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Opizis pocztowa miszozoza ipusalioń.
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drikarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie ed 9 da 20-ej.

w niedziele od 12 do 13-ej.

 

KONSERWATORIUM MOŻYCZNĆ W
N uka gry na iastrumentach"solowych i orkiestrowych. — Spiaw solowy —Klasa

organowa.—Przedmioty teoretyczna. — Zespoly (chóralny, orkiestrowy | kameralny) —
Pierwszorzędne siły nauczycielskie.— Specjalnyfkurs wstępny dla dzieci od lat 6-ciu—
Opłata za naukę w b. r. szkolaym ZNIŻONA — Początek zająć od 1 września. Zapisy
1 informacje w Sskretarjacie oo godz. 4 do

 

Challenge.
WARSZAWA (Pat). Dziś przed-

południem na lotnisku na Okęciu

edbyły się dalsze próby szybkości

„ninimainej. Próbom poddano 12 sa-

molotów niemieckich, 1 włoski,

1 czeskosłowacki i 5 polskich, Próba

odbyła się pod znakiem sukcesu apa"

iatu i pilota polskiego kpt. Jerzego

Bajana, pilotującego RWD-9, który

csiągnął minimalną szybkość 54,14

j.m. ną godzinę, zdobywając najwyż-

szą, jak dotąd, iiość punktów za tę

próbę, mianowicie 83.
Oficjalne wyniki

prób są następujące:

3 samoloty niemieckie typu BF-

08, pilotowane przez Brindlingera,

Osterkampa i Jurka, osiągnęły ko-

lejno minimalną szybkość na godzi-

nę 62,74 km., 69,23 km. i 63,08 km.

i punkty zdobyły 49, 19 i 47.

5 samolotów niemieckich typu

11-97 pod 5-ma lotnikami Hirthem,

Bayerem, Seidemannem,Hubrichem

Rassewaldem mialy kolejno mini-

malną szybkość na godzinę: 58,82

«m., 60,44 km., 59,64 kim., 58,49 km.

i 62,27 km., zdobywając punkty 64,

58 61, 66 i 50.
4 samoloty . niemieckie typu

K1-36, pilotowane przez Eberhardta,

Steina, Kreugerz i Morzika, osią”.

gnęły szybkość niinimalną na godzi”

nę: 58,42 km., 5i,67 km., 66 km. i

57,78 km., a punkty zdobyte przez

re samoloty są: 66, 69, 36 i 68.

Włoski samoiot BA-42 pod ste-

remi lotnika Coiombo osiągnął mini-

malną szybkość 75,02 km. na godzi-

rą, wskutek czego nie zdobył ani

Powódź w
KRAKÓW (Pat). Wskutek calo-

dziennych deszczów wezbrały silnie

potoki górskie w powiatach nowo*|
tarskim i nowosądeckim. Potok Ka”
„aienica zerwał prowizoryczny most

pod Ryczowem na drodze między

N. Sączem a Krynicą, wskutek cze-

go komunikacja między temi miej

scowościami odbywą się tylko na

Grybów. W, pow. nowotarskim do-

pływ Dunajca, rzeczka Krosienica,

god Krościenkiem zalała drogę mię-

dzy Nowym Targiem a Krošcienkiem|

dzisiejszych

 

Katastrofa autobusowa pod
Lublinem.

LUBLIN (Patj, Ubiegłej nocy
autobus pasażereki, kursujący na
„inji Lublin — Łęczna, w którym je-
„halo 20 os6b, na 8 km. od Lublina,
qrzy wymijaniu stojącej wpoprzek
drogi furmanki, wpadł do rowu, wy”
wracając się do góry kołami,

Z pośród podróżnych 9 osób od-.

Badanie kopca Krakusa |
KRAKOW Pat Prace koło zba-

dania kopca Krakusa trwzją w dal-
szym ciągu. Poza licznemi drobaiej-

szemi odkryciami, stwierdzono, że

kopiec sypany był po ku'turze łu-

„Dziennik Wileński”   chodzi

WILNIE (wejsćodut Końskiej.

7 po poł. —10

jednego punkta gdyż regulamin pun”
ituje szybkość poniżej 75 km. W
dniu jutrzejszyr: Colombo ma prawo
próbę powtórzyć.

Czeskosłowacki pilot Zacek na
wwionetce A-200 miał szybkość 58,66
Lim, na godz. i punktów 65.

4 polskie samoloty PZL-26, pilo-

towane przez Dudzińskiego, Grzesz-

<zyka, Balcera i Włodarsiewicza

osiągnęły kolejno szybkość minimal-

ną na godzinę: 60,83 km., 62,20 km.,

60,78 lkm., 60,58 km., a punkty ta-

Lie: 56, 51, 56 i 57.
Wreszcie kpt. Bajan na RWD-9

„siąśnął minimaną szybkość 54,14

km. na godzinę, zdobywając ma”

ksymalną ilość punktów 83.

WARSZAWA (Pat). Zapowie-

dziana na dziś popołudnie próba

startw nie odbyła się z powodu ulew-

nego deszczu, co mogłoby wpłynąć

niekorzystnie na rezultaty próby.

Natomiast odbył się pokaz tej

próby, wykonany przez kiiku lotni-

ków polskich i niemieckich, Poza”

jem ciekawe akrobacje powietrzne

wykonał lotnik niemiecki, przybyły
+ Berlina, Kropf

W ciągu dnia odbyły się próby

składania i rozkładania skrzydeł dla

rych samolotów, które tej próby nie

cdbyły. i
Jutro ranoodbędzie się. próba

rzybkości Mmirńrmainej dla 4 włoskich

samolotów i jednego aparatu pol-

skiego RWD-9, pilotowanego przez

błonczyńskiego. Pozatem w ciągu

dnia mają się odbyć próby startu

a popołudniu próby lądowania.

Małopolsce.
lak, że komunikacją kołowa zosta”

ła przerwana. Zalana również zo”

stała pewna część pól i łąk. Pod

Krościenikiem pracują obecnie sape: |

rzy 5-go baonu. Woda na Dunajcu:

 
ównież przybrała. Powiatowe ko- : : $ | T мст

A = |wozdaniem za ubiegły rok budżeto”, przez najrozmasisze organizacje prze

mitety powodziowe w Nowym Są*|

czu i N, Targu czuwają nad życiem.

; mieniem mies”kańców zagrożonych
okolic. Pod wieczór wody na poto-

isach górskich zaczęły opadać i nie-

bezpieczeństwo już nie zagraża.

niosło cięższe runy, reszta zaś lżej-

sze. Na miejsce wypadku przybyło

pogotowie ratunkowe z Lublina,

jttóre przewiozło ciężej rannych do

szpitala w Lublinie. Władze sądowe

„ policyjne przeprowadzały na miej-

| gcu dochodzenie. |

|

žyckiej, w okresie okolo 500 roku
przed Narodzeniem Chrystusa. Od-

krycie to stanowi jedną z najwa-

żniejszych zdobyczy  dotychczaso-

wych prac.

LTEO SSTATSIASTOSTIT S INIT

Ronėtes ecangelicki przecio Hitlerodi,
Obradujący na

wyspie duńskiej Fanoe światowy

kongres kościoła ewangielickiego

uchwalił rezolucję, w której powie”

dziane jest, że zasadom wolności

chrześcijańskiej w niemieckim ko-;

šciele ewangielickim grozi obecnie:

niebezpieczeństwo oraz że samo:;

władztwo kościelne i śwałcenie

swobody sumienia niezgodne jest zi

duchem kościoła chrześcijańskiego.
Deklaracja ta spotkała się z pro”

testem. delegacji niemieckiej, w któ-

rej ml. in. twierdzi, że właśnie naro”

dowy socjalizm w Niemczech sto:į

guje pozytywne chrześcijaństwo i w,

praktyce walczy przeciwko depra"|

wacji moralnej mas ludowych. Ww

zakończeniu dekiaracji zarząd pyta

BERLIN (Pat). zebranych, dlaczego to konferencja
w Fanoe nie zabrała głosu, by na”
piętnować jako niechrześcijańskie i

mieetyczne żądanie zagranicy, aby
Niemcy płaciły odsetki za narzucone
im długi oraz nie zaprotestowali
przeciwko boikotowi  przeciwnie-
mieckiemu ; prowadzonej przez pra-
sę zagraniczną propagandzie grozy
w Niemczech.

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jałmużniczych „Caritasu".

Telefon Redakcji,

codziennie.

( charakter

*sagrażał życiu

Życie katolickie.
Nowe cudowne uzdrowienie

: w Lourdes.
Do Italji powróciła świeżo z

Lourdes pielgrzymka chorych wło-
skich, przywożąc z sobą niewiasty
świeckie i jedną zakonną cudownie
uleczone z gruźlicy i owrzodzeń, co
stwierdzone zostało oficjalnie przez
padania medyczne. (KAP).

 

Katastrofa na
dworcuparyskim.

PARYŻ (Pat). Na dworcu wscho*
dnim w Paryżu podczas manewro-
wania lokomotywa najechała na po-
ciąg podmiejski, wskutek czego kil-
La wagonów uległo strzaskaniu.
Rannych jest 53 podróżnych, w tem
7-miw ciężko,

Przeprowadzone natychmiast
śledztwo wykazało, że lokomotywa,
która najechała na pociąg, była bez
maszynisty, Kierował nią jakiś nie-
unany «człowiek. Władze szukają
winnego uruchomienia lokomotywy.

zamach bombowy
w Bułgarii.

SOFJA (Pat). Dzisiejszej nocy w,

ogrodach rezydencji byłego mini-

stra wojny gen. Bakadjewa oraz by”

iego szefa sztabu generalnegoMa-

1mkowa wybuchly dwie bomby, nie
wyrządzając szkody. Agencja urzę- 1 cześnie Hitler oznajmia, iż obejmuje

dowa tłumaczy, że zamach miał

demenstracyjny i nie
Obaj generałowie

nie. byli obecni w stolicy,

Wypadek samolotowy
w St. Ziedn.

NOWY JORK Pat. W pobliżu

Oregonu-Miasta wydarzył s'ę wypa

dek samolotowy. Ż niewyjaśnionych

dotychczas przyczyn spadł nazie-

mlę samołot towarowy, grzebiąc

Ipod gruzami 5 osób.

Sprawozdania N. I. K.
Najwyższa Izba Kontroli Pań-

stwa, zakończyła prace nad spra”

луу 1933/34. Zestawienia z działal-

qości kontroli państwowej mieszczą

się w 14 zeszytach. Sprawozdanie

przedstawione będzie w październi”

ku P. Prezydentowi R. P. i mar”

szałkom ciał usiawodawczych,

ink życia 2 Die.
Z Kielc piszą nam, że w tych

dniach nadeszła do rodziny kartka

z Berezy Kartuskiej od p. Bogumiła

Dworaka, kierownika Młodych

Stronnictwa Narodowego w Kiel-.

cach, którego po parotygodniowem

przetrzymaniu w kieleckiem wię-

zieniu i wypuszczeniu na parodnio-

"wą wolność — wysłano nagle do

Berezy. P. Dworak pisze do rodzi”

my lakoniczną ,ikartkę bereską“, że

jest zdrów i niczego nie potrzebuje.

0000966006056

Rozpowszechniajcie'
bony jałmużnicze „Caritasu"

MOM

Ciągnienie dolarówki.
Dnia 1 września odbyło się ciągnienie

dolarówki. Premje padiy na poniższe nu-

mery:
40.000 dol. na nr. 1409366.
8.000 dol. na rr. 1183270.

3.000 dol. na nr.: 1472890 12601 495905.

1.000 dol. na nr.: 755604 45369 926243

1117377 366390.
500 dol. na nr.: 606817 1366357 43285

393114 474606 710699 1244867 430385 233263

1470430.
100 dol. na nr.: 631205 958698 792297

620916 665829 791047 106522 968736 621665

559749 1314330 1077166 674390 1173390

1230331 53824 354294 283289 1320814

502624 197803 165965 170129 415680 18265

1060147 104577 817371 169019 1322120

20319 43532 75563. 1258869 1128024 403906

1097544 192625 1331493 856943 442044
42179 419921 743289 367981 974984 783995
646501 2085 1017479 1345644 398294 211054

455160 775018 1418763 494811 143056 469977
614884 446324 947205 670561 444112 866804

731692 718183 826850 1403774 204198 798251
205340 309501 417936 905878 1038330
1356156 385529 530309 755300.
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Karjera

Niemiecki korespondent „New
Yc k [imes* podaje w skrócie eta-
py karjery Adolia Hitlera.

Urodził się 20 kwietnia 1889 r. w
małem miasteczku Braunau nad In-
nem na granicy austrjacko * niemiec
kiej,

| W iatach 1903 — 1912 Hitler jest
zwykłym robotnikiem, pracuje w
Wiedniu w charakterze malarza po-
Kko;,owego.
W okresie od 1912 do 1914 pra-

cuje jalko cieśla w Monachjum, Jed-
nocześnie niezn*ny nikomu Hitler
wykonywa rysuuki dla gazet mona-
chijskich.  

W. r. 1914 Hitler powołany zosta”
je do służby wojskowej w armji ba-,
warskiej, gdzie dosłużył się rang; ka'
prala.

W. 1919 r. Hitier wraca do Mona-
chjum. Tam tworzy łącznie z 6 ko-'
legami organizację, z której wyrasta
ruch hitlerowski. Grupa Hitlera or-
ganizuje się pod hasłami skrajnego
nacjonalizmu, antysemityzmu, Wy-
stępując jako aniykapitaliści pierwr
si hitlerowcy odnoszą się wrogo do
parlametaryzmu, głoszą hasło nie-

płacenia odszkodowań wojennych.
W] 1920 r. nillerowcy ogłaszają

swój program paityjny, Hitler zosta-
je obwołany wodzem ruchu,

8 —9 listopada 1923 r. w jednej

4 piwiarń monact.ajskich Hitler odda-

je dwa strzały w sulit i ogłasza, że

sząd bawarski jest obalony, jedno-

 
władzę dyktatorską w Bawarji. Na-

zajutrz maszeruje z gen. Ludendor-

(em na czele oddziału, złożonego z

„600 awanturników, na zamek kro-

| .ewski. Wojska republikańskie przyj

mują rebeliantów salwą. Hitler ucie- ka, Schwytany, zostaje osadzony w

więzieniu.

W kwietniu 1924 r. sąd skazuje

Hitlera za udział w puczu na 4 lata!
iwierdzy.

Po ośmiu miesiącach pobytu w
więzieniu Hitler zostaje przedtermi-

nowo zwolniony.
W. lutym 1925 r. Hitler reorgani

zuje partję, które jest szefem i wo”

czem. Rucn hitlerowski przybiera na
, sile. Grupuje w swoich szeregach du

„že rzesze młodzieży. Finansowany

į myslowe, hitleryzm. staje się narzę“
cziem polityki wielko - przemysto-

'wej. Hitler rozwia bardzo ožywio-
| ną działalność organizacyjną. Roz*
,wój form  organ'zacyjnych znaczą
| gęsto trupy robotnicze, które padają
lod kul hitlerowskich bojówek.

W. 1927 r. partja Hitlera zdobywa
podczas wyborów do parlamentu 12  mandatów. Hitler powtarza swoją

poprzednią dek!arację, iż
stwo jego dąży do objęcia władzy w
Niemczech przy pomocy legalnych
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Strajk wlokie
| NOWY JORK Pat. Strajk wprze-
| myśle włókienniczym, który rozpo-
, czął się wczoraj o godz. 23, objął

Erobotników, z tego 500,000

2]
stronni ;

 

zagranicą 8 zł.

Hitlera.
środków walki.
W trzy lata poźniej, t. j. w 1930 r.

Hitler uzyskuje 107 mandatów do
parlamentu. Wszyscy posłowie hi-
iieiowscy zostają zaprzysiężeni na

wierność Hitlerowi.
(WI 1932 r. podczas plebiscytu na

stanowisko prezyaenta Rzeszy Hi-
ter wystawia swoją kandydaturę
przeciw Hindenburgowi. Pokonany
w głosowaniu iudowem, Hitler zdo-
iał jednak uzyskać przeszło 13 mil-
„onów głosów.

Po rozwiązaniu parlamentu, hi-

Uerowcy w lipcu 1952 r. uzyskują w
wyborach 2350 mandatów do paila-
mentu i stają się tam najlicziejszą

grupą, RIO
W. sierpniu 1932 r. Hindenburg

kategorycznie uvdmawia powołania

Hitlera na stanowisko kanclerza
Kzeszy,

Kanclerz von Papen rozwiązuje

parlament, W: wyborach 6 listopada
nitlerowcy tracą 35 mandatów.

W dziesięć dni potem Hitler po-

uownie żąda od Iindenbuiga powo”

dania go ua stanowisko kanclerza.
Sędziwy marszałek po raz drugi od-
mawia. i

(W styczniu 1933 r. naskutek in-
trygi junkrów obalony zostaje kan-
cierz gen, Schleicher i Hitler wresz-
cie zostaje powołany na upragnione

stanowisko kanclerza. Na terenie

parlamentarnym powstaje koalicja
iitlerowców z niemiecko - narodo-
wem stroanictwem.

21-go lutego
Reichstagu".

Koalicja Hitiera z Hugenbergiem

uzyskuje podczas wyborów do par”

lementu większośc. 23 marca parla-
rcent udziela Hitlerowi pełnomo-
cnictw dyktatorskich ma okres do
kwietnia 1937 r.

14 września 1933 r. Hitler oznaj-

mia, że Rzesza niemiecka wystąpiła

г 1461 Narodów. Parlament znów zo-
staje rozwiązany. Odbywają się wy”
bory i Hitler drogą manewru uzy”
<ikuje aprobatę swej polityki,

W końcu czerwca 1934 r. Hitler
gruntuje swą władzę rozstrzelaniem
swoich najbliższych współpracowni-

ków.
13 lipca w Reichstagu Hitler u-

sprawiedliwia się z krwawej soboty
„zerwcowej i mówi, że w dniu tym
postradało życie 77 osób.

1 sierpnia umiera prezydent Hin-
denburg. Hitler pośpiesznie wydaje
dekret o połączeniu władzy kancle-
rza z urzędem prezydenta Rzeszy w
jego rękach. Raz jeszcze odbywa się
eprobowanie tei decyzji przez ple-
biscyt, który wprawdzie potwierdza
krok Hitlera, ale ujawnia wzrost sił
opozycyjnych i niezadowolenia z po-
ntyki Hitlera.

następuje pożar

   

 

odicży = U. > | A.
robotników przemysłu bawełn'ane
go, 200,000 przemysłu wełnianego
i 200,000 przemysłu jedwabniczego.

Wojskowa delegacja włoska w Rosji
MOSKWA Pat. Dziś przybyła do

Moskwy wojskowa delegacja włoska
na czele z gen. Grazioli Francesco.

Protest Sowietów przeciwko prześladowaniom
| urzędników na kolei

MOSKWA (Pat).
wiecka „Tass'* ogłasza, że 31 sier”
pnia zastępca komisarza spraw zagr.
Stomoniakow ztożył protest ambasa-
„dorowi japońskiemu w Moskwie,
Ota, przeciwko prześladowaniu u-
rzędników sowieckich na kolei
wschodnio-chińskiej, a szczególnie

Agencja so*;

wschsdnio-chińskiej.

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 85 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.

Ogłoszenia
Terminy

    

Wzrost ludności

w Rosji.
(Korespondencja własna).

Moskwa, w sierpniu.

W. Rosji sowieckiej buduje się

coraz to nowe iabryki i inne zakła-

wy przemysłowe, statystyka wykazu”

je stały wzrost produkcji, ale lud-

ność ciągle odczuwa brak przedmio-

tów codziennego użytku. Daje się

odczuwać brak odzieży, obuwia, po”

żywienia i t. p.
Jak można zjawisko to wyjaśnić?

Niektóre gałęzie przemysłu sowiec-

kiego są niedostatecznie rozwinięte

i nie pracują tak intensywnie jakby

należało; zawodzą także kołchozy 1

sowchozy. Ale istnieje jeszcze inny

czynnik, który jest poważną prze”

szkodą na drodze do realizacji so”

wieckich planów techniczno - prze”

mysłowych. Chodzi tu mianowicie o

szybki wzrost ludności ZSSR. So-

wieckie kierownicze organizacje

przemysłowe muszą nietylko odbu-

dować niemal zupełnie zniszczony

przez wojnę przemysł (przez wojnę

domowa), ale taxże powiększać pro-

dukcję w miare wzrostu ludności.

Corocznie trzeba ubrać 5 miljonów

nowych osób, trzebawyprodukować

corocznie 5 milionów par butów dla

nowych obywateli, trzeba nakarmić

5 miljonów nowych ludzi. Przed 15

laty Rosja liczyła 130 miljonów

mieszkańców, obecnie na tych ob-

szarach żyje przeszło 170 miljonów

ludzi, Ludność Resji sowieckiej wzra

„ta coraz to szybciej. W! ciągu czte-

rech lat pierwsze, piatiletki wybudo

wano w Rosji sowieckiej około 27

miljonów lokalów mieszkalnych.Ale

dzięki temu stosunki mieszkaniowe

w Rosji nie poprawiły się. Tak jak

dawniej w miasiech mieszkania są

przepełnione. W: jednym pokoju mie-

szka kilka osób. a nowe mieszkanie

rieiatwo znaleść,
Według statystyki sowieckiej,

judność miejska wzrosła w ciągu lat

od 1928 do 1933 z 27 miljonów do 40

miljonów. Wi roku 1928 przypadało

na każdego mieszkańca miastą 5,9

metrów kwadratowych powierzchni

mieszkaniowej, w roku 1933 już tyl-

o 4,7 metrów kwadratowych. Dwa-

dzieścia siedem  miljonów metrów

«wadratowych powierzchni nowych

mieszkań, to rzeczyście wielki krok

naprzód, ale dla 13 miljonów no”

wych mieszkańców miasta oznacza

to tylko 2 metsy kwadratowe po”

wierzchni miesznaniowej na jedną o-

sobę.
Nieinaczej ma się rzecz z obu-

wiem. W. ciągu pierwszej piatiletki

produkcja obuwia wzrosła z 23 mil-

jonów par butow do 72 miljonów

rocznie, czyli, że produkcja obuwia

powiększyła się trzykrotnie. Tych 72

miljonów par obuwia dla przeszło

170 milżonów ludności oznacza mniej

niż jeden but na obie nogi każdego

mieszkańca na jeden rok. Jeżeli do

tego dodamy, że iabryki produkowa”

ły obuwie lekkie, (aby dociągnąć do

przepisanej cyfry produkcji), o któ-

iem sowieckie czasopismo „Lekka

industria“ napisaio, że po pierw-

szym deszczu, butów tych nie moż:

ma już nosić, to wówczas zrozumie-

my, jak trudno o buty w Rosji so-

wieckiej. Za czasów caratu produko

wano w Rosji 55 miljonów par bu-

tów a ludność chodziła bosa, Od te-

go czasu produkcja wzrosła o 17

milionów a ludność powiększyła się

! o przeszło 30 miiżonów.

Gorzej jeszcze jest w przemyśle 
poruszył sprawę urzędniczki Goło-
winowej,  obywatelki sowieckiej,

Ltėra po zaaresztowaniu miała być

poddana torturom, po których stra-

ciła przytomność. Po wypuszczeniu

na wolność powiadomiła o tem kon-

gula sowieckiego w Charbinie,

Zastrzeżenia przeciw wstąpieniu ZSSR.
do Ligi Narodów.

PARYŻ (Pat). „Le Matin'* zwra-
ca uwagę w artykule wstępnym na'
io, że przyjęcie ZSRR do Ligi Naro-;
dów pozostawałoby w pewnej mie-,
ze w sprzeczności z duchem proto”|

kułu dodatkowego Ligi, wyraźniebo- |
wiem jest powiedziane w tym рго-|

į tokule, że Liga Narodów powinna:

śli chodzi o ZSRR, to nasuwa się
pytanie, czy można uważać goza jak trudne jest

naród. Pismo przypomina twierdze”
nie pisarzy i mówców bolszewickich,

że naród nie istnieje, podobnie jak i

seligja, i pyta wreszcie, kogo repre-
zentować będzie w tych warunkach
w Genewie pan Litwinow.

grupować narody a nie państwa. Je- |

odzieżowym. W Rosji sowieckiej

produkuje się wszystkichwyrobów

wełnianych tyle, że na jedną osobę

urzypada zaledwie pół metra weł-

nianej materja (0.6 m.). Produkcja

jednak wzrasta. Oczekuje się, że w

‚ 1937 roku produkcja wynosić będzie

| tyle, że na jednego mieszkańca Ro-

gji sowieckiej przypadać będzie 1,3

metra wełnianej materji. W Anglii

z Stanach Zjednoczonych konsumcja

materyj wełniarych wynosi 5 me-

trów na jedną osobę rocznie.

Z tego wyohrazić sobie możemy
współzawodnictwo

| sowieckiej techniki z wzrostem zalu-

dnienia. Czy uda się podnieść pro”

qukcję sowiecką do tego stopnia, aby

mogła kroczyć rownolegle ze wzro-

stem ludności? Przyszłość, daleka

przyszłość pokaże.
St. Ogr.
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Blok bałtycki
a Polska.

Wyanikiem tegurocznej konferen-

cji państw bałtyckich w Rydze jest

uzgodnienie łotewsko - estońsko - li-

tewskiego traktetu porozumienia |

współpracy. :
MWprawdzie wyłączono od tej

wspoipracy zagednienia t. zw. spe”

cyticzne, it. zn. dotyczące tyiko jed-

nego z wymienionych trzecii państw,

a więc np. uroszczenia litewskie w

sprawie Wileńszczyzny, mimo to

jednak stwierdzić należy, że  doj-
ście do skutku olohu bałtyckiego

oznączą niewątpliwie sukces polity-

ki litewskiej, a niepowodzenie w tej

dziedzinie polityki polskiej.

Przez lat kilkanaście rządy pol-
skie pilnowały iego, by Łotwai

Esionja nie związały się z Litwą

węzłem ściślejszym, póki Litwa nie

ureguluje swegu stosunku z Polską,

czego warunkiem: musiałaby być

oczywiście litewska rezygnacja z

pretensyj do Wileńszczyzny. Obec-

nie wpływ polityki polskiej za*

wiódł: Łotwa i Estonja łączą się z

Litwą pewnego rodzaju nową en-

tente'ą małą, bałtycką, mimo, że

Litwa trwa przy swojem uroszczeniu

wileńskiem.

My, Polacy, możemy się tylko
cieszyc z porozumienia nadbałtyc-
kiego. Życzymy również dobrze
wszystkim trzem jego uczestnikom:
niech nikt nie zagraża ich terytor-
jum i ich niezależności, niech. się

rozwijają, wzmacniają i bogacą...
Nie możemy jednak pozbyć się

jasnego na rzeczy poglądu i nie u-

ważamy za właściwe ukrywać

swych myśli, Które zresztą nie są

ani złe, ani złośliwe.

Otóż trzeba tu wypowiedzieć

żal że zawarcia bloku bałtyckiego

nie poprzedziło załatwienie sprawy

unormowania stosunków dyploma“

tycznych między Polską, a Liiwą.
Ten właśnie „problemat specyficz-

ny' jest najważniejszym  problema-

tem politycznym na terenie Euro
py wschodniej; przez swój związek

zaś z zagadnieniem paktu wschod-

niego jest problematem europejskim,

ba, nawet czemś więcej, bo przez

swój związek ze stosunkami polsko”

sowieckiemi, z uwzględnieniem

konfliktu na Dalekim Wschodzie —

światowym.

I oto, jak się dowiadujemy, po-

godzono się co do wszysikiego, za

wyjątkiem tego, co jest najważniej-

sze, bodaj że jedynie aktualne i re-

alre: pacvfikach ostatecznej wscho-

— Europv przez urormowanie sto-
sunków polsko-litt «skich. To wy-
łączenie odbiera w dużym poj
znaczenie polityczne konferencji;

ryskiej, sprawia że zakończyła się!
oną wyrażeniem pobożnych życzeń...
A s”koda, potrzykroć szkoda! Be

małe przyczyny rodzą często wiel-

 
sie skutki...

Dla „pokoju europejskiego" są

przedewszystkiem potrzebne dobre

stosunki polsko-rosyjskie są one po-!
trzebne także dla bezpieczeństwa
Francji i uspokoienia Niemiec... Jak
za dotknięciem różdżki -zarodziej

skiej, znihaąłby cały szereg spraw”

i nieporozumień, gdyby usunąć z 
terenu politycznego ów „specyficzny | aotujemy pogłoskę, że jako organi” :iują, aprobaty t. ‹
problemat”, czyli mówiąc po po|l-| *atorzy nowego stronnictwa rządo”; aecydujących, mógłby być obalony

sku, upór Litwy w zakresie umor*,

mowania stosunków z Polską. Ву-`

łoby wielką zasługą rządów państv
„matych“ į „wielkich“, gdyby miast
szukać skoplikowanych sposobów
gdyby miasi mącić i grozić, epokoj-
nie a poprostu przytożyły się do

rozwiązania owego „specyficznego

problenatu”, który nie posiada żad-
nego uzasadnienia w warunkach
wealnych, a jest tylko fikcją, zatru-
wającą aimosterę polityczną w
Europie wschodniej,

WZW KADAEE!

Z žvcia stailcy.
DYMISJA B. PREZYDENTA

SŁOMIŃSKIEGO.

Przed każdym l-ym w magistra-
cie warszawskim panuje atmosfera
niestychanego podniecenia w związ”
ku ze spodziewanemi redukcjami
g'ersonalnemi.

Od czasu objęcia zarządu mia-
sta przez władze komisarskie,
zmiany osobowe nie schodzą z po-
rządku dziennego.

Na 1-go wrzesnia zwolniono zno”
wu 52 osoby. W kołach miejskich
mówi się o rychłej oficjalnej dymisji
dyrektora naczelnego tramwajów
rniejskich, b. prezydenta stolicy p.
Słomińskiego.  

Pakt wschodni i państwa bałtyckie.
Pod takim tytułem znajdujemy w

„L'Action Francaise" artykuł p. J.
Le  Boucher'a, autora ciekawej
książki, zawierającej relację z. pod-
róży po krajach Europy wschodniej.
Oto główniejsze ustępy z tego arty-
kułu:

„-«Litwa, podobnie jak Estonją i
Łotwa — ściśnięte między Niemca-

mi i Rosją, nie mogą żyć w oaosob-
uieniu. Zaułać Rosji, czy zaufać
Niemcom oto problem, wobec
którego stoją rządy w Tallinie, Ry-
dze i Kownie.

Była inna droga wyjścią dla tych
trzech państw: zbliżyć się do Pol-
ski, której interesy stałe są zgodne
z ich interesam. Cokolwiekby my-
ślał obecny rząd w Warszawie, jest
rzeczą pewną, że ani w Moskwie,”
ami w berlinie nie patrzano nigdy!
ani nie będą patrzyli przychylnie na'
istnienie wielkiej Polski. Jakżeż!
więc może Moskwa i Berlinpatrzeć |

spokojnie na istnienie i rozwój!
trzech państw, leżących nad Bałty-
kiem?

Z natury rzeczy tedy wynika, że
Estonja, Łotwa : Litwa powinny być
mw bardzo ścisłych stosunkach z
(Warszawą. Sprawa wileńska wy
twarza oczywiście między Warsza-
wą a Kownem problemat dość draż-
liwy, lecz intercsy stałe polityki li-
iewskiej mogły były doprowadzić
do znalezienia rozwiązania, możli:
wego do przyjęcia dlą obydwóch
stron. |

Projekt palktu wschodniego wniósł
 

   

Pod takim tytułem donosi „Kur-
jer Warszawski” z Paryża:

Niebywale ciekawą  korespon-
dencję o zakończonym niedawno
swiatowym kongresie żydowskim w
Genewie zamieszcza dziś „kigaro”
od swego szwajcarskiego korespon-
denta, p. Briqueia.
Autor stwierdza, że kongres, któ-

iy zasiadł nad Lemanem, był świa-
towym parlamentem żydowskim, a
uchwalona rezolucja końcowa ozna*
«za ni mniej ni więcej, tylko utwo*
1zenie międzynarodowego rządu
żydowskiego, rządu in partibus, któ-
.ego główne iuukcje spełniać będzie
pewnego rodzaiu ministerjum spraw
„agranicznych. Ministrem tym bę-
dzie Goldman, mianowany prezesem
komitetu wszechżydowskieżo z sie-
dzibą w Paryżu

Zadąniem żydowskiego  mini-
sterjum spraw zagranicznych jest
obrona interesów żydów na całym
swiecie, bez  wtrącania się do

spraw wewnętrznych  poszczegól-
nych państw. Żydzi mogą organizo-
wać się wszędzie jak chcą i z kim
chcą. Popierać tę lub ową politykę,
którą sami w damym kraju wybiera-
ją. Z tego wynika — pisze p. Bri-
quet—że rząd, utworzony —rzez

Goldmana, nie jest nową międzyna-
rodówką w ścisłem tego słowa zna-

«Rząd» żydowski.

 
 

DZIENNIK MILENSKI

jeszcze nieco nowego zamętu w po”
iożeniu tych państw. Z chwilą gdy
Polska ujawniła, że jest niechętna w
stosunku do tego paktu, trzy pań-
stwa bałtyckie musiały się zdekla-
rować: albo wyrazić gotowość przy”
stąpienia do paktu, który gwaran-
tuje ich granicę lecz wówczas prze-
aiwstawić się Folsce.., lub też
wprost przeciwaie stanąć po stronie

polskiej i odrzucić projekt p. Bar-
thou, Lecz wówczas znaczyłoby to
rrzechylenie się na stronę Niemiec,
<o sprowadziłoby wszystkie związa”
ne z tem niebezpieczeństwa, zwłasz*
czą dla państw tak skromnych.

Wydaje się, że tymczasem wysił-
ki p. Becka, by ziednać Estonję, Ło”
twę i Litwę dla swojego stanowiska,
rie powiodiy się. Te trzy państwa
są podobno gotewe przystąpić do
paktu. Sądzę, że siła, którą repre-
sentują Taliu, Ryga i Kowno nie
са szczególnej wartości paktowi.
„rzystąpienie ich włoży na Francję
cdpowiedzialność za całość granic
tych państw i oddali je od Polski, z
którą mają wspólne interesy,

Projekt pp. Banthou i Litwinowa
miał, jak wiadomo, pogodzić wszyst
kie interesy. Tymczasem widać, że
па dziś przynosi om podział i zamęt
tam, gdzie i tak było tego podziału
i tego zamętu zbyt wiele.“

Nie na wszystkie wywody p. Le:
Boucher można się zgodzić, zdanie'
końcowe wszakże jest niewątpliwie.
słuszne.

 
   

   

 

: wyzyskanie wpływów „wysokiej
fmansjery międzynarodowej:.

Bojkot jest skuteczną bronią w,
rękach żydostwa światowego. W
ciągu roku 1933 import z Niemiec
«o Francji zmniejszył się o 500 mil-
:onów, do Polski o 40 proc., do Sta-
nów Zjednoczonych © 42 proc., do
Belgiį o 66 proc. Wi stosunku do
Niemiec rząd Goldmana wzmoże
redy akcję bojkotową.

Inny sukces uzyskany przez ży”
«ów: w Genewie — to rozciągnięcie
klauzuli mniejszościowej na  lud-
uość żydowską, zamieszkają na
niemieckim Górnym Śląsku. Żydzi
Śląscy nietylko objęli z powrotem
swe posterunki, z których usunęli
ich hitlerowcy, ale uzyskali jeszcze
prawo do odszkodowania. W, tym
kierunku żydowskie  ministerjum |
spraw zagranicznych rozwinie |
szczególnie intensywną działalność.

„Poraz pierwszy po zniszczeniu
Jerozolimy prze: Tytusa w r. 70
ery chrześcijańskiej — pisze p. Bri-j
4uet — diaspora żydowska, obda-,
-zona przedstawicielstwem i rzą-
dem centralnym, stała się organi |
zacją, mającą kierować polityką ży”
„ostwa na świecie, Jest to wyda-
-zenie pierwszorzędnej _ doniosło*
ści”,

Dodajmy od siebie, że p. Briquet

 

-zeniu. Głównym jego celem i za”| est redaktorem naczelnym i kie-
„aniem jest ob:ona równości prawj rownikiem polityki zagranicznej
dia żydów. Głównym środkiem| „Jotrnal des Geneve",
„działania — bojkot międzynarodowy

WILNO — CIĄG, — GDYNIA — NEL
ODJAZD 8iX.

Tylko 18 zł. 50 gr. w obydwie stronyI
Zapisy: LIGA mORSKA | KOLCNJALNA, —ui. Mickiewicza Ni 15—18.

Zaowu piotki polityczne.
Z obowiązku dziennikarskiego

wego Partji Pracy mają wystąpić p.
Kościałkowski i b. premjer Bartel.
Iartja Pracy będzie oczywiscie

vowego obozu niedopuszczeni,
t.miast znajdzie się w nim „Lewia”
lan“ przemysłowy. Położenie  dzi-
siejsze jest takie, że projekt zmiany,

W| uzupełnieniu informacyj, po-
danych przed kiiku dniami o spo”
cziewanych zmianach w dziedzinie
naszej polityki wewnętrznej, poda-
iemy jeszcze szereg wiadomości,
kursujących po Warszawie, nie
przywiązując jednak do nich więk-
szego żnaczenia. A więc...

Organizacja Partji Pracy postę”
puje. O ile powiedzie się oną cał-
sowicie, min. Kościałkowski miałby
objąć stanowisko premjera, w prze-
ciwnym razie ma być onc powierzo-
ae płk, Prystorowi lub gen, Sosn-
kowskiemu z dyrektywą zbudowa-
mia mostu pomiędzy rządem a opo-

zycją.
Również mówi się w kołach po-

itycznych, zbliżonych do rządu, i to
nader stanowczo, o zmianach na od-
cinkku polityki zagranicznej, Jak
słychać, dotychczasowa taktyka w

ra-, wykuczone, że Sejm zostanie roz-
dykalna. Konserwatyści mają być do| wiązany, a „sanecja” przeprowadzi

na*| wybory już

 swych zasadniczych posunięciach na
terenie międzynerodowym spotyka!
się z kiytyką w pewnych kołach
obozu rządowego W związku z tem
vrzewidywana jest podobno zmiana!

—<

«onstytucji, pozbawiony, jak utrzy”
zw. czynników

w Senacie, co byłoby cidkywalki
kompromitacją BB. Nie jest zatem

pod hasłem nowego
„tronnictwa, nie obarczonego spad-
xiem.

w obsadzie tej teki, przyczem na
miejsce opróżnione przez min. Becka
„na przyjść jeden z generałów, cie-
szący się zaułaniem marszałka Pił-
sudsikiego, jalko dawny jego, najbliż-
szy współpracownik. Min. Beck na-
iomiast odszedłby ma jedną z pla:
cówek zagranicznych.

Wzrost reem'gracji.
Z powodu utrudnień, stosowanych

wobec robotników polskich zagrani-
cą zaobserwowany został poważny
wzrost reemigrzcji. Według sprawo-
zdań,  madesłanych / Ministerstwu
Opieki Społeczne; przez nasze pla-
cówki konsularne w ciągu ub. mie-
siąca reemigrowaio do Polski 2.252
csoby, W statystyce reemigrantów
pierwsze miejsce zajmuje Francja.
Na skutek masowych leń ro-
botników polskich, wróciło do kra-
ju 1928 osób.

| wego „Ogródków działkowych” (któ

 

Ogródki działkowe.
Propagandowy film. Lustracja ogródków na Zwierzyńcu,

Poznańskie low. Organizacji O-
gródków działkowych zwwóciło się
«o Narod. Org. Kobiet oraz Fundu-
szu Pracy w Wilnie z propozycją
żorganizowania, przy ich pomocy,
wyświetlenia u nas propagandowego
filmu: „Ogródki Działkowe”. |

N. O. K., pierwsza, jak wiadomo,'
w naszem mieście inicjatorką „O-|
gródków”, ze swą prczeską naczele j
p. J. Burhtrdtowa żywo zakrzątnęła|
się około tej sprawy i we czwartek
ubiegły o godz. 2 po poł., wobec peł-
nej działkowców i sympatyków tej
idei, sali, uprzejmie i bezpłatnie u-
dzielonej na ten cel przez zarząd
kiną „Rewja“ na Ostrobramskiej,
propagandowy ten film został wyś-
wietlony.

Na film ten (szkoda, że bezdźwię
kowy) złożyło się kilka poszczegól-
rych części, Pierwsza, najmniej in-
teresująca, najsłabiej pod względem
technicznym wykonana, obrazuje za
początkowanie ogródków z oficjal-|
nem otwarcie, powitaniami, przemo-
wami—słowem przypomina pod każ
cym względem monotonne aż do
znudzenia „Kroniki Pat'a'. Druga
część — to b. ciekawe z Poznania i
Katowic zdjęcia dnia propagando-

re tam są już w pełnym rozwoju) z
imponującym pochodem wspaniale
udekorowanych w kwiaty, owoce,
warzywa i zieleń, wozów pełnych
Gzieci, młodzieży, transparentów i
napisów.

Wreszcie najciekawsza część III
ilustrująca genezę powstanią ogród:
kóv działkowych, ich potrzebę dla
mie sta, korzyści i wyniki: ogromny
wpływ dodatni ra rozwój kultury,
higjieny, zamiłowania przyrody i na
kształtowanie się charakteru czło”
wieka.

Więc przesunęło się przed ocza-
sni widza upośledzenie robotniczego
uziecka miast, wychowanego między
dezsłoneczną, wilgotną suteryną, za-
śmieconem. ciemnem ; cuchnącem
podwórkiem a hałaśliwą, pełną nie-
bezpieczeństw ul:cą; przemknęły о-
brazy problematycznych rozrywek
niedzielnych dziecka w  towarzy*
stwie rodziców, w pełnych pijaków
knajpach, hałaśliwych luna parkach
tub zakurzonych suchotniczą ziele-
nią porosłych placach podmiejskich,
gdzie pierś niema czem odetchnąć a
cko na czemś miłem spocząć.
A potem ujrzeli zebrani, pod tem

samem miastem, ia terenach, na cel
ten przeznaczonych, ślicznie upra-
wne maleńkie działki-ogródki, gdzie
obok grządek - warzyw, paru drze-
wek i krzewów owocowych, bar-
wnych rałoat kwiatów, jest jeszcze
dość miejsca na 7śgrabną altankę, ra-
czej minjaturowy domek jedaoizbo-
wy, z oknem i drzwiami, gdzie skryć
się można przed aeszczem, odpocząć
na kanapce przy czysto nakrytym
stoliku, przystrejonym koszykiem
własnoręcznie wyhodowanych owo-
ców i kwiatów, i posilić przyniesioną
na cały dzień dla rodziny żywnością;
gdzie w specjalnej skrytce można
przechować narzędzia ogrodnicze;
gdzie na murawą porosłym równo
strzyżonym trawniku jest  miej-
sce į na huśtewkę i na za-
bawkę w  piikę dla dziatwy;
gdzie w okrągłej cementowej bro-
dziance — basenie dzieciaki w gorą-
cy dzień letni mogą brodzić i chlar
pać się w wodzie — słowem gdzie
po wspólnej pracy rodziców i dzieci
nad upiększeniem tego własnego, na
pewien okres czasu, kawałku ziemi,
panuje wszechwładnie słońce i swo-
boda, radość i śzaiech i dokąd dąży
się codziennie od wczesnej wiosny
do późnej jesiet:, jak do najmilszego
«azylum,

Ta III część fiłmu nakręcona zo-
stała nie w Polsce jeszcze, lecz w
Niemczech z któremi, niestety, pod
«względem postępu w tej dziedzinie,
my tu na wschodnich kresach rów
nać się nie mozemy, gdy Poznań-
czycy powoli do tego ideału się zbli-
żają. Kończy się hlm pokazem prak-
tycznego rozplanowania działki, jej
najlepszego zaśospodarowania, sa-
dzenia drzewek ywocowych, strzy-
zenia żywopłotów, trawników i t. p.
najniezbędniejszych dla działkowca
wiadomości,

Film propagardowy zebranej pu-
bliczności, której gros stanowiła lud-
ność robotnicza Wilna, podobał się
kardzo, budząc mimo to sceptycznej
uwagi niektórych zwłaszcza kobiet,
że u nas do takich wyników nigdy
nie dojdzie. Dlaczego? odpowiadały
panie z N, O. K.? Początek zrobiony
a przy dobrej woli, pracy działkkow-
ców i pomocy zacnych ludzi —
wszystko jest możliwe.

LA ia
Nazajutrz grono pań z Kom. Ogr.

Działk. pod przewodnictwem preze-
ski p. J. Burhordtowej udało się
autobusem na zwiedzenie i lustrację
działek ogródkowych, powstałych z
inicjatywy N.O.K. na Zwierzyńcu,
odkładając lustrację drugiego terenu
na Śnipiszkach ra inny dzień, zwa*
żywszy, że zwie:zenie jednego tere-
nu -ochłonie i tak kilka godzin cza-

| wśród słupów siatką drucianą,

poirzebowanie wody, że przy studni

 su,

Idziemy uliczką piaszczystą. Zda
ieka widnieje las na Karolinkach, z
przeciwiegłej strony Sołtaniski Koś-
ciół. Położenie terenu miłe. j

Duży plac na krańcach Zwierzyń!
ca starannie ogrodzony umocowaną|

Ža

kończoną w górze potrójnym drutem
kolczastym. boć s«matorów z trudem
i kosztem wyhodowanego pomidora,
gruszki czy marciiewki, znajdzie się
wśród podmiejskich łobuzów sporo.
Irzeba się przed szkodnikami bro-
nić. Przez bramę wchodzimy czysto
utrzymaną, dość szeroką alejką na
teren działkowy. Działki 300 mtr.
kwadr. oddzielone są od siebie wą”
ziutkiemi ścieżynkami i zaopatrzone
w tabliczki z nazwiskiem wiaścicie-
la. Środek terenu stanowi wspólny
okrągły plac wyżwirowany, zaopa-
trzony w parę tawek, gdzie mogą są

siedzi odpocząć, pogawędzić a dzia*
twą dziaikowców pobiegać i w gry

się zabawić. Niedaleko tego miejsca
mieści się głęboka studnia z korbą i

wiadrem, skąd czerpie się wodę do
polewania działek, W czasie upa-
iów iegorocznycł. — takie było za-

stały kolejki z wiadrami, Ale studnia
jak powiadają właścicielki działek
„est niewyczerpana: „bierz i bierz—
a taki wody wciąż jest”. |

Dziaiki są wszystkie jednakowej
wielkości, choć nie zawsze jednolite
$o ksziałtu. Utrzymanie ich jest 0-  gromnie miejednciite. 1 tu odrazu
1Zuca się w oczy: zamiłowanie 60°
spodarza do dzia/ki — lub jego brak,
praca — lub iemistwo, staranność
lub niedbalstwo, poczucie estetycz-
ne lub zupełna dań obojętność. Wię
<ej jednak jest naogół takich ko-
biet — bo przeważnie kobiety zaj-
mują się uprawą działek, które wi-
Gząc korzyści posiadania działki w
postaci zbioru warzywa, kwiatów i
mie,sca odpoczynku dla siebie i za-
bawy dla swej dziatwy, z zamiłowar
niem uprawia swą działkę, dumne są
‹а z pomidorów „której już czwarty
kosz zebrała a jeszcze nie koniec”,
owa z pięknych ogromnych dyń, in-
na z kapusty „co głowy twarde ma
jak kamienie”,

Zobaczywszy wikraczające na te-
ren ogródków $1ono pań z notesika-
mi i ołówikami, złierają się gromad-
kami kobiecinki — działkowczynie,
oprowadzając po swem malutkiem
gospodarstwie. Każda chciałaby jak-
najlepiej zaprezertować swą dziaikę
i pochwalić się pracą na niej — ale
niezawsze się to udaje, Wiele z nich
mie jest nic winnych — że nie poszło
/ak jak należy na ich działkach, więc
Uomaczą się przed p. Burhardtową,
którą stopnie stawia w noiesiku za
prowadzenie działki — zupełnie jak
w szkole.

„U mnie fasola całkiem była wy-
marzłszy — drugi raz siałam — to
już nie to...
— U mnie caikiem wysechło, gdy

na robotę z mężem przez kilką dni
ja chodziła i polewać mie było ko-
mu... й
— A dzieci?
— Maleńkież jeszcze...
— U mnie robactwo kapustę cał-

kiem objadłszy—i niewiedzieć skąd
sauaza taką wzięla się, bo obok ka-
pusta jaka piękna!
— A cóż to na tej działce same

badyle?
— A toż chore oboje, mąż i żona,

niemą komu dopatrzeć... Chore od-
cawna.

Na dobrze prowadzonej działce
wszystkiego jest potrosze: buraczki,
marchew, kapusta, fasola, pomidory,
ogórki, pietruszka, cebula — a jako
czdoba — rabatki kwiatków. Ogór-
ki najgorzej wypadły w tym roku,
jedne poschły, inne pożółkiy i zgni-
ły. Gdzieniegdzie grzęda kartofli.
Nizktóre z działkowczyń najchęt-
niej uprawiałyby same kartofle —
bo kłopotu mało, pracy i starań nie-
wiele (a tego większość się lęka) a
jedzenia dużo. Lecz niewolno. Pro-
dukt to tak tani, że i najuboższa ro-
dzina za grosze zaopatrzeć się weń  może na targu. Poza innemi wzglę-
dami natury moralnej chodzi i oto ar,
by żona robotnika, nauczyła się uro-|
zmaicać kuchnię robotniczą, przeła-
dowaną ka.toflami, i to produktami
ogrodniczemi wiasnej hodowli, które
ma pod ręką czyste i zdrowe. Kto
tylko kartofle posadził na swej dział
ce — temu na rok następny działka
będzie odebrana i oddana innemu.
Jakkolwiek niektóre z kobiecinek
utyskują na „surowe paragrafy” о-
śródków działkowych, jednak z ma-
łemi wyjątkami stosują się do nich
chętnie, bo zwolna przywiązują się
do swych działek, do pracy na nich,
1adują je dobre iej pracy wyniki i
żalby i mbyło działki swe utracić.

Na paru dz:ałkach widać mło-
lziutkie drzewka owocowe: gruszki
sabłonki; niektóre z nich owocowały
już w tym roku Sadzonek i nasion
dostarcza przeważnie Komitet, cza-
sem stara się o nie sam właściciel
działki, gdy pragnie zmiany czy ino-
wacji.  Są i wspólne pola pracy—plac i
alejki terenu działkowego. Trzeba je

stale pleć i oczyszczać. fę pracę о-
bowiązane są wykonać działkowczy

nie wspólnie, każda na określonej
wielkości odcinku. Na tem tle docho
dzi czasem do scycji wśróddziałkow|
czyń, płyną skargi. Łagodzi wszystko
i wyrównywa prezeska — tu da ko-
nieczną admonicję, tam przedstawi
dobrodziejstwa zorganizowanej, zbio
rowej pracy, gdzieindziej z humorem
pośmieje się ze zwaśnionemi — i nie
zadowolenie rozp'ywa się jak za do-
tknięciem różdżki czarodziejskiej,

Na dwóch działkach właściciele
postawili sobie altanki z drzewa. Ma
iulkie to—ale skryć się można w ra-
zie deszczu. W jednej z altanek jest
okrągły stoliczek z ławeczkami do-
koła.
— Żebyż to jak na tym filmie —

wzdycha któraś — chateczka małe-
nieczka..,
— Chateczkal A ot zachciało

się... odpowiada mna — chateczkę
postawisz — tak gdzież miejsca bę-
dzie co posiać i posadzić? Toż ma-
ięstwa!

— Nu prawda... Żeby tak z pięć
set metrów dawali to jużby gospoda-
rzyć można...

— Ao., pięćset metrów!
skąd?

Prawda — skąd? I tak z trudem
Komitet opłaca miastu dzierżawę te
$o małego terenu, działkowcom też
niełatwo za swój dzierżawiony ka-
wałek płacić 5 zł. 50 gr. za sezon.
Stękają,

Żebyż tak więcej ziemi, żebyż
tak podwó'na ilość na te 29 działek,
łe 29 minjaturowych gospodarstw!
„Żeby altankę można postawić z o-
kienkiem i drzwrami”* a ziemi przez
io wiele nie ubyło.

Kto wie? A może i tego kiedyś
s» czasem doczekają bierne dzierżaw
czynie i panie — na trzystu metrach
ikwadratowych... Gdyby znaleźli się
iudzie mogący oł:arować na Ogród
Działkowy kilka hektarów ziemi —
'aożeby się ma.żznia te spełniły.

Obdarzone przez dziełkowczynie
pięknemi wiązankami astrów, geor-
śinij, malw; wracamy ze słonecznego
terenu zbożnej pracy w zakurzone
mury miasta. ;

W. St.

Regniacja brzegów
Willi. :

Regulacja brzegów Wilji na od-
cinku od ul. Zygmuntowskiej do ро-
sterunku policji rzecznej na Anto-
kolu posuwa się w szybkiem tempie
1jeżeli pogoda aopisze jeszcze przez
miesiąc — w tym roku zostanie za-
ikończona.
W wynika dotychczasowych

prac usypano bulwar na prawym
przegu rzeki koło ulic: Zygmuntow-
skiej, Arsenalskiejj Tadeusza Ko-
ściuszki i Brzeg Antokolski. Nadto
usypany został wał na lewym brze-
gu, naprzeciw Elektrowni  Miej-
skiej, Koło wału zaś pogłębiono dno
rzeki.

Prace nad urządzeniem bulwaru
sównież się posuwają. Koło Zy-

gmuntowskiej i Arsenalskiej już go
się buduje, a odcinek przy ul. Brzeg
Antokolski od więzienia wojsko-
wego do ul. Kanonicznej został wy”
Łudowany, zań szkkarpy pokryto
darną.

Obecnie cała praca koncentruje
«ię przeważnie nad odbudowaniem
zniszczonego przez ulewę kanału
przy ul. Tivoli i uszkodzonego przez
wodę nasypu u jego wylotu, Roboty
wspomniane wkrótce będą zakoń-
czone.

Jak z dotychczas zakreślonego
planu widać, w roku bieżącym praw
dcopodobnie będą prowadzone robo-
ty nie dalej jak do posterunku po-
licji rzecznej przy ul. Antokolskiej.
Gdyby tak się stało, to byłoby to
wielką krzywdą dla właścicieli po-
sesji przy ul. Suchej.

U wylotu tej ulicy znajduje się
kanał, biegnący w paru miejscach
pod posesiami prywatnemi, W; cza”
sie pamiętnej ulewy woda zerwa-
ła go, zniszczyła ulicę i poryła
brzeg do tego stopnia, że róg jedne-
$o z budynków znajduje się w po-
wietrzu.

Władze mieiskie trochę podre-
perowały zniszczoną jezdnię, ale
koło brzegu dotychczas nic nie zro-
biono.

Jeżeli regulacja nie obejmie
wspomnianego odcinka, to na wios-
aę, z chwalą podniesienia się pozio-
mu wody w Witji, ziemia zacznie
się osypywać, » przez to mogą ru-
nąč znajdujące się tam dwa czy trzy
domy.

Należałoby więc obecnie zabez-
vieczyć ten odcinek takim samym
masypem, jak przy ul. Brzeg Anto-
kolski. Prace przy tem nie mogą być
uosztowne, ponieważ cały materjał
zmajduje się na miejscu. Kamienie
są ułożone prawie naprzeciw znisz*
czonego brzegu i tylko może niewy”
godniej byłoby z ziemią, ale można
ią dostarczyć wozami z pobliskich
wzgórz Antokoiskich, m, T. S,

Ale
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Któregoś pięknego dnia, zamiast
tą przystań wioślarską, wybrałem
się po obiedzie na stadjon lekkoatle-
tyczny na Pióromoncie.

Zdziwiłem się ogromnie obecnoś-
ciącią na bieżni kilkunastu malców,

«tórzy z doświadczenią rutynowa-
siych zawodników ustawiali się na

starcie,
Pusciłem ich z dołków. Pobiegli

pierwszorzędnie, rywalizując ambit-
nie na skróconym specjalnie dystan-
sie, : ль) а

Dzieciniarnią była uradowana, iż
jierwszy raz w życiu poszczono 0“
tcjalnie ze startu na strzał i że zwró
cili oni uwagę ludzi starszych,

Maio jednak tego, bo oto jeden
z malców zacząf się chwalić, że przy
jaciel jego skacze koło 5 metrów
wdal, a drugi znów ma kolosalne
zdolności w skoku wzwyż.

Zacząłem przyjacielsko rozma-
wiać z dzieciakiuni, którzy odprowa
dzili mię aż do przejazdu przez
Wilję.

Pożegnałem się z nimi jak stary
?najomy, a oni chórem prosili, by za”
pisać ich do klubu sportowego do
którego należę.

Przez długie godziny myślałem,
jak to zrobić, żeby przyjść tej bied-
„dej dziatwie,  Gpuszczonej przez
wszystkich, a nieraz nawet przez
swych zapracowznych rodziców, z
pomocą. '

Zaczęły mi się roić przecudne о-
brazy życia sportowego dzieci, któ-
rzy zagranicą posiadają liczne kluby
sportowe.

Snuły mj się piękne obrazy dzie-
cinnego entuzjazmu.

Chciałem następnego dnia pójść
«o nich i powiedzieć, że powstanie
w Wilnie niebawem klub spontowy,
że zostaną oni przyjęci na członków
pierwszej rodziny sportowej w Wil-
uie, ale całe szczęście, że wówczas
jakaś tajemnicza siła wstrzymała
kroki moje, ktore mogły zaprowa*
azić do kompromitacji. Bo to, pro-
szę państwa, z założeniem organiza-
cji dziecinnej nie jest taka łatwa
rzecz, jak się zdaje,

Na pierwszy plan wysuwa się,
kwestja lokalu, środków, inwenta-
rza, pedagogów, a i nie można po-
minąć władz szkolnych, które mia-
ljyby niewątpliwie wiele w tej ma-
terji do powiedzenia,

Wówczas, gdv ten kios wstrzy-.
'mał moje kroki zapytałem siebie dla-|
tzego taka piękna organizacja jak]
harcerstwo nie gra już dzisiaj pier”
wszorzędnej roli Harcerstwo bo-
wiem przeżyło się, niestety nie po-
s'ada już tej twórczej prawdziwej si-
iy, która potrafiłaby porwać mło-
dzież do pracy, dać jej daleki, ale re
alny cel do którego dążyłoby się sy-
stematyczną pracą.

Nie wiem, może się mylę, ale
mam wrażenie że w danej chwili tą
prawdziwą siłę posiada tylko sport,
który powinien być umiejętnie wy”
korzystywany nietylko w celach re-
klamowych, ale i wychowawczych.
A przecież daleko łatwiej jest wycho
wywać społeczeństwo od najmłod-
szego elementu, miż przekształcać
je z form poprzednio narosłych.

Dzieci mają przecież mańję na-
śladowczą. Chcą robić, to wszystko
co robią starsi. Zamiast kija harcer-
skiego wolą wziąść w rękę oszczep.
Zamiast na wycieczkę harcerską w
olkolice miasta wolą jechać kaja-
kiem i tł d.

Nie zwalczam w danej chwili
iarcerstwa, a stwierdzam tylko, że
harcerstwo nie iest w stanie otoczyć
właściwą opieką młodzieży, a cóż
dopiero mówić o dzieciach, którym
tzebą czasami ująć czemś  pięk-
nem, ale nieraz bardzo prostem, za-
imponować.

Zagranicą istnieją liczne kluby
sportowe dziecinne, które cieszą

się ogromnem powodzeniem,
Nasuwa się więc pytanie na

czem mia właściwie polegać praca
,sportowa'” wśród dzieci.

Wzięlismy słowo — sportowa —
w cudzysłów a zrobiliśmy to w celu
ostrożnego poruszania słowami,
tóre mają basdzo szerokie znacze-
nie. Lękamy się, że może ktoś po-
myśleć, że chcemy, by ztych małych
sportowców robić rekordzistów na
wzór nieszczęśliwych dzieci cyrko-

wych.

Jesteśmy bardzo dalecy od tego,
a wyrażamy jedynie tylko myśl ko-
nieczności zaopiekowania się dzie-
cmi, życie których zapełnia w lwiej
<zęści zabawa. O tę zabawę nam
właściwie chodzi.

To co się dzieje na Pióromoncie
ina innych placoch mówi wyraźnie,
że najlepszą zabawą dzieci jest
sport. Dzieci dwudziestego wieku
nie chcą już bawić się przechowy-
wanemj skrzętnie cackami, któcemi
w dawnych czasach bawili się ich
rodzice.

Nowoczesność dyktuje nam inne
formy życia, a od naszej indywidual-
nej inteligencji zależeć będzie, czy
„otrafimy formy te umiejętnie przy”
swoić, zastosowując je w praktyce

Stwórzmy na wzór zagranicy

DZIENNIK MIE ERSKI

: ла, г Cieszyłem się niezmiernie, że cześnie szereg konkretnych przy-
pierwszą organizację dziecinną, po” poruszony temat na zebraniu sekcji kładów z życia głośnych zawodni-
iegającą na współpracy młodych ta-| vropagandowej Miejskiego Komitetu ków.
lentów, a dzieciarnią wówczas bę-
dzie najba:dziej uszczęśliwiona, gdy
die będzie odczuwała silnej nad so-
bą węki, Dziecka bawi się bowiem
najlepiej wówczas, śdy wszyscy ba-
wią się razem z nim.

Oczywiście, że są to rzeczy uie-

!

raz bardzo trudne, ale nikt chyba
iego nie powie że wychowanie
dziecka jest rzeczą łatwą.

Zaopiekowanie się  dzieciarnią
iest poprostu obowiązkiem społecz-
nym Wilna,

 

Można zupełrie śmiało powie-
dzieć, że bieg na 42 kim, i 200 mi.,
który nazywa się maratonem jest
najpiękniejszą, a jednocześnie naj-
trudniejszą konkucencją w lekkiej
atletyce.

Maraton potrzebuje bowiem
«ilkuletniego treningu i silnego har-
iu woli, Trening maratończyka jest
bardzo. skompligowany, a więc i
/rudny, SR S

Biorąc pod uwagę te i wszyst-
kie inne momenty odnoszące się do
maratonu żal ogrania tych wszyst-
«ich, którzy interesują się sportem,
ze biegi maratońskie w Polsce nie
znajdują uznania, a maratończyk
wpadający na metę nie osiąga nie-
stety tej głośnei sławy jaką osiąga”
ją zawodnicy innych gałęzi sportu.

Dlaczego tak jest mie wiemy,
może dlatego, że poziom biegów
maratońskich znajduje się na sto”
sunkowo niskim poziomie, ale w ta-
Lim razie warto zapytać co ma
wpływać na podniesienie się tego
właśnie poziomu — jeżeli nie opieka
władz i odpowiednio przeprowadzo-
па propaganda, która musi być kie-

Sensacją wczorajszych  rozgry-
wek ligowych jest przegrany mecz
Ruchu z Wisłą 2:1. W. innych spot-!
kaniach padły następujące wyniki:,
Podgórze— Pogoń 2:0, L. K. S. —
(Warszawianka 3:0, Warta — Gar-
barnia 2:0, Legja — Polonia 1:0.

Mecz tenisowy, rozegrany w serji
rozgrywek o pubar Davisa między
»olską a Grecją, zakończył się zwy”
cięstwem Polski 5:0.

Nawy rekord P
Wczoraj na meczu Warszawa—

Poznań 83,5:80,5 pkt. (wygrała War-
szawa) padł nowy rekord Polsk; w)
dysku. Heljasz rzucił 46 mtr, 26 cm.,
a Pławczyk miał 43 mtr, 25 cm.

Z iepszych wyników notujemy:
5 tysięcy mtr, Noji — 15 min, 28,6
сек., 800 mtr, Lesicki 1 min, 58,4

 

Atak Śmigłeśo pokazał namwczo”,
raj na meczu o wejście do Lig; z
MW. K. S. Grodno, że umie ładnie
strzelać i zdobywać bramki nawet,
grając z dobrą obroną i pomocą
„rzeciwnika,

Mecz, w czasie którego do bram-
Ai pada 12 strzałow i ten sam bram-
įkarz musi schylić się 12 razy, by
wylbrać piłkę z siatki, mówi nam|
wymownie o różnicy poziomów obu
zespołów.

Wilno nareszsie zdobyło się na
szybki i ofłenzywny atak. Browko
wniósł dużo życia i werwy swą grą
i pociągnął tem samem innych gra-
czy do lepszej gry, niż zwykle,

ciowo okryta nimbem tajemniczości,
Kusociński poprosił o zwolnienie

ego z klubu macierzystego — War:|
szawianki, Klub, po naradzie, posta,
aowił dać mu skreślenie, a Kusociń-
ski otrzywaszy je, w jednym z
pism warszawskich, w udzielonym
wywiadzie, zapowiedział z żalem, że
nigdy nie powróci do Warszawianki.

Wi danej jednak chwili najbar-
dziej nas interesuje, jak się zachowa
dalej mistrz olin.pijski, który ma
swem: sumieniu posiada chyba sporo
g zechów, jeżeli Warszawianka zde-
cydowała się ostatecznie wykreślić
śo ze społeczneści swego klubu.

Nie wspominajmy jednak o licz-
Lych wybrykach Kusocińskiego, któ
re były zapewne spowodowane.ner-
wami, ale zastanówmy się nad właś
ciwą istotą burzy, jaka się zbiera
nad głową Kusocińskiego.

Cała prasa, a więc i całe społe-
czeństwo polskie są podzielone na|
dwa wielkie obozy.   <odziennego życia, czy też nie, "Jedni stoją po stronie mistrza,

  

ISŁAW

rowana przez Polski Związek Lek-!

Ruch zaczyna pizeg.ywWač.

Poiskz—órecja 5:0.

 

w. K. $.Smigły zwycięża Grodno 12:0 (5:0)

 

|. F. znalazł zrozumienie. Zgodzo-|
vo się z tem, że trzeba jak najprę-

rzędzie zagadnienie opieki

wej dziecka,
Jest więc nadzieja, że z czasem)

powstaną w Wilnie świetlice spor”
sowe dla dzieci, w których wygla: |
szane będą przystępne pogadanki
sportowe, że będzie się mówiło dzie
«iom o wielkich walorach wycho-

jwania fizycznego dając im jedno:

sporto-,

 

     

0 Atletyczny. {
Dotychczas niestety w ciągu 10,

„at rozegrywania maraionow w Pol |
sce ani razu żaden ze zwycięzców

"nie dostąpił zaszczytu reprezento-
| wania Polski w zawodach zagranicą.

Konkurencja międzynarodowa i
dodaiaby naszym mistrzom bodźca i,
zachęty do pracy, a wówczas i czasy;
cyłyby daleko iepsze.

Są to dezyderaty, któremi powi-
mien koniecznie zainteresować się

FZ. LA
Tegoroczny maraton posiadał

jedną tylko cechę wspólną, a jest
nią osoba Garncarza, który potrafił
powtórzyć swoje zeszłoroczne zwy”

cięstwo, ale nie udało mu się po-

prawić własneśu rekordu, który jest
jednocześnie rekordem Polski, wy”
noszącym 2 godz. 49 min, i 13 sek.

Powiedzieliśmy, że tegoroczny
inaraton różnił się pod wielu
względami z zeszłorocznym, bo w
„oku ubiegłym była przynajmniej
przecudna pogoda, ale nieco gor”
sza niż w tym organizacja. W! roku
ubiegłym mieliśmy niezliczone  tłu-
(my widzów, wówczas gdy wczoraj
z powodu deszczu nie mieliśmy

 

 

W] meczach o wejście do Ligi

   

Bajka opowiadana dzieciom, jest
irteresująca, dopóki

dzej wziąc w swe ręce całość życia dziecko wierzy w jej fabułę, mając
sportowego, włączając wpierwszym pełne zaułanie, że rzeczywiście tak

do tej chwili

było, jak to ze słów wypływa. Trze-
| ba więc bardzo uważać, by nie na-,
dużywać zaufania wśród dzieci.

Pamiętajmy również i o tem, że
czięki mowoczesnej formie życia
dziecko XX wieku o wiele wcześniej
dojrzewa, niż

minionych stuleci
Nie można w'ęc stosować sta-

WRA

  

„rawie nikogo,
Odrazu zgóry było

iż nazbyt dobrze wiadomem, że
„naratończycy nie pójdą na czas, a
walczyć będą tylko o miejsce, Re-
kord Garncarza byt więc w spokoju
vd pierwszej aż do ostatniej chwili,

Maraton rozpoczęto przemówie-

wiem wygłoszonem do zawodników
przez pik, Klewszczyńskiego, a po
odprawie zaś puszczono ich do wal-
si. Po przebiegnięciu jednego koła61,

zawodnicy zginęli za  parkanem
stadjonu.

Prowadzenie obejmuje znany
nam dobrze Milcz, który biegnie o-
bok Soduły z Łodzi Obaj ci bie-
£acze widać omówili się z sobą by
przeprowadzić wspólną kampanję,

Za pierwszą dwójką biegnie licz-
dita grupa, w kiórej główną rolę gra
Uarncarz. Przez dłuższy czas czo-
iówki trzymą się Lutkiewicz z Pocz-
tiowego P. W. Ku ogólnemu ździwie-
niu ma początku słabo jakoś biegnie
Półiorak, który widać, że się lęka
dystansu 42 klm.

nają coraz bardziej rozciągać się

   
 

 

 P. KS. Łuck zremisował z Rewerą
2:2, a Czarni pokonali 7 p. p. z
Chełmną 4:0.

W. rozgrywkach o mistrzostwo
Ligi wobec przegrania Pogoni pro-
wadzi w aalszym ciągu Ruch,

We wczorajszych singlach Tar-
lowski pokonał Zachosa 6:2, 6:2,
6:3, a Tłoczyński wygrał ze Staljo-
sem.

oiski w dysku.
sek., 200 mtr. Biniakowski 22,5 sek.
Kula — Heljasz 15.24, W sztafecie
wygrał Poznań 43,8 sek.

Kucharski rekordu Kusocińskie-
go na 1000 mir. nie poprawił, Wy-
mik Kucharskiego 2 min, 31,8 sek,
jest „słaby”,

Drąg udowodził, że'w dużej mie-
'ze jemu należy zawdzięczać zwy”
cięstwo, odniesione w Rydze, Zdo*
byta przez niego druga bramka była
ioncertowa.

Trójka ataku: Zbroja, Browko i
Drąg pracuje dobrze i można mieć
madzieję, że będzie dobrze  pra-
tować.

W. drużynie gości najlepiej grał
prawoskrzydiowy Fiuk, najgorzej
bramkarz Zienko.

Bramkami się podzielili: Browiko
4, Drag, Zbroja ; Pawłowski po 2,
Naczulski 1 i jedna samobójcza.

Pubiiczności bardzo mało. Sę-
Śziował p. Sudnik.  
wwagi, że mistrz może mieć specjal-|
ue prawa.

Drudzy zaś cieszą się, że naresz-
cie sprawy, o których przez dłuższy
czas milczało się, zaczęły wypływać
na wierzch i przyszedł czas pora-
chunku,

Jak jedni, tak też i drudzy mają|
wiele słuszności, bo czyż można od:|
inówić racji tym. którzy twierdzą,|
że zawodnika o takiej klasie jak Ku-
sociński nie možaa dyskwalitikowač|
zle z drugiej strony przeciwnicy;
krzyczą, że Kus.ciński daje zły przy
sład młodzieży, która starą się naśla
dować olimpijczyka.

Młodzież ślepo przecież ,„małpu-
1e''* mistrzów. Wystarczy powiedzieć
ze, gdy, w swoim czasie, Petkiewicz
wyszedł pierwszy raz na boisko w
długich spodniacv i bluzie, zapinanej
błyskawicznem zupięciem, to w nie-
długim czasie cała sportowa Polska
ubrałą się w wygodny strój nazywa
iąc go „Petka”.

Kusociński nosi znaczek klubo-  

Pierwszy raz w dziejach piłkar”
stwa polskiego iesteśmy świadkami
przedwczesnego wycoianią się z
xigi drużyny, która miała jednak
jeszcze pewne szanse pozostania w
miej,

Wiemy, że Strzelec z Siedlec
zrezygnował z dalszych rozgrywek,
zawiadamiając o tem ołicjalnie wła”
«aze piłkarstwa polskiego.

Wiadomość ta chociaż spowodo-
wała w kołach piłkarskich zrozu-
miaią sensację to jednak nikt nie
uważa zą stosowne przeprowadzić,

moim zdaniem, koniecznej dyskusji
tad kwestją spadku z Ligi i wej
scia do niej.

W. tym roku po skończeniu roz-
grywek o mistrzostwo Ligi mają
spaść dwie drużyny, a jedna wejść.

W) ten sposób zmniejszy się ilość
arużym ligowych do 11, a w roku na-
stępnym do i0.

Reforma ta jest wynikiem dłu-
gich narad, toczacych się na wal-
nem zgromadzeniu Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej,

Rozumując logicznie, to Strzelec

nie może być brany pod uwagę za
jedną z tych drużyn spadających,

Stankiewicz (Ugniske) zwyciężył na Wiilji.
Wczoraj odbył się na Wilji wy”

scig pływacki „wpław przez Wilno”,
Trasa tego wyścigu wynosiła od
<aostu na Antokolu do mostu Zielo-
dego.

Na starcie zgromadziło się 23
zawodników. Zwyciężył zdecydo-
wanie Stankiewicz Wacław z Ognis-

Burza nad Kusocinskim.
Sprawa Kusocińskiego jest częś- starając się jego usprawiedliwić, Z znaczki z lewejstrony na prawą i td.

wy z prawej strony koszulki —
wszyscy zaczynają przeszywać

Tego nie można nikomu brać za
złe, ale te drobne fakty mówią nam
o jednem, że przykład idący zgóry
powinien być budujący, a nigdy dy-
atrukcyjny.

Oczywiście, że szkoda jest Ku-
|socińskiego i za to odpowiadać po-
winien klub, który nie potrafił wy-
chować zawodrika takiej miary,

Jak pisze jedno z pism, władze
«zkolne miały cofnąć zakaz i zezwo-
lć młodzieży szkolnej zapisywać się
do klubów sportowych, ale ostatnia
sprawa Kusocińskiego nasunęła tyle
sbciążającego materjału, że trzeba
kyło cofnąć zezwolenie.

Nad stadjonem olimpijskim za-
czyna śrzmieć, a Kusociński nie wie
jeszcze chyba, co ma z sobą zrobić,
tzy się upokorzyć, czy też nie pod-
uać się,

Cała prasa zagraniczna zaintere-
towała się żywo konfliktem Kusociń
skiego, komentując go w sposób naj-

rozmaitszy.
_ Niewątpliwie, że nie wypadnie to

dojrzewało dziecko

CARZ MISTRZEM
Ulewa w czasie biegu. 12 blegaczy na starcie, Ciekawa walka Tragedja na trasie. Owacje na mecie.

wszystkim !

Z kilometra na kilometr zaczy-

zawodnicy, Kolejność jednak nie u-|

Baczność piłkarze.

rych reguł, które są bezwortościo-,
wymj hasłami przeszłości,

Życie pędzi naprzód prędzej, niż.
nam się to wydaje, a prawo aktu-.
alności nie pozwala nam ani na.
chwilę zatrzymywać się w punktach,|
które są nazywane popularnie miej-|
scami odpoczynku.
Mam szczere przekonanie, że

, słowa moje nie pojdą na marne, a

xwestja opieki nad dziećmi stanie
się aktualną, a władze czy sporto*
we, czy samorządowe, czy też pań-
stwowe dołożą wszelkich starań, by!

į zwrócić uwagę na liczne rzesze ла) ;
młodszego społeczeństwa z których|

   

į Jėga zmianie, Są co prawda pewne
przesunięcia, aie nieznaczne,
W Wielkiej Rzeszy, gdzie się mie-

ścił punkt odżywczy, nie zalrzymuje
się ani jeden z zawodników. Wszys-
cy pędzą przed siebie,

lempo walki jest spokojne —
powiedziałbym równe. Widać jed-
nak u niektórych silne zmęczenie.

Zaczyna opadać z sił Milcz. Daje
się mijač Lutkiewicz, któży na bocz-
mej drodze, zamiest biec, idzie, ale
obiecuje, że skończy bieg.

Na półmetku Japiemy czas. Ze-
garek mówi, że zawodnicy biegną
nieźle, bo jest 1 godz. 20 min,

Od tej chwili zmienią się całko-
wicie obraz walki. Garncarz decy-
duje się wyjść ra pierwszego, by
prowadzić bieg. Dochodzi on Mil-
cza i Sodułę, Mija ich odrazu, odry-
wając się o kulxadziesiąt metrów.

, Odległość ta zwiększa się z minuty
na minutę,

Zanim  Garmncarz biegł samotnie
ao mety, to za piecyma jego rozgry-
wała się trudna do opisania t:agedja.

Oto Żak, biegnący jako drugi,
ma nieszczęście. Chwycił go kurcz
w nogę, a, co gorsza, rozbolał żo-

iądek.

TWW OSA. AWZIKA ZWBESKKEĄ EDS

 
czyli że z Ligi w tym roku muszą
ustąpić aż trzy arużyny ligowe, a

wejść w takim razie dwie, by zacho*
wać ilość 11 zespołów.

(W tym kierunku należy koniecz-
nie przeprowadzic kampanję spor”
vową i sprawę ostatecznie wygrać,

a wygrać jest bardzo iatwo, bo,
wszystkie okręgi w okresie rozgry-

| wek o wejście do Ligi, stać będą za
,wyeliminowanien. trzech drużyn, a,
| wprowadzeniem nie jednej a dwuch!
| drużyn. Leży to w interesie wszyst-
kich okręgów.

Sprzeciwiać się temu będzie je-,
dynie Liga, iktóra dysponuje tyleż!
giosami co i Śląsk, w danej chwili
nie mniej zainteresowany od Wilna.

 
Trzeba więc natychmiast skomu-

nikować się ze Siąskiem i przepro-
wadzić wspólną kampanję w P, Z.

P. N. z

Wilno mieć będzie wówczas o
100 proceni więcej szans do wejścia
do Ligi,

Okazji tej
wać.

nie można zmarno-

xa K, P. W. w czasie 29 min, 38 sek.
| 2) Naborowski (A.Z,S.) 30 min, 11
sek. 3) Martynerko (A.Z.S.).

Drużynowo zwyciężyli pływacy
Ogniska, mając 45 pkt. Organizacja
sprawna. Woda chłodna. Czasy
niezłe,

na korzyść sporiu lekkoatietyczne-
20 Polski, a jeże!:, jak twierdzą nie-

| którzy, konflikt ten ma podłoże za-
wodowe, to zlikwidować go będzie
tardzo trudno.

Tymczasem Kusociński został za
wieszony. Przez rok nie może brać
udziału z zawodach międzyklubo-
wych, startując tylko w imprezach
reprezentujących państwo.

Wiemy, że w dużej mierze zale-
iży wszystko od humoru Kusociń-
skiego i od jeżo przyjaciół, którzy
często kierują jego sprawami.

Za szczęśliwe rozwiązanie spra-
= uważalibyśmy, aby Kusociński
| nad wykreśleniem z Warszawianki
„nrzeszedt do porządku dziennego,
j startując w Turynie na mistrzo-
| stwach Europy. szykując się staran-
nie do przyszłe: Olimpjady, a ten
klub do którego w roku następnym
p. powinien nieco lepiej speł-
rić obowiązek wychowawczy niż to

| czyniła dotychczas Warszawianka,
| _ Potępiać jest tzeczą najłatwiej-
szą

! Jarwan.  
 

£
o ояй:

| widać wiežyce

Społeczne zadanie opieki sportowej nad dziećmi.
wyrasta przecież przyszłe pokole-
nie.

Dzieciom tym nie można powie-
czieć — poczekajcie — nie można
'm powiedzieć — my pomyślimy, a
może za rok przyjdziemy do was z
«zemś konkretnem.

Tego im mówić nie można. Dzie-
:i nie powinne czuć, że społeczeń-
stwo starsze jest źle zorganizowane,
że nie posiada czasami chętnych
rąk do pracy, że nie umię pracować
„deowo, goniąc za względnem szczę-
ściem karjery, która rzuca zwodni-
cze snopy światła sławy.

Jarwan.

 

ATONU
Drugą tragedję przeżywa Milcz,

bo mało tego, że opuściły go siły,
sle i nogi zaczęty boleć do tego
stopnia, że zmuszony został usiąść w

przydrożnym rowie, zrzucając precz
twoje _ lekkoatletyczne pantofle.
Milcz. jest smutny — zaczyna prawie
płakać. Poodparzał palce u nóg i
siegnie teraz. buso.
A deszcz pada coraz większy.

Na szosie kałuże wody patrzą zdra-
dziecko. Doskonałe w czasie pogo”
dy ścieżki leśne są zalane wodą, Na
glinie ślizgają się nietylko motocy-
kle, ale i pantofle zmęczonych bie-
gaczy.

Zdala widać już miasto. We mgle
kościołów, a tam

śdzieś na Pióromoncie jest ukocho-
na meta.

Dano znać, że biegną, że mara-
tończycy wpadli już w ulice miasta,
że za kilkanaście minut pęknie roz”
piętą taśma.

Na mecie w o zekiwaniu na przy”
bycie mistrza sto1 moknąc nieliczny
Jum entuzjastów sportu,

Po boisku można jeździć kaja-
kiem. Na deszc., niepogodę i inne
nieporządki atraosteryczne nikt nie
zwraca uwagi.

Orkiestra już gra. Dano znak, że
biegnie. U bram stadjonu ukazuje
się mistrz Polski, Bronisław Gamn-
carz. Biegnie spokojnie, krok jego
iest płynny i piękny.

Zrywa się burza oklasków. Taš-
„nai już pękła. Młodzież wileńska po”
iywa na ramion?» Garncarza, niosąc

go do szatni, by iam uraczyć... her-

kotą.

Wpadają na nietę również i inni.

Kolejność miejsc układa się nastę-

pująco: Р
1) Garncarz Bronisław (Pogon,

Lwów) — 3 godz. 00 min. 12 sek,
2) Sodułą Szczepan (Strzelec,

odė) -—43.1231,6.
3) Półtorak (Jagiellonja, Biały”

stok) — 3.13,37,8
4) Buczyński |Warszawianka) —

3.18.45,6, `
5) Žak (A. Z S. Warszawa) —

3.20.19.
6) Sitko (Rożdzień, Szopienice).

7) Milcz (Orzeł, Warszawa).

8) Edwarczyk (Sokół, Leszno),

9) Lutkiewicz (Pocztowe P. W.

Wilno). :

10) Wawrzyn (Unja, Sosnowiec).

11) Brzeziński (Strzelec, Łódź).

12) Ropiecki (Krynica),
Rekord Polski nie został pobity,

cele czasy są dobre, a fakt, że wszys”

cy biegacze ukończyli maraton, mó*

wi o ich silnej woli.

Garncarz jest bardzo zadowolony

; wygrania. Czuje się nieźle. Bolą

go trochę nogi. Zadużo spędzał cza”

su na kursach wodnych w Wągrow-

cu pod Poznaniem, kończąc C.LW.F.

Soduła równicż jest w dobrym

numorze. Był to jego 8 maraton w

zyciu, ale rekordzistą pod tym

względem jest Buczyński, który w

soku 1928 był mstrzem, a wogóle

biegał 10 maratonów. -

Milcz i Żak patrzą w ziemię. Są

to dwaj pechowcy, których żal bie-

sze. Milcz powinien jednak nieco le-
piej trenować, a i umiejętniej roz-

kładać swe siły.
Wszyscy bizgucze chwalą trasę,

ale klną na pogodę, która rzeczy*

wiście była okropna.

Po biegu płk. Klewszczyński roz*

cał piękne nagrody. Garncarz otrzy”

mał wieniec laurowy, ofiarowany

przez prezesa O. Z. L. A. plk. Klew-

szczyńskiego. Półiorak otrzymał na*

grodę Targów Futrzarskich, inni zaś

zawodnicy otrzymali również piękne

plakiety, a wszyscy prześliczne że*

tony, ofiarowane przez Miejski Ko-

znitet W. F.

Organizacja biegu doskonała. Or”

ganizatorzy biegu — Wil. Okr. Zw. |

Lek. Atletyczny dziękuje serdecznie

za pomoc orgenizacyjną Pocztowe-

mu P. W., orkiestrze pocztowej z
Sapelmistrzem Stachaczem, 33 D. A.
i por. Gostkiewiczowi, motocy-

klistom, kolarzom i wszystkim tym,

którzy przyczyniii się do przepro”
wadzenia biegu.

Rozradowani mistrzowie opuścili

wczoraj wieczorem Wilno. !
Jarwan. 



4

"KRONIKA.
lakończenie gjazód kuptów | przemysłowców

branży futrzarskieji kuśnierskiej w_Wilnie.

Wczoraj nasiąpiło zakończenie wniosków. Po południu odbyła ze-

ogólnopolskiego zjazdu kupców i branie komisja redakcyjna. _Wie-

grzemysłowców branży futrzarskiej. czorem zaś odbyio się zebranie ple-

MW drugim dniu w obradach brało uarne, ma którem zatwierdzono

udział 312, kiedy w pierwszym było| uchwały komisy: i zamknięto zjazd.

265 osób. Zrana obradowały ko-! Szczegółowe sprawozdanie z prze”

zaisje: handlowa, przemysłowa i, biegu obrad zamieścimy jutro. (m)

kuśnierska, które powzięły około 40 |
чеча

Wystawa „zwierząt Futerkówych.
4 b. m. przypada ostatni termin my krajowe zwierząt futerkowych,

zgłoszenia żywych eksponatów na iudziež, jak już pisaliśmy, spodzie”

„Wystawę Zwierząt Futerkowych,|wany jest przyjazd eksponatów Bry

Która otwarta zostanie na terenie| iysjkiego Związku Hodowców Zwie-

Ich Ogólnopolskich Targów Fu-|--ząt Futerkowych z Londynu.

'zarskich w Wilnie dn, 5 b. m. o Wystawa Zwierząt Futerkowych

godz. 13-ej. Wystawa ta potrwą do| zakresem swym obejmie lisy, wy

Końca Targów, t j. 9 b. m. ary, bobry, nutrje, króliki i ewentu-

W. Wystawie zgłosiły udział fer- .lnie koty. „Led 4

xów posiadało dawniej umowy z

3 mies. wypowiedzeniem, a niektó-

tzy mieli i dłuższe wypowiedzenia.

(W związku z tem prezydjum zarządu

miasta  poleciło przedłożenie do-

kładnych sprawozdań z przeprowa”

dzonych w tym kierunku badań, (b)

— Oferta łotewska na asialtowa*

nie ulic Wilna, Poważna firma ło-

'ewska zgłosiła swoją ofertę do za”

JAKA DZIS ByDZIE POGODA?
Chmurno z przejaśnieniami w

północnych dzielnicach Polski a z

deszczami i skionnością do burz w

pozostałych. Naogół dość ciepło.

Umiarkowane iub słabe wiatry z

kierunków zmiennych. Rano gdzie-

niegdzie mglisto.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Przeniesienia księży preiek-

tów. Ks. Jan Romejko, preiekt szkół

i kapelan SS. Nazaretanek w Gro-
dnie został mianowany proboszczem

w Dziśnie.
Na jego miejsce został naznaczo-

uy do Grodna ks. Justyn Skokowski.
Na miejsce ks Platera, który wy”

jechał do Lwowa  jalko kapelan woj-

skowy, na stanowisko prelekta Se-
ainarjów Nauczycielskich w Gro-
dnie naznaczony został ks. Wiktor
Potrzebski z Trok,

 

-vyasialtowania шс Wilna. Firma

podaje dogodne warunki į świetne

wykonanie, W związku z tem w

(Wilna komisja z firmy łotewskiej,

istóra przeprowadzi narady z pre”

zydjum miasta. (h)
Z MIASTA.

— Ruch budowlany.

OSOBISTE

— Kurator Okręgu Szkolnego,
p. Kazimierz Szelągowski, powrócił
z wizytacji szkći i objął urzędowa”
nie. аТЕ

SPRAWY MIEJSKIE.
—Dodatkowe oświetlenie miasta.

<lektrownia miejska sporządziła ob-
szerny plan dodatkowego oświetle:
nia miasta. Według planu przede-
wszystkiem doćatkowe oświetlenie
otrzymają przedmieścia: Śnipiszki,
(Wiłkomierska, Żwierzyniec, Anto"
kol, Popławy, Zakretowa i okoliczne
ulice. Plan przewiduje, iż wspo”
mniane dzielnice otrzymają jeszcze
w b.r. około 120 dodatkowych lamp.
M roku przyszłym miasto otrzyma
około 200 dodatkowych lamp. (h)

„.  — Umowy z pracownikami kon-
traktowymi, Wydział personalny za”
»ządu miasta przystąpił do badania
poszczególnych umów  kontrakto-
wych pracowników miejskich. Do-
tychczas badania wykazały, że bar”
czo wielu kontraktowych urzędni-

Pił)
TEATR

przerabianie mieszkań).

rzystw kredytowych w b. r. budo-

domów drewnianych, 9 murowa”

sporządzono

budowli mieszkalnych. Na cel ten

wyasygnowano 795.342 zł. z dotacyj

rządowych,

wych i banków, eraz około 600 tys.

przez budujących się. (b)

sutereny, W ciągu wczorajszej no”

ne strumienie wody pozmywały przy brukarskie ma: innych ulicach. (h)

 

"$wiat Słucha»
JUŻ WKRÓTCE uroczyste ctwarcie JESIENNEGO SEZONU

PROJUKCJI «0 T A T N i A T
„SOWKINO“

Już wkrótcel

AMA

Ceny od 25 gr. — Pikanterja humor. Najweselszy sukces komeėj

ZiLaHY I RENE LEFEBVRE w rolach głównych.

Nie baeząt na olbrzymie koszta

D. Merlisa. Trio Grey I Grsza Bojarski. NA
I St. Janows*lego. Adam
P.P.i Grzybowska,
operetka w 1 akcie

ka Z Tokarska. Edward, rotmistrz Adam Daal, Jakób, służący

fizyk pozbawiony zmysłów—Z. Winter. Reż. Br. Borski.

rządu miasta Wilna z propozycją

dniach najbliższych przybywa do

W Wilnie

iest już na: ukończeniu ruch budo”

wlany (budowa nowych domów i
Mimo u-

szczuplonych kredytów przez Bank

Gospodarstwa Krajowego i Towa-

wlanym w mieście wzniesiono 56

„ych, przerobiono 324 mieszkania i

około 100 remontów

towarzystw _ kredyto-

zł. kapitału prywatnego,wniesionego

— Deszcz pezalewał piwnice i

cy przez kilka godzin lał bezustan-

nie deszcz. Sriumienie wody po"

wdzierały się do suteren, piwnic i

mieszkań niżej położonych, skutkiem

czego zachodziły ewentualności wy”

pompowywania wody z zalanych po”

mieszczeń. Niezależnie od tego sil- ul. Antokolskiej roboty ziemne i

najepszy fllm dnia dzisiejsz»go. Najlepsze
šviatowe 2 orkiestry. Humor.

„+Ostatnia rewelacja ekranów, nsjpoteż niejszy przebój

Szczegóły nastąpią!

DZIENNIK WILEŃSKI

MORDERSTWO PRZY UL. PASAŻ,
Wczoraj o północy został na-

padnięty przez rieznanych osobni-

sów przy ul. Pasaż, zamieszkały|

rzy tejże ulicy Władysław Piotrow-

ski. W: wyniku zajścia Piotrowski

ugodzony nożem w wątrobę i pa”

chwinę padł trupem na miejscu.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.:
— Lustracja zakładów spożyw”,

czych. W. ostatnich dniach komisja

sanitarno - porządkowa Wileńskiego 8

Starostwa Grodzkiego dokonałą lu-|

stracji zakładów spożywczych na te-

genie Wilna, przyczem za nieprze-

strzeganie przepisów sanitarnych,

czterech właścicieli zakładów uka-!

ranych zostato mandatowo, a ponad-

to spisane zostały doniesienia karne

ua zakłady: J. Dmochowskiego (Ka-

wiarnia — Mickiewicza 4), A. Gie-

trojciowej (piwiarnia — Królewska

7) i N. Witko (kawiarnia — Królew-

ska 4). i :
SPRAWY SANITARNE.

— Badania janości mieka. O-
statnio coraz częściej zdarzają się

wypadki żądania ze stcony kupują-

cych mleka butalkowanego, zam-

kniętego korkiem metalowym. Mle-

ko sprzedawane w tej postaci po-

chodzi z większych zakładów mie-

czarskich, majątków i folwarków

podwileńskich, które posiadają ode

powiednie urządzenia i mogą to za-

pewnić konsumentowi otrzymanie
czystego i zdrowego mleka.

Mleko stojące w sklepach i mle-

czarniach w otwartych naczyniach
jest przeważnie zaniecżyszczona i
może być źródłem chorób. Wzwiąz-

ku z tem ostatnie lustracje sanitar-
ne wykazały, iż mleko w zamknię-
tych butelkach jest z zasady dobre

i nie posiada żadnych zarazków, na-
tomiast badane mlsko w naczyniach
nie zawsze odpowiada dobroci i
skutkiem czego władze zalecają,
by mleczarnie sprzedawały mleko
w butelkach. ARE

ŻYCIE GOSPODARCZE.;
—Konierencja w sprawie stosun-|

ków handlowych polsko- holender- |

skich. W środę, dn. 5 września rb.,

o godz. 11 odbędzie się w gmachu
Izby Przemysłowo-Handlowej wWil-
uie konferencja w sprawie stosun-

ków handlowych polsko - holender-

skich, w której weźmie udział refe-

sent handlowy Konsulatu R. P. w

Amsterdamie, p. S. Lubieński, Na

konferencji poruszone zostaną aktu-

alne możliwości eksportowe do Ho"

iandji, zagadnienie organizacji eke-

porterów niektórych branż oraz de-
zyderaty firm zainteresowanych pod
adresem Konsulatu R. P, w Amster-
damie. ' '

SPRAWY SZKOLNE.
—Dożywianie dzieci. Jak się do”

wiadujemy, władze szkolne w poro-

zumieniu z gminami i zarządami

miast Okręgu Ku-atorjum Szkolnego
Wileńskiego przystąpią w b. m. do

akcji dożywiania dzieci w wieku

szkolnym. Wib. r przewiduie się

 
Przepiękne

piosenki Muzika. Ceny od 25 gr.

N ANNIENKOW»

frantustlej IRENA DE
Najweselszy splot zabawnych zdarz f

 

Napastnicy zbiegli.
„, Zmarły Władysław Piotrowski li-

czył lat 25 i byi zięciem dozorcy!

domu przy ul. Pasaż, Feliksa Jaśkie-,

widza; osierocił on dwoje dzieci

w wieku lat 3-ch i półtora, Żona:

zabitego pracuje w Druskienikach.

zwiększenie rozmiarów tej akcji ze
względu na przyrost ilości dzieci w

<zkoiach. Jak waidomo, w akcji do-

żywiania dzieci zwłaszcza w powia-
tach święciańskin, postawskim, bra-

„ławskim,  dziśnieńskim,  moiode-

czańskim, wilejskim, wołożyńskimi

wileńsko-trockim bierze czynny u-
dział K. O. P, istóry rocznie doży”
wia zgórą 1000 dziecj szkół po-
wszechnych. (h).

Inspekcja sanitarna szkół.
/W, związku z rozpoczętemi lekcjami
we wszysikich szkołach publicznych
na terenie Wilna i okręgu z polece-
nia władz szikolnych i samorządo”
wych w połowic już bieżącego mie-
siąca rozpoczną się inspekcje sani-
iarne szkół i badania dzieci przez
komisje lekarskie. W Wilnie zorga-
nizówała się spe:jalna komisja le-
karska, która z ramienia zarządu
miasta będzie co miesiąc przepro”
wadzała szczegółową inspekcję le-
jkarskorsanitarną szkół publicznych
1 uczącej się młodzieży. (h)

SPRAWY AKADEMICKIE.
—Biuro pośrednictwa pracy przy

Bratniej Pomocy Polsk. Miodz. Aka-
demickiej U. S. B. poleca rutynowa-
rych korepetytorów, pierwszorzędne

siły biurowe oraz inkasentów. Ofer-
ty proszę składać pod adresem: Wil-
no, ul. Wielka 24, tel. 7-70. Biuro
vrzęduje we wtorki i piątki od go”
dziny 13—14. :

 

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 w.
ukaże się po raz ostatni na scenie Teatru
Letniego doskonała komedja wiedeńska w
3-ch aktatch „Gotówikka”, Ceny propagan-
dowe. sia

Jutro, o godz. 8.30 w. „Dama w bieli".
— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś o

„godz. 8 m. 15 ukaże się po raz 30-ty cie-

sząca się wielkiem powodzeniem operetka

Granichstaedtena „Orlow“ z Janiną Kul-
czycką i K. Dembowskim w rolach  glėow-
nych. Ceny propagandowe od 25 gr.
— „Hr. Luksemburg“ w „Lutni“, Jutro

śrana będzie w dalszym ciągu wspaniale
wystawiona, czarująca pięknemi melodjami,
operetka Lehara „Hr. Luksemburg”, z
Kulczycką na iczelę najwybitniejszych sił
zespołu.

Zniżki biletowe do Teatru „Lutnia” dla
organizacji i stowarzyszeń — nabywać
mozna w Administracji Teatru „Lutnia”,

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek, daia 3 września 1934 r.

6.45: Pieśń. 7.40. Zapowiedź programu
w wyk. „Wesołej Trójki”. _ 11.57: Czas.
12.03: Wiad. meteor. 12.05; Program dzien-
ny. 12.10: Muzyka lekka w wyk. Sekstetu
Wileńskiego. 13.05: Tańce symfoniczne (pły-
ty). 15.30: Wiad. o eksporcie polskim. 15.35:
Codz. odc. pow. 15.45: Lekcje niemieckie-
go. 17.00: Recital fortepianowy. 17.25:
Skrzynka pocztowa Nr. 310. 17.35: Koncert.
17,50: Pog. przyrodnicza Br. Wiaawera

 

ze świadectwem

;| niemądrych, 
POTRZEBNA MAMKA

skiem. Zgłaszać się: Ko-
narskiego 62—6 w godz.

SPORT
Dzień walkowerów na Wilji.

Takich regat jakie odbyły się

wczoraj, to nie pamiętają chyba naj-

starsi wioślarze. Rozegrano bowiem

rekordową ilość walkowerów, a or-

piestra kibiców sportowych W.K.S.
była również gotlną podziwu i ubo:

jewania.
Regaty nie udały się, bo aktycz-

mie na 13 biegów odbyły się tylko

dwa biegi ciekawe, a to bież ósemek

i bieg czwórek nowicjuszy. Reszta

programu nie wykroczyła z poza

granic przeciętności.

Wczorajsze regaty były faktycz-

nie pojedynkiem Wilna z Grodnem,

18.05: Z litewskich syraw aktualnych. 18.15:
4 cyklu „Wędrówki mikrotonu. „Dzieci i

i miodziež kupują podręczniki szkolne.

Irans. z księgarni. 15.45. Łagadki muzycz-

ne, 19,00: Aud. żołnierska. 1%.5U:
stwo na diugowieczność  — leij.
Program na wtorek. 19.50; Wiad. sport.

19.50: Pil. wiad. sport. Z0.UU:Muzyka lekka. !
20.45: Uzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy

w Polsce'. 21.00: Koncert popularny, 21.45;
„Rasizm w świetle nauki współczesnej —

odczyt. 22.00: „Przed nowym sezonem teatru

śpiewnego w Wilnie" — tel. wygł. £b.
Smiałowski, 22.15: Recital śpiewaczy. 23,00:
Kom. meteor, 23,0: Muzyka taneczna,

Ł ŁA UŁAN Эт
Koncerty muzyki romaatycznej

i klasycznej.
W. dniu 3 wrzesnia transmituje roz-

giošiia warszawska dwa ciekawe koncer-

ty: o godzinie 17UU muzykę z epoki ro-
mantyzmu w .wykoraniu znakomitej pia-
mistki, zasłużonej również na polu peda-

gogji, Heleny Uitawowej i o godz. 2Ł.UU
„koncert skrzypcowy Mozarta D-dur w wy-
konaniu Henryka Czaplińskiego, w ramach
koncertu popularnego orkiestry  symfo-
nicznej P. K. Wytyczne linje programu te-
go koncertu pozostają niezmienione, bo
obejmują utwory wyłącznie Mozarta i
Beethovena.

Zagadki muzyczne na całą Polskę,
Cieszące się wielką popularnością

wśród dzieci „zagadki muzyczne” rozgło-
śni lwowskiej w obecnym sezonie Polskiego
Radja nadawane będą na całą Polskę. W
ten sposób audycja opracowywana przez
ciocię Adę i Tadeusza Seredynskiego bę-
dzie dostępna dla dzieci w całej Polsce
szerząc wśród nich początki zrozumienia
muzyki. Za rozwiązanie zagadek  muzycz-
nych przeznacza się stale ładne nagrody.
Pierwsza audycja z tego cyklu odbędzie się
w poniedziałek duia 3 września o godz.
18.45,

Lekarstwo na długowieczność.
Kazimierz  Jabłowski przepisze ra-

djosłuchaczom dnia 3 września w  ponie-
działek o godz. 19.30 jedyną skuteczną
receptę na długowieczność. W feljetonie
swym wskaże p. Jatłowski, cały szereg
powodów, przeważnie  nierozsądnych 1

dla ktėrych dobrowolnie
skracamy sobie życie. Życie wcale nie
jest takie krótkie, jeśli się umie szanować
czas własny i cudzy.

Rasizm w świetle nauki współczesnej.
W cyklu pogadanek na auktualny dziś

temat rasizmu dr. Eugenja Stolyhwowa
wygłosi w poniedziałek dnia 3 września o
godz. 21,45 drugi skolei odczyt poświęcony
temu zagadnieniu. Cdczyt ten poświęcony
będzie omówieniu wpływu, jaki idee pisa-
rza francuskiego Gobineau znalazły na te-
tenieNiemiec już u schyłku XIX-go wieku,
kiedy to cały szereg uczonych, jak:
Scheemann, Chamberlain (na którego po-
wołują się hitlerowcy), Wollmann, Ammon,
rozpowszchniało w społeczeństwie  nie-
mieckiem „dowody“ o wyższości rasy nor-
dyckiej. Odczyt kończy się poważną i
objektywną krytyką poglądów rasizmu.

| PRACA |

  
BÓG ZAPŁAĆ

za dobre serce Tym, kto
zechce ofiarować dzie-
ciom

lekar-

„Lekar-į
19,45; |

Kupno
Sprzedaż

>my

„>ARVYKA“
sprowadzenia f Imu ceny nie ćodwyższone.

Na scenie: „STARA SZKOCJA" (Aaglja) wodewil w 1 odsłonie Tekst pióra Edwarda

Z Tokarska, Orsza-Bojarski I

terty do Admin. „Dzien.
Wi“ da T. C. Sp.
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MIGNON G. EBERHART 61)

Biała Papuga.
„zekłuć autoryzowuny Z ipL

Następnie niech pani zażąda, żeby on wpierw pokazał pan; swoją

połówkę. Przypuszczalnie nie zgodzi się na takie postawienie sprawy.

Będzie się bat wpaść w pułapkę. Powie, że właśnie rzeczą pani jest do”

wieść swcj identyczności wobec niego, a nie jego wobec pani. Naturalnie

będzie miał rację, ale pani nie ustąpi. Powie mu pani, że obawia się

pani jakiegoś podstępu... No, oczywiście wprost pani tego nie powie.

Niech pani się nie waha. Niech pani będzie stanowcza i pewna siebie.

—Dobrze. Potrafię się postawić.

Co do tego miała rację. Umiała się postawić.

—Ale... jeżeli... jeżeli się zgodzi pokazać mj pierwszy swoją po”

łówkę. Jeżeli... — Uśmiechnęła się słabo, lecz oczy jej pozostały wystra-

szone, a usta poważne, — Jezeli mi zarzuci krętactwo.

— Nie zarzuci — zapewniłem ją trochę wbrew przekonaniu, Wpierw

będzie się chciał zastanowić, pomówić z Lornem... A może tymczasem...

Oczy jej rozbłysły. Domyśliła się więcej, niż chciałem powiedzieć.

— Čzy... czy pan... już... co wie? — wyszeptaia, — Czy.. może

ju... pan wpadł na jaki trop?

— Oi nie! — zaprzeczyłem pośpiesznie, — Coś mi chodzi po głowie,

ale niech pan; na to nie liczy. Niech się pani nie łudzi. Ja liczę tylko

na Lorna. Chyba, że ci paryscy detektywi czego dokażą.

Nie uwierzyła, Widziałem to po jej oczach. Ogainęło mnie nieokreś-

lone zakłopotanie. Nie miałem pretensyj do roli detektywa. Byłem nie-

zgrabny, niedoświadczony i nieobznajomiony z metodami policyjnemi,

Wolałem awanturnicze powieści z bohaterami, u ktorych mózg gra da-

Wydawca.ALEKSANDERZWIERŻYŃSK.|=

Premjera| Rewelicyjny iln prod. „METRO*

3 | liczne
Posiada świadectwa i

rekomendacje.
Zgadza się na wyjard.
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przyczem zwyciężyło Gredno, mając

61,5 pkt. przed W. K. S. Śmigły —

51 pkt., A. Z. S. — 17 pkt. į P. K. S.
— 2 pkt.

| Zwycięstwo Grodna nie jest jed-

| nak tak wielkie, jak spodziewaliśmy

| się,
| Miłą niespodziankę sprawiła nam

śsemka W. K. S. Śmigły, która jadąc
| pierwszorzędnie  polkonała osadę
Grodna.

Po regatach cdbyło się rozdanie
nagród, dokonane przez p. insp. A.
Żyłkę, '

‚аыЕчьесьа КЛЛИОоЫЕНРаОа ЗащНЕта

Wilno na powodzian.
Wileński Prywatny Bank Handlowy S. A.

į Wilno, :Aickiewicza 5.
Stan r-ku Nr. 1354 Wilenskiego Woje-

wódzkiego Nomiteiu Homiocy Uliarom Fo-
| wodzi. Wpiaty doioadane w dniu 31.VIII i
1.14 1934 r. Ugółem wpłacono do dnia
S1.VIII 34, 21 20.364,86. 31.МШЕ Jan Galin
zł, 15—. 3LVIII Uzyskano do skarbonek
zł. 13.44. 1LIX. Uzyskano do skarbonek
zł, 7.42. 1.IX, Pracownicy Centr. Kasy Sp.
k.olniczych w Wilnie zł. 40.25, 1.1A. Urzędn.
Kauc. Hipot. Sądu Ox«ręg. w Wilnie zi. 34—
JAX. Księgarnia św. Wojciecha, Oddział w
Wilnie zł. 28.90. Ożółem wpiacono do dnia
2.1X. 1934 zł. 20,506 87.

List do redakcji.
Do Redakcji „Dziennika AKC.
Wobec ukazania się na łamach pism

wileńskich notatki „Spór 0 inwentarz
mleczarski”, uprzejm!ę proszę Sz. Redakcję
o umieszczenie w najbliższym numerze
następującego wyjaśnienia: Mleczarnia
„Mereczanka”, Wileńska 8, pozostała mi
sprzedaną z całkowitem urządzeniem w
dniu 15 grudnia 1933 r. aktem notarjalnym,
reportorjum Nr. 1024, przez prawną wła-
ścicielkę Elżbietę Krzemińską. Urzędnicz-
kę BBWR.

Dnia 28 grudnia 1933 r. Elżbieta Krze-
mińska razem ze swym mężem  Krzemiń-
skim wnieśli bez mojej wiedzy sprzedane
mienie jako udział do spółki „Towarzy-
stwo Mleczarskie" Sp. z o. o, które to
Towarzystwo pozostało  niezarejestrowane
i sprawę Rejestr Handlowy skierował do
Prokuratora z oskarżeniem Elżbiety Krze-
mińskiej z art. 262 i 264 K. K.

Dnia 15 lutego br. postanowieniem Są-
du - Polubownego, wobec stwierdzenia
wniesienia nie należącego do nich mienia,
Elżbieta i Henryk Krzemińscy pozostali ze
spółki usunięci.

W międzyczasie mienie mleczarni zo-
stalo zajęte za długz Henryka Krzemiń-
skiego, przez Komornika Sądowego II re-
wiru, któremu Henrvk Krzemiński oświad-
czył i złożył deklarację, że w lokalu
przedsiębiorstwa  mieczarni, Wileńska 8,
żadnego mienia nie posiada.

Za zniesławienie mnie w oficjalnym
dokumencie wytaczam sprawę sądową.

Barbara Demidowa
Wilna, Portowa 23.

KRONIKA POLICYJNA.
— „Mili synkowie*, A. Sołtano-

wiczowa (Rozbrat 12) powiadomiła
policję, iż jej młodociani synowie
Adami i Stanisław podczas jej nie-
abecności dosta się do mieszkania,
skąd skradli mnóstwo rzeczy, bie-
Jiznę i płyty gramofonowe na sumę
350 zł. Powiadomiona policja poszu-
kuje „miłych synków”, którzy do
domu nie przychedzą. (h)
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Drukarnia A. Zwierzyń

  

 

leko mniejszą rolę niż muskuły, od najpiękniejszych, najmądrzejszych po”

wieści detektywnych. Pewnie upodobania literackie polegają na kontra-

stach. Inżynier posługuje się ciągle w swoim zawodzie mózgiem,

musi staie obliczać, toteż więcej go zajmie wspaniała bitwa moraką lub

walka dwóch ludzi, nawet w książce, niż powieść cetektywna, oparta

na dedukcji.
Swoją drogą zawszebym potrafił dodać dwa ' dwa.  Nietrudna

rzecz dodawanie. Idzie tylko o to, żeby wiedzieć jalkie cylry są do

dodania.
Byłem zakłopotany, bo nie wiedziałem, co dodawać.

— To pani chusteczka, nieprawdaż?

Spojrzała na delikatną, białą szmatkę, którą wyciągnątem z kie-

szeni, Chciała mnie widocznie dalej pytać, bo ją to wtrącone pytanie znie-

cierpliwiłc. Ale zniecierpliwienie ustąpiło szybko miejsca zdumieniu.

— Chyba, że moja... Mam takie chusteczki. I pertum używam ta-

kich samych. W każdym razie nie jestem pewna... Zwyczajna, płócienna

chusteczka, z reczną mereżką... Można dostać takie we Francji w każ-

dym sklepie Dlaczego pan pyta?
Na to nie odpowiedziałem.

—/malazłem tę chusteczkę na podłodze... Prosithbym panią na chwi-

lę ze sobą. Wiem, ża pan Tally czeka i że musi pan; do niego iść, ale nie

zajmę pani dużo czasu.
Zdziwiia się jeszcze bardziej, ale posłuchała. Gdyśmy skręcili w

korytarz północny, koło dnzwi. o które zawadziła apaszką — jakież się

to już wydawały dawne dzieje|—małe jej uszka zrobiły się mocno różowe.

Ale tym razem apaszka zachowała się statecznie.

Kazałem Sue stanąć koło moich drzwi i zmierzyłem oczami jej

wzrost w: stosunku do okna. Nie potrzebowałem schodzić do hallu, skąd

widziałem uciekającą na tle światła sylwetkę, żeby uwzględniając na-

wet to oddalenie, stwierdzić z całą pewnością, że Sue była niższa od

niej przynajmniej o stopę. Powinienem był to zauważyć odrazu... tylko,
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że Sue zrobiła na mnie od początku tak silne wrażenie — zostawiłem
ją w swoim pokoju i potem zaraz zobaczyłem tę syiwetkę na tle drzwi,
czarną sylwelkę z rozwianemi połami płaszcza — że nic innego nie
przyszło mi na myśl,

Narazie jednak nie było ani czasu, ani potrzeby wyjaśniać jej tego
wszystkiego. Zapytałem tylko:

— Widzi pani tamto okno na drugim piętrze? Piąte od brzegu. Nu-
mer pokoju trzydziesty czwarty lub trzydziesty piąty Czy pani była w
nim w noc pierwszej zbrodni?

Nie wiem, co sobie o mnie pomyślała. Zdetonowała się,
wiedziała bez namysłu: i 7

— Nie byłam.
—Jeszcze jedno... FPuzepraszam, że zadaję pani bezcelowe pyta-

nia... — Tu się zawaha.em. Rzecz, o którą chciałem teraz zapytać, nie
była błaha. Ale nie było się co zastanawiać, — Pani Byng mówiła mi, że
to pani zgasiła wtedy elektryczność w całym hotelu Mówiła... — Oczy
dziewczyny otworzyły się szeroko. Twarz zszarzała. — Mówiła —
ciągnąłem z rozpaczą, widząc, iż wychodzi na to, że uwierzyłem pani
Byng — że widziała panią w korytarzu koło tablicy rozdzielczej, nieda-
leko swoich drzwi; że widziała jak pani przekręciła główny wyłącznik
i światło zgasło.

— I pan jej uwierzył? — zapytała smutnie Sue.
—Nie. — Pochwyciłem ją za ręce i o mało nie porwałem w ramio-

na. — Nie, nie uwierzyłem, Przecież mi pani powiedziała, gdzie pani
wtedy była. :

Wyrwala ręce.
— Nie wiem, kogo pani Byng widziała i czy wogóle widziała.

tylko wiem, że powiedziałam panu całą prawdę.
IWiem. O, wiem! Niech mi pani powie, czy pani Byng jest dla pani

przyjaźnie usposobiona?

(d. c. n.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ. —,
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