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DZIENNI
REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 de 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wiieński< wychodzi

Wyniki plebiscytu w Niemczech.
: BERLIN (Pai). Cała Rzesza nie-| BERLIN Pat. Wedle obliczeń niemieckiego biura Informacyj-

miecka ze stolicą na czele stała dziś nęgo pierwsze częściowe wyniki w całej Rzeszy w 31 ekręgach
RaBok 2EE wyborczych na ogólną ilczbę 35 są następujące „Na „tak” oddano
a 2AA mak ab 8 710.545, na „nie” 1.156.627, a unieważnionych 179 894.
watnych powiewały sztandary. Od BERLIN Pat. Wedle obliczeń z godz. 22-ej niemieckiego biura
wczesnego rana krążą po ulicach informacyjnego ze wszystkich 35 okręgów wyberczych Rzeszy
jormacje partyne S.S. i S. A. oraz| niemieckiej wynik jest następujący: Liczba oddanych głosów wy-
młodzież hitlerowska. Samochody |nosi 24,756,735, w tem kartek z napisem „tak* oddano 21,788,288
ze specjalnemi odznakami obwoziły
po mieście komisarzy wyborczych.
Na samochodach ciężarowych krą-
żyły po ulicach grupy szturmowców,

Wilno

 

 

 
 

codziennie.
  

„nie* wynosi 2.515,217, czyli okało 10 proc. Unieważnionych kartek
złożono 455,230, to jest około 2 proc.

BERLIN Pat. Godz. 23,36. Wedle obliczeń niemieckiego biura

 

  

Poniedziałek20 Sierpnia 1934 r.

 

 

    
   

   

 

|

|

to jest 38" dotychczas obliczonych głosów. Ilość kartek z napisem Wyroki na narodowych

socjalistów w Austrji.
WIEDEŃ (Pat).

Ustawywyjątkowe w Austrji.
| WIEDEŃ (Pat). Dziś wydano u-
stawę, upoważniającą gentralnego ozwiązywania stosunku służby w
komisarza państwowego do energicz- |
nego występowania przeciwko oso”
bom i przedsiębiorstwom, ujawnia*

| jącym tendencje antyrządowe i anty-
państwowe. Komisarz może odbie-
rać pracownikom prawo wykonywa-
nia zawodu i przedsiębiorstwa za-

zagranicą 8 zł.

, mykać, Otrzyniał on ponadto prawo

przedsiębiorstwech prywatnych za
, działalność zaśrażającą dobru pań-
„stwa, przyczem zarówno zwolnione-
„mu pracownikowi oraz jego rodzi-
"nie nie będzie przysługiwało żadne
odszkodowanie Ustawa wydana dziś
wygasa z dniem 31. 12. r. b.

wzywające przechodniów: okrzykami
do spełnienia ubowiązku wyborcze*
go. Przy urnach pełnili straż umun-
durowani szturmowcy. Od południa
znaczna część lokali wyborczych
+wiecila już pustkami, gdyž miesz-
kańcy złożyli giosy w godzinach po-
iannych. W; iokalach wyborczych
wikrótce po goaz. 8 rano złożyli gło”

Oddane głosów 40,966 915, z tego na „tak* padło 36,081,987 te jest,
88 proc., na „nie* 4,062,308 (okeło 10 proc.) a nieważnych 822,620,
to jest około 2 proc.

,W samym Berlinie uprawnionych do głosowania było 3,460,

tys. Oddano głosów 3,019 tys, z tego na tak oddano 2,451 tys.,

na „nie” 493 tys., nieważnych 75 tys.

BERLIN Pat Prowizoryczne ostatnie wyniki plebiscytu, prze- sy ministrowie Goebbels i Frieck,

informacyjnego dotychczasowe wyniki piebiscytu sąnastępujące:

 
* Kołonii przybył specjalny pociąg ż balon prof. Cosynsa. Przy lądowaniu:

 

Trybunał mwoj-| žywotnie więzienie.
skowy skazał ra śmierć jednego na- W. Innsbruczu sąd wojskowy ska-
rodowego socjalistę za udział w zs zał na śmierć dwóch narodowych
padzie na wiedeńską siację radjową| socjalistów, oskarżonych o przemy-
w dniu 25 lipca rb. 12 pozostałych | canie z Niemiec materjałów wybu-

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

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.

< *

Rządy Doumergu'e|:
weFrancji.

Wybitny polityk francuski, ukry”
wający się pod trzema gwiazdkami
daje na łamach sierpniowego numeru
„Revue des deux. Mondes'' ciekawą

charakterystykę roli, jaką obecnie
odgrywa we Francji rząd prezyden-
ta Doumergue.

„Francuzom, którzy obserwują
pana Gastona Doumergue, wydaje
się, że znalazł się on na skrzyžowa-
niu dróg, Kiedy widzą, jak się on po-
suwa naprzód krokiem rozważnym i
zdecydowanym wydaje się im, że
szef rządu wchodzi w. nową drogę,
prowadzącą d» lepszej przyszłości.
K'edy jednak przypatrują się jego 07
toczeniui tym planom, jakie się wlo”
iką za obecnym ustrojem  politycz-
nym, zaczynają się wahać i zada- uczestników. napadu skazano na do- chowych,

° r r . ° I

Otwarcie targów królewieckich |
į

KRÓLEWIEC (Pat). Dziś odbyto polskiemi. Popołudniu burmistrz;
się tu uroczyste otwarcie 22-ich „nie-, miasta wydał bankiet. na którym:
mieckich targów wschodnich”, Aktu urzędnik niemieckiego MSZ Meyer!
otwarcia dokonał nadprezydent pro-| podniósł z uznaniem nowy dowód;
wincji wschodnio-pruskiej ipartyjny | cążności Polski do dalszego odpręże: |
przewódca okręgowy Koch. Przy: nia stosunków polsko-niemieckich |
zwiedzaniu pawilonu polskiego Koch! przez wzięcie udziału w targach
mteresował się bardzo eksponatami

„Czystka“ w Sowietach.
MOSKWA |Pat). Podczas czyst-

ki w instytucie pedagogicznym w
Głuchowie (była gubernja czerni-
chowiska) wykryto ukraińską orga”
nizację nacjonalistyczną, na: której
cżełe stał dyrektor instytutu Roż-,
kow. Działalność organizacji pole-
gala na udaremnieniu nauczania w
językach rosyjskim 1 żydowskim.
Rożkow kierował do tych szkół ab-
solwentów nie władających temi ję-
zykami, przez vo m. in. spowodował
zamknięcie szkuły żydowskiej z po”
wodu
Rożkow cieszyt się poparciem lokal-

Wiele hałasu w prasie polskiej

braku sił pedagogicznych.|

Zamiast programu— trozeolośja. —

| królewieckich.

nych władz,
MOSKWA (Pat). Podczas czystki

„w ukraińskim komisariacie opiski
społecznej wykryto organizację spe”
„ulacyjną, złożoną przeważnie z ży”
dów, którzy spekułowali na żywno*
ści i odzieży, przeznaczonych dla
osób, któremi cpiekował się komi
'sarjat« Charakierystyczne jest, że
; wykrycie nadużyć było bardzo utru-,
j dnione, kierownictwo bowiem oba”,
, wiało się zarzulu antysemityzmu, o
który oskarżeri spekulanci przy

i każdej próbie uzdrowienia stosun-
, ków.

ас

 

zbiorowego, bądź dla zadań rządze-

Raid Warszawa —Wilno — Warszawa.
„uczynił artykuł p. W. Stpiczyńskie- , nia — wpływają deformująco na rze-

! go, zamieszczony w „Kurj. Porann."'. czywistość, stwarzają sztuczne pro”

WARSZAWA (Pat). Oficjalne KKS-Skoda. W kategorji maszyn z
wyniki 5-go jibileuszowego raidu przyczepkami pierwszy by: Reich-,
motocyklowego Warszawa—Wilno— man. W klasie 350 cm* pierwszy był
Warszawa na dystansie 1000 km. są Mazurek z WKS-Legja. W. klasie
następujące: Nagrodę przechodnią 500 cm* Pawełx. W, klasie powyżej
marszałka Piłsudskiegozdobył zespół 500 cm* pierwszy był Stawiński Z|
WIKS-Legja. W klasyfikacji indywi- Legji na Nortuonie. W! klasie do
dualnej pierwsze miejsce zajął Mie-| 1000 cm* z wózkiem pierwszy Reich:
czysław Reichman z WKS'Legja na man na maszynie BSA. Nagrodę
maszynie BSA, punktów 490,18. Państw. Urz. Wychow. Fizycznego
Pierwsze miejsce w klasie ;edynek | za regularną jazdę zdobył Pawlak na

z okazji dwudziestolecia wymarszu porcje sił i wartości, a zatem uda-

legjonistów z Krakowa Publicysta remniają lub «onajmniej mocno ha-

sanacyjny, widocznie zaniepokojony;mują naturalne — czyli trwałe —

wnioskami, które z jego artykułu procesy ewolucyjne. Od rozładowa* ne wynalazki:

wyciągnięto, a może nawet nakło*; nia przez Marszałka prądów upatru-

niony przez pewne koła, zamieszcza jących zbawienie Rzeczypospolitej w

w niedzielnym „Kurj. Por." artykuł,| opasaniu jej twardą obręczą dykta-

w którym stara się rozprawić znie- | łury politycznej, aż po odrzucenie

któremi odgłosami swego wystąpie*|sugestj, odstąpienia od obrony sta-

mia, głównie z „Czasem”* krakow”| łości miernika wartości, a więc zło*

ckim ; „Gazetą Warszawską”. | tego, dla uniknięcia ciężarów po”

 
|się nad miastem, oderwały się od

Premjer Goering, przebywający jesz- prowadzonego w dniu 19 b. m. w Rzeszy niemieckiej, według
cze po wypadku samochodowym w ©bliczeń niemieckiego biura informacyjnego są następujące: (brak

'wej posiadłości pod Berchtesgaden, kliku lokalnych nielicznych cyfr). Uprawnionych do głosowania
giliai A swój pr ы Przed 22było45,968,753 osób. Złożono głosów 43,438,378. Za ustawą © 90-
zak półsktiwych Kodtwą ko łączeniu urzędu kancierza Rzeszy z urzędem prezydenta Rzeszy
magające się głośnemi okrzykami głosowałe 38,273,514 to jest około 88 proc, przeciwko 4,287,808
zobaczenia ikanclerza Hitlera. Zja-|(ekoto 10 proc.) Nieważnych głosów oddano 871056 (około 2 prc.),

wił się om w oknie, powitany burzli-
wemi okrzykam: „Heil“. Z prowincjį
nadchodzą liczae meldunki o prze”
biegu wyborów z których wynika, Ų ( 0061 i l on LJU ° шчп:н.
że ludność bardzo licznie brała u-
dział w głosowaniu. M. in. w Wies-.  BIAŁOGRÓD (Pat). Wczoraj o. , BRUKSELA (Pat). Wiadomość o'
badenie mieszk«ńcy niektórych blo- $odz. 20,30 na polach pod wsią Ze-. szczęśliwem wylądowaniu balonu
ków mieszkaniowych udawali się po novlje koło granicy jugosłowiańsko-. prof. Cosynsa wywołaia tu wielką”
chodami do urn wyborczych. Do' węgiersko - austrjackiej wylądował radość. E okazuje, uczenibele |

gijscy krążyli dłuższy czas nad tery”|
niemieckimi kolonistami z Brukseli, okazali pomoc zarówno.miejscowi. torjum: Austrji, Węgier i Jugosławii,|
W Akwizgranie zwracały uwagę au-| wieśniacy jak i zaalarmowani żan-| nie mogąc wylądować z powodu źle
tobusy i samochody z iumerami ho- ' darmi, Prof. Cosyns i jego towarzysz | działającego systemu regulacyjnego
lenderskiemi, któremi przyjechało na | van der Elst spędzili noc u dyrek-: balonu. Uczeni belgijscy, po spako-
głosowanie tysiące obywateli nie- tora miejscowe; szkoły, Lotnicy byli! waniu przyrządów, wyruszyii do Lu-
mieckich z Helandj =W Kilonji, poważnie wyczerpani długotrwałym blany. W  Jugosławji obecni oni
przy śluzie Hol'enau, ustawiona była lotem. Prof, Cosyns oświadczył , będą przy transporcie balonu na po-
urna wyborcza do której wrzucali przedstawicielowi radjalublaiskie:| ciąś i wraz z nim powrócą do Bru-
kartki marynarze z przejeżdżających 0, že w czasie lotu osiągnęli wyso”| kseli. Tutaj doviero aparaty nauko*
„tatków niemieckich. We Wrocła- kość 16 km. oraz, że osiągnięte re-|we zostaną zbadane i wówczas 5)
jwiu inwalidzi wojenni maszerowali, zultaty uwieńczyły wyprawę całko-| dzie można powiedzieć o wynikach |
w zwartych szeregach do urn wybor-; witem powodzeniem, Dziś rano obaj „tej trzeciej belgijskiej wyprawy do |
czych. Udzia! gtosujących byt bar-, uczeni przystapili do zdemontowania | stratosfery. |
dzo lczny. aparatu. i I

Wedle nadeszłych z terenu całe- ;
go państwa me!dunków przebieg gło- |
sowania był wszędzie spokojny. Żad-
uych zaburzeń ani zajść nie było.
Wedle pobieżnych obliczeń wscho*;

dnie okręgi wyborcze wykazują
ogromny udział w wyborach i prze-
szło 90 proc. jest oddawanych na
„tak”, W przeciwieństwie do tego
w niektórych okręgach zachodnich,
m. in. w mieście Bonn i Akwizgra-
nie liczba głosów „nie' dochodzi do
30 proc. Do głosów „nie' zaliczono
tu również kartki uznane za nie-
ważne, į w. kategorji solówek zdobył Pawlak,

EEKINOEET DANIS NA AAADIANA O

WŁOSI NA POLSKICH KONGRESACH.
WARSZAWA (Pat). Na między”, stowskiej do walki z gruźlicą wraz

narodowy kongres geograficzny w, z profesorami Morello, Jemma i
Marszawie (23 —31. VIIL) przybę-, llvento. W 6-tym międzynarodowym
dzie delegacja włoska, złożona z 17| kongresie wychowanie moralnego
osób, na czele z prof. AmadeoGian | (11 —17. IX.) w Krakowie weźmie
nini, senatorem i radcą piawnym|udział liczna delegacja pedagogów
włoskiego M. S. Z. oraz prezesem włoskich z b. min. Fedele. Wreszcie
włoskiego komitetu geograłicznego.| poważnie ma być obesłany przez
Na 9-tą międzynarodowąkonierencję, Włochów II międzynarodowy kon-
Unji przeciwgruźliczej w Warszawie gres slawistyczny w Warszawie
(4. IX.) przybędzie prof. Rafaele 123—30. IX.). !
Paolucci, prezes federacji faszy- ;

KONGRES PISARZY SOWIECKICH.. |
MOSKWA (Pat). Został tu iyzujących z komunizmem. ZPary-!

otwarty pierwszy Ikongres pisarzy ża na zjazad ten wyjechali m. in.;
sowieckich pad przewodnictwem Malraux, Pernandez, Bioch i Ara-|
MaksymaGorkia, który wygłosił re- gon. Andrė Gide, którego przyjazd|
ferat o stanie : zadaniach literatury zapowiadano, ne mógł się udać do;
gowieckiej. Na zjazd przybyło oko” Moskwy. :
io 40 pisarzy zagranicznych, sympa- .
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Katastrofa w Kownie.
BERLIN (Pat). Według doniesień upadły ma. przedmieście miasta.

z Kowna wydarzyła się tam wczoraj Szczęśliwym zbiegiem okoliczności
niezwykła katactrofa, Podczas ćwi- jedna z bomb nie wybuchła, a dwie
czeń samolotów bombowych z nie- inne eksplodowafy w zabudowa*
wiadomych dotychczas przyczyn w niach folwarcznych, raniąc lekko
czasie, gdy samoloty znajdowały iednego parobiza i zabijając dwie

у sztuki bydła.
iednego samoloiu trzy bomby, które

motocyklu FN 500 cm%. Nagrodę
szeła gabinetu wojskowego prezy-
denta Rzplitej zdobył Bielawski z
WIKS-Legja. Nagrodę prezydenta
(Warszawy zanajlepszy .wynik w kla-
sylikacji ogólnej zdobył Reichman.
Nagrodę przechodnią zarządu WKS-
Legja za najlepszy wynik zdobył
Reichman. Nagrodę firmy Fryderyk
Puls za najlepszy wynik na szlaku
Warszawa—Wilno zdobył Bielawski,
Nagrodę firmy Sypniewski za naj-
lepszy wynik na szlaku Wilno—
„Warszawa zdobył Reichman. Ogó-
łem ukończyło raid 19 zawodników.

Stpiczyūskiego, słormułowania pro-
gramowych zasad obozu sanacyjne-
go. Podajemy ie poniżej w dosłow-
nem brzmieniu, by czytelnik sam
mógł osądzić, iak rzekomy program
sanacyjny tonie w powodzi frazesów.

P. Stpiczyński pisze o polityce
sanacji: ;

„Jakiż jest naczelny cel tej poli-
tyki? W lapidarnem stormułowaniu
brzmi on jak następuje: zapewnić
Polsce rozwój wynikający z praw
naturalnej dynamiki i ewolucji two”

 
maszyn i bardzo ciężkich warunków znacza to dążność do unikania
atmosferycznych. Wyniki raidu te- , wszystkich šroikėw i metod, które,
gorocznego są daleko lepsze od ze'. dając nawet chwilowo wrażenie ulgi

Nas głównie interesuje próba p.|,wszechnego obniżania stopy žycio-

| go sprawami, spełnia mozoólną j w

rzących ją sił społecznych i gospo”;
„ Odpadło 5-ciu wskutek uszkodzenia darczych. W| ujęciu negatywnem o”

szłorocznych. lub ułatwienia — bądź dla życia

śmiertelny wypadek w Tatrach.
ZAKOPANE Pat. W dniu 17 b.m.

pod Żabią Przełęczą nad Czarnym
Stawem wydarzył się wypadek, któ-
rege ofiarą padła 34 letnia doktorka
Janina Frenklowa, lekarka ze Lwo-
wa. Frenklowa udała się w góry ze
znanym przewodnikiem Andrzejem
Wawrytką- Krzeptowskim. Podczas
wspinaczki Wawrytko polecił Fren-
klowej nie wychylač się, gdy on
budzie się piąć w górę. Turystka
nie zastosowała się do wskazówki
przewodnika i trąconą w głowę kar|
mieniem, który usunął się z pod nóg
Wawrytki, obsunęła się parę metrów
wdół. Przewodnik uratował się tyl- |
ko dzięki przytomności umysłu i

dzięki przywarciu całem ciałem uni-
knął runięcia. W, tej pozycji prze-
trwał 1/2 godziny, nim umocował linę,
po której spuścił się do turystki.
Znalazł ją nievrzytomną į broczącą
silnie krwią. Przeniesiono ją do
Morskiego Oka a stamtąd przewie-
ziono do szpitala w Zakopanem,
ś$dzie poddano ją natychmiastowej
operacji treparacji czaszki.
czyć należy, że Frenklowa była wy”
trawną turystką i niejednokrotnie
już urządzała wraz z Andrzejem
„Wawrytką wycieczki w góry.

Późniejszy komunikat PAT-icznej
donosi, że dr. Frenklowa zmarła.

Zazna- |

wejikurczenia budżetu państwowe”
go, zatem od maja 1926 po dzień dzi”
siejszy, rozciągnięta jest girlanda
czynów, wyrasisjących z tego właś-
nie naczelnego postulatu polityki

państwowej. Przez cały ten czas
państwo, przez ludzi sterujących je-

pewnych okresach niesłychanie cięż-
;ką rolę stróża tego postulatu i roz-
'emcy w koniliktach ścierających się
|grup społecznych, nastawień psy-
|chicznych i animalistycznych — о-
| stynktów zbiorowych, a nawet i in-
dywidualnych —i to zarówno, gdy
usiłują one zan:ącić normalną ewo-
lucję sił, stwarzających polską rze-
czywistość społeczno - gospodarczą,
lub też niszczyć ideowormoralny ka-
pitał młodego państwa. Jeśli chodzi
o metodę, dążeniem jest — wykorze-
nianie z życia polskiego ducha de-

cie, na poszczególnych ; wszystkich
zresztą częściach frontu społecznego,
światopoglądów jednostronnych, szu-
kających wprawdzie czasami pseu-
doteoretycznych, ideowych i nawet
historycznych uzasadnień, lecz wy*
rastających z brzucha a nie z głowy,
politycznie myślącej.

Prawda, jakie to przejrzyste i

magogji i narastających w jej klima-| ; przekonywujące?

E. MIESZKOWSKI
MICKIEWICZA 1  KAPELUSZE

ją sobie pytanie, czy ci wszyscy par”

iametarzyści nie wciąśną prezydenta
Doumergue'a na starą drogę, która
po paru zakrętach doprowadziłaby
do dawnego punktu wyjścia.

„Cały naród oczekuje od niego
czegoś nowego. oczekuje od niego
"akiejś nowej zasady, dającej rękoj:
|mie na przyszłość, Jest to właśnie
swa reforma państwa, w szczegóły

której publiczność nie wchodzi z ca”

iem zauianiem pozostawiając p. Do-

umerguowi wybór czasu i środków”.

Na czem zdaniem autora polegać
powinna poprawa?

„Ażeby osiągnąć skuteczną po”

.prawę powinien on nazwać po imie-
nilu, co obecnie czyni oświadczyć, że

zrywa ze złemj obyczajami. Jedną

z plag naszego życia publicznego jest

łatszywą poblažiwošė, która naka*

zuje każdemu riinistrowi udawać, że

(kontynuuje dzizło swego poprzedni”

ka, nawet w tym wypadku, kiedy po”

stępuje on: całkiem przeciwnie. Kraj
masz tylko wówczas zostanie uzdro*

wiony, kiedy jakiś mąż stanu będzie

miał odwagę oświecić naród. Polity-

ka pana Doumergue'a, nie jest dal-
szym ciągiem polityki: Brianda ani p.
Paul Boncour ani Daladier ani Chau-
temps. Jest ona czemś zgoła innem.

I właśnie dlatego daje wyniki, że jest
inna, Gdyby była taka sama, dawa*
łaby mniej więcej takie same rezul-
taty co poprzednio. Trzeba, żeby
francuzi wiedzieli, że socjalizm: pań-
sitwowy, że gospodarka planowa, że
kollektywistyczne prawodawstwo
społeczne, że internacjonalizm i
skrajny protektionizm są to opłaka”

za pomocą których
menerzy polityczni pochlebiają ma-

som, ale które w ostatecznym ra-

chunku zwracają się przeciwko in-

iieresom: ludu.

Gaston Doumergue trzyma w

swych krzepkich dłoniach stłuczone

naczynie, z którego sączyła się przez

„zpary sila žywotna naszego kraju

Trzyma ją tak mocno, że wydaje się

chwilowo, jakoby kawałki tego na”

czynia były dobrze dopasowane.

Lecz jeśli on się usunie, wszyscy się

przekonają, że nic nie naprawionom
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*Starcia z żydami
„wW Marokko.

PARYŻ (Pat), Wedle doniesień z

Fezu, w miejscowości Oujda doszło

do starć między marokkańczykami a

żydami. Dzięki szybkiej interwencji

policji nie 05710 do poważnych za”

mieszek. Policja zaaresztowała kil-

kanaście osób.

Powódź w Mandżurji.
TOKIO (Pat). Miskutek długo”

trwałych deszczów rzeki Yaku i

Aiho w Mandżurji wystąpiły z brze-

gów, zalewając wielkie obszary, po”

łożone wzdłuż linji kolejowej Kwan-

tung-Mukden. Dotychczas wiadomo
o utonięciu 120 osób i zniesieniu

przez wodę 700 domów. Linja kole-

jowa Annan—Mukden została w kil-

ku miejscach przerwana,
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czarne, dla duchowieństwa. Wysokie gatun.
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Kapital obcy
w Polsce.

Sprawa žyvardowska wysunęła

znowu na porządek dzienny zagad

nienie kapitaiu obcego w  Folsce,

yrzed dyskusją na temat dobrych i

złych stron: obecności tych  kapita'

tów w naszym kraju jest rzeczą po”

żyteczną zbadać przedewszystkiem

stan taktyczny.

Interesujące materjały podaje

nam pod tym względem cytowany
już na tem mię scu „Mały Rocznik

Statystyczny” : r. 1934

Według tego rocznika w końcu

r. 1932 na 126. spółek akcyjnych

działających w kraju i rozposządza”

jących ogółem kapitałem 4 miljar-

dów 275 miljonów złotych w 463

spóikach akcyjaych były  zaangažo-

wa.w kapitały zagraniczne. Te o

sta.nie spółki posiadaiy kapitałów

zakiadowych i rezerwowych 2.943

miljonów złotych, przyczem kapitał

zagraniczny wynosił 1,844 miljony,

a więc 63 proc Z badania dalszych

materjałów statystycznych wynika,

że kapitał obcy szuka lokaty prze”

dewszystkiem w przedsiębiorstwach

następujących: hutnictwo, gazownie

i elektrownie, górnictwo, przemysł

chemiczny; w mniejszym stopniu:

przemysł maszynowy i elektrotech-

miczny, komunikacja i transport,

przemysł włókienniczy i banki pry:

watne oraz innc grupy.

Z podanych wyżej materjałów cy-

frowych wynik», że w krajowych

spółkach akcyjnych kapitał obcy

wynosi ogółem przeszło 43 proc. i

działa w najzamożniejszych ; naj

bardziej dochodowych przedsiębior-

*twach, gdzie posiada przeważnie

większość kapitałów zakładowych

(63 proc.) a więc i głos decydujący.

Podany tu obraz statystyczny nie

byłby komplety, gdybyśmy nie do-

dali, że istnieją pozatem w Polsce

spółki akcyjne zagraniczne w ogól-

nej liczbie 45, które prowadządzia-

łalność w naszym kraju przy pomo*

cy kapitału przekraczającego 300

milionów złotych. Są to przedsię”

biorstwa _włó:iennicze, górnicze,

hutnicze, handlowe i inne Natural-

nie wszystkie podane cyfry dotyczą

tylko spółek akcyjnych, a więc nie

obejmują kapitałów zagranicznych,

działających w: Polsce na innych za”

sadach. W każdym razie społki ak-

cyjne obejmują ogromną większość

kapitału obcego zaangażowanego w

łówa Hai cel
Przechodząc z kolei do zagad:

nienia dobrych i złych stron obec-

ności kapitałów obcych w Polsce

stwierdzić musimy odrazu prawdę
przez wszystkich u nas uznaną, że

bez kapitałów obcych obejść się

nie możemy. Własnych kapitalow
posiadamy za mało, niewspółmier-
nie wogóle mał. w stosunku do te-

rytorjum państwa i do jego zalud-

mienia. Nasze ubóstwo jest tym

czyr «kiem ujemnym, który nie po-

zwala nam odgrywać w świecie roli,

jaka ze względu na nasz obszari

naszą liczebnosć niewątpliwie nam

się należy.
Kapitał to sarzędzie pracy; nie

mając kapitału, nie możemy praco”

wać w. tym stopniu, jakbyśmy mogli

i pragnęli, nie możemy zatrudnić

mas bezrobotnych, nie możemy pod-

nieść poziomu raszej kuliury ma:

terjalnej i duchowej. Hasło kapitali-

zacji rzucone zestało u nas już daw-

mo, ale wzrost iej jest zbyt powolny,

a w okresie kryzysu prawie całko”

wicie wstrzymany, Dlatego tak

chętnie widzimy napływ do Polski

kapitału obcege, mimo iż zdajemy

sobie sprawę z tego, że ten kapitał

obcy wywozi bardzo znaczne zyski

zagranicę i w tem sposób pizeciw-|

działa procesowi kapitalizacji we-

wnętrznej, tucząc naszą krwią i po”

tem społeczeństwa obce.

Zażydzenie dziennikarstwa.

„Uazeta Wasszawska” już od:

diuzszego czasu wykazuje stopien|

zazyazemia poszczegolnych zawo”

aow.

Uzupeiniając iniormację „Gazely

Warszawskiej tygodnik „Myst Na-

rodowa” zwraca w ostaimim zeszycie

specjalną uważę na zażyazenie za”

wodudziennika! skiego. i

Pozwalamy sobie na maią w tej sprawie

pobudkę w postac' wyszczególnienia odpo-

wiedniej częsci skizdu redakcyjnego wdóch

dzienników, które „uż w tytulach polskość

swoją zaznaczają Do redakcji:  „Kurjera

Polskiego nalezą pp.: Atlas Adoli, Barba-

nel, Baumgart vel Mirek, Chorowiczowa An

Fiszmanówaa Jewa, Gierszczyński

Jakubowicz Kazi-
na,

Hersz, Uurtinkel Leon,

unierz, Klein Ńonstanty, Mrongold Szymon,

Melodysta St., Fiernikarz otanisfaw, Reich-

man Józeł, Sztraneman Wilhelm, Toeplitz

Jerzy. Udpowiedma część redakcji „Gaze-

ty Polskiej” liczebnie jest nieco skromniej-

sza; w skiad jej wchodzą рр.! Adlerowa

Jadwiga, Krukowski Stetan, Liūshi Henryk

(Lichtenstein), Lassota Wacław (Lewinschn),

Otmar (Berson) Jan, Stanisławski

Czestaw, oraz sam Sokoiow Elorjan, syn

Nahuma Sokoiowu. prezesa Swiatowej Or-

ganizacji Syjonistycznej. (Papa tam, a synek

tu...). Ten starczy zawielu.

Specjalnie cu do Oit:nara (z domu

Berson) ciekawą wzmiankęznajdu-

iemy w „Kurierze Lwowskim ', który

pisze tak:
W „Kurjerze Lwowskim”

już raz aluzję do żydowskiego pochodzenia

p. Otmara, który w odpowiedzi nadesłał

grubiański list, bez wyjaśnień zresztą co do

istoty sprawy. Z hstu p. Otmara wynikało,

że pan ten nie uległ nigdy w życiu pewnej

sytualnej operacji. Jeżeli jest żydem z po-

ciodzen'a — to nic straconego: lord Mel-

cuett sprawił sobie tę przyjemność w tak

późnym wieku. A jednak cieszylibyśmy się,

gdyby się okazało, że w posądzeniu kogo-

koiwiek o to, że jest żydem, mylimy się.

Jakimi już jesteśmy szowinistami.

Szrajt,

uczyniliśmy

„Les banditspolonais".

| Skoro się raż wspomaiało 0 za”

| zydzeniu, .ie od rzeczy będzie za”

cytować wzmiankę „Gazety War”

szawskiej* o udżiale żydów w aferze.

žyrardowskiej. |
Czytaliśmy wiele razy w prasie fran-

cuskiej wiadomości o wyczynach „bandytów

polskich. Po zapoznaniu się z nazwiskami

tych bandytów, ktėre kończyły się gas

„berg, „„stein i t. p. dochodziliśmy do wnio- |

sku, że byli to żydzi, korzystający zobywa-

telstwa polskiego. Obu:zaliśmy się wówczas

na prasę francuską, że za zbrodnie %"dów,

 
W. dniu wczorajszym odbyły się

wybory do rady miejskiej w Kiel-"

cach. Okres przedwyborczy obiito-!

wał w rozliczne utrudnienia i kome

plikacje, znane tak dobrze ze

wszystkich miast, gdzie ostatnio od-|

bywały się wykory, między innemi |

: м Walnie.
Kielce podzielone zostały na 12

okręgów wybo:czych (w półmiljono”|

wej zgórą Łodzi było ich 10j. Okrę

gi, mające rozmaitą liczbę upraw”

nionych do głcsowania, otrzymały

nieproporejonalrą do tej liczby ilość

mandatów. Np. na okręg Il, liczący

3.300 wyborców, przypadły 4 man-

daty, natomias.ima okręg lil, liczący

1.400 wyborców, przypadły aż 3

mandaty.
Okazało si, że wiele osób o

| przekonaniach zdecydowa: naro-

dowych nie wciągnięto na listy wy”

borców, lub zostały one potem przez

główną komisję wyborczą pozbawio-

ne prawa głosu na skutek orzeczeń

wydziału śledczego. W! wielu wy”

padkach powypisywano nazwiska

wyborców przekręcone do niepozna-

„ia. Sprawdzaw:e list napotykała na

ogromne trudności z powodu bloko”

wania lokali przez odkomenderowa-

nych do tego ludzi.

Z chwilą zg!oszcnia list kandy-

datów, rozpoczęto na wielką skalę

nacisk w. kierunku wycofywania

Losy samorządu
w Poznaniu.

Narodowa większość w poznań*,

skiej radzie miejskiej dwukrotnie już

' wybierała prezydenta miasta. Pierw-|

| szy kandydat dr. Mieczyński nie zo”;

 
i 

zprasy:

 

Wybory do rady miejskiej w Kielcach

 

(dn. 4—7 września w Londynie wy-

DZIENNIK MILENSKI

Do czego dąży Polska?

Pytanie, do czego <iąży Polska, ia rzeczą dawne znaną i umowioną,czyni odpowiedzialnym naród polski...

lymczasem obecnie sami popa”

damu w biędy podobne. į
Ho za uziaialuosc kapitalistow žydow-

skich, Bousseców i ich agentów Cohnów i

innych, chcemy zwalić odpowiedzialność na

naród francuski. A tymczasem rzecz to nie

jest wcale obojętna, czy to Francuzi, czy też

zydzi podszywający

robią nadużycia w Polsce. Może to komuś

dogadzać, ażeby szerzyć niechęć do tran-

cuzów w Polsce, mogą się cieszyć z tego

Niemcy, może to być środkiem pożądanym

dla podejrzanej po!:tyki.

Lecz jest to niezgoune z prawdą
„ istotnym stanem rzeczy.

Oburzają się trancuzi

„bandytów polskich”,

polska na „kapitalistów francuskich"! lym-

czasem tu i tam mamy do czynienia z żyda-

się pod Francuzow

na zbrodnie

rzuca śromy opinja

mi, ordynarnymi, zwyczajnymi żydami... Ko-

rzyści zaś z tego wszystkiego ciągnąNiem-

cy, bo podrywana jest w.opinji obydwóch

krajów wiara w konieczność wspódziałania

dwóch narodów zagrożonych przez polity:4

niemiecką.

Bronią swego.
Nawiązując w dalszym ciągu do sprawy żyrarcowskiej mimo woli

zwrócić musimy uwagę na namiętną

obronę zmarłego adwakata Ledni-

ckiego przez pewien odłam prasy

sanacyjnej.

Tak np. J:rakowski, konserwa-

tywny „Czas” pisze o zmarłym

Lednickim w sposób następujący:

„5. p. Lednicki był politykiem W dzia-

ialności politycznej, jak każdy, popełniał

błędy. Nie jest odpowiednią rzeczą rozpa-

miętywać je nad Jego świeżym grobynu.

Wniósł On do polityki — jak to przyznał

uczciwie nawet organ Jego przzciwników

„Gazeta Warszawska” — umysł wyższy;

nieprzeciętne zdolrości, umiłowanie sprawy

narodowej i szlachetną ambicję. Czyż ogrom

ne zasługi Zmarłego dla sprawy polskiej w

Rosji już nie ważą?

Ś. p. Aleksander Lednicki całe życie

walczył z Narodową  Demokracją. Dawni

towarzysze broni, czy o tem zapomnieli?

Czy niema żadnej solidarności politycznej

nawet w obliczu trumny? Czy chce ktośdo-

wieść poza grobem Aleksandrowi Lednickie

mu, że się całe życie mylił?

Skąd konserwatywnemu „Cza sowi” przychodzi tak gorąca obrona

!'ewicowca i b. kadeta rosyjskiego?

Odpowiedź znajduyemy w ży”;

dowskim „NaSzym Przeglądzie”, któ,

ry stwierdza, że
Tragicznie zmarły A. Lednicki był au-

tentycznym masonem.

podpisów. Wezwano wiele osób do

magistratu dla „sprawdzenia” pod-

pisow pod listami kandydatów, przy”

czem wezwania były niejednokrotnie

doręczane po terminie,

Liście narodowej przyznano w

poszczególnych okręgach rozmaitą

numerację, podczas gdy listy „sana”

cyjnego” Bloku Gospudarczego ©-

trzymały we wszystkich okręgach

jeden i ten sani numer —przysto-

wiową „jedynkę“. 8

Wreszcie we środę w godzinach

sannych zaroiły się ulice miasta od

listonoszy, którzy wszystkim, do-
słownie wszystkim wykorcom dorę-

! śród których naród żyje i rozwija się,

 
czyli odezwy i kartki wyborcze „je-

dynki”. Rodziia złożona z 5 up.

otrzymała tyleż przesyłek wybor

«zych oddzielnie pokopertowanych i

nieopiaconych. Jak widać z tego,

pieniędzy 'w Poisce nie brakuje (sa

me koperty musiały kosztować przy”

najmniej pół tysiąca Zl].
Według ostatnich wiadomości,

główna komisja wyborcza uznała za

ważne listy Obozu Narodowego w

10 okręgach, a unieważniia je w

dwóch. Listy PPS. unieważnione zo”

stały we wszystkich okręgach.

W. chwili, kiedy to piszemy, wy”

ników głosowania, nawet prowizo-

tycznych jeszcze nie otrzymaliśmy,

Delegacja $półózieczaści Polskiej
na Międzynarodowy Kongres
Spółdzieiczy w Londynie.

Na międzynarodowy Kongres

Spółdzielczy, %tóry odbędzie się w

' dzynarodowei,

osób, uprawnionych do głosowania, | nie porozumienia bałkańskiego i no-

jest nagiowkiemi rozwazan najoliż” rrasa poiska czynia nawet przy ока

szego rządu dziennika kowienskiego | zj Litwinowoówi zarzuty, iż zbyt czę”

„Lietuvos Adidas" mr. 14/, iej treści:

„rolitiyka polska w sprawie

wschodniego Lrcarno staje się COraZ

oarcziej nmiezrozumiaia j nerwowa.

rolacy, którzy się zaan$ażowaln nie

„aal aa stanowisko negatywne, któ-

rego oprócz Niemiec uukt nigdzie

Wie uznaje, zaczynają w sziuczny

sposób wytwarzać przy pomocy

prasy wrażenie, że wszyscy im
wszędzie przyt:kują. Wobeu takie
go stanu rzeczy nawet „Le 'lemps'"

w artykule wstępnym z 51 lipca
uznai za potrzebne rozważyć stano*

wisko polskie cdnośnie wschodniego

Locarna, a mimo wielkiej rezerwy,
jaką zachowuje mie można powie-
dzieć, by artykuł jego był dla Pola-
«ów zbyt mity. Stanowisko polskie
w sprawie pakiu wschodniego wy”

wołuje zatem zdziwienie nietylko na
Litwie, nietylkć w Sowietach, lecz.
również we Francji,

istotnie nieiatwo zrozumieć do
czego dążą Polacy ze swą polityką z

ostatnich kilku miesięcy. W grudniu

Litwinow zaproponowai Polsce za-

śwarantowanie niepodległości i nie-
tykalności państw bałtyckich ze
strony Polski i Sowietów. Polacy
narazie przychjinie myśl tę powitali.
Jednak w owym czasie prowadzili
już Polacy rokowania z Niemcami,

Dla przyśpieszenia tych rokowań
prawdopodobnie wyzyskali właśnie
propozycję Litwinowa. W, ten spo-
s b chcieli Pole.cy skłonić Niemców

do ustępstw. W rezultacie podpisano
deklarację polsko - niemiecką z 26
stycznia. Gdy ra wiosnę r. b. Litwi-
na0w zaproponował Niemcom zagwa-
rantowanie nietykalności państw
bałtyckich i gdy Niemcy odmówiły,
politycy polscy nie wyrazili żadnego zdziwienia, jakgdyby odmowa ta by-

sto wysuwa ol! propozycje pokojowe,

które z tego powodu tracą swe zna”

czenie,
niedy 25 kwietnia Litwą wręczy”

ia panstwom maityckim swój me-

mmorjai, propotując szukanie aróg

sciślejszej wspotpracy, Polska i...

Niemcy pospieszyty z ingerencją w

1iailmie 1 Myaze przeciwko inicjaty”

wie litewskiej. Jla Litwinów nie tak

ważną jest dzis rzeczą, jak swoj krok

motywowah Niemcy, Wiadomo jea-

nak, że Foiacy zdecydowali się na”
wet zagrozic oziębieniem 5105007

Kkow z Lotwą i Estonją. Miedy dzisiaj

czięki Francji i Sowietom wyioniia

się inicjatywa wzmocnienia pokoju

1 bezpieczensiwa w Luropie Wschod

miej w postaci paktu o wschodniem

Locarno, rolska z. przeróżnych

wzgiędów stara się inicjatywę ię

obauc i to znowu razem z, iviemcami.

Udy się zważy :ia to wszystko, nasu”

wa się pytanie: do czego istotnie dą-

zy Folska ze swą obecną polityką 1

jakie moiywy skianiają trolskę do

wyodrębniania się ze wspólnego sta”

nowiska niema! caiej kuropy£

Na ie pytania trudno jesi dzisiaj

odpowiedzieć. Istnieje jednak pod”

stawa do przypuszczania, iż Poiacy

«ierują się tajnemi motywami, które

ich zmuszają do zajęcia niepopular”

uego stanowisxa. irudno byłoby

przypuscić bow.em, że Polacy, kie-

iując się wyłącznie względami pre”

stageu 1 amoicji zdecydowali się tak

wybitnie sobie szkodzić w polityce

międzynarodowej.

io pewna, że nadmierna wspól-

ność Polski z Niemcami, w sprawie

zabezpieczenia pokoju nawschodzie

paktem wzajemnej pomocy, budzi

wszędzie conajmniej zdziwienie, a

często wiele podejrzeń,

 

Na widnokręgu politycznym.
Polityka _ zagraniczna narodu

nie jest grą nastrojów, które się roz”

wijają na marginesie życia i nie za”

leży od kaprysu jednostki lub partji.

Jest ona przejawem instynkiu samo*

zachowawczego i wypadkową wa*

runków moralnych, geogralicznych,

demograticznych { gospodarczych,

Nasze położenie geograliczne jest

wyjątkowo niewygodne. Emil Ver-

haeren powiedział w czasie Wielkiej

Wiojny, że przeznaczeniem Poiski

jest „żyć niebezpiecznie”.

Od roku sytuacją nasza zewnę”

trzna wygląda na to, że się nieco

poprawiła.

Wystąpie e Niemiec z Ligi Naro-

dów w końcu 1933 r. wywołało w

Europie silną reakcję beupośrednią

, pośrednią, której skutki wytworzy”

1y nową konstelację państw, zbliża”

jącą być może bardziej kraje konty-

nentu 69 stanu równowagi, Główne”

mi oz...uami tej reakcji są z jednej

strony mocne przeciwstawienie się

Włoch niemieckiej polityce „An-

schlussu* w chwili, gdy się zdawało,

że jest ona już w przededniu swego

įriumtu, uporządkowanie stosunków |

wewnętrznych we Francji i wejście

jej na linję stanowczej polityki mię”
z drugiej — powsta”

wa orjentacja Rosji sowieckiej.

wstanie Ententy bałkańskiej będzie

miało w rozwoju sytuacji na Bałkar

nach i w Europie znaczenie nie mniej

poważne niż w swoim czasie dla Eu-

;+opy Środkowej powstanie Małej En-

tenty. Bałkany są dla ludów baikan-

„kich — zasada ta jest podstawą po”

rozumienia. Jest to pewnego rodzaju

zewolucja w polityce bałkańskiej,

zresztą rozwój tych wypadków lo- gicznie się wiąże z ewolucją powo”

jesieni do Warszawy z rewizytą,

Naięży też zaznaczyć, że Wiochy

w swej polityce Zagraniczne) czynią

wrażenie opętac ych manią wielkości.
„Il Corriera delia Sera” pisze: ,,Zda-

je się że Barthou przywiózł z Londy-

su upoważnienie do kontynuowania

polityki paktomanji, która opano-

wała całą Francję. Francja ma dziw”
ną i chorobliwą koncepcję swego
bezpieczeństwa i wydaje się jej, że

może je sobie zapewnić tylko przez

seiję ciągłych paktow”. Dia prasy

włoskiej są dwa rodzaje pakiów:

jedne podpisane przez wielkie pań”
stwa typu Paktu Czterech i te są za”

lecane, Inne, które są zawante mię”

dzy małemi państwam: typu paktów

Małej Ententy, pakt Bałkański etc.

i te są godne potępienia. Te drugie

grożą pokojowi, pierwsze pragną za”

gwarantowač stan obecny i są „po”
htyką siły”,
A jednak Europa zawsze miała

do wyboru te dwie polityki: albo he-

gemonję wielkich, albo harmonję na

zasadzie równości, Polityka całego

wieku balansowała między temi dwie

ma zasadami od czasu Kongresu

(Wiedeńskiego. Z jednej strony wy”

magania krolów — dzisiaj Duce lub

Fiihrer — z drugiej — stanowisko

narodowościowe. Cała histosja XIX

stulecia jest walką z mapą nie od-

powiauającą zasadzie narodowościo-

wej. Walka ta doprowadziła do ru”

show woinościowych w 1848, któ-

tych dalszy ciąg rozwinął się w 1918.

Włochy korzystały z tego ruchu, sta”

sy się dzięki zasadzie narodowościo

wej mocarstwem, a obecnie zapomi”

mając © przeszłości, zdradzają hasła

Mazziniego. Dąsają się na Ligę Na-

rodów, nie mając odwagi jej opuścić.

I pragnęły budować politykę na

Pakcie Czterech. Ale właśnie Pakt

zenną narodów europeiskich, Sytu-, Czterech przyczynił się do powstania

zcja taka daje jednocześnie gwaran-, Paktu Bałkańskiego.

cję pokoju, bo nie będzie wojny na

półwyspie bałkańskim, o ile nie bę-

dzie rywalizacji wielkich państw.

Sytuacja Polski jest w tej nowej

orjentacj; politycznej europejskiej

delikatna, Benesz w swem exposć

w parlamencie czechosłowackim za-

znaczył, że niema zasadniczej różni

cy w poglądach na sytuację europej

ską między Polską a Czechostowa- 'eżdża delegacja spółdzielcza, w

Ale godząc się, a nawet zabie- stał zatwierdzosy przez władze nad"; skłąd której wchodzą z ramienia

śe

cy, twusimy mocno stwierdzić, że nie

ma wszystko, co jest z tym napły”

_ wem związane. się godzimy. Nie je-

steśmy terenen. dla wyzysku i po”

datnym materiałem dla operacyj

różnych rekinów finansowych. Dla-

tego afera żyrardowska zrobiła w| miejska i magistrat poznański zosta”; busiński i kpt. Al Trzyma. Delegacja

całej Polsce takie wrażenie. Zbu-

dziła ona czujność społeczeństwa,

które z niepokcjem zaczyna się roz*

glądać dokoła. Czy tyiko w Żyrar”

„dowie tak się dzieje? Czy tylko w

Żyrardowie znaleźli się Polacy, któ:

- uzna: za możliwe nie widzieć.

: co się tau czyni, a gdy wreszcie

ujrzeć to musieii, wspóidziałać w za”

tuszowaniu sprawy wcale nie dla

dobra interesów polskich?

| rymu został p. Ratajski ma również)

| być anulowany Jak donos: prasa|

| „sanacyjna” na stanowisko komisa-

|rycznego prezydenta Poznania upa”,
| trzony jest pułk. Erwin Więckowski,|

| dotychczasowy zastępca dowódcy|

+D. O. K. Poznań, Wobec tego rada

tyby w najbliższych dniach rozwią”,
| zane, ‚

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

| Z afery żysardowskiej wynika,!

‚ 2е sprawa obecności kapitałów ob-'

„cych 'w Polsce ma takie, a może i

rrzedewszystkiem oblicze moralne.

   

_- o dopływ kapitałów z zagrari- zorcze. Drugi wybór prezydeuta, któ, Związku Spółdzielni Spożywców

Rzeczypospolitej Polskiej pp.: M.

Rapacki, SŁ Dippel, St. Thugutt, EJ

Zalewski, H. Gralicka, J. Dominko,

K Haubold, B. Binder, St. Melion i

J. Czuliński; z ramicnia zaś Źwiązku

Rewizyjnego Spółdzielni Wojsko-

wych pp.: gen. St. Pasławski, T. Gar-

wyjeżdża do Londynu 22 b. m. drogą

na Berlin. Po drodze deiegaci zatrzy”

mają się dwa dni w Holandji, gdzie

zwiedzą urządzenia i orżanizacje spół

dzielcze. Po przybyciu do Anglji de-

legacj wezmą udział w tygodniowym

Międzynarodowym Kursie Spółdziel

czym, następnie zaś w poszczegól

mych konferencjach: jak oświatowej,

prasowej, kobiet, bankowej. Właści-

we obrady Kongresu rozpoczną się

|
cją. Są pewne rozbieżności w poglą-

dach na rolę Małej Ententy i za”

gadnienia Europy środkowej, ale jest

nadzieja, powiada Benesz, że z roz”

wojen. wypadkow istniejące różnice

dadzą się wygładzić, bo istotne in-
seresy dwuch państw są zadziwiają”

co identyczne. Z drugieś strony opi-

nia węgierska dużo liczy na politykę

zewnętrzną Polski od chwili, sgdyśmy

sę zblizyli do Niemiec. Prasa węgier-

ska uważa, że rewizja traktatu w

Trianon jest zupełnie czemś innem,

piż rewizja granic wschodnich. Cor

prawda,

graw, a to nie jest ściśle to samo”.

 
i

Należy przy tem zaznaczyć, że

ostatnie pakty powstały przy znacz”

nym współudziale Francji. Wypadki

w Niemczech zbliżyły Francję z

W, Brytanią co również sprzyją roz-

wojowi małych państw  Popieranie

małych państw wypływa też z cha-

rakteru demokratycznego Francji.

„Niezadowolenie z ustroju republir

kańskiego, jako liberalnej formy

rządu, pisze M Vauchet (La France

d'apres — guerre 1934) nie sięga

głęboko”.
KE,

Zmiany personalne
w Ubezpieczalni warszawskiej.
„Robotnik“ donosi, że znany na

terenie Wilna dr. Bakun, szwagier b.

min. Prystora, uacżelny lekarz war”

szawskiej Ubezpieczalni, otrzymał

„Czas” również pisał, że|wymówienie posady i od poniedziai-

Polska broni nie traktatów ale swych ku już nie urzęduje.
Funkcje jego spełnia dr. Stefan

Ostatnio rząd węgierski spowodował  Purski.
dymisję M. J. Pekiera, prezesa Ko-|mmm A A
misji spraw zagranicznych w parla-
mencie, za artykuły w prasie nieko-
-<zystne dla Polski. Zaznaczymy, że 4 wrzešnia ga i ak Gómbes i Kanva wybierają się na

Rozpowszechnialcie
bony Jałmużnicze „Caritasu"

———————awy Spuścili ze schodów. 

Życie katolickie.
W. 400-ną rocznicę Towarzystwa

Jezusowego,

W związku « obchodzoną w dniu
15 b. m. rocznicą powstania związku

zakonnego, mającego się później

rozrość w potężne Towarzystwo Je-
zusowe, Ojciec Św. przyjął wczoraj
ma posłuchaniu generała jezuitów o.
Włodzimierza Ledóchowskiego wraz
z przedstawicielami kurji general-
nej wszystkich domów jezuickich w
Rzymie, nowicjuszów i alumnów, w
ogólnej liczbie 300 osób. Na prze-
mówienie o. generała Ledóchow-
Jkiego, w którem, nawiązując do

-ocznicy ślubów: św. Ignacego Loyoli
w kaplicy na Montmartre w Paryżu,
mówca stwierdził szczególne przy-
wiązanie Towarzystwa Jezusowego
od Najwyższego Pasterza w Rzymie
i prosił o błogosławieństwo, Papież
odpowiedział, .wypuklając fakt, że
pamiętna dla dziejów Towarzystwa
data jest również datą ważną dla
historji Kościoła całego. Audjencja |
obecna wywołuie przed oczyma Oj-
ca św. wspaniałą wizję całej rodziny
św. Ignacego wraz z nieprzebranemi
skarbami dóbr moralnych, połączo-
nych z żarliwą miłością ku duszom.

Słusznie Towarzystwo  Jezusowe
swięc; czterechsetlecie swego Be-
tleem lub ścislej mówiąc, swych ka-
takumb, albowiem czem dla Kościo-
ła był okres katakumb, tem dla To-
warzystwa było pierwsze zgriomadze
mie na Montmartrze. W tym pierw-
szym związku mistycznym św. Igna-
cego i jego towarzyszy tkwiło już
niejasne przeczucie tego dzieła wiel-
kiego i cennego. jakie nowe zrzesze-
nie religijne miało rozwinąć w ciągu
wieków, łącząc trud swój, swoje bó-
le, swoje hasła i zamierzenia z cela-

mi i troskami Kościoła. Chociaż

właściwa 400-1u rocznica założenia

Towarzystwa Jezusowego przypada

dopero w 1940 r., nic nie przeszka-

dza, by dziś poświęcić chwilę wspo”
mnieniom pierwszego, tak ważnego

w dziejach zakonu, kroku ku reali-

zacji idei Towerzystwa. Papież czy”

tał i całkowicie aprobował list, kióry

generał jezuitów skierował do człon

ków Towarzystwa z okazji rocznicy.

Życzenia składane Towarzystwu
przez Ojca św. mają motywspecjal-

ny, idzie bowiem o żywot ipomyśl-

ność organizacji. która złączona jest

ze Stolicą św. węzłami szczególne-

mi. Właściwy jezuitom ślub posłu-

szeństwo wobec Namiestnika Chry-

stusowego jest wielką chwałą zako”

nu, a dla Ojca chrześcijaństwa, za”

równo dziś jak i zawsze stanowi

jedną z najpiękniejszych pociech. |

Ojciec św. przeto szczerze i z głębo”

kiem zadowoleniem stwierdza, że

może zawsze liczyć na synowską

współpracę Towarzystwa Jezusowe-

go, ślub zaś posłuszeństwa wobec

Stolicy świętej jest darem najszacow-

niejszym i dumą  usprawiedliwioną
Towarzystwa w ciągu całej historji

jego działalności. Dlatego też Ojciec

św. z radością bierze udział w ob-

chodzonej obecnie pamiątce, obejmu

jąc swym wzrokiem całość sięgają”

cej najdalszych granic apostolstwa

pracy umiłowanych swych synów z

Towarzystwa Jezusowego, zawsze

kroczących przed innymi. Kończąc

swe przemówienie Ojciec św. udzie”

Mł Towarzystwu obfitych błogosła-

wieństw, zwłaszcza  nowicjuszom,

nadziej pełnej chwały przyszłości.
(KAP

3000090009900
BedeiewskiKa puiddidk.
„Kurjer Warszawski'* otrzymał

od Ignacego Paderewskiego list, w

którym donosi, że ofiaruje na ręce

redaktora dziennika 250 akcyj Ban”

ku Polskiego, 1ako otiarę na rzecz

wdności. wiejskiej, tak_ ciężko dog]
tkniętej klęską powodzi. Jednocze“

śnie Paderewski dołączył przekaz

bankowy na 104 funtów, nadesłane

mu na ten sam cel przez dawną zna”

somą Angieikę Corbould. Wedłuś

notowań giełdy pieniężuej w Warsza

wie z dnia 16 b. m. wartość 250 akcyj

Banku Polskiego wynosi około 21500

złotych, wartość zaś czekuwynosi

około 2.660 zł., jest to więc najwięk”

sza z pośród dotychczas złożonych

ndywidualnie ofiar na powodzian.

Z życia stolicy.
PRZYGODA PANA TUWIMA.

Stali bywalcy „Ziemiańskiej' oraź

  

 
    

  

   
  
   

  

   

    

goście przygodz.i mieli cnegda; mał

rozrywkę, byli bowiem świadkami

następującego zajścia:
Do siedzącego przy jednym ze sto

lików żydowskiego poety Tuwi

podszedł miody żydek z Łodzi i za

czął mu wymyślać za artykuł umie

szczony w „Wiadomościach Lit

rackich* pod tytułem „Wspomnieni

o Łodzi”, Od slowa do słowa rozmó

wa stawała się coraz bardziej ой

wiona, aż wreszcie żydek głośno
oświadczył:
—W imieniu żydowskiej mło

dzieży miasta Łodzi uznaję, że „wii

ki mistrz” został moralnie spoliczk:

wany!
Teraz się dopiero zrobiła gruba

powszechna chryja, a
rażonej żydowskiej młodzieży zL?
dzi starsi wspėlplemiency z Warsz““

gł
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Rozegrane przed
Igrzyska Kobiece w Londynie wyka”,

„aly, že sport powinien opierać się

nie na jednostkach, lecz na szero” ma być w sporcie polskim przezna”| *

miodziežy.' czona na organizowanie szeregu za”| talentów sportowych, których po”,kich masach sportowej

tygodniem są nazwiska mistrzów Europy. \
Ale idziemy dalej.
Otóż, pierwsza polowa wrzešina|

bo tyko wówczas można ryśleć o wodów pod hasłem „szukamy olim-

zwycięstwach i: o postępie.
Przyjrzyjmy się przez

mamy się, że w obecnej chwili sport

chwilkę

/ stadjonowi, na którym walczyły naj”

lepsze lekkoatletki świata. Przeko-

|piczyka".
A więc władze sportowe opa-

miętały się przyszły one do przeko”

nania, że potęga leży nie w luźnych

masach lub chedzących luzem soli-

„BZIĘENNIK MICERSKI

Szukamy olimpi
nizowanej pracy sportowej.

Słowem, wynik sportowy mieć

będzie znów pierwszeństwo. |

Akcja iść będzie za szukaniem

winno być jak najwięcej.

Społeczeństwo sportowe nie mo”

że żyć przeszłością, nie może ono

zasklepiać się w teorje starych lu-

dzi, którzy z trudem zdobywają dla

specjalnych, a nigdy sportowych ce-,

| podchwycone crzez

 lów Państwową Odznakę Sportową.

Rzucone hasio „szukajmy olimpij:|

czyków* powinno być z radością |
całą młodzież!

polską. Jest to zdrowy, twórczy
odruch naszych władz centralnych,
które, jak widać, chcą odrobić stra”

cony czas.
Mamy przeszło rok czasu do przy”

szłej olimpjady roku 1936 w Berli-|
nie. Czasu jest więc nie tak wiele. |

Na rzucone hasło „szukajmy.

 

olimpijczyka” powinna w  pierw-i cować, zanim zacznie się dochodzič| '**

postępuje w dalszym ciągu naprzód. stach, ale w systematycznej, zorga”

Reprezentacja Niemiec zdobyłami-|

strzostwo, bo miała najliczniejszą i

najbordziej wyborową reprezentację.

Niemiki zwyciężały niemal we

wszystkich konkurencjach, nic też

dziwnego, że punktacja wypadła

wprost rażąca. Niemcy na pierw”,

szym miejscu miały 90 pkt. a Polska | reprezentacją Japonji, zwyciężając w |

na drugiem zaledwie 30. ogólnej puniktacji 62:37, į

Lekkoatletki Polski odniosły ,

wczoraj zwycięstwo nad egzotyczną, 40,92 m., 2) Ceizikowa 35,42 m.

Gdyby nie Wajsówna, to wyjazd Wyniki techniczne są  nastę-j507 cm., 3) Przygórska 491 cm.

do Londynu można było nazwać| pujące: Sztaietę 4X100 m. wygrała Pol-|

nieszczęśliwym startem płci pięk-| Bieg na 60 m. — 1) Walasiewi- |ska w czasie 51 sekund. Japońska |

nej. Jedynie usianowienie rekordu| czówna 7,6 sek.. 2) Watanabe. drużyna miała czas 52,4. i

świata w dysku przyniosło nam

troszeczkę osłody w smaku spowo-

dowanym prze: porażki Walasiewi" |

czówny, która ustępuje już dzisiaj

młodszym siłor: a ustępuje dlatego,

że forma zawodnika nie lubi rozka-

zów, nie lubi ona, jak nią się szafu-

je-na prawo i lewo, a po drugie cho”

roba też chybz powinna coś zna”

czyć.
Nie zagłębiajmy się jednak tak

bardzo w szczegóły przegranej Wa”

lasiewiczówny, bo w danej chwili

chodzi nam przedewszystkiem o wy”

kazanie, że potęgą sportową na”

zwane może byc tylko te państwo,

które posiadać będzie nie jedną Wa-

lasiewiczównę, nie jednego Kusociń-

skiego, Kucharskiego, Wiajsównę,

czy też Heljasza, ale dziesiątki uta-
leniowanych zawodników.

Zawodnicy ci powinni rekruto"

wać się z szerokich mas młodzeży.

Pownne tworzyć się z biegiem czasu

100 m. — 1) Walasiewiczówna

11,8, 2) Watanabe, 3) Orłowska.

200 m, — 1) Walasiewiczówna| na

24,5, 2) Mondralówna,

800 m. — i) Świderska 2:26,6,|Kwaśniewskiej

2) Idota 2:29.

Rzut kulą — 1) Weisėwna 12m. | ski.
9 cm., 2) Cejzikowa 11.23.

Rzut oszczepem — 1) Kwaśniew- | Sy widzów.

ska 40,50, 2) Shinpo 40,32 m. © i

Ruch —,Polonia 3:3.
We wczorajszych meczach ligo";

wych padły następujące wyniki:

Ruch zremisował niespodziewanie z

Polonią 3:3, Warta wygrała z ŁK.S.
2:1, Cracovia pokonała
2:1, Warszawianka zwyciężyła

goń 2:1.
W meczacć o weiście, do Ligi

wygrała 1:0 г L.T.S.G.

 

tową.

 

Rzut dyskiem — 1) Weisówna'

Skok wdal — 1) Japonka Wata,
nabe 521 cm. 2) Japonka Kuzno. grywek o wejście do Ligi rozpoczęła|wypadła słabo.

Podkreślić trzeba, że Walasiewi

czówna wyrównała rekord świata

100 mtr., a Waisówna ustanowiła

nowy rekord Polski w rzucie kulą.
wynik w oszczepie

| jest również nowym rekordem Pol-

Zawodom p:zyglądało się 8 tysię”

Gryf z Torunia pokonał Gwiazdę z! wrażenie,

Warszawy 1:0, a Legja z Poznania

Hapoel zaś w Łodzi wygrał z|%5

Garbarnię | Makab; miejscawą 2:1, a przegrał |

Po- | z Unionem 1:9. co jest sensacją spor“į
|

Tabela mistrzostw piłkarskichWilna

i

Pierwszą serja tego:ocznych roz-,

| się w Wilnie spotkaniem dwuch dru,
żyn kresowyc> W. KS. Śmigły z
MW. K. S. Brześć. |

Wojskowi z Brześcia przyjechali:

do Wiilna wprost z ćwiczeń wojsko”,

wych, co oczywiście nie wypadło im

to na korzyść Drużyna wystąpiła na|

boisko w kompiecie, a uwagę nasie- |
bie zwracał były gracz 22 p. p. ej

: Siedlec, Piec, który był podporą

swojej drużyny.
| Brześć posiada obecnie jakoby
|szereg niezłych drużyn, a na czoło
| wybija się Pogoń, która przed ty-

| godniem bodaj pokonała zespół

(MW. K. S.
! Piłkarze Brześcia zrobili dobre

Świetnie reprezentują się

fizycznie, Są to gracze doskonale

| zbudowanj o sisbej jednak technice

Dowiadujemy się, iż w pierwszej

| połowie września odbędzie się trój:

|bój lekkoatletyczny — о nagrodę
| przechodnią Ośrodka W. F.

Kierownik Ośrodka,

Trójbój Ośrodka

, ŻAKS., WIKS., SMP. i Strzelca.

Pawłowicz, '

 
 

całe pokolenia zawodników. W chce odnowić tradycje tej pięknej

atmosierze rodzin sportowych doj- magrody. Przypominamy, że w ©

rzewač będą metylko talenty, ale Tegoroczna tabela rozgrywek dał" Drukarzowi walkowerem 2 sgtatnich trzech latach zawody nie

również: wzniosłe hasła sportowe,|piłkarskich 0 mistrzostwo Wilna|punkty. |. | dochodziły do skutku, gdyż brakło|

bez których sport amatorski jest| posiada cały szereg poważnych za” Sensacją tabeli jest sianowisko na starcie odpowiedniej ilości za”

tylko pustem f:azesem.
Z pewnem uiepokojem przypatry-

waliśmy sięak«ji prowadzenia spor-

tu w nas w kraju. Niejednokrotnie
na łamach „Dziennika Wileńskiego"

wyrażaliśmy te i inne zastrzeżenia,
że dzieje się nie tak, jas powinno się
dziać.

Najwięcej zastrzeżeń mieliśmy

co do wychowania fizycznego, któ-
-e w sposób zabójczy hamowało
rozwój tego prawdziwego, zawodni-
czo-imprezoweśo sportu. Praca pro”
wadzona była nie fachowo przez lu-
dzi, którzy o sporcie nie mieli nie-
raz zielonego pojęcia.

Oczywiście system
paraliżująco.

Dodać jeszcze do tego trzeba, że

system ujęcia sportu w szkole był
tą drugą przyczyną, budzącą poważ-
ny niepokój.

Kadry zawodnicze malaly, a na-
si. czołowi zawodnicy albo wycofali
się przedwczešuie, albo też nie mo-
gli dorównywać poziomowi zagra-
nicznemu.

działałten

Zaczęto już coś niecoś przebąki- OKA ać я : н : e 3

у оо sunięcie się na czoło tabeli. Naj- Wydatki przejazdu nie opłacają

z przedZ Los Ange"| większą zaletą Drukarza jest] się. Za 2 punkty nie sposób jest pła”

"ak system jeż RZY zreformo- ambicja i młodość. cić koło 200 zł. Czyli za punkt

wać, do czego też niebawem  zabra” Awansowali o jeden szczebel| grubsza 100 z: Sprowadza się to

no. się.
Nasza naczelna władza sportowa,

Związek Związków, wspólnie z

Polskim Komitetem Olimpijskim i
Państwowym Urzędem Wychowania
Fizycznego postanowiły odrodzić
sport polski. Postanowiono większą
zwrócić uwagę na zawodników, na
tych, którzy wynikami swych talen-
tów sportowych mogą przynieść

chlubę Polsce.

Zorganizowano szereg kursów
olimpijskich dla imstruktorów, na
«tóre trafiły tylko wypróbowane si-
ły. Wystarczy powiedzieć, że w sporcie wioślarskim reprezentowane

 

strzeżeń.

Na samym początku podajemy

| kolejność drużyn, a potem przepro”

wadzimy dyskusję.
1) W. K. S. Smigły 22 put.
2) Drukarz 17 pkt.
3) Ognisko 15 pkt.
4j/Z. A, K. S. 10 pkt. *
5) Makabi Wiino 8 pkt.
6) P. K. S. Lida 4 pkt.
1) Makabi Faranowicze 4 pkt.

Nikogo oczywście nie

mistrzem została

razi, że

silna drużyna W.

K. S$. która raz tylko załamała się

na meczu z Makabią, kiedy-to prze”

grała 0:2.

Wojskowi sąjednak nadal bez-

konkurencyjny i tytuł mistrzowski

zupełnie słusznie im się należy.

Wiicemistrzostwo
I spodziewanie

zdobyła  nie-
drużyna Drukarza,

która grała, powiedzmy przeciętnie.

Najlepszym sukcesem: jest wygrana

|3:2 z Ogniskem i remis z 1:1 z Ma-

kabi, Pozatem Drukarz uzyskał kil-
ka walkowerów jak 3:0 z Makabi w
drugiej turze, co zdecydowało o wy”

płkarze Ognisk, którzy z czwarte-
$o miejsca przesunęli się na trzecie
„zaszczytne” miejsce w w. tabeli.
Ognisko w pierwszej turze szło
całkiem niezle, bijąc wszystkie dru-
žyny za wyjątkiem W. K. S. Druga
tura była pechowa. Ognisko z W.
K, S. przegrało 1:8.

Pewną sensacją sportową
zajęcie

jest

czwartego. miejsca przez
Makabią przed Ž. 'A. K. S. Akade-
micy żydowscy nie mniejgrali
ambitnie niż Drukiarz, a w pierwszej
turze bylj bardzo słabi.
szło już nieco lepiej.

W drugiej
W. ostatnim meczu o mistrzostwo Ż. A. K. S. od-

TESTAMENT CORNESA.
W oczach starego Henryka krę- mu jakiejkolwiek przykrości.

ciły się łzy.
Płakał jeden z naipopularniej-

szych sportowców. Płacz Henryka
był wyrazem silnego wzruszenia.
Proszono go, żeby przemówił do mi-
krofonu chociaż kilka słów, ale nie-
stety rozczulenie było tak silne, że
musiano chwil kilka poczekać,

Henryk był jednym z najbordziej
zasłużonych lekkoatletów. Posiadał
on cały szereg pierwszorzędnych re-
kordów, ale niestety karjera jego
zaczynała dobiegać końca. Nieubła-
gana starość kazała Henrykowi za*
pomnieć o dalszych sukcesach, a
żyć tylko przeszłością.

Przychodził „rawie ccdziennie na
boisko. Przebiegał w pięknym sty”
iu trasę, a schodząc z biezni w: lo”
warzystwie sw240 syna. Rozmawiał z
nim zawsze półszeptem i widać by-
ło, że ojciec całą swoją uwagę skie-

Paweł Cornes stał teraz tuż koło! skreślić z, tabe.' rekordów, jego nar

swego siwego wśca Henryka, a obok: zwiska. |
nich zebrała się cała władza sporto-
wa Anglji.

> Młody Cornes całował się z

Do mikrofonu padły nerwowe
słowa reportera.
Opowiadał o kofńicowym przebie-

gu walki. Podawał zebrane prze
chwilą komentarze.

Cały świat
walce, jaka rozegrała się nad brze-| jego, Paweł,
gami Tamizy, Była to walka, jakiej! spadkobiercą wielkiej tradycji spor”

nie pamiętały 1eszcze karly historji| towej.

dowiadywał się o

świata sportowego.
Zapowiedź bicia rekordu świa”

towego. Henryka Cornesa šciągnę-
ia na stadjon tłumy fanatyków lek-
koatletyki.

Rekord Coruesa być ustanowio-

ny przed 15 laty. Historja byta sto-

 
а!

 

Makabi, która zajęła ostatnie miej-

sce wśród drużyn wileńskich, Maka-

bi graia daleko lepiej od tych dru-

žyn, które są przeu ша i możemy

zupełnie szczerze powiedzieć, iż ta”

ikabi, Wynikio, to spowodu przyzna”

nia szeregu walkowerów. Wpiątała |

się tutaj sprawa finansowa, zawie”|

szenie Miakabi itd, Jakoby piikarze|

makabi mają złożyć w tej sprawie:

protest. Nie wyobrażamy jednak, by

mogli już teraz wyjść jakieś przesu”

nięcia.
Na ostatnich

kroczą marade:zy, którzy n

grali absolutnie żadnej roli sporto-

wej. Są to, niesiety, aż 2 drużyny

prowincjonalne, które chciałoby się

przygarnąć do siebie, ale drużyny

te nie stoją jeszcze na odpowied:

niem poziomie, by gra z niemi mo”

gła mieć jakąkolwiek sensację spor”

tową.

Jak P. K. S. Lida, tak tez i Ma-

kabi z Baranowicz były balastem

iegorocznych rozgrywek.

ostatecznie do fikcji, a fikcja ta jest

tem gorsza, że drużyny prowincjo

nalne nie uważały za stosowne po”

kazywać się w Wilnie na meczach

rewanżowych.

Tłumaczy się to stanem opłaka-

nym drużyn pitkarskici, które dla

dobra sportu kresowego winne wy

zbyć się chorobliwej ambicji, wyco*

fując się z A. klasy drużyn wileń-

iksich, tworząc dobrze zorganizowa”

my podokręg. Można przecież wciąś”

nąć do podokręgu szereg' istnieją”

cych drużyn w Mołodecznie, Świę-

cianach, Wiołkcwysku itd., a wów-

czas praca będzie bardziej wydajna.

D 

družynowy.
klub wystawia družynę po 10

„W zawodach sa również pewne mi- |

belka wypadła krzywdząco dla Ma” nima, o ktėryc'. można dowiedzieć,
; się w Ośrodku.

| Estonji

dwuch miejscach! wziąć udział w Warszawie w roz”

ie ode-| grywkach o mistrzostwo Poiski.

wodników.

szym rzędzie zareagować młodzież

zawodnicza. Ci którzy czują się na,

siłach niech staną na starcie organi” |

»owanych specjalnie zawodach, a

spełnią swój społeczno-sportowy |

obowiązek.

Młodzież powinna dać się PO“)

znać, a będzie wówczas otoczona,

specalną opieka władz sportowych.

Pamiętajmy, że nad wynikami;

sportowemi trzeba długo, długo pra”|

WS sz ————-———————————————

Polska wygrala z Japonją 6237) W.K.S. (Smigly) — W.K.S. (Brzešc) 3:1
Mecz o weįšcie do Ligi.

gry, która na tle żywej śrywilnian

Pechowy dzień mi.ał bramkarz

Brześcia Kazimierczak, który bez-

darnie puścił dwie pierwsze bramki,

+ bramki te zadecydowały przecież

o przegranej gości. Sytuacja przed-

stawia się w ten sposób, że Kazimier

czak, będąc zastawionym przez be-

ków swoich nie widział piłki, do któ-

rej wybieg w feralnych dla siebie

minutach 5 i 23 oczywiście, że piłka

znalazła się raz i drugi raz w bram-

ce,
Nie są to jednak cenne goale, któ-

-e nie mogą konkurować ze zdoby-

wanemi nieraz w pocie czoła bram-

kami, a nam jako gospodarzom i za-

interesowanym w rozgrywkach O

wejście do Ligi może więcejniż

Brześć, nie wypada bić huczne bra-

W. F.
roku trójbój ten będzie cieszyć się

powodzeniem. Na starcie powinni

stanąć zawodnicy A. Z, S., Ogniska,

 

Do zawodów dopuszczani są za”

jczyka.
do nieco poważniejszych  rezulta-

iów.
Miejmy nadzieję, że zasoby ог-

ganizowane pod hasłem „szukajmy

olimpijczyka” dadzą nam aktywny

bilans pracy, która procentować bę-

dzie na wszystkich boiskach spor:

towych, a Polska flaga zawiśnie na

| zwycięskim maszcie olimpijskim.
Jarwan.

 

wa. Było przecież zgóry wiadomem,

że mecz wygramy, bo trudno było

przypuszczać, żeby w Brześciu zna-
lazła się drużyna o lepszej renomie

od W. K. S. wileńskiego
Wilnianie grali starannie, ale nie

dopisały nerwy. Słówko powiedzieć
trzeba o Zbroji który bedąc najlep”

szym graczem w ataku spartolił kil-
ka zdawałoby się swietnych momen*

tów podbramkowych,
Najlepszym xa boisku był w dal-

szym ciągu Wysocki, który pracował

nietylko za siebie, ale i za mnych, a
zwycięski wynik 3:1 w dużej mierze

mu się należy w zasłudze.

Nieźle zaczyna już grać młody
bramkarz W. K. S. Czarski, który
wczoraj prócz szczęścia (a to wielka

zasługa indywidualna bramkarza)
miał jeszcze kilka przyzwoitych
chwytów. Zwłaszcza ten w końcu
pierwszej połowy gry w* lewym gór”

mym rogu, gdy piłka leciała wprost

do siatki. Czarski powinien pamiętać
również o nerwach, grając przytom-

nie, powiedziałkym z zimną krwią.

Pomoc i obrcna grały przeciętnie.
Wyróżniał się Wysocki,

Linja ataki miała swój słaby wodnicy C i B klasy, a więc kadra

| najmłodsza. Zawody mają więc cha”

rakter propagandowy. |

Trójbój drużynowy ma

piękną tradycję W latach 27 i 28

| zwyciężały zespoły A. Z. S., a po”

swoją |

dzień. Wystawiono na skrzydełko

Połobińskiemu. który grał w tym ro”

| ku pierwszy swój poważny mecz.

! Gra rozpoczęła się pod znakiem

' przewagi wilniun. Piłkarze Brześcia

|w pierwszych minutach nie mogli

Zaznaczamy, że jest to trójbój. tem nagroda przeszła do S, M. P. i opanować boiska, a i zapoznać się z

Każdy . poszczególny Sokoła. Przez kilka zaś lat ostat-

ludzi. | nich stała ona w Ognisku bez użytku.

Warto żeby kluby rozpoczęły

'reningi, a w połowie września mieć

| będziemy piękną rewję młodych

Trzeba przypuszczać, że w tym lekkoatletów.

Tenisiści Estonji wyjechali do Warszawy.
Polska Agencja Telegraficzna po”: żeli faktycznie w Warszawie gościć

dała wczoraj w biuletynie sporto-

wym, że reprezentacja tenisowa pań łoby się w sposób planowy i rozważ”

Tallina, by|ny przeprowadzić korespondencję zwyjechała z

' będą tenisistki Estonji, to może uda-

tenisistkami Esżonji, które inogłyby

przyjechać w drodze powrotnej do

Zwracamy uwagę na iaki, że je-| Wiilna. <

KARTKA Z NOTATNIKA LEKKOATLETY.
— W Helsingforsie odbyły się za” dzie

wody lekkoatletyczne, na których międzynarodowej

osiągnięto szereg doskonałych wy”, atletycznej.

ników. Interesujący nas specjalnie. dzie inż. Znajdowski,

bieg na 5000 m. zakończył się zwy”

cięstwem  Salminena
14:57,8. Drugi zkolei Virtanen miał
czas 14:38,2; 3-ci Askola uzyskał

14:39,1; 4-1y Letko osiągnął 14:39,5.

Jedynie 5-ty Lamsa miał gorszy czas

od Kusocińskiego 14:58,4. Bieg na
1500 m. wygrał Matilainen w czasie

ai
jęli Larva i Sarkama w jednakowym

czasie 3:58,4.

w

57,5. Drugie i trzecie miejsce za-

— Syring, znany długodystanso-
wiec niemiecki, „nabawił się” zapa”
lenia tkanki kostnej i przez dłuższy
czas będzie musiał pauzować. Obec-
nie Syring przebywa w szpitalu.
— Urzędowa agencja niemiecka

.N.B. podaje że rewanżowy mecz
'ekkoatletyczny pań Polska—Niem-
cy odbędzie się definitywnie dn. 29
czerwca 1935 ;.
ten, jak wiadomo, odbywa się o pu-
har min. Lipskiego. Obecnie puhar
znajduje się w posiadaniu Niemek.

w Berlinie.

— W dniach 28 i 29 bm. odbę-

уКога”,

Stary Cornes był dumny z tego, | Urwały się słowa.

że młodzież dzisiejsza nie może,znów  zmarszczona twarz
atlety,

Armja młodych
„zanowala mistrza Cornesa,
wając go swoimi ojcem.

zawodników
nazy* |

Miało się wrażenie,

Mecz

A S A KONET KINO SLI KO II i iT IT TI

1 sportowy
Spoważniała by walczyć ze swoim

że Henryk|
Cornes chce się naradzić z synem rodzinę Cornesów, by wątpić w ich

nad czemś bardzo ważnem, ale nie- słowa.
„stety obecność tłumu widzów i mi-|

Tłum prosił o parę słów. Repor"; krofon nie pozwala mu porozumieć

ter trzymając w ręku mikrofon bła-, się.

gał go by zechciał przemówić do Była to maia chwila namysłu

słuchaczów, ale stary Cornes mówić| Nie wszyscy może ją dosłyszeli, bo

jeszcze nie mógł. j oto stojący bez kapelusza na boisku

Było dlań widocznie najwięk-|Henryk Cornes postąpił dwa kroki

czem szczęściem, że to właśnie syn| ku trybunie i tak jak myśliwy staje

 

Twarz Cornesa rozpogodziłą się,

oczy zaczęły błyszczeć słońcem.

Ucichli wszyscy.
Mistrz starego rekordu drżącym

głosem zdobył się na wypowiedze-

nie kilku słów. į

 

„Radość moja dzisiaj jest więk-| że jest to tylk. zwykły żart, ale

Zgłaszam próby pobicia
Pawła Cornego mego syna”.

Myślano, że stary Cornes oszalał, |

Do mikrofonu padły słowa.
„Za miesiąc stanę na bieżni

a nie kto inny stał się) w chwili strzału — tak samo Cor"
nes zmierzył przenikliwym, stanow*
czym wzrokiem swego syna, w któ-
rym poczuł rywala.

rekordu »0wuje ną syna, który wiedząc, że| sunkowo krótka, bo nikt nie mógł
jest nadzieją ojca, nie chciał zrobićzdobyć się na, większy wysiłek

| sza, od radości z przed 15. lat, śdy ; gdy następnego dnia wszystkie ga-

Ina tej samej bieżni ustanowiłem re- zety Londyńskie podały, że za mie-

się w Sztokholmie kongres
federacji lekko-

Deiegatem P.Z.L.A. bę-

— Na lekkoailetyczne mistrzo-

czasie|stwa Europy, które się rozpoczną 7

września w Turynie, Polski Związek

Lekikoatletyczny zgłosił Biniakow-

skiego (na 200 i 400 m.), Kuchar

skiego (na 800 į 1500 m.j, Kusociń-

skiego (na 1500 i 5000 m.), Heljasza

k(ula i dysk), Luckhausa (trójskok),

Pławczyka (skok wzwyż) i Nowaka

(skok w dal). Eliminacyjne zawody

odbędą się w CIWF dn. 29 bm.
— Znany działacz sportowy inż.

Tadeusz Kuchar został wybrany wi-

zeprezesem Polskiego Związku Lek-

koatletycznego na miejsce majora

Szkolnikowskiego, który niedawno
vstąpił ze swego stanowiska.

—Kusociński ma startować dn.

23 bm. w Hielsu:gforsie na zawodach
Helsingin Polis. Walasiewiczówna i
„Wajsówna zaproszone zostały na za-

wody w Amsterdamie dn. 26 bm.

a do Berlina prawdopodobnie na

azień 28 bm. 4ańkze, dosa, 6. liwa NA

!siąc ojciec Cornes stanie na bieżni,
synem, nikt

lekko- już nie wątpił, że pojedynek ten
dojdzie do skutku.

Trzeba byłe zresztą dobrze znać

Pojedynek zapowadał się sensa-
cyjnie. Miistrz zodziennie chodził na
treningi, a znawcy *wierdzili, że
|wkrótce znajdzie się już w dawnej
iormie i że będzie mógł za kilka dni
spróbować pó,ść na czas.

Londyn interesował się każdym
krokiem Corncsa. Gazety pisały
nietylko o jego treningach, ale o
wszystkich szczegółach życia. Sła-
wa Cornesa rosła z dnia na dzień,

Syn przeczuwając, že „stary“

może mu zrobiź niespodziankę, nie
chciał lekceważyć zapowiadającego
się startu, trennjąc daleko więcej
niż zwykle.

Dochód z iruprezy .niał pojść na
fundusz olimpijski prze! wysłaniem
zawodników no Igrzyska.

Któregoś dn:a w: ostatnim tygod-
 

przeciwnikiem.
Okres zapoznania trwał wyjątko”

wo długo, bo całą niemal pierwszą

połowę meczu.

, Z winy bramkarza i obrońców

| Brześcia wilnianie w 5 minucie bez
\

Й

| większego trudu zdobywają przez

| Naczulskiego rierwszą bramkę, a

potem w 23 z podobnej sytuacji strze

j la Pawłowski.
Do przerwy wynik brzmi 2:0 na

korzyść wilnian
Po zmianie stron sytuacja ulega

calkowitej zmianie. Gra jes. pełna

ciekawych momentów, a tempo me”

czu podnosi się do temperatury o 20

procent,

Można powiedzieć, że druga ta

połowa była walką równorzędną.

Najlepiej o tem mówi sam wynik re-

misowy 1:1, który jest pełnym sukce-

sem piłkarzy Brzešcia wśrod któ-

rych wyróżnił się z ataku Wysokiū-

ski (środek) i Gierasz na lewem

skrzydle.
Bramka dla Brześcia została zdo”

byta przez Aleksiuka w 18 minucie,

a ostateczny wynik meczu ustalił w

22 min. Naczulski. e

Pierwszy więc ten mecz o wej”

ście do Ligi zakończył się zwycię-

stwem Wilna. Miejmy nadzieję, że w

przyszłych meczach pójdzie nam

jeszcze lepiej.
Rewanż z Brześciem będzie nale-

zał do meczów trudnych do wygra-

nia, a przecież wilnianie grać będą

na obcem boisku.

Na zakończenie o porażeniu po”

wiem, że z drużyną W. K. S. wygrać

„est trudno, a przegrać wstyd, dla

tych, którzy mają piękne aspiracje

sportowe wejścia do Ligi.

Mecz wczurajszy sędziował do-

brze p. Frank, 
DdTAETASTE EASATI

niu przed startem Henryk Cornes

wrócił wcześniej do domu. Syna

jeszcze nie było. Czuł się bardzo

zmęczony.
Położył się, a przeczuwając coś

złego, na kawałku papieru napisał

kilka słów.
„Zwyciężać

twą,
Umieram...

Nie stanę już więcej na starcie...

Pawle — urmniej szanować cudze

rekordy.
Zachowaj tradycję sportową

dziny Cornesėw““.
Stary Cornes umarł
Słowa jego jednak podziałały jak

elektryczność.
Testament ifenryka Cornesa za*

chowano w akiach klubu sportowe*
$0, a młodzież angielska powtarza
słowa ,„— umiej szanować cudze re*
kordy”.

nie jest rzeczą ła-

ro”

Jarwan. 



-—————

KRONIKA.
Początek roku szkolnego.

W] ciągu soboty i niedzieli od-
bywał się zjazd młodzieży szkolnej
do Wilna. Pociągi kolejowe daleko”
bieżne były nie:wykle przepełnione.
W autobusach międzymiastowych
sównież panowzł niezwykły ścisk.

Wygląd ulic wileńskich zmienił
się od: niedzieli radykalnie: wszędzie
widać rumiane, uśmiecbnięte twarze
młodzieży szkolnej.

Dziś rozpoczyna się rok szkolny
tradycyjnem nabożeństwem na in-
tencję pomyślnych nauk w ciągu
roku.

W. związku z nowym rokiem
szkolnym 1934—35 wydało Minister-
stwo Wyznań Religijnych i Ośw.
Publ. szereg zarządzeń.

Na początku roku szkolnego we

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Pomorze, Wielkopolska, Polska
Środkowa, Wyżyna Małopolska, Pod-
hale ; Tatry: wzrost zachmurzenia z
możliwością deszczów począwszy od
północo-zachodu kraju Nieco cie”
plej. Słabe lub umiarkowane wiatry
z południorzachodu i zachodu.

Pozostałe dzielnice: naogół jesz-
cze dość pogodnie i ciepło przy sła*
bych wiatrach zachodnich, poczem
wzrost zachmurzenia,

DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:

Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego

Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. $-to Jań-

ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenhxu-

zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --

ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz

wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-

Snipiszek.

URZĘDOWE.

— P. minister rolnictwa w Wil-

nie. Wczoraj zrana przybył do

Wilna minister rolnictwa Poniatow-

ski. P. minister zwiedził teren Tar-

gów Futrzarskich, zapoznając się

dokładnie ze wszystkiemi ekspo"

sratami. Wieczorem minister Ponia-

towski opuścił Wilno.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

— 9 protokułów za handel wdnie

świąteczne. Organa poiicyjne w cią

gu dnią wczorajszego sporządziły

įonownie 9 protokulėw za pota-

jemny handel w dzień świąteczny.

(Wszyscy nieuczciwi kupcy zostaną

przykładnie ukarani przez władze

administracyjne.

[ELU

 

wszystkich szkołach średnich i po”
wszechnych odbędą się pogadanki
o ś. p. min. Bronisławie Fierackim.

inspektoraty szkolne rozdzielić mają
wszystkim szkoiom broszury o Ś. p.

| min. Pierackim, które posłużą za te-
mat do wygłoszenią odczytów.

Ministerstwy Oświaty oddało do
druku nowy program nauczania dla
szkół średnich o typie 4:klasowym.
Mimo, że reforma obejmuje narazie

tylko 2 klasy, opublikowany zosta-
nie zmieniony program nauczania

we wszystkich klasach szkół nowe-
go typu.

Nowe programy dla szkół po”
wszechnych mają również ulec zmia-
rie. Odpowiednie instrukcje będą
w najbliższym czasie rozesłane.

SPRAWY PRASOWE.
—Konfiskata „Dziennika WiL*

Numery sobotni i niedzielny naszego
pisma zostały skonfiskowane: so
botni za jeden z ustępów „Przeglądu
Prasy', niedzielny za ustęp ze spra”
wozdania sądowego. Po konfiskacie
wydaliśmy nakłady drugie.

SPRAWY SANITARNE.
— Epidemja czerwonki, Ostatnio

1a terenie miasta zanotowano dość
liczne zachorowania na czerwonkę.

W] związku z tem władze sanitarne
przedsięwzięły szereg środków za-
pobiegawczych, zdążających do zli-
kwidowania epidemji w zarodku.

SPRAWY SZKOLNE.
— Gimnazjum im. Filomatów i

Liceum Gospodarczo-Społeczne im,
Filomatów przyjmują zapisy codzien-
mie od godz. 10—2 (ul. Żeligowskie-
go 1—2). Kandydatki do Liceum Go-
spodarczo - Społecznego muszą się
wykazać świadectwem ukończenia
6-ciu klas szkoły średniej.

Gimnazium dla Dorosłych
Humanistyczne Koedukacyjne z od-
aziałem matematyczno - przyrodni-
czym im, Ks, Р. Skargi w Wiinie, ul.
Ludwisarska 1, przyjmuje wpisy ucz-
iiów (uczenic) od lat 18 na rok
„zkolny 1934/35 do kl. I ; II nowego
ustroju oraz klas: V, VI, VII i VIII
starego typu.
2czynna codziennie od

godz. 16 m. 30 do 19.
Początek roku szkolnego dnia

20. bm.
SPRAWY ROBOTNICZE.

— Zatargį o płace w Teatrze
Letnim, Wczorajsze przedstawienie
w Teatrze Letnim w ogrodzie po" Bernardyńskim rozpoczęło się ze

PREMJERA. Walka o prawo do miłości. Najsłynniejsza gelazda ekranów całego świata

JEAN HARLOW i CLARK GABLE w czarujscym filmie

PLATYNOWA BLONDYNK
Nad progrem: Atrakcje.

ннн—-—
DZIENNIK MIEENSKI

Plaga ulic wileńskich.
Żebractwo wciąż wzrasta.

Plagą ulic wileńskich są żebracy. ziem północno-wschodnich. Takich
Tutejszy żebrak nie czeka, aż ktoś| żebraków wspomniany komitet we-
mu ofiaruje jaimużnę, a napastuje|spół z policją wysiedlają poza obręb
przechodnia i w natarczywy sposób| miasta, odstawiając do ewentual-
domaga się datxu. nych miejsc poprzedniego zamiesz-

Niezależnie od dorosłych, żebrzą|kania.
także i dzieci. Ponieważ uprawia-| Najgorsze fednak, że żebractwo
nie żebraniny przez małoletnich jest| szerzy się wśród wilnian. Z takimi
surowo karane uprawiają one swój] trudniej walczyć, bo nie można ich
proceder najczęściej pod maską| wysiedlić, a jednodniowy lub dłuż-!
sprzedaży gazet brukowych lub|szy areszt nie robią na nich wiel-
kwiatów sezonowych czy wreszcie| kiego wrażenia.
cukierków. Jak wykazuje statystyka Komite-

Ilość żebrzących dzieci ostatnio| tu Pomocy. Biednych, w miesiącach
zmalała. Wpłyuął na to okres letni, | czerwcu i lipcu przybyło około 12
kiedy opuszczoiue dzieci bez żebra”| osób, które żebrały na ulicach mia-
niny mogą zarabiać. sta. Niewiadoma jest liczba żebra-

Natomiast z żebractwem osób| ków w bieżącym miesiącu. W. każ-
starszych i starych jest o wiele go-| dym razie należy przypuszczać, że
rzej, bo ilość ich, mimo okresu let-| wzrost będzie jeszcze większy.

  

 

niego, miast zraaleć, jak to normal- m. r. s.
mie działo się w latach poprzednich,
zaczęła ustawicznie wzrastać. 06466

Społeczny Komitet Pomocy Bie- 6006006
dnym, prowadzący niezmordowaną "WYPADKI.
walkę z żebractwem na terenie na-
czego miasta, szukając przyczyn po”
wstania tego ziawiska, ustalił szereg
ciekawych momentów. Oto, jak się
ukazuje, obecnie, latem, kiedy jesz-
cze w polu trwają prace, wielu wło-
ścian porzuciło swoje gospodarstwa,
nawiasem mówiąc b. małe i przyby-
io do miasta, by żebrać. Jest nadto
moc włóczęgów. nigdzie nie meldo-
wanych, którzy przybywają z terenu

— Przypadek motocyklisty. Wczo-
raj przy ul. Mickiewicza koło Banku
Polskiego szybko jadący motocykli-
sta Abram Manel na skutek po-
sliźnięcia się kuła uległ katastrofie
: doznał ciężkiego obrażenia głowy
i rąk. Manel został odwieziony do
szpitala św. Jaxóba.

KRONIKA POLICYJNA.
— Echa dramatu na Antokolu. Jak się

dowiadujemy, jedna z ofiar przy ulicy An-

tokolskiej 104, Felicja Graczykowa, która

' została ciężko zraniona przez swego ko-

chanka Zaborowskiego, w dniach najbliż-
szych opuści szpital. Lekarzom po szczęśli-

wie przeprowadzonej operacji udało się ją

uratować, chociaż narazie nie przypuszcza-

no, że Graczykowa wyżyje z otrzymanych
ran.

— Policyjny posterunek na Targach.
W celu zapobieżenia kradzieżom ra terenie

Targów Futrzarskich, w dniu wczorajszym
zainstalowano na Targach stały posterunek
z III komisarjatu w składzie 3 posterunko-
wych na czele z vrzodownikiem.

— Wczoraj dokonano 7 kradzieży. Na

terenie m. Wilna w ciągu dnia wczorajszego

dokonano7 kradzieży, z czego największą
była kradzież na sumę 100 złotych. W

związku z temi kradzieżami aresztowano

‚ 6 złodziei, których osadzono w więzieniu

centralnem.

— Bójka. W. szkolę tańców przy ulicy
Niemieckiej 19 wynikła bójka. 4 pijanych
uwanturników zakłócało spokój. Policja po-

łożyła kres awarlurze, zatrzymując czte-

rech napastników.

 KDRAKOAAWAAONAANTOTYO LOKOWANA
„lzy w bony jałmużnicze „„Caritasa“

iąż zaopatrzyłeś się?

 

  

znacznem opóźnieniem, ponieważ
personel techniczny tego teatru za-
groził strajkiem z powodu niewypła-
nia należnych personelowi poborów.
Po dłuższych pertraktacjach doszło
do 'porozuniienia 'i przedstawienie
odbyło się normalnie, !

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Rada gminy żydowskiej ma

być rozwiązana  Jalk się dowiaduje-
my, na najbliższem posiedzeniu gmi-
ny żydowskie: 'ma być powzięta
uchwała w sprawie rozwiązania
Rady gminy żydtowskiej. Zaznaczyć'
należy, iż kadencja gminy żydow-
skiej upłynęła przed dwoma laty.
WI związku z tem do władz admini-
stracyjnych ma być złożony odnośny
memorjał z żądaniem rozpisania no-
wych wyborów į

RÓŻNE.
— Podziękowanie. Rada Centralna Wil.

T-wa Męskiego Św. Wincentego A Paulo

niniejszem gorąco dziękuje Szan. Zarządo-

wi, Dyrekcji i Pracownikom Wileńskiego

Prywatnego Banku Handlowego w Wilnie

za łaskawie złożoną ofiarę w sumie zł. 50,90

na rzecz I Konferencji T-wa zamiast wieńca

ra grób ś. p. Eljasza Matwiejewa.

  
 

 

Ordery i
Dla osobistości, która zasłużyła

się dla Sowietów istnieje cała hie-
iachja orderów i odznaczeń. Rząd
sowiecki udzieia następujące orde-
ry: order Lenira, order Czerwonego
Sztandaru, order Pracującego Czer-
wonego Sztandaru i order Czerwo-
nej Gwiazdy.

Order Lenina udzieia się tylko
га nadzwyczaj:ie zasługi a nagra-
dzane są nim rożne osoby ; organi-
zacje z dziedziny nauki, sztuki, prze
mysłu, rolnictwa itp. Z pośród do-
tychczas odznaczonych orderem Le-
nina wymienić należy: kierownika|
sławnej wyprawy łamacza lodów
„Czeluszkina“, prof. Schmidta, do-
wódcę pierwszego sowieckiego
stratostatu Prokofjewa,  dyploma-
tyczną przedstawicielkę ZSSR w
Szwecji Kołłątajową, zastępczynię
iudowego komisarjatu oświaty
RSFSR Krupską, najlepszego robot-
nika metalowego Donieckiego za-
głębia Izotowa. profesora medycyny
Zbarskiego, akademika Czaplygina,
budowniczego elektrycznej centrali
ma Dnieprze +kademika Wintera,
ludowego komisarza sprawiedliwo-
sci RSFRS Kaylenkę, amerykań-
skich mechaników okrętowych
Wiliama i Arnistada, którzy brali
udział w akcji ratunkowej dla Cze-
РОаЕа О CACKAаРО РСа Т КЕЛЛАЬ TESTIET TAS

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.

fowtórzenie sensacyjnej komedji wiedeń-

gkiej „Gotówka”, ra której publiczność do-

skonale się bawi.

Jutro o godz. £ m. 30 w. „Gotówka”.

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Dziś po
raz 25-ty operetka „Orłow* po cenach pro-

pagandowych od 25 gr. Będzie to zarazem

ostatnie przedstawienie tej ulubionej ope-
retki,

Jutro wraca na repertuar ostatni sukces

sezonu „Ptasznik + Tyrolu".

Polskie Radjo Wilno
Poniedzialek, dnia 20 sierpnia,

6.30: Pieśń. 6-25: Muzyka. 6.38: Gimna-
styka. 6.53: Muzyka. 7.05: Dzien. por. 7.10:
Muzyka. 7.20: Chwilka pań domu. 7,30:
Rozmaitości, 11.57: Sygnał czasu. 12,00:
Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.50: Przegląd
prasy polskiej. 12.10: Koncert muzyki lek-
kiej z Ciechocinka. 13.00: Dzien. poł. 13.05:
Muzyka romantyczna (płyty). 14,00: Wiad.
gosp. 16.00: Wesoła audyuja muz. 16.45:
Muzyka popularna (płyty). 17.00. Audycja
dla dzieci 17.15: Koncert kamer. 17.45:
Recital śpiewaczy. 18.00: „Powrot do rę-
kodziela“ — pog. 18,15: Karnawał zwie-
rząt — Saint Saensa (płyty). 19.15: „Pod-
chorąžėwka“ — aud. żołn. 19,40: Orkiestra
Jacka Hyltona (płyty). 19.50: Wiad. sport.
19.55: Wil. komun. sport. 20.00: Myśli wy-
brane. 20,02: „Świat z wysoka”. 20.12: Mu-
zyka lekka, 20.50: Dzien. wiecz. 21.00:
Transm. z Gdyni. 21.02: Codz. odc. pow.
21.12: Koncert muzyki popularnej. 22.00:
Wybuch wojny. 22.15: Muzyka lekka. 23.00
—23.05: Kom. met,

odznaczenia w ZSSR.
ljuskinowców, i szereg innych,

Orderem Czerwonej gwiazdy od-
znaczani są osobistości wojskowe i
cywilne za spezjalne zasługi w dzie-
ie budowania ochrony państwa i za
waleczność. Odznaczeniem tem od-
znaczeni zostal: niektórzy budowni-
czowie kanału pomiędzy Bałtykiem
a Morzem Biaiem, znany polarny
badacz Ustakow, towarzysz jego
Petrow, lekarz wojskowy Madritow
i szereg innych pracowników w lot-
mictwie i przessyśle lotniczym, jak
Niekrasow, inż Połoski i in.

Order Czerwonego Standaru o-
irzymują osoby + oddziały wojskowe,
które dały dowód męstwa i ofiarno-
ści. Ludowy komisarz wojny Woro-
szyłow odznaczony został już czte-
rema orderami Czerwonego Sztan-
daru.

Order Pracującego Czerwonego
Sztandaru otrzymują osoby, które
położyły znaczniejsze zasługi w ad-
ministracji państwowej i wogóle
działalności publicznej. Wśród od-
znaczonych tyn: orderem jest znany
kompozytor IppolitowrIwanow, arty-
ści Teatru Akademickiego ZSSR te-
nor Sobinow i sopranistka Njeżda-
nowa, profesor matematyki Kyse-
lew, i in.

Wszystkie sowieckie ordery ma-
ją tylko jedną klasę, Za nowe czyny
godne uznania odznaczone poprzed-
nio osoby mogą uzyskać nowe orde-
iy tego samego znaczenia lub ordery
© znaczeniu większem.

Odznaczeni korzystają z specjal-
nych praw i przywilejów. Są naprzy-
kład uwolnieni od płacenia podat-
ków osobistych i dochodowych,
otrzymują specjalną remunerację,
otrzymują bezpłatne bilety kolejo-
'we j okrętowe dwa razy do roku,
korzystają z ulg przy płaceniuczyn-

|

 
„szu itp.

Niedawno saprowadzono nową
formę odznaczeń, Odznaczonym
przyznaje się tytuł „bohatera Związ-
ku Sowietów". Tytuł tenudzielany
jest za osobiste i kolektywne zasłu-
gi dla państwa, o ile zasługi te mają
charakter bohaterstwa.
Z innych fornt odznaczeń zasługu-

je na uwagę „Honorowa broń rewo-
'ucyjna”, „Honorowy ' czerwony
sztandar rewolucyjny” i „Honorowa
rewolucyjna wojskowo -marynarska
flaga". ' оВН

© Rząd sowiecki ustanowił równie
"honorowe nazwy, jak „bohater pra-
cy', „zasłużony działacz naukowy,

"techniczny, artystyczny, sportowy”,
' nazwy ludowych artystów. Tytuly
jte udzielane są za specjalne zasługi
| w poszczególnych dziedzinach życia
| publicznego.

 

Ceny niskie.

 

И
ПО.ДСЕ i DZIECI! WSZYSCY na film dla WSZYSTKICH!

"BAROUD"
Dziś egzotyczny film wschodni

Wilne, Mickiewicza 5.

 

 

„AO
Mickiewicza 22

Ceny od 25 gr.

Dziś pod zrakiem humoru.

Coś częgo jeszcze nie było!

Sztandarowy flm p. t. „DZIE

Sensacja w nadprogramie.

 
Dziś! Ceny od 25 gr.
ginka, fcx, hluss, wojna, miłość, śpiew, hunor, tańce.

TEATR

KINO- REOJA
LUDWIKA ŻYCKA.

w rol.

I tańcami z udziałem całego zespołu. Zespół muz. |. Borkuma.

OCZAMI DZIECKA.
Kartka z pamiętnika.

O, jakże to dawno byłol
Siedem i coś dziesiątków lat te-

mu. A wtedy ja, jeszcze i swoich pal-
ców na jednej rączce policzyć nie
umiałam.

I później nie nauczyłam się licze-
nia wogóle, choć życie dawało mi
ciągle lekcje bardzo mocne. Utyski-
wali nad tą moją tępotą ci, którym
© mnie chodziłc. Ja — wcale nie.
W dużym kujecie, gdzie opisałam

moje dzieciństwo, znajduję fakty i

iakciki, wykazujące jakiemi droga”

mi wchodziło we mnie poznanie
świata fizycznego, i w jakiej postaci
przeobrażone we wrażenia, wybu”.
chało nazewną rz uczuciem.

Tutaj zajmę się tylko temi, —
które odnosiły się do jednej z wielu
rzeczy dla mnie niepojętych, niezro-
miałych wtedy. — Człowiek wie-
kuiście buntuje się przeciw niezro-
zumiałości, a moje, wówczas cztero”
letnie i pięcioletnie dla czego? było
dziecięcym buntem duszy, nie dają-
cej sę uspokoic wobec ciągłych no-
wości, które na mnie spadały,

Pierwszą nowością dla. mniebyła

jakaś długa, diuga jazda powozem i

 

osiedlenie się w jakimś innym domu.
Tu, wszystko wydawało mi się ład-
nem, bo mniejszem, i tylko niena-
wiść moją budziiy niziutlkie sztachet-
ki bronzowo pomalowane, które
mnie oddzielały od długich klom-
bów z kwiatami, Niewolno mi było
wchodzić za te sztachetki, i niańki z
wielkim krzykiem wynosiły mnie
„tamtąd, ile razy zdążyłam tam się
wkręcić. To też pamiętam raz ra-
xdość swoją, gdy zobaczyłam, że je-
den słupek z gałką się przewrócił.
To był mój pie'wszy w życiu wróś,
bo oddzielał mnie od kwiatów, w
które tak lubiłam zatapiać oczy i
nos.
A wszystko co mi się podobalo

uważałam za swoje i nikt nie powi-
nien był tego wzbraniać,

Inaczej, umiałam narobić takiego
wrzasku, że niańki i mama i babu-
nie musiały dłuśo mnie uspokajać i
„umoralniać”.

Wogóle musiałam być berbeciem
dokuczliwym, gadatliwym, ciekaw*
skim, wścibskim i mnóstwo drama
tów ówczesnego mego życia znajdu-

ję w swoim pamiętniku.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI

 

 
jakąś robotę do wykonywania. Tem
pierwszem mojem zajęciem było wy”
ciąganie nitek ze starego płótna.

Mama, babunie obie niańki, robi-
ły to samo i przed każdą leżała duża
kupka nici, które się nazywały szar”

pie. Aa

Mnie nie udawała się ta robota:
mitki się rwały, gałganek wykręcał
stwo krwi. INa co ta krew się leje,
sić starszych o „poprawianie'. Nie-
cierpliwiły mnie te szarpie, a gdy
nudziłam wszystkich pytając na co
to, dla czego, komu to potrzebne?—
mic mnie nie odpowiadano. Uchwyr
ciłam tylko z rozmowy starszych, że
takich szarpi trzeba komuś bardzo
dużo, bo gdzieś przelewa się mnó-
stwo krwi. Na co to krew się leje,
to już mnie nie bolało, bo pamięta”
łam, że gdy kizdyś ukłułam się igłą
i kropelkę krwy zobaczyłam na swo”
im paluszku, to przyszedł ojciec,
wziął mnie na ręce, nosił po pokoju,
powtarzając „biedna maleńka” i to
jmmie uspokoiło. Więc i tam przyj”
„dzie jakiś ojciec, i krew przestanie
| się lać, i nie będzie boleć, i tych
| szarpi nie trzeba będzie robić.
| - Oprócz gniewów i krzyków, czę”
sto odczuwałam zachwyt. Bywało

nazwać 4 nie umiałam. Tylko czu” |
iam, że gdzieś, gięboko w serduszku
jest czegoś pełno... dużo... dużo. |

Czasem w po':oju promień słoń-
ca na ścianie,
obejmowałem m: :, dziwiąc się, że|
ani on, ani słońc - nie mieszczą się w,
moich rękach. Czzsemwydmuchując |

bańki mydłane, oczami wchodziłam |
do tęczowej kuli i starałam się my-
śleć jak też tam chodzić i mieszkać
będę.

A gdy babunia opowiadała mi le-
gendę o biednej dziewczynce, zabłą”
kanej w lesie, która modliła sięi
doznała cudu, że z każdym „Ojcze
nasz' wykwitała z jej ust róża różo”
wa, a z każdą , Zdrowaš Maryja“ —
róża biała i kwiaty ścieląc się po
ziemi pokazały jej drogę — wtedy
powiedziałam sobie, że i ja — tylko
po różach chodzić będę. Ta iegenda
wydała się mi tak piękną, że długo:
spać nie mogłam, myśląc o niej i ba*
bunię zaczęłam: bardzo kochać.

Babunia — myślałam sobie —
mnie też kocha, bo taką piękną
suknię mi uszyc kazała. Nigdy je-

 

|ENA SEZON SZKÓLNY!
Zeszyty ZNORMALIZOWANE i zwykłe.

Tornistry, teki, oraz przybory szkolne i biurowe.

Dla sklepików szkolnych I biur rabat.

W BORKOWSKI,
Tel. 372. —2    

  

 
ma i babunia miały bardzo poważne
twarze, obie zaś niańki podziwiały
czarny, błyszczący jej wierzch i bia-
ły, jakby srebrny spód, widoczny w

ramienia. Mnie najwięcej podobało
się garnirowanie brzegów kontusika
faldowanemi bialemi wstąžeczkami,
«o się wtedy nazywało „ruszczyk“.
A na główkę włożono mi zamiast
ikapelusika, czapeczkę czarną z bia-
łem, kwadratową, z kitką małą,

Pamiętam wtedy w sobie wielką
dumę z powodu tej polskiej sukienki.
Dziwiłam się tylko, że w kościele
ludzie zajęci byli śpiewaniem i ba-
bunia tylko ra. kazała mi patrzeć
ma ołtarz, a na mnie mało kto zwra-
cał uwagę, chsć moje oczy biegały
po całym: tłumie.

Wiem: tylko że w jakiś czas po”
tem zobaczyłanu staranrie popruty i
złożony w papierze ten mój cały
strój; potem pozwalano mi czasem
przy otwarciu komody popatrzeć na
miego, aż w końcu zupełnie gdzieś
zginęły wszystkie czarno-białe ka-
wałki tej sukienki. to wtedy, gdy pierwszy raz po zimie

| hodziłam „na trawikę', usianą szcze takiej sukienki nie miałam.

o, Wilno, Mostowa Nr 1.  

EPC dsc soi ik.

Zmartwiona bardzo nie ustawa*

DWA LOKALE
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Starano się mnie uspakajač dając| żółtemi kwiatami, gdy słoneczkoBabunia mi powiedziała, že to jest: łam w pytaniach, na co? dla czego?
grzało, a kogu! gdzieś w dali śpie- sukienka polska — i nazywa się; Dano mi za powód, że ; ojca cza-
wał, To były texie chwile, w któ- kontusz, kontusik, i że ja w niej po”|markę popruł krawiec, bo tak trze-
rych milczałam, bo tych kolorów, jadę do kościoła, bo jestem Polką.| ba! Tego krawca Josela starego lu-
zapachów, kształtów, mie mogłam Mierzono ją na mnie dużo razy, ma*| bili wszyscy, tylko mnie wydało się

dziwnem, że mu przy tej robocie
.prucia, duże łzy staczały się po bia-
łej brodzie. Niańka Domicela objaś-
miła mi, że Josel jej powiedział, iż

cjygnął mnie tak, iż szerokich rękawach, otwartych od migdy nie spodziewał się pruć tej
swojej roboty! I w dużo lat potem,
jeszcze więcej się zdziwiłam, widząc
fotografję Josela w chałacie i jar:
mułce, między jakiemić nieznanemi
„mi panami w albumie. A to dlatego,
„powiedziała mama, że Josel dużo
| dobrego zrobił wielu «udziom i był
dobry człowiek

Ach, jak ja chciałam zobaczyć
człowieka złego! Bo stryjek, raz po-
kazał mi duży, ogromniasty nóż
błyszczący i powiedział, ze tym,
macha się po ludziach złych i że to
nazywa się szabla, Nigdy złego czło-
wieka: nie widziałam i w mojej wyo-
braźni był to chyba taki wilk co
zjadł babunię, Czerwonego kapturka.

Wikrótce zrozumiałam co to są
žlį ludzie.

(<. d. n.)

  
Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.|

 


