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„Dziennik  

WITAJCIE,
W dniu dzisiejszym przybywają

do Wiina przedstawicieie polskich

wychodźców z po za dalek.ch mórz

i z odległych krajów obu piłkui, by

spędzić z nami dni kilka + zapoznać

się z życiem tego najbardziej na

północo-wschód wysuniętego bastjo*

nu kultury polskiej i katolickiej, ja

kiem jest Wilno.

Witamy serdecznie naszych Ro-
< daków w grodzie Jagielionow, gro

| dzie Stefana Batorego, grodzie Filo

/ matów i Filaretów, grodzie Mickie
/wicza i Słowackiego, grodzie boha-
terskich wojowników i męczenników

przeszło stuletnich walk o niepod-
, ległość

Cieszymy się, że zarówao nam

| osiaditym w Polsce, jak i Wum, roz-

proszonym po całej kuli ziemskiej.

GDYNIA (Pat), Dziś rano przy”
byli do Gdyni z Katowic delegaci
Polaków z

publiczność oraz śniadaniu odpra-
wiono uroczyste nabożeństwo z pod-
niosłem kazaniem. Na specjalnem
posiedzeniu przemawiali, przeważ-
nie o Gdyni ; jej znaczeniu, wice*
minister Korsak, prezes akademii li

/ ieratury Sieroszewski, prezes ligi
| morskiej i kolonjalnej gen. Orlicz- Dreszer, komisarz rządu w Gdyni

Sokół, dyr. urzędu morskiego inż.
Garłuszewski a w imieniu Polaków
z zagranicy Kowalewski z Argenty-
ny. Po posiedzeniu prezes Hełczyń-
ski w zastępstwie marsz. Raczkie-
wicza dokonał odsłonięcia tablicy

W. dniu dzisiejszym do naszego
miasta przybywa 70-ciu uczestników
II Zjazdu Polaków z zagranicy,

zakordonowych w ogólnych zary-
sach przewiduje powitanie na dwor-
cu o godz, 7 m. 50 rano przez człon-
ków Komitetu z wiceprezydentem
miasta p. Jenszem na czele,

Po powitaniu uczestnicy katolicy
udadzą się do Ostrej Bramy, skąd po
krótkiej modlitwie odjazd do hotelu
Georżes'ą i śniadanie, Po śniadaniu

zagranicy w liczbie ok.|
250. Po powitaniu przez komitet i,

Program pobytu naszych braci'

iedziele od 12 do 13-ej.

Wileński" wychodzi

RODACY]
danemi jest oglądać odrodzoną Oj-

czyznę z tem wszystkiem, co za
wiera w sobie niepodległy byt pań

stwowy i możność stanowienia o 507

bie. Radość ta niechaj ukrzepi nas

i upewni, że zjednoczeni rozumną

wolą — spuściznę ojców naszych

utrwalimy j powiększymy.

  codzie

 

Życzymy: Wam, byście z kraju

wywieźli nietylko miłe wspomnienia,

ale i przekonanie, że wszyscy Po-

lacy na świecie stanowią istotnie je-

den naród, świadomy swoich zadań

i obowiązków; byście, po przybyciu

do swych domów, stwierdzili jedno

myślnie, że za najważniejszy obo-

wiązek wychodźtwa polskiego uzna”

jecie utrzymanie polskości wśród

Polonji zagranicznej i stałej, mocnej,

duchowej łączności z krajem. 

 

POLACY Z ZAGRANICY W GDYNI.
pamiąlkowej o utworzeniu świato-
wego zw. Polaków, wmiurowanej w
hallu dworca morskiego. Napisane
ma: niej jest: „W. 20-tą rocznicę roz-
poczęcia zbrojnej walki o: niepod-
ległośc, w roku powołania do życia
Światowego Związku Polaków, dele-

gaci 8.000.000 Polaków z zagranicy,
zebrani w wielkim porcie wolnej oj:
<zyzny, postanowili wznieść dom Po:
laka z zagranicy dla zadokumento-
wania jednń narodu polskiego na
obu półkulach świata”. Po obiedzie
i przemówieniach delegaci zwiedzili
port i miasto, potem poszli na kon-
cert, a po kolacji odjechali pocią-
śiem do Torunia, żegnani serdecznie
przez publiczność. 

POLACY z ZAGRANICY w WILNIE,
"nastąpi zwiedzanie miasta a wieczo-
rem, przedstawienie w teatrze miej-

i skim.
Drugiego dnia pobytu uczestnicy

wycieczki udadzą się do Trok, po
południu nastąpi indywidualne zwie-
dzanie miastą a wieczorem bankiet,
wydany przez Komitet organizacyj-
ny na cześć przybyłych gości.

Trzeciego dnia pobytu w naszem
mieście nastąpi odjazd do Biało-,
wieży, zorganizowany przez Komitet
wileński.
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Szczegóły samobójstwa š. p. Al. Lednickiego
Jak już donosiliśmy w numerze

wczorajszym, znany działacz poli"
tyczny, Al. Lednicki, odebrał sobie
życie. Szczegóiy wypadku są nastę*
pujące:

Aleksander Lednicki mieszkał
jprzy ul. Piusa XI 3, gdzie na 1-em
| piętrze zajmował 5-pokojowe miesz-
| kanie, W. soboię około godziny 6rej
| rano, gdy córka dozorcy domu wy”
szła na podwórze, zauważyła na

| asłalcie zwtoki mężczyzny w bieliź-
inie. Z rozbitej głowy sączyła się
|krew, Był to Aleksander Lednicki.
; Okno jego sypialni na pierwszem
piętrze było otwarte.

Wezwany lekarz Pogotowia
stwierdził zgon, który nastąpił
prawdopodobnie między godz. trze-
cią a czwartą nad ranem.

Prasa warszawska łączy samo”
bójstwo śp. AL. Lednickiego ze spra-
wą żyrardowską. Pośredniczył on
podobno w zawarciu kompromisu
między francuskimi współwłaścicie-
lami Żyrardowa, a mniejszością pol*
ską, Ugoda ta została ostatnio b.
ostro zaatakowana przez prasę 5a-
racyjną,

* . .-

Ś. p. Aleksander Lednicki liczył
w chwili tragicznego zgonu lat 68.

Karjera Lednickiego rozwinęła
się na terenie Rosji, Ukończywszy
studja prawnicze, otworzył w Mo*
jekwie kancelarję adwokacką i, wy”
| robiwszy sobie iklientelę w sferach
j gospodarczo - finansowych, stał się
| jednym z najbardziej wziętych adwo-
|katów. Równocześnie zaczął Led-
|micki brać czynny udział w życiu
i politycznem. Po roku 1905 należał
do założycieli : przywódców rosyj"
skiej partji konstytucyjno-demokra-
tycznej (t. zw. kadetów) i z jej ra-
mienia wszedł jako poseł do Dumy.

 

!

, Od wybuchu wojny Lednicki sta-
"nat po stronie iej częšci spoieczen-

stwa polskiego, która wypowie-
| dziata się po stronie mocarstw cen“
iralnych. aczął wydawać dziennik

„kcho Polskie”, a jako prezes Ко-
mutetu Folskiego w Moskwie oddał
się w r. 1918 na usługi warszawskiej

iiady Regencyjnej. Przeciwdziałał
tormowaniu się polskiego wojska w
Rosji 1 odegrał w: tem wielką, a nie-
zmiernie szkodliwą politycznie rolę,
która szczegółowo zostaia wyjaśnio-
na w głośnym procesie z Zygmun-
tem Wasilewskim.

Ta właśnie strona działalności
Lednickieżgo, pomimo jego niewątpli-
wych zastug około organizacji po-
mocy dla polskich ołiar wojny w
Rosji, uniemożliwiła Lednickiemu

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 28 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane
Konta czekowe w P. K. O. Hr. 80127.

Wybitny dźiennikarz czechosłowacki,

Walter Ischuppik,

Niemczech 7 lat, od 1946 1c 1933, po-

które w owych

który mieszkał w

zna dużo osobistości,

latach odgrywały w

wažną rolę w życiu

Niemczech po-

pol'tycznem, za-

mieścił w praskiem czasopismie „Pri-

tomnost“ artykui, w ktorym stara się

przedstawić prawdziwe przyczyny doj-

ścia hitiera do władzy.

Nie jest prawdą, że Hitirer doszedi

do wiadzy: tylko dlatego, ze nędza 1

niedostatek gospodarczy dosziy w

Niemczech do aiebywaiych rozinia“
rów. W, 1928 roku, kiedy Hitler
wzmóżi swą  iziałalność, Niemcy
były krajem bogatym. lch wywóz
wantości 15 miljardów marek po raz

pierwszy w dziejach świata prze- 
karjerę polityczną po powrocie do! wyższyi wywóz angielski, W pań”
kraju. Kandydował bezskutecznie do | stwie było tylko 300.000 bezrobot-

Sejmu, ubiegał się o stanowisko w| nych, dawał się zauważyć nadmiar

dyplomacji i pomimo wiekich na" popytu na wszelkie towary, nadmiar
cisków ze strony masonerji, której pieniędzy i kredytu. Niemcy były

był wybitnym członkiem, niczego nie'wprawdzie zadłużone, ale zagranicz”
osiągnąi, Przerzucił się więc niemal
wyłącznie do działalności gospodar”
czo - finansowej. Był ostatnio pre-
zesem: Banku Amerykańskiego, człon
kiem zarządu P, A. S. T-y i zasiadał
w radach nadzorczych wielu przed-
siębiorstw z kapitałem międzynaro-

dowym.
$. р. Aleksander Lednicki osiero-

cił zamężną córkę, p. Szczyt Lednic-
ką, znaną rzeźbiarkę, mieszkającą

stale we Włoszech i syna Wacława,
historyka literatury rosyjskiej, pro-
fesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przypominamy, że w r. 1927 wię”
kšs0šė sanacyjno-socjalistyczna Ra-
dy Miejskiej w Wilnie wybrała ś. p.
AL Lednickiego na stanowisko pre
zydenta m. Wiina, lecz ś. p. Lednic-
ki wyboru nie przyjął, 

PLEBiSCYT
: BERLIN (Pat). Uroczystości, ja-
kie się ostatnio odbywają w Niem-
"czech, są pod znakiem propagandy

NIEMIECKI,
Lutze ; przewódca grupy S. A. ksią-
żę August Wilkelm Pruski, Taksamo
pod znakiem zbliżającego się ple-

ni wierzyciele mieli ogromny interes
| w tem, aby Niemcy rozwijały się spo
ikojnie,

Wi tym własnie roku 1928 Hitler
stał się wielkim. Nie wyrósł więc na

gruncie nędzy, ale na gruncie bo”
gactwa i dumy rarodowej. Wówczas
otrzymał po raz pierwszy od nie-
mieckich wielkich kapitalistów środ
ki finansowe, <xtóre umożliwiły mu
utworzenie formacyj bojowych S. A
(Sturmabteilung] i S. S. (Sicher-
heitsstaliel). H:tler i jego  gwardje
kroczyly w służbie wielkiego kapi-
tału przeciwko partjom socjalistycz-

nym i zdobyczom społecznym.
Narybku obozu Hitlera nie sta”

mowili robotnicy ani rolnicy. Byli to
głównie ludzie stanu średniego, któ”
rych klika wojenna a potem: mflacja
pozbawiły dóbr materjalnych i ideo-
wych. Byli to dawni generałowie i
'oficerowie, ktorzy obecnie nie byli
niczem, Byli to zawiedzeni urzędni'

drobnomieszczanie, stróże domów i
lokaje, mali rzemieślnicy i restaura-

cy i właściciele domów, rentjerzy i

Jak Hitler doszedł do oładzy.
mysłowy kapitał i wielki handel,

Kiedy po pomyślnym r. 1928 na-
stąpił w Niemczech kryzys, liczba
tych, którzy w Hitlerze widzieli

zbawcę znaczaie wzrosła. Hitler
nigdyby nie dos*ał się do władzy bez
broni i bez teroru swych oddziałów.
Do broni i oddziałów nigdyby nie do-
stał się bez finansowej i duchowej
pomocy nacjonalistycznego miesz-
czaństwa, bez wielkiego przemysłu,
bez pośredniego i bezpośredniego po
parcia ze strony generalicji, która
wszelkiemi wspomnieniami |lgnęła
do starego cesarstwa i wilhelmo-
stwa. Korzystał więc z poparcia
wszystkich kół które dążyły do od-
budowania monarchji w. Prusach,
Bawarji i innych krajach niemiec-
kich. ;

Ruprecht Wittelsbach odłączył
się od Hitlera pierwszy. Hohenzol-
lerni wiązali z nim swe nadzieje aż
do stycznia 1934, Wszystkie te koła
przypuszczały, że muszą ruch popie”
rać, który ich zdaniem ma znieść re-
publikański ustrój i zaprowadzić
dawne stosunki. Byli to. profesoro*
wie szkół wyższych, była to przewa”
żająca część niemieckich sędziów,
przeważna część prasy niemieckiej,

były to gimnazja, nauczyciele, prze*
mysłowcy i notarjusze, większość
urzędników z Monachjum, nawet
malarze i rzeźbiarze którym nie
imponowała uboga republika, a któ”
rzy marzyli o czasach bawarskich
królów, miłujących sztukę, °

Wobec Hitlera i jego zwolenni-
ków ustrój -republikański utrzymać
się nia mógł  Nie_ chciał walczyć

Musiał się tego wyrzec właściwie już
od czasu puczu Kappa. Wówczas
władzę wykonawczą objęli generało
wie Reichswehry łącznie z genera”
łami i oficerami starej armji, z który”
mii byli stale w kontakcie. Ta wła”
śnie nacjonalistyczna opozycja prze-
ciw republice, dostarczyła Hitlerowi
wszystkich potrzebnych rekwizytów,

"a zwłaszcza pieniędzy, potem jednak

 
 

gwałtem i bronią. Tego się wyrzekł,

WIZYTA RUMUNÓW w GDYNI.
GDYNIA Pat. Dzłś przybyli do| muński Cadere, szef gabinetu ru-

za głosowaniem w dniu 19 bm,za biscytu nastąpiło otwarcie wystawy
połączeniem władzy prezydenta i geopolitycznej z okazji 900'lecia za-
kanclerza przez Hitlera, W Hanno" |łożenia miasteczka Amberg w t. zw.|
werze podczas manifestacji frontu|hawarskiej marchijwschodniej, gdzie |
pracy przemawiali w tym duchu| przemawiał bawarski minister о-)
szef sztabu oddziałów szturmowych światy. Schemm,

torzy t. j. owa wielka warstwa, któ- i oparcia moralrego. Hitler sam już
ra w okresie postępowego, republi- dostarczył demagogji, w której był

Ikańskiego, socjalistycznego i tech-| mistrzem, dobrej organizacji swej
nicznego rozwoju dostało siępomię: | partji i swych cddzialėw, będących
dzy dwa kamienie: socjalistycznie na żołdzie.
zorganizowanych robotników i prze ARTYKUŁ GOERINGA.

publikuje dziś artykuł ministra lot-nie min, Simona w lzbie gmin, że
BERLIN (Pat). ,„Boersen-Zeitung”* kreśla w swym artykule oświadcze-, |

WYPADEK KOLEJOWY w NIEMCZECH.
BERLIN (Pat), Dziś tuż obok

nictwa Rzeszy ; premjera pruskiego Niemcy nie są związane żadnym a«worca w Halle wydarzył się wypa”
Goeringa. W. artykule tym Goering| traktatem w rozbudowie swego lot- 'delk (kolejowy, pociągający za sobą

Gdyni rumuński wiceminister rol-
nictwa Manulegcu, wiceminister rol-
nictwa Roger Raczyński, poseł ru-

Hojna ofiara
PARYZ Pat. Wychodźcy polscy

| we Francji za pośrednictwem re-
_ dakcji „Narodowiec* złożyli 100,000

  
BERLIN (Pat), Z Królewca do-

toszą, że Polska wystąpi w roku

Referat sportowy Polskiego Ra-
dja w porozumieniu z Aeroklubem
Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza
konkurs na hasło, któreby drogą pro”
pagandy organizowanego obecnie
przez Polskę turnieju lotniczego szal-
lanż na rok 1934 popularyzowało
wśród szerokich słer społeczeństwa
sport lotniczy. Warunki konkursu są
następujące: Hasła nie powinny prze
kraczać 20 słów, powinny wiązać
szallanż ze znaczeniem ogólnem lot-
nictwa, powinny być ułożone tak, a-
by działały na wyobraźnię i były łat-
we do zapamiętania. Podajemy trzy

muńskiego ministerstwa rolnictwa
Cristea oraz poseł do parlamentu
rumuńskiego Valuta.

frs fr. ma rzecz ofiar „powodzi w
Polsce.

Polska na targach w Królewcu.
bieżącym po raz pierwszy na króle”
wieckich targach wschodnich.

Konkurs na hasłe propagandowe Szallanźu.
Radja, Warszawa ul. Zielna 25 w ter
minie do 15-go siepnia b.r.

Sąd konkursowy pod: przewodni-
ctwem' kierownika zawodów szalian-
żowych płk. Kwiecińskiego ogłosi
wyniki konkursu w dniu 20:go sier”
pnia. Aeroklub Rzeczypospolitej Pol-
skiej wyznaczył na konkurs cały sze-
reg nagród, a mianowicie: osiem lo-

tów wokół miasta rozdzielonych na-
stępująco: dwa w Warszawie i po
jednym w Poznaniu, Łodzi, Krako-
wie, Katowicach, Lwowie i Wilnie
dla zwycięzców konkursu, zamiesz-
kujących w tych miasta lub miejsco”

przykłady. „Gdzie mowa o postępie wościach pobliskich,
—mów lotnictwo. Gdzie mowa o lot-; _ Dalej Aeroklub ofiarowuje 5 bile-

 nictwie — mów szallanż”. „Pamięć tów na trybuny podczas zawodów
Zwirki w sobie kryje szallanż, któ-, szallanż i Gordon-Bennett, wreszcie
rym Polska żyje”. „Nie przeocz ter-; cały szereż książek, a więc: 2 egzem
minu szallanz, wielkiego ternieju ma*| plarze wydawnictwa „5 Lat Lotnict-
szymiludzi”. | wa Sportowego w Polsce", 2 egzem-

Każdy uczestnik konkursu może| plarze książki „Żwirko i Wigura —
' nadesłać nieograniczoną ilość haseł,! Załoga RWD”, ź egzemlarze książki
umieszczając je na jednej kartce zi Majora Skarżyńskiego „Na RWD-5
podaniem imienia ; nazwiska oraz| przez Atlantyk”, 2 egzemlarze książ-
adresu autora. Hasła przesyłać nale| ki Bolesława i Józefa Adamowiców
ży do referatu sportowego Polskiego| „Przez Atlantyk”,
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|mość, że była cesarzowa Zyta zwo”|

wyraża- przekonanie, że troską
wszystkich narodów świata narówni
z, narodem niemieckim jest utrzyma-

PARYZ Pat. „Echo de Paris" po-
daje wiadomość, że Mussolini za-
mierza wysłać do Wiednia jako po-
sła włoskiego podsekretarza stanu  

nie pokoju. Z zadowoleniem pod- angielska leży nad Renem.

nictwa cywilnego, natomiast ostro wiele ofiar w ludziach. Przebieg

krytykuje wyrażenie wicepremjera iragicznego w skutkach wypadku
angielskiego Baldwina, że granica był następujący. Przyśpieszony oso-

| bowy pociąg elektryczny odjechał z
I dworca w Halle z 15-minutowem

Poseł włoski w wiedniu. | opóźnieniem. W] tej samej chwil:
wjeżdżał na stację pociąż osobowy

w ministerstwie spraw zagr. Suvi*! z Lipska. Maszynista tego pociągu
cha. Stanowiloby to pewnego ro'| zauważył widocznie, że jedzie po
dzaju przeciwwagę w stosunku do| fałszywym torze i począł gwaltow-

 

odległości 1000 m. od dworca naje-
chał rozpędzony już pociąg elek-
iryczny na pociąg lipski, Wskutek
zderzenia dwa pierwsze wagony obu
pociągów dosłownie wtłoczyły się w
siebie. Lokomotywa pociągu lipskie-
go została doszczętnie zdruzgotana
a maszynista zabity na miejscu. We-
dług dotychczasowych obliczeń za-
bite są dwie osoby, ciężko rannych
jest 17, a lżej 143, Przyczyną wy-
padku było złe nastawienie szyn na
przejeździe przez zwrotniczego.

posła Rzeszy von „Papena.

ZNOWU HABSBURGOWIE,
Paryskie pisma. podają wiado- ,

lala radę famiilijną do Pianore koło,
via Reggio. W przyszłym tygodniu
excesarzowa Zyta ma być podobno
ra posłuchaniu u Papieża w Castel-
ganrdolfo.

W. związku z tem w wiedeńskich
ikołach politycznych obiega pogłoska
że na konłerencji Goemboesza z
Schuschnigżiem omawianą będzie
głównie kwestja habsburska,

W. paryskich kołach politycznych
komentują żywo nagłe pojawienie
się arcyksięcia Ottona Habsburga w,
Kopenhadze. Arcykisiążę, którynie- |
dawno jeszcze kył widziany w Osten

Zgonradcy.,prawnego

dzie, skąd miał wyjechać do Villa
Pianora koło Viareggio, gdzie w
chwili obecnej bawi eks-cesarzowa
Żyta, postanowił przedłużyć swój
pobyt w Danji na czas nieograniczo”
my, Następnie arcyksiążę udać się
ma do Szwecji i Norwegji. Ogólnie
przypuszczają że podróż arcyks.
Ottona, któremu towarzyszą hr. von

Degenfeld oraz margrabia węgierski
Pallavicini, pozostaje w związku z
zamiarami austrjackch kół monar-
chistycznych, pragnących aby arcy-
książę w czasie rozmów nad sprawą

powrotu Habsburgów, przebywał na
neutralnym terytorjum.

poselstwa polskiego

nie pociąg hamować, Mimo to w

KATASTROFĄ KOLEJOWA we FRANCJI.
AVIGNON (Pat). Dziś nad ranem gnon. Według reznań maszynisty je-

wykoleił się na zwrotnicy pociąg chał on w chwili wypadku z szyb-
pośpieszny Genewa—Ventimiglie. W kością 20 km. na godzinę. Jednakże
wypadku zginęło 6 osób a 35 jest re śledztwa zdaje się wynikać, że
rannych. Szczątki rozbitych wago-, pociąg wykolei! się, jadąc z szyb”
nów zatarasowały całkowicie do- kością większą niż 40 km. na żo-
-azd pociągów do dworca wAvi-!dzinę. "

ZATONIĘCIE KUNTRTORPEDOWCA
NIEMIECKIE60.

STOKHOLM (Pat). Dziennik podczas manew ów morskich, jakie
„Svenska Dagbladet' podaje sensa”| odbyły się tam przed paroma ty-
cyjną pogłoskę o zatonięciu na pół: godniami. Wedle dziennika, dwa

,Boc od miasta Stubbenkammer na statki ratownicze pracują już od 2
| wyspie Rugji kontrtorpedowca nie-; tygodni nad wydobyciem wraka.
mieckiego. Zatonięcie to miałozajść| `

REKORD GŁĘBOKOŚCI.

 

w Wiedniu,
WIEDEŃ (Pat), Wczoraj zmarł ków tutejszej kolonj, polskiej, @а`

tu, przeżywszy lat 53, adwokatpol- | której położył wielkie zasługi. — Ро-
ski d. Emil Merwin, który przez siadał on jedną z największych ga-
wiele lat był radcą prawnym posel-| leryj obrazów malarzy polskich,
stwa polskiego w Wiedniu. Merwin przedewszystkiem zbiorów Piotra
należał do najwybitniejszych człon”|Michałowskiego.

KATASTROFA SAMOCHODOWA w NIEMCZECA.
BERLIN (Patj. Na szosie Berlin—: Wskutek zderzenia autobus wywró”,

Wrocław w  pobliż „miejscowości , cił się. Z pośród 30 podróżnych 3 '
Polkowitz zderzył si
zerski z samochodem prywatnym,

 

a 6-ciu ciężko poraniło.

WASZYNGTON (Pat). Narodowe|
t-wo geograficzne ogłasza, że dwaj

chipelagu bermudzkiego, bijąc w ten
| spozób rekord ustalony przed мю-

badacze głębin morskich Beese i| ma laty, wynoszący 680 m. Skafan-
Baon  spuścili się na głębokość
765 m. w pobliżu jednej z wysp ar"

| dry. których używali uczeni amery-
kańscy, ważyły po 21/2 t.

RADJOSONDA na WYSOKOSCI 29,000 metrów
MOSKWA Pat.

puszczona z łamacza
mak”

lodów „Jer
Radjosonda wy-

: : yc! znajdującego się obecnie w
tobuspańa* | osoby: poniosły śmierć na miejscu pobliżu półwyspu Jamala dosięgła

| wysokości 20000 metrów. Aparaty

zainstalowane w radjosondzie wska-
zywały na tej wysokości temperatur
rę minimum 37 st. poniżej zera, zaś
na wysokości 8.000 metrów tempe-
raturę 55 st, poniżej zera,

*   
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Iowy alias W iydh
gamnrądów miejskich.
Przewidziane w znowzlizowane:

ustawie o ustroju samorządów wy

bory do rad miejskich, zostały juz

w całej Polsce przeprowadzone, z

wyjątkiem stoł. m. Warszawy, gdzie

wybory odbędą się podobno dopiero

za dwa lata. Bezpośrednio po wybo

rach omawialiśmy już ich wynik i

znaczenie polityczne; dzis'aj zajmie

Е рг
Ryzykowne twierdzenie.

wspominaliśmy onegdaj na temmiej: |

scu nadal pozostaje tematem licz

nych artykułów prasowych. M.

poświęcił jej obszerny artykuł

„Gšzecie Poiskiej" b. minister Igna-|

cy Matuszewski

Otóż w artykuie tym p. t. „Par

szywą umowa”, zaryzykował p. Ma-

tuszewski umieścić twierdzenie, iż
ed 1926 r. skończyło się w Polsce handlo-

wanie interesami państwa.

To kategoryczne stwierdzenie

nasunęło „Połonii* następujące u” my się inną stroną tych wyborów

W, znacznej ilości miast poiskich

nowe rady miej-kie rozporządzać bę-

dą większością sanacyjną; w niektó-

rych miastach ta większość jest na-

wet absolutna, t zn., że ugrupowania

sanacyjne miogą powziąć w radzie

miejskiej każdą ucnwałę, nie ogląda”

jąc się zupeime na iane ugrupowania.

laki sian rzeczy jest mięczy mnei

1 w Wilnie.

Przeglądając skład osobisty rad

nych sanacyjnych w różnych.mia”

stach, stwierdzamy, že sanecja ukia-

dając listy kandydatów do rad miej

skich kierowałą się wyiącznie przy”

naieźnością polityczną kandydatów

oraz dążeniem do uwzględnienia

przedsiawicielstwa wszysikich swo”

ich organizacyj, niewiele rię trosz”

cząc naogół o przygotowanie kandy“

datów do pracy w samorządzie, a

nawet'ich zainteresowania w tym kie

runku.

W wyniku takiej polityki wybor”

czej w radach miejskich znaleźli się

po stronie sanacji ludzie, często nie”

wiele mający wspólnego z danem

miastem (up. osiedli dopiero od kil-

ku miesięcyj, a najczęściej zupełnie

do przyszłej roli „ojców miasta” nie-

przygotowanymi. Sytuacja" w no-

"wych radach miejskich nie musi się

przedstawiać dla sanacji zbyt świet:

nie, jeśli prezes klubu BBWR, płk.

W. Stawek, uznał za konieczue

blicznie przestrzec swych kolegów

partyjnych przed zbyt daleko idące-

mi zapędami nowatorskiemi.

Płk. Sławek zna swych ludzi i
wie, że metodą ich jest przekreślać

wszystko, co przed nimi było i zaczy

nać uową „rudosną” epokę, W. prze”

tłómaczeniu ną zwykły język „ra

dosnosć* oznącza obciążenie oby

wateli nowemi ciężarami, a miast

nowemi długami.

Te właśnie metody doprowadziły
do katastrofalnego stanu  linanse
wielu $min wiejskich i związków po

wiatowych; obecnie może nastąpić

takie same niebezpieczeństwo dla

samorządów w miastach, Rozporzą-

dzając większością w radach  miej*

skich, a nie maiąc dostatecznej zna”

jomości spraw miejskich i nastrojo*

ne zasadniczo po „ryzykancku” ugru

powania sanacyjne mogą  niejedno-

krotnie mieć pokusę wejścia na dro-

gę efektownych a zgubnych w skui-
kach pomysłów. Ci z pośród rad-

nych sanatorów, którzy mają pewną

znajomość sprzw samorządowych,

napewno będą mieli wiele kłopotu

ze swymi kolegami, by ich zapędy

powstrzymać i nierae w duszy

westchnąć do tych czasów, kiedy w

radzie miejskie, nie mieli większoś-

ci, ale znacznie lepiej przygotowa“

nych do pracy samorządowej ludzi

innych przekonań.

Jedna rzecz jest w nowym ukła'

dzie sił w samorządach — korzystna.

Oto ustala stę wyraźnie kwestja od-

powiedzialności za gospodarkę miej

ską. Dotychczas publicyści sanacyj:

ni — także i w Wilnie — mieli ułat-

wioną metodę postępowania* wszyst

ko, co było w: działalności samorzą”

uów pomyślne i korzystne, było 2а

sługą ich ludzi; wszystko, co niepo”

myślne — winą opozycji. Teraz od-

powiedzialność jest ustalona i oby

świadomość tej odpowiedzialności

stała się dobrym doradcą dla więk

szości sanacyjnej.

W nowych radach miejsk'ch istnie

je często poważna ilościowo mniej-

szość opozycyjna, najczęściej naro”

dowa. W przeciwieństwie do ugrupo”

wań sanacyjnych narodowcy wpzo”

wadzili do rad miejskich ludzi prze”

ważnie do pracy samorządowej przy”

gotowanych, a w każdym razie do-

brze reprezentujących różne śrupyj

gospodarcze i żywo działalnością sa” |

morządów zainteresowanych. Na ich

barki spadnie nietylko poważna pra-

ca w komisjach, oraz praca przygo”

wagi
1 „Gdyby tak byto, niepotrzebna bylaby

| mowa b. premjera, Prystora, ostro rozpra-

| wiająca się z tymi którzy nie szanują $ro-

| sza publicznego i nadużywają swej przyna-

| ieżności do obozu rządowego dla korzyści

osobistych i protekcji. Niepotrzebna byłaby

uchwała Naczelnej Rady Adw"kackiej, za-'

kazująca adwokatom, piastującym mandaty

publiczne, nadużywania swych stanowisk

dla korzyści materialnej swoich klijentow i

swojej. Wiadomo, którzy z adwokatów mo-

gą w dzisiejszych warunkach interwenjo-

wać u władz, w interesie swoich klijentów. |

Wiele z tych rzeczy jest zresztąpubliczną |

ajemnicą i jeśli nie cytujemy więcejprzy-!

kładów, to wiadomo dlaczego.

P. Matuszewski pisze, że sprawa Ży-j

1ardowa jest sprawą norm etycznych dzia-

I ialnošei kapitalu w Polsce. Dziś jest ona

czemś więcej: sprawą norm etycznych życia

politycznego w Polsce. Epizod z Žyrardo-'

wem świadczy tylko o tem, że ludzie z obo-

zu rządowego nie mogą liczyć na pobłaża-

nie, jeśli staną w poprzek planów rządu.

Jedna. jaskólka nie stanowi jednak jeszcze |

wiosny”, в

Oj, nie stanowi...

Nowe pomysiy na siarą modię.

Sanacja jest aiewyczerpana w po”

mysłach, jeżeli chodzi o opanowanie
przez nią życia społecznego. Jak in-

iormuje „ikurjer Poznański”, pragnie

teraz położyć rękę na organizacjach
spolecznych w powiecie poznańskim
(iw tym celu tworzy t. zw. „Koło
delegatów'. Wediug statutu „IKół

delegatów" mają one na celu uzga”

dnianie postępowania stowarzyszeń;
we wszystkich ważniejszych działa”|
niach i chwilach publicznych (!) oraz
koordynowanie współżycia i bieżą-
cej współpracy stowarzyszeń np.

uroczystości polskie (ij, akcja na
rzecz morza polskiego, lotnictwa,
protesty lub uchwały wobec wypad:,
ków: w kraju (!) i zagranicą dotyczą-|

cych Polski (IĮ. klęski żywiołowe,'
wojna, oświala wybory (!), opinje o!
mAżycią publicznego (I);
sk

Prezydjum „Koła delegatów" ma;
być w kontakcie z sekcją społeczno”
organizacyjną Komitetu powiatowe”
ge BBWR. i dzielić się z nią swemi

 

Wycieczką do Gdyni, zorganizo-
wana przez Stałą Komisję wydaw-
nictw 1 pism afiljiowanych w Wilnie
dla czytelników pism wileńskich, w

dniu dzisiejszym stanie nad polskiem
morzem. Wyruszyła z Wilna pun-
ktualnie w myśl programu, zapowie-
dzianego w: pismach i odjazd nastą-
pił w należytym porządku. Wyżsi
urzędnicy Wileńskiej Dyrekcji Kole-
jowej są zdania, że wycieczka prasy|
wileńskiej była najlepiejzorganizo* |
waną z dotychczasowych wycieczek
г Wilna. !

Trudno nam chwalić siebie sa-,
mych, ale zdaje się, że istotnie)
Stałej Komisji Wydawnictw powio”;
dło się zorganizować wycieczkę;
sprawnie. Niechby to było zachętą |
dla innych,
Trzeba bowiem przypomnieć, że

inicjatywa wycieczki prasy wileń-
skiej nie wyszła wcale z jej łona.
inicjatywę dały lokalne władze Ко-
lejowe, chcąc ożywić ruch tury"
styczny w naszym kraju, który istot-
nie jest pod tym względem bardzo
upośledzony. Prasa, rozumiejąc zna-
czenie państwowe ruchu turystycz-
nego, oddała swe łamy na rzecz
propagandy wycieczki, Wyniki prze-
szły nasze oczekiwania.

Zgłoszeń każda redakcja wileń-
ska miała tyle, iż z łatwością można
było skompletować dwa, a nawet

trzy takie pociągi, jak ten, który
odszedł w nocy z soboty na niedzielę
do Gdyni. Dowodzi to najlepiej, że
w Wiinie i na prowincji naszej
istnieją wielkie możliwości rozwoju
turystyki, tylko trzeba podejść w
sposób właściwy do tej akcji. i

Geograficzne położenie Wilna
utrudnia nam ruch turystyczny. Le-!
żymy daleko od Karpat i Tatr oraz
od morza polskiego. Mamy do prze”
bycia dalekie przestrzenie. Trzeba
więc zapewnić maksimum wygód
wycieczkowiczom. Jest to rzeczą|

 

i.| znańskim,

w! pozwolą z siebie

! mogły

DZIENNIK WILEŃSKI

ASY
Gochodami. W związku z tem pisze

Sprawa żyrardowska, o której „Kurjer Poznański':
„Jesteśmy spokojni, że niezależne sto-

warzyszenia społeczne ani w powiecie po-

u nas nie

za-
ani wogóle nigdzie

zrobić przedmiotu

chłanności partyjnej BBWR Zresztą wedłuś

| przepisów ustawy nie wolno im współdzia- |

tać z politycznemi organizacjami, za taką

bowiem czynność prawo  $rozi im rozwią-

zaniem.

W każdym razie nowy partyjny wybryk

BBWR. zasługuje ze stanowiska dobra pu-

blicznego na potępienie surow*”

Można przypuszczać, że pomysł

z „Koiami delegatów będzie usito-

wało się przerzucić także na inne

miejscowości, |epiej więc zawczasu

wiedzieć, co one mają na celu.

„Młodzieżowe kłopoty.

„Kurjer Poranny”, który teraz

wysuwa się na plan pierwszy w po”

dejmowaniu prób zreiormowania sa”

nacyjnej rzeczywistości, ogiosi Ob“

szerny artykui o „zagadnieniu mło-

dzieży w całokształcie życia pań

stwowego',
Dowiadujemy się stamtąd, jak to

organizowano spoieczeūstwo i mio-

dziež.
Polityczne twory konjunkturalne, opar-

te na wewnętrznym kompromi<'e idei, po-

zbawione, jako caiość, jakiegoko!wiek pro-

gramu  przyszlościowego, a przeznaczone

wyłącznie na narzędzie pomocniczo-wyko-

nawcze dla przetrwania wobec takich czy

trudności dnia dzisiejszego, nie

wytworzyć ośrodków pedagogicz-

1ych w społeczeństwie. Paqatywy zastąpiły

rozstrzygnięcia zasadnicze, Machina biuro-

*nnych

| lratyczna wykona na rozkaz każde zadanie,

aozwiąże każdą trudność... Wystarczy dać

właściwe zlecenie referentowi, aby ów bie-

dak, oderwany od życia, stworzył „genjal-

rą“, czysto mechaniczną koncepsię na za-

dany temat.

Jak więc wyglądają w takim ra-
zie sanacyjne organizacje „miodzie-

žowe'7
Gdyby nie fakt, że powyższe koncepcje

złożyć można na karb myśli biurokratycz-

nej, to należałoby przypuszczać, że rolą

crganizacyj polityczno-wychowawczych jest

szkolenie wykoszlawionych charakterów.

Młodemu człowiekowi przez kilka lat po-

zwala się urabiać swój własny światopo-

śiąd, który zresztą wobec dzisiejszegokry-

zysu strukturalaego ustroju liberalno-kapi-

talistycznego musi doprowadzić człowieka

logicznie myślącego do przesłanek conaj-

mniej kapitalistycznych, i później zmusza

się go do wyrzeczenia się tego wszystkiego.

Jeżeli społeczeństwo polskie skłądać

'ę ma z oportunistów i karjerowiczów,

i pszej drogi nikt obrać nie mógł.

Że tych oportunistów i karjero-
wiczów urabia i wychowuje sanacja,
przekonali się wreszcie nawet mało

wrażliwi redaktorzy „Kurjera Poran-
nego. ч

SIZEOO:Bić ЗЬОЙ ss iT ЛЫа аб a“ i S

Ź powodu wycieczki naszej do -Gdyni.
ciągi zwykłe me nadają się do wy”
cieczek dalszych. Rzeczą więc Wi

leńskiej Dyrekcji Molejowej jest
przedłożenie ministerstwu komuni-
kacji tej sprawy i wyjaśnienie, że
ruch turystycziry w województwach
północnowschednich związany jest
nierozdzielnie z polępszeniem tabo-
ru kolejowego 1 większem uelastycz-
nieniem taryty kolejowej.

Żiemie nasze są biedne, a prze”
strzenie mamy ogromne. Zastosowa-
nie zniżki 60 proc. w dzielnicach za-
chodnich centralnych musi być dla
naszych ziem równoznaczne ze zniż-
ką 80 proc. Tylko w tej proporcji
możiiwe jest utrzymanie równowagi
w ruchu turystycznym pomiędzy
naszemi ziemiami a innemi dzielnie
cami państwa.

Ważną jest również rzeczą, kto
podejmie się organizacji tych wy”
cieczek. Prasa wileńska dowiodła,
że „nie święci żarnki lepią' i przy
dobrej woli i obywatelskiem a nie
kupieckiem zrozumieniu tej kwesji,
organizowanie ruchu turystycznego
nie jest tak trudne.

Podobno turystyką ma zająć się
specjalny reterst wojskowy (wicemi-
nistra gen. Kasprzyckiego). Nie wie-
my, czy „militeryzacja' ruchu tury-
stycznego jest wskazana ipotrzeb”
na. Raczej nie. Raczej zająć się tem
powinna specjalna organizacja „cy-
wilna'”, która pod szerszym kątem
będzie ujmowała zagadnienia tury-
styczne.

Wiemy, że w Ministerstwie Ko-
munikacji nie skrystalizowały się
jeszcze poglądy na tę sprawę. Boimy
się, że plany obecne nie będą realne
i nie znajdą posłuchu wśród społe-
czeństwa.

Chcielibyśmy, aby wycieczka, zor-
ganizowana przez prasę wileńską,
stała się bodźcem do szerszego uję-
cia spraw turystyki w naszym kraju.

Naszem zadaniem było wykazać,

Zamknieciež4-ch szkół litewskich.
9 czerwca „Vil. Ryc” pisał, że

cały szereg szkół litewskich czyn”

nych w pow święciańckim, oiszy”

mało z Kuratorjum oficiaine zawia-

domienia z ostrzeżeniem, że o .le w

ciągu 2-ch tygodni nauczyciele nie

przyślą za pośrednictwem inspekto-

rów szkolnych wyjaśnień w sprawie

wykrytych braków w szkolach, szko

iy te będą zamknięte, ewentualnie

nauczyciele zwoinieni ze stanowisk.

Kuratorjum groziło zamknięciem

szkół w  Strunojciach Laužanach,

Nowych Szumieniach i Michałowie,

zaś kierownikom innych szkół grozi-

| io wydalenie, W, związku z tem nau-
czyciele spełnili rozporządzenie Ku-
ratorjum.
Obecnie nadchodzi wiadomość, że

szkoły litewskie w  Strunojciach,

Łaużanach (żm. swięciańska), No-

 

Na zaproszenie Zrzeszenia Komi-

«etow Moazicielskich szkói powszech

Lychn m. Wiina Oduwoyia SiĘ wczoraj

wycieczka  pizeusiawicieli wiadz

wojewódzkich 1 samoiządowych,

czionkow zarządu i komisji rewizyj”

nej Łrzeszenia oraz prasy wiienskiej

ao majątku Swiątniki w celu zapozna

nia się z urządzeniem i pracą molo”

лр dla biednyca dziec. szkoi po”

wszechnych.

Frzeaewszysikiem, num przysląpi”

my do opisu szmej Aolonj, należy
pokroice pizytoczycć iistorję powsta

nia i rozwoju Łrzeszenia,

Wspomniana organi'acja powsta:
1a w 1946 roku. stawiając sobie Za

zadanie niesienie pomocy nieza”
możnej dziatwie. uczęszczającej do
publicznych szkół powszechnych,

Foza pomocą w posiaci dożywia-
nia w szkoiach w czasie trwania ro”

«u szkolnego, sprawianiem pizy”

odziewku i poruocy naukowych, jed”

ną z najgiówuie,szych prac, dla ciąg"

iego pogiębianią której Źrzeszenie

rozwija bardzo intensywną  działal-
ność, są kolonje wypoczynkowe, or”

ganizowane co roku w okresie wa”

«acyjnym. Pierwszą lolonję urzą”

dzono w r. 1930. Łnalazło w niej po”
mieszczenie zaledwie 70 dzieci. W
następnych już latach liczba dzieci
zaczęła się zwiąkszać, a to skutkiem

posiadanych przez Źrzeszenie więk-
szych tunduszów. Do rozwoju kolo-
nji przyczynił się wybitnie Urząd
Wojewódzki, udzielając pokaźnych
subwencyj, no i społeczeństwo miej-
scowe, które pozbyło się pewnego
uprzedzenia i przyszłe z pomocą

Łrzeszeniu. Dzięki temu właśnie w
roku następnym, t. j. w 1931, zna”
lazło wypoczyn:k już 137 dzieci, w
r. 1932 — 240, w r. 1933 — 278, a w

roku bieżącym 300. Należy również
nadmienić, że Zrzeszenie prowadzi

w tym roku podobną koionję w Wil-
nie. Mieści się ona na Sołtaniszkach
i daje schronienie 100 dzeciakom.

Majątek Świętniki, gdzie znajdu-
je się kolonja Zrzeszenia, położony
jest przy szosie grodzieńskiej, w ma”
lowniczej okol:cy nad brzegiem je-
ziora. Cały majątek, opiocz części
dawnego dwosku, którą zajmuje
dzierżawca śżruntów majątkowych,
oddany został pod kolonię.

Gdy Zrzeszenie objęło go w po*
siadanie, majątek był całkowicie
zniszczony. Trzeba więc było wlo-
zyć dużo pracy i sporo pieniędzy,
zanim doprowadziło się go do stanu,
pozwalającego na zamieszkanie, W
ciągu czteroletniego posiadanią przy”
stosowano zabudowania dworskie
do pomieszczen'a około 200 dzieci.
Zresztą remont postępowałby raźniej
śdyby Zrzeszenie miało pewność, że
będzie z tych pomieszczeń korzy”
stało przez szereg lat, Tymczasem
nie ma na to żadnej gwarancji, W
umowie bowiem Województwo za-
strzegło sobie wymówienie w każdej

władze powz.ęiy projekt, że się tak
wyrazimy, „„wyeksmitowania“ stam-
tąd kolonji, urządzając na ich miej-
scu obóz rolniczy dla członków sana-
cyjnej organizacji Młodzieży Pracu-
jącej (istnieje taki „benjaminek'” sa-
m: powołany do życia przez

‚ В:
Narazie z realizacją wspowniane-

go projektu ucichło, ale kto zaręczy,
że na przyszły rok nie odda się ma-
jątku pod ten obóz.

inwestuje i nie rozszerza zabudowań
dla przystosowania
szczenia większej ilości
obecnie,
dane, aby władze
kwestję definitywnie i to na dłuższy
okres czasu, bo ta niepewność krę-
quje działalność Zrzeszenia,

 

Tam, odzie dziatod nabiera sił...
Wizyta w Kolonji Wypoczynkowej dia biednej „dziatwy

w Świątnikach.

chwili. Doszio tuż nawet do tego, że;

zza.s ' onto Nr. 15. .K.0. Wojewódzkie-
wychSzumieniach (gm. kołtyniań- go Komitetu Pomocy Ofiarom Reda w
ska) i Michałowie (śm. daugieliska), Wjlnie. Saldo z dn. 9. VIII. 34 r. — zł.
utrzymywane przez  święciańskie  11,953,89, W dniu 10. VIII. 34 r. wpłynęło:
T-wo „Rytas zostaly južzamknięte. | Państwowy Zakład Higieny w Wilnie zł.

Ponadto władze szkolne zwolniły 12,10. Pluton Adm. D. O. War. — Wilno

następującychnauczycieli święciań- zł. 10,—. Komitet Powodziany gm. Szar-

skiego „Rytasa : 1) UrszulęJursze- kowskiej zł. 73,02. Nauczyciele VII Rejonu
nasównę ze wisi Czynczyki(śm. Świę| w Wilnie zł. 3—. Wanda Malczyńska —
ciańska); 2) Marję Wojtkiewiczową| Głębokie, ul. Zamkowa 3-a zł. 6— Za-
ze Wsi „Berniuny (śm.kołtyniańska); rząd Miejski m. Dokszyc (od pracowników)

3) Marję Marcinkiewiczową ze WSI] zł, 6,31. Zarząd Miejski m. Dokszyc (z listy
Kaczeniszki (śm. mielegiańska); 4) Nr. 5) zł. 7,40. Gminny Komitet w Opsie

Aleksandrę Micisową ze wsi Kiszki| zj, 163. Razem: zi. 12.073,35.
(śm.kołtyn.); 5)Józelę Smagórow- Wileński Okręgowy Polski Czerwony
ską ze wsi Pirszteliszki ($m. hodu'| Krzyż, Zarząd Wileńskiego Okręgu Pol-
ciska); 6) Antoniego Jusonisa ze wsi skiego Czerwonego Krzyża, działając z po-

m: (śm.daugieliska); 1) iccenia Wileńskiego  Komitelu Pomocy

| Wincentego „Makarewicza ze WSI] Ofiarom Powodzi, zwołał w dniu 8 s.erp-

, Krukle (wileński „Rytas ji 8) Julję nia b. r. zebranie informacyjno-organiza-

| Mamińską ze wsi Kalwiszki (wileń-
"sk; „Rytas“).

cyjne w sprawie zbiórki odzieży i obuwia

dla powodzian.

Prezes Zarządu Okręgu P.C,K. przed-

stawił zebranym projekt zbiórki, prosząc

jednocześnie

propagandę i przygotowanie społeczeństwa

do zamierzonej akcji.

Po zapoznaniu zebranych z projektem

zbiórki, wybrano na propozycję prezesa

P. C. K. z pošrod zebranych specjainy
Komitet, którego zadaniem będzie kontrola

zbiórki oraz wysyłka odzieży.
„Lutnia* — powodzianom. Już w naj-

bliższy piątek, t. j. 17 sierpnia © godz. 18

jw ogródku Sztralla zespół „Lutni”* wystąpi

w wesołym, pełnym dobrego Humoru re-

pertuarze. Cały dochód przeznaczony jest

na rzecz pomocy ofiarom powcdzi.

Ze względu na spodziewaną dużą fre-

kwencję, stoliki w ogródku należy wcze-

sniej zamawiać.
„Gotówka” na powodzian. Teatr Miej-

ski w Wilnie, doceniając klęskę powodzi,

jaka nawiedziła Małopolskę, dał do dyspo-

zycji Wojewódzkiego Komitetu Pomocy

Ofiarom Powodzi pół teatru, t. j. 350 miejsc

ra dzień 21 sierpnia w Teatrze Letnim.
W dniu tym będzie wystawiona ko-

medja wiedeńska p. t. „Gotówka”.
Rozsprzedażą biletów na ten dzień

ajmie się Sekcja Imprezowo- Widowiskowa

Komitetu.

Najskuteczniej wsikę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jałmużniczych „Cariiasu“.

Bokserzy zaproszeni
do Rygi i Taliina.

Wczoraj otrzymał Wileński Zwią-

zek Bokserski list, przysłany pocztą

lotniczą z Łotwy.
Łotysi w porozumieniu z Estonją

proponują  wilnianom rozegranie |

dwuch meczów międzymiastowych

w Taliinie i w Rydze.

—

zebranych o jaknajszerszą

dworku. W. demku po siužbie znaj-
duje się kuchnia, urządzona wediug

wszeikica wyniogów  nigjeny, lecz,

niestety, przystosowana do cokol-

wiek miinejszej ilości dzieci, niz na

«olonji jest obecnie. Diatego to stwa

rza pewną niewygodę j zmusza do

gotowania obiacu awa iazy dziennie,
Dzieci pizebywają na koionji w

dwuch turnusacn miesięcznych po

loU naraz. Upiewę nad niemi rozta”

czają: pizedewszystkiem  kierow-

niczka Kkolonji p. Wierzbicka, dr.

Wróbiowa, stojąca na straży zdro
wia młodocianych  pensjonarjuszy,
higjenistka, p. boducnowska, dbają”

ca o czystośc, oraz 5 wychowawczyń

1 wychowawców, z pośród igtórych
należy wymien:ć pp. Alinę Woromo-
wiczównę i Kaczkiewiczównę, jako

najbardziej zasłużone, Ogólny nad-
zór nad kolonjami Zrzeszenia spra-
wuje sędzia Węckiewicz przy udzia-
le i wydatnej pomocy członków za”
rządu: pp. wiceprezesą Zajchera,
ukarbnika Giebienia, sekretarza Kre
towicza oraz przewodniczącego sek-
cji kolonij letnich p. Lewandowskie-

go.
Tego rodzaju kolonje, gdzie pa-

nuje wzorowy porządek, karnośći
cystematyczność niemal wojskowa
oraz harmonja między dzieckiem a
wychowawcą, czynią dziecko ро-
słuszne i grzeczne, przyzwyczajając
jednocześnie do porządku. Nadto

wychowuje się je w duchu kato”
lickim.
W każdej sali znajdują się obrazy

święte, przedstawiające najczęsciej
Pana Jezusa albo Matkę Boską, a na
werandzie urządzona jest prowizo-
ryczną kapliczka, gdzie co dwie nie-
dziele odprawiane są Msze św. Mło-
aociane  pensjonarjusze wyglądają Terminwysuwanyprzez Łotwę i

wyśmienicie; każde  pulchniutkie, Estonię jest bardzo bliski, bo na 10 i
1óżowiótkie, uśmiechnięte i czyste. 12 września.

Pierwszy męcz odbyłby się w Ку-
dze, a 12 września w Tallinie,

Warunki proponowane przez go”
spodarzy są wyjątkowo dogodne.

Zobowiązuią się oni zwrócić 50 proc.
przejazdu koleją, utrzymanie i mie-

szkanie. Wilnianie mieliby więc je-
dyny tylko wydatek przy pokryciu
paszportów zagranicznych. !

W odpowiedzi na propozycję,
wilnianie zamierzają wysłać list z
potwierdzeniem przyjęcia propozy-

cji z zastrzezeniem, że organizato”

rzy zawodów wypłacą jeszcze nie-
znaczny ryczałt. į
Termin 10 wrzešnia jest stosunko-

wo dla Wilna za wczesny, ale trze-
ba ostatecznie propozycję przyjąć i
nareszcie wybrać się na rewanż za-
granicę, Łotwa i Estonja proszą o
przyjazd wiluian do siebie od dwuch
bodaj lat.

Ostateczna decyzja zapadnie
prawdopodobnie w Warszawie w.
Związku Związków, a skład Wilna
ustalony chybu będzie z mającym
się odbyć 2 września meczem z War*

WT szawą.

Są nadto uprzejme i nie dzikie, jak
to przeważnie bywa z dziećmi 7—13
ietniemi, pochudzącemi ze sier ro-
botniczych. Dia nich kolonje — to
raj ną ziemi, Przedewszystkiem do-
stają cztery razy dziennie obfity
posiłek; mają różne śry i zabawy,
jalk krokiet, siatkówkę, inne piłki
4 t. @.

Na zakończenie lustracji pokaza”
no gościom podwieczorek dzieci,
które spożywały go pod gołem nie-
bem. Podwieczorek ten składał się z
kubka kakao 0 pojemności paru
|szklanek, porcii bulkį i dwuch wiel-
kich porcyj chleba białego lub sza”
rego, posmarowanego grubo masłem.
Po tem nastąpiły popisy dziatwy.
Dzieci od lat 7 do 14 popisywały się
przed gośćmi deklamacjami, śpie-
wami i tańcami

Po skromnej herbatce, wydanej
przez zarząd kolonii dla przybyłych
gości, opuściliśmy ten miły zakątek,
gdzie dziatwa nabiera nowych sił do
długej, dziesięciomiesięcznej pracy
w szkole.

 

 

Rzucona pięknie przez władze
| wioślarstwą polskiego organizowanie
| „pierwszych kroków wiošlarskich“
| narazie zakończyła się niepowodze-
niem. Przynajmniej jest tak w Wil-
nie, bo do regat tych, mających

| wielkie znaczenie propagandowe
| sgłosito się mało osad.

Doprawdy, że wstyd jest powie-

 
Dlatego głównie Zrzeszenienie| dzieć, że na starcie widzieliśmy je-

dynie wiośla.zy W. K. S„ którzy
ich do pomie-| walczyli z osadami Makabi,

dzieci, niż|
Byłoby więc bardzopożą”| nił więc w tym roku celu propagan-

rozstrzygnęły tę|dowego, ale nie znaczy to bynaj-

Pierwszy krok wioślarski nie speł-

mniej by w przyszłych latach sytua*
cja nie uległaby polepszeniu.

Nie trzeba zapominać, że są to

Zabudowania majątkowe składa”, przecież regaty klasyfikacyjne, któ-

Pierwszy krok wlošlaiski.

bardzo trudną, gdyż wozów pulma-že możliwości turystyczne w na-
nowskich Dyrekcja nasza po poża-. szym kraju istnieją i, jak nam się

rze w warsztatach w Łapach (spło*| zdaje, zadanie to spełniliśmy.
nęło 17-cie) ma bardzo mało, a po”

towawcza ale także i niełatwy obo ciem samorządów radnych. Nie wąt-

wiązek hamowania zbyt nowator"j pimy, że radni narodowcy sumiennie

skich zapędów, nieobeznanych z ży”j spełnią swój obowiązek.

ją się z dawnego dworku z pięknym re dostarczyć mogą rywalizującym.

gankiem, spichrza, przerobionego na| klubom sporo cennych punktów.

3 sale i domiku, gdzie mieszkała kie-| Regaty wczorajsze ograniczyły

dyś służba majątkowa. Najwięcej się faktycznie do jednego tylko bie-
pomieszczeń ma były spichrz. Urzą* | gu czwórek półwyścigowych. W bie-
dzone są w nim 3 sale, dwie na par- gu tym udział brało 6 osad, a to 4 z
terze i jedna na poddaszu, przysto- W. K. S. i 2 z Makabi.
sowane do pęlfieszczenia ponad 100 W finale wyśrali wioślarze W.K.

dzieci, Czwarta sala znajduje się we S. (3 p. a. c.) w czasie 7 min. 35 sek. Drugie miejsce zajęła osada W.K.S.
(3 b. sap.), a dopiero trzecie Makabi,

Drugim biegiem przeprowadzo”
nym formalnie byi wyścig ósemek.
W. K.S. spłynął tor walkowerem,
zdobywając nagrodę  przechodnią,
ofiarowaną przez Sekcję Wioślarską

W. K. S. šmigly. |
Powiedzieć trzeba, że poziom

zwycięskich osad jest zadawalniają-

cy. Wojskowi dobrze reprezentują
się w „klepkach“ a nieco gorzej w

ósemce, w której brak jest jeszcze |

silnego pociągnięcia wioseł w wo*

„dzie,

W najbliższa niedzielę będziemy

swiadkami międzyklubowych rega-
tów na Niemnie w Grodnie.

Do regat tych zgłasza swoje osa*

dy W. K, S.. chcąc w danym wy”

padku przyjść z pomocą ośrodkowi

grodzieńskiemu, który należy do |
Wileńskiego Komitetu Towarzystw|

Wioślarskich !

W Grodnie startowač będą praw-
dopodobnie tyiko osady Grodna i
Wilna, 

 
 



 

 

 
 

Pieniądze w sporcie odgrywają
nie poslednią rcię, Ale rola tą jest
podwójna, blo zarówna zła. jak i
aobra.
Wysuwa się ona odrazu na czoło,

chociażby przy zagadnieniu zawod-
nictwa.

Zatrzymarmy się więc na chwilę
ma tej sprawie — na zawodowcach,

na t zw. cyrku sportowym i jego
aktorach.

Wiemy, że nie wszyscy wielcy |.
sportowcy chcą stać się zawodowca*
mi. Aczkolwiek niemal każdy z t.
zw. asów sportowych, żyje poniekąd:
ze sportu, t, j. woli ou być raczej
„pseudo amatorem', iż oficjalnie
przystąpić do grona zawodowców. |
Ten ięk zostania oficjalnym zawo-

dowcem ma swe źródło w obawie
przed zwichnięciem karjery sporto-
wej.

Przed kilku dniami czytaliśmy,
że cyrk Tildena zaczyna bankruto-
wać, że traci na swej atrakcyjności,
że tenisiści nie wywołują już dzisiaj
jalk poprzednio zaciekawienia, a te
wszystkie inne walki sportowe za-
wodowców czyż mogą być porówna”
ne z walkami amatorów?

Nie można przecież teżo powie-
dzieć, żeby sport miał się przežy-
wać. Przecież przed kilku dniami
zawodom piłkarskim Sowiety—Tur-
cja przyglądało się 75 tysięcy wir
dzów, a w Warszawie na mecz pił-
karski z Niemcami w dn. 9.IX roz-
budowują specialnie stadjon Legji,
który ma pomieścić koło 30 tysięcy
widzów, co będzie nowym pięknym
rekordem Polski.

Sport cieszy się więc w dalszym
ciągu nie mnieiszem powodzeniem,
Ale zainterescwanie publiczności
jest może nieco inne. Jest ona bar-
dziej wymagająca. Odróżnia dosko-
nale, jaką wartość sportową repre-
zentuje Warszawianka, a jaką Ruch.

Jasną więc dla każdego jest rze”
zą, że zawodowiec żyje przede-
wszystkiemi sławą z czasów, gdy był
amatorem.

Ona go przedewszystkiem  opro-
mienia i z niej później czerpie on
korzyści materialne, gdy już zostaje
zawodowcem. \
W danym wypadku pieniądz de-

graduje sportowca i demoralizuje go.
Ale z drugiej strony pamiętać musi-

my, że już nietylko światowy rekor-
dzista, ale sportowiec na mniejszą
nawet miarę, jeśli chce pracować w
sporcie poważnie i być dobrym za-
wodnikiem poszczególnego państwa
nie będzie rekordzistą jeżeli warun-
ki życia zmuszać go będą do ciąg-
iych walk o kawałek chleba.

Tworzą się najrozmaitsze obozy,
kursy, przeszkolenia. Zawodnicy
mieszkają razem, ubierają się jedna-
kowo, chodzą wspólnie na spacery,
słowem starają się zapomnieć o ży”
ciu, a przygotować się całkowicie do
wysiłku sportowego.

Nasuwa się tutaj pytanie, „czy
szkolenie w ten sposób ekstra za-
wodników opłaca się społecznie.

Nie chcę rozwiązywać teżo te-
matu. Jest on może mi zbyt trudny.
W/ każdym bądź razie nie chcę teraz
dawać konkretnej* odpowiedzi.

Sport uzależnia się od strony fi-
nansowej, Bankierzy sportowi, o któ
rych głośno się nie mówi, układają
szczegółowe plany swych posunięć.
Nie mówię, że w danym wypadku
słowa moje miają dotyczyć sportu
polskiego. Nie, w danej chwili są to
zagadnienią ogólne, powiedziałbym
światowe.
Klasycznym: przykładem stosunku

sportu do pieniądza jevt chociażby
pierwszy lepszy kontrakt sportowy
przy najmniejszym nawet meczyku
piłkarskim tego czy innego miasta.
W pierwszym rzędzie istnieje tu-

taj chęć zysku. Istnieje interes, który
wprowadza obie strony w tok poro-
zumień sportowych. Nikt tutaj nie
owija w bawełnę, Przecież po mi-
strzostwach Europy w boksie, po-
dzielono się w Budapeszcie zyskiem
z kasy, a we Włoszech po mistrzo-
stwach piłkarskich świata też wy-
płacano pokaźne sumki drużynom,
które zakwalifikowały się do gier
finałowych, Oczywiście, że przy tem
nastawieniu i przy takim oświetleniu
spraw, zaczynają coraz bardziej za-
cierać się różnice sportu zawodowe”
go ze sportem amatorskim, a zacie-
rają się one tem bardziej, że sport
zawodowy tracić ostatnio zaczął
swoją atrakcję widowiskową. Ludzie
jakoś bardziej wolą podziwiać ama*
torów niż zawodowców.

Wchodzi tutaj w grę nastrój czło”
wieka. Każdy z nas ma więcej zau-
fanią do jalkiegoś, szumnie zwanego,
Międzynarodowego Związku Spor-
iowego, niż do osoby, powiedzmy
Tildena. :

Publiczność z większą przyjem-

 

powiedzieć,
Klub przyszłość swoją opiera

dzisiaj nie na ilości członków, a na
kapitale obrotowym. Pieniądz gra
więc znów rolę zasadniczą, a kluby,

 

  

Już 28 bm., a więc za kikanaście
dni, rozpoczyne się największa im:|
preza sportowo - lotnicza — Chalien-
ge. Zaciekawienie wzrasta, od czasu
do czasu ktoś zwraca się do nas o
bliższe szczegóły, a: najwięcej inte-

DZIĘNNIK MILENSKI

O PIENIĄDZACH w SPORCIE.
które nie posiadają możności „utrzy

mania” swych członków nolens vo-
lens muszą ustąpić z pola bitwy. Na
arenę 'występuią nowe jednostkii
tak płynie życie sportowe, które

ekip chllenge'owych.
Zasadniszą trudnością w tem pro”.

| 'okowaniu jest okoliczność, że szan*,
e ekip trzeba wykalkulować z ekip

i ludzi, te dwa bowiem czynniki skła-,
| dają się na Challenge. To jest właś:|

   

resują wszystkich przyjaciół sportu| nie trudnem, gdyż, o ile można obli-

 nością, bez większego namysłu pod-
chodzić będzie do okienek kasy or-
ganizacji „społeczno - sportowej" niż|
do Казу imprezy prywatnej, tego,
czy innego spryciarza sportowego.
W życiu codziennem drobnych

faktów jest całe mnóstwo, Cisną się
one śwałtem. by o nich słów kilka

lotniczego — szanse poszczególnych czyć cyfrowo wantość maszyny, o ty-

zmienia swoją formę.
Dziś mówienie o wzniosłych ce-

lach bezinteresownej pracy Między-
narodowych Związków Sportowych
jest bajką dla nieletnich dzieci.

ie zupełnie inaczej trzeba oceniać
człowieka.

Drugą trudnością to okoliczność,
że państwa współzawodniczące nie
kwapią się zbytnio do ujawnienia
szczegółów budowy nowego sprzętu,

krajowych, Warunki Challenge'u ja-

zagranicznych

nam pokaże zbliżająca się w roku
1936 olimpjada.

Obecnie przeżywamy nadzwy-
czaj ciekawy «kres rozwoju sportu,
który mieć będzie ogromne znacze-
nie w dalszych etapach postępu,
względnie zacołania. Zobaczymy, co

Jarwan.

SIERNOVE BEAwChelienget.
, ko imprezy sportowo - lotniczej i o'| zasadniczą pierwszego Chalienge'u
| czywiście wyniki Challenge'u — mo”| 1918 r. była chęć wyeliminowania
' ва zmusić państwa biotące udział|najiepszego samolotu turystycznego.
„do budowy specjalnych samolotów | Rzecz prosta, że okoliczność ta
, właśnie tylko w tym celu konstru-| „myszą do swego rodzaju  „szpiego“

   

, naczelnem miejscu kwestję samolo-

tów challenge'owych. Przecież ideą

 

Zwycięstwo Kusocińskiego.
Na międzynarodowych zawodach

iekkoatletycznych w Amsterdamie
Kusocński startował w biegu na
5.000 m., zajmując pierwsze miejsce|
w czasie 14 min. 50,2 sek. Czas ten
jest gorszy od rekordu Poiski Kuso-
cińskiego o 5,4 sek. Rekord świato-
wy Lehtinena wynosi 14:17.

Charakteryslycznem jest, że Duń-

Porażka wioślarzy
Finałowe biegi regat  wiošlar-

skich o mistrzostwo Europy zakoń-
czy się w tymi roku wielkiem niepo-
wodzeniem osad polskich, które nie
potrafiły utrzymać dotychczasowego
stanowiska czołowego w wioślarce.

Przecież Verey a i osady w dwuj-
kach i czwórkach miaiy dotychczas
pierwsze miejsca, a wczoraj prze-
$rano wszystkie straty.

Verey z Krakowa zajął drugie
miejsce za wioślarzem Niemiec.
Startowało 9 zawodników,

ZJAZD GWIAZDZISTY M6TOCYKLISTÓW
i RAJD

Zdawało się, że wyjątkowo w tym
roku raid motocyklowy Legji na tra-
sie 1000 klm., cieszyć się będzie nie:
iylko popularnością, ale i pogodą.
Dotychczas bowiem niebiosa prze-
sladowały _ motocyklistów, któ-
rzy musieli jechać przez cały czas
wśród ulewy, po rozmokłej szosie,

Niestety, jednak i w tym roku
nie obeszło się jakoś bez deszczu,
który złapał zawodników pod Grod-
nem i nie rozsiał się z nimi aż da
samego Wilna.

Szosa stała się śliska i niebez-
pieczna, a na jednej z serpentyn ja-

dący do Wilna Ignatowicz z Wil.
1. C.i'M, wpadł w błoto, łamiąc
rękę i odnosząc ogólne obrażenia

ciała. Stan jego jest dość poważny,
ale specjalnych obaw rie budzi.

dlegoroczny raid Legji zgromadził
tylko 25 zawodników, a przecież
zapowiadano, że startować będzie

koło 100 motocyklistów. Zawiedli
w pierwszym rzędzie zawodnicy z

Niemiec i Czechosłowacji, którzy w
swoim czasie porozumiewali się z
Legją, wyrażarąc swoją zgodę na

pierwszy start motocyklowy w Pol-
sce, właśnie w raidzie do Wilna,

Ostatecznie raid zgromadził na
starcie w Warszawie tylko zawo
dników Legji, którzy rano wyruszyli
do Wilna,

W Grodnie raidziści byli już koło
godz. 13, a do Wilną przyjechali po
godzinie 18,

Zawodników na górze w Pona"
rach witali pp.: komandor por. Gost-
kiewicz, mec. Łuczyński i mjr. Czar-
necki, Po powitaniu się z p. koman-

czyk Nielsens, który miał przecież|
spotkać się w rewanżowym poje-|
dynku z Kusocińskim, nie przybył|
na stadjon. Oczywiście, że wobec
rezygnacji Nielsensą start Kusociń-
skiego stracił na swej atrakcyjności

Słaby czas Kusocińskiego tłuma-
czy się rozmokłą bieżnią, W czasie
biegu padał deszcz.

Polski w Lucernie.
W dwujkach osada z Poznania

zajęła 4 miejsce za Węgrami, Fran-
cją i Holandją. Czas osady polskiej
8.01, a osady Węgier 7.48.

Wi czwórkach również przegra-
liśmy. ŻZajęliśmy tutaj dopiero 6-te
miejsce z czasem 7.12. Zwycięzyła
osada Włoch 6,54,3 przed Francją,

Jugosławją, Węgrami i Niemcami.

Porażki wczorajsze mówią wy:
mownie o upadku wioślarstwa pol-
skiego. 
«LEGJI>.
natychmiast samochodami na miej-
sce mety,

Na placu Katedralnym ustawiono
piękną bramę powitalną, a orkiestra

witała wjeżdżających zawodników,

ktorymi zaopiekowali się gospodarze
, w osobach przedstawicieli Wil. I. C.
|1 M, oraz K, $. Strzelec, jak row-
"niež 1 p. p. ieg. i 3 B. Saperów,

Frócz raidu Legji odbył się jesz-
cze zjazd giaździsty i plakietowy do
Wilna. W godzinach od 15 do późna
w nocy przybywali uczestnicy. Do
godz, 21 przybyło ogółem 43 moto-
cyklistów.

Bardzo licznie przyjechali do
Wilna motocyk'iści Grodna. Creso-
via przybyła niemal gremjalnie w
ilości 15 zawodników.

Najwięcej p:zejechanych kilome-

RUCH — LEGJA 1:0.
W. rozgrywkach o mistrzostwo

do Ligi padły następujące wyniki:
Wi Krakowie Podgórze zremiso-| wód, że słabo $ra nietylko Warsza*|

wało z Ł. K. S 1:1 (1:0). Gra mało| wianka ale ; Warta, z którą wy-.
ciekawa.

Na Śląsku Ruch pokonał po cie-
kawej, a ostrej grze Legję z War-
szawy 1:0. Ruch w dalszym więc
ciągu prowadzi w tabeli rozgrywek
ligowych. :

Uchoałą Zolqzku Zoiqzków Sportowych
Przed kilku dniami Związek Zwią

zkow oportowych ogłosił oiicjalny

, komiunikat, dotyczący spraw nawią-
zywania stosunków spontowych z ог-

žanizacjami zagianicznemi,
£ poszczególnemi punktamiwy”, będą wówczas wiedziaiy, jaic załal-,

stosowanego Komunikatu mozna
zgodzić się, bo chodzi w nich o uję*

cie w ścisie ramy całego kierunku
sportu „międzynarodowego, ale nie

możemy zgodzić się z tem, żeby Ź.4
miał zabronić porozumienia się bez-
pośreaniego z poszczególnemi kon-
sulatami K, P,

Wi punkcie 2 Źwiązek Związków
wyraża się w ien sposób: „kluby i
związki sportowe, chcące uzyskać

jakąkolwiek pomoc od polskich
przedstawicielstw zagranicą, winny
о to prosić Ministerstwo Spraw Zagr.
za pośrednictwem Związku Polskich
*źwiązsów Sporcowych'.

Wstawienie tego ustępu do okól-
nika wydaje nam się nieżyciowe,

Przecież nieraz zachodzi potrze”

ba naiychmiastowego porozumienia
się z naszemi piacówikam; zagranicz”
nemi, Zamawia się telefon i dzwoni
się do poselstwa, a poselstwo inior-
muje, jak postąpić i do kogo zwrócić
się z tym, czy z innym kłopotem.

Związek Związków wydając po”
wyższe rozporządzenia stawią tamę

'"ąwiązywaniu stosunków międzyna-
rodowych.

Najbardziej da się to we znaki
sportowi wileńskiemu, który wie do-
skonaie, jak to prędko załatwiane są [rów ma Wołyniec z Warszawy 996,

a na dalszych miejscach kroczą dwaj
motocykliści 'z Kielc, Dąbrowski i
Sawika, którzy przejechali po 805
klm.

Raidziści Legii dwa dni zabawią'
w Wilnie, by w środę rano ruszyć.
do Warszawy, gdzie mieścić się bę-|
dzie meta główna raidu, Komando-
rem raidu jest p. Kossowski, a wice-
komandorami p Waidle i p. Umgel-;
ter. Przedstawicielem P. Z. M. jestj
p. kapitan Krupiński,

i

Organizacja tak raidu, jak też i;
zjazdu gwiaździstego jest doskonała.

Wieczorem w restauracji „Zaci-
sze” odbył się bankiet, wydanyna|
cześć zawodników, w czasie kitore-
go wygłoszono szereg przemówień i

rozdano nagrody honorowe, oraz
plakiety pamiątkowe. dorem raidu Kussowskim, udano się

W. K. S, rozgramia A.5.K. (6:0)7:1
Wspaniała

Czarne chmury, wróżące deszcz,
a sobotnia przegranaŁotyszów przy”
czyniłą się, że mała ilość pubiicz-
ności przyglądała się przez 45 minut
ładnej grze naszych wojskowych,
którzy jednak jedynie tylko w
pierwszej połowie wykazali znaczną
wyższość nad gośćmi. Po przerwie
zaś gra była również ciekawa, ale
zupełnie wyrównana.

Krótki ceremonjał powitalny za-
kończył wymianę proporczyków, po-
czem rozpoczęto grę. Inicjatywę w
swe „ręce“ bierze dobrze śrający
Zbroja, który swą starannością i pre-
cyzją zyskuje sympatje trybuny.

Już pierwsze minuty przynoszą
nam prowadzenie, następnie poma-
gają nam sami goście, strzelając sami
sobie samobójczą bramkę  Zasmuci-
io to znacznie sympatycznych Ło-
tyszów, Rozwesela ich jednak Zbro-
ja, kombinując prawdziwego goala.

Bramki sypią się jedna po dru-
giej, w ofenzywie jest ciąśle linja
ataku naszych wojskowych, którzy

gra Zbroji.

przed ciężkiemi spotkaniami o wej-
ście do Ligi.
Do przerwy na rachunku mistrza

armji łotewskiej figuruje aż sześć
bramek.

Po przerwie sytuacja znacznie się
zmienia, goście postanowili za
wszelką cenę zdobyć chociaż punkt
honorowy, co im się udaje, gdyż
grają oni dużo lepie, a prawy łącz-
nik nawet ładnie strzelił jedynego
goala.

Zdobyta bramka ożywia znacznie
grę, która jest jednak zupełnie rów-
norzędna.

W. K. S. ciągle zmienia graczy,
uważamy to za zupełnie niewskaza-
ne, gdyż wprowadza pewien chaos
i źle wygląda.

Od wyniku dwucyfrowego broni
gości ich dobry w tym dniu bram-
karz, który dużo bardzo miał roboty
i jemu to zawdzięcza całą drużyna,
że wyjechała z. Wilna: bez kompro-
mitacj; większej niż 7:1.

Ostatnie minuty gry wykorzy-
stuje Pawłowski i strzela ostatnią
bramkę.

 

 mieli możność ładnie potrenować Sędziował p Frank,

.prawy sportowe w Warszawie.
Trzeba więc pisać do Związku

Związków, a, po uzyskaniu zezwole-
nia, można dopiero zwrócić się do
Ministerstwa, a Minisierstwo  zno-
wuż udzieli ostatecznej odpowiedzi,
czy można zwrócić się z prośbą spor-
iową do naszej plaćówki zagranicą.

zawody pływackie
Mieliśmy wczoraj na Wilji pięknie

zorganizowane zawody pływackie,
które ściąśnęły na start w basenie
3 Bat. Saperów przeszło 50 zawodni-
ków. Ri i

Pocieszającym objawem jest fakt,
że są io zawodnicy młodzi i mało
znani w sporcie pływackim. Pozwala
to nam powiedzieć, że Wilno posiada
piękną przyszłość sportową. Z chwi-
ią powstania basenu zimowego, Wil-
no dostarczy niewątpliwie sporo ta-
ientów sportowych.

Z całem uznaniem trzeba pod-
kreślić, że pływacy poszli śladami
narciarzy, organizując pierwsze w
Wilnie zawody pływackie dla dzieci.

Konkurencje dziecinne, rozegra”
ne na krótkich dystansach, udały się
wspaniale, a dodać do tego jeszcze
trzeba, że poziom tych małych, kil-
ikunastoletnich pływaków jest za”
chwycający.

Wyniki techniczne były następu-
jące:

25 mtr, @а dzieci 1) Drozdowski
(niestow.) 19,8 sek., 2) Karwowski
(WKS), 3) Tomaszewicz (WKS),

50 mtr, młodzików 1) Flegontow
(A.Z.S.) 37,5 sek., 2) Jozajtis (nie-
stow), 3) Paciuiewicz (K.P,W.).

100 mtr. styl dowolny. 1) Marty-
nenko (A.Z.S.) 1.24,8 sek., 2) Cukier-

nik (Mak.). WI konkurencji tej pły-
nęła z K P. W. Zimowiczówna, która

osiągnęła czas 1 min. 58,2 sek.
100 mtr, styl dowolny senjorów.

1) Stankiewicz (K. P. W. Ognisko)

| — Warszawianka u siebie na boisku
| wygrała 2:0 z Wartą. Jest to do”

‘

gralby chyba wileūski W. K. S,
W Siedlcach Pogoń zdobyła 2

|punkty, zwyciężając Strzelca 2:1,
W meczu towarzyskim Cracovia

pokonała 3:2 piłkarzy emigracji,

Tworzenie tak skoraplikowanego
szczepiowalia w sprawach  sporto*
,wych uważamy za maio stosowane.
jlzyż mie iepiei bytoby dać pewne

j ogolne dyrektywy poseistwom, a te

|wiac sprawy sportowe.

Przecież na korespondowanie wy

padnie stracić nieraz dłuższy od mie-

siąca OKrEs CZa: u.
Łanimi każde z pism nabierze właś

ciwej „тосу urzędowej , niewąipii-
wie poruszona w listach sprawa prze
stanu byc aktualną. Można przecież

byto jeszcze inaczej sprawę rozwią”
zać. Jeżeli nie ma się zauiania do
niektórych ouśżanizacyj sportowych,

to w takim razie stwórzmy indeks.
fowiedzmy wyraźnie, że piikarze

mogą sobie korespondować, pisać,

prosić i t, d., a narciarze powinni

siedzieć jak myszy pod miotią,
Nie wiemy, czy polityka ta da

nam elekt w pracy sportowej. Nie
mogę zrozumieć intencji tej myśli za-

| wartej w 2 punkcie ostaniego okól-
| nika źwiązku Związków.

Pisząc o krytycznych uwagach
| prac 4. Ž. trzeba również wyrazić
„swoje zadowolenie, że £. £, zaczyna

| nareszcie coraz bardziej dbać o po-
|wagę i znaczeniu sportu polskiego
zagranicą. Zezwolenia na wyjazd wy”
dawane będą tylko w specjalnych
wypadkach, a wszystko to wpływać
ma dodatnio na kształiowania się o”
pinji zagranicznej o sporcie w Polsce.

Ciekawi jesteśmy jak wypadnie
pierwsza próba puszczenia maszyny
biurokratycznej Ź. Z.?

Jeżeli korespondencja załatwiana
zostanie odwroiną pocztą, to zastrze
żenia nasze okazać się mogą bezpod-
stawne, a zastosowany eksperyment

trafnem rozwiązaniem sprawy.

ETEN sł -

wiiji.
uzyskała

na
na z Makab;
sek, :

260 mir, styi dūwolny. 1) Stan-
kiewicz (Ognisko) 3 min. 03,2 sek
(czas jak na warunki wileńskie bar-

dzo dobry), Martynenko (A.Z.S.)

3.18,4, 3) Komarowski (Ognisko).
Gurwiczówna  (Makabi) miała

4,07 sek., a Zimowiczówna z Ogniska

4.19,1 sek,
100 mtr. klasycznym stylem pa-

nów. 1) Naborowski (A.Z.S.) 1.362
sek, 2) Cukiernik (Makabi), 3) Katin

(W. K. S.)
160 mtr. styl dowolny młodzików.

1) Flegontow (A.Z.S) 1.31,2, 2) Jozaj-
tis (nistow.), 3) Paciulewicz (Ogni-
sko). ‘ .

100 mtr. na wznak. 1) Naborowski
(A.Z.S.) 3.37,8, 2) Cukiernik (Maka-
bi), 3) Katin (W.K.S.)

50 mtr. styłem dowolnym dzieci.
1) Karwowski (W.K.S.) 51,6 sek, 2)
Fejgel (Ż.A.K.S.), 3) Tomaszewicz
(W.K.S.)
W sztaiecie 3X25 mtr. dzieci

wygrał zespół: Tomaszewicz, Arga'
makow i Karwowski w czasie 1 min.
10,4 sek.
W sztaiecie 4X50 mtr. panów

zwyciężył zespół Ogniska K. P. W.
w czasie 2 min. 30,2 sek. (Misiewicz,
Komorowski, Legunek i Stankie-
wicz), 2) Makabi 2 m. 38,8 sek.

Najlepszymi piywakami okazali
się znów Stankiewicz z Ogniska i
(Naborowski z A. Z. $.

Czołowa klasa zawodników prócz
tych dwuch i Martynenki udziału w

czas 1.52,9

 1.20,4 sek., 2) Legunek (Ognisko), 3)
. Komarowski (Ognisko). Gurwiczów-

zawodach nie brała. į
Organizacja sprawna. 5, \

PPSTRIPAST SITSTRESETENS 1

DALSZY CiĄG WIADOMOšCI SPORTOWYCH NA STRONIE 2-ej.

a tembardziej w wyniku jego szk a ЕНН stwa“ sportowo - lotniczego t. zn każ
|dy z zawodników i nawet niezawod-

ników stara sie jaknajwięcej dowie*

dzieć się o przeciwniku i jego szan”

sach, aby się nie dać ząskoczyć i nie

zostać pobitym przez maszynę prze”

| ciwnika.

| - To też dotychczas niewiele mamy
| konkretnych w'adomości o szansach

poszczególnych ekip, gdyż wśród

| wiadomości oficialnych figurują tylko

| nazwy samolotów i silników, niewie-

le wiemy o ekipach, a jeszcze mniej

o tych małych a niezmiernie donio-

słych udoskonaleniach, jakie w silni
kach i ogólnej konstrukci; samolotów
wprowadzili nasi przeciwnicy

Jeszcze raz musimy podkreślić,

że w całokształcie oceny konisurso*

wej zalety techniczne maszyny mogą

zdobyć około 80 procent punktów,

bowiem tylko 20 procent przezna”

czonona lot okrężny, to znaczy szan

se pilota ; załogi zmniejszają się wy-

bitnie na korzyść szans konstrukto”a

technika. Im więcej będzie miał wa-

| runków samolot turystyczny dla właś

„ciweji turystyki. tem więcej szans

| zdobywa już przy samej ocenie tech-

nicznej na ziemi, Samo tylko spraw-

| dzenie rzeczywistej wartości użytko*
wej powierza się pilotowi.

Jeśli więc chodzi o szanse, może”

my narazie mówić przedewszyst-

kiem o sobie. Jek donosiliśmy, na te-

gorocze zawody Polska wystawia 11

załóg, z tego 6 na samolotach RWD-9

15 na samolotach PZL-26. Instytucje,

które wprowadzają w świat maszy*

ny na tegoroczny Chalienge mają za

sobą bardzo duże doświadczenie.

Polskie więc samoloty challenge'o-

we poniosą na sobie ślad wszyst

kich doświadczeń z lat ubiegłych,

s ereg najnowszych udogodnień tech

nicznych, słowem jako samoloty sta”

nowić będą „ostatni krzyk mody”.

Zrobimy więc wszystko co możliwe,

aby stanąć do konkursu z takiemi

potęgam; lotniczemi, jak „Francja,

Niemcy, Włochy i Czechosłowacja.

Co do horoskopów naszych prze-

ciwników musimy się ograniczyć je-

dynie do rozpatrzenia -zans samych

pilotów, Challenge bowiem jeśli cho-

dz; o pilota musi się opierać ną sta”

ych wypróbowanych siłach — obro-

ny barw narodowych, ie można po”

wierzać pilotom z nieprawdziwego

zdarzenia.

W ekipie niemieckiej znajdziemy
1akie nazwiska jak Herrth, słynny

szybownik i rekordzista „Osterkamp,

Passwald, Junek, Seideman, a prze”

dewszystkiem Morzik, który w Chal-

iengeu 1929-30 zdobył pierwsze miej

sce, w 1932 r. !rzecie miejsce. Bę-

l dzie to więc pierwszorzędna ekipa

| zawodników doświadczonych o bar-

dzo dużej rutynie,
Równie mocną ekipę ośmiu pilo*

tów wystawia Francja. Są to piloci,

xtórzy od czasów wielkiej wojny la

tają, przyczem tacy, jak kpt. Challe,

Finat, Delmstte. Monille, mają za

sobą ponad 3000 godzin spędzonych

w powietrzu. Recz prosta — jest to

konkurencja również bardzo powaž-

na,
Z czterech zawodników czeskich

wyróżnia się dwóch dobrze już w lot-

nictwie zapisanych Anderle i Ame

brus. Konkurencja będzie ciężka,

gdyż dwóch czeskich pilotów lecina

polskich samoletach RWD-9 z siini-

kamil czeskiemi Walter-Bora.

W. Challenge'u tegorocznym bar"

dzo oryginalnie postąpią Włosi, bo”

wiem tylko z dwóch pilotów słynny

Colombo i rekordzista de Angelire

reprezentują stanowiska światowej

sławy. Pozostałych pięciu, towo;sko

wi, kapitanowie piloci, w wieku 28—

29 lat z nowemi dyplomami. Jeden z

nich posiada dyplom pilota z 1934 r.

Rzecz prosta, że od ekipy włoskiej

można oczekiwić wszystkiego, co naj

gorsze, taką samą pewnością, jak

wszystkiego co najlepsze, Bo nie

można podejrzewać, aby nie zwróco”

no szczególnej uwagi na dobór pilo”

tów. Skoro więc wybrano takich a

nie innych, można się spodziewać, że

brak rutyny challenge'owej zastąpią

zapewne poweżnem  przygotowa-
niem.

I wreszcie o nas, Na ogólną ilość

11 zawodników, ośmiu, to starzy do"
świadczeni piloci, których w tego"
rocznym Challenże'u niewiele spot-
ka nowego.
dzieć, że zrobiono wszystko, co było
można dla godnej obrony barw pol-
skich. i

 
i

 Możemy tylko powie- .
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"KRONIKA.
W OBRONIE STUDJUM ROLNICZEGOnaU.SB.

Organizacje rolnicze województw
wschodnich, zaniepokojone pogłos-
kami o mającej nastąpić likwidacji

Studjum Rolniczego na USB, podję-
ty usilną akcję w kierunku utrzy-
manią tego studjum.

Ostatnio wystosowany został me-
morjał do Min. W. R. i O. P. przez
Okręgowe Tow. Org. i Kółek Rol-

JAKA DZIŚ B4DZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem, ze skłonnością do burz lub
przelotnych deszczów. Temperatura
w ciągu dnia około 20” C, na połu-
dnio - wschodzie kraju do 25 C.
Umiarkowane wiatry z południo-
zachodu i zachodu.

 

am a aw CB

niczych w Nowogródku oraz wysła”
ny został szereż depesz pod tym sa-
imym adresem przez organizacje rol-
nicze zWilejki pow., Dzisny, Stołpce
i inn.

Kursują pogłoski, że interwencje
odniosły skutek i Studjum Rolnicze
ma być utrzymane,

kolejny oraz zamknięte i opieczęto-
wane przez tę instytucję. Utwiera-
nie puszek, skrzynek lub worków
i przeliczanie zebranych ofiar może
się odbywać w obecności conajmniej
2 osób, upoważnionych do tego przez
instytucję, urządzającą zbiórkę.

Na każdym przedmiocie, sprze-

nowmi. agPo w
__DZIENNIK MILERSKI
 

SPRAWY PODATKOWE.
— Ustne wyjaśnienia w ko-

misjach odwoławczych. Nowa or-
dynacja podatkowa ogranicza bar-
dzo znacznie prawo płatnika do
składania ustnych wyjaśnień na po-
siedzeniach Komisyj odwoławczych.

Przyznanie tego prawa jest uza-
leznione od uiszczenia opłaty wwy-
sokości pół procent od kwoty spor-
nego podatku (nie mniej jednak niż
2 złote i mie więcej niż 50 zł.) z
tem, że w razie całkowitego lub
częściowego uwzględnienia odwoła-
nia opłata podlega zwrotowi.

Odwołanie rozstrzyga  Kemisja
odwoławcza z tem, że urzędom skar-
bowym służy prawo własną władzą
rozstrzygnąć odwołanie, jeżeli w wy-
padku uznania takiego redukcja po:
datku nie przekroczy 380 złotych.

Uprawnienie to dotyczy wypadku,
gdy chodzi o pobranie opłaty za
świadectwo przemysłewe. W wypad-
ku rozstrzygnięcia odwołania przez
I iastancję siuży płatnikowi prawo
wniesienia odwołania w ciągu 14 dni

' SPRAWY ROBOTNICZE.
— Bezrobocie zmniejsza się.

Bezrobocie na terenie miasta zmniej-
szyło się w ubiegłym tygodniu o
47 osób. Obecnie liczba pozostają-
cych bez pracy wynosi 4819 bezro-
botnych, z czego większość stano-
wią robotnicy niewykwalifikowani i
pracownicy umysłowi.

Pawcio

Teatr i muzyka
—Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyński, Dziś i jutro o godz 8 m. 30

wiecz. w dalszym ciągu doskonała komedja

„Życie nie jest skomplikowane”.

— Najbliższa premjera. We środę pre-

mjera świetnej sensacyjnej komedji wiedeń-

skiej „Gotówka', która ob'egła sceny za-

graniczne i polskie zostawiając niezatarte

wrażenie kłopotów doby obecnego kryzysu.

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś z

udzialem J. Kulczyckiej, B. Halmirskiej, K.

Dembow.kiego, Wł. Szczawiūskiego, K.

Wyrwicz-Wichrowskiego oraz reżysera M.

Domosławskiego, grana będzie świetna ope-

retka „Ortow“.   

Z KR AJU.
Harcerz poznański wyratował grodniankę

od śmierci.
Sześciu harcerzy poznańskich dn.

1 lipca wyruszyło ikajakam; w po-,
dróż po Polsce. Dnia 7 sierpnia har-
cerze przybyli do Grodna. Następ-
nego dnia na Niemnie zdarzył się
iaki wypadek: Znajdujący się na
skoczni chłopak wpadł do wody.
Widząc to, matka rzuciła się w ko“
stjumie kąpielowym na ratowanie

synka. Pochwyciła dziecko i trzy-
mała je wzniesione nad wodą. Je-
den z harcerzy poznańskich, widząc
niebezpieczeństwo, grożące matce i
dziecku, pośpieszył na pomoc i ura-
tował oboje od śmierci, Harcerze
z Grodna wyruszyli pieszo do Wilna
do Ostrej Bramy i następnie do
Trok.

Harce rozwścieczonego baldoga
i policjant

Wczoraj około godziny 1-ej po-
południu liczni przechodnie w
okolicy pl. Katedralnego i ul, Mosto-

KRONIKA POLICYJNA.
—Głuchoniemy napastnik. Prze-

chodzący ulicą Końską Piotr Cybul-
ski, zam. przy ulicy Majowej 4, zo-
stał znienacka napadnięty przez nie-
„nanego osobnika, który uderzył go
: wyrwał mu z rąk zegarek,

DYŻURY APTEK. dawanym podczas zbiórki, ma być do władzy py asi — Jutrzejsza premjera. Jutro Teatr wbyłak aa ais Dokonawszy rabunku, nieznanyDzi w nocy dyżurują następujące| wyraźnie i w sposób trwały podana sa ANDE A SŁ! muzyczny Lutnia” wystąpi z premjerą | y, jai = zgrywa: o a bak osobnik rzucił sią do ucieczki,
R Augustowskiego — ul. Kijowska|Tazwa instytucji, urządzającej zbiór” wee ja > = S jednej najbardziej lubianych, pięknych ee sma dano ZaniE Krzyki napadniętego zwabiły po-
Nr. 2 telef 16-31), Frumkina — ul. Nie-| kę oraz jego cel. ч > LT sai, > | operetek przedwojennych „Ptasznik z Ty- A PS 2 3 sterunkowego policji, ktėry po krėt-
miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Rostowskie- Z MIASTA. nisterstwo komunikacji przyznało im"| lu" z udziałem: J. Kulczyckiej i Dembow- kowany zębami buldoga psiak z naj-| kom pościgu napastnika zatrzymał.
aAr LUai — Wažne dla rodzin, osóbprze” dywidualne zniżki jadącym pa skiego. Zainteresowanie wielkie. Bilety już okropniejszym: jękiem usiłował uwol- Okazał się nim niejaki Gedaljakie na .rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Specjalny typ paszportów

służbowych. Począwszy od 15 b.
m. wprowadzone zostają zasadnicze
zmiany, tak w wydawaniu paszpor-
tów, jak i w ich wyglądzie zewnętrz-
nym. Zagraniczne paszportysłużbowe
wydawane będą wyłącznie przez
centralę. Ministerstwa Soraw We-
wnętrznych na wniosek wojewodów
i Komisarza Rządu na m. Waisza-
wę, a nie jak dotąd przez starostów.

bywających we Francji. Syndykat
Emigracyjny wyjaśnia, że obecnie
mogą liczyć na uzyskanie wizy fran-
cuskiej tylko żony, narzeczone, oraz
dzieci do lat 15-tu, jak również го-
dzice i teściowe powyżej lat 55 osób
przebywających już we Francji, W
tych wypadkach wizy będą udziela-
me na podstawie posiadanych już
wezwań, ale uzupełnionych specjal-
mym pismem francuskieżo M, S. Z.
do jednego z konsualtów irančuskich
w Polsce z poleceniem udzielenia

„Pierwsze Ogólnopolskie Targi Fu-|
drzarskie* w Wilnie w wysokości
50 proc. od dawnej taryfy przy por
dróży w obie strony.
— Protokuiy za handel w

dniu świątecznym. Wczoraj jako
w dniu świątecznym sporządzono
na mieście 13 protokułów za han-
dal w czasie zakazanym.

Większość protokułów sporządzo-
no w dzielnicy żydowskiej.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Rejestracja rocznika 1916-g6.

Rozplakatowane zostanie w dniach

| są w kasie do nabycia od 11 r. do 9 wieczór

bez przerwy.

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek, dnia 13 sierpnia,

6.30: Fiesń. 6.00; Muzyka. 6.55: Gimna-
styka. 6.55: Muzyka. 7.05: Dzien. por. 7,1U:|

Muzyka. 1,20: Chwilka pań domu. 7,30: „Na!
falach solanki” felj 11,57: Czas. 12,0U: Hej-
nał, 12,03: Kom. met. 12.05: Przegląd prasy.
12.10: Muzyka klasyczna (płyty). 13.00:
Dzien. pot. 13.05: Koncert. 140U: Wiado-
mości gosp. 14.05; Pogadanka Aeroklubu.
16.00: Muzyka lekka, 17.00: Audycja dla

 

j oprawcy, lecz bezskutecznie, Buldog
jco chwilę dopadał psinę i w dal-

nić się z kłów swego czworonożnego

szym ciągu gryzł, Nie pomogła na-
wet interwencja właściciela roz-
wścieczonego psa; odpędzony na
moment, znów rzucał się ze zdwo-
joną zaciętością na pieska,

Kiedy wreszcie pokąsany pies ze
skowytem zdołał wymknąć się z
vpresji, rozwścieczony buldog począł
siegać wzdłuż i wszerz całej ulicy,
szukając innej ofiary, nie zwracając

Lamiban — głuchoniemy, zam. przy
ul. Wszystkich Świętych 3.

Głuchoniemego napastnika osa-
dzono w. areszcie.
— Krwawa bójka na ul. Sapie-.

żyńskiej. Krwawa bójka wynikła
wczoraj wieczorem na ulicy Sapie-
żyńskiej. W czasie bójki, której po-
wody nie zostały narazie ustalone,
ugodzony został nożem w plecy Mi“,
chał Łazar, zam. przy ul. Tatrzań-
skiej 4, Łazara przewieziono do szpi-
tala Św. Jakóba. Drugi napadnięty,į ы z „dzieci, 17.15: Koncert kameralny, 17,40: Re- sp es Е * p LŽ ёDlap w = wizy. Wystarcze również samo pi-|najbliższych zarządzenie o rejestra-| cital śpiewaczy. 18.00: „Grzyby przyjaciele|najmniejszej uwagi na nawoływania Adolf : Wainberg, odniósł lżejsze

La A p» mają ać ach, smo _ francuskiego ministerstwa| cji rocznika 1916 go, które rozpo- ) RTBY wośewie 04. Bad Muzyką ope-| swego „pana”, — jakiegoś mło- uszkodzenią ciała.  Opatrzyło go
g ych, y spraw zagranicznych do konsulatu. |cznie się z dniem 1 września r. b ata B Winawerm. 191,| dzieńca, Na zwróconą uwaśę, że Pogotowie Ratunkowe. Trzechną oprawę z napisem „paszport
służbowy”. :
— Kontrola nad hotelami. W

związku ze znacznem ożywieniem
ruchu wycieczkowego władze admi
nistracyjae zwróciły uwagę na po-
trzebę utrzymania cen w hotelach
na ustalonym poziomie.

— Rozporządzenie o zbiórkach
publicznych. Z dniem 15 bm. wcho-
dzi w życie rozporządzenie o zbiór”
kach, Zbieranie ofiar w naturze
może być dozwolone tylko w tych
wypadkach, gdy wszystkie ofiary
Fędą mogły być w tej postaci zużyte

Jeżeli konsulat francuski uzna. że
osoba wzywająca nie posiada dosta”

i potrwa cały miesiąc. Urodzeni w
tym roku mężczyźai już obecnie tecznych dochodów, zażąda od krew;

nych zamieszkałych w Polsce zobo-
wiązania, że w czasie pobytu we-j

zwanych we Francji dawać im będą
pomoc materjainą. Wizy udzielane
będą na paszportach emigracyjnych
za opiatą normalną zł. 40,50, Przepis,
ten dotyczy rodzin tych żywicieli,|
którzy w swoim czasie wyjechali do|
Francji nie na podstawie kontraktu|

zgłaszać się do Oddziału Syndykatu
Emigracyjnego w Wilnie, Szopena 1.

winni zaopatrzyć się w karty tożsa
mości oraz stwierdzenia miejsca za-
mieszkania. :

SPRAWY SZKOLNE.
—Gimnazjum dla dorosłych hu-

manistyczne koedukacyjne z oddzia-
tem matematyczno - przyrodniczym
im. ks. Piotra Skarg; w Wilnie (ul.
Ludwisarska 1) przyjmuje-wpisy
uczniów (uczenic) od lat 18-tu na

pracy. Po bliższe informacje należy rok szkolny 1934—35 do kl. I i II
nowego ustroju oraz kl. V, VI, VII
1 VIII starego typu.

"Transmisja. 19.40: Utwory Granadosa i Ser-
rana (płyty). 19.50. Wiad. sport. 19,55: Wil.
komun. sport. 20,00: Myśli wybrane. 20,02:
„Nastawienie psychiczne" felj. 20.12: Kon-
cert z cyklu „Polska muzyka współczesna”.
21.02: Codz. odc. pow. 21.12; D, c. koncertu.
22.00: „W pierwszym dniu wojny”, 22.15:
Muzyka taneczna z Ciechocinka. 23.00: Kom,
met. 23,10: „Polska rajem myśliwych” odcz.

Wtorek, dnia 14 sierpnia.
6.30: Pieśń. 5.35: Muzyka. 6.38: Gimna-'

styka. 6.53: Muzyka. 7,05: Dzien. por. 7.10;
Muzyka. 7.20: Chwilka pań domu. 7.30: Roz.
maitości, 11.57; Czas. 12.00: Hejnał. 12.03:
Kom. met. 12.05: Przegląd prasy. 12.10: Mu-
zyka lekka z Ciechocinka. 13,00: Dzien. poł.
13.05: Audycja dla dzieci. 13,20: Koncert
symfoniczny (płyty). 13.55: Z rynku pracy.
14,00: Wiad. gospod. 14.05:Chwilka rezerwi-

swosownie do przepisów obowiązu-
jących psy, a zwłaszcza tak nie-
olkiełznane, jak prowadzony przez
niego, winne być w: kagańcach į na
smyczy, młodzieniec ów obrzucił in-
terwenjujących aroganckiemi wy:
krzyknikami i wreszcie znikł w bra-
mie domuNr. 2 przy ul. Mostowej,
gdzie, jak się okazało, mieszka.

Sprowadzony policjant, który,
aczkolwiek musiał być sam świad-
kiem zajścia, wprawdzie udał się do
domiu, w którym mieszka właściciel
śroźnej bestji, lecz oświadczył, że

uczestników bójki zatrzymała po-
lieja,
— Pechowy motocyklista. Wczo-

raj zanotowano w Wilne dwa nie-
szczęśliwe wypadki, spowodowane
przez jednego nieostrożnego moto”
cyklistę. Motocyklista ten, jadąc ze
znaczną szybkością, najechał na ul.
Wileńskiej na cyklistę Aleksandra
Pawłowskiego, zam. przy ul. Złoty
Róg 25, łamiąc mu rowe. Pawłow*
ski wyszedł z katastrofy cało.

Nieco później ten sam motocy-
klista najechał na ulicy Ludwisar-
skiej na 70-letnią Mironowiczową.na cel, określony w zezwoleniu. : LSS IG, Nola lakia, VOR K O mie wik) od , >el, ol

„ 16.00: ka. 17,00: P, K. 0. odu do_ interwencji,| zam. w przytułku dla starców, któ-Ośla Sb każda wroadka SPRAWY MIEJSKIE Egzamin wstępny rozpocznie się| sty iS, Ma a POWAĆ p a starców, któ
Židas 2-2 E 2 — Podatek za psy I szyidy.| dn. 16 b. m. 8 ЁБЪ{Ц\Х/:.:Ц&Б„Ё“ЁЁ: :’Ё’:&:''[ё"у:{д]_ nie wie o przepisach, dotyczących ra doznałą ogólnego potłuczenia

- ° Со в гаё 'усгу гЫбтеКк @о ри-| & dniem 14 b. m. uplywa ulgowy|  Kancelarja czynna codziennie od| czyt. 18,15: Recital. 18.45: Słuchowisko dla trzymania i prowadzenią psów, a| ciała.
k й Z rej szki termin opłat za psy i szyldy. W| godz. 16 m, 30 do 18 m 30. dzieci „Rocznica”. 19.15: Recital wioloncz. swe służbowe :zynności ostentacyj- Pechowy motocyklista zbiegł,E zek, przewiduje się, iż puszki, związku z tem = kasach miej- P RE k koc dn 19.40: Piosenki francuskie (płyty). 1950: nie rozpoczął od legitymowania|-Ažm722u57>

= skrzynki lub worki musząposiadać kich b przy . ; 5 ocząte zoku szkolnego *| Wiad. sport. 19.55: Wil. kom. sport. 20.00: zb. i int lui > TOSOBE REKTORSZA НН

otwór, przeznaczony do wrzucania war zaobserwowano — wzmożony| 0 b. m. Myśli wybrane. 20,02; Kwadrans literacki, W: urzonego zajściem interpelujące
; ruch. 20.12: Operetka „Najpiekniejsza z kobiet“. $o, czyniąc mu przytem kostyczne DRUKAR NIpieniędzy, oraz mają być tak urzą- Po 14 sierpnia zaległości z tego

 

— Dyrekcja Kursów pielęgnowa- 21.40: Codz. ode. pow. 21,50: C. d. operetki.

 

uwagi i grożąc represjami, A. ZWIERZYNSKIEGO zone, by bez otwarcia ich lub wi: tytułu będą ściągane w drodze| nia i wychowania dzieci egz. od 1925| 22.15: „Dzieci nieślubne” odczyt. 22.30: Mu- Е
| docznego uszkodzenia wyjęcie znaj:| przymusowej. roku w Wilnie powiadamia, iż zapi|zyka taneczna. 23,00: Kom. met. | |  Notując powyższe, przypuszcza- Przyjmuje zamówienie na
й dujących się w nich pieniędzy było! . — sy na powyžsze kursa przyjmowane 3% З{'СЁГ o ee pora pod', _ wszelkie roboty drukarskie

niemożliwe, Przed rozpoczęciem są codziennie w sekretarjacie Kur-| === RÓ, WANE organa bezpieczeństwa o Broszury, tabele, zaproszenia afisze
й zbiórki puszki, skrzynki lub worki|,ROZPowszechniajCie |sów ul. Mickiewicza 22m. 5 od godz.|Poplerajcie. Polską Macierz |przepisach, których przestrzeganie, okólniki" elakaty, "Bliety wizytowe
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3 ыч stytucjł urządzających zbiórkę, nr. AĮ = * 8 WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44,Е ; ; = : >

4 Dziś! Ceny od 25 gr. Cadowny film o pięknej miłości p. t. озоомпееннавителонясст [ | ° | Polecamy nauczycielkę, Porzucona przez męża Młoda inteligentna pan-:
Е | posiadającą wieloletnią bez żednych środków do|na posz Ёj "skończona Pieśń." | UM |SKRa„KINO " ———————| Mieszkania 6—3 pokojo-| RRSe ok Kea Brda ZE jako pielęgniarka Posla:ы i tunek, | da refer:W rol. gł. Liana Hałd I Wilii Forst. Czar miłosnych usojeń.. Przepiękna muzyka... Cudowne POLECAMY we z wygodamii  Jasiś- © iii еер I PONOC abiiao i encje  Zgodzi

mel:>dje. Film został ragrodzeny złatym midijos Wiedeńskiej Akademji Filmowej. pokojówke, do sklepu,| skiego 7 — 4. 958 th я Li ! РЁЪ‘:Ё ::ю:іе шР;"‘ sie na wyjazd—skromneNa seenie: „MOKRY GOŚĆ" arcyśmieszna komedja. ©bsada: W. ©rsza-Bojerski Z.| de dzieci lub do wszyst WAL Mišias doc Mulscko E jaki sy ae s zaGanie Sy. Michal:Winter, St. Podgórska, W. Łukaszawięz. „„PIENIĄOZ'* Inscenizacja śpiewno taneczna w wyko-|kiego.— lafermaeje bliż- macje” w dukuiaetracji ” ce | znśjdzia a, Ra ski 6—5. 2
naniu W, Orszy-Bojarskiego i Trio Grey. „FRONTEM DO MORZA" opereika w 1 akcie ze| sze w Adm. „Dz. Wil"| | || Dziennika . Wileńskie-|wiez 13 Łukaszewicz |ub| aśiewami | tsńcami w wyk. pp ©rszy-Bojarskiego, Ir. Grzybowskiej, St. Podgórskiej, TrioF"Mieszkania . | go". 5|w Adm. „Dz "WILL"dla ]Ep m, z TO W. Łakaszewiczem, St Janowskim. — „TANIEC IN| ; eszkani į „Dziecka”,” | 2 Batų urzędaicz*a po-

wys. słynna tancerka Durma. Ze я ь
: 5

yk. sly spėl muzyaznyI. Borkuma i pokojej| Potrzebna młoda, Młody czlowiek z śre. |— job lamaprac ая
PREMJERA! Wielki fim artystyczny РОKo J SLONECZNY et i ag | Korėja“ 5 no Ponai ekspedjentkę ae zw:pałęовн wać о- 1 „| wyspecjalizowaną w pro- а : >„Czerwony Wóz: ze toć Penny DARE aka | Maly„zyl, е я > opera = -

W rolach gł. urocza Raquel Torres Greta Nissen oraz najwlększy tragik Charles Bickford. — Porywająca Vikisansii dzić—Wileńska 29 — 2 ;":юц 1';'""‚’т'‚пю)' "e Aejuczėivezego charakie- „e 13akeja, oszałamiające saeny. — Mad program dodstki dźwiękowe. ——  Pocz. seans. 4, 6, 8, 10,15| vis-a-vis kośc. św. Rafa.| 04 godz. 9—10 (od po- Ladkaių iais A ru | znakomitych refe-|————>Na 1-szy seans ceny od 25 gr. ta. Tamże mieszkanie dla| niedziałku). 9613. ować do Adm. „Dz. rt d = Pohulanka Poszukuję posady dO Rz R 0 я ае | 10—2 do dnia. y doOSTATNIE 2 DNI. Dziś! Tryumf czeskiej produkcji fllmowe] 1934 r. Film zrozumialy dla wezystkich. calodzieanem*ui:zyma:| Inteligentna  ponienka|!pod „Potrzebujący > $| wszystsiego ba iaia niem, gr. | pracowita, dobrze pl-| *"* ziny z bardzo do-
KTSTRL brem gotowaniem lub„scigani Ludzie« vas |as, Perukai J|Geras] NIłWaliikowany |oeteę do koyas ce

oparty na głośnej powieści „Czarny Mąż" A M«charda. Wysoce emocjonujący, szarpiący nerwy, d:amat życiowy.| 3 i 5 pok, z wygodami WIkoiwek pracy обро- szukuje pracy na 5 rolnik poszukuje posad pensionai: W šrednim
W rol. gł same asy czeskiej sceny I ekranu z Magdą Sonią oraz ulubionym chłepcem Janklem Feherem w ro-| do wynajęcia. Lumini-| Wledniej, w mieście Zam-|< odzącą posjada reko-| Rządeb b ieśniczeg c. posada einilach tytułowych. Akeja toczy się w przecudnej Marsylji I okolicy. Najlepsze dodatki dźwiękowe w n*dprogramie.| kańska 8, Dozorca wska-| kowa 18—17 Karczew- mendacje zaułek Murar- SAS Aad Sk aezwalaCeny od 25 gr. Sula dobrze wentylowa”a. że. 952—1I ska. 2|ski '3 m 3 M.O Zamk p > TR БЪВ . 0. mkowa 4 m. 7 1 | т. 7 оё 3 do7. —2
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5 į i Pp |iała Papuga.
< (P.zeki:d autoryzowany z angieiskiego).

' Opatrunek odbył się w moim numerze. Rana goiła się doskołale.
Doktór udzielił mi wie!u niezrzzumiałych wskazówek. Podziękowałem mu
po angielsku z takiem wylaniem że powinno mu to wystarczyć. Odprowa
aziłem go do hallu, gdzie rozstaliśmy się jak dwaj przyjaciele. Rozmawia-
liśmy z pół godziny z obustronnem niezrozumieniem.

Siedzący za biurkiem L»vschiem skłonił się uniżenie wychodzące”
mu doktorowi, a poten. mnie 1 zapytał o ranę. !

— Zdaje się, że z Paryża Tak z Paryża. Przyjechał na kurację, ! — Niesamowita? — pow'orzylem,
— Jak dawno temu? | bramie z doki rem, to na olbrzymi nos,
Podniósł wysoko czarne "łyszczące brwi i wzruszył ramionami, ! szala, — Niesamowita?

= Sa «rzy tygodnie, Mam tu wszystko zapisane. Dlaczego . * RE 2 Olbr: ymie, žročne,
й 2а и : ; i 'ojąco. = 1Nie odpowiedziałem, Wz:»lk mój zatrzymał się na kolorowej bro- iveikai wieksi a

szurce, wyglądającej z podrestru, On spostrzegł io i pociągnął księgę ! — Co pan mėwi?
ku sobie, tak, że kolorowa osładka znikła. | iDiacz:go zgasija eleirf-yczność a 1

= Niech pan patrzy — c agnąt mile. — Pokažę panu datę. Chyba CEA jeżiiGtnie OBA e yczność w. całym. hotelu?
pan nie przypuszcza, że paste: mógł skłamać. Proszę, bezmała trzy | Pani Byng znów satukaśi:*

У a.tygodnie. | —Niell!? Widzialem na własneoczy,

|
1

1

spoglądając to na Sue, stojącą w
wyłaniający się z pomiędzy fałd  

 

nie, žne, czarne brwi poruszyly się
to mówię. Niesamowita. Poco zgasiła elek-

mord: nieznajomego człowieka?

 

erze pa:ec wskazał na łatę. Podziękowałem krótko i wyszedłem
na podwórze. 7

: Czułem, że odprowadził ;nie oczami i że gdybym się nagle odwró- ROZDZEKCU XB
cił, nie zobacz; ibym w nich pzyjaznego wyrazu. Nie dziwiłem się, że ko-

i ——-

ю Przez oszklone drzwi było widać zaróżowioną Sue, rozmawiającą z| 1 i SS O : . Pani Byng jedyna z mieszkańców hotelu, nie miał: hi. doktorem. Wiair rozwiował je apaszkę, lejowy rozkła” jezdy leżał u niego na biurku, lecz to, że go zakrył, dało śrozą sytuacji we własuych klepotach, PAYmi do myśleni, Dlaczegozac! ował się tak podejrzanie? Rozkład, jako
rozkład, nie budził we mnie p-dejrzeń. |

— A, dzieńdobry panu! -— zahuczał tubalny głos tak blisko, że o
mało nie podskoczyłem Przede mną stała pani Byng, okutana grubo w
szale, z których stercza: tylko »aczepny nos i wydobywał się bojowy głos. |

\ — Jak z ramieniem? Chodź pan tutaj, to pogadamy. W! tymkącie
„ bywa słonecznie Wpadliśmy w ładną pułapkę, Dwa morderstwa w jed-
nym hotelu, I rie wolne nam się stąd wyprowadzać. Ach, ta idjotyczna :

Z tego ne wynika, ż=ky inni czuli si i swojo.TZ ę normalnie lub :Аіш‹;і;га в_іа\е@оьіш:сіш me pozwalala na dobre samopoczucie, Anina chwilę nie mogliśmy zapo: .rięć, że jesteśmy zdan; na ł: 5 >czej „y i że n'zma na to ratunku. S "mos
omimo to, ją myślałem głównie o bezpieczeństwie stwojem iOna musiała doznawać analog cznych uczuć. Osobiste aPh,chroniły ją opickuńczo przed rełną świadomością otaczającej grozy.Lorn, chociaż naogół wrażliwy, był bardziejotrzaskany

— Lepiej — odparłem ukonicznie. — Czy pan wie, skąd przy”
jechał pastor Robart?

— Fastor Robart? — powiórzył z namysłem Lovschiem, Oczy migo- |
tały mu chytrze, narówni z n:adnemi klejnotami na tłustych, śniadych
rękach. ;

W, ciągu ostatnich dwóch dni zaszłą w nim zmiana wyraźna, lecz
trudna do okresienia, objawiająca się niepewnym wyrazem oczu, niespo-

 

  

kojnemi gestami =cery. Wyglądał tak bagaż był zdenerwowa- policja! a iż Ser ez у ze zbrod-
my i niewyspeny. Lecz w jegć twarzy i w mowie było coś więcej niż Usiadłem Rei ` Es my pozostan. JakkKolw.tk z taką sprawą navewno nie miwyspa: A : : posłuszrie na wskazanem krześle, Edo: czóńiżna i by pa WIO m6 miał dotądważ woNaa m, Kai|| Ei Młereyma = ait b póty toya dama — 0, inewaaWężakpa ją bye е‚ nudad otać, Ws prowadziłładna! Z kim rozmawiu? Z dcktorem? Tak, z nim. Ładna, ładna! —

Parsknęła niczem koń, idący ćo szarży i nachyliwszy się ku mnie, szep- |
nęła donosnie: — Ladna, ale usesamowita. | !

Oczywiście udawal, gdyž ma/ą: w hotelu kilka osób musiał umieć wszel-
kie ich osobiste dane napamięć.

7” Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKŁ. ||

!

Wpierając się w biurko Hustyi brzuchem, udawał, że przegląda rejestr. | ; į о|
sprawę Sue : bronił moiej, mogącej doprowadzić do wykryciamordercy.

HA. 2 ae,n.) A ь
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