychowawczyni ma
ea frebl. metod. poszu*
łe posady meže się

zająć dziećmi w wieku
od 2 do 16 lat. (Umie
szyć, rob. gim. Poważne
świedectwa | ref. wyrra*

ygotowaniu
gzaminacyjmą.

pragnące cię

  

Orzeszkowej Nr. 3. Do-
wiedzieć się o warun:
kach u dozorcy. 769—2

| PRACA |

Qseba inteligentna w
średnim wieku poszyku
je pracy do zarządu do-
mem, wychowania dzieci
lub też prowadzenią ku-
<hni zajmowała stanowi-
sko kierownicze. Dobrze
polecana łask. ofer. de,
redakcji dla Z P. W.

 
Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOBUCĄ „

 

dniem wykształceniem po
szukuja posady bluro-
wej lub jakiej Innej, mo-
że być kelnerem (nawet
tylko za utrzymanie). Ma
świadeetwa | referencje
Łaskawe zgłoszenia kie-
rować de Adm. „Dz.
Wil” pod „Potrzebujący
A. $.* grė

Wykwalifikowany
rolnik poszukuje posady
Rząday lub leśniczego.
reterencje poważne. Ul
Zamkowa 4 m. 7.

  

  
gr 2Koło 27—3.

janła b. skrox ne Ta-
ar. ka 12 — 18 m. od I
do 5 g. gr2

Młody człowiek,
znajdujący się w bardzo
krytycznych warunkach
materjalnych, poszukuje
pracy w mieście lub na
wsi, zaznajomiony z pra-
cą biurową, pisze na ma-
szynie, z chęcią przyj-
mie każde ofiarowane
zajęcie. Oferty proszę
kierować do red. t. gaz.
pod „R.“ albo Karos

—2 gr.
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