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Krwawe stłumienie rewolty w Niemczech.
Hitler panuje nad sytuacją. — Niespodzianki możliwe.

Wiedłuś napływających z różnych
stron wiadomosci o wypadkach w
Niemczech, Rochm, niedawno jesz-
cze mąż zaufania Hitiera i główny
wódz oddziałów szturmowych, przy-
gotowywał istotnie drugą rewolucję.
Zdolai on wbiew woli i wiedzy
kanclerza i Reichswehry zgromadzić
znaczne ilości broni dla swych za-
ufanych oddziałów 1 ukryć je.
Wszystkie forniacje oddziałów sztur-
mowych miały rozpocząć 1 lipca
jednomiesięczny urlop. Urlop ten,
jak się okazuje nie miał być dobro-
wolny, gdyż łączył się z nim ogólny
zakaz noszeni. mundurów. Zakaz
ten byi dla aimji brunatnej o tyle
(bardziej przykry, że część sztur-
mowcow od szerežu iat nie znała
innego ubioru, jak mundur partyjny.
MW. czasie tego przymusowego urlo-
pu, który utwysinie został zarządzo-
ny w okresie wakacyj szkolnych,
członkom oddziałów szturmowych
zakazano wszelkiego udziału w ja-
kichkolwiek zebraniach  koleżeń-
skich i zbiorowych wycieczkach.

Przebieg ostatnich rozmów roz-
brojeniowych przyczynił się do pew-
nego stopnią do przyśpieszenia tej
przebudowy w kierunku zmniejsze-
nia liczebności tej formacji paramili-
tarne, jak to okazało się już w
praktyce w caiym szeregu wypad-
Ikėw, np. w Turyngji, gdzie zdemo-
ibilizowano w ostatnich dniach
10.000 EA hospitan-

' tów: partji. Zmniejszenie ram li-
“О czebnych S, A o się w ca-

|„Aymasze "wypadków z silnem
oaz który umiejętnie

podsycał Roehm, będący w ostrem

IR

przeciwieństwie do rządu w tej
sprawie. ;

Рг:у&ріеваоп}у{ w rezultacie ur-
lop zdrowotny Roehm wyzyskiwal
skrzętnie dla podsycania
jów opozycyjnych wśród niezado-

- wolonych. :

Według oceny francuskich kół
politycznych, Flitler miał przeciw
sobie z jednej strony katolików
pruskich o odcieniu von Papena, tu-
dzież niezadowolonych przywódców
Reichswehry, a z druż ej strony —
całe lewe skrzydło narodowych so-

i cjalistów, przechylających się do
metod działania komunistycznych.
Na czele tych ostatnich stanął kpt.
Roehm. Pragnął on uprzedzić wszel-
ikie ustępstwa Hitlera na rzecz ster
umiarkowanych i dlalego zorgani-
_zował spisek, któreżo pierwszą olia-
rą miai być sam Hitler. Na postano-

'  wienie zamachu stanu wpłynął tak-
że, jak zaznaczyliśmy, rozkaz Hitle-
a przeprowadzenia demobilizacji

tkich oddziałów S. A. įS. S.
rz był » wszystkiem poinfor-
ny. Zamiast paklowania-z nie-

- zadowolonymi, zdecydował. się zdu-
г , sić spisek w zawodku.

RA największej tajemnicy Hitler
wsitadi wraz z przywódcą Reichs-
webry jen. Blonibergiem do samo-
śolu 1 zjawił się wMonachjum, gdzie

| Osobiście dokonał aresztowania kpt.
r Hochma i jego sztabu. W. Berlinie

Goęrmę obsadził mitraljezami ulicę,|
ktorej miesci się gmach S. A.|

  

 

   

: szturmówek narodowo-socjali-
я ar został aresztowany wraz
= Zupi. Ernstem na czeie. Panem sy-

tuęcji pozostał Hitler, ale Berlin
Znasduje się w stanie oblężenia, choć|
bez formalnego ogłoszenia go.

Zabity vom Schleicher liczył lat,
A hodził za polityka lewicowego|

Ši zwolennika współpracy z socjali-
l stami, Dlatego też pierwszy zginął
no | tragiczną śmiercią w chwili aresz-

| Jora

   

  
    

  

E |. Cenirumi spisku było w Mona-
й @щш__ Celem jego było, aresztowa-

_ nie Hitlera i przywódcy Reichsweh-
"ty jen. Blombergaa  Szturmówki

otrzymały rozkez wymarszu na Ber-
L czemu właśnie przeszkodził

Hitler energicziem. i biyskawicznem
en aresztowania przy-

  

  

    

 

   
  

ódców S. A. .
_Dzueła tego dokonaia policja pań-
ue t. zw. zielona wraz z od-
dziąłami Reichswehry. Aczkolwiek

‹ » spiskowy został zduszony, nie-
liej ustrój hitierowski uważać na-
у га podważony i osłabiony

 

nastro- |

a
= % Przebywa w gmachu berliński|
2 3

BERLIN (Pat). Wiadomość o
śmierci byłeżo szefa sztabu Roehma
została obecnie ze strony urzędowej
potwierdzona.

Dziś o godz. 19,40 niemieckie
biuro informacyjne ogłosiło następu-

LGNDYN (Pat). Reuter donosi,
że w godzinaci: porannych odbyły
się dalsze egzekucje, m. in. miano

Vice-kanclerz Von Pape
LONDYN (Pat), Reuter donosi:

Wicekanclerz von Papen został
zwolniony, ale nie wolno mu opu-
szczac mieszkania.

Korespondert Reutera donosi, że

Zastrzelenie Roehma.
jący womunikat: Byłemu szefowi

sztabu Roehmowi dano okazję do

wyciągnięcia konsekwencji za jego
zdradzieckie postępowanie. Ponie-
waż tego nie uczynił, został za-
strzelony,

Dalsze egzekucje.
rozstrzelać kilku iunkcjonarjuszów
policji

n w areszcie domowym.
po ostatnich wypadkach jest mało
prawdopodobną rzeczą, by wicekan-
clerz von Papen pozostał na swem
stanowisku. Miejsce jego ma podo-
bno objąć premjer Goering.

Samobójstwa w otoczeniu von Papena.
BERLIN (Pat), Wedle obiegają-

cych pogłosek szef piasowy wice-
kancleiza von Papena von Bose po-
pełnić miał saraobójstwo, w chwili,
gdy: pclicja przeprowadzała rewizję

LONDYN (Pat). Agencja Reutera
dowiaduje się z kół dyplomatycz-
nych, ze przyczyną rewolty w Berli-
nie była przewidziana drakońska re-
organizacja szturmówek, która mia-
ła się rozpocząć po 1. VIIL, po upły-
wie urlopów w'szturmówkach.

Hitler, Goering i Goebbels na-
radzali się całe dzisiejsze popołu-
dnie w ministeistwie propagandy.

Dzisiejsza mowa ministra Goeb-
belsa nie zawierała rewelacyjnych
momentów.

Oświadczenie, że zbuntowani

| w jego biurku urzędowem. Pozatem
mówią, że również miał popełnić sa-
mobójstwo
Tschirschky.

adiutant Papena von

 

Przyczyna rewolty.
szturmowcy mieli utrzymywać kon-
takt z jednym z mocarstw, spowodo-
wało, że policją przeprowadziła
rewizje w domu pewnej osobistości,
„która odgrywała ważną rolę w ruchu
separatystycznym w Nadrenji,

Mimo pogłoskę ustalono, že Au
gust Wilhelm, syn byłego cesarza,
nie miał nic wspólnego z rewoltą.

Obecnie kanclerz Hitler i mini-
ster Goebbels są całkowicie panami
sytuacji i nie należy oczekiwać żad-

| nej kontrakcji.
|

Odezwy I rozkazy.
|. BERLIN (Pat). Przywódca mło-
|dziežy hitlerowskiej Baldur von
Schirach wydat odezwę wzywającą
organizacje miodzieży narodowo-
socjalistycznej do zachowania wier-
ności ideałom rewolucji hitlerow-

skiej, : A
Minister. Reichsweiiry Blomberś

mochodów,

karabinami maszynowemi ' przeje-

Start z
PARYŻ (Pat). Dziś o godz, 8,32

samolot braci Adamowiczów. „City,
of Warsaw” wystartował z St. An-
dró Mefłai do Paryża. Na iotnisko“
w Le Bourget samoiot przyleciał o
godz. 10,30. Lotników powitał am-
basador Chłapowski imieniem rządu
polskiego,
kich wiadz lotniczych z gen. Houde-
modem i przeastawiciele prasy pol-

 
głosił serdeczne przemówienie, wi-
tając lotników.  (Wzruszeni lotnicy |
dziękowali przedstawicielowi Rzpli-
M za serdeczne słowa uznania a
jednocześnie wyrazili podziękowanie
pod adresem Francji i przedstawi-
cieli społeczeństwa francuskiego za

Po uzupełnieniu zapasu benzyny,
i oliwy o godz. 12,23 bracia Adamo-'
wiczowie wystartowali z Le Bourget
do Warszawy.  Korespondentowi
PAT-icznej lotnicy oświadczyli, że
obecnie wybrali lot bezpośredni w
linji powietrznej Trewir—Frankfurt.
n/M. — Drezno — Kaiisz. {

usposobieniu i zadowcieni z przy-

mia na terytorium francuskiem.
odległości 400 km. od wybrzeży fran-
cuskich wpadl! w burzę i mgłę, co
zupełnie zacierniło pole widzenia,|
3 godziny lecieli w zupełnej ciem-
ności. Na lądowanie zdecydowali
się na chybił trafił, nie wiedząc, że,    

 

em wewnętrznym, tudzież
możliwościami dalszych puczów.

znajdują się w. departamencie Orne.|
Samolot przy jądowaniu nie doznał:

lm kantonie wada

wydał rozkaz do armji, w którym
podaje, że wódz (Hitler) zdruzgotał
buntowników. Armja, stojąca zdala
od walk politycznych, będzie ūtrzy-
mywała dobre stosunki z nową
$. А., świador:a wspólnych celów.
Stan alarmowy został wszędzie znie-
siony. | '

 
Przejazd szturmowców przez Berlin.

BERLIN (Pat)..O północy 25 sa- chało przez Ku:fuerstendamm. Wy- zydent Rzplitej, min. Reichman i
3 naładowanych sztur- wołało to olbrzymie wrażenie, Do- całe oloczenie Następnie odprawio-

mowcami w hełmach stalowych i z stęp do Wilhelmstrasse jest zam- no nabożeństwo, w czasie którego
| knięty.

    

twoj Mnie

JAK WYGLĄDA BERLIN?

BERLIN (Pat). W, Berlinie pano-
wało dziś wielkie ożywienie, zwła-

szcza w dawnem centrum miasta w
okolicy Wilheimstrasse. Miejsce
przed gmachem kancelarji Rzeszy

było strzeżone przez policję i S. 9.
„Na pi. Wilhelma zgromadziły się
| liczne iłumy, Na balkonie l piętra
zjawił się kanclerz Futler w t-wie
gen. Lutzmanne i ministra spraw
wewnętrznych Friecka, Tłum urzą-

dzit kanclerzowi owację, śpiewając

hymny narodowe,
LONDYN (Fat), Reuter donosi,

że Berlin ma pozornie wygląd nor-

malny, ale bezustanny ruch gońców
imiędzy urzędami wskazuje na g0-

rączkową działalność, jaka odbywa
się za kulisami. Dzielnica Tiergar-
ten została otwarta, również ruch
kołowy w Wilhelmstrasse został
otwarty, ale po całem mieście krą-
żą silte patrole.

Gen. Blomberg odwołał stan wy-
jątkowy.

PRASA FRANCUSKA
O WYPADKACH W NIEMCZECH.

PARYŻ (Pzt). Koła polityczne

Paryża śledzą bardzo uważnie obec-

me wydarzenia w Niemczech, We-

die „Journal de Debals“ w kołach

musiai określić. do jakiego państwa

czyniono aluzje, oświadczając, że

spisek Roehma i gen. Schleichera

był przygotowany przy pomocy pew-

nego państwa obcego. Jeśli chodzi

«rewierdzenie „Sunday Referee", ja-

koby emisarjusze Schieichera spot-

kali się z pewnemi osobistościami w

Paryżu i jakoby ustalony miał być

tam program współpracy między

tymi emisarjuszami a pewnemi ko-

|łami francuskiemi, — to wiadomość

te uważać można za pozbawioną

woapilzejpodstawy.

 tych uważają, że rząd Rzeszy będzie |

zagranicą 8 zł.
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. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

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

W] związku z podróżą p. Prystora
do Kowna zamieszcza „Liet. Aidas“
Nr. 144 (VI.1934) przedruk artykułu
„Berl. Boersenztg.,Fismo niemiec-
kie uważa podróż p, Prystora za
sensację polityczną, okrytą jednak
tajemnicą. Podróż p. Prystora nie
była podróżą prywatną, a tylko po-
sunięciem polskiem w kierunku ure-
gulowania stosunków z Litwą. — Ро-
sunięcie to jest daiszym ciążiem
polityki rozpoczętej w swoim  cza-
sie przez podróż hr. Žubowa do
Warszawy.

Zdaniem _„Berl.  Boersenztg.“,
wydaje się, iż obecnie rząd litewski
nie jest przeciwny rozważaniu moż-
liwości zlikwidowania sporu z Pol-
ską. Według „Berl. Boersenztg.“,
byłoby jednak rzeczą błędną ocze-
kiwać niezwłocznie wielkich zmian
w terytorjalnzy sytuacji Europy
Wschodniej, W. sprawie stanowiska
Niemiec odnośnie stosunków  pol-
sko-litewskich oświadcza „Berl,
Boersenztg.', że stanowisko to nie

uległoby zmianie, gdyż stosunki pol-

sko-niemieckie są usankcjonowane

porozumieniem berlińskiem, zaś sto-

sunki niemiecko-litewskie zależeć

będą zawsze tylko od postępowania
z ludnością Kłajpedy.

„Sekmadienis“ Nr. 25 pisał w

związku z podróżą p: Prystora do
Kowna, co następuje: Bawiący w
Kownie wybitny działacz. polski, by-
ły premjer Aleksander Prystor wy-

tknął sobie jeden cel: zbadąć i za-

poznać się z litewską sytuacją $o-

spodarczą i polityczną, gdyż obec-

ni władcy Polski nie mają praktycz-
nego pojęcia o dzisiejszej Litwie

in. Prystor bardzo się zainteresował

REACTOR STOTIS NEO

0 wizycie p. Prystora 0 Roonle
całym zebranym materjałem udaje

się do Piłsudskiego. Po naradzie z

Piisudskim oczekiwana jest druga

wizyta Prystora w Kownie z więk-

szymi posunięciami praktycznemi.

Mraz z Prystorem przybył do

Kowna adwokat Strumiifo z Wilna.

Charakterystyczną jest rzeczą, że

bawi również w Kownie wielki po-

lityczny wróg Prystora, przedstawi-
ciel partji PŁS Kruszewski,-

(W związku z podróżą p. Prysto-

ra do Kowna zamieszcza „Sekma-
dienis” na stronie tytułowej kary-

katurę, przedsiawiającą p. Prystora

w stroju atlety. usiłującego podnieść
do góry cięża”, na którym widnieje
napis: „Kwestja wileńska waga
14-tu lat". Podpis pod karykaturą
głosi: „Nowy dźwigacz ciężarów”.

„Liet. Žinios“ w związku Zz arty-

kužem „Berl. Boersenztg.“ "w Nr.
145 z dn. 28 bm, pisało m. inn. (we-
dług „Wilbi“):

Prasa niemiecka nie bez podsta-
wy zaprzecza, jakoby wizyta p. Pry-
stora miała charakter prywatny.

Istotnie p. Prystor, o ile wiado-
mo, nie jest zbyt związany z oficjal-
nem Czekiszek, zwłaszcza, że ta-
kiego zadania, jak oglądanie mogił,
nikt nie powierza takiej figurze, jak
p. Prystor, Mogli to załatwić bądź
jakikolwiek urzędnik, bądź też znaj-
dujący się w Kownie dziennikarze
polscy. Cowięcej, jest on leaderem
rządzącej  wiszechmocnej partji i
faktycznym głównym pomocnikiem

Piłsudskiego. Takim  osobistościom

nie chodzi o mcgiły. Troszczą się oni

o życie. W ich rękach znajdują się

M. |żywotne intere:y. Są oni kierowni-
kami politycznymi w calem tego 

kwestją oddziaływania niemieckich

represyj gospodarczych na życie e-

konomiczne Litwy.. Wszystkie. te

badania niewątpliwie stworzą w

najbliższej przyszłości podstawę do
dalszych posunięć polskich w spra-

wie stosunków polsko-litewskich. W

najbliższych driach A. Prystor z 
i

iii

| Poświęcenia kamienia węgielnego
| bazyliki

GRYNIA (Pat). Dzisiejsze uro-

| czystości w Gdymi rozpoczęły się

poświęceniem kamienia węgielnego

bazyliki morskiej, którego dokonał

iks. biskup morski Okoniewski w
obecności prezydenta Rzplitej. Na

akcie erekcyjnym podpisali się pre-

 

kazanie wygłosił biskup morski

rzekiwanie w Warszawie.

morskiej.
Okoniewski. Po mszy min. Reich-

| man zabrał głos i podkreślił znacze-

| nie morza dla mocarstwowego zna-

czenia państwa. Potem krótko prze-

mawiał gen. Orlicz-Dreszer, dalej

komisarz Gdyni Sokół. Tenże komi-
sarz Sokół podejmował w. yacht-
klubie prezydcuta Rzplitej śniada-
niem. Po defiladzie przed prezyden-
tem, nastąpiło poświęcenie kamieni

węgielnych ogriska Ligi Morskiej i

Kolonialnej oraz budynku nowych

wodociągów miejskich. Na zakoń-

czenie odbyły się imprezy sportowe
nad morzem pod KamiennąGórą.
Z

Odebranie debitu.
IMirister spraw wewnętrznych

słowa znaczeniu.
Jeżeli zanalizować oświadczenie

p. Prystora i Elty, łatwo w nich
znaleść wielkie luki, przez które
wyłazi, według określenia „Berfl.
Boersenztg.', „parawanik tajemnicy,
jaką ta podróż zarówno ze strony

/ Polaków, jak też Litwinów była0-
słaniana”. Ponadto Piisudski -prze-
bywał w Pikieliszkach tylko tydzień
i to akurat tydzień, podczas które-
$o p. Prysto: bawił w Kownie.

Pozatem w Pikieliszkach bawił też
w czasie powrotu p. Prystora Beck.
Wszyscy trzej, jak komunikuje Ra-
djo Wileńskie, prowadzili po powro-
cie Prystora narady i powrócili do

Warszawy. Wszystko więc okryte
jest parawanikiem tajemnicy — jak
piszą Niemcy,

Niejednokrotnie już podejmowa-
ne były z Polską rokowania: w
Kownie, Królewcu, Lugano itd. Ro-
kowania te były zrywane. Nic w
tem nie było nadzwyczajnego. W.
swoim czasie, jak wiadomo, Volde-
maras ustąpił Piłsudskiemu i podaw-
szy mu rękę powiedział „pokój.
Nie były to puste słowa. Voldema-
jras zlikwidował stan wojenny z
Polską, utrwalii linję demarkacyjną,
jako linję administracyjną, przygo-
**'ował się do nawiązania faktycznych

 
przedstawiciele irancus- |

skiej. Ambasaaor Chiapowski wy-|

gościune przyjęcie. nad Odrą, w Marchji brandenbur-,

jaznego przyjęcia w czasie iądowa-| !

|

M
Paryża.
większych uszkodzeń, odpadło jedy-
nie koło podtrzymujące ster. Napra-
wa dokonana została przy pomocy-| Adamowiczów przedstawiciele

mechaników francuskich. Odjeżdża-|władz lotniczych oraz liczne tłumy
jących lotników żegnali przedstawi-.| publiczności. «) godz. 18,40 z lot-
ciele francuskich władz lotniczych niska na Okęciu wystartowało na

 

oraz prasy pol*kiej i francuskiej. | spotkanie 5 sasiolotów wojskowych.

Przymusowe lądowanie w Nedlitz-
Thiemenberg.

BERLIN (Pat). Wedleinformacji | Samolot wylądował z powodu
policji lotnicze: w Beulinie, polscy braku benzyny. Aparat nie jest u-
lotnicy transatiantyccy Adamowi- szkodzony. Piloci czują się zupełnie
czowie wylądowali dziś o godz. 20 dobrze. Z powodu konieczności za-
w miejscowości  Nedlitz-Thiemen- iatwienia iormałności urzędowych,
ber$, na wschód od miasta Krossten lotnicy pozostaną noc w wspomnia-

nej miejsuowości i prawdopodobnie
jutro polecą dalej. Władze lokalne
zwróciły się do Berlina o instrukcje
w związku z odlotem lotników pol-
skich. Na pytanie korespondenta,
gdzie lotnicy polscy przenocują, 0-
świadczono mu, że prawdopodobnie
zechcą nocować przy swoim apara-
cie.

„skiej.
BERLIN (Pat). _ Korespondent

PAT-icznej, po otrzymaniu wiado-
mości o wylądowaniu braci Adamo-
wiczów w Nediitz-Thiemenber$, po-
łączył się niezwłocznie z tamtejszym
urzędem gminnym, skąd otrzymał on
następujące szczegóły.

Obaj lotnicy są W dOSKONAIEM „GnaIST ETT|

Tragiczna śmierć lotnika. |||

1.595%
WARSZAWA. Porucznik pilot Józef Leszczyński wystartował z lot-

iTelefonem od własnego korespondentr.)

| niska Szkoły sirzelania i bombardo'wania w Grudziądzu do nocnego lotu

ćwiczebnego. Wkrótce po starcie aparat wskutek defektu w silniku,

spadł na ziemię i rozbił się. Por. Leszczyński poniósł śmierć na miejscu.

Dziś zwłoki zmarłego oficera będą przewiezione z Grudziądza do

Warszawy, jego rodzinnego miasta, gdzie odbędzie się pogrzeb,

WARSZAWA (Pat). Na lotnisku,
na Okęciu oczekiwali przylotu braci

odebrał debit w Polsce książce hi- | stosunków handlowych itd. Wszyst-
| ilerow:kiego działacza Ericha Joch- ko to robiono otwarcie. Otwartość
ze P. t. paika:Sis r , właśnie =: ne. sy 6

iolnaisozialistisch  gesehn“. Publi. musi wiedzieć, co się czyni. Wizyty
kacja ta zawiera szereg napaści na Zubowych czy Prystorów nie po-

Polskę oraz na obecne granice. | winne być tajemnicami,

Nowi wiceministrowie i wojewodowie. .
( elefonem od własnego korespondenta.)

nictwa nastąpią w czasłe najbliższym.
Według ioformacyj z kół zbilżonych do rządu, wiceministrem rol-

nictwa zostanie poseł Zdzisław Kleszczyński, rolnik z Kieleckiego. Drugie

stanowisko wiceministra narazie podobno nie będzie obsadzone. :

Co do wiceministra spraw wewnętrznych po ustąpieniu wicemini-

stra Dolanowskiego, który kierował sprawami bezpleczeństwa, miejsce
jego zajmie dyrektor departamentu p. Kawecki.
w niedługim czasie ustąpi podsekretarz stanu w  prezydjum rady mlni-
uistrów poseł Siedlecki

W. bliskin: też czasie nastąpią nominacje nowych wojewodów. Na
opróżnione przez ministra opieki społecznej stanowisko wojewody. kie-
jeckiego mianowany ma być p. Dzia dosz, dyrektor biura Sejmu i Senatu.
W województwie łódzkiem miejsce p. Hauke - Nowaka ma zając płk.
Ulrych. Pozatem zajdą zmiany na stanowiskach wojewodów w woje-
wódziwie warszawskiem, lubelskiem oraz obsadzone będzie wojewódz-
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MWarszawy.

Samochody litewskie.
Iš elefonem od wlasnego korespondenta.j

l WARSZAWA. Zrozumiałą sensację i ogólne zainteresowanie w War-
„szawie wvwolalo ukazanie się na ulicach stolicy 2-ch samochodów litew-
„skich. Samochody te typu sportowego opatrzone są literami rejestracyj-
nemi LT (Lithuanie) i K. (Kaunas) jak również chorągiewkami litewskie- |
'go automobil-klubu, o oficjalnych barwach.

Oczywiście samochody te spowodowały różne komentarze polityczne.

 

WARSZAWA. Nominacje wiceministrów: spraw wewnętrznych i rol

Mówi się też znów, że —

two białostockie, opróżnione po przyjeździe p. Kościałkowskiego do .

 

  

   

                       

   

  

             

   

   

  



Zwrot w polityce
Francji.

W doskoncle redagowanym tygod-
miku „Myśl Narodowa” sen. St. Ko-

zicki pisze o rrzemianach, które zaszły

w ciągu lat 15-tu w polityce francu-

skiej. Pozwalamy sobie przedrukować

artykuł p. St. K. w całości.

IW. polityce delegacji francuskiej
na konierencji pokojowej w r. 1914
zauważyć byio można pewną dwo-
istość, spowodowaną w dużym stop-
niu sprzecznościami w myśli dykta-
tora wojennego 'rancji, Jerzego
Clemenceau. Lelegacja francuska,
z jednej strony idąc śladem tradycji
myśli politycznej swego narodu z

jeżo .epublikańskiego okresu, sym-
patyzowała z systemem wiisonow-
skim zapewnienia wiecznego pokoju
Łuropy przez odpowiednią organi-
zację międzynarodową. laż dele-
gacja wszakże, г drugiej strony, pod
wpiywem ster wojskowych i dzięki
realizmowi Clemenceau, zdobytemu
długiem doświadczeniem  politycz-
nem, uążyłą do zapewnienia takiego
układu terytorjsinego, by Francja
mogła miec sojuszników, dających
jej śwerancję bezpieczeństwa w sto-
sunku do Niemiec. le realistyczne
tendencje polityki delegacji irancu-
skiej skiomty ją do stanowczego po-
parcia programu terytorjalnego Fol-
ski i mnych państw Europy środko-
wo-wschodniej. Państwa te miały w
ewentualnym systemie sojuszów za-
jąć to miejsce, «tóre przed wojną
zajmowała Rosa,

Po wojnie wskazane powyżej
dwie tendencje istniały nadal w
polityce zagrauicznej Francji, Zależ-
nie od okoliczności i od tego, jaki
obóz stał u steru, ta lub tamta z nich
brała górę. Bezwzględną przewagę
polityce osiągnięcia bezpieczeństwa
przez gwarancję międzynarodową
dał Briand, gdy na długie lata objąt
kierownictwo ministerstwa spraw
zagranicznych. Niema potrzeby tra-
cić wielu słów na charakterystykę
jeśo polityki, ho znana jest dosta-
tecznie. Wierzył om tak dalece w
możność zagwarantowania Francji
bezpieczeństwa przez  organzację
pokojową Europy, opartą na szer-
szem porozumieniu francusko-nie-
mieckiem, że wyzbył się z lekkiem
sercem tego wszystkiego, co Trak-
tat Wersalski aat Francji jako gwa-
rancje realne — przedewszystkiem
okupacji Nadrenji aż do r. 1935. Ca-
ła jegu polityka oparta była na tym
mistycyzmie pacyfistycznym, a te-
renemi jej była Genewa.

Poistyka ta, żak dziś już widzimy,
zakończyła się zupełnem niepowo-
dzeniem. Briana i jego zwolennicy
popeł:ili potrójny błąd: źle ocenili
rozwój stosunków w Niemczech,
pomyli się co do biegu spraw we
Francji, nie przewidzieli, że nastąpi
bankructwo Ligi Narodów, jako in-
stytucji przeznaczonej do załatwia-
nią poważnych : istotnych zatargów
międzynarodowych. Dzieje ostatnich
kilku lat przyzrosły wiele doświad-
czeń, będących bijącą w oczy ilu-
stračją wskazavych powyżej błę-
dów. Wystarczy stwierdzić  przyj-
ście d< władzy tlitlera w r. 1933,
wypadki 6 lutego 1934 r. w Paryżu,
wreszcie wystąpienie Japonji ; Nie-
miec z Ligi, by sobie zdać sprawę z
rozmia1ów dokonanych przeobrażeń,

MW, ciągu lat 15-tu które upłynęły
od podpisania traktatu Wersalskie-
go, stam polityczny Europy zmienił
się gruntownie. Ujawauła się w sto-
sunkach międzynarodow. złudność
nadziej i pragnień pacyfistycznych,
zmienił się ciężar gatunkowy po-
szczegolnych państw, rozluźniły się
porozumienia z czasu wojny, zapa-
nowały wśród warodów kuropy no-
we prądy... Nasz kontynent wyglą-
da dzis zgoła maczej, niż wyglądał
w roku 1920-yn.
Do tego wszystkiego musi się przy-
stosować polityka trancuska. Czy-
ni to powoli, ociągając się, z niechę-
cią, lecz poddac się musi konieczno-
ści, Wypadki 6 lutego odsunęły od
władzy stronnictwo radykalno-so-
cjalistyczne, czyli inaczej mówiąc —

‚ masonerję, w kiórej łonie zrodził się
system polityki Brianaowskiej. P.zy
szedł do władzy rząd koalicyjny.
Premjerem tego rządu jest dawny
radykał, który zdobył doświadcze-
nie i wyzbył się różnych złudzeń w
ciągu swej dłuziej karjery politycz-
nej, ministrem spraw zagranicznych
jest stary realista polityczny, a mini-
stremm wojny jeden z zasłużonych
wodzów ostatniej wojny. Ci ludzie
znaleźli się wobec gruntownie zmie-

nionych stosunków europejskich i

światowych. Mają przed sobą osła-

bioną : bankrutującą Ligę Narodów,

Niemcy hitlerowskie, szereg naro-

dów, ogarniętych prądami narodo-
wemi, wzmacniającą się Polskę, po-

wracającą na teren polityki między-

narodowej Rosję it.d О siebie w
krajw czują odoywające się prze-

obrażenie w opinji publicznej, wyra-
żające się w silniejszym tonie naro-

dowy wszędzie, a zwłaszcza w de-

cydującej o polityce francuskiej sto-

licy kraju.
IW) tych warunkach musiał nastą-

pić zwrot w polityce zagranicznej
Francji, a się on powolii
stopniowo. P:zedstawiciele rządu
powol.ją się jeszcze wciąż na Brian-

da ina ciągłość powojennej polityki

Francii; uważają wciąż jeszcze Ge-

| szego polskiego kryminologa, zwło-
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Zabiegi o młodzież.

Grupa sanacyjna, której organem
jest „nurjer Ftranny' nie ustaje w
zabiegsch skaptowania sobie  mło-
dzieży. Specjalnie zajmujący się te-
mi sprawami p L. P. pisze w „Kur-

jerze For.“ г dn. 29 bm.:
„Wrażenie, jakie wynoszę z mojej po-

dróży, to przedewszystkiem — żal. Żal, iż

straciliśmy tyle lai. I że pośród młodzieży

dzieje się źle. Aby było dobrze trzeba

zmieniać zasadniczo stosunek do młodzieży,

trzeba się zastanowić głęboko nad  przy-

szłością, bo wkrótce może być zapóźno”.

Streściwszy pokrótce sanacyjne
wysiłki w dziedzinie organizowania
miodzieży, pisze p. E. P. dalej:

„Wytworzyło to niezdrową  atmosierę

z innych jeszcze powodów. Te wszystkie

organizacje tak zwane „prorządowe“, kosz-

tują wiele pieniędzy. Żeby otrzymać pie-

niądze, trzeba się wykazać pewną liczbą

członkćw, obchodami, maniiestacjami, re-

zolucjami Trzeba to wszystko zaaranżo-

wać. Zrodziło to typ zawodowego działa-

łacza, ruchliwego, zabiegl wego o interesy

swojej organizacji, o zdobywanie członków.

Dostrzegłem w w:elu wypadkach niepoko-
jące objawy konkurencyjnej zawiści, między

takiemi organizacjami, jak Strzelec, Fede-
racja, & О. О., wyciąganie sobie nawzajem

członkow i kaptowanie ich, Działacz poli-

tyczny staje się psawie agentem werbowni-

kiem, jak dawni viesławnej pamięci agenci

emigracyjni*,

'W zakończeniu wzywa pan E. P.:
„I niech wreszcie zostanie opracowany

jakiś program. Program pracy nad młodzie-

żą i program polityczny dla młodzieży. Mi-

nimalny, czy maksymalny.

Dopóki jeszcze nie bije ostatni dzwo-

nek".

Jak widać masonerja na serjo
zatroszczyła się o młodzież. Dziś
jednak jest to już daremny trud i
próżna praca.

[W] jednym z następnych numerów
„Kurj. Por.' w artykule w sprawie
„programu pracy nad młodzieżą”
znajdtjemy następujący ustęp.

„T*zebą stwierdzić otwarcie, iż BBWR

Zwłoki $. p.
1. Dembińskiej.

MW piątek, ć7.Vl, znaleziono w

Drwęcy poa Murzęmikiem w pow.
lubelskim: zwioki kobiece, ktore Dy-
ty w statue Siiuego rozkiadu,

Fomieważ zecnodziia możliwość,

że mogą to byc zwioki zażinionej w
tajemiuczy sposob sp. LUemboinskiej,
zawezwano syna, ks. red. Uemioin-
skiego z Nowegomiasta, ktory w

uich poznai zwi0ki swej matki.
Sekcja zwiok sp. Juijanny Dem-

bińskiej, którą przeprowadzono nie
wykazaia żądnych śladów śmierci
gwaitownej.

Jako przyczynę zgonu komisja
sądowo-lekarska ustala utonięcie.

4 powodu znalezienia zwiok śp.
J. Deimbinskiei „Słowo Pomorskię”
pisze:

„Honiewaž śp. J. Dembińska za-
ginęia w końcu listopada z. r, a
zwioki jej wydobyto z Lrwęcy do-
piero teraz, wynikałoby z tego, iż
<wioki znajdowały się w rzece przez
równe siedem miesięcy.

Komisja  sądowo-lekarska nie
wypowiedziała się, jak długo zwłoki
śp. J. Dembińskiej znajdowały się w.
wodzie. Okoliczność tę można usta-
lić mniejwięce; dokładnie na pod-
stawie nowoczesnych metod nauko-
wych К

Sprawa ta jest nader ciekawa i
zastanawiająca, ponieważ według
prof. dr. J. Olbrychta, najwybitniej-

 
ki, znajdujące się we wodzie już po
upływie 2 — 3 miesięcy — zależnie
od okoliczności — rozkładają się
do niepoznaki. Tymczasem w wy-
padku śp. J. Dembinskiej, zwłoki
rozpoznali odrazu — na pierwszy
rzut oka — nawet obcy wieśniacy z
Kurzętnika.

Przypuszczamy, że sprawę tę
wyjaśni śledztwo, które chociaż nie
dawno,. bo przedwczoraj umorzone,
zostało znowu wdrożone”.

Od siebie dodamy, że w swoim
czasie, ponieważ śledztwo zpowodu
zaginięcia matki ks, Dembińskiego
nie doprowadziło do żadnych wyni-
ków, Klub Narodowy w Sejmie zło-
żył inierpelac'ę do rządu. Mogło bo-
wiem zachodzić przypuszczenie, że
p. J. Dembiūska zostaia uprowadzo-|
na, lub zamordowana. i

 

_ DZIENNIK.WILEŃSKI

prasy.
nie jest atrakcją dla młodzieży. Młodzież

traktuje Blok, jak kombinację polityczną,
Ściśle racjonalistyczną. idea Bioku mie jest

ala młodzieży ideą, ale pomysłem, może

bardzo dobrym, potrzebnym, ale niczem

więcej. BBWR nie nosi w sobie żadnego

czynnika emocjalnego. Młodzież nie może

się mim entuzjazmcwać”'.

Ciekawi jesteśmy, jaką też wy-
najdzie się teraz nową „emocjonal-
ną' atrakcję dla młodzieży, Chyba w
BBWR nie da się już tego zrobić?

Zydzi stroiują niesiornych
sanatorów.

Sjonistyczny „Nowy Dziennik”
(z 30 czerwca br,) udzielaostrej” ad-
monicji posłowi Jeszkemu z BB.:

„W Poznaniu odbył się w ostatnich

dniach wielki zjazd działaczy społecznych
i gospodarczych województwa poznańskie-

go, zwołany przez BBWR. Główną figurą i
referentem zjazdzwym był prezes Rady

Wiojewódzkiej BBWR, poseł dr. Witold

Jeszke. To, co pan prezes w swojem prze-

mówieniu programowem miał do powiedze-

nia w cprawie żydowskiej, określa  kato-

wicka „Połonja” bardzo *łusznie jako sta-

nowisko  „najostrzejįszego  antysemizmu“.

Pan Jeszke powiedział: „Tam, gdzie wcho-
dzą w grę prača 1 chleb dla bezrobotnego

Polaka, nie możemy się zgodzić, by żydzi

posiadali te same uprawnienia”.

Upomnienie kończy „Nowy Dzien.
zyj następującą nauką  obywatel-
$ :

д..Рап Jeszke nie musi być filosemitą—

nikt tego od niego nie żąda, — ale wie-

dzieć pan Jeszke powinien, że jednem z

kryterjow państwowego, względnie endec-

kiego ustosunkowania się do polskiej rze-

czywistości politycznej jest właśnie pozy-

tywne, względnie negatywne stanowisko

wobec antysemityzmu jako hasła politycz-

nego”.

Niech się , Nowy Dziennik“ nie
martwi. Nie taki sanacyjny antyse-
mita straszny, jak go malują, Zresz-
tą po otrzymanej admonicji z góry
poseł Jeszke się uspokoi.

psp R

Aresztowania
TCRUŃ. W czwariek, o godz.

13,30 zwolniony został z więzienia
redakior naczeiny „Słowa Pomor-
skiego , dr. Stanisław Bernatt.

Zposrėd aresztowanych w nocy
z 16 na 17 czerwca pozostają jeszcze
w. więzieniu sekretarz wojewódzki
Str. Nar. red. MWaciaw Ciesielski
oraz piezes koła Str. Nar. w Toru-
niu, mjr. Ławniczak.

CHUJNICE. Dnia 27.V1. o godz.
16,5u zwolnieni zosiali z aresztów
policyjnych, w których przebywali
od 10 @м, kierownik wojewodzki
Młodych Str, Nar. na pomorzu ad-
woka: Altons Sergot, kupiec Ber-
nard Okrzyńsk', przemysiowiec Jan
Uszwaidowski, bezrobotny Kybar-
ski, wszyscy z Chojnic, oraz dr. med.
4emke 1 aawokat dr. Wysocki, obaj

z Czerska. i

TCZEW. W, środę 27.V1 w go-
dzinach wieczornych zostali zwol-
nieni wszyscy narodowcy z powia-
tów. starogaiizkiego i tczewskiego,
przebywający w więzieniu. M, m.
wypuszczony został redaktor „Uoń-

ca Pomorskiego“ i „Pielgrzyma“ p.

Bielawa.
KOSCIERZYNA. Z więzienia są-

dowego w Kościerzynie zwolnieni

<zostan następujący działacze Str.
Nar.: dr. Frzewoski z Skarszew,
Konstanty Szarmach ze Skarszew,
Jan Gończ, Bernard MHenke i Wła-

dysław Rogala z Kościerzyny, W.

więzieniu pozostaje nadal p. Józef
Masów z Kościerzyny,

OBORNIKI Aresztowanych w

prywatnem mieszkaniu kierownika

powiatowego Młodych Str. Nar. p.

Stanisiawa Ulatowskiego w Oborni-
kach: pp. Frankego Stanisława,
Wassyla Stełaua, Kobyłkę Leona,

Kledzika Franciszka, Sadowskieżo
Leona. Wilamowskiego Józefa, $ki-
bińskiego Pawła i Tomczaka Fran-
ciszka, kierowników ruchu Mło-
aych Str. Nar. w pow. obornickim,
zwolniono z aresztu następnego

dnia.
LUBLIN. Większość aresztowa-

nych członków Stronnictwa została
już zwolniona, podobnie jak i grupa

członków NOR. Pozostają dotąd w
więzieniu tylko dwaj działacze naro-

dowi: prezes Stronnictwa Narodo-

aks is Ti II T IK EEC EDODAS

newę za główny teren gry politycz-
nej, mówią o gwarancjach. między-
narodowych w zakresie bezpieczeń-
stwa. Lecz widać coraz wyraźniej,
że wszystko to traci coraz bardziej
swój sens dotychczasowy, że poza
tym parawanen. słów i pryncypjów
dojrzewa nowy system polityki fran-
cuskic;, a raczej powrót do starego,
odziedziczonego systemu, do opar-
cia bezpieczeństwa kraju na sile
własnej i na sojuszach. Moglibyśmy|
przytoczyć wicle przykładów, | ilu-
strujących twierdzenie powyższe. |
Wystarczy przypomnieć stanowisko
rządu p. Doumergue'a w sprawie,
rozbrcienia, uchwalenie  dodatko”,
wych kredytów wojskowych przez
parlament i podróże p. Barthou do
stolic 1óżnych państw europejskich.
Dotychczasowi ministrowie spraw
zagranicznych Francji jeździli tylko”

do Genewy. P. Barthou w ciągu kil-
ku miesięcy sweżo urzędowania był
już w Pradze i Warszawie, w obec-

nym zaś cząsie udał się do Buka-
resztu i Belgradu, Londynie i
Rzymu... E

Rola, jaką F-ancja gra w świecie
od czasu 'wieikiego zwycięstwa,

odniesionego w ostatniej wojnie,

sprawia, że stwierdzony powyżej

zwrot w polityce francuskiej ma do-
niosłe znaczenie dla całej sytuacji
międzyuarodowej. Musi go także

uwąględnić polityka polska, tyloma
węzłami związana z polityką fran-
cuską Musi go uwzględnić tembar-
dziej, że według wszelkiego prawdo-
podobieństwa tendencje nowejpoli-

tyki we Francji będą coraz  silniej-

sze, że z czasem zapanują one cał-

kowicie.
Stanisław Kozicki.

WARSZAWA — KAP. Na wnio-
sek Komisarjatu Rządu m. st. War-
szawy Sąd Okręgowy na posiedze-
niu niejawnem zatwierdził likwida-
cję Pojskiego Związku Zawodowe-
go Clusześcijań:kiej Służby Domo-
wej.

Z pośród zarzutów stawianych
Związkowi jako całaści i osobom
stojącym na czele Związku utrzymał
się jeden jedyny: Sąd uznał za udo-
wodnicne, że działalność Związku w
zakresie udzielania zapomóg swoim
członkom nosi charakter ubezpie-
czeniowy. Nie wolno było zapomėg
tych prowadzić bez zezwolenia Urzę
du Kontroli Ubezpieczeń. Skoro te-
śo zezwolenia nie uzyskano, formal-
ne wykroczenie miało miejsce, ро-
wiedział Sąd: skoro tak jest, należa-
ło Związek zamknąć ; zlikwidować.

Niepodobna wszakże powstrzy-
mać się od głębokich refleksyj, jakie
budzi to radykalne zarządzenie w
umyśle każdego społecznie myślą-|
cego człowieka. Art. 17 nowego
prawa o stowzrzyszeniach dopusz-
cza wkroczenie władz  administra-
cyjnych i sądowych ; pozwala na
rozwiązanie takiego Związku, któ-
rego Gziałalność „została skierowa-
na do przestępstwa, albo zagraża

bezpieczeństwu, spokojowi, lub po-
rządkowi publicznemu”. _Wczuwa-
my się doskonale w intencję prawo-
dawców, która ten surowy nakaz
powołała do życia. Jesteśmy świa-
domi olbrzymiego  niebezpieczeń-
stwa, jakie przestawiają dla narodu
i państwa Związki, kryjące tajne ce-
le pod płaszczykiem legalnej dzial-
ności; organizac,e, które mają zale-
galizowany Statut, idą całą parą w
kierunku roboty destrukcyjnej i an-
"typaństwowej. Cóż jednak za ol-
brzymia dyspreporcja zachodzi mię-
dzy: takiem dybaniem na ład publicz
ny i bezpieczeństwo kiaju, a tem
„crimen” którem został obciążony
Związek- Chrześcijańskiej. Służby

' Domowej: wypiacał zapomogi swo- 
i zwolnienia.

wego z Parczewa p. Androwicz i
kierownik Miouych na pow. Ka-
"dzyūski p. Szymon Szatranski, Ubaj
osadzeni są w więzieniu na Lamku
i podobno postawiemu być mają w

stan oskarżenia z ant. 154 k. k.
źwolmony również został w Zamo-
Ściu aresztowary tam wiceprezes о-
kręgowy Str. Nar. p. Kazimierz
Rzewuski z Kwusina i aresztowani
wraz z nim czterej gospodarze,
członkowie Stronnictwa.

ŁÓDZ. 27.VI zwolnieni zostali z
aresztu  zatczymani, w ostatnich
dniach narodowcy: Sobociński, Lyl-
ko i Wieczorek ze Zgierza, Adamski
z Aleksandrowa, Londys, Zylak,
Ciesielski, Dymek, Respond i Lac-
wik z Łodzi. '

ŻYWIEC. Aresztowany przed
dwama _ dniarui przez policję w
Rychwałdzie k./Żywca kierownik
ruchu „Młodych zagłębia Dąbrow-
skiego p. Tadeusz Sobolewski został
po przesłuchaniu przez starostę w
£Ływcu zwolniony,

Aresztowan: w dniu 17 czerwca
kierownik powiatowy „Młodych
(Wilhelm Bartyzel oraz Klęka Wła-
dysław, Michał Ryłko i Lach 'Wła-
dysław, zostali oddani do dyspozycji
sędziego śledczego i nadal siedzą w
więzieniu żywieckiem.

Sekretarjat powiatowy  Stron-
nictwa Narodowego w Żywcu został
zamknięty.

BIAŁA KRAKOWSKA. Z po-
śród 5-ciu aresztowanych narodow-
ców: 4-ej zostali zwolnieni.
KRAKÓW. Aresztowanych zde-

cydowano oddać do dyspozycji,
władz sądowych. 8 osób osadzono w
więzieniu, Dwu aresztowanych, mag.

Krzykowskiego i apt. Banasia, od-
stawiono skutych i pod eskortą do

Wadowic.
MĄ dniu 27 czerwca aresztowani

otrzymali następujące pismo od sę-
dziego śl. Roguwskiego:

„Sędzia okręgowy śledczy II re-
wiru w Krakowie, dnia 26 czerwca

1934, postanawia zastosować do po-
dejrzanego... jako środek zapobie-
śawczy uchylania się od sądu tym-
czasowe aresztowanie w myśl art.
165, a, b, 168, 181 $ 1 kpk na czas
mawyżej 2 miesięcy.

Wymienione w zawiadomieniu
wydziału śledczego p. p. w. Krako-

wie z 25 czerwca 1934 r. Syśn.
P/4/P/6/34 poszlaki stanowią pod-
stawę do podejrzewania wyżej wy”

Zamknięcie zasłużonej placówki
im iawalidom, zabezpiecza starcom
aacn ad grową za CEiĘ uprzeanio

wpiaconyca skiadek. Uudziez tu jest:
niebezpieczensiwo а — роггааки'
publicznego/ w czem iu lezy skie-'
rowanie dziafuiności 4wiązku do'
wysiępniych ceiów/ Czy zasiosowa-!
nie mieubłażalnych rygorów art, 17
Prawa o diowarzyszeniach przypad-'
kiem mie jest tutaj oibrzymią przesa-'
dą, spizeczną z intencją tych, kto-!
rzy samo prawo pisaii/ Loz są win-;
ne ZU odaziałjów Związku  istnieją-
cych w różnych miastach państwa!
naszego, które nie prowadziiy dzia-!
iu ubezpieczeniowego, a ktore  li-|
kwiduje się wraz z centralą war-|

szawską? |
Niemniej boiesne reileksje bu-;

dzi zamknięcie Chrześcijanskiego
źwiązsu dfużby Domowej i w innym
kierunku: wszak Źwiązek ten, jak i
każdy imny, pozostaważ pod stałą,
kontrcią wiacz administracyjnych,'
które po myśli ant. 15 Prawa o Jto-;
warzyszeniach były uprawnione
sprawdzać działalność Związku,
przeprowadzać szczegółową rewizję
dziatalności i wytykac te lub inne
błędy. Pod tą właśnie kontrolą
wiązek prowadził swoją  działal-
ność cd szeregu lat. Fublicznie pod
okiem władz ; opinji społecznej pro-
wadzi dział owych nieszczęsnych
zapomóg dla inwalidów i starców.
Cóż byto prostszego dia władzy, jak
wytknąć źwiązkowi niewłaściwość
tego, iub innego dziaiu pracy i jego
niezgodności z formalnemi wymoga-
mi prawa i osiąśnąć w tak prosty 1
nieskomplikowany sposób usunięcie
dostrzeżonych usterek? [Tymczasem
w ciągu szeregu lat działalność
Źwiąznu nie spotkała się z najmniej-
szym słowem krytyki ze strony
czynników. nadzorczych. 7 żadnej
strony nie postawiono jakichkol-
wiek zarzutów : nie zażądano zmia-
ny. A potem nażle przeprowadzono
w błyskawicznem tempie zamknię-
cie Związku. Takie załatwienie
sprawy nie da się pogodzić z poczu-
ciem słuszności. tkwiącym w, społe-
czeństwie.

Nie byłoby ieszcze żalu, gdyby
ostre zarządzenia władzy przyszły
w okresie gromadzenia tych składek
quasi ubezpieczeniowych i jakiegoś
rozszerzenia rzekomo ubezpiecze-  niowej działalności. Tymczasem
obraz jest w danym wypadku od-

MUSIMY BYĆ

katolickiej.
mienny zgoła: sama owa działalność
upezpieczeniowa uaiezy juz do prze-

Sziosc. Jak io wyjasni Łarząd
Łwiązku, juz z początkiem 1994 r.
poniechano przyjmowania nowyca
zgfoszen, wobec wprowadzenia na
szeroxą skalę ubezpieczeń spoiecz-

nych w caiem panstwie. Wynika
zatem i z logiki rzeczy 1 z intencji
Łarządu, że nie mogio być mowy O

jakims Konkurowaniu & ubezpiecze-

niami spoiecznemu, 1 że dziafainość
4wiązku w tym zakresie, dobra, czy
zła, upadafa teraz automatycznie 1

tracia wszelką rację bytu. W. tych
warunkach czyz moze być mowa ©
tem, by dziaialność Związku na

przysziość zagrzaia porząkowi pu-
biicznemu? Uzy istnieją w tym kie-
runku najmniejsze podstawy do ja-
kichkolwiek obaw? Lzy w tych
warunkach  zaajdzie uzasadnienie
tak surowa represja, jak zamknięcie
1 zlikwidowanie Związku?

Polski Związek £awodowy Chrze-
ścijańskiej Służby Domowej powstał
pod inną nazwą w 1906 r. ma więc
za sobą 28 lat chlubnej działalności.
Praca ta tuż przed wojną była przer-
wana jedynie na okres kilku miesię-
cy na skutek ostrych represyj rosyj-
skiego rządu, spowodowanych  sze-
roko prowadzoną wśród służby do-
mowej akcją oswiatową, Więcej niż
ćwierc wieku t:wała akcja religijna,
oświa.owa, kulturalna i patrjotycz-
na, zmierzająca do zgrupowania pod
sztandarem Związku i jaknazliczniej- ,
szych zastępów służby domowej.
Przez lat kilkanaście działalność
Związku stawiała opor przeciwko
wpływom komunistycznym, które
wśród służby domowej gorliwie szu-
kały zwolenników. To też do ostat-
niej chwili Związek ani na krok nie
zboczyi z raz obranej drogi do chwili
zamknięcia pozostał wierny ideatom
Chrystusowym, wypisanym na sztan
darze Związku od; chwili powstania.
Czy nie jest jaskrawym paradoksem
rozwiązanie te, instytucji, jako nie-
bezpiecznej dla spokoju pubiicznego
i żeglującej ku występnym celom?

Likwidacja Związku będzie wy-
rządzeniem wiclkiej krzywdy i nie-
poweiowanej k:zywdy tysiącom ubo
gich pracownic, które powierzyły
swe oszczędności w celu zabezpie-
czenia sobie pewnej i spokojnej sta-
rości

POWABNE...
PRZEWODNIK URODY KOBIECEJ.

Pań na-
zdrowej |
usterek,
tem po-

Powążna i cogzienna troska
szych czasów jest sprawa cery:
czystej, bez zmarszczek, plam i
cery o pożądanej karnacji, a przy
wabnej, wiośnianej.

Tej trosce przychodzi ze skuteczną po-
mocą doświadczony chemik Laboratorjum
Perfection i mówi: produkujemy do-
skonałe kosmetyk. i kremy, ktore sprawę
pięknej, wiośniancj cery rozwiązują  zna-
komicie. | ;

Oto krem Seta, szczególnie godny za-
lecenia dla cer tłustych, Oczyszcza on po-
ry skóry, stanowi podkład dla pudru (oczy-
wiście tylko Abarid), a przytem nadaje

 

cerze tłustej i świecącej się śliczny, aksa-
mitny mat.

Albo iście czerodziejski płyn wschodni
Mimosa. Jest to kosmetyk japoński, któ-
ry poprzez dawny dwór ostatniej rosyjskiej
„carowej, dostał się dziwną drogą do Polski
i jest własnością Labor. Perfection.
Płyn ten odtłuszcza cerę, czyści ją, usuwa
wągry i czarne punkciki, nadaje skórze
zdrowy, świeży, młodzieńczy powab.

1 wreszcie koryguje karnację, nadając
jej pożądany niuans delikatny, czysto ro-
ślinny puder Abarid. Nadaje on cerze
aksamitny mat, a przytem trzyma się długo.

 

Ź£ POGRANICZA.
Ruch ra granicy polskiej z Litwą i Łotwą. |

Polsko- litewski ruch graniczny
w ciągu ub. miesiąca osiągnął liczbę

1150 zolników, którzy przekroczyli
granicy na podstawie przepustek
granicznych rolnych,

Święto Huculszczyzny. |

\

  

/, przepięknym zakątku połud-
niowej Holski capędzie się w aniach
118 upca br. „Swięto Huculszczyz-|
ny“. Frzed oczyma widzów przewi-|
ną się piękne stroje ludowe, orszaki!
weselne, wyprawy na połomuny, mu-

zyki huculskie, trembity, fujarki pa-
sterskie oraz oryginalne tance j za-
bawy iudowe. MW programie jest

szereg wycieczek górskich na szczy-
ty i przełęcze, odznaczające się
pięknescią i malowniczością  kraj-
obrazu. ||
W d. 7 18 lipca br. każdy powinien

odwiedzić znare uzdrowisko Wo-
rochtę, Żabie, *em więcej, że mini-

sterstwo komunikacji przyznało in-
dywiduainą zniżkę kolejową w wy-

sokości około 75 proc. Uczestnik
wycieczki opłaca.50 proc. biletu do
Worochty, zpowrotem zaś wraca
bezpłatnie.
‚ Zgłoszenia przyjmuje i informa-
cyj uūziela P. B. P. „Orbis“ w całej
Polsce.
MW czasie „Święta Huculszczyzny” mienion... o występek z art. 165, 166

k. k., popelniory w sposób i czasie,
bliżej w powoianem zawiadomieniu

opisany. ' A

Wobec tego zaś, że zachodzi u-
zasadniona obawa ukrywania się,
podejrzanego i staranie się podejrza.
nego o usunięcie dowodów przestęp-
stwa zagrożonego karą pozbawienia

wolności powyżej jednego roku, po-
stanowienie powyższe znajduje uza-|

sadnienie w powołanych przepisach

ustawy. :
Rogowski, mp.

26 czenwca 1934 r."
Do aresztowanych dopuszczono

adwokatów. "rochcie:
w dniach 7 ; 8 lipca czynne w Wo-

Biuro informacyjno - kwaterun-
kowe na dworcu kolejowym, Biuro
wymiany waluty zagranicznej —
dworzec kolejowy; Biuro wyciecz-
kowe P. T. Tatrz, w kiosku infor-

macyjnym obok dworca kol.; Pocz-
ta, telefon i telegraf—obok dworca.

Pragnący brać udział w wyciecz-
turystycznych winni  za-

opatrzyć się w odpowiednie obuwie.
Refłektujący na tanie pociągi zbio-
rowe na sianie winni posiadać ze
sobą koc.

(wy w bony jałmożnicze „Caritasu”

 

 już zaopatrzyłeś się?

Na terenie pogranicza polsko-
iotewskiego w ciągu „ miesiąca
przekroczyło granicę państwową
456 roiników.

mA

Słup śmierci pod
Katowicami.

Pouczas ustąwiania dekoracyj z
okazji święta Morza, zdarzył się w
Kostuchnie pod Katowicami strasz-
ny wypadek.

Faoryka blachy cynkowej w Ko-
stuchnie, chcąc przyiączyć SiĘ. do u-

roczysiego obchodu, oliarowała kil
ka stupów żelaznych 1 ozdoby wyci
nane z blachy, które miały utworzyć
obraz alegoryczny na świezem pi

wietrzu.
Podczas ustawiama dekoracyj, j

den z: słupów metalowych poch
się i dotknął końcem do przewod:
o wysvkiem napięciu.

  

waniu dekoracyj pośpieszyły,
słup wyprostować. > K

Pierwszy robotnik, który zbliżył
się do słupa, padł trupem na miej-
scu. Jego koiega, który chciał go
ratowac, zaledwie tylko dotknął rę-
ki porażonego, sam zwalił się na
ziemię. Wreszcie trzeci robotnik,
mimo ze zachcwywał pewne środki
ostrożności, przez omotanie słupa
marynarką, odniósł jednak silne po-
parzenie, ‚

Mezwany lekarz | stwierdzit
smierc dwu pierwszych ofiar wypad,
ku. Tszeciego robotnika przewiezio-
iso do Katowic i umieszczono w szpi-
talu. Do usunięcia słupa, który nadal
zagrażał bezpieczeństwu przechod<
niów, wezwano straż cgniową, —

Straszny ten wypadek podziałał
na okolicznych mieszkańców przy*
gnębiająco. Fabryka blachy w: Ko-
stuchnie, jak stwierdziło dochodze-
nie, nie ponosi odpowiedzialtości,
gdyż dekoracja była budowana
przez ochotników. '

 

e

 
„Widząc to, i

trzy osoby biorące udział w instalo-
by”„A
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"Cele pra
Poprzednie -nasze artykuły dru-

kowaac w dziale sportowym miały stwie «portowym zarysowuje sięroz |
charaakter krytyczny. W artykułach łam nuędzy miodzieżą ćwiczącą na będzie najrozmaitsze
tych szukaliśmy złych stron działa-
nia sportu. dlatego, że chcieliśmy pla
stycznie przedstawić obraz dzisiej-
szych stosunków, jakie zapanowały,;

, nietylko w Wilnie i w Polsce, ale na
całym wogóle świecie,

Gdybyśmy jednak kierowali się
tylko wyżej wymienionemi pobudka-
mi, to nie mielibyśmy  usprawiedli-
wienia, na zarzaty, że wprowadzamy

ferment w sporcie,

że łatwo jest krytykować, ale chcąc
krytykować trzeba zawsze powie-
dzieć jak trzeba pracować i jak na-
zywają się drogi właściwych kierun-
ków.

Otcż w dzisiejszym artykule po-
starajmy się, biorąc pod uwagą
wszystkie momenty poruszone po-
przednio, wysnuć pewien logiczny
wniosek mający na celu naprawę
stosunków sportowych.
A więc, w pierwszym rzędzie,

powinien zmienić się stosunek jed-
nostes do sportu. Łączące dotych-
czas więzy materjalizmu powinne
przeistaczač się w bardziej ogólne
pierwiastki, Kierunek powinien
pójść zgóry, a z chwilą, gdy zostanie

fiksyjnym posadkom sportowym, to
odrazu zwiększać się zaczną wartoś
ci moralne sportu.

Trzeba nareszcie przestać gonić
za sensącją, która nie posiada swej
trwałej wartości _ Przemijająca jej
treść pozostawia szkodliwe ślady,
które wyżerają głębokie rany. Orga-
nizm zaczyna psuć się, źle funkcjo-
nuje, a wszyscy wówczas zaczyna-
my narzekać, że ze sportem źle się
dzieje.

Trzeba więc bardzo, a bardzo o-
strożnie „działać. Trzeba kroki sta-
wiać z wielkim. rozmysłem, a mam
wrażerie, że chyba stać nas będzie
na to, żeby nie powtarzać starych
grzechów, które mszczą się nielitoś-
ciwie.

Na,większym oczywiście żrze-
chem jest puszczony samopas  sto-
sunek sportu rułodzieży szxolnej. Z
chwilą, gdy sprawa ta uiezostanie

"należycie uregulowana, tu stale bę-
dziemy mieli najrozmaitsze nieporo-
zumienia. ›

Uważam, że w lwiej części

zło wypływa

-

КОН

- z tego właśnie nieoparowanego Or-
ganizacyjnie sportu młodzieży szkol-
nej, na którą patrzy się przez palce.
Robi ona ca je: się żywnie podoba,
a jak czasami ktoś przebierze miar-
kę, to wówczas stosują się godne po-
żałowania represje, kompromitujące
władze szkolnś, które są przy: dzi-
siejszych warunkach prawie bezbron
ne. Naieżałoby dawno sport w szko-
le potraktować poważnie i raz już
wreszcie znieść krzywdzący okólnik,
zabraniający młodzieży dostępu do
kl ów. 2 i itssi

Lepiej chyba będzie jak pp. gim-
nastycy poszczególnych szkół wejdą
do klubów sportowych, pracując ra-
zem z młodzieżą, k

Sport polski odczuwa

brak inteiigentnych ludzi

w zrozumieniu poważnego  trakto-
 wanią wychowania fizycznego, gdy
obecnr organizatorzy przeważnie na
sporcie chcą tylko robić karjerę.

Brak ludzi ideowych stawarza
sytuację, przy której nie można stwo

| rzyć j:dnolitego frontu organizacyj-
nego. Pod gqłaszczykiem sportu
kryą się nieraz najrozmaitsze zaku-
lisowe sprawki. Wystarczy wspom-
nieć chociażby zterę ze skarbnikiem
Komitetu Olimpijskiego Czyżem, czy
też inie głośne a tuszowane sprawy
traktowania sportu jedynie jako za-
wodu. i Vadas Nė,

RBońSka
JW Warszawie za 10 złotych pła-

<ono 280, To rozumiem! Człowiek
przyszedł, mając w kieszeni jakieś
30 — 40 złociszów, a jechał z pola
wyścigowego z miną miljonera, W

 

iwarszawie można przecież było wy!
śrać przy dozie szczęścia a 1 ostroż-
ności skromną pensyjkę urzędnika
68 — 7 kategorii.
— Cóż to iest? W, Wilnie płacą

za 5 zł. tylko € złociszów, ale czło-
wiek gra, bo wie pan z tą grą to tak,
jakz wódką. Kto raz smaku jej za-
probóc, to potem nie może już
przejść mimo knajpy. Chce się.
„Wciąż mato į mato.
W arugim końcu autobusu jakiś

stary pan chwali się wobec sporto-
wo ubranej. pasienki.
— Oho, żeby tak mnie odjąć 20

lat, to jabym pokazai tym smykom,
jak trzeba jeździć,
— A, to pan kiedyś jeździł?

— — O, i to jeszcze jak, proszę pa-
ni. Jeździło się pierwszorzędnie, a z
koni za moich czasów nikt niespa-

„przebiegł 'w doskonałym

Wynik jest taki, że w społeczeń-

boisku, a ludźmi z zarządów i komi-
tetów sportowych.

Ten istniejący

ass ооKAS A `

„działa destrukcyjnie, na wszystkie
: wysiłki sportowe.

Zanim też nie będziemy mieli
wyraźrego celi: w pracy sportowej,
„to nigdy ona nie będzie miała аК-
tywnych wartości.

Na czele te; pracy stanąć muszą
inajzdo!niejsze jednostki, tworząc a-

Koja
|!

Wczorajszy start Kusocińskiego
i Heljasza w Berlinie zakończył się
świetnym sukcesem lekkoatletyki
polskiej. Obaj oni zajęli pierwsze'
miejsca. |
Kora 5 tysięcy metrów.

czasie |

Wyniki
We wczora,szych meczach pił-

karskich o mistrzostwo Ligi Ruch,
pokonai Pogoń 3:1, Warta zremiso-|

O mistrzostwo
Dwa ostatnie mecze piłkarskie

o mistrzostwo Wilna przyniosły na-
stępu;zce wyniki: |

Makabi całkiem niespodziewanie
zremisowała siż z Ż. A. K.S. 1:1, a.
co ciekawe, że Ż. A. K. S. mógł!
mecz ten zakończyć na swoją Ко-!
rzyść.

lękny dzień
Wczorajsze konkursy hippiczne

i wyścigi konne na Pośpieszce cie-
szyły się stosuskowo większem po-
wodzeniem, niż poprzednio.
W dalszym ciągu trasa biegów

naprzełaj pozostawiała wiele do žy-
czenia, a najlepszym tego dowodem
jest fakt, że jedem właśnie z takich
biegów po pełnej jam i pni trasie nie
odbył się. Jeźdźcy nie chcą wprost
narażać swych koni. Warto więc,
żeby 'а sprawą zainteresował się
bliżej p. prezes Wil. Tow. Hod.
Koni i Pop. Sportu Konnego, gen.
M. Przewłocki

Konkurs ciężki a nagrodę 3 Sam.
Bryg. Kawalerji odbył się na prze-
szkodach wysokości około 1.30 mtr.,
a szeiokości 4.50 mtr. z szybkością
425 m/m. Startowało 18 koni,

Po pięknej walce zwyciężył Tur
— po: Rylke, 14 p.uł., bez punktów
karnych; 2) Rum — por. Tetmajer,
13 p. ui.; 3) Łut — rtm. Druhowino,
23 p. uł.; 4) Łuk — por. Wilczkie-
wicz, i9 pal. 5) Wiśka — por. Ryl-|
ke, 14 p. uł., 6) Port — rtm, Ro-
maszkiewicz, 23 p. uł.

JW, pierwszej gonitwie wojsko-
wej naprzełaj o nagrodę 3 Bat. Sa-
perów pięknie prowadził Rycerz —
rtm. Kulik, ale bieg zakończył się
zwycięstwem Tara — por. Poziom-
ski pized Sarną — por. Łopianow-
ski ; Rycerzem — rtm. Kulik,

Należy zawważyć, że część koni
poodpadała w: lesie wobec wspo-
mnianych wyżej wilczych dołów.

Goritwa: z płotami na dystansie
2.800 mtr. zakończyła się zdecydo-
wanem zwycięstwem Djonizosa —

„ Kouejowski przed Atyllą — p.
udzinski i Lapisem -— p. Rómmel.
Bieg naprzełaj o nagrodę Łódz-

kiego Klubu jazdy nie odbył się
z przyczyn wyżej podanych, a szko-
da, bo zgłoszonych było aż 9 koni.

Najciekawszym punktem  pro- gramu wczorajszych wyścigów była
gonitwa o 1500 zł, i a nagrodę ho-|

ioterja.
dał. Toż to przecież wstyd, żeby sy-
pać się na każdym kroku. Były kie-
dyś dobre czasy...

Starszy pan podkręca sarmackie
$o wąsa, a niezrajoma panna patrzy
na niego z zachwytem.

Musiał być kiedyś przystojnym
mężczyzną...

Dojeżdżamy do pola wyścigowe-
go. Narazie nic nie widać. Obłok
szarego kurzu kłębi się wzdłuż roz-
chylonych fantastycznie parkanów.

Mundurowy cerber z emblema-;
tami „kluczów” wita gości.

Chłopcy sprzedają drogie pro-,
gramy Defilują zaspane konie. Nie-
które z nich są zmęczone, ale oto
nerwowy ikasztan staje dęba. Konie  
wa na start. ]
— Stawiam na 7. Niech pani zo-į

baczy co to za piękna klacz, jakie
ona ma smukłe nogi, gdyby moja
żona miała podobne nogi... |
— Pam to zawsze ma jakieś głu- pie dowcipy. Od konia przecież ma-,

 

HELJASZ I KUSOCIŃSKI
zwyciężyli w Ber/inie.

W drugim nieczu 0 mistrzostwo Wilna.

 

„reopak sportowy, który zależnie od
warunków j okoliczności podsuwać

tematy prac
! sportowych.
| Tematy te właśnie swą kanwą
celu, który powinien być wszystkim!

jasny i zrozu--widoczny, wyraźny,
miały.
Celem spontu ma być wysiłek, ale

nikt nie mowi, że tylko wysiiek fi-
zyczny, że wartością sportu mają
być treningi „stajni wyścigowej” szy!
kującej się do lej czy innej imprezy|
widowiskowej.

Będą to tylko środki do osiągnię-
cia ceiu, bo właściwym celem spor-
tu, jest moim zdaniem,

14 m. 46 sek.
Heljasz za: pokonał w kuli

wszystkich swoich rywali, rzucając
15 mtr. 54 cm.
W zawodac? tych Niemiec Boh-

majer wyrównał rekord świata na
100 mir., mając 10,3 sek.

ligowe.
wała z Garbarrią 1:1, a Legja zre-
misowała z Cracovią 0:0,

W, tabeli prowadzi Ruch.

w piłce nożnej.
W. K S. łatwo pokonał zespół Dru-
karza 7:2 (4:0). Wojskowi powoli
wracają do swej formy.
grali już nieco poprawniej.
szym był na boisku Zbroja.

IW; rozgrywkach prowadzi w dal-
szym ciągu W. K. S., który niewąt-
pliwie zdobędzie tytuł mistrza

na Pośpieszce,
norową p. wojewody Wład. Ja-
szczolta. Na starcie stanęło trzech
asów: Bakarat, Iwan II i Emir II.
Dzięk: sprzyjającemu szczęściu, po
bardzo ostrej walce, pierwszy na
metę wpadł Bakarat, prowadzony
wprawną ręką znanego teoretyka
jazdy rtm, Cie-pickiego. Walka taj“
rozegrała się na samym finiszu, da-
jąc dużo pierwszorzędnych emocyj
tak sportowych, jak też i „totaliza-
torowych”. Zaznaczyć trzeba, że
Emir II dostał z silnego wysiłku
krwotoku, a lwan II zakulał na
ostatniej prostej.

Zwycięzcy tego pięknego wyści-
gu składano szczere gratulacje, któ-
re są dowodem sympatyj, jakiemi
cieszy się wśród społeczeństwa
sportowego rtm. Cierpicki.

Bieg naprzełaj Związku Ziemian
Ziemi Wileńskiej zakończył się suk-
ceseni Pikado'a — rtm. Kociejow-
ski, 2) Tudor — por. Gromnicki, 3)
Zora — por. Danielczyk.

WI ostatnim Steeple-coase roze-
grała się bardzo piękna walka z
udziałem p. Rómmla, który świetnie
prowadził swe,o Karata Il. Po wal-
ce zwyciężył na mecie Insolente —
p. Szadkowski przed Karatem II —
p. Rómmel i Jazdą II — p. Rybicki.

Po zawodach nastąpiło rozdanie
aagród honorowych. Rozdania do-
konal. pp. wojewoda W. Joszczołt,
śgen. M. Przewłocki, Bortkiewicz,
płk. Obuch-Waszczociński i kap.
Szymański z 3 B. Sap.

Następny dzień wyścigów we
czwartek, o godz. 16.

9000620099423

Zapisujcia się

dń Kleków spariowych.

 

Wczoraj '
Najlep:|

„QZIENNIK WILEŃSKI

praca wychowawcza

bez kiorej sport nie może przedsta-
wiać absolutnie żadnej wartości mo-
ralnej,

Nie chcę tutaj wypowiadać sta-
rych komunałów greckich, któremi

,szafuje się hoja:e na wszystkich
,ficjalnych przemówieniach, które
,słuchane są nie przez ten szary ogół
sportowy, a przez ludzi niemających
nic wspólnego ze sportem.

Trzeba nauczyć się wielkiej sztu-
ki przemawiania właściwym języ-
kiem do tłumów.

My w sporcie niestety le; sztuki
jeszcze nie potrafiliśmy przyswoić,

Wczoraj mieliśmy rzadką uro-
czystość o charakterze patrjotyczno-
sportowym.

Automobilklub Pomorski złożył
hołd Wilnu. Pomorzanie przyjechali
do nas, by zaakcentować swój szcze
ry stosunek, jaki łączy ich z nami.

Razem z warkotem motorów
przyw'ežli nam szum słonych fal
morza.

Już od wczesnego rana gospoda-
rze z Automobilklubu wileńskiego

„Wielką niespodzianką
A. Z. S. Niespvdzianka jest b. miła.

| Akademicy do mistrzostw pływac-
z szeregiem

|pierwszorzędnych sił, z licznym za-
| stępera młodzieży.

Prócz A. Z. $. kilku zawodników

 
„kich Wilna wystąpili

SMB pływakiem wystą-
piło S. M. P. i ua tem koniec,

Szkoda wielka, že Ognisko, ma-
jąc kilku pływaków, którzy poza
konkursem ustanowili nowe rekordy
Wilna, nie zaiatwiło w czas for-
|malności zgłoszeniowych. Dziwnem
wydaje się abstynencja (W, K, S.i
niczem  —nieusprawiedliwioną jest
nieobecność P. K. S., który w swoim
czasie posiadał sporo dobrych pły-
waków.
, Wyniki techniczne są następu-
jące:

100 mtr. nuwznak 1 Pimpicki
(AZS) 1 min.544 sek., 2) Naborow-
ski (AZS), 3) Inczyk (AZS),

400 mtr. dowolny pań 1) Skoru-
kówna (AZS) 9 min. 3.6 sek., 2) Min-
cerówna (AZS) 9 min. 26.1 sek., 3)
Kiinsberg (AZS) 10 min. 14,1 sek.

100 metr. stylem dowolnym 1)
Subotowicz (SMP) 1 min. 22,4 sek.,
2) Martynenka (A.Z.S.) 1.25,6, 3)
Gotlib (ŻAKS). Poza konkursem Si-

Dziś upływa termin zgłoszeń do
międzynarodowych regat wioślar-
skich Wilna.

Kegaty odbędą się w najbliższą
niedzicię 8 lipci. w [rokach.

Program tych biegów jest bardzo
bogaty, bo przewiduje 18 konkuren-
cyj. Został wystawiony w porę bieg
ósemek, a biorąc pod uwagę, że AZS
posiada już własną łódź, bieg ten je-
żeli nie w walce, to walkowerem od-
będzie się. '

, Regaty tegoroczne zapowiadają
się inieresująco, ale wszystko zależy
oczywiście od zgłoszeń.

Jak chodzą wieści po przysta-
niach wioślarskich, kluby warszaw-
skie mają dość iicznie przyjechać do
Trok. Lonsowane są od trzech bodaj
tygodni wiadomości, że kiuby Ryskie
też przyjadą, a więc, jeżeli sprawdzą
się wszystkie nowinki, to niewąt-
pliwie regaty będą piękną walką
sportową.

Pomińmy jecnak na chwilę zgło
szenia zagraniczne i warszawskie, a
ograniczmy się do. zgłoszeń Wilna i
Grodna. ° 
 

ło zależy. Jesdziec może
cały wyścig.

Nizch pan »obaczy, ten na 7 to
mawei nie umie siadać na konia,
Podsadza go dwuch drągali.
— Et, z parią wogóle nie można

rozmawiać.
Idąc na wyscigi trzeba przecież

przynajmniej troszeczkę znać się na
koniacn i na zwyczajach,

Kłóinia trwa w dalszym ciągu,
ale nie staram się poasłuchiwać, bo
są rzeczy ciekawsze,

Do okienka podchodzą z niepew-
memi :aimami gracze.  Totalizator
sprzedaje niebieskie kartki. Gra
1dzie na całego.

— Wszyscy grają na 11, a ja ci
mówię że ona nie przyjdzie, Kup
lepiej we francuskim dwa bilety. Je-

spartolić

Z Grodnem od czterech bodaj lat

— Przegraj ty tylko, stary łajda-
ku, to ci przez dwa dni nie dam nic
jeść,

Pokorny mąż ściska w garści bi-
let końskiej loterji 1 trzęsie się ze
strąchu, że tyran baba może jak
przyjdzie co do czego dotrzymać
słowa. ) ь

Poszły!
Ooo, trójeczka prowadzi. Jak

oną ślicznie idzie, ale jeszcze nic
pewnego.

Konie są daleko pod lasem. Nu-
merów nie widać, tylko na tle falu-
jącego żyta bieśną kolorowe czapki.
— Ach... spadł, Wszystko prze-

przepadło. Niech śo... weźmie. Prze-
grałem 5 zł., aie to mic, zaraz ode-
$ram się. Mamy jeszcze trzy biegi.

Posiadacze „czwórki* biją bra- 
że pojedziemy razem do Bukietu. |

Podnosi się do góry bomba, Za- |
raz padnie komenda. Konieustawia |
ją się na starcie,

Sprzedaż biletów  totalizatora
skończona. Na trybunie widać pew-
ne ożywienie,

\

| „totka”

U

przerywają śpiączkę—to gong wzy: den na 13, a drugi na 8. Zobaczysz,wa. Są zadowoleni, Kasztanka wpa-
da na metę. Kiiku panów biegnie za-
niepokojonych do totalizatora, Po-
winni cobrze słacić.  / Trzeba wie-
dzieć, że prócz oficjalnej gry w

jest jeszcze gra tak zwana
na boczku. :

Tesciowa g:a z więżem swej có:-

 

oczekiwali za swiętnikami na przy- ;rządkiem, który jest wzorowy,
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Mistrzostwa plywackie Wilna.
sprawił niewicz

wystawił Ż. A. K, S. z jednym, ale!

PRZED WALKĄ WIOSEŁ.

W" с

cy sportowej..
a przecież nie można pozwolić by|
młodzież żyła tylko siawą swych|
mięśni

| _ Na kompromitująco niskiem po-
|as znajduje się u nas praca kul-
turalno - oświatowa w sporcie.

Są przecież szumnie zwani re-
0- |ferenct wychowania społecznego. Są|dziwego sportowca o

nawet specjalne placówki, którema- |
ją na celu szerzenie ducha sportowe- |
go, ale placówki te nie przejawiają
żadnej większej działalności, to też
stwarza się tak zwany

analiabetyzm

|sportowy, który korzeniami swemi

jazd gosci.
| Co chwila nadjeżdża coraz to -
|ny samochód, FP. mec. Łuczyńska i
T. Masłowa witają kwiatami przy-
byłyca pomorzan.

Przy stole, zastawionem śniada-
niem, następuje pierwsze zapozna-
nie. Pomorzanie dzielą się swemi
wrażeniami, a p. komandor uroczy-
stosci por. Gostkiewicz z ref, ruchu
kołowego przy woj.  wileńskiem,
por. awankowiczem, śledzą za po-

 

z Ogniska miał 1 m. 21,2
„sek.

100 mtr. styl dowolny pan Skoru-
kówna (AZS) 1.44,1.

100 mtr. stylem klasycznym 1)
Pimpicki (AZS) 1 min. 35,6 sek., 2)
Naborowski (AZS) 1.34, 3) Piotrow-
ski (AZS).

200 mtr. stylem klasycznym pa-
nów: i) Pimipicki (AZS) 3 min, 37,9
sek., 2) Piotrowicz (AZS) 3.38, 3)
Naborowski (AZS).

400 mtr. stylem dowolnym: 1)
Subotowicz (SMP) 7 min. 33,9 sek.,
2) Pimpicki (AZS) 7.35,8, 3) Keppel
(AZS),

200 mtr. styl dowolny: 1) Subo-
towicz (SMP) 3 min. 19,2 sek. 2)
Piotrowicz (AZS), 3) Keppel.

MW. sztafecie 4X100 mtr. stylem
dowolnym zwyciężył AZS. 8 m. 9,6
sek
W sztafecie 3100 mtr. zwycię-

żył zespół ŻAKS. 5 m. 5,6 sek.
(W. sztafecie pań 4X200 mtr. zwy-

ciężył zespół AZS. 14 min. 51,4 sek.
Na 100 mtr. stylem klasycznym

Siniewicz z Oguiska ustanowił nowy
rekord Wilna w czasie 1 min. 30,2
sek. Poprzedni rekord wynosił 1
min. 34,8 sek.

Organizacja zawodów sprawna. 
wioślarstwo wileńskie rywalizuje o
hegemcnję sportu wodnego na kre-
sach. Bywało różnie. Raz zwycięża-
li wilrianie, to znów szła lepiej kar-
ta naszym sąsiadom. Stworzyło to
pewną rywalizację, opartą na trady-
cji.
* Miym roku są widoki sukcesu
Wilna. Wioślarze bowiem W KS.
jak również osady A.ZS powinny
bronic honor sportowy Wilna,

Grodnianie, mając dobre warun-
ki treningu, wyzyskali oczywiście
wszystkie atuty i do Trok przyjadą
w pełni sił, a wiemy, że z osadami
Grodua bagatzlizować nie warto.
Grodniani walczą nadzwyczaj ambit
nie. Zapewne ujrzymy w tym roku
znów byłą mistrzynię Wilna Kieś-
kiewiczównę; która zmierzy się z

mistrzynią Polski Plewakową. Przy-
jechać powinna dobra osada czwórki
pań i kilka osad męskich nadługie |
wiosła.

Najwięcej zawodników z klubów
wileńskich zgłosił W,K.S.

Tymczasem jednak ilościowo nie |
możemy określić, bo koperty zgło-;
szeń me zostały otwarte,

 
(К& Jakiś pan znalazł przygodną są-
siadkę. Kilku ołicerów trzyma bank.
Orkiestra gra ułańskie melodje, a
ikonie pędzą p» za kurzonym torze.
Skaczą przez pioty, walczą z jeźdz-
cami 1 bez jeźdzców, bo bywa czę-
sto, że jeździeć zmęczy się więcej od

konia i spada sobie więcej lub mniej
wygodnie na trawę, a koń tymcza-
sem, iatując honor stajni, wali nie-
przytomnym galopem wzdłuż całej
trasy.

— Któregos lata wygrałem oko-
ło 200 zł. i, wie pan co, że wszystko
przepadło. Złapał mnie za rękę mój
stary wieżyciel Musiałem wszystko
oddać. Ach jaki ten świat jest o-

— Chodźmy. Już przecież nie
będzie nic ciekawego. Biegną tylko
dwa konie i to konie wyglodzone.
— Jak możesz mówić wygłodzo-

ne, to są konie wyścigowe, w żyłach
ich błękitna krew płynie.

Konie tak jak atleci w cyrku de-
filują przed publicznością. Konie
wiedzę chyba, że tam do okienka
„totka' płyną złotówki, Za wygra-  

sięga chwili
skiego

Miejmy nadzieję, že stan ten się
zmieni,że najbiiższe lata wprowadzą
sport polski na nowe, a właściweto-
ry rozwoju.

Zacznie twcrzyć

powstania sportu pol-

się typ praw-
iw pełnych war-

tościach wyckowawczych i moral-
nych, a wówczas nie ulega wątpli-
wości, że wynik pracy sportowej
podskoczy do granic rekordu.

Jarwan.

 

Pomorze złożyło hołd Wilnu.
„Przy bramach miasta fanfary wi-

tają gości. Samochodów jest około
30. Piękną defiladą wjeżdżamy do
miasta, zatrzymując się na placu
przed kościołem św. Kazimierza.

Po odprawieniu nabożeństwa i
po w;głoszeniu okolicznościowego
kazania następuje właściwa uroczy-
stość zbliżenia awuch ziem.

Prezes Pomorskiego Automobil-
klubu, inż. W. Stulgiński, odczytuje
adres wojewody Pomorskiego do p.
Wojewody wileńskiego Wład. Ja-
szczołta.

Przemówienie pełne było szeregu
historycznych wspomnień, a między
innemi wspomn:ano, że Władysław
.V potęgę swoją opierał na prasta-
rym porcie Pucka, Serce króla Wła-
dysława IV spoczywa w murach
katedry wileńshiej.
Po tem przemówieniu głos zabrał

p. wojewoda wileński, Wład, Ja-
szczołt, który w. b. pięknych sło-
wach podkreślił wielkie przywiąza-
nie W;ilna do r.orza.

Pomorzanie na znak przyjaciel-
skiej iączności przywieźli hołd 40
miast Pomorza Wilnu, wręczając
prześliczny album pamiątkowy, a p.
prezydentowi m. Wilna wręczono
urnę z ziemią pomorską, oraz
flażę z okrętu ,Wilno , ten widomy
znak łączności,

Po szeregu przemówień goście
wraz z członkami Automobilklubu
wileńskiego ud»li się do Ostrej Bra-
my,
Zaznaczyć trzeba, że prócz Auto-

Mobilxiubu Pomorskiego wziął rów-
nież udział w opisywanej uroczysto-
ści Automobill ub Łódzki, a Auto-
mobilklub  Poiski reprezentowany
był ze swym ргорогсетм przez hr.
Tyszk.ewicza.

Goście zwiedzili wczoraj miasto
i złożyli szereg oficjalnych wizyt.
Wieczorem zaś zgromadzili się w
Izbie Przemysłowo-Handlowej, któ-
ra podejmowała ich skromną her-
batką

Dzis goście zwiedzą Troki, Wer-
ki, a wieczorem odjadą spowrotem
do Torunia. Jarwan.
Ti usaaLATA

DOSKONALE WYNIKI LEKKOATLETÓW
W LOS ANGELOS.

Odbyte zawody lekkcatletyczne ame-
rykańskiąch szkół wyższych przyniosły sze*

reg znakomitych wyników, 1 tak;
100 m. — 9,7 sek. K, Metcalie, 220 y.- -

Metcaiie 20,9 sek. 440 y. — 47 sek., Glen

Bardin, iekord światowy. 880 у. — 1:91,9
sek. Hornboszel. 1 mila — 4:08,9 sek. 1)

Bonthros, 2) Cunningham, 2 miie—9;22,4

sek. Crowley. 120 y. z płotkami — Fi-

szer 14,4 sek. 220 y. z płotkami J Horind
42,7 sek. — rekord światowy, Kula — 1)

Torrance 16.63 mir. 2) von Lyman 16,35

mtr, Skok wdal — Olson 773 emt., 2) Clar

ke 7.48 mtr. Skok wzwyż — Marty i

Spitz po 2 mtr., w rozgrywce o pierwsze

miejsce skoczył Marty 202,5 cmt, Tyczka

— Rand 4.28 mtr. Oszczep — Parke 67.35

mir. Dysk — Dvnn 49,56 mtr.

W ostatnich zawodach lekkoatletycz*

nych w Budapeszcie Bars' uzyskał na 400

mtr. czas — 50 sek, Kelen na 10 klm, —

33:18 sek., w kuli — Darauyi 1484 mtr,, w

dysku - - Donegan 45.67 irtr,

US МЕ а AKCYZA PT JK aЗщаСЛ(A E E LAET ada MAC AERO

ne biegi koń dostaje bowiem pół
korca cukru, a złośliwie ktoś twier-

dzi, że ułani poją je nawet piwem.
Sp+cone konie idą do stajni, a na

starej Niemenczyńskiej szosie stoi
pociąg autobusów. `

I znów plączą się rozmowy na

końskie tematy.
— To prze./ež było jasne, że

„Wiśka'” wygra. Ale ten :ię kropnął.
Wsadzili go do karety i powiežli
jednak nic mu się chyba nie stanie.
Młodość go wyleczy.

— Wie pan co? Ale, panie, tylko
pod wielkim sekretem. Słowo — !
Panie, niech pan nie będzie śmiesz-
nym cziowiekiem — no dobrze, do-
brze. Daję panu słowo. Mów pan
tylko prędzej!..

Przyciszonyim głosem ktoś sze-
pcze jakąś ukrytą sensację politycz-
rą. '
z Rozmowa schodzi na inne, bar+

dziej ogólne tematy.
Jarwan,

*



 

P
.

Uroczystości marjańskie w Wilnie.
2000 pielgrzymów.Po inauguracyjnym odczycie d-ra

| (Na uroczystości marjańskie ptzy-Skrudlika o narodzinach kultu Naj-
świętszej Maryi Panny w Jej wize-

1unkach, wygłoszonym w sobotę a dalszych dzielnic kraju.
wieczorem'w sali Śniadeckich, wczo- | wczoraj, jak już pisaliśmy, przyje- |
raj nastąpiło ctwarcie uroczystości| chało 800 suwalszczan, przybyła wię|

marjańskich, В A | ksza wycieczk:: z Połukni i kilka

Uroczystości te rozpoczęły się W | mniejszych z terenu ziem północno-
Ostrej Bramie w. obecności tysięcz-|wschodnich. Na podkreślenie zasłu-

nych tłumów. Były tam pielgrzym-| guję udział włościan w tych uro-
ki,przybyłe = c6žnych stron kraju, | Czystościach, którzy przybyli nie-
oraz ludność miejscowa z poblis- | tylko z bliższych lub dalszych oko-

> i pa Śrosbiikaj =Mertoho lic Wiina, ale też i z odległych nie-

lita odczytał liianję do Matki Bog.| Kiedy 9 „a JADE oj

Przed- |
(bylo kilka pieigrzymek z bližszych|

kiej, poczem ks kan. Leon Žebrow-
gki wygłosił piękne kazanie okolicz-
nościowe.

Wieczorem w sali Śniadeckich
U. S. B. dr. Skrudlik wygłosił drugi | marjańskich zapowiedział swój przy-

odczyt. Prelegent tym razem mówił | jazd do Wilna J. E. ks.

o wizerunkach Maryi MatkiBożej |mira, sufragan piński,

oraz Maryi Pośredniczki i Orędo- |końcowe kazanie.
wniczki Košcicia,

 

KRONIKA.
JAKA DZiś BĘDZIE POGODA? ,

Po przejściu burz. iprzelotnych |

deszczów, stopniowe polepszenie się|

stanu pogody, począwszy od dziel- |

nic zachodnich. Nieco chłodniej.

Słalbe lub umiarkowane wiatry pół-;

nocno-zachodnie. !
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki:

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.
2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. w.

Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza

i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i

Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,

oraz wszystkie na przedmieściach, prócz

iszek.

Ё SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Za gwalcenie świąt. Mimo

zaostrzonej ostatnio akcji władz

administracyjnych przeciwko kup-

com, uprawiającym bandel w nie-

dziele i święta, wczoraj znowu or-

gana policyjne sporządziły 9 psoto-

kułów za uprawianie potajemneżo

handli w sklepach. : :

— Wykroczenia administracyjne.

Komisarjaty policyjne sporządziły w

ciągu ubiegłeśo miesiąca 2005 pro-

tokułów za rozmaitego rodzaju wy-

kroczenia przeciwko przepisom admi

nistracyjnym. Najwięcej protokułów

sporządzono za pijaństwo i zalkłóce-

'wykraczenia przeciwko przepisom,

 nie spokoju publicznego, antyhigje-

niczny stan klatek schodowych, po-

 

Dziś! Po raz pierwszy. Wieiki

Przyjeżdża do Wilna
ks, biskup Niemira.

Na zakończenie ' uroczystości

biskup Nie-
który wygłosi

dwórzy i całych posesyj, oraz za

normującym ruch kołowy.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Uporządkowanie ul. Niemiec-

kiej. W najbliższych dniach otwarty

zostanie ruch kołowy na ul. Nie-

mieckiej. Na całej długości tej ulicy

ułożono jezdnię z kostki kamiennej.

SPRAWY WOJSKOWE.

— Dodatkowe posiedzenie ko-

misji poborowej. Władze, chcąc dać

możność ureg:slowania swego sto-

sunku do wojska wszystkim tym

mężczyznom, którzy we właściwym

czasie z jakichkolwiek powodów

tego nie uczynili, wyznaczyły na

dzień 11 b. m. dodatkowe posiedze-

mie komisji poborowej. Komisja u-

rzędować będzie w lokalu przy ul.
Bazyljańskiej 2

SPRAWY ROBOTNICZE.

— Stan bezrobocia. W. ciągu mi-

nionego tygodnia zanotowano spa-

dek o 57 osób. Obecnie Wilno liczy

ogółem 4901 bezrobotnych. Wśród

bezrobotnych przeważają pracowni-

cy umysłowi i niewykwalifikowani

robotnicy fizyczni, .
RÓŻNE.

— Wygołanie z obiegu znaczków

stempiowych. Wobec wprowadzenia

DZIENNIK MIEENSKI

Jubileusz wileńskiej
Ko

Wczoraj Wieńska Kolonja Kole-
jowa uroczyście święciia swój jubi-
leusz ćwierówiecza istnienia. Jedno-
cześnie w ramach tej uroczystości

odbyło się poświęcenie kamienia:
węgielneżo pod budowę kościoła.

Całą osadę na ten dzień pięknie
udekorowano zielenią i kwiatami,
na drodze zaś, prowadzącej od przy-
stanku kolejowego do centrum, usta-
wiono dwie bramy tryumfalne, z
widniejącym na pierwszej napisem:
„Witajcie, Ё

Około god.. 9 r. przybył J. E.
ks. Arcybiskup Metropolita R. Jał-|
brzykowski, który dokonał aktu po-
święcenia kam:enią, węgielnego.

Bezpośrednie potem ks. dziekan
Adamowicz odprawił na placu ko-

Teatr i muzyka
„, — Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś, o godz, 8 m. 30, „Mo-

ja siostra i ja”, W rolach głównych —Han-

ka Wańska — księżniczka Dolly i Stani-

sław Iwański — bibljotekarz. Reżyserja —'

W. Czeagerego. Ceny propagandowe.
Jutrc, „Zamknięte drzwi”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”*, Dziś p>

raz ostatni op. Granichstaedtena „Orłow”.

W roli głównej ujrzymy primadonnę te-

atrów warszawskich Janinę Kulczycką. Ce-

ny miejsc propagandowe od 25 gr. i
Julro po cenach propagandowych me-|

lodyjna op. Straussa „Bohaterowie“ z

Kulczycką w roli Nadiny.

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 2 lipca 1934 r.

6.30: Pieśń. Muzyka. Dziennik poranny.

Rozmaitości. 11,57: Czas. Hejnał. Kom,

meteor. Przegląd prasy. 12.10: Berlioz —

Symfonja fantastyczna (płyty). Dziennik

południowy. 13.05: Koncert. Wiadomości
eksport. Giełda rolnicza. 16.00: Rec. śpiew.

16.20: Muzyka popularna (płyty). 17.00:
Program dla dzieci. 17.15: Koncert. 18.00:

„Obozy wypoczynkowe dla kobiet“ pog.
18.15: Muzyka teneczna. 19.15: Audycja
żołnierska. 19.40: Piosenki francuskie (pły-
ty). Wu. kom. sportowy. Myśli wybrane.
20.02: „Dzielni kierownicy' felj. Transm. z
uroczystości marjuńskich na placu Łukis-
kim. Chr, orkiestra, przemówienie, Dzien-

nik wiec:orny. 21.00: Transm. z Gdyni. Co-

dzienny odc. powieściowy. 21.12: Koncert.

22.10: „Przymierze poezji z wsią” felj. 22.25
Muzyka taneczna. Kom. meteor.

  

i

nowego typu, przystąpiono do wy-

cofywania znaczków pochodzących

ze starych emisyj. Z dniem 15 bm.

utracą ważność obiegową znaczki

następujące: 5-$groszowe czarne i 20-
groszowie zielono-złote, wydane w
roku 1924, osaz znaczki 10-groszo-
we, 20-groszowe, 50-groszowe, 10- do obiegu znaczków stemplowych

najslynniejszej Dary knehanków

KINO-REWJA

„COLOSSEUM

„ZEŃ ili“

ПМ

Geny nie podwyższone—o

Dziś ostatni dzień programu!
Na scanie rewjap. t

Na ekranie: «N 0 c N Y
Film p. t.

Na scenla:
Program: 1) Jarmark miłości—komiczna

Norton B) Opowieści dziada—F. Kaczarowski.

warszawscy—Kaczorowscy, 6) Aktów

ton, 8) Postój cyganow, 9) Pociąg do

wadzenie! Najlepszy rosyjski
całkowicie

Premjera! Wielki niesamowity porywejący fllm.

FANTOMAS
w rol.

s. Groza. Sensacja. Napięcie.

RAJ PRZESTĘPCÓW
Jaz:bandowa orkiestra hawajska,2 : laiBogaty nadprogram: 1) Wspaniała aaa 46 6

„Tanieć szkieletów".

 

MIGNON G. EBERHART 4 9)* i +

i a.Biała Papuga.
(Przekład autoryzowany z angielskiego). :

Zabiakalem się zaraz po wyjściu z pasażyka. Poratowała sa po-

kojówka, nie mówiąca ani słowa po angielsku. Pomimo, że moja iran"

cuszczyzna, nie odświeżana od szkolnych czasów, była niedoużytku, ja”

koś się porozumiałem. Dziewczyna skierowała mnie do właściwego za-

krętu i wskazała z chichotem drogę do wiady i głównych schodów. х

Hall był pusty, a bufet nawetnieoświetlony. Ale przez drzwi do

przyległej żali jadalnej mignął mi fertycznyp" w roli kelnera, z ser-

ez ramię 1 dymiącą wazą w rękach. ё :

ELasię ajwidoczażej bardzo śpicszył, zaprowadził mnie ener-

gicznie na miejsce i podał kartę win oraz pisane ręcznie menu, nie dają-

ce żadnego wyboru.
| sal: b tylko trzy osoby. zaj ża :

osiedziała kobieta o dziwnie końskim, wyzywającym

ie i prz jącyc ch brwiach, ubrana w czarną jedwabistą

cię, Rolka ji i pospinaną broszkami. Przy kościstej bu-

dowie, wydawała się szczególnie pełna, tax jakby miała p Z

warstwy ubrań Marszcząc groźnie czoło, czytała przez | ia у

Mail. Wziąłem ją za Angielkę, lecz okazaio się, że pochodzi a z ° а,

w stanie Nebraska, Nazywała się pani Felicja Byng. Nie A rsię

nigdy, poco przyjechała do Francji i dlaczego siedziaia w A. Pod wieloma

względami pozostała dla mnie do końca tajemnicą. CYSZA .

Pod przeciwległą ścianą posilał się starszawy pastor, w cza s

obcisłym su.ducie i bronzowym swetrze. Jego szezotkowato przycięte,

płowe wiosy nie godziły się dziwnie z rudą, rzadką : delikatną długąbro-

— mjtawóa:ALEKSANDER ZNOKRZYŃSKI | 

Ricardo Cortez, *Carku Morlay,
Nad progr. Atrakcje.

Cany zniżone ed 25 gr.

 

erotyczny przebój. Produkeja Europejska 1934 r.

Mary GloryIAibarta Prejaana p.t. „PRZYGODA

Miłośći Nędza "
Nowa Rewia Wllno—Mente Carie.

scenka małżeńska—e6ały zespół.
4) Taniec rosyjski—duet €rey, 5) Gazeciarze

ka „Naležy slę płacić", 7) Policjant (grateska) duet Мог-

Monte—finał w wyk całego zespołu. — Ceny ed 26 gy.

film, najaewszy przebój predukcji „.SOWK'NO” w MOSKWIE

mówieny i śpiewany w

jalnege sowieckiego filmowca Jermoilńskiego Swietny nadpre

ne dodatki i aktaalja dźwiękowe.

śl naszej zasady wyświetlamy obecnie ten wyjątkowy fllm rosyjski.

d 25 groszy. Sala dobrza echładzana.

* Ceny zniżone: dzienne ed 25 gr. wieczorowe od 25

WYSTĘPY
„Kryzys się kończy" w wykonaniu całego zespołu.

EXPRES5».

Dziś przedostatni dzień. Najnowszy przepiękny film, potężny dramat p. t.

(Pożądana — Piekło Kobiety)
W rol. gł Derothy Mackail, John Wray I Victor Vartenyj

2) M jaowsza komeaja „Klub milusińskich*, 3) RewelaG.

1015 wiecz. Ceny miejsc ed 25 gr. na wszystkie ssansę.

lonji Kolejowej.
ścielnym mszę polową w obecności
władz adminisiracyjnych, przedsta-
wicieli organizacyj społecznych, woj-
ska i członków kolonii.

Okolicznościowe kazanie wygło-
"sił ks. kan. Kretowicz.

Kościół stanie w środku Kolonii,|
na szczycie ma!łowniczego wzgórza,
otoczonego z jednej sirony lasem.
Kościoi będzie drewniany. Dotych-

' czas wzniesiono budowlę prawie „uż
do okien. Dalsze zaś prace będą po-
stępować w miarę rozporządzanych
przez komitet budowy funduszów.
Trzeba tu zaznaczyć, że środki na|
(budowę świątyni wpływają jedynie;
z ofiar społeczeństwa. To też odj
dobrej woli ludności i zrozumienia:
przez nią wzniosłego celu zależy
szybkość wybudowania kościoła.

Po Mszy św., około godz. 11 r.
odbyła się w los:alu miejscowej szko-
ły powszechnej okolicznościowa a-|
kademia, poświęcona jubileuszowi!
25-lecia istnien'a Kolonii.

W. pięknie przystrojonej sali re-
ikreacy;nej zebrali się przedstawi-
ciele władz i społeczeństwa. Refe- |
rat okolicznośc'owy wygłosił prezes
zarządu Towarzystwa p. Stanisławį
Szczepański, obrazując w  treści-
wych słowach dzieje Kolonji od
chwili powstar:a do czasów obec-
nych. Inicjatywę organizacji Kolonji
powzięto jeszcze w: r. 1906, a dopie-
ro w 1908 ją zrealizowano, kiedy to,
gubernator wileński zatwierdził sta-;
tut towarzystwa. ‚

IW r. 1911 powstał pierwszy dom.
Wi następnym roku zbudowano już
10 drewnianych i 3 murowane. W
takiem mniejwięcej tempie rozwija-
ła się Kolonją p"zed wojną. W chwili
obecnej w posiadaniu (indywidaul-
mie) członków znajduje się 179 dzia-
łek, w posiadaniu zaś Towarzystwa
15 i osób obcych (b. członków) — 3.

W. Kolonii ;stnieje szkoła po-
wszechna, gdzie kształci się 260
dzieci, agencja pocztowa, posteru-
nek policji i inre instytucje użytecz-
ności publiczne;

Axademję zakończył urozmaico-
ny dział wokalio-muzyczny, na któ-
ry złożyły się popisy orkiestry 13
pułku ułanów 4 produkcje chóru
„Echo“. Ką

Na zakończenie uroczystości za-
rząd Towarzystwa podejmował gości
herbatką, podczas której wygłoszo-

4

  złotowe i 20-złotowe, wydane w ro-
ku 1932. |

a
jA

z udzirłem
MIŁOSNA"

2) Fox-irett—duet

JĘZYKU R6SYJSKIM Ražyserja gen-

 

  Pomimo letniej pory,

?”
в

Mary Dunkan I inni.

"NINY _ BIELICZ  
pośpiesznie oczy.

ną całość, 
do nóżki,

Jednakże wszystko to nię zrobiło
się mogło zdawać. Poprostu ostatnie dwa lata spędziłem w Rosji, a po-

| tem zwiedznem Niemcy oraz Francję i napatrzyłem się na barczyste ple-
' cy, grube sostki i brzydkie ręce. Nie zapomniałen: jednak, że moje ro-

To też zobaczywszy
jedną z nich, tak bardzo foremną, ucieszyłem: się, jak przystało na patrjo-
tę, to jest w oderwany sposób, Inżynier nawet, o ile idzie o małżeń-
stwo, nie może kierować się osobistym gustem. Chyba, że ju“ zrobi kar-

daczki miewają wysmukłe figury i

jerę, a mnie byo do tego daleko.
Portjer podał mi zupę i zaplątał się w dyskurs z panią Felicją

 

no kilka przemówień, m. T. S

(ciągu ciężko poraniły.

 

SPORT
Lekkoatleci Wilna bez szans na mi strzostwach Polski,

1 MW tegorocznych mistrzostwach
"Polski wilnian:z nie zajmą ani jed-
' nego zaszczytnego miejsca,

(Wyniki są bardzo słabe, Znajdu-
„ją się one bowiem na poziomie dru-
„ śilej średniej klesy.

| [Wieczorek w: biegu na 110 mtr.'
przez „łotki jeżeli zajmie 3 miejsce,
„to będzie bardzo dobrze. Powinien|
on uważać na talstarty, bo może:

jskończyć się tragicznie, W, skoku|
jwdal z wynikiem 6.60 jest on bez
szans.

Fiedoruk w kuli, jeżeli rzuci po-
ad 13 mtr., to może uzyskać jedno

z 6 punktowanych miejsc, ale wąt-
pliwem jest bardzo, czy rzuci on nie
2—3—€ cmtr. poza 13 mtr., lecz
troszkę więcej

Zieniewicz w rzucie oszczepem
nie będzie miał nic do powiedzenia.
'Wyni« 52 mtr. przeszedł do historji.
Teraz trzeba rzucać w: najgorszym
wypadku około 60, albo z „hakiem”.

Żytńński mógłby nieźle wyjść w
biegu na 400 mtr., ale niepotrzebnie
zaczął trenowaeć w marszach w dru|
żynie K.P.W., szykując się do zawo-

DAARIA TY CKEOTO OAZA KOKIA

Szukał śmierci pod kołami
p”ciągu.

Między Rudziszkami a Wilnem
pod pociąg osobowy rzucił się nie-
znany mężczyzna, którego koła po-

W. drodze
do szpitala do Wilna desperat zmarł.

Trvpa samobójcy skierowano do
kostnicy. Policja prowadzi docho-
dzenie celem ustalenia nazwiska de-
mata, jego miejsca zamieszkania
oraz przyczyny tragicznego czynu.

KRONIKA POLICYJNA.
— W pułapce. Na kradzieży w miesz-

ikaniu p. Karasowa przy ul. Młynowej za-
trzymano zawodowego złodz'eja Rynkiewi-

cza Jana, którego osadzino w areszcie

centralnym.

WYPADKI.
— Porzucona gromadka dzieci, Kazi-

mierz ' Marja Andruszkiewiczowie, bez-

robotni, opuścili Wilno, pozostawiając na
łasce losu 6+cioro dzieci. Dziećmi zaopie-
kowała się miejska opieka społeczna.

— Wytrwale szuka przygód. Na ul.
Wielkiej zatrzymano 12-letnią Klarę Szech-

man, pochodzącą z Pińska, która już. 7 raz

wciekała od rodzizów. Zostanie ona wysła-  ma zpowrotem do rodziców pod eskortą.

Była urzędniczka po-
szukuje posady biarowej

Młody człowiek z śre-
dniem wykształeeniem po

dów szlakiem Kadrówki.
jest on chory na żołądek.
Kazimierski nie zrobił minimum mi-
strzowskiego i wogóle nie może star-
tować, będąc klasowym zawodni-

Zresztą

„ kiem.

Žylewicz w średnich dystansach
jest obecnie w słabej formie.

Szczerbicki nie może startować,
bo nie podpisał. karty. zawodniczej,
będąc zawodnikiem niestowarzyszo-
nym.

Sidorowicz pobiegnie w. barwach
A.Z.S warszawskiego. Szanse są po-
ważne.

Wojtkiewicz nic teraz nie zrobi
Froma jest b. słaba.

Nie znaczy to bynajmniej, by na-
si zawodnicy mieliby nie jechać do
Poznania na zawody o mistrzostwo.
Rutyna jest ceunym nabytkiem, ale
o sukcesach marzyć narazie jeszcze
nie możemy.

Mistrzostwa rozpoczną się 7 lip-
ca. Termin zgłoszeń upłynął w so-
ibotę.
А

*Kurs żeglarski w Trokach.

W dniu 1 lipca r. b. odbyło się w
Trokach pod Wilnem otwarcie mie-
sięczniego kursi: żeglarskiego, zorga-
nizowanego przez Akademicki Zwią-
zek Morski. Qiwarcia kursu doko-
nał siarosta wileńsko-trocki J. de
Tramecourt.

(W kursie bierze udział 35 stu-
dentek i studentów z Wilna, War-
szawy, Lwowa, Krakowa i Poznania,

ZTM
Wypędzenie żydów

Z Konstantynopola donoszą, że
wojskowe władze tureckie nakazały
wysiedlenie kilkuset żydów ze stre-
fy ciesnin oraz z portów Morza Czar
nego.

Nakazy wysiedlenia nie wymie-
niają zadnych motywów tego zarzą-
dzenia i dają tak krótki czas na o-
puszczenie miejsc pobytu, że do Kon
stantynopola przybywają żydzi jedy-
nie z najniezbędniejszemi przedmio-
tami.

Zarzędzenie władz wojskowych
wywołało wielką konsternację wśród
ludności żydowskiej. Ma ono pozo-
stawać w związku z projektami u-
fortyfikowania: cieśnin oraz Tracji.

Poszuk! ad
wł EGospo.
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Kupno
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okazyjnie plac 590 s. kw.

w _ Zwierzyńcu brzeg
Wili po 6'/+ zł. sążeń.
Informacji: Mickiewicza
46 m. 9 od 3 ppoł.

800—1

Žž ad

2 POKOJE -
z używalnością kuchni
suche, słoneczne, wej-
ście frontowe z ul. Żeli-
gowskiego za 40 zł. do
wynajęcia przy  inteli-
gentnej rodzinie,  Wia-
domość: Wileńska 10
(sklep spożywczy). 348-2

POKÓJ
Z wbt.enuą I Używalnoś-
elą kuchni z osobnem
wejściem do wynajęcia
Konarskiego 34—3,

15—2

 

DRY ZOTRZAIATA ERAGONA Kg

dą. Nie wiem. dlaczego widok tej brody obudził we mnie lekki wstręt,  Byng, która upierał
Nie chcąc patrzeć, jak jej właściciel daje sobie radę z zupą, ymi

Po jaxiejs chwili, jako że w sali było talk mało osób, a portjer-kel-
ner walczył z panią Byng, starając się podać jej zupę ponad rozwiniętą
plachią Daily Mail, której nie chciała odłożyć, obejrzałem się z nudów !
na ostatniego gościa, siedzącego do mnie piecami, Była to również.kobie- |
ta. Tym razem doznałem bardzo miłego wrażenia. Czarna obcisła aksa- |
mitna sukn'a, nie wieczorowa, bo w tej priarni wydekoltowanie równa-
łoby się zapaleniu płuc, pozwalała się zachwycać ślicznemi liniami jej
ramion i pieców. Nad suknią bieliła się wysmukła szyja i złociła odblas
kami świateł ciemno-biond fryzura, Widziałem również rękę o równie
wdzięcznym rysunku jak ramiona, Delikatra kostka, wąska dłoń i ślicz-
ne paluszki z różowemi paznogietkami składały, się na skończenie pięk-

Z pod fałd aksamitu ii koronki wysuwała się nóżka, łatwa do zau-
ważenia ze względu na czerwony pantofeiek ze srebrnemi paskami ; ta-
kimże obczsikiem. Po delikatnej kostce i
miomentalnie Amerykankę. Pantofelek był wytworuej roboty i pasował

śliczne nóżki.

 

wysokiem podbiciu poznałem

V 4 { у { '

na mnie takiego wrażenia, jakby

Lwa|
LETNISKO

8 pokojowe oddzielnie
można z utrzymaniem,
komunikacja sutebnsowa
80minut. Inform. 3—3.
tel. 10—28. —0

Osoba średnich lat po-
szukuje pracy na przy-
« odsącą posjada reko-
mendacje zaułek Marar-
ski '3 m 3 MO.  gr3

nn,

Wychowawczyni zna-
jąda frebl metod. poszu-
kuje possdy meża się
zająć dzlećmi w wieku
о4 2 do 10 lat. (mie
szyć, rob gim. Poważne
świadectwa ! ref. wy a=
gania b. skro ne ul. Ta-
tar ka 12 — 18 m. od 1
do 5 g. grz 

odwróciłem

 
<

 
pomim.

* mieć. Ale w końcu

trudno było wymagać ró
krycie Ź zaikoał a: ona j

(Wstałem. Liepiej był

Jub Inne| pracy znajduje
Się w krytycznem peła-
żenia.  Zgłeszenia do
Admiaistraėji pad „wy
maqanie  najskromniej-
gsze*. о-5

 

WY, ekspedjentkę
wyspecjalizowaną w pro-| A.
wadzenłu wszelkich ko-
oparatyw hartu | de'alu
najuczelwszego eharakte-
ru i znakomiłych refe-
a Mala Pohutanka
10—2 do południa.  gr2

Wykwalifiktwany
rolnik poszukuje pesady
Rządcy lab leśniczego.
referencje poważne, П
Zamkowa 4 m. 7 gr2

  

Młedy człowiek,
znejdujący się w bardzo
krytycznych warunkach
materjelnych, poszukuje

pracy w mieście lub na
wsi, zaznajomiony z pra-
cą biurową, pisze na ma-
szynie, z chęcią przy|-

mie każde ofiarowane
zającie Oferty proszę
kierować do red. t. gaz.

pod „R.“ albo Krzywe
Koło 27—3. — 29г.

na ERD

Inteligentna panienka
ię: debrze — р!-

śmienna, poszuk je
klejkolwiek aSó:
wiedniej, w mieście Zam-  

szukuje posady bluro-
wej lub fakiej innej, mo-
że być kelnerem (nawet
tylkoza utrzymanie). Ma
świadeetwa | referencje
Łaskawe zgłoszenia k'e-
rować de Adm. „Da.
WII.* pod „Potrzebujący
„8“ gró

Poszukuję posady do
wszystaiego do małej
rodziny z bardzo do-
brem gotowaniem lub za
kacharkę do kasyna lub
Pensjonatu. W średnim
wieku samotna, ptamien-
na posiada referencje
Słowiańska ul. Nr. 5-b
m. 7 оё 3 do 7. gr2

  

Kucharz samotny poszu-
kuje posady do majątku,
pensjonatu lub kasyna
oficerkiego, mam chlub-
ne referencje, za skrom-
me wynagrodzenie. Mis-
kiewicza 44-33, gr.(3)
ai4

Osoba inteligentna w
średnim wieka poszeku
je pracy do zarząda do-
mem, wychowania dzieci
lub też prowadzenią ku-
chni zajmowała stanowi-
sko kierownicze. Dobrze
polecana łask ofer. do
redakcji dla Z. P. W.
——

piełęguiarki do chorych
posiadam świadectwa
adres Młynowa 2 — 30kowa 18—17 Karczew-|Jadwiga Lebiedzińska.

ska. gr2 gr4

a się, żeby
o, żć umiał po angielsku, i irytowała się,

poł że prosiła o zimną wod
Przy serze zaszedł incydent, któ
Siedziałem twarzą do okien,

niętych koronkowemi firankami,
kami kawałki nędznego bronzowego we.
ny przed ostremi

 

dyni na wieś. Zaam się
na gospodarstwie, kuch-
ni, hodowli drobiu i mle
czarstwie Referencje do-
bre. Oflarna 2 m. 7.

Miłeść nie zapomina.

— Nie martw się, eż
tyle ze, kebiet na
świecie, że prędke za-
pomnisz e Helenie.
— Nie prędko. Za du-

żo prezentów jej naku-
powałem.

DRUKI
PILNE:

AFISZE
WYKONYWA

DRUKARNIA

4. TWIERZYKSKIEGO
mostowaul. @.

Telaton144. |||
Ceny urskie |

Ea a

 

mówić do nieżo łamaną francuszczyzną,
żejej nie mógł zrozu-z REM

ry pewnie tylko ja zauważyłem,
wychodzących ra podwórze i zasło- |

do których poprzypinano oddoła szpil-
owi lwetu, czy pluszu w celu ochro-

muchami zimy. Ale zima„nic
tych przeszkód. dmuchała po sali jak po stodole. O:
te. Patrzyłem właśnie na czarną szybę, w |
wy świecznik, kiedy między firankami nąd
połowa twarzy gospodarza, wpatru,
bietę w czerwono-srebrnych pantofelkach. Ja
w niego. Widziałem jego tłustą tw.
raźnie, Oczy błyszczały mu jak
śdym odsiawi: szklankę, obudził
wydało m1 się, że uległem złudzeniu,

„sobie nie robiąc z
były ctwar-

której odbijał się kryształo-
I welwetem ukazała się $trna
jącego się bardzo badawczow ko-

„Ja oczywiście wpatrzyłem się
arz, bieiejącą na tle nocy bardzo wy

„dwa czarne światc'ka.
wy-

Nie miałem wątpliwości, że to był on. No, ostatecznie mógł pod:

MJ

OdpowiedzialnyBadaktor

(c. d. a.)

Z

ślądać swcich gości, jeżeli mu prz: f ё ;
niemile, to ais Anai a a

Jadtem jak najwolniej žruszki w nadziei, że srebrne obcasiki pierw- |
sze opuszczą salę, gdyż wówczas miałbym możność ujrzeć twarz właści-
cielki, Nie żeby mi na tem specjalniezależało, lecz byłem ciekawy, czy
nie jest przypadkiem nieładna lub brzydka. Miała tak piękną figurę, że

wnię pięknej twarzy. Ale portjersprzątnął na-
OŚ nie myślała ruszyć się z miejsca. ||

{ р o nie ryzykowač rozczarowania i narażać się
na przeziębienie, gdyż w sali robiło się coraz zimniej. rq

STANISŁAW JAKITOBUCA —

у Ruch mej ręki,
jego czujność. Zniknął tak szybko, iš
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