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Wczoraj o godz. 5 rano wystarto-
wały z Warszawy samoloty, biorące

udział w Międzynarodowym Turnie-

„i Lotniczym do iotu okrężnego. Tra

sa tego lótw wynosi przeszło 9 i pół

tys. km. Samoloty lądować będą na
47 lotniskach, między innemi w Kró-

lewcu, Berlinie, Brukseli, Paryżu,

Madrycie, Casablance, Algierze, Tu-

nisie, Rzymie, Wiedniu, Pradze, Kar

„owicach, Lwowie i innych. Samolo-

ty startowały w grupach po 5 apara-

tów,
W| pierwszej grupie znajdowali

się: Karpiński na RWID-9, Anderle

ICzechosłowacja) na RWD-9, Fran-

cke (Niemcy) na aparacie BF-108,

Amlbruz (Czechosłowacja) na apara-

cie A-200, Renger (Niemcy).

Ostatnia grupa samolotów skla-

cała się z 2 aparatów pilotowanych

„rzez Niemca  Pasawalda i Włocha

sanizina. Pasawald  pilotuje maszy-

nę FI-97, Sanzin BA-39.

Odległość pierwszego etapu do

Królewca wynosi 281,5 km. Podsta*

wą punktacji na lot okrężny będzie

punktacja średniej szybkości na ca-

łej trasie, przyczem punistacja zacz”

ie się od szybkości średniej 135

um. na godzinę, poniżej której za-

wodnik zostaje _ wyeliminowany.
Punkty przyznawane będą za śred-

ią szyblkość od 135 km. na godzinę

aż do szybkości 210 km. na godz.

Szybkość powyżej tej ostatniej nie

będzie punktowana,

W KRÓLEWCU.
KRÓLEWIEC. (Pat). Począwszy

ad godz. 6.10 lądowały na tutejszem

iotnisku _ samoloty szalanżowe.

Pierwszy wylądował NiemiecFranck

1a samolocie BF 108, Z koiei przy

ecieli: Karpiński, Anderle, Eber-

hard, Gedgowd, Stein, Baicer i t. d.

Ostatnie o godz. 7.10 lądowały 2

samoloty włoskie Colomba i Tessore

Po przybyciu lotników do Kro-

jewca nadeszłą z Berlina wiado-

mność, że z powodu bardzo ziych wa”

runkėw atmosferycznych deszczu i

gęstej mgły, start z Królewca do

Berlina został zakazany. Zakaz ten

obowiązywał do godz. 8.30, kiedy

pogoda nieco poprawiła się.

Od godziny 9.36 zaczęły odlaty:

wać do Berlina pierwsze samoloty

Morzika, Francka, Steina i t @.

Start zakończeno o godz. 10.10.

Na lotnisku  królewieckiem na

powitanie lotników zebrali się

przedstawiciele raiejscowych władz,

organizacyj lotniczych, konsul RP

personel konsulatu i tłumy publicz”

ności. '

Lądowanie wszystkich 32 samo-

| lotów biorących udział w zawodach

| odbyło się bez szwanku.

W BERLINIE.

Na lotnisku w Tempelhoff zebra-

ły się tłumy publiczności, oczekując

niecierpliwie lądowanie samolotów.

Pogoda nieco się poprawiła, słońce

wyjrzało z za chmur. Przy wejściu

na lotnisku ustawiono 4 wielkie

maszty, na których powiewają flagi

wszystkich państw, biorących udział

wn turnieju. Lożę honorową dla gości

zajął przewodniczący aeroklubu

 Toechler i wiceprzewodniczący ae-

| roklubu Gronau były kronprinc,

przedstawiciele Reichswehry, ma-
rynarki wojennej i inni.

BERLIN. (Pat). Pierwszy przybył

ma lotnisko berlińskie w Tempel-

hoffie Niemiec Franck na BF-108
godz. 11.42, W kolejnych odstępach
wylądowało następnie 5 dalszych
zawodników niemieckich, Do godz.
1215 przybyło ogółem 12 zawodni-

ków, wśród nich jako 8 z kolei lotnik

polski Giedgowd o godz. 12.13 i ja-
iko ostatni 12 Polak Balcer o godzi-
mie 12,15. | :
"BERLIN, (Pat). Na powitanie lot-
ników zjawili się na lotnisku charge
d'affaires poselstwa polskiego radca
"Wyszyński z cztonkami poselstwa
oraz konsul Kruczkiewicz w otocze-
niu członków konsulatu generalne-
go. Niezwykle liczna rzesza polonji
berlińskiej przybyła z prezem Zwią-
sku Polaków Kaczmarkiem na cze-
le, aby powitać lotników polskich.

g |
 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Dnikarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
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w niedziele od 12 do 13-ej.
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hodzi   

iotnik Seidemann o godz. 12,15

„ Buczyński w SACZ 224
„ Pasewald оКв AA

„ Hirth rara LŽS

„ Grzeszczyk M Alo

„ Francois a 54

„ de Angeli 44228
„ Tessore 22
„ Sanzin wzw 2,32

„ Zacek e T2,08

„ Anderle 4-2 4112,88

„ . Dudziński iz 12,29
„ Włodarkiewicz „ „ 1231

„  Bajam m „12,29
„. Floryanowicz Ki 12,28

„” Plonezyfski woń. 1248

"O Slarzypiūski 4 1231
„ Macpherson S 1002,43

WYSTARTOWALI Z BERLINA
DO KOLONII:

iotnik Junck o godz. 12,23

„ Francke ša 12,25

„ Osterkamp 4 a 12,83

„ Hirth „od Г аОО

„ Bayer AN -13,03

„ Seidemann aoi 13/22

„ Hubrich Au aj

„ Pasewald a
„ Eberhardt „de, 1833

„ Kreuger aus
„ Morzik E

„ Colombo AA 1840

„ de Angeli „o ‚

„ Tessore CARENA

„  Sanzin S aa

Zacek wo dA

1 Ambruz 3 O
„ Anderle S

W Dudziński jeee 18100
„  Gedgowd a o LOD

„. Grzeszczyk ona das

„ Balcer os аО0

„ Miodarkiewicz „ u 13,09

„ Bajam „zw BS

„ Flaryanowicz „w w 13,02

„ Skrzypiūski ASA

„ Macpherson ВЕа

LĄDOWANIE W KOLONII.

KOLONJA (Pat). Wylądowały

hw następujące samoloty: Francke o

<odz. 14,28, Junck o godz. 14,28,

Osterkamip o godz. 14,43, Morzik 6

godz. 15,50. O godz. 15,44 wystarto”

wał z Kolonji w dalszą drogę samo”

lot Juncka. :

KOLONJA (Pat). „Na tutejszem

otnisku wylądowali: Bajan o godz.

15,21, Tessore o 15,42, Hirth o 15,30,

Pasewald o 15,26, Anderle o 15,26.

Bajan wystartował w dalszą drogę

do Brukseli o 15,52, Niemiec zaś

iunck o 15,54. ›

3 W. BRUKSELI.

BRUKSELA (Pat). Na tutejszem

„otnisku lądowali następujący za”

wodnicyó Osterkamp o godz. 16,23,

|rancke 15,42, Junck 15,40, Morzik

16,15, Ambruz 14,42, Dudziński

16,33, Gedgowd 16,23, Balcer 16,26,

Włodarkiewicz 16,23, Bajan 16,38,

Buczyński 16,34, Floryanowicz 16,31.

BRUKSELA (Pat). Wszystkie sa-

maoloty, z wyjątkiem dwuch, przyle”

stały do Brukseli, Nie przyleciał

Karpiński, który musiał przymusowo

iądować w Niemczech, oraz Płon*

czyński, Lotnik Francois Armand

zatrzymał się na noc w Brukseli.

W PARYŻU.

ORLY (Pat). Już па kilka go”

dzin przed przybyciem lotników gro”

madziła się licznie publiczność

Pierwsi przylecieli dwa Niemcy o

godz. 17,11. Z Volakėw przyleciał

pierwszy kpt. Gedgowd o g. 17,58.

Na lotnisko przybyli z ambasady

polskiej radca Frankowski i attachć

łk. Błeszyński, Pozatem przyszedł

wiceminister komunikacji Bobkow-

ski,
PARYŻ (Pat). Żapowiedziany na

godz. 14-tą przylot samolotów sza-
lanżowych na lotnisko Orly pod Pa-
ryżem uległ znacznemu opóźnieniu,

gdyż samoloty zostały zatrzymane

w Królewcu wskutek niepomyślnych

warunków atmosferycznych.

PARYŻ (Pat). O godz. 17,15 przy”
tyli na lotnisko Orly pod Paryżem
zawodnicy szalanżowi nr. 15 i 16,
czyli Niemcy (Francke i Junck),

Telefon Redakcji,

codzienmie.

Miedzynarodowy turniej lotniczy,
Rozpoczącie lotu okrężnego.

BERLIN (Pat) W dalszym ciągu
wylądowali w Berlinie:

O godz. 20-ej zamknięto oficjalną
kontrolę na lotnisku. Wieczorem
otnicy podejmoweni byli w aeroklu-
kie francuskim.

O godz. 21 32 zawodników,
«tórzy wylecieli zWarszawy, 25 sy”
gnaiizowano na punkcie kontrolnym
w Brukseli, a 24 przybyło do Pa-

>

z

ryža.
ORLY (Pat). Do godz. 21 nastę-

pujący lotnicy przybyli na lotnisko
w Orly:
lotnik Osterkamp o godz. 18,01

„ Francike a. AS
„  Jumck sia
и НЫ DI
„ Seidemiann > 8

„ Hubrich ABA

„ Kreuger i k ae

„ Morzik DLL

„ Zacek woal 1854

„  Ambruz BoE LIE
„  Anderle Wo ES DALSZA

„ Dudziński w sni POOR

„  Gedgowd ala! TRO

„ Grzeszczyk a 9a

„ Balcer AO,

„ Włodarkiewicz „ „ 18,05

„  Bajan kr JBL
„ Buczyński AB g S

„  Floryanowicz „ „ 18,03

„  Skrzypiński Wow 1828

„ Macpherson „w 1838
„ de Angeli r a 1839
„ Tessore AG Ok
„_ Sanzin o OR
PRZYMUSOWE LĄDOWANIE

KARPIŃSKIEGO.
BERLIN (Pat] Niemiecki loinik

Stein na 36 km. w drodze do Berlma

wylądował w miejscowości Biesdorf

pod Berlinem z powodu dełektu w

przewodzie doprowadzającym oliwę

«o silnika.
Lotnik polski Karpiński zmuszo”

my był lądowac w miejscowości

Guesterbriese nad Odrą. Aparat

znajduje się w odiegłości 400 m. od

zachodniego brzegu. Lądowanie na-

stąpiło z powodu uszkodzenia pomp”

ki smarowej oraz magneta,

BERLIN (Pat). Niezwłocznie po

uadejściu 'wiadoriości o przymuso”

wem lądowaniu Karpińskiego w

miejscowości Guestebriese  kores-

pondent PAT-icznej połączył się te-

Jełonicznie z posterunkiem zandar”

merji w miejscu lądowania iotnika i

za jej pośrednictwem uzyskał roz-

‹поме z Karpińskim. Lotnik nasz

oświadczył, że zmuszony był do lą-

dowania z powodu uszikodzenia sil-

mika. Korzystając z uprzejmości

władz miejscowych, które zajęły się

zarówno nim jak i aparatem, Karpiń-

ski otrzymał w krótkim czasie połą-

<zenie telefoniczne z Wa"szawą,

gdzie zgłosił meldunek, prosząc 0

przysłanie mu samolotemspecjalnym

części zamiennych. Lądowanie sa-

smolotu w Guesterbriese odbyło się

gładko. Lotnik czuje się dobrze i

pardzo chwali ujrzejmość władz

iniejscowych, Ikiore się nim zaopie-

ikowały. Karpiński zaznaczył, że o

lie jeszcze dziś otrzyma części za”

mienne z Warszawy, to będzie mógł

wystartować do dalszego lotu i spo”

dziewa się nadrobić stracony czas.

WARSZAWA (Pat). Po otrzyma:

niu meldunku od Karpińskiego za-

iłady Skoda wysłały specjalny sa-

molot, wiozący części zamienne,

COLOMBO WYCOFAŁ SIĘ,
WIARSZAWA (Pat). Aeroklub

Rzplitej komunikuje, że lotnik włos-
ki Colombo w depeszy doniósł, że
przymusowo lądował między Ko-
!tonją a Brukselą i wycofuje się z zar
wodów.

Lotnicy niemieccy Pasewald i
Bayer przenocują w Kolonii, a rano
polecą dalej Płonczyński pozostał
w Berlinie z powodu uszkodzenia
silniką i jutro zamierza lecieć dalej.

 

Zatwierdzenie umowy ryskiej,
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Wiadomości
e

telegraficzne
ZAGRANICZNE.

** Niepowodzenie rokowań So-
wiecko-amerykańskich w spra-
wie długów należy przypisać nale
ganiu Rosji Sowieckiej na przyzna-
nie jej pożyczki w wysokości 100
milj. dolarów i ułatwień kredyto-
wych do tejże wysokości.

Prezydent Roosevelt skłonny jest
przyznać ułatwienia kredytowe, a
odmówić udzielenia pożyczki.

 

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście(6 łamowe) 25 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem w 25 gr. Pd
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.

Terminy

 

     

UL. WIELKA 47KONSERWATORIUM NOŻYCZAE W KILNIE еег оё м. Końskie.
N uka gry na iastrumentach solowych i orkiestrowych. — Spiew solowy.—Klasa

organowa.—Przedmioty teoretyczne. — Zespoly (chóralny, orkiestrowy | kameralny).—-
Pierwszorzędne siły nauczycielskie.— Specjalny kurs wstępny dla dzieci od lat 6-cilu—
Opłata za:naukę w b. r. szkolnym ZNIZŁONA. — Początek zajęć ой 1 września. Zapisy
I informacje w Sekretarjacie oo godz. 4 do 7 po poł. -io
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MIESZKOWSK
MICKIEWICZA 1.
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Wysokie gatunki.

KAPELUSZE

Ostatnie medele nadeszły.

 

 

Sesja Rady Ligi Narodów.
GENEWA. (Pat). Dziś przed po-

łudniem rozpoczęła się 81 sesja Ra-
dy Ligi Narodów pod przewodni-
ctwem min. Benesza i udziałem min.
Barthou, min. Becka, lorda tajnej
pieczęci Edena, baroną Aioizego i
inych.

Jak zwykle, przed Radą odbyło
się posiedzenie pouine, na którem

przyjęto porządek dzienny sesji i
załatwiono szereg spraw administra-
cyjnych.

Na posiedzeniu publicznem Rada
zajęła się konfliktem boliwijsko-pa-
1agwajskim.

Następnie po załatwieniu kilku

spraw bieżących Rada odroczyła się

do jutra.
GENEWI/A. (Pat). Minister Bar-

(hou przybył do Genewy wczoraj o

godz. 8 rano, W! obawie przed mani-

testacjami ugrupowań genewskich,

wrogich polityce francuskiej wpro”

wadzenia Z. 5. R. R. do Ligi Naro-

dów, władze miejscowe wzmocniły

«łużbę bezpieczeństwa na dworcu,

jednak do żadnych incyndentów nie

doszło.
Tym samym pociągiem przybył do

genewy min. Eden.

 

Genewa stolicą międzynaredówki

FRYBURG SZW. (KAP), Jak do--
toszą z, Bazylei, znony : ruchliwy
działacz socqalistycznoe - komunisty-|
zzny Nicole, który w niedzielę, dnia:
26 ub, m. przewodniczyłmaniiestacji |
komunistycznej w Saint-Cisude, po!
zebraniu publicznem wraz z burmi-|
strzem miasta 1 kilkoma pokrewny-
„ni mu ideowo działaczami urządził
zebranie prywatne, na którem omó-
wił swoje projekty na najbliższą
przyszłość. Genewa ma stać się o-

środkiem propagandy  maziksistow-
skiej na wielką sxalę. Uskutecznie-
nie tego planu rozpocznie się, kiedy
Sowiety wejdą do Ligi Narodów. W
porozumieniu z dyplomatami sowie-
ckimi, którzy otrzymają prawo za-
wiieszkania w tem „mieście naro”

komunistycznej.
dów! w Genewie zapoczątkowaną

zostanie wytężona propaganda, któ-
-а będzie rozwzerzaną na kanton
Vaud, Sabaudię, Burgundję i t. d. Po

em nastąpi akt drugi — mianowicie

podbój Ligi Narodów, co już będzie

»ardzo łatwem. Liga Narodów stanie

się narzędziem rewolucji socjali-

stycznej i — to stanowić będzie akt

uzeci — da sypnał do rewolucji

wszechświatowej. Prasa szwajcarska

zastanawia się, czy Nicole działa sa-

modzielnie, czy wraz z Moskwą,

ściślej mówiąc, czy Stalin posługuje

się pośrednio Nizole'm dlą przepro”

wadzenia wspólnej akcji? Zapewne

obecna sesja Ligi Narodów da odpo”

wiedź na te pytania.

 

Siły armji
PARYZ. (Pat). W serji artykułów

poświęconych Rosji sowieckiej, „Le
Petit Parisien“ omawia siły armji
czerwonej. W chwili obecnej armja
czerwona liczy 600.000 żołnierzy, z
tego pół miljona przypada na armję
lądową, 30.000 na marynarkę a
30.000 na lotnictwo. W ostatnich la-
tach nastąpił silny rozwój kadr te-
chnicznych. Równocześnie przystą-
piono do ufortyfikowania granicy
zachodniej od jeziora Ładoga do
Morza Czerwonego i granic wschod
nich na Syberji. Wzmocniono obro-

czerwonej.
nę wybrzeży Morza Czarnego i Bał-
tyckiego. FHrmję czerwonę zmoder-
nizowano w sprzęcie wojennym. W
ciągu ostatnich 3 lat wzrosła ogrom
nie liczba karabinów maszynowych,
dział i czołgów. Stworzono również
przemysł chemiczny. Podobne wy-
siłki uczyniono w dziedzinie mary-
narki. Wzmocnieno flotę bałtycką i
i czarnomorską a rozpoczęto budo-
wę floty па Dalekim Wschodzie.
Szczególnie szybko modernizacja i
postęp nastąpiły w dziedzinie lot-
nictwa.

Rozenberg o Sowietach.
BERLIN Pat. Sensacją piątko-;

wych obrad kongresu narodowo-
socjalistycznego w Norymberdze by-
ia mowa kierownika urzędu polityki
zagranicznej w partji hitlerowskiej
Alfreda Rosenberga, który mówiąc
o Rosji Sowieckidj, nazwał ją krań-
cową dyktaturą polityczną. Wedle
Rosenberga ZSRR pod wpływem
systemu politycznego zamienił się

w tyranję, w której mała warstwa
panująca wyposażona w wszelkiego
rodzaju środki techniczne 20-go wie=,
ku narzuca miljonom ludzi straszli-
wą pańszczyznę, aby następnie za-
pomocą dumpingu gospodarczego
zaostrzyć zagadnienia socjalne w
innych państwach i wszędzie roz-
nieść źagiew rewolucji światowej.

 

Marynarka sowiecka w Polsce.
GDYNIA. (Pat), Kontradmirał

Unrug w towarzystwie dowódcy wy-
brzeža komandora Frankowskiego
zwiedził okręty floty sowieckiej
„Marat“, „Kalinir“ i „Wołodarskij”,
cprowadzany przez dowódcę eskad-
ry sowieckiej admirała Gallera w,

RYGA Pat. Gabinet ministrówjzagranicznych Muntersa do jej pod-
zatwierdził wczoraj parafowaną 29
sierpnia w Rydze umowę estońsko-
łotewsko-litewską i upoważnił bawią- cego obecnie w Genewie general-
nego sekretsrza ministerstwa spraw

pisania.
w najbliższych dniach w Genewie.
Według oficjalnych doniesień z Tal-
lina i Kowna rządy litewski i eston-
ski zatwierdziły również umowę.

Podpisanie to ma nastąpić|

otoczeniu dowódców  poszczegól-
mych okrętów i wyższych oficerów:
« ztabowych.

Po zwiedzeniu okrętów admirał
Galler podejmował gości polskich
sniadaniem na okręcie ‚„Магай”.

 

Od ii-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
jczennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — t.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

Św, Wincentego a Paulo,

i
|
|

| 

Wody opadają,
KRAKÓW. (Pat). Ма znacznej

przestrzeni województwa  krakow-
skiege woda opadła. Rzeka Soła wy
nosiło wczoraj w godz. wieczoro*
wych plus 3.10 em, ponad stan nor-
malny, a więc woda opadła na kil-
kanaście centymetrów.

Na Skawie woda również opadła
istan wody wynosił 145 cm. ponad
normalny. Na Rabie woda nieznacz-
nie się podniosła i stan wynosił
wczoraj 316 cm. ponad normalny.

Na Dunajcu pod Nowym Sączem
kulminacyjny przybór wody nastąpił
wczoraj w godzinach po południo-
wych i wynosił 274 cm. O godz. 17
woda opadła już o 6 cm.

Wisła w górnej częsci powyżej
Solca opada. w samym zaś Solcu
nieznacznie przybrała. Pod Karsami
Wisła nieco przybiera dochodząc do
348 cm. ponad stan normalny. W
Karsach robotnicy pracują nad u-
mocnieniem i podniesieniem wału
ochronnego. Na podkarpaciu pada
deszcz, zachodzi więc możliwość
dalszego przyboru wód.

KRAKÓW. (Pat). Bawiący na
teernach powodziowych wicemini-
ster Raczyński, wyjechał wczoraj do
Bocbni, Tarnowa i Dąbrowy. W Tar
nowie odbyła się konferencja w sta-
rostwie w sprawie akcji pomocy dla
powodzian. Po konferencji pan wi-
ceminister udał się do Krakowa.
WARSZAWA (Pat). Sytuacja

owodziowa na terenie wojew war”
sbawskiego przedstawia się jak na-
stępuje: Stan wody wczoraj па мо
„dowskazie w Warszawie wynosił 2
m. 74 cm. Pumkt kulminacyjny spo”
dziewany, jest 8 bm. wieczorem przy
stanie wody około 3 m. 50 cm., czyli
ю 2 m. niższym niż w czasie powo”
dzi lipcowej Przy takim stanie wody
miebezpieczeūstwo powodzi na tere-
mie wojew. warszawskiego nie za*
graža, (M P Er A

Sytuacja w kieleckiem
KIELCE (Pat), Wskutek ciągle

padających deszczów woda na rze-
wach w Kieleckiem przybiera 1 cm.
na godzinę. Pod Nowym Korczynem
stan wody na Wisle wynosi 428 cm.
ponad poziom normalny. Pod Opa”
towcem w pow. pińczowskim stan
wody na Wiśle podniósł się w ciągu
nocy o 20cm i wynosiobecnie 3 m.
10 cm. ponad normę. Pod Sandomie-
rzem stan wody wynosi 334 cm.
Wody przybywa 1 cm, na godzinę.
Ludność miejscowai zespoły juna-
ików zabezpieczają wały, które w
kilku miejscach są zagrożone.
fieszcz pada ciągle.

Aparat Roentgena
o sile 1 miljona wolt.
HAGA (Pat). W, laboratirjum Phi-

lipsa w Eindhcven skonstruowany
zostła aparat Róntgena małego roz-
miaru o sile 1 milj. wolt, który umo”
zliwi każdemu lekarzowi zainstalo-
wanie aparatu u siebie w pokoju i
przeprowadzanie badań chorych na
raka za pomocą terapji o bardzo
przenikliwych promieniach,

Pozatem skonstruowano w tych"
że zakładach 10 specjalnych instala-
cyj radjowych dla krótkich i długich
fal dla samolotów z antenami o sile
od dwóch do stu kilowatów.

Nowe termometry.
MOSKWA. (Pat). Instytut Fizyki

Stosowanej wprowadza ;w użycie e-
lektryczne termometry lekarskie, po-
zwalające mierzyć temperaturę w
dowolnym punkcie ciała. _ Czałość
termometru sięga 0,02. |

PAC ; 14% FwAs L
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Olbrzymi straji
Przed tygod:iem rozpocząl się w

Stanach Zjednoczonych Ameryki

Póinocnej olbrzymi straj< robotni-

ków przemysłu włókienn'.czego. Od-

razu oojąi on okcio miljona robotni-

ków, stopniowo przyłączają się do

strajku robotnicy z pokrewnych za

wodów, tak że rozrasta się on w

sposób dotychczas niebywały.
Jest to strajk największy bodaj

w historji świata.

Do ostatniej niemal chwili przed

wybuchem  strajsu przedsiębiorcy

odmawiali uwzględnienia żądań ro-

botników w przesonaniu. iż agitacja

strajkowa wywołana została przez

_BZIENNIK MIDEŃSKI

Nowa Rada Miejska.
SKŁAD RADY.

ź prasy. |
Wychowanie państwowe. | dyskiem, p. J. Wajsównę, spotkała,

W. „ikurjerze Warszawskim“ p. niezwykła przygoda. Oto „Przegląd!

A. Grzymała - Siedlecki opowiada o Sportowy* (Nr. 71 z dn. 5 b. m.) do-!
następującem zdarzeniu: | nosi, co następuje:

W bieżącym roku szkolnym, teraz po'

Nowoobrana mw dn. 10 czerwca
|b. r. Rada m. W:ina, która prawdo-

Jadwiga Wajsówna jest, zdaje się, zu-. podobnie miediugo rozpocznie już

wakacjach we wsi 1. województwa Iwow- gełnie stracona dla sportu polskiego. Mię- \ swoje urzędowanie skiada się — jak

tkiego nauczycielka szkoły powszechnej czy mistrzynią świata w rzucie dyskiem, a

uczniom i uczenicom VI klasy, więc dzie-| :zynnikami decydującemi w sporcie pol-

ciom mniej więcej a«wunastoleinim na wy- skirs wynikł ostatnio konflikt na tle łącze-

zadała następujący. nia polityki ze sportem. Wajsėwna posta-

wiła szereg warunków ultymatywnych, któ-

protokółu dyploma-, re nie mogą być i mie będą wypełnione, A

tycznego wita ambasadora obcego PAR| 26 nadto Wajsówna, już przedtem swem

stwa?" | wystąpieniem w pewnvem piśmie poznań-

Nie trudno sobie wyobrazić, jaki! skiem zaogniła niezwykle sytuację, możli-

popłoch powstał wśród mieszkań”| wość załagodzenia spiawy jest narazie wy-

ców wioski, gdy dziatwa wróciła ze kluczona.

szkoły i podzieliła się z rodzicami| A wina leży riestety całkowicie po

wiadomością, co im topaniNAUCZY”: stronie Wajsówny. Nikomu nie przeszka-

rracowanie domowe

temat:

„Jak dyrektor

 komunistów i że nie znajdzie ona

posłuchu.

Robotnik amerykański,

wynagradzany za swoją, cięžką co

szeptom  agitatorów  komunistycz-

nych. Obce, a przynajmniej obojętne

mu były hasła bezwzględnej walki

klasowej, — dopóki miał zapewnio

ną pracę i kawałek chleba,

Kryzys ekonomiczny wpiynął jed-

nak na stopniową zmianę nastrojów

i zradykalizowanie szerokich warstw

robotniczych. Rosnące gwałtownie

bezrobocie, redukcje personelu i re-

dukcje płac stały się wdzięcznym

materjałem dla agitatorów komuni-

stycznych, którzy też umieli sposob-

ność tę wyzyskac

Szukając właściwego tła obecne-

go konfliktu, dochodzimy do słyn-

nego „Kodeksu pracy” prezydenta

Roosevelta. Mranowicie artykuł ТА

tegoż kodeksu zobowiązuje praco:

dawców do uznawania Związków

zawodowych robotników przy za”

wieraniu umów zbicrowych, czego

jednak dotychczas pracodawcy przy”

jąć nie chcieli.

Rzeczą Roosevelta było zmusić

pracodawców do przyjęcia i wpro

wadzenia w życie tego artykułu, —

co byłoby nietrudnem wobec fak-

tycznej władzy dyktato-skiej, jaką

rozporządzał. Gdy jednak to się nie

stało, — robotnicy wysucęli ten

właśnie moment tako najważniejszy

ar$ument w podjętej obecnie walce.

Co więcej, na kilka godzin przed

wybuchem strajki rząd w Waszyng-

tonie wydał komunikat, w którym

stanowczo wziął stronę robotników,

określając ich żądania jako sprawie-

dliwe i stuszno. Trzeba dodać, iż

istotnie strajkujący nie żądają bodaj

niczego innego. jak urzeczywistnie-

nia polityki Roosevelta i rządu,

Sytuacja więc jest paradoksalna:

po jednej stronie strajkujący robot-

nicy i rząd. po drugiej przemysłowcy.

Jest to w historji ruchów społecz

ssych zjawisko wyjątkowe i dające

wiele do myślenie.
Wszakże ten stan rzeczy nie usu*

wa bynajmniej istotnego niebezpie-

czeństwa, wyzierającego z tego ol-

brzymiego strajku, Robotnik amery-

kański do niedawna stał właściwie

zdaleka od wszelixiej polityki. Jego

udział w życiu politycznem kraju

ograniczął się z reguły do aktów

wyborczych, przyczem naprzemian

to demokraci, to republikanie byli

górą. Obecnie jednak robotnik do-

chodzi do wniosku, że żadna z tych

dwóch partyj nie daje mu spodzie-

wanego poparcia. I dlatego zaczyne

szukać czegoś nowego, silniejszego,

skuteczniejszego. | w pierwszej linji

zwraca się ku prądom najbardziej

radykalnym, w czem pomocni mu są

wysłannicy Moskwy.

Że radykalizm ten może przybrać

bardzo ostre formy — właśnie jake

dobrze -

| laczego nie posterunkowy.

prawda, pracę, nic łatwo ulegał pod'|
1 i
będzie sprawa sądowa. I za co ien proto-

1

c:elka zadala, | dzały jej przekonania polityczne, dopóki

Z całości tematu jedno słowo byłonie- | 15 rzuciła ona na szalę propagandy par-|

wątpliwie zrozumiałe: protoko: Ale za co tyjnej swego świeżo zdobytego tytułu mi-

pani nauczyceilka chce spisywać protokół? | alizyai świata,

A aaa: Tego naturalnie nie można było tole-

pachnie protokół: — KAN

Od siebie dodamy tylko wyjaśnie-
6 —Ani chybi, t dzi ją z AZ : ;

o SSE GE ylko idzie o ja” „se iż brat p. Wajsówny jest „izolo-
Liś podatek... | jakis zupełnie nowy, ani S ats Berezie: Kantusliiej; 0) czem

AkolisA 2 dochodowy, „,ż w swoim czasie donosiła prasa.
„ni gminny, tylko jakiś dotychczas niezna- T.

uy: ambasador?Itopodatek, jak zapewnia
Wade gaj POPARCIE EE j Ares na Ratuszu.

wiadomo, czem to

szcze nie bylo!

że winien jest „duch ksiąžkowošci i

abstrakcji”, panujący w środowisku

nauczycielskiem.

„Zostaūcie naszymi koniidentami!“

M/ychodzący w Bielsku „Mł?dy

Narodowiec* omawia w artykule

metody stosowane przez sanację w

walce z ruchem narodowym. Uży-

wani są do tego nawet policjanci,

ixtórzy ze swej strony wykazująnie-

potrzebną gorliwošė. Pisino przyta”

cza kilka przykładów:
„Pewnego dnia w marcu b. r. rozma-

wiał poster. P. P, niejaki Kurłziel z Raj-

czy, z jednym z członków 5. № -— Józefem

Suławą. Poster. Kurdziel, nie wiedząc wi-

docznie o tem, że J Suława należy już do

4 N. — namawiał go do zapisania się na

członka koła S$. N. i równocześnie obiecy-

wał mu pracę u jedn:go z żydów w Rajczy,

rąbce, ażeby tylko ów Suława donosił po-

sier. Kurdzielowi o wszystkiem, co będzie

mówione i robione w kole Stron. Narodo-

wegol

W drugiej połowie kwietnia b. r. —

znowu do miejscowości Szare - Kosarzyska,

jrzybył poster. P. P ze Zwardonia, p.Mo-

rawiec i m. in. zapytał b. członka O.W.P.,

Karola Rou.uica, czy obecnie należy on do

S. N. — Romaniec odpowiedział na to, że

miel Wówczas poster. Morawiec zaczął za-

chęcać Romańca do wstąpienia do S. N. —

w tym celu, ażeby donosił P. P. o wszyst-

kiem, co tylko będzie omawiane na zebra-

viach $. N. Zapewnił go przytem, że jeżeli

;odejmie się tej roli, to „nietylko nie bę-

dzie szykanowany za należenie @с 5. N. (2),

sle nawet może otrzymać wynagrodzenie!"

Czyż to odniesie jakikoiwiek sku-

lek w walce z ruchem, który idzie

'awną i otwarta drogą?

Sport i polityka. |
Mistrzynię światową w rzucie

Reforma
1sych ma być przeprowadzona w
drodze dekretu.

O reformie tej mówi się już od-
dawna. Prasa przytacza sporo po”
6iosek, dotyczących projektowanych
inowacyj. Teraz wiadomo, że wice-
ininister Opieki Społ., p. Jastrzębski,
zajęty jest — wraz z gronem zaufa”
mych osób — gruntowną przeróbką
niedawno wprowadzonej ustawy sca
iemiowej. Praca odbywa się z za-
chowaniem najściślejszej tajemnicy.
Mimo to jednak jakieś szczegóły
yrzedostają się na zewnątiz.

Ostatnio zajmowano się sprawą 
reakcja na dotychczasową niema!

zupełną bierność polityczną robot:|

nika amerykańskiego, — tego lękają |

się sfery polityczze i rządowe. I podj

tym kątem widzenia obecnystrajk :

trzeba uważać za groźną przestrośę.|

Jest rzeczą możliwą, iż strajki

stanie się wielkim bodźcem do po”

wstania nowej radykalnej partii po”

litycznej i rozpoczęcia ostrych starć

społecznorpolitycznych.

To byłoby jednem z najważniej:

szych następstw polityki gospodar"

czej prezydenta Roosevelta.

ESIS IIII ОНО TIE

Strajk włókienniczy rozszerza się.
NOWY JORK. (Pat). Strajk w

pronyśle włókienniczym rozszerza

< .. Nadcuodzą wiadomości o zam-

knieciu coraz nowych przedzalū

Strajkuje obecnie 133 tys. robotni-

ków. Przewodniczący komitetu straj-

kowego Gorman, oświadczył, że ro-

botnicy zgodzą się na arbitraż wte-

dy, kiedy wszystkie przędzalnie bę-
dą zamknięte.

WASZYNGTON. (Pat). Przewod-

„likwidowania stosunku ubezpiecze-
ciowego pracowników 0 wyższem
uposażeniu,  Wysunięto koncepcję
»wrėcenia im słkadek z Z.U.P.U. w
papierach procentowych. Tutaj jed-
nak znalazła się nieoczekiwana
irudnosė, Ministerstwo skarbu sprze!

Najskutetzniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jaimužniczych „Caritasu“.

niczący įkomitetu strajkowego w

przemyśle włókienniczym Gorman i

prezes organizacji pracodawców

Sloan przyjęli zaproszenie porozu-

mienia się w ciągu 6 godzin z ko-
misją rozjemczą, ustanowioną świe-
żo przez prezydenta Roosevelta. Zgo
da ich została ogłoszona już po o-

głoszeniu przez komisję rozjemczą

deklaracji, że postara się ona poro-

P. Grzymała - Siedlecki uważa,,

albo przy budowie zapory wodnej w Po-|

7ani nauczycielka, ściągany na rzecz SA

go państwa? Jak świat światem, tego je-|

{

„rzędnikėw?  Czy nad

P. Starzyński, komisarz rządowy

na Ratuszu warszawskim, uzasadnia

jąc rugi, dokonywane w magistracie,

wystosował odezwę dourzędników

miejskich. Odezwa ta, jak zaznacza

„Gazeta Warszawska”, utrzymana

jest w tonie wojskowego rozkazu, w

treści zaś jest dokumentem wybitnie

politycznym. W. odezwie tej nowy

szeł gospodarki miejskiej poruszył

te sprawy, które porusza się normal-

nie, gdy się obejmuje urzędowanie.

Ale p. Starzyński — pisze „Gazeta

Warszawska“ —
przy sposobności. jako polityk partyj-

ny, wdał się w polemikę z 1rasą niezależ-

ną, a następnie, przechodząc w ton rozka-

zu wojskowego, zapowiedział, że musi szyb-

ko odnieść „bądż co bądź dla Warszawy

Łistoryczne zwycięstwo”.

Przesada, jakiej nie powstydziłby się

„hyba austrjacki sztab generalny w swoich

słynnych biuletynach z okresu wielkiej

wojny. Bo nad czem, czy nad kim chce p.

Starzyński odnieść to „historyczne zwy-

cięstwo*? Czy nad niepunktualnością u-

tymi „pupilkami”,

zredukować? Czy nad

samorządowych,
Ltórych zamierza

związkiem pracowników

ltóry wezwał do spokoju?

P. Starzyński wezwał swych pod-

władnych *do .historycznego zwy”

cięstwa”, ale nie wskazał im celu

walki, bo ani stowem nie wspomniał

o programie gospodarczo - finansó"

wym, który chciełby urzeczywistnić.
Starożytni Grecy mieli na Olimpie dwa

bóstwa wojny: Atenę i Aresa,

Fierwsza niewiele mówiła ale, jako zrodzo-

na z głowy Zeusa, obmyślała mądre plany

+ — zwyciężała. Ares natomiast miał zwy-

czaj przed rozpoczęciem walki wydawać

groźny okrzyk, zastraszenia prze-

«wnika, a następnie rzucać się w wir boju,

kez żadnego planu, dla samej przyjemności

wojowania.

Mitologja grecka nie podaje żadnego

„historycznego zwycięstwa” Aresa.

Pal'as

celem 

 zumiewać z obu stronami w możli-

AD INOIIa IISITTA EYEANO

Reforma ubezpieczeń społecznych w drodze
dekretu.

ubezpieczeń społecz”, ciwia się zwolnieniu od ubezpiecze”
sią pracowników o wysokich uposa”;
żeniach. Jak to będzie załatwione—|
vie wiadomio.

Co się tyczy ubezpieczenia cho”
robowego, to tutaj będą przepro”
wadzone zmiany na niekorzyść u"
bezpieczonych. Gdyby zwoiniono
sbowiązku ubezpieczenia osoby o
wyższych zarobkach, to równowaga
ubezpieczeń zostałaby zachwiana, w
ionsekwencji zatem świadczenia
muszą być ograniczone. Zmianami
byliby dotknięci przedewszystkien
ubezpieczeni, oba'czeni rodziną.
№ ten sposób ubezpieczenie

straciłoby częścicwo swój charakter
społeczny. Zniżenie składek choro-
Łowych, płaconych przez pracodaw-
«ę uznano za niemożliwe. Pracodaw-
ty zyskaliby jednak na wyżej uposa-
zonych, którzy od ubezpieczenia
tżędą zwolnieni.

 

Katastrofa samochodowa.
GENEWA. (Pat). W, pobliżu miej-

+cowości Prerroy wydarzyłą się ka-
tastrofa samochodowa. Automobil,
sadący z Lozanny do Genewy z 5
pasażerami, spadł « drogi górskiej
ra niżej położone łąki. 2 pasażerów
zostało zabitych, 3 odniosło ciężkie
samy. Zabici zosteli również 2 prze-
chodzący łąką wieśniacy.

wie najkrótszym czasie. Ruch straj:
kowy utrzymał się dziś na tym sa-
mym. poziomie.  Strajkuje okoic
360 000 robotników.Większe rozruchy
wydarzyły się w Lencaster w Pen-
sylwanji, gdzie strajkujący wtargnęli
do jednej z przędzalni i zmuszali ro-
botników do porzucenia pracy. W,

!

wiadomo — z 64 osób.
B. B. W. R. rczporządza w nowej

Radzie 34 członkami, Z pośród tych
34 członków  tytko kilku ma pewne
doświadczenie w sprawach samorzą-
dowych, a mianowicie: pp. Adam
Piłsudski, wieloletni urzędnik Ma-
gistratu m. Wiina, emeryt, w ciągu
ostatnich paru la! delegat Min. 5Каг
bu przy Zarządzie m. Wilna; p. Wik-
ior Maleszewski, iawnik magistratu,
craz późniejszy piezydent m. Wilna,
obecny  komisaryczny prezydent
miasta; p. Henryk Jensz, początko-
wo radny z B. B. w kadencji 1927—
1934, później urzędnik magistratu
m. Wilna, obecnie komisaryczny wi-
<eprezydent m. Wilna; Teodor Na-
gurski, urzędnik magistratu m. Wil-
na; Edmund Kowalski, b, radny ka-
dencji 1919 — 1027 r. Tylko dwaj z
wymienionych, ruianowicie pp. Ko-
walski.i Jensz pracowali w Radzie
Miejskiej, pozostali byli urzędnika”
mi samorządu, Wiszyscy pozostali
1adni z BB. z samorządem wileń-
<kim nie mieli do czynienia, a nie-

inni wogóle od b, niedawna w Wilnie
mieszkają. Osób, któreby w samo-
iządzie wileńskim bez przerwy od
1919 r. pracowały, klub В. В. ше
posiada.

PIERWSZE

Pierwsze posiedzenie nowej Ra-
dy Miejskiej, według naszych infor-

$. m. Nie będą na niem dokonane
«adne wybory, natomiast Rada usta-
1 liczbę wiceprezydentów.

° Według ustawy Wilno ma dwóch
wiceprezydentów, Rada jednak mo-
уе swoją uchwała wprowadzić trze-
ciego wiceprezydenta.  Prawdopo-
iobnie sanacja. która rozporządza

W dniu wczorajszym odbyło się
zebranie organizacyjne narodowego
koła rednych m. Wilaa.

Na zebraniu tem przyjęto regu-

Czy pobiera się opiaty w

dobie doonywującej się retormy,

mają do spełnienia większe zadanie,

auż dotychczas, bowiem na ich barki

spadł obowiązek

przygotowania miodzieży do šred-

nich zakładów naukowych, bądź to

vgólnoksztaicących, bądź też zawo”

dowych, niższych lub średnich.

Jak wiemy, szkolnictwo powszech

ne w Wilnie odczuwało wiele po-

trzeb, z których najpilniejszą było
'vyszukanie odpowiednich lokali.

Dotychczas bowiem szereg szkół

mieścił się w ciasnych pomieszcze”

niach, najczęściej odnajętych u pry”

watnych osób, pomieszczeniach nie

ąrzystosowanych dla potrzebszkoły.

Dochodziło nawet do tego, że nauka

odbywała się na kilka zmian, przy”

od| czem wykiadano również w godzi”

wach wieczornych.
Dotychczasowe braki i stale

zwiększająca się liczba uczniów,

która w roku bieżącym dosięga

20.000, zmusiły samorząd wileński

dło bliższego zajęcia się tą kwestją i

oprócz przeprowadzenia remontów

corocznych, należało dokonać w

wielu lokalach remontów kapital

„ych, a nawet wyszukać nowe po

mieszczenia,
W Wilnie znajduje się 46 szkół,

do których uczęszcza w obecnej

chwili 19.100 uczniów. Należy tu

podkreślić, że nie jest to ostateczna

iczba dzieci w szkołach wileńskich,

ponieważ dotychczas wiele nie zo

<tało zapisanych z 'winy rodziców

lub opiekunów. I dlatego władze

szkolne spodziewają się, iż do poło”

szkołom około 1000 dzieci.
Większość naszych szkół miała

ciasne lokale lub nieodpowiednio u-

poprzerabiano klasy, najczęściej po”

większając je do pomieszczenia 55

dzieci, odrestaurowano wnętrza,

-ozszerzono sale itd. Dla kilku zaś

vynajęto większe lokale i odpowied

nio je urządzono, zaopatrując w naj”

nowsze przyrządy.

I tak: szkoła Nr. 10, mieszcząca

się dotychczas w lokalu przy ul.
Ofiarnej, otrzymała obszerny lokal

po gimnazjum im. Welera przy ul. Dąbrowskiego 5, szkołę Nr. 24 prze*

czasie starcia kilka osób odniosło| niesiono z ul. Wiieńskiej 39 do nor

rany, wolirządzonych wygodnych pomiesz-

lamin koła oraz ukonstytuowało się

odpowiedniego |

'wy bież, mies. przybędzie jeszcze,

sządzone. Wi większości tych szkół

Stronnictwo Nanodowe rozporzą
dza w starej Radzie Miejskiej 17-tu
giosami; ponadto z list Narodowego
Komitetu Wyborczego przeszło
cwóch narodowych socjalistów (pp.
fxliński i Rekść), którzy w wielu wy”
padkach głosować będą w Radzie
Miejskiej tącznie z Kołem Narodo-
wem. Ż pośród radnych narodow*
ców szereg związany jest bliżej z

pracami samorządu wileńskiego, a
mianowicie: pp. Zygmunt Fedoro-
wicz, radny od 1919 r. bez. przerwy,
paroletni ławnik Magistratu m. Wil-
ra, ostatniej kadencji; prof. Wacław
Komarnicki, radny od 1927 r.; inż.
Stanisław Kubilas, radny od 1927 r.;
wż, Edward Biszewski, b. urzędnik
magistratu (Elektrowni), emeryt;
Stanisław Kodź, wieloletni sprawo-
zdawca prasowy z posiedzeń Rady
Miejskiej.

Blok żydowski ma w Radzie
Mliiejskiej 9 przedstawicieli, Niektó-
zy pracowali już w samorządzie wi-
ieńskim, a mianowicie: pp. Łazarz
„Spiro, radny od 1919 d.; Józeł Czer-
nichow, radny od 1927 r.; Jakób Wy
godzki, radny od 1919 r; Cenach
Szabad, radny od 1919 r.

którzy, jak np. pp. Czystowski, Ni-| „,. Bund reprezentuje w Radzie
żyński, Kozłowski, Młynarczyk i o p. lzaak Raies, radny od

Ponadto będzie w Radzie Miej-
skiej jeden żyd — sjonista - socja-

ista, 
POSIEDZENIE. *

w Radzie większością absolutną, po”

weźmie uchwatę wprowadzającą te-

macyj, odbędzie się między 15 a 20 go trzeciego wiceprezydenta.

| Na temże posiedzeniu Rada po”

".vežmie uchwałę w sprawie wyna”

rodzenia prezydenta i wiceprezy-

dentów oraz w sprawie djei za ро-

siedzenia dla ławników.

Ławników, według ustawy, bę”

Idzie w Wilnie siedmiu

 

Narodowe koło radnych.
prezesi) oraz St. Kodzia (sekre-
tarz).

Na członków sądu koleżeńskiego
powołano pp. dr. Odyńca oraz me-
cenasów A. Burhardta iT. Kiersnow-
skiego.

 

prezydjum w osobach pp.: prof. W. żowi i

Komarnickiego, Šaras) Z. Fedoro- a WE o

wicza i gen. R. Jasińskiego (wice-! Radzie Miejskiej.

(DUSIATAS AINA ATEC|

Szkolnictwo powszechne w Wilnie
20.800 uczniów. — Remonty lokaio w. — Źwiększenie ilości nauczycieli,

szkołach powszechnych.

Szkoły powszechae obecnie, w czeń w domu przy ul. Wiieuskiej 1,
Gdzie już mieści się szkoia Nr. 1.

| szkoła 26 rówrież otrzymata nowy
| Lokal. Przeniesiczo ją z ui Piłsud-

skiego na ul. Wiwuiskiego do gma-
chu, który przedtem zajmowało gr
„anmazjum im. I Czackiego. Szkoię

28 przeniesiono do własnego lokalu

frzy ul. Szeptychiego, Szkoię Nr. 30
z Dobrej Kady 22 przeniesiono ma

ul Legjonową 87. Szkołę Nr, 34 z

Zawalnej 4/6 na Wileńską 39, a

szkole Nr, 37, która mieściła się
grzy ul. Wileńskiej 10, oddano wy”
godny lokal przy ul. Mickiewicza

22, zajmowany przedtem przez gi“

„mazjum Dzięcieiskiej.
Szkołom Nr. 8 i 11 wynajęto dó-

datkowe lokale. pierwszej przy ul.
W. Pohulanka 14, drugiej zaś przy
ul. Zarzecze 5 w obrębie posesji, w
l:tórej mieści się szkoła. W. szkole
8, która mieści się w dwuch loka-

iach: przy ul  Raduńskiej 56 i
Szkaplernej 25, przerobiono klasy,
przystosowując ie do pomieszczenia
większej ilości uczniów.

Remont. kapitalny, podczas któ:

rego przerobiono klasy, powiększa”

jąc zarówno ilość klas, jak i objętość
poszczególnych klas, przeprowadzo-

so w szkole powszechnej przy ul.

Wiłkomierskiej 6. Dla szkoły 19 ш-
sządzono przy ul. Kalwaryjskiej do-
datkowy lokal.

Oprócz remontów lokalów szkol-

'uych, odrestaurowano stary inwen-

„tarz i nadto sprowadzono sporo no-

wych ławek, stołów, krzesei itd Z

„0czątkiem bieżacego roku szkoine-

go Magistrat rozdał szkołom wileń-

skim 20 tysięcy stołów, krzeseł i ła-

wek.
Obecne, znacznie powiększone

iokale i zaopatrzenie ich w nowy

inwentarz akurat wystarczają dla

pomieszczenia 20 tysięcy uczniów.

Dzięki tym inwestycjom poniechano

obecnie nauki wieczorowej, a odby*

wa się tyiko ranna i popołudniowa,

w: klasach niższych kilku szkół. Na-

uka ranna trwa do 11 r., a popolud-

niowa od 11 m. 50 do godz. 1 lub

wpół do 2-giej.

  Należy jeszcze wspomnieć, że w

związku ze zwiększeniem się ilości

uczniów powiększono ilość nauczy-

cieli przez przydzielenie szkołom.

powszechnym kilkunastu nauczy”|

cieli z średnich. zakładów nauko-

 

Nowe zajścia w Łodzi
Łódź znowu jest terenem niepo-

rozumień pomiędzy żydami i chrze-
ścijanami.

Przy ulicy Zgierskiej został ra-
niony nożem kupiec Wiktor Bron*
stejn. Powodem :ajścia byia sprzecz-
ka, która wybuchią na ulicy.
Przy ulicy Piłsudskiego—Szajndla

i Abram Hofmanowie zostaii potur-
bowani tępemi rarzędziami. Spraw-
cy nie zatrzymani zbiegli.

Wi Zgierzu w poniedziałek doszło
fo szeregu zajść pomiędzy prze”
„hodniami i żydami, W rezultacie
ną, „ul
ranni izrael Maideman i Sucher Te-
merson, do których musiano wezwać
pogotowie ratunkowe.

Policja aresztowała Stanisława
Andrzejewskiego, podejrzewając go
o współudział.
W parku Xxolejowym 23-letni

Konberg został ugodzony nożem
przez osobnika, który zbiegł.

'Nawrėcenie p.Putka?
Żydowski „Nowy Dziennik' do-

nosi z Wadowic, że b. poseł Putek,
skazany w procesie Cenirolewu1
korzystający obecnie z wilopu zdro*
wotnego, udzielonego mu przez wia*
dze więzienne, przemawiał na zje”
+dzie Stronnictwa Ludowego w My-
štenicach, nawołując podobno do

porzucenia polityki negacji i rze”
czowego ustosunkowania się mas

chłopskich do rządów pomajowych”.

Pismo żydowskie twierdzi, że

zmiana poglądów pos. Futka jest

temibardziej zrozumiała, że jest on

osobistym przyjacielem p. ministra

Poniatowskiego

Awantury
na odczycie Grynbauma.

Żydowski poseł Grynbaum cieszy

się ogromną popularnością śród t.

zw. sjonistów rewizjonistów, którzy

mimo zawarcią porozumienia pomię*

uzy poszczególnemi odłamami na

zjeździe ogólno - sjonistycznym w

Arakowie, nie pumijają żadnej spo”

sobnošci, aby go nie pobić, a conaj*

inniej nie wywołać awantury na jego

odczycie.

Niedawno warszawska _ policja

uratowała go od pobicia, rozwiązu*

jąc zebranie i atesztując awanturni-

sów. Potem w Lodzi również jego

współwyznawcy obrzucili gozgniłe-

mi jajami,
Obecnie znow w czasie jego od-

czytu w sali lwowskiego kina „Pala

ce” doszło do podobnych awantur.

Bojówika sjonistyczna, która_wła*

„ała się na salę, rozpoczęła bójkę z

ego zwolennikami Grynbaum zmu”

szony był odczyt przerwać; prezy”

djum zebrania zdołało w imię ży”

dowskiej solidarności pogodzić wal-

czących, iecz po chwili bojka wy

puchła na nowo. [ym razem pacyli

Mację przeprowadziła policja, roz-

wiązując zebranie i areszlując co

czynniejszych.

Weygand ustępuje?
„Berliner Bórsen Zeitung" przy”

nosi wiadomość z paryskich kół po”

utycznych, według której gen. Wey-

gand wyraził życzenie, aby rząd nie

przedłużał mu granicy wieku, w

którym mógłby pozostać na służbie

czynnej.

Dziennik niensiecki pisze dalej, że

w takim razie odszedłby na emery-

iurę najbliższy współpracownik

marsz. Focha i w*óg Niemiec, który

chciałby je utrzyinać w ramach trak'

atu wersalskiego.

Gen. Weygand nie zgadza się po”

dobno z polityką Francji wobec So-

wietów, a szcześólnie z tem, do.cze-

go Francja zobowiązuje się wos.

Sowietów w pakcie wschodnim;

gen. Weygand iest zwolennikiem

najściślejszej współpracy wojskowej

z Anglją.

„Grand Gccident“
W. Paryżu zacznie wychodzić no”

wy miesięcznik pn. „Grand Occi-
dent'. Hasłem naczelnem tego pir

sma będzie: „Le Grand Orient, voila

lennemi!* (Wielki Wschód, oto
wrog').

Kierownikiem tego miesięcznika

ma być Lucien Perujean, autor zna-

komitego dzieła 0 mafji żydowsko-

masońskiej („La  Maffia judćo-ma-

concigue“j.

wych. Przeciętnie wypada jeden
nauczyciel na 55 uczni, tj. liczba, o-
kreślona statutem szkół powszech*
nych.

Jeżeli już się mówi o szkolnic
twie powszechnem, to grzechem
byłoby nie wspomnieć o jeszcze jed-
nej, dość przykrej sprawie. Rodzice,

których dzieci uczą się w szkołach
powszechnych, skarżą się, że kie-
rownicy poszczeżólnych szkół po-
bierają szereg drobnych opłat na
różne cele.  Nauka jest bezpłatna,

 

więc dziwnem sie wydaje, dlaczego
pobierane są jakieś opłaty.

Sprawa ta wymaga wyjaśnienia.
į m. r, S.

Kilińskiego zostali ciężko |
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skiemi i wystawą owczarską zwoła*

my został do Wilna zjazd owczarski,
«tóry dzis rozpoczyna swe obrady,

ŹŁrana między godz. 10 a 12 uczesi-
nicy zjazdu zwieazą targi, a później

wystawę  owczarską i wystawę

owiec hodowlanych, oraz w godzi-
nach 2—5 pp. zwiedzą miasto i za:
zoznają się z zabytkami historycz-
semi,

O godz. 6 wiecz. odbędzie się w

sali Śniadeckich U.S5.B. zebsanie ple-
narne, na którem dr, Czaja, dyrektor
sakładu doświadczalnego w Świsło-
czy, wygłosi reterat o hodowli owiec
ikożuchowych na kresach, a dr. doc.
3, Herman omówi stan hodowli ©-
wiec w Polsce i możliwości rozwoju

JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?
MWileńskie i Poiesie: pogoda o za-

chmurzeniu zmieunem z przelotnemi

deszczami. Temq.eratura bez zmian.

Słabe lub umiarkowne wiatry z kie-

runków północnych,

Pozostałe dzielnice: po chmur-

nym lub mglistym ranku w ciągu
dnia rozpogodzenia, miejscami jed-

nak możliwy przeiotny deszcz. Tem-
peratura bez większych zmian. Sła-
be wiatry z północorzachodu i za-
chodu.

LYŻURY APTEK;
Dzi w mocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 itelei 16-31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Kostowskie-
go — ul. Katwaryska Nr. 31, Wysowkie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99], oraz wsayst-
kie na „rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—Sodalicja św. Piotra Klawera

podaje do wiadomości wszystkich
zelatorów, członików i sympatyków,
‘а м miedzielę, jako w dzień Patro-
na Sodalicji św. Piotra Klawera, od-
będzie sęi o godz. 9 rano w kościele
sw. Jana uroczysta Msza św. ze
wspólną Komunją św. Tegoż dnia
wieczorem o godz. 7 w sali przy ko-
ściele św. Jana uroczysta akademja,
na którą złożą się: zagajenie, prze-

saówienie o życiu św. Piotra Klawe-
ra, deklamacje, oraz przepiękny dra-
zaat misyjny p. t. „Wezwanie Boże”.
„Wstęp bezpłatny.

Z MIASTA.|
— Kwestą na powodzian. W nie-

/zielę, dn. 9 września odbędzie się
xwesta uliczna na rzecz ofiar powo-
dzi. Komitet wojewódzki wzywa
wszystkich do dawania najdrobniej-
szych choćby datków.
— Dojazd do Jerczolimki, Po-

wiatowy zarząd drogowy w Wilnie
podaje do wiadomości, iż z powodu
obót prowadzonych na drodze pań-

stwowej Nr, 2/6 (Wilno—Podbrzezie)
cd dnia 10 bm. ruch kołowy zostanie
zamknięty na odcinku szosy Wilno—
Jerozolimika. Objazd do Jerozolimki
zostamie skierowany ul, Wałkomier-

W: drugim dniu zjazdu — w nie
Alzieię — o godz. 12 w poiudnie ze-
branie plenarne w sali Sniadeckich
cila wysłuchania :ełeratu dyrektora
Instytutu Przemysłowego we Lwo-
wie, inż, Tatarczuka p.t. „Białoskór-

sictwo kożusznicze w Poisce, możli-
wości rozwoju Graz zastosowanie

wełny grubej do wyrobu kilimów”,
referatu imż. Woźniakiewiczą ze

szkoły garbarskiej w Radomiu p, t.

„Konserwacja siór surowych i

wniosków Wileńskiej Izby Rolniczej
w sprawie rozwoju owczarstwa na
ziemiach północno-wschodnich.

Wieczorem na targach. nasiąpi
zakończenie zjazdu.

 

na, z której całkowity dochód prze-
znacza się na powodzian. Koło prosi

wszystkich  absoiwentów panstw.

szlkoły technicznej i innych szkół o

przybycie na tę zabawę,
SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

—Jacy rzemicsinicy mogą jeszcze

zalegalizować swoje warsztaty? Jak

wiadomo, rzemieślnicy, któczy przed

rokiem 1921 prowadzili samoistnie

warsztat, mogli zarejestrować swoje

warsztaty do dnia 15 sierpma 1954 r.

1 uzyskać karty rzemieślnicze bez

specjainej opinji 1zb Kzemieślni-

czych. Wielu rzemieślników, którzy

w roku 192/ taktycznie prowadzili

waisztaty, nie zarejestrowało się

jednak w: terminie.
Na zasadzie t. zw. praw naby”

tych 1aożna jesmcze, najpóźniej do

dnia i stycznia i935 r., zaiegalizo”

wać warsztat, Pozostała również

jeszcze możliwość uzyskania kart

rzemieślniczych irogą „dyspensy.

Drogą ią mogą uzyskać karty rze”

miesinicze ci rzemieślnicy, którzy

pracują już w swvim zawodzie wcią”

gu 8 lat i otworzyli swoje wa:sztaty

po r. 1927.
Uzyskanie kart rzemieślniczych

do dnia 1 stycznia 1935 r. jest obec”

nie związane z szeregiem skompliko”

wanych tormalncści, Należy wyslo”

sować odpowiednie podania i załą-

czyć odpowiednie dokumenty, w

które należy się już zaopatrzyć.

— Sprawa kasjerki rzeżni miej”

skiej będzie omawiana na zebraniu

szezników, W środę odbędzie się ze”

kranie człtonków  chrześcijańskiego

Źwiązku zawodtwego rzeźników i

wędliniarzy, na którem między in-

nmemi ma być omawiana sprawa nie”

wypłacenia przez kasjerkę rzeźni

miejskiej pewnych kwot, podlegają

cych zwrotowi, rzeźnikom i wędli-

niarzom, którzy je wpłacili za wie”

pize chore.
RÓŻNE.

— Nagrobek ś p. Z. Bouiaiiowej.

(W art. „Tym, co się oświacie zaslu-

żyli” "w numerze wczorajszym

„Dziennika” należy sprostować nie-

ścisłą informację w sprawie budowy ską, szosą państwową Wilno—Mej-
szagoła do wsi Fabjaniszek, skąd w
końcu 6-go0 kilometra na prawo dro*
gą gminną do Jerozolimki,

HANDEL I PRZEMYSŁ.
—Tranzakcje na targach iutrzar-

skich. Na targach futrzarskich do-
tychczas zanotowano większych
tranzakcyj około 450, w tem 50
uskutecznionych przez kupców za”
granicznych.  Rejestrowany obrót
wyniósł dotychczas około 700 tysię-
cy złotyich.

sagrobka ś. p. Zofji Boufałłowej.

Mianowicie nagrobek ten wzniesio-

Ay został staraniem komitetu, w

którego skład wthodzili: ks, A. Ku-

jesza, jako przewodniczący i pp. Ja:

zina Burhardtowa, Z. Nagrodzki i

K. Poniatowski inicjatywę budowy

»agrobka dał p Z. Nagrodzki.

— Skutkiem niedopatrzenia w

aumerze czwartkowym „Dziennika

Wil.“ м dziale „Kronika pracy ko-

diecej” w artykule p. t. „Echa z tu-

rystyki wileńskiej” opuszczony zo” SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Egzaminy magisterskie na wy”,

dziale humanistycznym U.S.B. W
okresie wiosennym 1933/34 r. przy”,
stąpiło do egzaminów 370 osób, skła-
dając 370 egzaminów częściowych, z
których 307 dało wynik pomyślny.
Stopień magistra filozofii w tym
okresie uzyskało 35 osób.

SPRAWY SZKOLNE.
— Sprawa używania zeszytów w

szkołach powszechnych. Kuratorjum
okręgu szkolnego wydało okólnik w
sprawie zeszytów szkolnych, W myśl
tego okólnika wolno nadal używać
zeszytów wszelkich typów, a więc
zarówno takich, które dotychczas
pojawiły się w sprzedaży, jak rów-
nież i takich, kióre całkowicie lub
częściowo przygotowano w myśl
zasad niewprowadzonej jeszcze w
życie normalizacji.

— Gimnazjum dla dorosłych im.
ks, Piotra Skargi w Wilnie, ul. Lu-,
dwisarska 1, humanistyczno-koedu-,
ikacyjne z oddziałem matematyczno-
przyrodniczym przyjmuje zapisy
uczniów (uczenic' od lat 18 na radi!
szkolny 1934/35 co klas: V, VI,VIIį

i VIII.
Egzamin państwowy z sześciu

(las oraz egzamin dojrzałości przy
gimnazjum.

Kancelarja czynna codziennie, od
godz. 16 do 19.30.
— Młodzież powodzianom. Dziś

w sali Żeńskiej Szkoły Handlowo"
Przemysłowej (ul. Królewska 8) sta-
raniem Wileńskiego Oddziału Koła
absolwentów wychowanków Ognisk
Żw. Os. odbędzie się zabawa tanecz- 

|

stał podpis autorki tego antykulu

pani Marji Weysenhofłowej. Uzu-

pełniamy niniejszym nasze prze”

«czenie. %
Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.

— Targi żydowskie o miejsca w

Zarządzie miasta. „Cajt' donosi o

zebraniu radnych żydów, które od-

Łyło się w gminie żydowskiej pod

przewodnictwem dr, Wygodzkiego, a

na którem omawiano sprawę wice-

prezydenta i ławrika żyda w Radzie
Miejskiej. Kandydatur me omawia”

no, uważając to za przedwczesne,

natomiast ustalono, że delegacja w

|ekładzie dr. Szebada i inž. Kaweno-

«iego porozumie się z czynnikami

miarodajnemi w sprawie uzyskania

*ych miejsc dla żydów.

Wlino na powodzian.
W WiL Woj. Komitecie pomocy ofia-

rom powodzi do dnia 7 bm. ogóiem wpły-

nęło 35.859,73 zł.
W Wil Pryw. Banku Haadiowym do

dnia 7 bm. ogółem wpłynęło 24.407,82 zł.,

w tem wpłacili: Inspekiorat S/kolny Rej.

IM, z list Nr.Nr. 379 i 380 zł, 76—, Paulina

Adolphowa zł. 5—, Władysław Adolph zł.

10.—, Inspektorat Szkolny z list Nr.Nr. 394

i 206 zł. 32.50, Zar.ąd Koła Stow. Rodz.

Pol. w Brasławiu zł. 29.95, Pracownicy Za-

rządu Drogowego w Wilnie zł, 45—, Bole-

sław Białorzecki przek. z Wilejki Pow. zł.

4.95, Bank Sp. Przemysł, i Kupców Poł. w

Wilnie z listy Nr. 6? zł. 25—, Inspektorat

Szkolny na m. Wilno z list Nr.Nr. 385 i 386

zł. 92,32, Stowarzyszenie Kupców i Prze-
mysłowców  Chrzešc. w Wilnie za m-c

wrzesień zł, 111,50.

 

tywy dyr. Szpakiewicza.
Obecnie mamy zamiar nieco ob-

szerniej potraktować, poruszone na
«onferencji zagadnienia.

Zaczniemy od tego, co najwięcej
dolega — od finansów.

Wiadomą powszechnie rzeczą

jest, iż teatry w Polsce są naogół
przedsiębiorstwem deficylowem, do
utórego dokłada się z groszu pu-
blicznego, bądź z zapomóg pań
stwowych, bądz samorządowych,

albo z obu źródei razem,
Wilno pod tym względem nie

stanowi wyjątku, aczkolwiek zapo”
‚ 1108% па teatr wileński są slosunko-
wo skromne.

| Mianowicie, w ubiegłym sezonie
' (trzymał wileński teatr dramatycz-
' ау subwencji 76 tys. zł. (w tem 44
| tys. od miasta i 32 od rządu), gdy np.
teatr w Bydgoszczy miał z
miejskiej 90 tys. zł. zapomogi, w
Krakowie — 312 tys, we Lwowie

— 480 tys; i w Katowicach (sub-
wencja rządowa) — 360 tys.

|

 
  IN STS

Teatr i muzyk
— Miejski Teatr Letni B po-

Bernardyńskim, Dziś . jutro o godz, 8 m, 30

wiecz. leatr Letni w ogrodzie po-Bernar-

dyńskim gra w dalszym ciągu cieszącą się

Južem powodzeniem, doskonałą komedję

Marcelego Acharda „Dama w h'eli , Dosko

r mała gra zespołu w csobach pp. Hi. Skrzy-

utowskiej, A. Łodzińskiego, W. Neubelta,

„M. Bieleckiego i W. Ścibora oraz sama

treść sztuki — gwarantują miłe spędzenie

wieczoru w Teatrze Letnim.
— Niedzielna popołudniówka w Teatrze

Letnim. Jutro o godz. 4-ej przedstawienie

popołudniowe świetna komedja

wiedeńska „Gotówka. Ceny propagando-

к   

wypelni

we.

kasy *

każdym razie gros wpływów uzy-
sśkuje ze sprzedaży biletów. Kwo-
la ta w ubiegłym sezonie wynosiła
125.698 zł. 54 gr, W ten sposób
ogólna cyfra budżetu opiewa na
201.698 zł. 54 gr.

wysokości 30 tys. zł., przyczem 2/3
!ej sumy przyp':da na teatr objazdo-
wy, instytucję par excellence propa”
gandową i w żadnym wypadku nie
obliczaną za zyska.

Z czego pokryto tak poważny
: iedobór?

Niestety pozostał on bez pokry”
na i obciąży sobą budżet madcho-
uzącego sezonu.

Dyr. Szpakiewicz żyje £ pracuje z
„wiarą w cud', który może kiedyś
pozwoli uzdrowić gospodarkę finan-
sową teatru i pracować w warun-

kach normalnych.
Obecnie, w każdym razie, żadnych

widoków na popsawę niema.
Utrudnia syttiację finansową te-

„tru konieczność ciągłych dużych
„rakladėw inwestycyjnych.

Prąd zmienny zamiast
stałego.

Doniosła chwilą w dziejach
elektrowni miejskiej.

W dniu wczorajszym o godz. 12-ej
w obecności inżynierów i personelu
technicznego w elektrowni miejskiej
aastąpiio uroczyste wyłączenie o-
statniej maszyny, zasilającej sieć
prądu stałego, a tem samem i likwi-

ddacja tej sieci,
Zmudną praca przy przebudowie

sieci na prąd zmienny, datująca się

wd roku 1926 i przeprowadzana eta"

pami w miarę możności finansowych

miasta, zostałą doprowadzona do — Teatr muzyczny „Łutnia”, Dziś,

o godz. 8 m. 15 ciesząca się wielkiem po-

wodzeniem  melodyina opereika Lehara

„Hr. Luksemburg”, która zyskała ogólne

uznanie prasy i publiczności.

Niwe zniżki 1naywidualne dla stowa-

rzyszeń i organizacyj otrzymywać można w

sdministracji Teatru na zasadach dawnych.

— Popołudniówke niedzielna w „Lutni“

Jutro na przedstawieniu popołudriwem po

cenach propagandow*ch czarująca operetka

Żellera „Ptasznik z*lyrolu' z J. Kuiczycką

w roli Krysi i K. Derabowski w roli tytuło-

wej. Ceny propagandcwe.

 

# ZA KUVAK S1ODJO,
święto ziemi Chetmskiej przez radjo,

Ziemia Chetmska owiana bohaterską

walką o zachowanie wiary obencdziė bę“

dzie dnia 8-go wrzesnia uroczyste święto.

Polskie  Kadjo trausunitowac będzie

botę dn. 7-go września o godz. 11.00 bezpo-

s.ednio po audycji Ks, Kękasa dla Cho-

rych ze Lwowa. W sobotę dn. $-go wrze-

śnia o godz, il-ej rczpocznie się transmisja

uroczystej Sumy z okazji rozpoczęcia Kon-

gresu Eucharystycziego w Katedrze w

Chełmnie, Kazanie wygłosi J. E. Ks. Bi-

skup Marjan Fulmaa. W. niedzielę zaś dn,

9, IX o godz, 10.30 zadana będzie transmi-

sja Sumy z Pl. Kongresowego w Chełmie i

uroczystości zakończenia Kongresu Eucha-

rystycznego.

Koncerty polskie w rozglośniach
zagranicznych.

W ostatnich dniach sierpnia Dyr. Mu-

zyszny Polskiego Radja, Pp. Tadeusz Ma-

zurkiewicz, zorganizował w radjo wiedeń-

skiem oraz w radjo kopenhaskiem, dwa

wielkie koncerty mvzyki polskiej z udzia-

łem, jako solistki, znakomitej skrzypaczki,

Ireny Dubiskiej. Koncert wiedeński odbył

się dnia 21-go sierpnia w sali Konzerthaus,

uznanej przez uprzejme Kierownictwo Ra-

tagu za posiadającą lepsze warunki c

styczne, niż studjo. Słynna orhiestra „Wie-

ner Philharmonike' w składzie 80 osób wy-

kona pod batutą dyr. Mazurkiewicza „Baj-

kę”, Moniuszki, „Monę Lizę' Różyckiego,

„Uwerturę Koncertową“ K. Szymanowskie-

go oraz arcydzieło Karłowicza „Stanisław

i Anna Oświecimowie*. P. Dubiska odegra-

за II Koncert Młynzrskiego, który w ra-

mach tej audycji po raz pierwszy roze-

brzmiał poza granicami Polski. Dn. 28-g0

sierpnia artyści polscy wykonali ten sam

program koncertowy w radjo kopenhaskiem.

Obydwie audycje wypadły wreczznakomi-

cie, wywierając wieikie wraženie na slu-

chaczach i przynoszą bogate pokłosie pra-

sowe. Krytyka wiedeńska i kopenhaska nie

szczędzi swych zachwytów dla tak dosko-

nale zareprezentowarej twórczości polskiej

oraz dla samych wykonawczów.

Eugenja Umiūska i Zygmunt Dygat w radjo.

(Dn. 8-go września tj. w sobotę, wystą-

pią o godz. 17.00 przed mikrofonem war-

czawskim nasi słynri artyści, znakomita

skrzypaczka Eugenia Umińska i równie wy-

bitny pianista przebywający do niedawna

stale w Paryżu, Zyśmunt Dygat. Program

obejmuje Sonatę Beethovena Nr. 7 e-moll i

Schumanna Sonatę a-moll.

Aleksander Wasiel w radjowym koncercie
muzyki lekkiej.

Aleksander Wasiel, stały amant radjo-

operetki, od czasów jej powsiania, cieszy

się niezmienną sympatją i uzniniem słucha-

czów do tej pory. Jego młody, pełen tem-

peramentu głos witany jest zawsze z rado-

ścią przy głośnikach i słuchawkach. Tym

razem tj. w sobotę dn. 8-go września Alek-

sander Wasiel wystąpi jako solista w kon-

cercie muzyki lekkiej o godz. 20.00.

„Dom i rodzina”. Nowy cykl odczytów
Polskiego Radja.

Polskie Radjo o'wiera obecnie nowy

cykl odczytów pt. „Dom i rodzina”, które

będą nawiązywać dn tematów bliskich na-

szym zainteresowaniom codziennym. Aby

zorjentować słuchaczów w tej sprawie

inauguracyjny odczyt, który wygłosi p. Ku-

s»elewska-Rayska, przeznaczony jest omó-

wieniu tego o czem będziemy mówili w so-

boty o godz. 17.50. O tej porze bowiem na-
dawane będą stale prelekcje z tego cyklu. 

Ža

Ch=imszczyzny uroczyste Nieszpory w 50-|

aku-|

pomyślnego końca. Udczują to prze”

dewszystkiem nietylko mieszkańcy

peryłeryj miasta, lecz częściowo i

"<ródmieścia, gdzie z. konieczności

| należało utrzymać prąd stały aż do

| ostatniej chwili.
| Powstanie mozność nieograniczo”

nego korzystania z prądu, jak do ce-

iów przemysłowych tak i do gospo-

ddarsbwa domowego, czemu stala na

przeszkodzie dotychczas międzyin-

nemi — niepewność terminu przej:

ścia na prąd zmienny, oraz brak licz

ników gospodarczych prądu stałego.

Czynniki te wpiywały hamująco na

elektryfikację miasta.Pozatem otwie

rają się szersze możliwości co do

wzmożenia oświetlenia ulicznego.

Zarząd Miejsk: będzie miał spo”

sobność w większej mierze zaspoko-

jenia potrzeb mieszkańców miasta,

| dotychczas zełektryfikowanego za”

'edwie w 45 proc. W gospodarce

elektrowni odpadnie poważna po”

zycja kosztów — spowodowana u

irzymaniem i trudną konserwacją

przestarzałej sieci prądu stałego,

jak również konieczność utrzymy”

wania w ruchu maszyny nieekono'

micznie pracujące, wskutek słabo

vbciążonych dzieinic zasilanych prą-

dem stałym.
Wraz z likwidacją prądu stałego,

clektrownia miejska zrywa osta”

'ecznie Zz przestarzałym systemem

prądu stałego i wikracza na nowe

iory rozwoju, mając aspiracje do bu-

dowy wielkiej sieci obwodowej wy”

gokiego napięcia, której projekt jest

, w opracowaniu i która w przyszłości

| może być dołączona do okręgowej

elektrowni wodnej lub tortowej.

оннн —

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 8 września 1934 roku,

6.45: Pieśń. 7.50: Koncert , reklamowy.

11.00: Święto Ziemi Chełmskiej. 12.30: Kom.

meteor. 1240: Koucert (płyty). | 13.00:

Dzien. poł. 13,05: Koncert. 15.30: Wiad. o

eksporcie. 15.35: Codz, ode. pow. 15,45:

Koncert symfoniczny (płyty). 16.30: Aud.

dla dzieci. 17.00: Koncert kameralny. 17.50:

„Dom i rodzina”, 13.00: Koncert reklamo-

wy: 18.15: Muzyka iekka. 18.15: „Za kuli-

sami zbrojeń”, 19.00. Recital śpiewaczy.

19.20: „W mieście Čzieci wrzesiūskich“ —

odczyt. 19.30: Piosenki J. Romanówny

(płyty). 19.50: Wiiad. sport. 19.55: Wil,

wiad. sport. 20.00: Muzyka lekka. 20.45:

Dzien. wiecz. 2055: „Jak pracujemy w

Polsce” 21.00: Koncert wieczorny. 21.45:

„Wypadki dziejowe w oczach chłopca” —

felj 22.00: „Mickiewicz w Petersburgu" —

felj. 22.15; Muzyka tan. 23.00: Kom. o Tur-

nieju lotniczym. 23.05: Audycja „Loży Szy-

derców”. 23.35: Kom. meteor. 24.00: Muzy-
ka taneczna.

Niedziela, dnia 9 września.

9,00: Pieśń. Cnwilka Pań domu. 10.00:

Muzyka religijna (płyty). 10.30: Święto Zie-

mi Chełm=kiej, Nabożeństwo. 12.30: Wiad.

meteor. 12.35: Pogad. roln.: „Słanie i mo-

czenie lnu, 12.45: Piosenki (płyty). 13.00:

dslandja” — odczyt. 13.15: Poranek mu-

zyczny. 14.00: Frasmenty z op. „Aida” —

Verdiego (płyty). 15.00: „Na Krośnieńskich

krosnach* — pogad. 15.15: Aud. dla wszyst-

kich. 15.55: Transm. meczu piłkarskiego

Polska—Niemcy. 17.:0: „Książka i wiedza”

— pogad. 18.00: Słuchowisko. 18.45: Od-
czyt 19.00: Muzyka lekka. 19.50: „Trasa

Turnieju-Challengu —— felj. 20,00: Koncert
wieczorny. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: „Jak
pracujemy w Polsce?" 21.00: „Na wesołej

Iwowskiej fali”. *21.45: Wiad. sport. 22.00:
Sylwetki muzyków wileńskich. 22.15: „O
Słowackim — odczyt. wygł. prof, St. Cy-
wiński, 22.30: Godzina życzeń (płyty).
23.00: Komun. o turnieju lotn. 23.05: Kom.
meteor. 23.10—23,30 D. c. godziny życzeń

ipłyty).
 

Bilans zamknięto z deficytem w;

soracyj, gdy tymczasem młody sto*

sunkowo teatr wileński musi usta*
wicznie coś sobie sprawiać, nie mó-

, wiąc już o koniecznych przeróbkach
: udoskonaleniach technicznych, jak
np. urządzenia świetlne, pochiania-
jące tysiące złotych rocznie,

Że w takich warunkach pensje
„ktorskie zostały wypłacone w 100
proc. uznać nalezy za istny dziw,

O powiększeniu dotacyj w obec-
nych warunkach nie może być
mowy.

Należy więc szukać innych spo-
sobów na zaspokojenie najpilniej-
szych potrzeb.

O tem pomówimy w następnym
artykule, Ё и

 

se Obstrukcja. Lekarze specjaliści za-
świadczają, że z działania naturalnej wody
gorzkiej „Franciszka-Józeta* są pod każ-
dym względem zadowoleni.

 

W związku z podaną we wczo-
rajszem wydaniu naszego pisma wia-
domością © ujawnieniu pokrajanych
zwiok dziecka w walizce podróżnej,
pozostawionej przez nieznajomą ko-
bietę, przybyłą autobusem między-
iaiastowej komunikacji z Oszmiany,
w ciągu dnia wczorajszego wiadze
vezpieczeństwa zdołały zebrać dość
obłity i niezwykle rewelacyjny ma-
terjał, który jednak, jak doiąd, nie
pozwolił rozwikłać tej sensacyjnej
sprawy.

Oto jeden z policjantów, pełnią-
tych służbę na terenie Targów Pół-
nocnych, śród zwiedzających wysta-
wę zauważył miodą kobietę, która
swem ekscentrycznem zachowaniem
się i ubraniem (n:ęskie buty na no-
gach) zwracała ogólną uwagę:

Owa dama na zapytanie policjan-
ta oświadczyła, iż nazywa się Ko-
złowska i jest aktorką rewjową z Po-
znania. Z dalszej indagacji policjant
powziął poważne podejrzenie, iż nie-
znajoma jest osobą, która pozosta-
wiła pod opieką konduktora auto-

W sprawie nowych
opłat w P. K. O.

Dyrekcja PKO. nadesłała do
Związku Przemystu Polskiego odpo-
wiedź na pismo związku w sprawie
uowowprowadzorych opłat od cze-
ków kasowych. Związek Przemysłu
Polskiego domasuł się, aby
od czeków kasowych ustalone były
w jednolitej wysokości nieprzekra-
czające 10 groszy bez względu na
wysokość dokonywanej wpłaty.
W odpowiedzi swej dyrekcja

PKO.  utrzymuie, że całokształt
opłat w obrocie tzekowym nie uległ
zmianie a podwyższenie opłat od
"zeków kasowych ma na celu pod-
niesienie obrotu przelewanego, któ-
ry jest całkowicie zwolniony
opłat.

Dyrekcja PKO. gotowa będzie
poddać rewizji nowowprowadzone
taryfy, jeżeli okażą się one niedo-
stosowane do wymogów życia.

Już obecnie jednak gotowa jest
PKO. na życzenie właścicela konta
czekowego nie obciążać opłatami o-
sób wpłacających lecz pobierać te
opłaty z konta, na które wpłaty są
dokonywane.

Znaczki stemplowe
nowego typu.

Zostały wydane nowego typu zna*
czki stemplowe wartości 40 zł, 40
gr. i 10 gr. Dotychczasowe znaczki
lstemplowe tych trzech kategoryj
inogą być używane tylko do końca

b, ©
Niezużyte znaczki  stemplowe

tawnego typu będą wymieniane na
zmaczki stemplowe, znajdujące się
obecnie w obiegu w razie przedsta”
wienia ich do wymiany w czasie od
15 września do 15 października r. b.

Najazd meduz na
. e

polskie wybrzeże
Silny wiatr wschodni napędził do

zatoki Puckiej w ogromnych masach
prześliczne meduzy, czyli chełbie
modre, stanowiące przedmiot ogól-
nego zachwytu

Meduzy, stworzenia morskie, rok
rocznie pojawiają się u brzegów pol-
skich masowo, ule w takiej ilości jak
obecnie, rzadko kiedy. Kształtem
przypominają kielichy kwiatów, w
pięknych różowych odcieniach, któ-
re w zielonych łalach Bałtyku wy-
ślądają jak obłoczki, przybierające
kształt dzwonków falisto sunących
w wodzie.

Spotkać je obecnie można masa- mi wzdłuż mierzei Helskiej i brze-
gów Kępy Swarzewskiej,

Meduzy (Atrelia aurita L) są
wielkości różnorcdnej,

opłaty |

Ż zagadnień teatralnyc Kaasmi| iš | W trzecim dniu ciągnienia czwartej
klasy Sek Polskiej państwowej loterji kla-

! : . sowej, główn'ejsze wyśrane padł o

Zjazd owczarski w Wiinie. Na marginesie konferencji prasowej ras VES
: : * i aa у + * 20. i =

W, związku 2 trwająceim: obecnie tej hodowii Dyskusja zamknie to | io zamieściliśmy krótki Jak wobec tych znacznych zapo- Inne teatry w Polsce, jako 15.00 а, — ;Ё;З'
‚ ogolnopolskieimi tangaru luirzar“| zebranie, komunikat z. konierencji prasowej. móg przedstawia się budżet własny|„nacznie starsze, mają bogaty in- PasZinc

jaka się odbyła we wtorek z inicja- tych teatrów, nie wiemy. Wilno w wentarz w postaci kostjumów i de- RS Id WE2

'. Po 2000 zł. — 1012 4435 10546 23550
26116 28694 30152 36913 48822 53714 79520
84241 87252 100718 106454 107056 111461
115408 120667 127769 132660 149862.

Po 1.000 zł. — 8890 10909 12572 14303
18188 37718 52833 61893 78088 79991 84974
“2518 94832 100480 :03533 104927 108137
108937 110197 129463 142093 144802 145949
153162 153602 163653 168694 169352,

  
15.000 zi. — 21202.

Po 5.000 zł. — 54415 63866 85719 108899
164750,

Po 2.000 zi. — 2773 10984 11217 11958
28839 29921 40593 44502 54742 58113 64932
70944 87899 88553 96588 100069 108327
112565 129935 151388 159053 161563 165097.

Po 1.000 zł. — 7992 7511 19975 25731
25927 29798 31432 41927 44992 46203 46582
48721 51791 55827 54630 71918 76084 94504
95903 96316 99991 101460 101783 103157
112436 114068 117743 118941 119280 119703
120516 121832 123856 125147 127543 129707
133535 134586 134925 139132 150136 150847
159629 160618 163076. 
TS

Tajemnica krwawego bagażu.
busu krwawy bagaż. W. podejrze-
niach tych posterunkowego upew-
miał również rysopis tajemniczej Ко-
biety, zgodny z zairzymaną, a wo-
bec tego przekazał ją do dyspozycji
wiadz przełożonych.

Wezwany  konduktor autobusu
kategorycznie poznał w zatrzymanej
Fobietę, która pozostawiła walizę,

Zatrzymana wprawdzie przyzna-
1a, iż przyjechała z Oszmiany i wa-
lrzka należy do niej, lecz twierdziła,
re zawartość w niej — to zwykłe
węgorze.

‚ Z całokształtu, jak dotąd, wyni-
ka, że kobieta owa, której narazie
nie można zidentyiikować, gdyż po-
daje różne nazwiska i szczegóły, ty-
czące się jej osoby, jest anormalna.

Dotąd nie ukończone badania
znalezionych części ciała, a wynik
ekspertyzy ma być wiadomy dopiero
dziś,
W sensacyjnej tej sprawie wła-

dze śledcze wdrozyły energiczne do-
„chodzenie,  Rzekomą  Kozłowską
csadzono w areszcie centralnym.

KRONIKA POLICYJNA.
— Okradzenie mieszkania, Ka-

mińska Jolanta, zam. w Kolonji Wi-
ieńskiej, zameldowała w policji, iż
w czasie nieobecności domowników
nieznani sprawcy skradli z jej mie-
szkania 3 suknie damskie, wartości
200 zł., oraz futro i suknię siostry jej,

ogólnej wartości

 
, Mażanowiczowej,
| 520 zł,

— Kradzież przez okno spowo-
dewała aresztowanie szajki złodziej-
skiej Konik Antoni (Trębacka 30)
zameldował w policji, iż nieznąni
sprawcy zapomocą otwarcia lufcika
dostali się do jeśo mieszkania i skra-
<li papierośnicę srebrną, garderobę
męską i damską, ogólnej wartości
210 zł. Dochodzenie usta!iło, że kra”
żzieży tej dokonali Jankowski Zyg-
fryd, Chajan Franciszek, Łomonow-

ski Leon, Kazubek Helena i Herma-

sowska Bolesława oraz Iwanowicz

Jadwiga, wszyscy zamieszkali w za-
*eździe przy ulicy Werkowskiej 28,

itórych zatrzymano. _ Skradzione

zeczy odnaleziono i zwrócono po”

szkodowanemiu.
— Wykradzenie planu wodociągowo-

xanalizacyjnego. Jan Dobrowolski powia-

aomił policję, że gdy jechał dorožką w to-

warzystwie Mikołaja Tułowskiego (Woj ko-

wo-Cmentarna 3), Tułowski skradł mu z

teczki plan wodociągowo - kanalizacyjny

kompleksu domów.  Tułowskiego areszto-

wano, plan odnaleziono i zwrócono poszko-

Čcwanemu,

WYPADKI.
—Harce taksówki na drodze do

Porubanka. Na d'odze wiodącej na
Porubanek taksówka, prowadzona

przez nieznanego szofera, najechała
z tyłu na wóz chiopski i przewróciła
go. Jadąca wozem kobieta doznała

lekkich na szczęscie obrażeń ciała.
Świadek wypadku Icek Urstejn za-
wiadomił policję, która prowadzi do-
chodzenie.

— Nieszczęśliwy wypadek kamieniarza.

Do szpitala Św. Jakóba dostarczono Błoc-
kiego Władysława (Rossa 24), który pod-

czas pracy przy ul. Stefańskiej 8, w pra-

cowni pomników, wskutek wła nej nie-

strożności, przygniótł sobie stopę.

— Zamach samobójczy. Pexwejnia Ma-
ja (Wiłkomierska 48), lat 28, usiłowała

„truć się. Pogotowie Ratunkowe odwiozło

desperatkę do szpitala Św. Jakóba w sta-

nie niezagrażającym życiu, Przyczyną sa-

mobójstwa — niechęć do życie.

— Podrzutek. U wejścia do domu Nr. 7

przy ulicy Bakszta znaleziono podrzutka

płci żeńskiej w wieku okoła 2 tygodni.

Dziecko umieszczono w przytułku Dziec.

Jezus, rów monety 10-cio ztotowej do OB“
od rozmia- wodu dužego tulerza,  



Z KRAJU.
DZIENNIK WILEŃSKI |

Trzecia pielgrzymka do Ziemi Św.
Organizowana przez Ligę Kato* Uczestnicy pielgrzymki

iicką 'w Katowicach przy współ-| wszystkie święte pamiątki Jerozoli-

Nabożeństwo za chorych w Łużkach
Dnia 19 sierpnia 'w Łużkach w

przemiłym kościółku naszym, przy”
sitrojonym! kwieciem i zielenią, od-
kyła się nader rzewna uroczystość
„Nabożeństwo dla chorych”, któ-
zych krewni i opidkunowie wnieśli
na łożach i fotelach do kościoła.

Proboszcz ks. Stefan  Ostanie-

wicz, słynący ze współczucia dla о-

puszczonych i złożonych niemocą

swych parafjan, wyczuł ich tęsknotę

duchową, organizując dzień ów
p'zeznaczony modłom dla chorych,

którzy przejęci do głębi swem

szczęściem słuchali w skupieniu
Mszy ś-tej oraz kazania.

Niezmiernie podniosła była to

chwila — pełna powagi i uroczyste-

go nastroju, gdy kapłan, przyklęka”

jąc przy każdym z chorych, udzielał

1m Komuniji Ś-ej — błogie i serdecz-

ve spójrzenia ich — utkwione w oł-
*arz Zbawiciela Pana — prosiły,

płagały o nagrodę dla Tego, który

«m ten dzień szczęścia złożył w dani.

Gdy przy ukończeniu nabożeństwa
kapłan  Monstrancją błogosławił

każdego oddzielnie, cisza głęboka,

majestatyczna zapanowała w  ko-
sciele. ` '

Z żalem opuszczali chorzy Świą-

tynię, by w pobliżu krzyża misyjne-
go spocząć nieco i otrzymać od pań
aiłosierdzia z Tow. Ś-go Winsente-

 

zwiedzą

udziale i techaicznem wykonaniu! my, będą w Betleem, w Jerycho, nad
P. B. P. „Francopol'“
statkach i pod polską

na polskich
banderą — |

| Jordanem i morzem Martwem, w
Nazarecie, na górze Tabor, w Ka-

go a Paulo posiłek oraz życzliwął krętach linji Polsko - Palestyńskiej|iarnaum, w Haile, Ajn Karin i t. p.

vpiekę. Gdynia — Ameiyka, — wyrusza W W. drodze powrotnej  uczestnicy

Wtem widok nader smutny za-| lym roku trzecia z kolei pielgrzymka| „wielgrzymki zwiedzą zabytki Aten i

trzymuje mnie: na łożu przybranem; do Ziemi św., pod protektoratem i

kwieciem leży miode dziewczę — to | ssobistem  duchownem | kierowni-
jamiątki Konstantynopola.

Zapisy już się rozpoczęły w Lidze

Bronka Samujłówna z koionji „Bo-!ctwem J. E, ks. Biskupa Niemiry.| Katolickiej w Katowicach (ul. Pił-|

natyrowo” od lat 4 chora na gruźlicę! ielgrzymka

zości. Dalej łoże ustrojone w białe il

tiljotowe floksy, a na niem spoczy”

wa Józefa Wołkowna (zam. Łużki)

starsza wiekiem osoba — od lat 19

sparaliżowana i obłożnie chora, a

pomimo ciężkich przeżyć — często

uśmiech daje się widzieć na jej po”

śodnej twarzy — teraz. cała promie-

niejąca, od szczęścia i radości prze”

mawia do mnie: , To co czuję dzisiaj

1 czem dzisiaj jestem — określić nie

potrafię i skoroky corocznie taka

, Uczta Niebiańska" się powtarzała

— gotowam cierpieć lata całe i do-

czekać nawet jubileuszu 25-lecia

„dego kalectwa'.

Co za potężna głębia kultu reli-

gijnego — ile woli niezłomnej i har-

tu posiada ta polska o subtelnem u-

miewiasta wychowana wczuciu
zwykłem mieszczaūskiem. srodowi-

sku.

Wi dowód troskliwe; pamięci

składają wdzięczni chorzy  czcigod-

nemiu ks. proboszczowi Stefanowi
Ostaniewiczowi z głębi serca po”

dziękę.
W. Ch.

Zjazd lekarzy powiatowych w Oszmianie.

Dnia 8 i 9 bm. odbędzie się w| sprawy z dziedziny zdrowotności pu-

Oszmianie zjazd lekarzy powiato-|klicznej ma terenie województwa wi-

wych województwa
Przedmiotem  ob-ad będą aktualne

wiieńskiego.| 'eńskiego.

Zjazd wychuwańców szkół suwalskich.
(W. dm. 21 — 23 b, m. odbędziej stać będą z ulg kolejowych. O kwa-

się w Suwałkach zjazd koleżeński| iery należy zwracać się do adw. A.

uczniów i uczennic
suwalskich. Uczestnicy zjazdu korzy

średnich szkół] Radziukiewicza w Suwałkach.

Symulacja napadu.
DZISNA. Na Jana Kuczyłę ze; sać i usłyszał jakoby jeszcze dalsze

wsi Stefancwo, gmi pliskiej, napadł |«.rzały goniących go oscbników.

w lesie, odległym o 1 km. od wsi,| Istnieje podejrzenie, że Kuczyło sam

uieznany osobnik i z odległości 3 m,|się postrzelił wskutek nieostrożnego

wystrzelił do niego, trafiając go w| obchodzenia się z bronią własnego

czoło, wówczas Kuczyło zaczął ucie- |-wyrobu.

® r * a | |

pieśni, tańce rosyjskie | wesołe zabawy,

  

Ostatn'e 2 dni „TYLKO NIE W USTA''. Ceny od 25 gr. Już wkrótce otwarele sezonu jesiennego |!

ATAMAN ANNIENKOW»
a. 2) Rządy Kiereńskiego u schyłku panowania. 3) Okrutne ne karne: nie-

Groźny Ataman Annienkow na czele Białej Gwardji w wa

do swej oflary. 6) Walki i zmaganie się dwóch obozów. 7) Tajemnicze,

przepyszne palarnie opjum. 8) Wstrząsające sceny ścięcia głowy przez huzarów Śmierci. 9) Baleki wschód (Ja-

ponja). 10) Odepchnięcie nieprzyjaciela aż do granisy chińskiej. — Arcybogata wystawa, przepiękne rosyjskie
hulanki i orgje kozaków. Wkrótce na naszym ekranie.

Cłówne momenty najnowszege,
awangardowego Sowieckiego filmu
1) Wielka rewolucja bolsze
ludzkie katowania i wieszanie ża nogi. 4)

Armją. 5) Miłość rozwścieczonego kata

 

« OSTATNI

 

 
 

wyruszy ze
dnia 10 października r. b., powróci |qol'' w Warszawie Mazowiecka 9.
zaś do kraju dnią 26 października.
Okręt wypłynie z Konstanzy,

(KAP).

 

SP O
Żywa gazetka w A. Z. S.

Dziś o godz. 19.30 na przystani
Alkademickiego Związku Sportowe”
go odbędzie się żywa gazetka Nr. 2
p. t „Wielkie regaty humoru”, na
której treść złożą się najaktualniej-
sze zagadnienia i wspomnienia spor-
towe.

Żywą gazetkę wykoną nieznany,
ale oryginalny chór rewellersów A.
4. $. Po gazetce tańce.

Bokserzy trenują,
Treningi sekcji bokserskiej Ż. A.

K. S. już się rozpoczęły w sali przy
У! Zawalnej 1, pod kierownictwem
byłego wicemistrza Polski i wielo-
«rotnego reprezentanta naszego mia-

sta Pilnika, który niedawno powró-
cił z kursu w Skolen. Na treningi
przychodzą wszyscy starzy bokserzy
zaawansowani, oraz cały szereś no”
woprzyjętych. Treningi odbywają
się normalnie w poniedziałki i
czwartki o godz. 20.30.

W] celu spopu!aryzowania boksu
wśród szerszych mas organizuje się
kurs dla początkujących. Zapisy na
powyższy kurs będą przyjmowane
do dnia 15 b. m. włącznie w sekre-
tarjacie klubu, Zawalna 1.

BOROTRY PRZYJEŻDŻA DO

WARSZAWY.

Polski Związek Lawn-tenisowy otrzy-

mał list od słynnego tenisisty irancuskiego
Jean Borotry z propozycją rozegrania kilku

spotkań w Warszawie w dniach 19 i 20

września. Francuz proponuje rozegranie

dwuch spotkań w rze podwójnej i dwa

'rzy setowe single. Mecze odbyłyby się na

kortach Legji.

ECHA WYJAZDU WALASIEWICZÓWNY

DO JAPONII.

Wyjazd  Walasiewiczówny do Japonji

wraz z reprezentacją kobiecą Japonji wy-

wołał w Marsylji bardzo duże zaintereso-

wanie, Miejscowe dzienniki zamieściły fo-
iograije i wywiady z naszą rekordzistką,

aazywając ją „najszybszą kobietą świata”,

Dzienniki marsylskie podkreśiają przy tej

okazji, że Walasiewiczówna jest pierwszą

ce z Czerwoną

europejską zawodniczką zaproszoną do

kiainy Wschodzącego Słońca.

Turniej tenisowy w Peszcie.
BUDAPESZT. (Pat). We czwartek

w: drugim dniu zawodów tenisowych
0 mistrzostwo Węgier biorący udział
iw turnieju Polacy odnieśli kilka
sukcesów, m. in. w grze pojedyńczej
panów Tłoczyński łatwo zwyciężył

wyego 6:1,6:0, Witman wyeliminował
„Węgra Huberta 6:0, 6:0. MW. grze
podwójnej panów para polska spotka

Europy.
TURYN (Pat). W. piątek rano

rozpoczęły się w Turynie pierwsze
lekkoatletyczne mistrzostwa Europy.
Pierwsze konkurencje dały wyniki
nastepujące:

Skok o tyczce -- 13 zawodników
osiągnęło 360 cm., kwalifikując się
do finału.

Na 1.500 m. — w pierwszej serji
zwyciężył Niemiec Schaumburg w
szasie 4:02,4 przed Włochem Baccali
4:03,2 i Francuzem Normand 4:03,4.
Ww 2-ej serji pierwszy był Belg
Seeraert w czasie 4:01,2, 2) Szwaj-
car Martini 4:01 8, Kusociński zajął
trzecie miejsce w czasie 4:01,8 przed

Włochem Seratim 4:01,8. Kusociński
ioczątkowo był zamknięty przez
mych zawodnil:ów, wyszedi na pro-
stej i prowadził przez dwą okrąże-
ida. Na ostatnich 400 m, atakują
Polaka wszyscy zawodnicy i Kuso-
siński spada na 4 miejsce. Dopiero
przed samą metą wyprzedza Włocha
Seratiego, bije $o zaledwie o kilka
zm, i zajmuje trzecie miejsce i dzię-
ni temu kewalifikuje się do finału.
"Trzecia serja była nieciekawa, gdyż
startowało tylko trzech zawodników

wszyscy zgóry kwalifikowali się
do finału. To też pierwszy Finn Ma- rilainen miał słaby czas 4:19,

1) Drogowe,
2) Meljoracyjne,
3) Miernicze,

dobrego węgierskiego tenisistę Na-,

Lwowa|sudskiego 58) i w P, B. P. „Franco”;

Genjusze pamięciowi
Przewaga nad bliźnim, — Praca wię źnia. Minister przy toalecie.

Nie ulega lkwestji, że dobra pa-
mięć jest pierwszerzędnym „darem
bożym' zapewniającym wyposażo-
nej w nią jednostce stanowczą prze-

wagę nad upośledzonym pod tym
względem bliźnim, Masowa literac-
ra produkcja takiego Edgara Wal-
lace'a bez jego zdumiewającej pa-
aięci nie byłaby do pomyślenia.
Wallace zwykł był pracować jedno-

| cześine nad kilku powieściami kry-

 

rminalnemi, których akcja,
«omo, jest zawsze nader skopliko-
wana. Pomimo to, nie robił sobie

nigdy notatek i dyktando jego było
zawsze tak jasne, jak gdyby tekst
odczytywał z gotowego już manu-
skryptu. Aczkolwiek o dziełach te-
$o autora różnie sądzić można, to
iednak jest fakiem niezaprzeczo-
nym, że akcja w jego powieściach
est zawsze dobrze zaokrąglona, a
niespodziewane zakończenie fabuły
pozostaje w logicznym związku z ca-
iością i nie jest. dowolnie „„dosztuko-
wane“, gm

jak wia-

We wszystkich: epokach trafiali
się ludzie, którzy ogromem  nagro-
madzonej w mózgu wiedzy, wipra-
wiali współczesnych w zdumienie.

łą się z parą węgierską Arato i Słynny pianista angielski Frank la
Drewner. Po ciężkiej walce spotka- Forge, bezsprzecznie należał 40
nie z powodu ciemności zostało nich. Potrafił on grać z pamięci
przerwane. „przeszło 4000 ko:npozycyj i przez

Lekkoatletyczne mistrzostwa , cały 25-letni okres swych występów
publicznych, nigdy nie używał nut.
Zmarły niedawno pułkownik angiel-
ski Arthur Lynch zamierzał podczas
gwego uwięzienia napisać książkę,
iecz władze więzienne odmówiły mu
dostarczenia przyborów do pisania.
Wówczas Lynch postanowił dzieło
„we zredagować w pamięci i na tych
osobliwych „kartach pamięciowych”
pisał codziennie po parę rozdziałów,
których treść dogóty sobie powta-
rzał, dopóki nie utrwalił ich w swym
mózgu. Wskutek tych ćwiczeń u-
mysłowych, jego sprawność pamię-
ciowa potęgowałe się z każdym
dniem i kiedy po upływie dwóch lat,
drogą amnestji uzyskał wolność, był
w stanie całą książkę, składającą
się z około 70.005 słów, napisać „za

jednym zamachem” według tekstu
przygotowanego w pamięci. Pewien
Włoch, nazwiski«m Pieżro Guardi
potrafił wyrecytować z pamięci całą
„Boską komiedję“ Dantega

Niektórzy ludzie posiadają dar
przypominania sobie szczególnie
dobrze pewnych specjalnych rzeczy.

gwistów, to przedewszystkiem wy-

mienić należy kardynafa (uiuseppe
Mezzoiani, który wiadał 58 języka-
miu. Natomiast. „uczony kowal”

Łlihu burritl z Coanectient U, S. A.,
który od 1865—1870 r. był człon-
kiem amerykańskiego gabińetu i ja-
ko „apostoł pokoju” objechał pół
świata, mógł dobize porozumiewać

się w stu różnych językach i narze-
<tząch,

Kilku angielszich mężów stanu
iat ostatnich wyrćżniło się nadzwy-
«czajną pamięcią. Jednym z nich byi
Bonar Low, który dzięki jego nie-
zwykłemu darowi „przypominania
sobie' nawet drobnych faktów i in-
cydentów, był niebezpiecznym prze-
ciwnikiem w debatach parlamentar-
nych. Bonar Low przemawiał za-
wsze bez przygotowania, z pamięci,
i nigdy nie uciekał się do zapisków.
Także Winston Churchill, minister
spraw wojskowych w ostatnich
owóch latach wojny światowej, za-
sziwiał zdumiewającą siłą pamięci.
A nie była to u niego zdolność przy-
rodzona; doskonałość tę osiągnął
przez swoisty trening — mianowicie
przez praktykowanie całemi latami
uczenia się na pamięć poetów-klasy-
«ów — podczas rannej toalety,

 

WARSZAWA (Pat).
Belgja 124,08—124,59—123,77,
211—209,
Londyn  26,11—26,34—25.98. Nowy Jork

Giełda. Waluty:
Berlin 210—

Holandja 358,05—358,95—357,15,

5,211/4—5,241/4—5,181/.. Paryż 34,87——34,78. Kabel 5224-5251), Slota Pra
ga 21,98—22,03—21,93. Stokhoim 134,60—135,30—133,90. Szwajcarja 172,60-—173,03—
172,17.Włochy 45,37—45,49—45,25. — Ten-
kpniejednolita.

ikcje: Bank Polski 89—89,50. Cukier23,50—23. Lilpop 10. Starachowice 11,40.
Słabsza. :

Papiery procentowe: Budowlana 45—
44,85. Inwestycyjna 118,25.  Konwersyjna65,25, Dolarowa 70,50. Dolarėwka 52,65.

Stabilizacyjna 71,25—71,63—71,25-—71,75 —
ostatni drobny — i 74,56 za setki. Listy
ziem-kie 52,75, — Tendencje przeważnie
słabsze,

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWARO
I LNIARSKA W WILNIE c

z dnia 7. IX. 34 r.
Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: „Żyto I standart

16,15. Otręby pszenne miałkie 11. Siemię
Iniane franco Wiilno od zł. 40,75, loco wa-
$on kretazaładowania do 42,75.

ny orjentacyjne: Żyto II standart
15—15,25. Pszenica jednolita 18,75—18,25.
poto denny 18—17,50. Jęczmień na
kaszę zbierany 15,25 Owies standartow:
14,80—15. Mąka pszenna gat. I € — 31-33,
Mąka pszenna gat. II E — 26,75—27,50.Mai

I tak, o zmartym w 1921 r. królu da ai GALE ais
czarnogórskim  Nikicie powiadają,|pszenna gat. III B — 13,50—14. Mąkažyt-
že zapamietywo! imię, nazwisko i
profesję wszystirich swych podda-
rych-mężczyzn mających powyżej

nia 55 proc. — 24—24,75, Mąka žytnia 65
proc. 21—21,75. Mąka żytnia -itkowa 16—
16,50. Razowa 17—17,50. Otręby żytnie
10—10,50. Siano 4,50—5,50. Słoma 3,50—4, 35 lat. Jeżeli chodzi o słynnych lin-!,

 

na, znająca dobrze ku-;
chnię poszukuje posady|. ..
do samotnych, może na
wyjazd, Świadectwa

pracy na przychodzącą.
=| Zaułek Murarski 13 m.| «

GOSPODYNI samodziel-| 3, M: A z  referencja-

! RÓŻNE |

i Towarzystwo Rarsów Technicznych w Wilnie
prowadzi następojąte kursy wieczorowe:

' OSOBA NA”gotmaiše
| PRACA | średnich lat poszukuje Kupno į

| Sprzedaż *

Do sprzedania
dom drewn. 4 mieszk.

Już wkrótce otwarcie sezonu.
4) Radjotechniczne,
5) Korespondencyjne budowiane I

dobre. Krzywa 31 m, 1.

|
| tt

2166—2 
po 4 pokoje, dom muro-
wzny o mieszk, 3 poko-

 

największa | najnowsza
erotyczna rewelacja prod.
SOWIECKIEJ —1934 r.

„BURZН
TEATR Ceny od LŽA AD

. Merlisa. NA MAJOWCE obrazek rodzajowy.

DZIS aPosażna Jedynaczka».r Oczekiwana z gorączkowem zainteresowaniem,

Artystycznego. Pleśni solowe i chóry oraz teńce rosyjskie,

— Najweselszy sukces komedji francuskiej. IRENA DEZILAHY | RENE LE-

BRE w rolach głównych. Najweselszy splot zabawnych zdarzeń

KNO-REOJA| „PAP RYAKAC.
JA" (Anglja) wodewil w 1 odsłonie. Tekst pióra Edwerda D.

Adam Daal kino i życie. Sonka Złota Rączka

komedja detektywistyczna. SZPITAL WARJATOW operetka w 1 akcie.

66 53 słyn. pow. „G RO ZA* drogowe o poziomie Średnim,
strowskiego w wyk. arty-

stów Moskiewskiego Teatru | wOdowe) z warsztatami.

mi praktycznemi.

   

 

Adres: Wilno, ul. Hoiendernia 12.

  

  

 

3.5,6i

 

7-qukojowe |
 

  

 

6) Samochodowe (amatorskie i za-

Wykłady będą połączone z zajęcia-

Informacji udziela kancelarja od
godz. 17 do 19 (oprócz świąt I sobot).

| ВЛ

jowem, i domek pralnia
o jednopok, mieszk, Po-
łożone na Zwierzyńcu.
Wybudowane 1914/15 r.
Wodociąg w  mieszka-
niach (wymaga  napra-
wy). Dochód mies, 280
zł. Plac 900 m2, Cena
19 tys. zł. Inform.: Mic-
Kiewicza 46 m. 9 od go-
dziny 3—4 ppoł. 2136—2

 

 

Pracownia sukien
firmy

„ММ
przeprowadziła się ra
ulicę Mickiewicza

Ni 15—15.
2153—1

Emerytowany m'jor

Sckcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
we zgłoszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zatru-
dnienia, chociażby cza-
sowego w Wilnie i na
prowincji dla bezrobot-
nych swych członków.
Zgłoszenia przyjmuje
Adrinistracja „Dzienni-
ka Wileńskiego".

 

  

OKAZJA DLA EMERY-

 

   
WE W. P. przyjmie admini:

° ° URZĄDZENIE DOM NOWY PO KÓJ SŁONECZNY MIESZKANIA Г. : strację wzm lub inne| TÓW. Sprzedam dom
| Mieszkania | MIESZKANIOWE| o 2-ch mieszk. 3 pokojo- | , osob, i ze wsżystkiemi wygoda-| MIESZKANIA 3, 6, 71 8 zajęcie za skromne wy-| drewniany nowy. Wola

I pokoje | : (bez łóżek) z powodu| wych do sprzedania. ;,”sobnem weściem, mo| mi do wynajęcia. Ufiar-| pokojowe do wynajęcia. | Poszukuję pracy | nagrodzenie. Łaskawe o-| 3pokoje, kuchnia, przed
Eine I > | ` wyjazdu zaraz do sprze-| Dow. się: ul. Stara 43, |že mł, a S akd l. So 21172| tyksusowej system "Ko"| w. charakterze palacza,| fertyr Wilna; ul Moniusż- okój s dreczęciać|Elele-

: dania. Tamże do objęcia| u właściciela.  2172—4 | Wilkomierskų3m. ii RSE tytarzowy, nadaje się dla| elektro-montera, wodo-| ki 46 m. 3 2150—1| kryczność, ogród. Miej.
3 POKOJOWE 5 pok, słoneczne, ciepłe| 2 pokojowe, na I piętrze KL. Re+ sal A lupa bs MIESZKANIE frontowe| nstytucji, Około Sądu.| ciągowego, lub też do- ieówość "ads Galanscs

MIESZKANIA S 8 mieszkanie, frontowe i Duż okė vis-a-vis kośc. św. Rafa'| świeżo  odremontiwane| Jl Portowa 28, ul. Ad.| zorcy domowego, za UNIEWAŻNIA si kas Szyszkaka 33) е

GA е wygodami do wynaję-| sjoneczne._ Dowiedzieć uży p į > aa eeg sady I piętro,4 pokoje, z| Mickiewicza 41 i ul. Sie- | bardzo skromne wyna- ESY RA 983—3

= ZEE cia ul. Sosnowa 27 m.1.|się u Łukaszewiczówny,| do wynajęcia z całkowi- oalódaloiah  uRZyMa. wszelkiemi _ wygodami,| rakowskiego 24, grodzenie. Łaskawe 0-| mer rowerowy 110, A
mi, wyremontowane, do 2152—2| ul. Kalwaryjska 2 m. 14| tem u iem dla 2| zę w SEZta a, p m" SARA: Wilno, na imię Piotra|
r : аОЙ b. Węsławscy. Nie- *|ścia, r udwisarskiej| я dosk nistraę a „Elektro- Z .

pyskca Krank:| zmumaew| * /  2ei|miecka 3m9. 5 Luiaannansinnnnasai| Nr Я | ease | šias 3| Rogióskiego || 26 /880000060
 

 

MIGNON G. EBERHART 64)

Biala Papuga.
(P::eklad autoryzowany z angielskiego).

— Czekaj pan. Znalazłem łącznik między Strawskim i Lovschie-
wami.
— Cc?!
Tym iazem udało mi się przykuć całą jego uwagę. Będąc z nim, do-

znawałem zawsze wrażenia, że albo mnie tylko tolerował, albo staraż
się, że tak powiem, ściszał, Nigdy nie raczył traktować mnie poważnie.
Tym razem jednak okazał zainteresowanie.
— Czy to odkrycie przydałoby: się policji? — zapytał.
— No, może nie — odparłem, tracąc momentalnie trzy czwarte jego

zainteresowania.
Cóż 'o takiego? — wyrzucił leniwie.
— W wieczór mego przyjazdu stanął w tym hotelu jeszcze jeden

gość, który wpisał się do rejestru pod mojem nazwiskiemi i dostał pokój.
Później zniknął, a jego nazwisko usunięto. Kto to mógł być, jeżeli nie
Strawski.

Ale jego szczery: sceptycyzm nie wstrząsnął mojem: przekonaniem,
— Pan uważa, że nie mógłbym tego dowieść. Pomimo to wniosek

jest dostatecznie logiczny. '
— 0! Z czego pan wyciągnął ten swój logiczny wniosek?
Opowiedzrałem rzecz króiko, nie spuszczając oczu z drzwi bawialni

i nastawiając ucha na dźwięki. Słowa moje zrobiły na nim pewne wra-
żenie, ale wykazał mi zaraz, że moje przesłanki: zamiana karty w księ-
dze gości i zeznanie Marcela o znalezieniu brudnych ręczników w nieza-

 

 

| jętym pokoju — nie były dostateczne,
—Nie, to się zgadza.
—Nie zgadza się — zaprzeczył melancholijnie. — Wcale. Tak się

nie wnioskuje. Ale wartoby to zbadać,
— Panu się to powinno przydać. Nie pogniewa się pan, jeżeli po-

wiem, że brak panu ruchliwości.
Nie 'ozgniewał się, ale wyrwał się w sposób nieprzebaczalny.

—Pan uważa, że jestem do niczego, nieprawdaż? No, nie mam o to

pretensji. Nie dziwię się że robię na panu wrażenie partacza. W, гле-

czywistości haruję jak koń. O, pan nie wie, co ja mam na głowie. Możli-

we, że rezultat przekroczy pańskie oczekiwania.
— Mam nadzieję — odpaiłem ze złością, — Powiem» panu coś, co

pan może uzna za mądrzejsze od innych moich spostrzeżeń. Uważam —

tu wydobyłem papierosa i wstałem — że pannie Tally nie przestało za-

grażać wicikie niebezpieczeństwo. Obaj wiemy, że jest krnąbrna. Może

nie zechce polzazać bratu dowodu, o ile on nie pokaże swojego. Oboje

boją się pułapki. Dopóki brat jej nie uzna, będzie hardziej narażona na

niebezpieczeństwo, niż dotychczas, Przyjazd jego to sprawił. Nie powi-
nien pan o tem zapominać. Rzecz zbliża się do rozstrzygnięcia.

Lorn wstał i popatrzył na mnie długo i bardzo dziwnie.
—Nie trap się pan. Ja pamiętam.
Większej satysłakcji nie osiągnąłem. Ale usłyszałem coś więcej,
— Muszę pana jeszcze ostrzec — wycedził powoli — żebyś pan był

ostrożniejszy, dużo ostrożniejszy.
O! to było znaczące! Doznałem takiego wrażenia. jak kiedy, idąc bo-

rem, dostrzeże się w pobliżu falujące zarośla, znak że przemknął tamię-
dy niewidzialny zwierz. Na taki widok zawsze wstrząśnie człowiekiem
dziwnie złow ogi, prymitywny dreszcz trwogi. Tego samego uczucia do-

| świadczyłem patrząc na Lorna, gdy rzucił mi bez pośpiechu swoje ostrze”.
żenie.

 

WTA TINA IST KOREAO OROROTCAROKEWY SISAAS ERC EDYCJAUR zwa CZENIE AOR A NOE I LITS

— Co mam przez to rozumieć? Toy
— Nie miałem zamiaru mówić panu, Wyjaśnitem im, że zaszło to

prawdopodobnie przedtem, nim pan otworzył okiennice w białym salo-
nie. Ale nie wierzą. Niech pan dziś wieczorem nie opuszcza hotelu, a
nadewszystko unika podejrzanych ruchów, bo może pan to przypłacić

życiem.
—Do czego pan zmierza, na Boga?
— Policja znalazła odciski pańskich palców na kontakcie elek-

trycznym w białej sali, z czego wywnioskowano, że pan tam był w nocy.
Ergo...

Mzruszyt ramionami po swojemu niepokojąco.
Zrobiło mi się miedobrze. Prawda. Próbowałer: zapalić światło w

białej sali poprzedniego dnia nad wieczorem. Na chwilę przed ostatniem

widzeniem pastora, Dobrze to pamiętałem. Lorn obserwował grę mojej

twarzy.
Siląc się na obojętność, rzekłem:
Policja pokaże wszystkie zebrane materjały detektywomi z Paryża?!
— Oczywiście. Nie chcę pana straszyć, ale może być z panem kiep-

sko. Niech pan tego nie lekceważy.
Tak bardzo nie myślałem tego lekceważyć, iż spostrzeżenie, że nic

nie wyczytał z mej twarzy, nie sprawiło mi specjalnego zadowolenia,
Dramat Sue i natłok zdarzeń stępiły we mnie poniekąd poczucie własne-
go niebezpieczeństwa. '

—Nie lekceważę, ale liczę na to, że pan mnie wyratuje.
—Będę się starał — rzeki trochę ponuro. — Ale pan powinien uwa”

żać i nie zostawiać za sobą poszlak.
— Mow pan — kto jest mordercą? Już pan teraz musi wiedzieć,

Albo musi się pan domyślać. Miał pan czas dojść prawdy. Sytuacja jest

straszna.

 

| Wydawca.ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.ы Drukarnia A. Zwierzyńs  
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