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KRAKOW Pat. Dziś rozpoczęły
się w Krakowie obrady światowej
konferencji ogólnych sjonistów. W
konferencji biorą udział delegacje

' 16 krajów, m. in także ze Stanów
| Zjedn. A. P. i Palestyny. Celem

Rugi żydów

cyjne wydały

przeważnie żydom uchodźcom z

MOSKWA. (Pat). Dziś po półno-,
cy korespondentom zagranicznym w

| Moskwie doręczono komunikat za-.
| wierający oświadczenie sowieckiego
wiceprezesa zarządu kolei wschod:|
niorchińskiej Kuzniecowa, złożone
va ręce mandżurskiego prezesa za”
rządu kolei. Strona sowiecka uskar-
ża się na brak należytej ochrony
pociągów na kole; wschodnio-chiń-
skiej i twierdzi, że mandżurskie
wojska ochronne nie stoją na wyso-
kości zadania. Pociągi towarowe wo
góle pozbawione są eskorty, ponie-
waż dowództwo 'wojsk ochronnych
komentuje to koniecznością maxi-
mumi si na ekspedycje przeciwko
chunchuzom. Kuzniecow przytacza

| wypadki, śdy wojska ochronne nie
okazały należytej troski o stan bez-
pieczeństwa na kolei. W żakończe-
mau Kuzniecow z. oburzeniem odpie-
ra oskarżenie pod adresem kolejarzy
sowieckich dotyczącego rzekomo
ich udziału w aktach sabotażowych,
twierdząc, że pracują oni z naraże-
niem życia. Wreszcie oświadczenie
zawiera prośbę о interwencję w
sprawie prześladowania urzędników
towieckich oraz о zapewnienie
wojska ochronne należytego stanu
bezpieczeństwa na kolei.

 
Od Administracii.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 1 września 1934 r.

Kongres sjonistów w Krakowie

|
| AMSTERDAM Pat. Władze poli-| Niemiec, którzy osiedli się w Am-

nakaz opuszczenia |sterdamie w cągu ostatnich dwuch
granic Holanoji 300 cudzoziemcom, |lat bez pozwol mia władz.

 

Na Dalekim

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Dnikarni 12-44.
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-eį,

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński"

Redakcja otwarta od 11

  
  

   

 

obrad jest zrealizowanie konsolidacji
sjonizmu. Na inauguracyjnem posie-
dzeniu w sali kina „Uciecha* w Kra-
kowie zabierali głos delegaci 12
państw.

w Holandji.  
  

MOSKWA. (Pat), Źródła so-
wieckie dongszą 9 rozpoczęciu wiel-

kich manewrów japońskich w Chi-
mach północnych, Manewry odby-
'wają się w. rejonie portu Taku z
udziałem 20 jednostelk bojowych i są
połączone z manewrami wojsk lądo"
wych w ękolicach Tientsinu, Tangu
+ Tanszanu. Wedle doniesień prasy
chińskiej manewry odbyły się rów"
nież w miejscowości Szenghaj-Kuan.
„Wojska mają się specjalnie ćwiczyć
w walkach ulicznych i walkach gór-
skich, Do Tangu przybyło 8 myśli-
wych samolotów japońskich.

RZYM. (Pat). „Messagero“ oma-
wiając zaognienie konfliktu pomię-

dzy ZSSR a Japonją na Dalekim
Wschodzie, wyraża opinję, že ani
Sowiety ani Japonja nie mają w
chwili obecnej zamiaru wywołać
wojny. Dla Związku sowieckiego
wywołanie wojuy było znacznie do-
godniejsze przed paroma laty, gdy
Japonja nie miałą jeszcze w swem

posiadaniu Mandżurji. Japonja na-
tomiast jest zainteresowana w kon-
solidacji pokojowej swej olbrzymiej
ekspansji. Im lepiej Japonja usadowi
gię na terenie ostatnio zdobytym,
tem większe będzie miała nadzieje

powodzenia na wypadek wojny z:
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MOSKWA Pat. Do Odessy przy

była w drodze do Moskwy delega-
cja wyższych oficerów tureckich w  

 

turecka w drodze do

Co czyta się w Rosji Sowieckie.

Sowietami.

е

SJI.
licžbie 12 osób z generałem Fakre-
tin paszą na czele.

wschodzie.

do 16iod

 

   

 

  

  

 

 

 

KanclerzySchuschnigg
: wraca do Wiednia.

WIEOEN Pat. Kancłerz Schusch-
nigg przybył wczoraj nad wieczo-
rem w drodze powrotnej z Włoch do
Innsbrucka, gdzie zwiedził obozy wa

Manifestacja 0 Niemczech na rzecz..Sadry.
BERLIN. (Pat), Cała Rzesza stoi

Gziś pod znakiem uroczystego ob-
chodu w Nadrenji pod hasłem zado-
kumentowania wierności niemieckiej
dla Saary, Od wielu dni liczne szta-
fty sportowców ze wszystkich za-
kątków Niemiec  maszerują do
Ehrenbreitensein, miejscowości po-
łożonej nad Renem pod Koblencją,
naprzeciwko zagłębia: Saary. W uro-

czystości wziął udział Hitler, mini-
ster Goebbels, Buerkel—komisarz
Rzeszy do spraw zagłębia Saary,
Simon, przewódca okręgu partyjne-
go zagłębia Saary oraz liczni człon*
kowie „frontu riemieckiego zagłębia
Saary". Wedle informacyj niemiec-

 

MOSKWA Pat. „Prawda* donos'
w depeszy własnej z Pekinu, że w
okręgu kiryńskim (oogrenicze man-
dżursko-koreańskie) w 5 rejonach
czyli powiatach proklamowano u-
strój sowiecki. Siły powsteńców tych
rejonów mają liczyć, według infor-
macyj sowieckich, 25,000 żołnierzy.
W rejonach tych przystąpiono do

 

kacyjne młodzieży szkolnej z Wie-|bawiący chwilowo

dnia. Przyjazd do Wiednia oczeki-|swej w zagłębiu Saary zachorował
wany jest dziś o godz. 22 ej.

kich przybyło z Saary 200.000 męż-
£zyzn j kobiet, a ilość ogólna ucze-
stników manifestacji wynosiła 400
tys. osób, Rano otwarto wystawę w
Kolonji, obrazającą życie zagłębia
Saary. Tamże przemawiał minister
Goebbels, który oburzał się na wro”
śą kampanję prowadzoną na terenie
Saary, Be szczędząc nawet Hinden-
burga. Powiedział też, że partja na-
rodoworsocjalistyczna hołduje zasa-
dzie pozytywnego chrześcijaństwa,
gwarantując przytem swobodę
wszystkich wyznań. (W Ehrenbrei-
tensteinie odbyły się rano uroczyste
mabożeństwa katolickie ; ewange-
Jickie, Po południu przybył moto"
rówiką z Kolonji Hitler i wówczas
rozpoczęła się właściwa manifesta-
ja. W, przemówieniu swem wskazał,
że naród niemiecki w ostatnim ple-
biscycie potwierdził wytyczne poli-
tyki wewnętrznej i zagranicznej rzą-
du. Duże trudności istniejące obec-
nie uodpornią naród niemiecki.
Przez teror polityczny i bojkot za-
granica nic nie osiągnie. Narodowy
socjalizm żyje w zgodzie ze wszyst-
wiemi wyznaniami i opiera się na
zasadzie pozytywnego chrześcijaniz-
„mu. Jedyną rzeczą, którą rząd do- wydawania 5 gazet propagando-

wych.

WARSZAWA. (Pat). Prezes rady
ministrów prof. Leon Kozłowski po-
wrócił wczoraj wieczorem z urlopu.
Dziś premjer objął urzędowanie po
odbyciu konferencji na temat bieżą-
cych spraw rządu z ministerm skar- |

 

WARSZAWA. (Pat). W, ostatnim
etapie Łódź — Warszawa wyścigu
kolarskiego Berlin—Warszawa zwy-
ciężyli drużynowo Poiacy. Czas naj-
iepszych 6 Polaków: wynosi 30:33:0,2
a czas najlepszych 6-ciu Niemców
30:33:40,4. Na ostatnich  kilome-
iach prowadził Urbaniak, lecz na
torze dynasowskim Niemiec Wirtz
wyprzedził Polaka, uzyskując czas
5 godz. 2 min, 45 sek, Drugi był Ur:

WARSZAWA. (Pat). W finałach
o międzynarodowe tenisowe mi-
strzostwa Polski tytuł mistrzów zdo
byli: w grze pojedyńczej Tłoczyński,i

 

konał, jest przeprowadzenie roz-

GMDTAU

Powrot premjera Kozłowskiego
bu prof. Zawadzkim, ktėry zastępo-
wal premjera w czasie jego nieobec-
ności, W; godzinach popołudniowych
premjer odwiedził byłego ministra
Matuszewskiego w jego mieszkaniu
przy ulicy Filtrowej,

 

"ZAKOŃCZENIE BIEGU KOLARSKIEGO
BERLIN — WARSZAWA.

Laniak _ 5:02:45,2, 3)  Kruecki
5:02:45,4, 4) Hauswald 5:02:45,6, 5)
Korsak-Zalewski 5:02:45,8. Najlep-
szy czas na wszystkich etapach uzy-
skał Niemiec Hauswald 25:4:16,5.

Ogólny wynik ma całym szlaku
Berlin — Warszawa dał Niemcom
czas 151 godz. 03 min. 22,2 sek. Po-
lacy mieli czas 155:44:24,2. Przewa-
ga Niemców wynosi 4:44:2,

MISTRZOSTWO POLSKI W TENISIE.
Tłoczyński zmęczył się finałową
śrą z Helbdą. Jędrzejowska jest sła-
ba i popełniła duże błędy.

Tłoczyński przeciwko  Hebdzie

 

Dyrektor bibljoteki  moskiew-
skich zakłaaów elektrotechnicznych
urządził w związku ze zjazdem lite-
ratów ciekawą ankietę na temat: co
czytelnicy najchętniej czytają. Wy-
nik ankiety był następujący: i

nością cieszy się „Poruszona ziemia”
Szolochowa, potem książki:

rowa a wreszcie Aleksieja Tołstoja
zwłaszcza jego dzieto „Piotr“.

ostatnim czasie wzrasta ny jest Czern
lej następuje Czechow. Z współ- szy się Tuwim.

Kto czytał książkę „Świat Powojenny | Polska"
n powinien przeczytać dalszy jej ciąg—nowe dzieło

ROMANA DMOWSKIEGO
p. t:

„PRZEWROT“
STRON XH + 494. CENA 7 ZŁOTYCH.
SKŁAD GŁÓWNY: ADMINISTRACJA „GAZETY WARSZAWSKIEJ”, ZGODA 5.

ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH.
Na prowiację wysyła się za zaliczeniem pocztowem lub po nadesłaniu
należności na konto „Gazety Warszawskiej” w P. K. O. Nr. 104.

czesnej literatury największą poczyt

Panie-

Ww
L zmacznie

Najpoczytniejszy jest Puszkin. Z; zainteresowanie literaturą obcą. I tu
klasyków najwięcej żądane sąksiąż-| poczytnością znaczną cieszą się kla-
ki Puszkina i Tołstoja. Dużo czyta-| sycy jak Schiller i Szekspir. Z pol-

yszewskij i Hercen. Da-| skich pisarzy wielkim wzięciem cie-

w grze pojedyńczej pań Niemka | 6:2, 7:9, 6:4, 6:2. Mecz piękny i cie-
Horn, w grze podwójnej Austrjacy|kawy. W! pierwszym secie Tłoczyń-
Artens - Metaxa, w grze mieszanej| ski grał regularnie, tylko z głębi

Horn - Artens, kortu i wygrał łatwo. W drugim se-
Przebieg finałów był taki: Ar-| sie Hebda rozegrał się i atakował

senis Metaxa pokonali parę| skutecznie przy siatce. W trzecim
grecko - polską Stalios — J. Stola-| secie Hebda jest trochę zmęczony,
1ow 6:2, 6:2, 6:4, a w ostatnim secie poddaje się mo-

Horń pokonała  Jędrzejowską| .alnie. Tłoczyński gra przy siatce i

Horn — Artens przeciwko Ję-
5:7, 6:3, 6:0. Hebda usiłuje też przejść do śry

przy siatce, ale Tłoczyński miją go
drzejowska — Tłoczyński 6:1, 6:4.l kilkakrotnie wspaniałemi drejiami,
Z tej czwórki najlepiej grał Artens.

Oddłużenie rolnictwa.
Według wiadomości ze źródeł| kracza zależnie od poszszególnych

poinformowanych, projekt akcji od-| okręgów gospodarczych 500 do 1000
dłużeniowej 'w rolnictwie wprowa” ha, oraz gospodarstwa o;įrodnicze,
dza trzy kategorje gospodarstw. Naj i įrowadzone na sposób handlowy.
bardziej uprzywilejowaną kategorję|Gospodarstwą te będą zaliczone do
A tworzą bez względu na wysokość| kategorji B o ile ogólne ich :zadłuże-
zadłużenia drobne gospodarstwa| nie nie będzie przekraczało 15 proc.
iolne do 50 hektarów, z wyjątkiem| szacunku.
gospodarstw ogrodniczych, prowar| Trzecią kategorję C stanowić bę:
dzonych na sposób handlowy. W| dą pozostałe « gospodarstwa, nie
niektórych olkręgach gospodarczych| mieszczące się w kategorji A! i B.
$ranica obszaru gospodarstw kate-| Będą one mogły korzystać z akcji
gorji A będzie mogła być podwyż-| oddłużeniowej, o ile zadłużenie dla
szona do 100 hektarów. gospodarstw od 500 do 1000 ha sta-

Drugą kategorję B stanowią go-| nowić będzie 50 proc. szacunku,
spodarstwa, ktorych obszar nie prze| ćla gospodarstw od 1000 do 2000 ha

al
 

  

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 56,

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

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

Ogloszenia
Terminy

  

Choroba von Papena.
BERLIN Pat. Niemieckie biuro

informacyjne donosi, že von Papen,
w posiadlošci

i nie wziął udziału w manifastacji w
Ehrenbreitenstein, gdzie miał prze-

działu między państwem a kościo”
iem. Wyznaczenie terminu plebiscy-
tu na 134 35 r. jest najszczęšliw-

szem wydarzeniem bież. roku, Są
obecnie dwa zadania: 1) to pogodze-
asie się w obecnej Rzeszy bez pamię-
tania dawnych różnic partyjnych.

IWszyscy, którzy opowiadają się za
Niemcami, przyjęcu zostaną przez
nas z otwartemi rękami i nie požalu-

ją tego. Drugicm zadaniem będzie
zagojenie otwartych ran życia gospo
darczego. Następnie Hitler zwrócił
się pod adresem Francji, mówiąc:
Cieszę się i z innego powodu. Albo-

wiem zagłębie Saary jest przedmio-
tem sporu pomiędzy Francją i Niem-
cami. Chcemy wierzyć, że po za”
łatwieniu tego zagadnienia Francja
stanie się bardziej skłonna rozpa-
«rzeć probiemy na tej płaszczyźnie,
na jakiej się one znajdują i zawrzeć
z nami szczery pokój. Kwestja Saary
jest jedyną kwestją dzielącą nas.
Może dawni przeciwnicy poznają,
że nasze wspólne zadania są tak du-
że, że należy je wspólnie załatwić,
zamiast się wzajemnie zwalczać.

Kanclerz. zakończył, że. dzwony o0*
głaszające 14 stycznia 35 r. połącze”
nie zagłębia Saary z Rzeszą głosić

będą również światu nawrót do ery

mawiać.
Wiadomość ta zaskoczyła koła

dypłomatyczne i dziennikarskie, wy-
wołując liczne komentarze.

WSPOMNIENIE
o księciu” Insenburgu.

WI ogłoszonej niedawno liście
przywódców narodowo socjali-
stycznych, którzy z rozkazu Hitlera
zostali zastrzeleni, znajduje się tak-
że nazwisko księcia bawarskiego
lsenburga.

Jest to ten sam ks, Isenburg, któ*
ry w okresie okupacji niemieckiej
sprawował rządy w: Wilnie.
W związku z jego śmiercią ży”

dowski ‚„Мазх Przegląd" przypomina
mastępujący głośny wypadek z cza”
sów urzędowania lsenberga w Wil-
nie:

Kiedy w mieście panował nieopi-
sany głód i epidemja tyfusu, zgłosiła
się do ks. lIsenburga, władcy miasta,
delegacja w imieniu ludności žydow-
skiej i skarżyła się na ciężkie poło”
żenie. M. in. delegaci wskazali, że
vomimo iż ludność żydowska w Wil-
nie spowodu ewakuacji znacznie się

zmniejszyła, liczba wypadków śmier
ci wśród niej o tyle jednak wzrosła,
że karawan pogrzebowy z jednym
koniem nie może już podołać, jak
dawniej, swemu zadaniu.
— To każę wam dodać jeszcze

jednego konia, rzekł na to ks. Isen-
burg.

SZĘBA dia

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną. pokoju.

W związku z ukazaniem się roz-
porządzenią Ministra Spraw We-
wnętrzmych z dn. 8.VIII br. w spra-
wie regulaminu wyborczego do Rad
Powiatowych, podajemy szereg za-
sadniczych przepisów  rozporządze-
nia:

LE Wybory zarządza Wojewoda,
| któremu przysługuje ogólny nadzór
nad przeprowadzeniem wyborów.
Następnie Starostą Powiatowy za”
wiadamia przełożonych gmin o skła”
dzie poszczególnych kolegiów wy”
dorczych, o liczbie radnych, jaką
każde kolegjum ma wybrać, oraz o
miejscu, druu i godzinie zebrania

wyborczego. Wyborcy winni być
powiadomieni na 3 dni przed termi-
nem. zebraiaa wyborczego.

2. Prawo wybieralności służy
każdemu obywatelowi polskiemu,
bez różnicy płci, który ukończy do
dnia zarządzenia wyborów lat 30,
ma w myśl art. 3-go ustawy na te-
'enie gmin, iworzących wspólne
kolegjum wyborcze, ogólne prawo
wybierania do związków  samorzą-
alowych. Kandydat nie musi być ko-
niecznie członkiem danego  kole-

! giumwyborczego.
| 3. Radnych powiatowych wybie-
| rają kolegia wyborcze, złożone z
| zadnych i członków zarządow gmin
wiejskich i miast  niewydzielonych.
Od każdej śmiry wiejskiej, jak rów-
nież od miasta liczącego do 10.000
„mieszkańców, wybierają  kolegja
wyborcze po 2 radnych powiato-
wych, od miast liczących do 15.000
mieszkańców — po 3, a do 20.000 —
po 4 radnych powiatowych. Do
waźności wyborów konieczna jest

połowa plus jeaen ustawowej liczby
członków danego, kolegjum wybor-
czego.

4. Nowym jest przepis zezwalają-
cy, celem przeprowadzenia wybo-
rów, tworzenie kolegjum wyborcze”

 
— 40 proc. szacunku a dla gospo”
darstw powyżej 2000 ha — 30 proc.
.zacunku.

Zadłużenia nabywców ziemi z
parcelacji i z tytułu reszty ceny
kupna ulegną rewizj; z uwzględnie-
niem zmian ceny ziemi. Dłużnicy
złośliwi będą wogóle pozbawieni
frawa korzystania z dobrodziejstw
akcji oddłużeniowej. ;
 
  

_ „Jak należy wybierać do Rad
Powiatowych.

60 2 2 lub więcej gmin wiejskich lub
miejskich. O utworzeniu w ten spo-
sób kolegjów wyborczych decyzję
wydaje Starosta Powiatowy.

5. Wybory są jawne, a na żąda”
mie 1/5 obecnych na zebraniu osób
uprawnionych, mogą być tajne. W
razie głosowania tajnego nieważne
są: a) karty do głosowania włożone
do kopert urzędowo nieostemplowa*
nych, b) karty koloru innego niż
„karty zawierające prócz imion i na-

zwisk dopiski, e) karty wyraźnie
nieczytelne iub niewskazujące nie-
wąlpliwie na jednego z ważnie zgło”
szomych kandydatów.

Wybór dwóch radnych odbywa
się zapomocą zgłaszania kandyda-
tów, natomiast wybór trzech rad-
nych lub więcej odbywa się zapomo”

cą zgłaszania list kandydatów. W

„azie zgłoszenia ważnie tylko 2 kan-,
dydatėw — wybory odbywają się

bez głosowania, a zgłoszonych kan-

dydatów uważa się za wybranych na

radnych.
6. Protesty przeciw wyborom mo-

gą wnieść na piśmie na ręce prze”

wodniczącego komisji, podpisując w

takiej ilości, jak zgłaszanie list ikan-

dydatów, w terminie 7 dni po głoso”

waniu, przyczem o nieważności wy*

borów w całości lub części roz-
strzyga Wojewoda i z tego tytułu
nowe wybory Wojewoda zarządza
w ciągu dni 30 od unieważnienia. W.
»azie unieważnienia wyboru po”
szczególnych radnych będą stoso-
wane postanowienia wyborów uzu-
pełniających.

7. Koszta związane z przeprowa
dzeniem wyborów, ponosi powiato*
wy związex samorządowy.

0960600060€00608
Zagadkowy wyrok.
Niedawno podaliśmy naszym

czytelnikom wiadomość, že sen.
Dobiecki z B,B. zamieszany w t. zw.
sprawę żyrardowską zwrócił się do
sądu partyjnego B. B. o rozpatrze-
nie jego sprawy.

Obecnie warszawski „Robotnik“
donosi, że sąd na paru posiedzeniacii
sprawę rozpatrzył i w sobotę wydał
wyrok—lecz nie ogłosił go, ale prze-
słał go do aprobaty prezesowi B. B.
p. Sławkowi, który w skład sądu nie
wchodził.

Niezwykły to wyrok i niezwykłe postępowanie sądu !



 

  

РРА
р

афе
ае

    

r
Š
a

C
E
T

 

„dzieli Katowice od Krakowa, a są to

Gdglosy iiemieckie 0 Polsce
Prasa i publicystyka niemiecka|

poświęca obecnie bardzo wiele miejj

sca opisom z te:enu polskiego.Gdyby
zebrać wszystkie drukowane teraz
w pismach niemieckich opisy krajo”
„nawcze o Polsce, sprawozdanią kul

'uralne, wszelakie listy z podróży i
uwagi przygodnych obserwatorów

powstałby wcale pokaźny tom.
Caiość przedstawia ciekawe od-

oicie współczesnych opinji niemiec-
kich o Poisce, tem ciekawsze, że
przez, ostatnich kilkanaście lat mało
było w publicystyce niemieckiej ta-
kich opisów Polski, któreby wycho-
dzily poza ramy tendencyjnych pam
iletów, obliczonych na urabianie o-
pinji w duchu dla nas ujemnym.
Skłonnym iest się przypuszczać, że
ta» gromadny tego lata najazd tury-
stów niemieckich na Polskę, jaki
przeżywaliśmy czy to nad morzem,
czy w górach, jest właśnie wypły-
wem owego celowego przez tyle lat
w. prasie niemieckiej odgraniczania
„olski od reszty świata, co wytwo”
szy”. po tamteś stronit granicy głód
ob, ktywnych wiadomości o nas,
względnie wyobrażenie o jakiejś nie
zwykłej u nas egzotyce. Na łamach
niemieckich mamy dziś bogaty plon
wrażeń podróżnych, któremu warto
poświęcić nieco uwagi.

Pewną „czzotykę” wrażeń, wy”
wiezionych z Polski zawiera umiar-
комапу zresztą i naogół bezstronny
opis Poznania, zaki umieścił niedaw-
ao na łamach „Kólnische Zeitung
dr. Wilms, b. nadburmistrz miasta z
„ruskich czasów. Pełniejszy obraz
daje feljeton warszawskiego kore-
spondenta „Berliner Tageblattu“ na
;emat wspėlczesnošci życia stolicy
polskiej, ujmujący przedmiot ze zna-
somością struktury polskich stosun-
jów miejskich. Wiele materjału do-
starcza auiorowi odbyte niedawno
izresztą mówiąc mawiasem: — „5-

'1ej pamięci') „święta Warszawy”.
"Widać, że obserwator niemiecki or-
sentuje się niezie w odcieniach, ja-
kie panują u nas w ustosunkowaniu

się ludności prowincji polskiej do
stolicy i naodwrót stolicy do miast
prowincjonainych. Na tej platformie
aua:izuje rolę Warszawy w polskiem
zyciu kuliuralnem.

Warszawa robi gorączkowo pro-
pagandę. Pragnie podbić ludność
Polski, która jeszcze nie całkowicie
оаТа jej się sercem. Zawiele jesz-
«ze znaczą dziś inne miasta Polski,
a stolica nie może się zaliczać do
najpiękniejszych, ani też najbogat-
szych.

„wW] zakresie swej tradycji kultu-
»alnej Warszawa bynajmniej nie stoi
na czele polskich miast. Kraków i

(Wilno przewyższają ją pod wzglę-
dem. architektury, położenia i arty-
stycznej przeszłości. Inicjatorem
dięta warszawskiego zależało na

«em, by szanse te wyrównać i stolir
<ę uczynić rzeczyw.stą stolicą”. Ро-
wzięto więc myśl specjalnego „świę-
ta Warszawy”. Rzucono na przynętę
rozmaite imprezy widowiskowe, za-
przężono do pracy teatr, wystawy,

muzea. Jednem słowem nie pominię-|
to „adnej okoliczności, by oszołomić
orowincjaia.. Opisem tegorocznych
„prez stoiecznych kończy się ten
wittykui, który jako całość sprawia
wrażenie dodatnie i może nawet dzia
łać nęcąco na niemieckieg. .urystę.

Na łamach wrocławskie, ..Schle-
sische Ztg. ukazał się inny _pis po-
drožy z Polski, wiodący nas do za-
kątków poiudniowo - zachodnich, na
$ląsk i w Krakowskie. Autor ujmuje
paralelę dwóch różnych ośrodków
tej części Polski w następujące sło”
wa:

„Tyiko godzina jazdy kolejowej

dwa odrębce światy, Dawny ośrodek
uiemieckieg: okręgu przemysłowe”

g0, dzisiejsza stalica polskiego woje-
wództwa, pozbawiona już w silnej
mierze dawnego charaktesu niemiec
kiego, jest miejscem, któ:e przycią-
ga zewsząd przedsiębiorcze siły
Kraków tymczasec jest miastem spo
Loju i umiaru Zewnętrzny obraz
sródmieścia Krakowa, płantów, zich
tłumami spacerowiczów, wśród któ-

iych zresztą jest silny odsetek Ży-
Žowski, świadczy o kulturze i ele-

gancji. Katowice nie posiadają nawet
eprezentacyjnego śródmieścia. Mia-
sto rosło nieorganicznie, jak prawie
wszystkie miasta przemysłowe tej
epoki. Kryzys gospodarczy nie da
się tu w tym stopniu ukryć, co w
starej polskiej stolicy królewskiej z
'ej bogactwami artystycznemi i na-
ukr „emi'.

1 wymienia następnie rozmaite
dziedziny aktywności polskiej na te-
żenie Śląska, powstanie  szkolni-
<twa technicznego w Katowicach,
Iktóre jest celem ambicyj polskich i
„Ma przewyższać poziom istniejący
po tamtej stronie granicy”, Imponuje
„nu rozmach w monumentalnym gma
chu województwa śląskiego, w któ-
rym widzi symbol działalności na-
pływowego elementu Polaków z Ro-
cji, o „szerokiej” naturze, którzy
sawniej byli pionerami i przyzwy”  czaili się do wielkich zadań i możli
wości. Wyrmary polskie są mniejsze
zwłaszcza na Zachodzie.  Mimo|

DZIENNIK MILENŃSK]I

zpraSy.
Światowa konierencja swoje,

a S. Finkelstein swoje.

Już nieraz zwracaliśmy na tem

uiiejscu uwagę na to, iż o t. zw. boj-

kocie Niemiec żydzi bardzo głośno

krzyczą, ale, gdy pu-,chodzi do je”;
wzglę”,go realizowania, górę biorą

dy... handlowe.

Potwierdzają to dwie cytaty z

uowskiego „Naszego Przeglądu”,

„GENEWA. (ŻAT). Burzliwa dyskusja

na żydowskiej Konferencji Światowej w

sprawie układu transierowego między Pa-

lestyną a Niemcami doprowadziła do cał-|

kowitego wyiasniesia i uzgodnienia poślą-

dów.

Ponieważ Komisja zdołała „sformuło-

wać jednolite stanowisko, spodziewać się

rależy, że Światowa Konferencja Žydow-

ska powežmi> ogėlną ostrą rezolucję w

sprawie rozszerzenia bojkotu artyniemi_o-

kiego, który musi być kontynuowany z

całą stanowczością dopóki żydzi niemieccy

pozbawieni są elementarnych praw ludz-

kich i obywatelskich”.

A oto druga cytarta.
„Doszło do wiadomości Centralnego

Komitetu dla Antyhitlerowskiej Akcji Go-

spodarczej, że niektóre miasta prowincjo-

nalne a zwłaszcza Kresy wschodnie objeż-

dża ostatnio agent — żyd S. Finkielstein

ze Stanisławowa, który oferuje kupcom ży-

dowskim branży żelaznej niemieckie noże

do sieczkarni marki „Busatis”, wmawiając

rabywcom, ž2 jest to towar pochodzenia

nuustrjackiego, przyczem okazuje nawe* fak-

tury wystawione w Austrji.

Piętnując powyższe postępowanie prze-

strzega się wszystkich kupców. branży że-

lazno-metalowej na terenie Polski, aby nie

dali się wprowadzić w błąd, gdyż noże do

sieczkarni marki „Busatis“ są fobrykatem

niemieckim”, ;

Jak wilaė, žydzi naprawdę goto-

wi są walczyć « Niemcami do ostat-

uej kropli krwi.. kupca polskiego,

bo sami woią interes, jak to wynika

z przykładu z Finkelsteinem.

Przeciw Francji.

Ostatnio żydów ogromnie „„zanie-

pokoiły” stosunki  polsko-francu-
skie.

Przedewszystkiem "wyolbrzymia-

ją żydzi ogromnie wszelkie nieporo-

zumienia i uogólniają każdy poszcze

gólny wypadek.
Tak naprzykład tenże „Nasz

Przegląd" usiłując stworzyc parale-

ję między sytuacją mniejszości ży”

dowskiej w Polsce a emigracji pol

skiej we Francji pisze 0... ucisku

mniejszości polskiej przez Francję.
„Represje francuskie wobe:  robotni-

| ników polskich są tedy typowem prześla-

dowaniem na tle narodowościowem. Jestto

ucisk przytem osobliwego gatunku, ucisk

zupełnie w duchu endeckim. Już nie cho-

dzi o to, że tym Poiakom nie chec się przy-

znać praw do własnej swoistej kultury, do

polskich szkół, bibljotek etc. lecz pozba-

wia ich się poprostu chleba”.

Słusznie stwierdza w odpowie-
dzi „Kurjer Lwowski”, że

„przedstawienie to jest zupełnie fał-

szywe. Choć Polacy we Francji nie mogą

uchodzić za mniejszość narodową w  ści-

słem tego słowa znaczeniu, są bowiem tyl-

ko emigracją zarobkową, zachowującą о-

bywatelstwo polskie, to jednak posiadają

szkoły, w których nauczyciele polacy uczą

języka polskiego, mają własne ochronki,

kościoły, stowarzyszenia, bibljoteki, pisma

itp. Wydalenie obcych robotników nie tyi-

ko  pols! jest wynikiem bezrobocia,

które wywołcio zaostrzoną ochrenę pracy

rodzimej. Cierpią na tem oczywiście .wszys-

cy emigranci, a nie tyłko polscy, Niedaw-

10 np. prasa włoska atakowała rząd fran-

cuski za wydalenie robotników włoskich.

,Narodowiec' z Lens oblicza ilość repatrjo

wanych obcokrajowców w ciągu 3 lat na

20.000, w tem 13.000 Polaków. Cyfry odno-

szą się do kopalń północnej Francji, gdzie

w roku 1930 pracowaio 113.518 cudzoziem-

„ców w tem 79.651 Polaków.

Poza tem wydalenie z Lafcrest wywo-

łane były agitacją komunistyczaą, a trze-

ta pamiętać, że na tym punkcie policja

irancuska jest nieubłagana. Każdy obco-

hrajowiec, b:srący choćby tylko udział w

manifestacjach komunistycznych, o. ile zo-

stanie aresztowany, ulega automatycznej

repatrjacji.

Dawna miłość,
Kapitalni są ci żydzi, gdy usiłują

rozstrzygać zagadnienią poiskiej pc-
lityki zagranicznej. Przedewszyst-
kiem nie kochają oni prawdziwych
przyjaciół Polski. Stąd niechęć do
Francji i Rumunji. \

Jednocześnie potralią wybielać
żydzi nasz,ch najgorszych wrogów,
a postępują iak nawet wówczas, gdy

im samym od tych wrogów dosta-
wało się.

Pamiętamy, jak w swoim czasie
sympatyzowało zydostwo z Petiurą
choć musiaio zamykać oczy na nie-
bywałe pożromy, które uprawiały
na ludnośc: żydowskiej bandy petlu-
rowców w Płoskirowie, Lubarze, Ta-
raszczy i wielu innych miejscowo”

ściach Podolu i Kijowszczyzny.
Obecnie znowuż zajęła się prasa

żydowska  wybielaniem _ pamięci
xrwawego bandyty Machny.

Najpierw zamieścił obszerny a
życzliwy artykuł o Miachnie znany
publicysta żydowski M. Turkow, a
ostatnio drukuje „Nasz Przegląd”
wspomnienia jakiegoś _Mojżesza
Hochberga, który także stara się
przedstawić idachnę jako  „ideow-
Ca.

„Jeszcze jako młody człowiek  zajn.o-

wał się szerceniem oświaty šrod ciemnych

warstw chłopstwa ukrainc 'ego. Tem па-

leży tłomaczyć jego popularność śród wło-

ściaństwa.

Śrół żydów Machno: cieszy* się eż

sympatją. Pomagał niejednokrotnie biu '-
nym żydom, doradzał, kiedy "ię zwracali

do niego o pomoc materjalną lub moralną.

Z całego cyk. faktów i zajsć odnotuję

w teraźniejszej kronice dla przyszłego hi-

storyka martyrologii i dziejów żydostwa

rosyjskiego uojbardziej rewelacyjne, albo-

wiem szczupłe ramy artykułu nie pozwalają

na wyłuszczenie całego szeregu i innych

taktów, związanych z działalnością „batko”

Machno, jako rewolucjonisty do wybuchu

wojny i atamana vodczas wojny —

Tu z
p. Hochberg o tem, jak w 1905 r.
dzieki doniesieniom Machny udało

l się żydom  Imiaj-polskim zapobiec
| wybuchow: pogromów.

O  pogiomach, dokonywanych
przez bandy machnowców w 1917,
18 i 19 roku autor wspomnień dy-
skretnie przemilcza.

Skąd ta dziwna przyjażń?
Może wytłomaczy to nam nastę-

|ujący ustęp z artykułu p. Hoch-
berga, gdzie mowa o działalności
Machny już w okresie bolszewizmu

„po bankructwie  „kierenszczyzny” i

rozpędzeniu przez Lenina wybranej konsty-

tuanty, stał Machno na czele rejonowego

komitetu robotniczych, żołnierskich i wło-

ściańskich delegatow. W obwodzie Hulaj-

Polskim znajdowały się piękne i bogate pod

Lażdym względem majątki ziemskie  nie-

mieckie. Przez częste rekwizycje doprowa-

dził je Machno do kompletnej ruiny. Nato-

miast majątki i fabryki żydowskie zostały

przez niego metkn'ęte aż do zupełnego ob-

jęcia władzy przez miejscowych  komuni-

stów.

Następnie Machno zmobilizował armię,

składającą się z 30 tys. przeważnie chło-

pów obwodów  Hulaj-Polskiego, Berdian-

' skiego i Aleksandrowskiego, ktora  perjo-

! dycznie walczyła przeciwko armjom Deni-

kina i Kołczaka, to znów przeciwko bolsze-

| wikom, O pogromach ludności żydowskiej
, przez armję Machno nie słychać bylo.“

Widocznie autor artykułu w tym
czasie postradał kompletnie słuch.

 
 

Z życia stolicy.
NOWE POMNIKI W WARSZAWIE
Po zlikwidowaniu działalności ko-

mitetu głównego obchodu setnej
rocznicy powstania listopadowego—
powstał komitei budowy pomników
ku czci poległych w tem powstaniu
bohaterów — a mianowicie pomnika
gen. Józefa Sowińskiego na Woli,
wedle projektu prof. Tad. Breyera,
mauzoleum na polach Ostrołęki i w
Olszynce Grochowskiej. Koszta bu-
dowy pomnika gen. Sowińskiego
wyniosą 50 tys. zł. i jeżeli środk; fi-
„iansowe pozwolą, odsłonięcie jego
nastąpi jeszcze w: jesieni rb.

Jeszcze w r. 1926 art. rzeźbiarz
Michał Kamiński zgłosił do władz
miejskich stolicy wniosek  wykona-
nia i wzniesienia własnym kosztem
pomnika Napoleona. Pomnik ten
jest obecnie wykończony i twórca
tegoż rozpoczął odlew we własnej
pracowni.

Znakomity twórca, prof. E. Wit-
jig, pracuje obccnie nad wykończe-
miem wspaniałego dzieła, a miano-
wicie modeiu glinanego pomnika
Służby Zdrov ia, który ma stanąć
vrzed Szpita'em Ujazdowskim w
„Warszawie.

wszystko — konkluduje autor — jest
ów w Rosji wyszkolony element ob-
darzony fantazją również i dziedzi-
nie: technicznej”.

Korespondencja utrzymana jest
naogół w duch' zyczliwym i zawie-
ra.niejedno traine porówi.nie tych
dwóch miast polskich tak blisko so-
bie, a zarazem tak odległych.

Do opisów krajoznawczych о-
statniej doby można również zali-
czyć artykuł w „Vólkischer Bebach
ter”, naczelnym organie hitlerow-
skim, który mówi o potrzebie rozwo
ju stosunków handlowych polsko -
piemieckich i przy tej okazji podaje
również kilka cech, charaktery”
zujących kraj i ludzi. „Polak jest z
matury nieulny', twierdzi autor ar”

' tykułu i wyprowadza stąd koniecz-
ność obsyiania rynku polskiego ze
strony Nierniec przez kardzo tęgich
i zaufanych przedstawicieli handlo-
wych, znających język, kraj i sto-
sunki. Przedstawicielem tym winien
być jednak rodowity Niemiec a nie
„dbywatel polski inaczej spodziewać
się można rozmaitych kolizyj wyni-
ikających z „nic >ewności* Polaków.
Niemca nie powinny odstraszać sto-
suniki wewnętrzne w Polsce, gdyż
warunki egzystencji są znośne. Ar-
ftykuł kończy twierdzeniem, že Pol-
ska przeżywa kryzys znacznie łagod
miej, aniżeli inne kraje, dzięki wiel-
Kiemu walbrowi jego ludności, jakim
jest jej zdolność do ograniczenia swo
sch potrzeb
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„PRZED SEZONEM TEATRALNYM W WILNIE,
Personel „Lutni* bez zmia”, a na Pohulance już

skompietuwany.
Teatry wiieńskie przygotowują

Się do nowego sezonu, rozpoczyna”

jącego się juz za parę tygoam. W.

związku ze zbliżającym się mowym

„okiem teairalnym, hiury pre;pada

w dmiu 1 wiześmia, dyrekcje komple-|

iują personel teatrów, zabiegają O

szZtuki 1 piujekiują reperiuary,
Frca wre na caiego. U4ženiem

obu teatrów jest pizedewszystkiem

utrzymanie *"dowisk na wysokim

poziomie 7 ..ystycznym przez odpo
wiedni dobór sztuk 1 aagażowanie

zdoimych i cenionych  ariystów,
iumożliwanie jaknajszerszym warst-

wom miesznanców naszego grodu

korzystania z przedstawien (po ce-
nach „aiżonych, propagandowych i
4. p.) oraz utrzymywanie i siate za*
<ieśnianie koniaktu ze spoieczeń-

'twem, wprowadzając szereg irapu-
jących inowacyj.

„Lutni”,w
Udaję się do dyrekcji teatru

„Lutnia w zamiarze zaciągnięcia
biizszych indormacyj 0 przygotowa“
niach do sezonu i projekiach na
p zyszłość. Zastaję dyrektora Smia-
įowskiego, otoczonego umier.santa" |
mi zaś na biurku przed nim leżą

stosy jakichś papierów.

załatwia krawców, stolarzy, szew”
ców; co chwilę zapisuje coś w note-
sie i ociera chustką pot z czoła.
Ci»gle z jednego pokoju do drugiego|
iktoś biega, coś niesie, coś mowi...

/W powietrzu krzyżują się pytania i
odpowiedzi, powodując aimosierę
napiętą, zelekt yzowaną. A przez

uchylone drzwi wpadają odgłosy ze
sceny; odbywała się właśnie próba.
—Ciężki dzis dzień? — Rzekłem|

po przywilaniu,
— laki sam, jak wszystkie inne

przed sezonem — odparł dyr. Śmia:|
towski, zapraszając do zajęcia miej-
<ca przy biurku. przy którem już sie-;
dziato kilka osób..
— Kiedy w Lutni ozpoczyna się

sezon? i
— Chociaż rok

nie się 1 września, oficjalne otwarcie
sezonu nastąpi dopiero w paździer-
niku. [nauguracyjnem przedstawie-
niem będzie „Bal w Savoyu', Do te-
$o czasu wystawimy „Hrabiego
Luxemburga“ i „Księžniczkę cyr-
kėowkę“.
— Czy w personelu teat alnym

zajdą jakies zmiany?
— Prawie, że nie, Tylko Rew-

kowski wyjeżuza: do Bydgoszczy i
ma jego mucjsce kogoś zaangażuje”
my. P. Kulczycka pozostanie jeszcze
przez kilka miesięcy. Jeżeli p. Kul-
czycka nie zgodzi się pozostać dłu-
żcj i wyjedzie, będziemy prosić p.
Gistedt.

Obecnie uzupełniamy zespoły
baletowe 1 chóralne, które będą
znacznie zwiększone,  Zreorganizo-
wane one zostaną już do „Balu w
Sawoyu“.
— Czy spodziewane są „występy

goscinne''?
— Trudno narazie powiedzieć.

Jedno jest pewne —- to przyjazdy
Hanki Ordonówny, która  po.az
pierwszy wystąpi z nowym repertu-
arem już we wrześniu. +
— Czy zamierzają panowie wpro”

wadzić jakieś zmiany lub inowacje?
— W puczątkach sezonu projek-

tujemy wprowadzić poranki symio-
niczne, które będą dawane dwa za-
zy.w miesiącu według z 'óry ustalo*

W. drugim!
pokoju bezustannie dzwoni teleion.'
lo p. Wyrwicz wydaje dyspozycje,'

teatralny rozpocz” |

nego programu. W. tej kwesiji o”
| stauio Konierowausmy KukakroLie

z zarząuemi orkiestry  Syiniomicznej
+ nasze sianowiska  uzgodniliśmy.
Dędzieiiy hadio Kontynuować wy”
s.dwianie w  godzinacu porannych
Da,cn Ūla GZiECi.

— wy iepertuau jest us.aiony?

— Jeszcze ilie, DO dopiero znaj
uuje się w staQjuii ukiaądania.

uwzgięumac on Dęazie jednak
operetkę kKiasyczną i komedję mu-
zyczną.

rp. Wycwicz-Wichrowski i Swię-
touzecki juz obecnie pracują nad
jeęaaą z koniedji baiuckiego.

1eatr na Fonulańce.

rrzyjmuje mnie ayrektor
iewicz, intormując ze SEZON W LE“
atrze na ronulance rozpocznie się
19 września.
—A jak jest z zespołem panie dy-

rektorze4 lzy , zaszfy 1uD zajdą

; miany{ s '
— rersunel juž mam skompieto-

wany. Ма miejsce opuszczających
(Walno: Madaliiskiego, latarkiewi

tza,  Ulimskiego,  .Woskowskiego,
ikic.y juz wyjechał do Warszawyj,

| siers«iej, Fyuasinskiej 1 Zaelińiskiej
przychodzi szeieg wybiinych arty

stow z teatrow stotecznych i z in-
ivych miast Kolski, z pośród których

Jana boneckiego

 
należy wyruienić:

"eau Narodowy Warszawa),

Магсша bay-xyazewskiego |ieatr
„Narodowy — Warszawaj, Waciawa

„Lastrzežynskiego (eau irakow“

lskij, barborę Ludwiżankę (ieatr

Krakowskuj К. bednarską (leatir
„Arakowskij Ch. Ualińską (leatr

| krakowski; '1 N. Andryczównę.
(Ugoiem personel będzie skiadał się

@ 41 osób.
— Czy repertuar jest już usta”

lony?
— Jeszcze nie, ale wkrótce

| skończymy. Uwzględnimy w nim
szereg rzeczy z wielkiego iepertu-

aru, nie granych jeszcze nigdzie w
Polsce, orez bardzo wartościowe
utwory wspołczesne,

— Ćzeni panowie

sezon? PA
— Rozpoczniemy go sztuką pt.

„Sprawiediiwość”, Nazwiska autor"
„ki nie wymienię, zaznaczę tylko, że
jest to poważna komedja o dużej
kulturze scenicznej, poruszająca
problemy etyczno moralne.

Dyr. Szpakiewicz zaznacza jesz
cze, ze bęasie w dalszym ciągu pro-
wadzić leatr Szkolny i Objazdowy
oraz urządzać poranki i przedsta”
wiėnia bajek dla dzieci, a nadto po”
gtara się o szeceg udogodnień dla
publiczności w kwesiji cen, abona-
mentów ita, Na zakończenie wy
wiadu dodaje dyr, Szpakiewicz, że
szczegółowe omówienie repertuaru,
jak i innych kwestyj, interesujących
społeczeństwo, znajdzie na konfe-
rencji prasoworieatralnej, którą za-
mierza zorganizować w początkach
września.

Dziś jednak trzeba zaznaczyć
wielką stratę, jaką ponosi teatr dra"
inatyczny z powodu ustąpienia wy”
kitnego artysty p. Władystawa Czen
gerego, na «tórego barkach w ciągu
ubiegłego sezonu spoczywała reży-
serja. W sezonie zimowym na 14
sztuk wyrezyserował aż 12-cie, Za-
озега 80 nam Łódź. Zaproszenie do
Wilna p. Boneskiego świadczyłoby,
że repertuar pójdzie w znacznym
stopniu w kierunku komedjowym.

m, r. s.

zainaugurują

 

 

w sprawie wakacyj szkolnych.
Nowy podział roku szkolnego,

związany z przesunięciem waacyj
szkolnych i wcześniejszem rozpo-
czynaniu roku szkolnego, wywołuje
powszechne niezadowolenie  rodzi-
ców młodzieży, nauczycielstwa i
„zymników sospodarczych.

Sanacyjia „Gazeta Polska“
związku z iem stara się wykazać, że

liczba dni szkolnych w Polsce nie
jest wyższa, niż w innych krajach.

Tak więc dnie pracy w szko”
iach polskich w ciągu roku kalenda-
rzowego (bierzmy tu cyfry dla szko-
ty średniej, gdyż różnica pomiędzy
tą szkoią i powszechną jest bardzo
aiieznacznaj wyrażają się liczbą 200
— 216, ściśle zaś — 205. Dla innych
państw many liczby następujące:
Albanja — 196, Niemcy — 225, Au-;
strja — 229, Belgja — 230, Danja —
239, Gdańsk — 240, Hiszpanja —
230, Estonja — 200, Finlandia —190,
Francja — 188, Anglja — 195, Grecja
— 230, Węgry — 196 — 211, Wło-
chy — 195 Łotwa — 180 — 198,
Norwegja — 225, Rumunja —- 187,
Szwecja — 228, Szwajcarja -— 200—
240, Czechosłowacja — 225. W Sta-
nach Zjednoczonych A. P. dnie pra-
wy szkolnej wyrażają się liczbą 171,

Odpoczynek wakacyjny (bierz-
my tu pod uwagę jedynie wakacje
setnie jako nastręczające najwięcej
tematu do dyskusji) wygląda w tem
zestawieniu następująco: w Polsce
aakacje letnie trwają 65 dni, w Al-
kanji — 75, w Niemczech — 44, w
Austrji — 60, w Belgii — 60, w

 

w

Danji — 45, w Gdańsku — 36, w
Hiszpanji —, 60, w Estonji — 80, w
TE" uandji — 92, we Francji — 77, w
„Angiji — 49, w Grecji — 60, na
|Węgrzech — 80, we Włoszech—45,
,na Łotwie — 70, w Norwegji — 49
| — 56, w Rumunji — 82, w Szwecji
— 77, w Szwajcarji — 35 — 75 (róż-
nie w różnych kantonach), w Cze-
chosłowacji — 64, w Stanach Zjed-
moczonych A, P. — 90 — 120.
W wywodach tych tkwi pewne

nieporozumuenie: nie idzie o to, że
wakacje są krotkie, ale o to, że są
źle rozplanowane.
Przedewszystkiem dziwolągami są

t zw. wakacje zimowe, wprowadzo-
ne gd roku przez Min. W. R. i O.P,
Wakacje zimowe nie mogą być wy*
zyskane dia dzieci, jak to przypusz-
cza Ministerstwo Oświaty, dla ce-
lów sportowych i wycieczkowych,
Sport zimowy i turystyka w  mie-
siącach chłodnych związane są z
większemj kosztami, na które sobie
przeciętny obywatel pozwolić nie
może. (O wyjazdach zimowych my-
śleć może tylko małe grono uprzy-
wilejowanych osób. Skutek jest ta-
ki, że dzieci podczas miesiąca feryj
zimowych zbijają bąki, nie wyzy-
skując tego czasu ani @а zdrowia,
ani dla rozwoju fizycznego.

Natomiast przesunięcie początku
nauki do 20-go sierpnia szkodzi!
przedewszystka dzieciom, które!
mie mogą w należ ób wyzy* |
skać pory ietniej, Das tnie

 

Szpa”;

Głosy czytelników.
jeszcze w sprawie Wileń-

skiego Radja.
Dnia 23 sierpnia br. w ramach

„Skrzynki pocztowej Nr. 308' zajął
się p. Hulewicz i notatką radjową
umieszczoną w „Dzienniku Wil. z

19 bm.
W. 'dwóch punktach, zresztą nie-

rzeczowych, objawił p. Hulewicz
swoje niezadowolenie z te; uviatki.
A mianowicie:

1) że nie byla skierowana w for-
mie listu do „Skrzynki pocztowej'
pol. Radja w Wilnie;

2) że nie była podpisana pełnem
nazwiskiem.

Że dla kierownictwa Radją wy”
godniejby było, gdyby sprawa była
poruszona w liście do „Skrzynki* to
'asne. Wszak „verba volant scrip-
ta manent'. List taki možna w ca-
tošci lub częsc; przeczytać przed
mikrofonem, z odpowiednią imto-
macją, można dać nań mniej iub wię-
cej uprzejmo-protekcjonalną  odpo-
wiedź; można ewentualnie na list
ten odpisać wprost piszącemu, 1 са-
ła sprawa załatwia się pocichu, jak
io się wszędzie mówi przed mikro”

fonem, w „rodzinie' czy „rodzince“
1 adjowej.
Nazewnątrz wtedy zawsze wszyst

ko jest bez najmniejszych usterek.
Do skrzynki radjowej napiszę,

jeśli będę miai do Radja sprawę mo-
ją indywidualną, w prasie odezwę

się, jeśli sprawa Radja będzie miała

charakter «gólnikowy. Na to prze-
cież jest prasa. Jeśliby wszystkie

sprawy Radja miało poruszać się tyl

ko  droogą korespondencji ze
„Skrzynką”, to w. dalszej konsek-
wencji, wszystkie sprawy społeczne,

polityczne ) t. d. powinno poruszać

się tylko w korespondencji z od-
nośnemi instytucjami czy władzami.
Wtedy możnaby całkiem zlikwido-
wać prasę,

Co do umieszczania pod notatką
w. Dzienniku* pełnego nazwiska, to
chyba znany jest powszechnie zwy”
czaj podawania drobnych notatek,
a nawet caiych artykułów w prasie
z podpisem kilkoma literami, że

wspomnę dla przykładu: Cat, Wil.
W., flix, S. Kit dit 4. W tym
wypadku zatem, niczem nie wykro-
czyłem przeciw panującym zwycza”

jom.
Mam wrażenie, że notatka w

„Dzien. Wil'* była pożyteczna, bo

ton odpowiedzi udzielanych w ra” |

mach „Skrzynki” zmienił się na
iepszy, właściwszy, nawet w kilku,
nierzeczowych zresztą, wycieczkach

przeciw motatće radjowej „Dzien.

Wil”.
Usprawiedliwienie omyiki spea-

kerki, sezonach wakacyjnym į okre-
su prób nowych sił, nie wydaje się
właściwy. Skoro speakerka jest no-

wicjuszką w swoim zawodzie, to na”

leży dodać jej instruktora, który @07
raźnie, wobec słuchaczy sprostuje
jej omyłki. inaczej powstaje domnie-

manie lekczważenia słuchaczy, lub

dążenie do wytworzenia lekcewaže-
nia wiadoniości podawanych przez
Radjo. A to chyba nie jest celem
kierownictwa Wileńskiego Radja.

Mniej więcej w dwadzieścia mi-
nut po „Skrzynce' w czwartek dnia
23 sierpnia znowu był zapowiadany
program na dzień następny, | co
usłyszeliśmy. Oto, że dniem na-
stępnym po czwartku 23 sierpnia

jest sobota 25 sierpnia wraz z pro”
gramem na ten dzień, co wskazywał
punkt końcowy „Kukułka wileń-
„ka“,

Czyżby zapowiadane sobotnie
„Wróżby i proroctwa kukułki” za-
częły dziatać w: wileńskim  Radjo
już we czwertek? Jeśli więc to nie
lekceważenie lub wprost kpiny ze
słuchaczy, to może tylko rachunko-
we i kaiendarzowe wyrównanie,
Może, ponieważ przedtem mieliśmy
w wileńskim Radjo tydzień 9 jeden
dzień dłuższy (dwa piątkij, dlatego
obecny skrócono o dzień, przeska-
kując ten pechowy piątek. Miejmy
zatem nadzieję, że od przyszłego
tygodnia, zacznie się w wileńskim
„Radjo normalne życie i dnie ty-
godnie następować będą zgodnie z
.radycją, kalendarzem i codziennem

życiem. M. G.

PRZYGOTUJ
dla powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czarwony Krzyż
zbiera i wysyła.

EJ

szych tygodniach okresu powaka-
cyjnego nie może dać dobrych wyni-
ków.

Zmiana wakacyj letnich odbiła
się pozatem faiainie na dochodach
ietniskowych i uzdrowiskowych.
(„Właściciele mieszkań i pensjonatów
uie mogą w okresie lata pokryć wy-
datków, gdyż okres amortyzacji jest
zbyt krótki. Z tego powodu ucier-
pią niewątpliwie wpływy skarbowe.

 

 3 Toteż przypuszczać należy, iż
Ministerstwo Oświaty zmieni roz-
porządzenie.

Wtej sprawie wysuwane są żą”
c niechętnie dania rodziców jak również czynni-

* wiacają do szkół, a nauka wpierw-kówRA
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-zostawiać za sobą

 

DZIENNIK MIDE RSKI

jutro rozpoczyna się Challenge.
Jutro w Warszawie rozpoczyna Z Pragi rozpocznie się ostatni

się na lotnisku w Mokotowie Iśrzy* etap raidu, który zaliczany jest do
ska lotnicze. które mają ogromne
znaczenie propagandowe.

Sport lotniczy jest wyrazem no-
woczesnego życia, « -!ewątpliiwie
wyniki tegorocznego Chauanga prze
ścigną wszystkie aotychczasowe, bo
nie chcemy wątpić, by teci «'ka lotni
cza nie zrobiła w tym krótkim okre-
sie dwuch iat większych postępów.

Pisząc o Challangu trzeba wspom
nieć o jego stosunkowo krótkiej his-
torji. Pierwsze zawody lolnicze od-
były się w 1929 roku we Francji.
Warunki tych zawodów w porówna”
niu z późniejszym postępem wyma-
gań konkursowych były bardzo ła-
godne. Raki wynosił tylko 2 tysiące
kilometrów.
Z 25 zgłoszonych samolotów skoń-

czyło raid: tylko 6 maszyn. Zwycię-
żył Niemiec Lusser na samolocie
Klemm, zaopatrzonym. w silnik Salm
son 40 KM.

Impreza ia spotkała się w świe-
cie lotniczym z ogromnem uznaniem,

co pobudziio organizatorów Aero -
Club de France do zorganizowania
stałej imprezy międzynarodowej.

Ofiarowano wówczas puhar pod
nazwą

Challenge de Tourisme International

z tem, że zdobywcą będzie Aero

„Klub, któcy odniesie trzykrotne
zwycięstwo

Pierwszy Challange odbył się w
roku 1929 rod patronatem F. A. Y.
Trasa wynosiła już 6 tysięcy kilo-
metrów,

Zwyciężył słynny już dzisiaj w
świecie Niemiec Morzik.

Challenge 1930 roku odbywają-
cy się w Niemczech przynosi pod-
wyższenie wymagań technicznych.
(„Wprowadzono iutaj próby startu i
lądowania. Lot okrężny trwał już 12
ani.

Zwyciężył poraz drugi

Fritz Morzik

zrzed Rein>oldem Possem i por.
Norzem (obzj już nie żyją),

Trzeci Challange, organizowany
rywnież przez Aero - Club von Deu-
tschland, pednosi znów nietylko już
wymagania techniczne, ale i raido-
we. Zawodn.cy w ciągu 6 dni musieli

średnio ponad
1200 klm., czyli prawie dwa razy ty-
le, co w roku 1930 ; prawie 3 razy
tyle co w 1929 roku.

Zwyciężył pierwszy raz Polak —
por. Żwirko na słynnym samolocie
RWD—%, wyposażonym w silnik
Genet - Major 140 KM.

Doświadczenie, nabyte w  po-
przednich iatach, pouczyły lotników
w. technicznych stronach zawodów,
które w tym roku mieć będą odręb-
my charakter a warunki są nadzwy-,
czaj ciężkie.

Zwyciężca będzie musiał wyka-
zać się nietylko doskonałem opano-
waniem technicznem, ale również i
dużą dozą szczęścia, oraz silnemi ner
wami, które są niezbędne jak w pró-
bach technicznych, tak też i w cza-
sie długiego raidu o 10 tysiącach ki-
lometrów.

Czwarta

Olimpjada lotnicza

»udzi rekordowe zaciekawienie,
puniktem kulminacyjnym będzie o
czywiście finał lotu okrężnego. Lot
rozpocznie się dopiero po zdaniu
egzaminów wstępnych, polegających
na zdolnościach technicznych moto-
ru jak i na umiejętności lotnika.

Lot okrężny rozpocznie się 7
września startem w Warszawie, a za

kończy się 14 września również w
Warszewie. >

Trasa lotu, o której kilka razy
już pisaliśmy, jest nadzwyczaj malo”
wnicza, Wynosi ona ogółem do 10
tysięcy kilometrów.

Zawodnicy winni przelatywać
nad punktami kontroinemi i lądować
na postojach obowiązkowych. Noce.
lotnik spędzać ma na lotnisku, w po
stojach obowiązkowych. Za noce
spędzone gdzieindziej zaliczać się
będą punkty karne.

Podstawą klasyfikacji będzie
szybkość 135 klm. na godzmę jako
granicę początkową, a maksymalną
210 klm. na godzinę.

Lotnicy lecieć będą przez 12 kra-
jów, lądować na 27 lotniskach, a
przelatywać nad 8 pumktami kon-
trolnymi,

Pierwszy etap biegnie z Warsza”
wy do Królewca, Berlina, Brukseli,
aż do Paryża, gdzie przewidziany
jest nocleg.
W następnym dniu lotnicy pože-

gnają się z Europą, bo nocleg prze-
widziany jest już w Afryce w Casa-
Blance.

Trzecią noc zawodnicy powinni
spędzić w Algierze, a czwartą w

ymie i ostatnią piątą noc w Pra-

‘

 

stosunkowo trudnych,
Lotnicy będą

w Wilnie

w piątek 14 wrzešnia w godzinach
od 10 min 30 do godz. 20, a w sobotę

od 5 rano do godz. 12.
Rozpiętość przybywania maszyn

będzie niewątpliwie bardzo wielka,
bo ogółem zgłoszonych jesi 46 za-

wodników. Charakterystycznem jest,

ze lotnik niemiecki, mający N. 13 za-

pił się.
Do Wilna lotnicy przybędą przez

(Katowice, Lwów, Lida, a do War-
szawy polecą przez Grodno.

U nas będzie więc ostatni etap.  

Nie znaczy to jednak bynajmniej, że sposób daje się możności leaderowi Niejednego oczywiście zaintere- Z drużyny polskich zawodników

ten kto pierwszy przybędzie do War przybyć pierwszemu na metę koń' suje strona materjalna tego wyścigu. | typowany jest na zwycięzcę

szawy zwycięży. |
Nie trzeba zapominać o wszyst:|

«ich próbach technicznych, a i o nie
dzielnym fiaale Challengu. !

Niedziela 15 września będzie|
właśnie tym dniem, w którym osta”|
iecznie zdecyduje się czyją własnoś;
cią stanie się piękny puhar przechod'
ni, zdobyty ostatnio przez ś. p. por.

Źwirkę i komu przypamnie organiza” na się od 210 klm. na godzinę. Gra- czeka lotników Polski odbędzie się

| micą maksymalnej szybkości nie jest

Niedzielna próba szybkości jest w wrzewidziana. Za każdy następny ki | Polska odpowiada

ten sposób pomyślana, że ze startu! jometr ponzd 210 dolicza się jeden. kich biorących udział w zawodach

cja Challangu w roku 1936,

wyleci pierwsz; ten zawodnik, któ-|
ry posiadać będzie najwięcej pun-|
któw, a wszyscy inni startować bę-| zie i na maksymalnych obroiach sil-, przedwczesnych obaw,

dą w odległości różnic mierzonych nika jest wielkiem ryzykiem i sza”, wrażenie,
nieraz ułamkami sekund. W ten

Jugosławja pokonała Polskę 4:1.
Wobec 14.000 widzów Polacy

przegrali mięczypaństwowy mecz

piłkarski z Jugosiawją w siosunku
1:4 (0:2).

Dotychczas graliśmy 4 razy z
Jugostawją, a od 32 r. walki z Jugo”

sławą toczą się o puhar prezydenta!
Kzplitej. Fierwsze dwa mecze w Za-'
grzebiu i Warszawie wygraliPolacy!
3:0i 4:3, trzeci mecz w biaiogrodzie |

przegraliśmy. Warto jednak pod-,
„reślić, że jest to 5-ta kolejna po”
:ażka Polski w spot':aniach między”
auarodowych. Przegraliśmy ostatnio
z Czechosłowacją 1:2, z Niemcami
0:1, Danją 2:4, Szwecją 2:4 i obecnie
2 Jugosławią 1:4. Ogółem z 58-miu
spotkań naszych reprezentacyj @07
tychczas przegraliśmy 25 spotkań,
wygraliśmy 23, a zremisowaliśmy 9.
Stosunek bramek jest 122:115 na
xorzyšė Polski,

Z wielką przykrością notujemy!
uzyskany wczoraj w Biadogrodzie
wynik naszych piłkarzy, którzy od
jesieni zeszłego roku nie mają po”!
prostu szczęścia w zawodach mię-|
dzypaństwowych.

Nie wygraliśmy przecież w o-
statnich czasach ani jednegopo-|
ważniejszego spotkania.

Te wszystkie liczne porażki mó-
wią wyraźnie o upadku piłki nożnej
w Polsce. Nad losami sportu piłkar-!

 

skiego zastanawiają się nasi wielcy
mecenasi sportu na walnych zebua-
raach P. Z. Р. №, aie do ostatecznej

reformy nie może niestety dojść, a
przecież, jeżeli wszystkim jest wia-
domem, ze z piłkaistwem naszem
jest źle, to nie można popierać ab-
stynencji organizacyjnej 1 wiecznie
przyglądać się jak ptoną lasy.

Żal jest czasami, że niomenty
propagandowe nie są wykorzysty-
wane, wówczas gdy moglibyśmy
wygrać.

Chcąc jednak wygrywać trzeba
koniecznie zmienić konstrukcję pił-
karstwa polskiego. Siłą odżywczą

powinna być młodzież szkolna, re-
krutująca się nietylko z Warszawy,
ale również i z miast prowincjonal-
Aych, па którą warto nareszcie
większą nieco zwrócić uwagę.

Cisną się poprostu pod maszynę
do pisania te liczne pretensje, jakie
ma chociażby Wilno, ale nie teraz
jest czas. Może stosunki niebawem
się zmienią, ą wówczas zmienią się

niewątpliwie i wyniki tych wszyst-
kich powaźnych meczów międzypań

stwowych,
Doprawdy, że strach bierze po-

myśleć, że to już 9 września ma się
odbyć w Warszawie mecz rewanżo-
wy z Niemcami,

Co będzie?...

Rekord świata Walasiewiczówny.
W) ramach eliminacyjnych zawo”

dów lekkoatletycznych w Warsza”,
wie zaatakowała  Walasiewiczówna |
;ekordy światowe na 100 m. 1 200 m.|
Na 100 m. najszybsza biegaczka
świata pobiła swój własny rekord,
ustalając wynik 11,7, W biegu na
200 m. uzyskała bardzo dobry czas
24,5 jednak gorszy od rekordu.

Walasiewiczówna jutro opuści
Polskę, by przez Berlin, Paryż udać
zię do Marsylii.

W. Marsylji najlepsza biegaczka
swiata dołączy się do grupy lekko-
atletek Japonii i razem z niemi po-
„edzie do Tokjo, by tam startować
w zawodach.
Walasiewiczówna w kraju wscho”

dzącego słońca ma zamiar zabawić;
koło miesiąca.

szy Walasiewiczówna powróci prę
uko do Polski.

Na pożegnanie życzymy jej jak

największych sukcesów sportowych.

Jest to zawodniczka, jakiej nie wy-

| ta trójkącie szlaku

 

cową Chalargu.
Próba szybkości odbędzie się

lylko na trasie długości

297 klm.

Warszawa —
(„Głowaczów — Warszawa.

Punktacja za szybkość rózpoczy”

punkt.
Lot z szyblkością na pełnym ga-

ioną emocją.

Nawalili nas 5:2, ale kto mógł się
spodziewać że wśród artystów
znajdują się niemal „zawodowi” pił-
karze.

Wszystkiemu winni są oczywi-
ście pp. Węgrzyn i Dembowski,
którzy obiecali grać, a jak przyszło
co do czego, to jeden się rozchoro”

pokazać się na stadjonie w swoim

Wczorajszy mecz Warszawa —
Gdańsk zakończył się wielką, a miłą

uiespodzianką, bo ato słabsza dru-
żyna Warszawy potrafiła wznieść

się ponad poziom miernoty i wygrać

1:0 z Gdańskiem.
Bramkę zwycięską strzelił Ała-

Rzucona przez centralne związki
cportowe piękna myśl, skierowująca
uwagę na kadry zawodnicze mło-
dych sportowców, zaczyna wchodzić
w okres praktycznego wykonania.
W całej Polsce odbywać się będą

iiczne zawody sportowe pod hasłem
„szykamy olimpiejczyka”.

W. poprzedniej kolumnie sporto-
wej pisaliśmy 6 znaczeniu tych хаг

wodów, D.iś więc podajemy tylko
pogram poszczególnych imprez

Od 27 do 1 trwać będą codzien”

nie zawody pływackie w basenie 3

3, Sap. Zawody odbywać się będą w (ał sport żadnego innego państwa, a

że Walasiewiczówna wszędzie pod-

ureśla swoją polskość, przeto jest

nam tem milej, że jedzie ona w da-

lekie kraje, by tam właśnie propa”

gować piękne wyniki sportu za”

wodniczego Polski.
Jedzie ona, tak

jeździł Nurmi,
Szkoda tylko wielka,

siewiczówna przechodziła słaby o-

ikres formy w Londynie. Sława jej

trochę zblakła, ale sądzimy, že nie

jest to ostatnie słowo mistrzyni o

rekordach której nieraz posłyszy”

jak dawniej

 Wielkim znakiem zapytania jest

Dziś piłkarze

my.

Wilna grają
w Rydze.

Z  niecienpl'wością oczekiwane
'est dzisiejsze spotkanie dwuch re-,
p ezentacji piłkarskich Rygi i Wilna.|

Mecz rewanżowy z Rygą ma wiel
kie znaczenie sportowe, gdyż do-
tychczas spotykaliśmy się z piłka-
rzami Łotwy na swoim terenie.

Wyjazćy piłkarzy w roku 1923
nie miały tego znaczenia co dzisiaj.

Rewanżowy mecz piłkarski z Ry
ga jest o tyle ciekawszy, że pierwszy
mecz rozegrany w Wilnie zakończył
się wygraną Rygi 2:0, Obecnie jest
nadzieja, że piłkarze nasi zagrają le-

piej. Będą oni lepiej z sobą zgrani,.
bo walczy prawie cały W.K.S.

Zależa nam ba zdo na pokonanie
Łotyszów, którzy oslatnio występem
piłkarzy A. K. S. skompromitowali
się w. Wilnie,

Zwycięstwo na obcym terenie ma
swoją podwójną wartość propagan-
dową.

Bądźmy więc przekonani, że pii-
«arze Wilna dołożą wszelkich sta-
san, by uzyskać wynik honorowy.

Reprezentacja do Wilna powróci
we wtorem o godz. 22 m, 55.

Kolarze Niemiec zdystansowali zawodników
Ре!

Zakończył isę wczoraj w War-
szawie wyścig kolarski na szlaku
berlin — Warszawa.

| Do Warszawy pierwszy przyje:|
chał Wirtz przed Urbaniakiem.
W punktacii ogólnej Niemcy ma-

Na ostatnich etapach zawodnicy| ją czas 151 godz. 3 min. 22,2 sek.,

nasi jechali już nieco lepiej, ale| a zespół Polski uzyskał czas gorszy

Niemcy byli w dalszym ciągu bez-| o przeszło 4 godz., co jest wprost

konkurencyjni. kompromitującem.

Staszel Polankówna odpoczywa
w Zakopanem.

Wczoraj  ctrzymała
Dziennika Wileńskiego" list, pisany,

„ Zakopanego przez mistrzynię Euro| „nacznie się popsuła. Ciągłe deszcze;
py Staszel Polanikową, która latem
gościła w Wilnie, zwiedzając rowe-

rem całą Polskę.
P. Staszel - Polankowa pisze, że

przed kilku dniami zakończyła już|
raid dookoła Polski i odpoczywa w!
Zakopanem. które serdecznie witało
ją jako tę, która niejednokrotnie|
p'zysporzyła Zakopanemu sławę.

Brońcia skarży się na okropny
stan dróg na Polesiu. Błoto trzymało

-edakcja ' s'ę gum rowerowych, niczem klej, a

«o tego dodaje jeszcze, że i pogoda

utrudniały doprowadzenia do końca

1aidu, który jednak został stinalizo-

wany.
Na ostatnich odcinkach trasy na-

(iomiar złego zaczął się psuć rowe',

któremu mało brakło, by się rozsy”|

pał na szosie. Ten stary klekot bę-

dzie obok sztambucha, pełnego naj-
rozmaitszych podpisów, autografów

i wspomnień, miłą pamiątką tury-

stycznej wyprawy.

|
że Wala-

godzinach od 15 do 17-ej, a w święta

od 13 do 14-ej. Przewidziane są kon-

kurencje 100, 200 i 400 natr.

Zawody lekkoatletyczne odbędą

stę 9 września, a oprócz tego co”
i
{
\

| Drugi raz przypadło w udziale
iekkoatletyce wileńskiej organizacja

tak poważnej iriprezy sportowej, jak

„maraton o mistrzostwo Polski.

i Trasa maratonu wynosic będzie

| równo 42 «lm. i 200 mtr,
| tari nasiąpi w niedzielę 2 wrzeš

(sia o godz. 8 min. 3U na boisku Os-
|-odka W. F. na Pióromoncie.

| Trasa jest stosunkowo łatwiejsza

«cd zeszłorocznej.

| Z wielką przyjemnością trzeba

„stwierdzić, że organizatorzy w oso"

bie Wiil. O. Z. L, A. znajdują szerokie

poparcie jak w organizacjach spor”
| towych, tax też w wojsku i w insty

tucjach samorządowych, kiore przy”

obiecały ze swej strony jak najdalej

idącą pomoc.
Cała trasa ustawiona będzie woj-

skiem. Na trasie będą ponadto sę-
dziowie i telefony, któremi nadawa-
"ny będzie przebieg walki na metę.
Publiczność będzie więc cały czas
imforomowana о prowadzenie i o
czasach poszczególnych biegaczy.

Organizatorzy spodziewają się,

że na starcie stanie koło 20 zawod-

mików z całej Polski.
Bardzo interesująco zapowiada

się start Gancarza z Pogoni Lwow”

(skiej, zesziorocznego mistrza z Pół-
torakiem, ntóry ustanowił niedawno
sowy rekorć Polski biegu godzinne-

| go 17.102,80.
Na starcie zgromadzi się niewąt-

»liwie cała elita długodystansowców

I olski.
Odprawa zawodników odbędzie

się 1IX o godz. 19 w lokalu Po-
:adni Sportowo - Lekarskiej, przy ul.
Wielkiej, a termin zgłoszeń upływa
wpiątek.

Organizatorzy zwracają się z u-
p zejmą prośbą do właścicieli samo-
chodów i motocykli, aby w czasie
maratonu nie przeszkadzali w walce
o tak wielką stawkę sportową.
Wszyscy motocykłiśmy proszeni są
o zgłaszanie się przed startem u
kierownika biegu, który wyda opas-
ki. Motocykle bez opasek wstrzy*
mane będą przez policję. Chodzi w 

 

wał, a dru$: wstydził się widocznie|

Przed maratonem o mistrzostwo

Polski. S

Otóż ogólna suma nagród pie-
|miężnych zamyka się w kwocie

| 269.975 frank. iranc.,

|
| a ponadto są przecież nagrody hono"
rowe ofiarowane przez cały szereg

, osobistości.
| Prócz egzaminu sportowego jaki

| egzamin organizacyjny, bo' przecież
wobec wszyst-

ioąństw za sprawność organizacji.
| Nie chuemy obecnie wyrażać

ale mamy
że będą dość poważne  

| luki.

pięknym «troja „Ptasznika z Ty,
rolu“. |

Nie szukajmy jednak winnych,
bo znajdzie się ich zapewne tro-
gzeczkę więcej. Ja sam też czuję
trochę wyrzutów sumienia, że prze-

‘с1ей można było grać nieco lepiej.
' Dziadowskie zachowaine się na
meczu pociągnęło za sobą opłakane

| skutki.

UL T TI i SATSTI EK TAKSI JC OO.

Warszawa — Gdansk 1:0.
szewski. W roku ubiegłym Warsza-
pów przegrała skandalicznie w Gdań:
sku.

Rewanż wypadł więc bardzo
pięknie, chociaż wynik nie jest
przekonywujący.

Program zawodów «szukamy olimpijczyka»

dziennie na Pióromoncie od godz. 17

«o 19-ej mierzone będą wyniki. Prze

widziane są następujące konkuren-

cje z uwzględnieniem minimów: 100

mtr. — 11,4 sek. 800 mtr.-—2 min,

8 sek., 5000 mtr. — 16 min. 10 sek.,

| wdal — 6.40 cmtr., wzwyż 170 cmtr.,

kula — 12.80. Minima są poważne,

a najt udniej przekroczyć jest chyba

170 cmtr. wzwyż.

Do prożrame zawodów „szuka-

my olimpijczyka” wchodzi bieg ko-

„arski na 16 klm. — 18 mm. i zawo”

dy atletyczne w podnoszeniu cięża”

ców.

kpt. Bajan Jerzy.

Startował on w szeregu imprezach
iotniczych, a dwukrotnie brał udział
w Challangu, uzyskując w 1932 r. 11
miejsce.

Ogóiem Polska zgłosiła 13 za-
vodników, którzy od dłuższego cza”
«u przebywają wspólnie w obozie

lotniczym w Warszawie.
Nie ulega najmniejszej wątpliwoś-

ci, że tegoroczny Challange będzie
«mprezą jakiej jeszcze nie było.

Wyniki zawodów oczekiwane są
z ogromnem zaciekawieniem, bo am
bicją Polski jest zdobycie ponowne
nagrody, która ma dla nas specjalną
wartość propagandową. Jarwan.

 

TEATR NA BOISRU.
ARTYŚCI POKONALI PRASĘ -5:2.

Doprawdy, że wstydzę się pisać
sprawozda.ie o tej beznadziejnej, a
'ednak eniocjcnującej  kopaninie.
Należałoby może poprosić jakiegoś
satyryka, albo głośnego piłkarza,
który teraz właśnie mógłby zemścić
zię na prasie, która przecież nieraz
dokucza temu i owemu i'eprezen-
tantowi. Niestety jednak opuścili
mię patałacha wszyscy. Jestem sam
w redakcji. Zdala dochodzi gwar
miasta, które odpoczywa po ty”
sodniowych trudach, a wszędzie
gdzie się cziowiek pokaże, to mó-

wią o tym rieszczęśliwym meczu.
Mówię nieszczęśliwym dlatego,

że przegraliśmy. Prasa zeszła z bo-
ska pokonara 5:2, ale jeżeli na chwi
ię zapomnimy o hasłach rzuconych
„szukamy olimpijczyka”, to można
będzie powiedzieć, iż mecz udał się
pierwszorzędnie,

Ву! to mecz, jak drukowano w
afiszach, pierwszej klasy o wejście
so Ligi wesołości i humoru,

Trybuna  zapeiniła się niemal
szczelnie publicznością, wśród któ*
rej było spuro osób, które pierwszy
raz ogiądaiy zawody piłkarskie.

Sukces sportowy pierwszorzęd-
ny, a drugim sukcesem jest zbliżenie
artystów z prasą, która powinna
przecież miec dużo z sobą wspólne-

go.
Mecz poprzedzony zosiał dow-

cipnem przemowieniem p. dyr. Wyr”
wicz - Wichrowskiego, któremu od-

powiedziai  Nieciecki, wręczając
wiązankę xwiatów. Akcją tych zawodów kieruje Oś-

rodek W.F. Jak nas informują, za”

wody „w poszukiwaniu olimpiiczy-

Wa” organizowane będą równeżi

na prowincji. 
danej chwili o kurz jaki tworzy się

jna szosie, a kurz jest największym

| drogiem biegacza. :

(+ Mistrz ma atonu otrzyma  wie:

(niec laurowy, a inni zawodnicy pa-
, miątkowe żetony.

| dai iii AO

Zygzakl
— Doskonały lekkoatleta, Woj-

'qkiewicz Leon, po skończeniu C. L

"MW. F. otrzymał posadę instruktora

' sportowego w Królewskiej Hucie.

|  — Szczerbicki od 10 września

| stanie się uczniem C. I. W. F. wy”

seżdżając na stałe z Wilna,

,  — Zebranie sędziówWileńskiego

Okręgowego Związku Lekkoatletycz

nego odbędzie się we środę 29 sierp”

mia o godz. 19 w sali Ośrodka W. F.

Na zebraniu pizydzielone zostaną

iunkcje sędziowania maratonu.

|  — W pierwszą niedzielę wrześ-

| nia odbędą się na Wilji międzyklu-
| bowe regaty wioślarskie z udziałem

| sad zamiejscowych.

— Radjoraid rozgłośni wileńskiej

„odbędzie się 23 września. Startować
„mogą motocykliści stowarzyszeni i
| niestowarzyszeni,

i — W, końcu sierpnia rozpocznie

się turniej gier sportowych o mi-

strzostwo Wilna w piłce korzykowej

| Turniej odbywač się będzie w Parku

; Sporotowym.
— Estończycy i Łotysi odpisali

bokserom wileńskim, że zgadzają się

na postawione przez Wil. Okr. Zw.
Bokserski warunki rozegrania zawo-

dów w dniach 10 i 12 września w

Rydze i Tallinie.
Wy'azd wilnian pozostaje jednak

„pod wielkim znakiem zapytania.
— Szósty uliczny bieg kolarski o

puhar przechodni „Dziennika Wileń-
skiego” odbędzie się 30 września.
ER organizować będzie Wil. T. C.
i

— W, Moskwie zalkończył się
raid kolarski na trasie 7200 klm.

Na dinjach autowych ustawiły się
pp. Wyrwiczowa (z psem) i Wiliń-

ska, a na boisku rozległ się prze”
. ciągiy gwizdek por. Pawłowicza.

| Miecz rozpoczął się pod znakiem

| powagi i antodości, Niewinna piłecz*

Ka skakała po całym boisku, a za
nią ubiegal: się piłkawze

[ak ieralnie wypadło, że do przer
wy bramkarz prasy puścił trzy goa”
ie, a jednego zdobyi
dyn, który został na miejscu ukoro”
nowany tytułem króla strzelców.

fo zmianie stron, to znaczy po

spożyciu śniadania z kwaśnych (jak
cholera) cytrym, irozpoczęio  grę,

która wykazała dużo zmęczenia, ale
więcej niż poprzednio humoru,

Doskonale udał się kawał pod-
rzucania da góry sędziego, jak rów-
nież caiowanie się Rewkowskiego z
Niecieckim, którego sędzia chciał
usunąć z boiska za ostrą grę.

Tempo gry (och Boże, jakaż tu
może być mowa o tempie) staje się
nerwowy, a sędzia przy stanie 5:2
kończy mecz.

Rozradowana publiczność opu-
szcza stadjcn. Jest może ona trochę
rozgniewana na pp. Wężrzyna i
Dembowskiego. ale mamy wrażenie,
że gracze ci na przyszły rok nie
zrobią już nikomu zawodu, stając na
apel do waiki

Prócz biiansu sportowego 5:2 jest
również bilans kasowy: Uzbierano
na powodzian 410 zł. Należą się tu-

taj słowa uznaria Wil. Odz. Dzien-
nikarzy, którzy organizowały tę
imprezę.
Ža laskawą pomoc przy organiza”

cji dziennikarzy dziękują Komen-
dzie Miasta, to znaczy płk, Błockie-
mu i mjr. Kozłowskiemu, W. K. $.
za udzielenie boiska, a w szczegól-
ności kpt. Pasierbie, orkiestrze
1 p. p. leg. i jej kapelmistrzowi Ru-
dakowi, następnie chor. Wadow-
skiemu, sierż. Olechowskiemu, Ż. A.
K. S., „Legjonowi Młodych” za ob-
stawienie kas i tym wszystkich, któ-
rzy przyczynili się do powodzenia
meczu.

Artyści zaś powinni pamiętać, że
za rok odbędzie się rewanż.

Parsa ma teraz stale trenować,
by zmazać z kart sportowych Wilna
ten wielki wstyd przegranego me-
czu.

Dowidzenia zobaczymy się za
rok, :

Jarwan.  Raidten trwał60dni.

tylko p. Lau".
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Pociąg propagandowy nad morze.
Tania okazja zwiedzenia 6dyni i Helu.

Wiilnianie znów mają okazję do; znania naszych portów morskich i
odbycia taniej podróży nad morze.|pizejechania się na falach Bałtyku.
W dniu 8 września odejdzie stąd| Tylko niech nie odkładają zapisów
pociąg propagandowy do Gdyni, or”| na ostatni dzień, bo znowu może ich
śanizowany przez Ligę Morską i| spotkać przykry zawód.  Sekre-

KRONIKA.
| zaunikacji:

Kolonjalną, która już wczoraj rozpo-
częła sprzedaż kart uczestnictwa.
Jeżeli miejsc starczy, zapisy po”
trwają do 5 września. Tysiące osób,
które nie mogiy, z. braku miejsc,
wziąć i
wileńskiej, mają

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie umiarkowane, wię-

ksze w dzieln'cach południowych.
Rano gdzieniegdzie mglisto. Tempe-
ratura bez większych zmian. Słabe
wiatry, przeważnie słabsze.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Walka © mury po-Franciszkań-

skie wciąż trwa. Jak się dowiadu-
jemy, samorzą dwileński nie pogo”
dził się z orzeczeniem Sądu Okręgo-

wego, który spór o mury po-Fran-
ciszkańskie, toczący się między

Magistratem a klasztorem oo. Fran-
<iszkanów, rozstrzygnął w ten spo”

sób, że prawo do posiadania tych
murów  przyzzał klasztorowi — i
wystąpił do Sądu Apelacyjnego,
prosząc o rozpatrzenie tej sprawy i
przyznanie mu prawa własności.

Rozprawa odbędzie się w poło”
wie przyszłego miesiąca.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary za handel w dniu świą-

tecznym. Wczoraj za handel w dniu
świątecznym, policja sporządziła 9

protokułów w dzielnicy żydowskiej.
HANDEL 1 PRZEMYSŁ.

— Zwrot w sprawie piekarń w
suterenach. Jak wiadomo, na mocy
įrzepisėw o piekarniach mają być
Jikwidowane wszelkie piekarnie
mieszczące się w: suterenach,

Jak nas informują, sprawa likwi-
dacji piekarń suterenowych ma ulec
zasadniczej zmianie.

Chodzi o to, iż z punktu widze”
nia obrony Państwa istnieje tenden-
cja, zresztą notowana wszędzie, by

właśnie piekarnie i inne zakłady
spożywcze urządzono w  podzie-
miach, pod schronami.
piekarń na powierzchnię przeczy
zasadom walki

być wkrótce omówiona.

SPRAWY WOJSKOWE
— Zwalnianie rocznika 1912.

MW najbliższym czasie rozpocznie się
zwalnianie do domów szeregowyc
rocznika 1912. Jednocześnie Zz zwal-
nianiem tego rocznika nastąpi wcie-

lenie turnusu poborowych powoła-
nych w r. b. a dotychczas jeszcze nie
wcielonych.

 

TEATR

RINO- REOJA

Л
М
MIGNON G. EBERHART

Walka o prawo do miłości.

 

Biała Pap
(P.zekłeć autoryzowsny z angielskiego).

Lorn wystąpił z za moich pleców. Najwidoczniej nie chciał pchać
się na pierwszy plan.

Witam pana — rzekł spokojnie, tak jakby zjawienie się brata Sue
nie było dla niego żadną niespodzianką.

— Wszystko w porządku?! — zapytał swobodnie Francis Tally,
Lora podaiósł lekko brwi.

— No, niebardzo. Ale panna Sue jest caia i zdrowa.

— Pan Sundean — przedstawiła mnie Sue z gestem prawej ręki.
Gość obrzucił mnie badawczem spojrzeniem. Greta również, ale

oma wiedziała mniej więcej, co o mnie myśleć.

— Pan Sundean? — powtórzył Tally.

— Pan dundean był dla mnie strasznie dobry — wyrzuciła z wi-
docznym wysiłkiem Sue. Francis spojrzał na mnie jakoś dziwnie, leczwy”
ciągnął rękę wcale po przyjacielsku.
dzwoniła w jadalni na lunch.

— Lunch — rzekła z ulgą Sue. — Francis...
im stoliku:?

— świetnie — odparł Francis również
jadłem bardzo wcześnie... Ale... co się tu dzieje? Co tu tyle policji? Nie
chcieli mnie wpuścić. Miałem potężny kłopot.

Przez diuższą chwiię nikt się nie odezwał,
uderzająco nieswoim głosem:

— Powiem ci po lunchu.

udziału w wycieczce prasy,
teraz możność po”

 
Wynoszenie|

„rji--pp. Berzakówna Anna, Berza-
przeciwlotniczej. | kówna Zofja, Cierpicka Marja, Hendz-

wwa ta, pierwszorzędnej wagi ma |lówna Stefanja, Iwanowska Zofija,
O W j Karpowicz Mich I,

Najdowelpniejsza i

| Wydawca, ALEKSANDER ZWIERŽYNSKL |

tarjat Ligi Morskiej mieści się przy
ul. A. Mickiewicza 15 m. 13, tel.
18-16.

Wycieczką pokieruje bywały
„wilk  morski', p. kapitan Jan
Giedroyć, dyrektor Ligi Morskiej i
Kolonialnej w Wilnie.

— Tydzień Czerwonego Krzyża
w szkołach. W. dniach od 1 —'10
wirześnia odbędzie się tydzień Czer-
,wonego Krzyża. W roku bieżącym
Polski Czerwony Krzyż obchodzi  15-lecie istnienia swego. W' związku
z tem Kuratorjum Szkolne otrzyma”;
ło polecenie Ministerstwa W. R.i
O. P. aby szkoły okazały w tygodniu
Czerwonego Krzyża jaknajdalej idą-
cą pomoc organizatorom.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Z wydziału Humanistycz-

nego Uniwersytetu Stefana Ba-
torego. W terminie zimowym
1933-34 r. ak. stopień magistra filo-
zofji uzyskali: w zakresie fiologji
oolskiej—p. Trzebińska Anna; w za-
kresie filologji kłasycznej—ks. Gą-
dak Władysław; w zakresie pedago-
giki—p. Nabożna Cywja; w zakresie
historji — pp. Szkolnicka Mania i
Szprejregienówna Roza; w terminie
letnim 1933-34 r. ak., w zakresie
nauk filozoficznych—p. Adolohówna
Janina; w zakresie filologji klasycz-
nej—p. Orłowicz Piotr; w zakresie
filologji polskiej — pp. Folejewski
Zbigniew, Kuźniak Dionizy, Ludwiń-
ski Franciszek, Putrament Jerzy,
Rodziewicz Edmund, Trypućko Jó-
zef, Wygonowski Leon; w zakresie
filologji polskiej i litewskiej—p. Ho-
rodniczanka Holena; w zakresie fi-
lologji francuskiej—pp. Dziatlikówna
Felicje, Ostrowska Eugenja, dlrban
Wacław, Wengrisówna Anne; w za-
kresie filologji niemieckiej—pp. Bej-
lin Izrael, Buczkówna Wandz, Foss
Gustaw, Grejnecówna Anna, Lin
kiewiczowa z Ernstów Helena, Miz-
gierowa z Berezowskieh Natalja; w
zakresie etnografji z etnologją — p.
Turkowski Lucjan; w zakresie histo-

Landzberg Moj-
zesz, Ordelówna Sara, Ostaniewi-
czówaa Jadwiga, Perewoski Józef,
Płatnikówna Sulamit, Popowska Mar-
ja, Reznikówna Sara, Wołodźkówna
Jadwiga.

 

Popierajcie Polską Macierz  Szkolną.

Ceny od 25 gr. — Dziś rewelacyjny program na ekranie I na scenie

BABYDZIEWCZĄTKO"

Nad program: Atrakcje.

Zbliża się termin nowego fllmu Tylko dziś I jatro PAT i PATACHON w ich najnowszej kapiłalsej kreacji p. t.

«Pat i Patachon jako kompozytorzy». ""*
Już wkrótce otwarcie wielkiego sezonu! Szykuje się najnowszy sukces tea Mm

«OSTATNI ATAMAN ANNIENKOW>,

/ 56)

W, tym momencie Marianne za-

usiądziesz przy mo-

'onem ulgi — Śniadanie

wreszcie Sue rzekła

 

najweselsza komedja wszystkieh czasów,
Wroli alėvnėį ANNY ORDRA.

Na scenie: „NOC W HAREMIE“ operetta wsehodnia w I akeie. 2) J.
3) Adam Daal piosenkarz (1-szy występ solowy. 4) Zalety Wiejskie wodewil
teńcami śpiewami Orszy-Bojerskiego. 5) Modelka komedja w 1 akcie. Zespół muz. I. Bo kuma,

Nejsłynniejsza gwiazda ekranów całego świata

JEAŃ HARLOW | CLARK GABLE w czarujacym filmie

PLATYNOWA BLONDYNKA

Awangardowy film produkeji „Sl
Szczegóły w następnych ogłoszeniach.

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Pielgrzymka do Ziemi Świętej. :

Dzięki uruchomieniu stałej ko-
polskiemi okrętami z

Europy do portów palestyńskich,
«co znacznie obniżyło koszta: podró-
ży, odbyło się wiosną .oku bieżące-
go kilka pielgrzymek do Ziemi
Świętej, umoż!iwiających poznanie
'ej najszerszym warstwom  społe-
czeństwa.

Pewną wąda tych podróży był
iednak krótkotrwały, bo wszystkie-
go 4-dniowy pobyt w samej Ziemi
Świętej, co wpływało na zbyt for-
sowne i męczące tempo zwiedzań,
„Obecnie wskutek starań zaintereso-
wanych czynników udało się uzy-
skać przediużenie postoju Polonj; —
taka jest nazwa statku Polskiego
Transatlantyckiego Towarzystwa

Go dni pięciu, co umożliwiło powaž-
ne rozszerzenie programu pobytu
pielgrzymki w Ziemi Świętej, orga-
mizowanej obecnie przez Ligę Kato-
licką w Katowicach (Piłsudskiego
58) w czasie od 10 do 26 paździer-
nika rb. Korzystając przez cały czas
2 komunikacji samochodowej  piel-
grzymka zwiedzi wszystkie šwiete
miejsca, a więc Jerozolimę, Betle-
em, Nazaret, Ain, Karim, Kanę Ga-
iilejską, Kafarnaum, Tyberjadę, Je-
zioro Genezaret, Jordan, Jerycho,

a następnie przez Ateny i Konstan-
tynopol powróci do kraju. Nie po-
trzebujemy dodawać, że wrażenia
takiej podróży są doprawdy nieza- Okrętowego, utrzymującego komu-

nikację z portami palestyńskiemi —

pomniane. Koszt udziału w piel-
$rzymce wynosić będzie zaledwie
zł. 720. (Kap)

Nominacja duszpasterzy akademickich.

JEm. Ks. Kardynał Aleksander
„Kakowski, arcybiskup metropolita
warszawski, zamianował na stano-
wisko rektora kościoła akademic-
kiego św. Anny w Warszawie, o-

. y * * .

próżnione po śmierci śp. ks, Szwej-

!

„polowej. (Kap)

mica, — ks. prof. Edwarda Detken-
sa. Zastępcą ks. rektora Detkensa
został mianowany ke. prałat Tade-
usz Jachimowski, b. kanclerz Kurji

Wychowawcy żydzi dla młodzieży chrześcijańskiej.

Donoszą nam z Siedlec, że kie-
rowniczką miejscowej szkoły  po-
wszechnej została mianowana  oso-
ba wyznania mojżeszowego. Rodzi-
ce kotoliccy zwrócili się do władz
szkolnych z prośbą o odwołanie tej
kierowniczki i mianowanie kierow-
niczki - chrześcijanki, zapowiadając
jednocześnie, iż usuną dzieci z tej
szkoty.

Pozostawiając na uboczu wzglę-
dy rasowe czy narodowościowe, u-
ważamy mianowanie  nauczycieli-
żydów dla dzieci katolickich za

niewłaściwe i niezgodne z. duchem
ustawy: o ustroju szkolnictwa, która

na wstępie już podkreśla, że szkoła
ma wychowywać młodzież w duchu
.eligijno-moralnym. Czy ten cel
może być osiągnięty w stosunku do
dzieci chrześcijańskich, gdyż ich
wychowawcami są nauczyciele-žy-
dzi? Z drugiej też strony trudno jest
żądać ой nauczycielirżydów, aby
wbrew przekonaniu wewnętrznemu

wychowywali w zasadach religijno-
moralnych młodzież katolicką, (Kap

STT AA SIST WORA TOET IKS ISTAT

SPRAWY ROBOTNICZE,
—Liczba bezrobotnych w mieście

wynosi obecnie 4.780 osób. W. po-
równaniu z tygodniem ubiegłym
bezrobocie nieco wzrosło.

KRONIKA POLICYJNA.
— Samobójstwo w hotelu. W! ho-

telu „Zorza“ powiesił się w swoim
pokoju przybyły przed paru dniami
z Warszawy Henryk Sycianko, lat
62, rolnik, Desperat pozostawił list,
który został zabrany przez policję,
—-

Od i1-tu lat istniejąca szkoła „ZRO-
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujacych u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 4,

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

i Św. Wincentego a Paulo.

świetna reż. Karola Lamacza

Grzybowska
w 1 аКе!е г

młodzieży! Dla Was dozwolone!
Ceny od 25 gr.  

  

Polskie Radjo Wiino
Poniedziałek, dnia 27 sierpnia 1934. r.

6.30: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka.
Domu. 7.30: Humor . na
(zas. 12.03: Wiad meteor.

codzień. 11.57:
1205: Przegl.

18.45: Pogadanka, 19.15: Słuchowisko:
„Królewna z Białowieży” — fragm. z pow.
„Szczęście Haneczki”. 1940: Piosenki ka-
baretowe i filmowe (płyty). 19.50: Wiad.
«port. 19.55: Wil. kom. sport. 20.00: „Myśli
wybrane”. 20.02: „W grobowcu Tut-Ankh-

una“ — felj. 20.12: Muzyka lekka.
20.50: Dzien. wiecz. 21.00: Capstrzyk z
Gdyni. 21.02: Codz. odc. pow. 21.12: Kon-
cert popul. 21.40: Recital fortep. 22.10:
„Wybuch wojny — wspomnienia osobiste”.

 

 
  

 

Zakończenie zlotu W Gajdach.
zakończył potomków dawnej szlachty. Jest to

się w Gajdach 3-dniowy zlot Kato”, ośrodek, skąd promieniuje na po-
bekich Stowarzyszeń Młodzieży, W| bliskie wsie i csiedla katolickość i
zlocie brało udział kilkuset człon-| polskość. Dlatego też zlot odbył się
ków poszczególnych stowarzyszeń z| w atmosferze niezwykłej serdecz-
terenu powiatu (birasławskiego. ności i entuzjazmu. Uroczystości

Przy okazji trzeba zaznaczyć, że; młodzieżowe stały się niemal świę-

Wiczoraj wieczorem

Chwilka Pań!

prasy. 12.10: Muzyka lekka zCiechocinka. .
13.00: Dzien. poł. 13,05: Fragm. z op. „Pa-'
'ace', 14.05: Pogad. Aeroklubu „Frontem
do lotnicwa  polskiego* 16.00: Koncert.
16.30: Muzyka i1azzowa (płyty). 17.00:
Aud. dla dzieci. 18.15: Recital śpiewaczy.'

. Gajdy i okolice są zamieszkałe przez!
=

tem całej okolicy.

Teatr pozazwiązkowy w Grodnie.
į „Dziennik Kiresowy“  donosi že

ieżny od Związku Artystów Scen|
Polskich. у

Po zawarciu umowy przez Zarząd|
miasta z p. Gnodnickim na prowa-:
dzenie teatiu spiętrzyły sięnieprze- |
widziane trudności, śdyż p.Grodni- |
ski mając zatarź z Zaspem nie otrzy”

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-'

Bernardyńskim. Dziś o godzinie © m. 30 u-i

haże się po raz ostatni na przedstawieniu;

wieczorowem arcywesoła komedja Stefana |

Kiedrzyńskiego pt. „Życie jest skompliko- |

wane” w wykananiu świetnie zgranego ze-

społu w osobach pp: W: Neubelta, W.

Górskiej, Z. Molskiej, M. Sierskiej, St.

Martyki, W. Ścibora i M. Bieleckiego. Ce-
ny propagandowe.

Jutro, o godz. 8 m. 30 w „Gotówka”.

— Premjera w Teatrze letnim, We

środę Teatr Letni daje premjerę komedji

Marcelego Acharda pt. „Dama w bieli* —

w przekładzie B. Gorczyńskiego.

— Teatr muzyczny „Lutnia“. „Orlow“

— po cenach propagandowych. Występy

J. Kulczyckiej. Dziś o godz. ® m. 30 w.

| pozadsES aa z cyklu propagandowych.

Wystawioną zostanie po raz 29-ty barwna

i melodyjna operetka „Orłow” z J. Kul-

 
mych. Ceny propagandowe od 25 gr.

— „Ptasznik z Tyrolu”. Jutro w dal-

szym ciągu grana bęazie wspaniale wysta-

wiona operetka Zellera „Ptasznik z Tyrolu"

w pierwszorzędnem wykonaniu z udziałem

J. Kulczyckiej.

Najbliższa premjera w  „Lutni”,

W końcu bieżącego tygodnia wejdzie na re-

pertuar Teatru „Lutnia* wartościowa ope-

retka Lehara, „Hr. Luxemburg“, w opraco-
wauiu reżyserskiem M.  Domoslawskiego.

Pracownie Teatru przygotowują nową efek-

towną wystawę.

— Chór Dana przyjeżdża do naszego

miasta i wystąpi tylko jeden raz na scenie

Teatru „Lutnia* w piątek 31 bm. Oprócz

chóru Dana usłyszymy świetnego  piosen-

karza M. Fogga młodziutką artystkę-tan-

 
22.25: Muzyka taneczna. 23,00: Kom. cerkę M. Nobisównę i niezrównanego hu-
ada morystę A. Wysockiego. Bilety w kasie te-

atru „Lutnia“ codziennie 11—9 w. bezRozpowszechniajcie | je,

czycką i K. Dembowskim w. rolach głów: '

mał konwencji od Zaspu na prowa-
„Morze Martwe, Haifę, GóręKarmel, | w Grodnie ma powstać tealr nieza-, dzenie teatru.

Jak się dowiadujemy p. Grod-
nicki przystąpił do organizowania
teatru pozazaspowego — angażując
ertystów nie należących do Zaspu.

Podobno nawet zespół ma już
skompletowany i przewiduje otwar-
cie sezonu w dniu 15 września.

TMRU EEEERE ROKZZORASROZEŃÓŃ DORADO OREOCDOCATE SAŻZO

|„Żydzi skupają Litwę"
„Tiewu Žeme“ wskazuje, że

ostatniemi czasy dają się zaobserwo
wać w Litwie częste wypadki naby-
wania przez żydów gospodarstw rol-
nych; zjawisko to występuje najja-
skrawiej tam, gdzie sytuacja rolni-
ków jest najgorsza. W! samym tylko
powiecie Rosieńskim jest 20 właści-
cieli ziemskich narodowości żydow-
skiej, przyczem należą do nich więk-
sze posiadłości jak Poszuszwie —
160 ha, Plembork — 150 ha, Preny
— 150 ha itd., pozatem zaš caly sze-
reg drobnie;szych gospodarstw. Wo-
bec spadku cen ziemi, ktėra stania-
ła 3 lub 4-krotnie, oraz zadłużenia
włościan, niebędących w stanie na-
bywać nawet taniej ziemi — żydzi
stanowią jedynych nabywców na
częstych obecnie przetargach, wir
dząc przy obecnych konjunkturach
Gobry interes.

Pismo podkreśla niezwykle cięż-
ką sytuację nowoosiedleńców
byłych ochotników, którym w obec-
nym krytycznym okresie wypadło
zwracać pożyczki, dane im na za”
gospodarowanie się. Nie będąc w
stanie ich spłacić, padają oni ofia-
rami licytacji. Pismo wzywa wobec
tego do uwzględnienia ciężkich wa-
runków osadników i okazania im
pomocy, bez której zginą ze szkodą
dla, kraju.

„Wieś nasza — kończy „T. ż. —
od niepamiętnych czasów była li-
tewiika i taką winna pozostać na-
zawsze. Nie pozwólmy żydom sku*
pywać ziemi naszych ojców!”
eau UAI AST STT DUODASAS ETUI

DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
P'zyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabel ia b
okólniki. ołakaty. niais Jatmužnicze „Caritasu“ : Ceny konkurencyjne.

 

PANIENKA 20-LETNIA
skończyła kursa bieliz-
niarstwa i ślicznie bie-
liznę szyje i artystycznie
haituje — prosi o robo-

rych)
Posiada
liczne

pielęgnacjapeleko cho-
oszukuje pracy.

й ішіыіесіэп i Stolarz
rekomendacje.

Zgadza się na wyjazd.
Antokolska 55—8, Gu-

przyjmuje wszelkie ro-
boty wchodzące w za-

 

tę, którą prędko, о- kres stolarstwa jak rów-
kładnie i ładnie wyko- mowska. | usż reperacje i opako-
na, by matkę i siebie|— | wanie mebli. Wykonanie
To Bialy zaulek ||| : * į Ks ceny niskie. ul.

arzecze. —4|į UKA ickiewicza 24 m. 17.
° M J. Chmielewski. 812

Sekcja Młodych Stron-
NAUCZnictwa Narodowego odda Inteligentna panienkauprzejmie prosi o łaska- z posiukuje posady dowe zgłoszenie Jakiejkol-| udziela lekcji .irancus-| chorych jako pielęgniar-

wiek pracy lub zatru-
dnienia, chociażby cza-
sowego w Wilnie i na
prowineji dla bezrobot-
nych swych członków.

praktycznie 
kiego i niemieckiego za
obiady — teoretycznie &

— korepe-
tycji w zakresie 8-u klas
gimnazjalnych lub kon-

ka, ekspedjentki, wy-
« owawczyni do młodj
szych dzieci. Posiada re
ferencje i świadectwa -
Świadectwa praktyki. Ła- Zgłoszenia przyjmuje| wersacji. Tatarska 2,| skawe ofery: do AdmiAdrinistracja „Dzienni-| m. 3, H. K. Od 10—12 i nistracji dla Zofji Janow-ka Wileńskiego". od 4—%6. 1076—1| skiej.

  

Duży lokal
. przystosowany do po-
trzeb szkoły, w centrum
do wynajęcia. Adres w
Administracji „Dz. W.”

1044—2

| ask!
SŁONECZNE 3 pokoje
z kuchnią wygodamii
balkonem do wynajęcia
Miekiewicza 1l-a m. 7
od 12—5 ej tamże sprze-
deją się meble. 1065—1

W PENSJONACIE
Hryniewskiej są wolne
pokoje od zaraz. Kolon-
Ja Zgoda — dojazd Je-
rozolimka. 1051—1
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druki, jak bilety wizy-
towe. zawiadomienia

ślubne. nekrologi, pra-
gramy, afisze| ulotki
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Zdziwił się i, gdyby nie układna interwencja gospodyni, byłby
pytał dalej,

— Pan będzie się chciał umyć — zagruchała, patrząc mu zalotnie
w oczy, — Zajrowadzę pana do numeru.
portjera,

Chwilowo... jesteśmy bez
: ‘ : Pa gaLorn zakaslał. Pierwszy raz od czasu naszej znajomości odczułem

w nim normalne ludzkie zakłopotanie.
—Ra... radziłbym panu... po...pomówić wpierw z po...policję,
— Z policją? — Tally, gotujący się iść za panią Gretą, przystanąt.
— Tak, proszę pana. Policja jest tu dlatego, że w ciągu ostatnich

kilku dni zamordowano w tym hotelu trzy osoby.
— Zamoidowano trzy osoby?
— Tak.

uwięzieni,
Chwilowo jestesmy pod nadzorem...

Pan żartuje Tutaj, w tym hoteliku?
No, poprostu

Pomyślałem, że Francis Taliy musiał być albo niezwykle odważny,
albo też niesłychanie niewrażliwy, Prawda,

odpowiedzia. — Dlaczego? Jalk
Lorn, patrząc ostrożnie na panią Gretę,

—Hm! —
że nie przeżył tego, co my.

się to mogło stać?
odpowiedział z namysłem:

— Nie wiem. Obawiam się tylko, że policja nie pozwoli panu tu
zostać.

Chciałem dodać:
pani Greta.

_ — Ach, niech pan nie mówi monsensów,
dosć zmartwień. Policja napewno nie będzie

na szczęście dla pana! ale uprzedziła mnie

panie Lorn. I tak mamy
odpraszała klientów od na-szych drzwi. Jeżeli pan Tally zechce pozostać pod jednym dachem z sio-strą, o czem nie wątpię

chać — to już ja towezmię
—patrzyła mu w: oczy, nie przestając się uśmie-

na siebie. Ja się postaram, żeby policja nierobiła trudności, Proszę pana zamną!
Przyzwała Francisa do siebie.

szła pierwsza po schodach. Zielona

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, WilnóREKA towa
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Odprowadziliśmy, ich oczami, Greta
jedwabna suknia falowaławdzięcz-

Nr 1. 2 :
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Nie okazał obrazy,

powinie bnył nam powiedzieć,

— To zmienia postać rzeczy.
—Oczywiście — zgodzii się

Wyraz zakłopotania opuścił go tak
czy się co do tego nie omyliłem.

Lunch buł fatalny, Nie mówiąc
szło w usta. Najwidoczniej kucharz

spieczona. Dał się jeść tylko ser.
Pokojówka uwijała się z półmis

czora. Widok ten był dla mnie wrę
na ser. Krusząc w palcach
stawić pod opiekę tamtych ludzi. 

a inne przesolił lub niedosolił.

Próbowaliśmy jeść i pić jak cywilizowani ludzie,
my tak nie pragnęli jak uciec z tej ohydnej,
jakiem możliwem miejscu. Pani Byng nie zeszła na lunch. Na stolikupa-stora zostawiono przez niedopatrzenie szkła i srebra z poprzedniego wie-

chieb, czekałem na Sue,

ia SRT LTL SAAB RAROR KK TTT ZOOTY SSIS

nie na jej harmonijnej figurze. Rude wlosy plouiieniaiy. Pomimo całego
opanowania i ona wolała wejść po schodach, niz użyć windy.

Zwsóciłem się do Lorna. Ale już zamknął się w: sobie jak ślimak i
twarz miał tak drewnianą, jakby się zamienił w stołek czy szafę,

— Czy pan wiedział o jego przyjeździe? — zapytałem, szybko,
) chociaż przecież zarzuciłem mu ukrycie waż-

nej rzeczy przed Sue i przede mną; rzeczy, o której jeżeli wiedział, to

— Nie — odrzekł spokojnie. — Nie wiedziałem,:

obojętnie, Ciekaw byłem jego myśli.
całkowicie, że miałem wątpliwości,

— Chodźmy tymczasem na śniadanie—dodzł—Trzeba przecież jeść.
Nie patrzyłem na Sue, tak że zdążyła się opanować. Ale zoba-

czywszy: jej smutne oczy, zapragnąłem skręcić kark miłemu braciszkowi.Milczałem, bo cóż mogłem powiedzieć? iWeszliśmy razem do jadalni.
już o nastroju, jedzenie poprostu nie
uległ histerj: i jedne rzeczy poprzy-

Przekąski były bez smaku, ryba

kami, ponure i czujna jak zwierzątko,

chciaż niczegoś-
zimnej sali i schronić się w

cz okropny. Straciłem apetyt nawet.
Nie chciałem jej zo-

(d. c. n.)

 |Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,
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