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W piątą įbolesną

NA LOTNISKU W CASABLANCE.
PARYŻ (Pat) Wedle wiadomości

turnieju lotniczego lądowały i star”
„owały z tamtejszego lotniska w na-
tępującym porządku:

lotnik przyleciał odleciał
Francke 8,27 10,04
Balcer 8,29

(co do odlotu trak wiadomości)

 

Międzynarodowy turni

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

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

Redakcja otwarta od 11

  chodzi

 

rocznicę śmierci

r |CP >>

WŁADYSŁAWA-IGNACEG60

DOWGIAŁŁYŃ
odbędzie się nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy w dniu 10 |
września w poniedziałek o godzinie 10 aj

minikańskim).

O czem zawiadamiają przyjaciół I znajomych i

I

i!

w Kościele Sw. Ducha (Do-

ŻONA | RODZINA. !

 

LOTNICY POLSCY. |
MEKNES (Pai). Wylądowali tu

ski o godz. 10,23, Bająn o 10,30,
Gedgowd o 10,50, Floryanowicz o,
10,43, Balcer o 10,45, |

codziennie.

| złożyła rezolucię, do której przystą-

ej|
ALGIER (Pat) Dziś o godz. 13-ej Ё : о

otrzymanych г Czsablanki samoloty ssaštępujący poiscy lotinicy: Dudziń- wylądował w Algierze lotnik Wło- poświęca w dalszym ciągu wiele u-

de 16iod

minister Barthou odsłonił pomnik w
Nantua polityka francuskiego z epo-
«i Waldeck-Rousseau, Baudin'a, sy-
ra posła Baudina, który zginął w

1848 na barykadach. W wygłoszonej
mowie Barthou m. in. powiedział, że
„ząd może prowaczić tylko politykę
rancuską, która pragnie pokoju,
godności. Nasi przyjaciele Anglicy

ccenili tę wolę pokoju, gdy Francja

piły Anglja i Stary Zjedn. a komisja
glowna  konierenoji rozbrojeniowej
przyjęła ją jednomyślnie prawie, bo
tylko przeciw 2 państwom, W cza*
'ie rozmów londyńskich osiągnęliś-

otniczy.
W ALGIERZE,  

darkiewicz,
ALGIER (Pat). Wylądowali tu

nastęjpujący lotnicy polscy: Dudziń-
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lena numeru 20 gr.

Nr 245;

 

Barthou o przyjęciu Sowietów do:Ligi Narodów
PARYŻ (Pat). Dziś popołudniu a sprawy tam omawiane wysunięte -nilfonach ludzi, w chwili śdy pań-

my z Anglją pełne porozumienie,
zostaną obecnie w Genewie.
trudności, ale trzeba zwalczać nie-
ufność i podtrzymywać związki przy-
jaźni, Tezy, bronione w interesie
pokoju przez Francję, Anglję, Wło-
chy i Małą Entcutę, wczmą górę.
Nie należy wracać do przeszłości,
lecz myśleć o przyszłości, Gdy się
wysyła amlbasadoa francuskiego do
stolicy, gdy się przyjęło ambasadora
uficjalnego i gdy się ustala stosunki
normalne z jakimś Ikrajem, to nie
można już powracać do tego, na co
się zgodzono.

Byłoby poważnym błędem. poli-
tycznym odsunięcie od koncertu
międzynarodowego państwo o 180

 

Prasa francuska o stanowisku
Polski.

Prasa francuskaPARYŻ (Pat)

wagi obradom genewskim, przyczem
specjalne zainteresowanie wzbudza
dalej stanowisko Polski, „Le Temps"

Jak nam komunikują, wszyscy ski 15,31, Gedgowd 15,41, Balcer W artykule wstępnymi zapewnia, że
polscy lotnicy wylądowali i wystar”, 15,55, Floryanowicz 16,02, Bajan Sowiety zgodziły się już na zasadę
towali w dalszą drogę. |

!

| Hitler A Saattmówek

 

16,04, Macpherson (Anglik w bar”
wach  polsikich) 17,08, Buczyński
17,59, Skirzypiński 18,20.

PRZYMUSOWE LĄDOWANIE.
WARSZAWA _— (Pat). Lotnik

Grzeszczyk przyniusowo lądował w
Turenne koło Sidi bel Abbes,

wić, że Hitler, który stworzył orga-
nizację szturmówek, mógłby ją roz-
wiązać. Jedynie różne organizacje
będą ściślej zespolone w jedną
całość.  

 

arbitrażu przewidzianą pizez pakt

Los konferencji rozbrojeniowej.
GENEWAPat. —Przewodniczący |Ści zwołania konferencji

rozbrojeniowej konfe-|niowej przed końcem październikakonferencji
rował
stwierdził,

BARCELONA Pat. Odbyła się tu
manifestacja przeciw sędziom hisz-
pańskim na znak protestu przeciwko
udziałowi hiszpanów w sądownictwie
katalońskiem. Pod zarzutem znie-
ważenia policji katalońskiej areszto-

 

Nota niemiecka w sprawie *Saary.

Są|

dziś z ministrem Barthou i|lub
że Barthou podziela w|z różnemi będącemi

pełni jego opinję co do bezcelowo-! waniami dyplomatycznemi.

WSE TS OABOOPOZET ZZTOD STEIES

Separatyzm kataloński.

Dudziński 8,29 9,28 START W SIDI BEL ABBES. |
Gedgowd 8,29 9,30 SIDI BEL A5BES (Pat), Wystar|
Ambruz 8,39 9,30  towali stąd nastepujący lotnicy: Du-|
Flloryanowicz 8,55 9,35  dziński o godz. 14,04, Gedgowd
Hinth 8,56 10,11 14,07, Floryanowicz 14,15, Balcer
Junck *° 2805 10,04 - 14,18, Ambruz 14,21, Bajan 14,24,
Macpherson "BAZ 10,53 Macpherson 15,17. 8
Anderle 9,15 9,30 |
Zacek 9,15 9,30 -; DYSZ?
Tessore 9,27 10,45 |
Bajan 9,30 9,32 |

O 1051 110g |.; BERLIN Pat. Przez 5 godzin de-
B сki 10.55 11.50 „filowały dziś w ordynku wojskowym
Z ' ! odd:iały  szturmówek i sztafet

Hubrich ; 11,09 11,50 ochronnych przed kancierzem Hi-
Skrzypiński 11,19 1209 |tlerem. H.tler w przemėwieniu swem
Morzik 11,30 1208 |m. in. zaznaczył, że dzisiejszy apel
deAngeli 11,26 12,08 |ma zadokumentować nietylko siłę

_ Sanzim 11,36 12,08-|ruchu narodowo - socjalistycznego
Francois 11,37 12,08 |lecz i ducha wierności dyscypliny

Zawodnik niemiecki Pasewald|i posłuszeństwa. Hitler zaznaczył, że
przylecait do Algieru o godz. 11,17. |tylko szaleńcy i kłamcy mogą mó-

LASTUKIISTSANNOINS WRRZOOWADZEDIOREKCOOCTAN TRACA

Wisła pod Warszawą przybiera
WARSZAWA (Pat). Stan wody 3 m. 42 cm., to jest 242 cm. ponad

na Wiśle w Warszawie koło mostu | poziom normalny Woda przybiera
Kierbedzia o godz. 19-ej wyaosii| skoło 1 cm. na godzinę,

W Kieleckiem woda opada.
KIELCE (Pat). Sytuacja na Wiśle da wszędzie opada a wały nigdzie

w Kieleckiem poprawia się, padają” nie są przerwane
te od kilku dni deszcze ustały, wo-

 

Polska flota powietrzna wBiałogrodzie.
BIAŁOGRÓD (Pat). Dziś w po” Cluj i dopiero ju'ro przedpołudniem

łudnie przybył na lotnisko szef de- :podziewany jest przylot eskadry 8

celem złożenia wizyty lotnictwu ju*' będzie się raut w poselstwie pol-
gosłowiańskiemu. Rayski przeby- skiem. Lotnicy polscy z Białogrodu

partamentu aeronautyki gen. Rayski,|polskich samolotow, Wieczorem od-;

wa na czele eskadry polskich samo-
lotów wojskowych, którą nieprzy-

odlecą do Nowego Sadu, bazy lot-
nictwa jugosłowiańskiego i do Kral-

BERLIN Pat. Urząd spraw zagra-,w niemieckich kadrach — ргасу.
nicznych Rzeszy wystosował do ka=| W końcu swej noty rząd niemiecki
misji rządzącej Saary notę werb lną|wzywa komisję rządzącą, aby zwie-
zawierającą protest z powodu noty 'dziła wszystkie obozy pracy w Niem-
komisji saarskiej z dnia 17 sierpnia, czech, celem przekonania się o
r. b. do sekretarjatu Ligi Narodów|właściwym charakterze tych insty-
dotyczącą ochotników z zagłębia |tucyj. 

 

Po katastrofie Morrocastlea.
NOWY JORK (Pat). Dotychczas uderzenia pioruna, jest mało praw-

znaleziono w morzu 181 zwłok ofiar dopodobne. Zdaniem t-wa przyczy”
. katastrofy parowca  Morrocastle.ną ognia był niedopałek papierosa,
Liczba ofiar jest jednak większa, po- rzuccny nieostrożnie w bubljotece
nieważ nie przeszukano jeszczeka- okrętowej. Ocaleni opisują z uzna-
głuba parowca, w którym znajduje niem zachowanie się kapitana
się zapewne wiele zwęglonych Wiarmsa, który bohatersko trwał
zwłok. Liczba ocalonych wynosi przez 10 godzin na mostku kapitań-
333 osób. Towarzystwo okrętowe, skim, kierując akcją ratunkową.
które jest właścicielem Morroca- Wyczerpany nadmiernym wysiłkiem,
stle'a, uważa, że przypuszczenie, ja: Warms zemdlał ua posterunku.
koby pożar parowca powstał od

 

Strajk włokienniczy

zagranicą 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proę. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

przed tekstem po 25 gr.

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

(6 łamowe) 35 gr., za
Ogłoszenia

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.

stwo zgadza się wstąpić do Ligi Na-
rodów, pezyjmujc ustawy i statut
Ligi, poddaje się tym ustawom i
przystępuje-do tych. statutów, w
chwili, gdy domaga się jedynie
uprawnień, prerogatyw, przysługu-
jących wszystkim członkom Ligi Na-
rodów. Dlaczego ma się odmówić

tej prośbie.. Gdy _po raz pierwszy
wyrzekłem- słowo bezpieczeństwo,
Litwinow był pierwszym, który mi
za to odpowiedział. Ponieważ Rosja
zdecydowana jest poddać się lojal-
ide i obowiązkom, jakie ciążą rów”
"nież i na innych państwach, to nie-
zrozumiałe. byłoby zajęcie stano-
wiska sprzecznego z naszem stano-
wiskiem.  
uigi. Kwestja mniejszości, szczegól-|
nie interesująca Polskę, jest, zda-,
niem Sowietów, uregulowana na za-
«adzie artykułów 5 i 7 traktatu rys-
kiego. Genewski korespondent „Pa-.

ris Soir“ twierdzi, że jutrzejsze po”,
siedzenie Rady Ligi będzie mieć de-
„ydujące znaczenie.
 

rozbroje-

Stoi to w związku
w toku roko-

listopada.

wano prokuratora hiszpańskiego
Salcho. Prokurator republiki w Bar-
celonie złożył skargę przeciwko bez-
prawnemu, zdaniem jego, areszto-
waniu. Mimo to Salcho trzymany

| cymisję. Prośba

 jest dalej w areszcie.

w dniach 5 — 7

Na konferencję przybyli obaj
księża Kardynałowie, 5 księży Arcy-
biskupów i 24 księży biskupów.
Obradom przewodniczył J, Em. ks.
Kardynał Aleksander Kakowski,

Wysłano pisma: do Ojca šw, Piu- 

; ski i Radoński, Wysłano także pismo
j «o ks. Biskupa Maleckiego, składa-
jjąc hołd męczernikowi

sa Xl z prośbą « błogosławieństwo

w pracach konterencji i do J, E. ks,
Arcybiskupa Buenos Aires, w kstó-

rem zebrani na kontierencji księża
Biskupi polscy witają Międzynaro-
dowy Kongres kucharystyczny, łą-
cząc się w duchu z uczestnikami
Kongresu i zawiadamiają, že przed-
stawicielami Episkopatu Polski na
Kongresie będą: J. Em. ks, August
Kardynał Hlond i lch Ekscelencje

„księża Biskupi, Kubina, Okoniew-

za wiarę,
dziękując mu za modlitwę i poleca-

| jąc się nadal jego modlitwora.

Prsieózenie Sejmiku; kłajpedzklego
znów się nie odbyło z powodu

braku quorum.
Jak podaje Elia, na posiedzenie

Sejmiku kłajpe!'zkiego, zwołane na *
6 b m. o godz. 3 min. 30 pp., przy-

Lyło 16 posłów. Na krzesłach posel-
skich zauważono pozatem dwie oso*
by obce.

Ponieważ nie było wymaganego
przez regulamin quorum 20 posłów,
posiedzenie nie odbyło się.

«lzy trapoja wiedoskam sią
powtórzyć w Młajodziez?

Jean Mauclćre w: paryskiem „Ma-
un zamieścił obszerny artykuł, do-
tyczący sprawy kłajpedzkiej p. t.
„Czy tragedja wiedeńska ma się po-
wtórzyć w Kłaipedzie?* Autor arty-
kułu przeprowadza na wstępie ana-
iogję między wypadkami wieden-
skiemi a akcją hitlerowców w Kłaj
pedzie, poczem rzeczowo i objek-
tywnie rozważa wytworzoną w Kłaj-
iedzie sytuację polityczną, Autor
wiskazuje dalej na cele i zamiary nie-
mieckie w stosunku do Kłajpedy, opi
suje rozwój i ustrój kłajpedzkich or-
żanizacji hitlerowskich, metody wal-
ki Niemców oraz tłumaczy postępo-
wanie rządu liiewsikiego w kraju
Kłajpedzkim, Jean Maucićre kończy

|.ywój artykuł powołaniem się na
oświadczenie „Liet. Audasa“, że
Litwa będzie broniła swych praw i
«ie zezwoli na mieszanie się zagra”
nicy do jej spraw.

Dymisja
wiceprezydenta Szpotańskia jo

(Wiceprezydent m. st, Warszawy,
p. Stanisław Szpotański, otrzymał

o dymisję została
zgłoszona już w zeszłym tygodniu.
Sprawa ta jednax dotąd nie była za-
łatwiona.

Obecnie Min. Spraw Wewnę-
trznych przychyl'o się do prośby wi
ceprezydenta Szpotańskiego i udzie-
liło mu dymisji,

 

(ESSTS II

Konferencja Episkopatu Polski w Częstochowie
września 1934 r.

Komisji Ogólnej Synodu Pienarnego,
«tóry ma się odbyć w roku 1935,

2. Omówiono sprawy, związane z
wychowaniem  miodziežy. Postano-
wiono wysłać od całego typiskopatu
dwa pisma do Kządu, jedno w spra-
wie udzielania neuki religii w szko*
łach przez duszpasterzy paraijal-
nych, drugie zaś w sprawie naucza-
nia dzieci katolickich przez nauczy*
cieli inowierców oraz mieszania
dzieci żydowskich z dziećmi kato”
ackiemi w szkołach,

3. Žastanawiano się nad dalszem
cziałaniem organizacyj: Legjonu Mło
aych, Związku Obywatelskiej Pracy
kobiet i Młodzieży Demokratycznej.
Działalność tych organizacyj budzi
nadal obawy w społeczeństwie ka-
tolickiem, wobec czego Episkopat
nie spuszcza tych organizącyj z oczu

iwzywa wiernych do czujności w
tym kierunku,

4, Duszpasterstwo nad rodakami

 

w St. Zjednoczonych. | Zebrani Biskupi uczcili pamięć

trzymały w rumuńskiem mieście

 

   

W; ubiegłym roku akademickim
na wszystkich wyższych uczelniach
w Polsce było „gółem 49.727 słucha”
czów. Najliczniej były obsadzone
wydziały prawne i filozofja, Na pra-
wo uczęszczało 15,390 słuchaczów, a
na filozofję — 12.517, czyli razem
więcej niż połowa wszystkich stu-
dentów. Przyczem trzeba pamiętać,
že filozofja obejmuje polonistykę,
historję i wogóle nauki humanistycz-
de oraz matematykę i nauki przy” todnicze. Wydziały filozoficzne są
lemi wydziałami, które przygotowu-

kadry przyszłych nauczycieli,
Na ogólną оёё 49 tysięcy situ”

dentów było na uczelniach polskich
8.439 żydów, co stanowi 17 proc.
Wszystkich akademików, Gdy zwa”
Šymy, iż w Polsce ludność żydowska
Stanowi 10 proc. ogółu mieszkańców,
to obsadzenie wyższych uczelni 17
brocentami żydów wydać się musi onajmniej nadn:iernem,

Zażydzenie kół 3 :

chylne 'warunki atmosferyczne za-|jewa dla zwiedzenia fabryki samo-
lotów, RR

    jj

  

Polskie uczelnie są zażydzone, co
szósty student w Polsce to — żyd.|
Tak się przedstawia ogólna liczba
studentów - żydow. Są jedaak wy-
działy, które są w nadzwyczaj sil-
nym stopniu opanowane przez ży
dów. Na prawie na ogólną ilość 15
tysięcy słuchaczów było 3.305 žy-
dów, czyli 21 proc. Również na filo-
zofji mieliśmy ten sam odsetek ży-
dów, których studjowało te nauki
2.636.

Żydzi opanowują na wyższych u-
czelniach te przedewszystkiem dwa
wydziały,

POŃCZOSZNICY PRZYSTĄPILI
DO STRAJKU.

WASZYNGTON (Pat). Przewo-
dniczący związku zawodowego prze-
mysłu pończoszniczego wydal roz-
kaz przystąpienia do strajku, który
obejmie 85,000 robotników,

KOMISJA ARBITRAŻOWA?
WASZYNGTON (Pat). Przewo-

cniczący komitetu strajkowego Gor-

Sytuacja straįkowa w Hiszpanji.
MADRYT (Pat), Wedle oświad-

czenia ministra spraw wewnętrz:|

 

każdym razie w  znaczniejszym
stopniu, niż wytikałoby z ich pro- Oprócz tych dwóch, uprzywile-

fowanych przez żydów wydziałów,
również bardzo mocno obsadzona

centowego stosunku do ogółu lud--
ności w Polsce,

Nawet na rolnictwie studjuje 158

i pierwszego Biskupa łódzkiego $. p.

, najpóźniej w poniedziałek, a do cza”; skupowi łomżyńskiemu, Stanistawo-

|iecił zamknąć wszystkie lokale, na-

man zaproponował powołanej przez Wincentego . Tymienieckiego, bisku-
prezydenta Roosevelta komisji arbi- pa robotników, niezmordowanego
trażowej warunki, na których straj"; srganizatora diecezji, opiekuna bie-
kujący gotowi są przystąpić do ro-, dnych i za spokój jego duszy po-
kowań. Warunki te są następujące: modlili się.
Obrady arbitrażowe rozpoczną się| Zjazd podziękował J, E. ks, Bi-  su ogłoszenia decyzji komisji arbi-, wi Łukomskiemu za to, że przychy-
trażowej wszystkie przędzalnie zo-. lając się do prośky  Episikopatu, po-|
staną zamknięte. | mimo licznych zajęć opracowałdzie- |

io p. t. „Konkoraat”, które przyczy”|
; ni się do coraz lepszego zrozumienia |
|| wykonywania Konkordatu. Pod-'
| czas trzechdniowych obrad rozwažo-|

mych strajk generalny w Madrycie no wiele spraw. Pomiędzy innemi:
zakończył się. Kobotnicy otrzymali _ 1. Konierencja przyjęła uchwały ,
"od swoich przewódców rozikaz roz-,
| poczęcia pracy dziś rano. Natomiast
strajk zaostrzył się w Asturji, nie za”,
chodzi jednak potrzeba, ogłoszenia
tam stanu alarmowego. Minister po-

, CZĘSTOCHOWA. (KAP), Pod
trzewodnictwem J. Em. ks. Kardy-
nała Kakowskiego obradowała na,

naszymi, przebywającymi zagranicą,
Akcja Katolicka, sprawy prasowe,
pomoc dotkniętym klęską powodzi,
uniwersytet katoiicki w Lublinie —
były przedmiotem rozważań i odpo”
wiednich zarządzeń,

5. Episkopat zastanawiał się nad
cjawisikiem pomnażania się obcho*
dów świeckich, które niesłusznie
nazwane są świętami, i nad wciąga-
nem! do tych obchodów Kościoła.
Wydano w tej sprawie zarządzenie,

Konferencję zakończyli księża
Biskupi odprawieniem godziny świę-
tej przed Najśw. Sakramentem w
kaplicy Matki Boskiej Częstochow-
skiej (KAP).

SYNOD KRAJOWY W R. 1935.
jęli udział w obradach czionkowie
Komisji Ogólnej: J, Em. ks, Kardy-
nał Hlond, II. EE. Arcybiskupi: Sa-

jest przez nich i dentystyka, naktó- | żydów, czyli 6 pzoc. ogółu kształcą-|
rej stanowią oni piątą część studen- , cej się w wyższych uczelniach rolni:, tów. Na farmaceutyce i medycynie
liczymy 17 proc. żydów. |

Inne rodzaie studiów są trochę|
słabiej przez mich obsadzone, ale w!

czych młodzieży. Czyli i tem ostatni,
'pastjon posiadania polskiego — ja-|
sim jest rolnictwo, jest powoli zdo-
bywany przez żydów

leżące do organizacyj skrajnie lewi-
cowych. Bilans dnia wczorajszego
wynosi w Madrycie 6 zabitych i 18
rannych, w tem 4 ciężko,

Jasnej Górze w dniach 3 i 4 września | pieha, Twardowski, Jałbrzykowski,
Komisją Ogólna Synodu Fienarnego | Nowowiejski, o:az księza Biskupi:
nad opracowanym przez specjalne| Przeździecki i Łukomski,

| Komisje materjaiem do uchwał dla
j przyszłego Synodu Plenarnego, któ-
rego zwołanie zostało wyznaczone
w roku 1935 do Częstochowy. P:zy-|

090089©900696
Popierajcie Polską Macie'

Szkolną.

 



 

W sprawie polityki rolnej.
Walka na odcinku tłuszczów roślinnych.

Już pasokrotnie, poruszając za”

gadnienie zeszłorocznej polityki rol

nej, wskazywalusmy, że wiele z po”

śród ciosów, jakie biły i biją jeszcze

w rolnictwo, rodz: się ze zbyt słabej,

sub częsio żadne, obrony zaintere”

sowanego rolnicuwa. A przecież

sdziemy w przysziość, tak odmienną

vd minionej przeszłości — a zarazem

o tak ciężkich warunkach egzysten*

cji dla rolnictwa, że już dziś nie wol-

no nam robić żadnego laiszywego

kroku.
Tem też należy sobie tiumaczyć

zaciętość starcia, jakie obserwujemy

cbecnie na odcisku surowca tiusz”

«zów roślinnycn pomiędzy  rolnic-

twem, reprezentowanem przez Tow.

Lniarskie a przemysiem olejarskim.

Žo, vo dziś już nastąpiło — to nie

tylno jest samem tylko starciem.

Tam, gdzie padały częstokroć

powtarzane stowa „przemysi olejar”

ski jest niesolidaym kontraheniem'

— tam, gdzie stanowisko swoje pre”

<yzuje się we wnioskach — postu-

atacha nawet żądaniachdiametral-

vie odbiegających od dotychczaso”

wej „rękawiczkowej taktyki, tam

nareszcie dopatrywać się zaczynamy

mężnego i właściwego stanowiska,

iukie rolnictwo w sprawie surowca

iuszczów roślinnych zająć mogło.

Nie bez celu Tow. Lniarskie, po

„popularyzowaniu w całej Polsce,

jak długa i szeroka, zagadnienia

„Liarskiego, przepracowało następ”

uie program życiowego realizowania

tego zagadnienia iniarskiego, na któ-

re przecież składa się włókno Iniane

; siemię lniane. Włókno, ponieważ

rozmiarem produkcji bardzo znacz”

nie przekracza zapotrzebowanie

konsumcji krajowej, musi być dosto-

-owane w cenie do wysokości umoż”

„wiającej eksport nadmiaru nawet

w obecnej b. silrej konkurencji za”

granicznej. ,
Ulokowanie całej produkcji włó-

ва na rynku krajowym jest dziś nie-

możliwe. Największy odbiorca kra”

jowy Żyrardów jest zapchany, a po”

zatem zalega z wypłatą samym tylko

dostawcom z Wileńszczyzny sumę

około 800 tys. zi

Zupełnie inaczej przedstawia się

sprawa siemienia inianego, będącego

obok rzepaku, rzepiku, konopi, sło”

recznika, oleju kokosowego i tranu,

jednym z głównych surowców w

przemyśle tłuszczów roślinnych.

Wobec znakomitego rozwoju prze”

mysłu olejarskiego i produkcji roślin-

rych tłuszczów iadalnych, krajowa

produkcja tych nasion oleistych po”

«rywa zaledwie 25 proc.zapotrzebo-

wanią tego przemycłu, reszlę zaš su“

rowca i to na sunę okolo 50miljo*

a6w sprowadza się z zagranicy,

głównie z Argentyny, która (o

tronjoi) nawet nie chce prawie nic

od nas kupować
Słusznem być musi tedy stano“

wisko rolnictwa, domagającego się

wzamain za znizenie ceny włókna

utrzymania ceny krajowežo siemie“

via lnianego oraz innych surowców

oleistych na poziomie przeciętnej

ceny wiosennej, wziętej za ostatnich

6 lat:
Ale samo życzenie nie wystarcza.

Ob rwowaliśmy bowiem w roku

1933/34 szalone wprost skoki ceny

siemienia w ciągu kilku miesięcy.

Ten, kto musiał (podatki — se”

kwestr — komornik itd.) sprzedać

jesienią 1933 r., ten otrzymywał le-

dwie 27—30 zł. za 100 kg., kto zaś

był swobodniejszy od tych „koniecz-

nošci“, ten na wiosnę bieżącego

roku otrzymywał nawet 47—48 zł.

Obecnie więc w dążeniu do utrzy

mania tej słusznej ceny postanowio”

ró, a przy współdziałaniu Min. Rol-

nictwa zorganizowano „Centralę

Obrotu Nasionami Oleistemi”, która

miałaby za zadatie utrzymanie ceny

na poziomie opłacalności, zracjonali-

zowanie metod handlu, szukanie

zbytu, obniżenie kosztów pośrednic-

twa i t. d.

„Centrała” i Min. Rolnictwa, wy”

„hodząc Zz zalozenia, że olejarnie,

pokrywając */s swego zapotrzebowa” |;

sia surowcem zagianicznym, tań-

szym często o 25 proc. — nawet

miino pewnych ograniczeń kontyn-

gentowych, wydatnie utrudniają

„kcję dążenia do samowystarczal-

z6su., postanowiży już w lecie roku

bieżącego uzależnić przyznanie od-

powiednich kontyngentów od zaku-

pu przez te olejarnie wszystkie ra-

zem 18 tys, tonn z produlkcji tego”

:ocznej siemienia inianego po cenie

zgóry ustalonej, t. j. 42,50 zł. od

września zaczynojąc,

«a ab, miesiąca — kupieciwo i orga”

mizacje roiniczorhanaiowe, 0 istnie

niu wej zawartej 4 przemysiem umo"

wy poaniormowase, przysiąpiy do

skupu znacznie zwiększonej (z po”

woau istnienia i w tym roku po ZN”

wacn „zwykiych już konieczności)

podaży siemienia, piacąc ceLyodpo”

wiednio wysokie, DO uwzgiędniające

nieledwie różnicę 6 proc. od ceny

w umowie wyżej ustalonej,

Llymczasem, co 516 okazaio, mija

prawie miesiąc, a oiejarnie „jakoś

me znalaziy czasu na zaakceptowa

uie zbiorowo przyjętej umowy. Nie

które m. in, tilumaczyty SiĘ tatalnym

stanem zdrowia dyrektorów i IKO“

„ieczną potrzebą 3- tygodniowego

wypoczynku w Druskienikach a mo”

„е Łoppotach.

1 w ten sposób olejarnie wzbra-

mają się odbierac siemię po cenie

unmiowaej, twierdząc, że ich nie obo”

wiązuje, bo nie została przeznich

zaakceptowana. Ale jesiipy ktos

zdecydował się sprzedać zapas po”

siadany po 4. 36—37 га 100 k$., to,

owszem, zaraz odbiorą,

'[o majstersztyk nielada — co?

Frzyznać trzeba tym właścicielom -

kierownikom oiejarni dużą dozę

odwagi, Żeby dziś sobie pozwolić

pa tak demonstrucyjne zakpienie z

Centrali" (wiadomo, niektórzy Z

solników i dziś są cierpliwi), ale ze

stojącego za „Centralą” Min. Rol-

„wictwa — to już ryzykanctwo nie“

iada?
Nic dziwnego że kupiectwo 1

vnganizacje rolni-zo-handlowe, bę”

cąc wprost zakorkowane siemie-

niem, którego cena przez to spadła

o 2—3 zł., nacisnęły „Centralę“, w

Której wprost zawrzało. *

Nic dziwnego, że jęknęły druty

telefoniczne od napięcia przez orga”

rizacje rolnicze stormułowanych 287

Сай zastosowania środków doraź”

nych w formie potrzeb w odniesie”

niu do przemysłu olejarskiego:

1) uzależnienia wydania kontyn-

gentu przyznanego olejamniom naim-

„ort zagranicznego surowca od wy”

Kazania się zakupem od „Centrali”

iub jej członków ustalonej dla danej

clejarni ilości siemienia krajowego;

2) zagrożenia wykluczeniem od

dostaw rządowych tym olejarniom,

które nie dotrzyinają warunków

umowy z 17, VIII 34

3) uzależnienia ułatwień poszcze”

gólnym  olejarniom przy eksporcie

rrakuchu od wywiązania się z wa

uników wymienionej umowy;

4) wezwania państw. Zakładów

Frzemysł.-Zbożowych, by, interwen-

iując na rynku siemienia, podt:zy-

uaywały cenę jaknajbliższąumownej.

W odniesieniu zaś do organiza”

cyj handlowych i rolniczych:

5) zasilenią choćby skromnemi

środkami obrotowemi tych organi-

żacyj handlowych;

6) umożliwienia P. Bankowi Rol-

uemu zlombardowanie 6—10 tys.

śonn siemienia, które ze względów

w pierwszych 3-ch punktach poda-

nych będą musiały być odebrane

przez olejarnie po cenach wyżej

ustalonych.

Oto mniejwięcej warunki, będą

<e uzewnętrznieniem już nie współ-

pracy rolnictwa z przemysłem ole-

iarskim, ale zmagań zczepionych za

bary dwóch potęg, gdzie jedna re-

vrezentuje wielką siłę finansową,

spryt handlowy i sporą dozę do-

świadczenia oraz zapewne przyzwy”

czajenie do wyzyskiwania analo-

šicznych sytuacyi, — druga zaś kor

1osa, choć budzącego się, jednak sil-

1ie kryzysem jeszcze wycieńczone-

go, a przez to zbyt jeszcze wiele ufa:

iącego w dobre wolę kontrahenta z

drugiej strony.

Siły są mimo to prawie równe,

wadze finansowej przeciwstawia się

potęga moralna.

O przechyleniu się szali zadecy-

Cują już zapewne w dniach najbliż-

szych władze puństwowe, może na”

set sam Komitet Rady Ministrów.

Jak z tego widzimy, sprawa ta

zagadnienia napozór czysto han-

dlowego przeradza się w zagadnie-

ie społeczne, a jeśli wejrzymy w

uią przez „pryzmat szkiełka „żyrar”

dowskiego”, to. klo wie, czy niedoj-

rzymy tam szkodliwego wyzysku,

będącego już zagadnieniem socjal-

uem.
W dobie zwrócenia się dziś już

iemal wszystkich do szarego czło”

wieka, wypada po raz trzeci na tem

miejscu powtórzyć dziś, jutro a

i przez długi czas jeszcze, że przez

a w každyma.įworzenie chočhby względnych wa”

sastępnym mrcu o 1— zł, wyższej aż” rynków opłacalności gospodarki rol-

do 48 zł. w m-cu marcu 1935 r.

Umowa ramowa w tej sprawie

pomiędzy „Centralą” a przemysłem

olej im w osobach przedstawi”

cieli głównych olejarni została pod-

pisana 17 sierpria rb, — a miała

cyć dia tormalnosci jeszcze zakcep”

vana przez poszczególne większe

ctzjarnie.

Jakkolwiek ukceptacja, która

nej musimy doprowadzić rolnictwo

do przywrócenia mu siły nabywczej;

że okres kryzysu nie nadaje się do

niemoralnej eksploatacji jednej gru”

py przez drugą. co iest atrakcją w

murzyńskich czy indyjskich ko-

ienjach.
Dziś trzeba sobie powiedzieć, że

okres uprzywilejowania przemy:

kończy się, wszyscy mogą conajwy- 
była już tylko formaluością i powin-

ua nastąpić w ciągu 3—7 dni po za”

swarciu umowy, nie nastąpiią do koń”;

żej myśleć o przetrwaniu,

| A w końcu trudno sobie odmó-

wić stwierdzenia. iż „nie ma złego,

_DZIENNIK MIBENSKI 

Zakończenie zjazdu owczarskiego. |
Na ostatnicm zabia lu powziąto szerzg doniosłych uchwał

Wczoraj zakończył się w Wilnie Jedni dopatrują się przyczyn tego

pierwszy ogólnopolski zjazd owczar” zjawiska w złem wyrabianiu przez

ski przy udziale blisko 200 uczestni”, naszych producesiów surowca, i

ków. Zanim przyctąpimy do sprawo- dzy zaś, uznając, ze surowiec krajo”

zdania z obrad, chcielibyśmy po” wy nie ustępuje jakością zagranicz”

krótce sprecyzować korzyści, jakie nym, szczególnie tym, które do nas

dai ten zjazd owczarstwu 1 całemu! się importuje, wskazują na brak ceł

życiu gospodarczemu w Polsce.' ochronnych i n'czorganizowany han-

Wspomniany zjazd, podobnie zresztą del owczarski. |

ak i niedawno odbyty zjazd kupców W rezultacie prelegenci uznali, że

| przemysłowców branży futrzar”, zależy lować taki typ owcy, któ-

i

SPO RT
Jeźdźcy polscy zdobyli puhar Estonii.

TALLIN. W drugim dniu mnię*

dzynarodowych zawodów końskich

w Tallinie Polacy odnieśli zwycię-

stwa. Przedpołudniem rozegrano

konkurs o nagrocy pieniężne dla 4
pierwszych koni. rzy pierwsze

miejsca zdobyli Folacy, przechodząc
dwa parcoursy bez punkiów kar-
nych. Byli to: mjr. Lewicki na Dun-'
zanie, kpt. Ruciński na Reszce i por.|

karnych, Łotysze 18 a Estończycy

powiększyli ich liczbę do 30. W.

punktacji indywidualnej najlepszy
był por. Komorowski na Owocu,

który oba parcoursy przebył bez
błędu.
Na maszcie pojawiła się iiaga pol-

cka, orkiestra ocegrała Mazurka, a

głównodowodzący gen. Laidoner

wręczył estoński puhar narodów

skiej, był ściśle ziazdem branżowym

i jako taki zajmował się tylkospra”,
1y oprócz właściwości kozuchowych,

może przynieść i inne korzyści, jak Komorowski na Wenecji. Czwarta! polskiemu attache wojsk. ppłk. Lie-

sagroda przypadała Lotyszowi por.! bichowi. Bezposrednio potem polski

wami, które z tą gałęzią są zwią”, wełnę, mięso i t. d., domagali się na”

zane. W pierwszym rzędzie należy

podkreślić, że dzięki fachowym i sta- |

'annie opracowauym referatom na-'

i życie scharakt:ryzowano obecną

sytuację owczar:twa w Polsce i

ustalono _ najgłówniejsze bolączki,'

trapiące tę gałęź, które w wielkim

stopniu hamują ie rozwój. Wiedząc, ,

co potrzeba dla umożliwienia ow”|

czarstwu rozwoju, ustalono następ"|

nie główne wytyczne postępowania

w tej pracy.

To, co napozór niejednemu może  

wydać się mało, w istocie jest bar”

dzo dużo. Rezultaty zjazdu są im j

; ponujące, gdy sie zważy: primo, że

owczarstwo jest bardzo młode w

Polsce, a secundo, że po razpierw-

szy o niem się miówi.

To też zjazd całkowicie sprostał

pokładanym w nim nadziejom, a Or“

ganizatorom jego — Izbie Rolni',

czej — należy się szczere uznanie,

Wiezoraisze  sebranie wypelnily

cztery releraty: 2 glowne i 2 nad-

programowe, zgłoszone w ostatniej

chwili, co świadczy o wielkiem za”

interesowaniu zjazdem, oraz tezy

lzby Rolniczej które przedstawił

zebranym p. Pen*atowski.

W referatach tych szczegółowo

omówiono:  białoskórnictwo ko"

żusznicze w Polsce, możliwości jego|

rozwoji, zastosowanie wełny grubej

do wyrobu kiliziow, konserwacja

skór, ubój zwierząt futerkowych i

fachowe zdejmowanie skór.

Aczkolwiek między prelegenta

mi były pewne rozbieżności, tojed”|

nak w konsekwetcji wszyscy stwier”

dzili zgodnie, że sytuacja owczar”

stwa w Polsce nie przedstawia się

bynajmniej najlepiej, a w dalszym

ciągu, mimo notowanego ostatnio

spadku, import do kraju skórbara-

nich (i nietylko taranich) jest kilka

razy większy od produkcji krajowej.

'

‚ Czy sprowadzą Z

Dziś przed Sądem Grodzkim w

*Varszawie ma się rozegrać sprawa,

w której jeden z oskarżonych i dwaj

obrońcy przebywają w BerezieKar"

tuskiej.

Chodzi o sprawę Władysława Ja”

montta, syna sęd:iego Sądu Najwyż",

szego, Lucjana Sznarbachowskiego,

syna adwokata, Ludwiki Plucińskiej

1 Władysława Łukasiewicza,

zonych o wybicie szyb w sklepie

przy ul. Świętokrzyskiej oraz w do:

mu fabrykanta jedwabiu, Blauszylda,

przy ul. Hożej 29.

Czwórkę młodzieńców obserwo*

wał wywiadowca policji i zatrzymał

ich w momencie po wybiciu szyby

na ul. Hożej, przyczem miał zna”

leźć przy nich procę do rzucania

Cztery tygodnie.
Już od cztere-h tygodni pozosta”

‘а w areszcie śledczym wOstrowie

zastępca kierowuika wojewódzkiego

Wydziału Młodych StronnictwaNa-

-odowegi red. Stanisław Lzapiewski

z Poznania oraz por. rez. F-anciszek

Stawicki. Zażalenie wniesione przez

adw. Kwiatkowskiego przeciw prze”

'rzymywaniu w areszcie zostało

rzez wydział karny sąduokręgowe”

30oddalone.

Nowe zresztowania
narodowców w pow. tczewskim

W ub, środę policja z posterunku
P.P. w Subkowach w powiecie

tczewskim z nieznanych przyczyn

aresztowała trzech członków kie-

rownictwa Wydziału Młodych Stron

nictwa Narodowego w Subkowach

pp. Feliksa Brucimanna, Edmunda

Giernatowskiego i Piotra Cybulskie-

oskarżonego przed sądem w warszawie?

oskar” ,

 

stępnie ustanowienia ceł na wwóz

surowca do kraju. powołania organi-

zacji, ktėra zajmie się sprawami OW“

czarstwa, wyszukania rynków zbytu

przedewszystkiem wewnątrz kraju,

bo na zagranicę narazie liczyć nie

możemy, rozwinięcia proragandy ho-

dowli owiec oraz kontroliwyrabia”

nia surowca i urganizacji kursów

piałoskórmniczych dla szkolenia gar”

barzy i kuśnierzy.

W tym samym kierunku ustalone

zostały i tezy lzby Rolniczej. P. Po-

viatowski, który referował wspo”

mniane tezy, po diužszem pizemė-

-wieniu, wskazał, že głównemi wy”

tycznemi w pracy Izby nad rozwo”

jem owczarstwa kędą: 1) dążenie do

wyszukanią rynków zbytu, 2) dopro-

wadzenie do zawarcia umowy zbio”

rowej rolnictwa z przemysłem fu

irzarskim, 3) utworzenie komitetu

cwczarskiego dla organizacji zbytu

„wiec, wełny, pogłębienia produkcji,

kontroli nad nią i t. d., św dziale,

kożusznictwa ptstanowiono współ

pracować @ Izbą Rzemieślniczą,

5) zorganizować badanie kożucha i,

w związku z tem zwrócic się doIn-;

stytutu wełnoznawczego o poparcie,̀

oraz 6) domasac się zmniejszenia,

zosztów uboju zwierząt.

W wyniku cżywionej dyskusji,

która wynikła po zrełerowaaiu tez

izby, do tych tez zgłoszono jeszcze

dwa wnioski, mianowicie: 1) zaanga”

zowanie większej ilości instrukto-

ów, którzy udzielaliby producentom

owiec fachowych wskazówek i 2)

organizować centralne skupy owiec

lub surowca z mich, z

Wobec wyczerpania porządku

dziennego, przewodniczący zamknął

zjazd, dziękując zebranym za tak

liczny udział w jego pracach.

Wczoraj większość uczestników

zjazdu opuściła Wilno. m. r. S.

 

Berezy Kartuskiej

kamieni. Proca ta, jako dowód rze-

czowy, znajduje się w aktach

sprawy.
Z pośród oskarżonych, Lucjan

Sznarbachowski został osadzony w

obozie osamoinieria w Berezie Kar”

tuskiej, Podcbuy los spotkai dwóch

adwokatów, biorących udział w tej

właśnie sprawie, jako obrońcy, t. j.

Jodzewicza oraz ostatnio aresztowa”

nego adw, Rościszewskiego.

W) świetle iej okoliczności spra-

wa studentów przedstawia się spe”

cjalnie interesująco. Jak się dowia*

dujemy, Sąd Grodzki wysłał do Be-

rezy Kartuskiej wezwanie na roz“

prawę jedynie dla Sznarbachowskie-

go. Jodzewicza i Rościszewskiego

mają zastąpić jnni adwokaci.

Ustąpienie prorektora
Uniw. warszawskiego.

Rektorat Uniwersytetu Warszaw-

skiego przedstawił ministrowi oświa

ty prośbę dotycuczasowego prorek-

tora U, W.. prof. Tadeusza Brzeskie-

go, o zwolnienie go z zajmowanego

stanowiska. W myśl nowej ustawy 0

wyższych uczelniach zmiana taka

wyinaga aprobaty ministerjalnej. Do
wiauujemy się, że decyzja minister”

stwa oczekiwana jest jeszcze w

dniach najbliższych, tak że w koń-
cu września odbędzie się posiedze-

wie Senatu U, W. dla dokonania wy-
ooru nowego prorektora. Kadencja

nowego prorektora trwać będzie tyl-
so do roku akademickiego 1935-36.

 

Fukitsowi na Peakonsie.
O godz. 16 rozpoczęto najwaž-

niejszy bieg, mianowicie o puhar
tystonji. Startowały po 4 konie i 4
jeźdźców polskiej, łotewskiej 1 eston-
skiej ekipy. Pierwszy parcours przy”
xiósł Polakom 6 punktów karnych,
iotyszom 18 a Estończykom 26. Po
drugim parcourze Polacy mieli 6 pkt,

Sukcesy.Tłoczyńskiego
BUDAPESZI (Pat). W niedzielę

w ramach rozgrywek o mistrzostwo
Węgier Tłoczyński pokonał w pół:
łinale Gebrovicsa 8:6, 6:1, 8:6, a
w półfinale para Tłoczyński—Witt-
man uległa parze niemieckiej Hen-

charge d'affaires wręczył nagrodę

poselstwa polskiego najlepszemu
jeźdźcowi estońsiiemu Virinemu.

_ Wobec spóźuionej pory przesu-
nięto na poniedziałek nierozegraną

w sobotę drugą część konkursu o

nagrodę pieniężną oraz konkurs O
nagrodę pocieszenia.

w Bukareszcie.
kel — Luzd 1:6, 2:6, 10:8, 0:6. W, fi
nale Niemka Schombur$ pokonała
Austrjaczkę Krauss 6:2, 6:2. Jutro

rozegrane będą gry pojedyńcze ра-

nów, gra podwojna panów i gra
mieszana,

Martwy sezsn tenisow y.
__ legoroczny sezon tenisowy w
Wilmie da się naywiaściwiej określić
siowem martwy, bo przecież nie mie
„iśmmy dotychczas ani jednej poważ”

! nej umprezy sportowej,
Łachodzi więc pytanie, dlaczego

lo tak u nas w Wilnie dzieje się z 1е°

Zeby trainie «dpowiedzieć na to
pytanie, trzeba dobrze być zorjento-
wanym w stosunkach, jakie panują
nietylko w Wilnie, aie i w całej Poi-
sce,

‚° Przed kilku tygodniami mieliśmy

głośną sprawę zaginięcia listu p.

Ulchowicza, który pisząc z Tailina
proponował, by rozegrać w Wilnie
Lulka spotkań pokazowych z udzia
iem najiepszych sakiet Polski.

Nie będziemy w chwili obecnej
wnikać w sedno zagadnienia, a tylko
pozwalamy sobie skrytykować sto“

sunek naczelnej władzy tenisowej w

Polsce do tenisis'ów wileńskich.

Wiemy bowiem, że istnieje w Wil

nie okręgowy związek tenisowy, któ

„y mie posiada n'ożności pracy,

„Warszawa“ nawet korespondencję
zaiatwić bezpośrednio z kiubami, 0-

mijając związek okręgowy, a naj

lepszym tego przykładem jest właś-

nie list pisany przez p. Olchowicza,

który adresowany był na prywatny

„adres jednego z czlonkėw A. Z, S.
(adres bez ulicy).

Drugim kwiatkiem anormalnych

stosunków jest fzlkt, że organizacja
mistrzostw tenisowych Wilna powie
rzona została nie związkowi okrego-

wemu, a jednemu z klubów wileń-

skich — A. Z. S. Nie chcemy w da-

nej chwili krytycznie ustosunkowy”

wać się do A. Z. S. Uważalibyśmy

jednak, że byłoby o wiele uwłaści-

wiej, by sprawa przydziału organiza
cji mistrzostw przechodziła przez

związek okręgowy, a wówczos unik-

mi się szeregu nieporozumień, wileń-

ski zaś okręgowy związek tenisowy

przestanie być manekinem sporto“
wymi na pustym korcie.

Karty tenisowe są rzeczywiście

puste, Brak na nich zawodników,

którzy mogliby godnie reprezento-

wać sport wileński.
Młodzież niema absolutnie żad-

nej opieki sporicwej, a przez brak

umprez tenisowych nie mogą oczy”

 

„Zaspatrzenie* uczestników
Czalienge'u.

Jak się dowiadujemy, wszyscy uczestni-
„y Challenge'u zarówno Polacy jak i za-

wodnicy zagraniczni, którzy w dn. 7 b. m.

wystartowali do lolu okrężnego, otrzymali

cd firmy Fuchs czekoladę „ nik” oraz

orzeźwiające karmelki ‚

Należy zaznaczyć, że firma Fuchs już

szereg razy „zaopaliywała” w ten sposób

„czestników ważnych imprez sportowych.

M. in. zespoły polski i niemiecki w ostatnim

biegu kolarskim Berlin — Warszawa Zao-

patrzone były w czewoladę mleczną Fuchsa.

 

 
  

„Hajnt” (Nr 204) zażargonówką | 
go, wszystkich z Subków.

Aresztowanych Młodych prze-

wieziono do wydziału śledczego w

Tczewie, skąd po 48-godzinnem wię-

| żydowskiego dziennikarza z Venize-
londyńską „Post“ podaje wywi

1os'em, b. premie*em greckim, p:zy”

wódcą partji liberalnej w Grecji:
„Grecy nie chcą — oświadczyłVenize-

Venizeles o prawach żydów.

zieniu odstawiuno ich do więzienia

sai ease Sviriai
| tykę grecką. Z tego powodu wynikł ostry

6666868665€66 zatarg w Salonikach między ludnością

Popierajcie Polską mdekŻydzi w Salonikach pod

Macierz Szkolną. a AL Andes Bie WY
bierali 2 posłów, Grecy 18:

„Obecnie żydzi pragną swojemigłosami

—
odrębnych žydowskich kuryj“,

Żydom winno przysługiwać pra”coby na dobre mie wyszło”. Imwię”, 
ysłu suze cięgi brać

borów stanowili cdrębną kurję i wy”

necce020©088060 wpływać na ogólne wybory, nie chcą oni

będzie jeszcze tu wo mieszania się tylko do spraw ży”

tem głębsze one dowskich:

ślady w jego urtyśle pozostawią. „żydzi w Salonikach piowadzą swoją

Wi. L. Mazurkiewicz, narodową politykę żydowską. Nie są oni

radca Izby Przem.- Handl. Grekamii nie czują się Grekami, dlatego to

©; ówdzie rolnik  

Pie

nie wolno im mieszać się do spraw grec-

jad| kich.. Żydom może przysługiwać prawo zaj

mowaniz się tylko swojemi, żydowskiemi,

sprawami”,

Na pytanie czy żydzi mają ko-

szystać w Grecji z tych samych praw

co Grecy, Venizelos odpowiedział:
„Nie. Nie dopuszczę żydów do udziału

x ogólnych wyborach. Nie ulegam nikomu

i nie ulegnę również przed żydami',

Na oświadczenie żyda, że takie

stanowisko oznacza _wepchnięcie

zydów do „politycznego ghetta“,

Venizelos odpowiedział:
„Dlaczego to ma oznaczać „polityczne

ghetto"? Za przykład mogą s'użyćIndje,

gdzie nacjonaliści pragną mieć odrębne wy-

Łory. Pragnę być pod tym względem szcze-

ym, mówię to, co myślę i nie mamzamia-

ru ukrywać się ze swojemi pogiądami”.

Takie zdania wypowiedział Ve-

arzelos, przywódca partji liberalnej.

wiście zwiększyć się kadry zawodni-

cze,
“ Siowa te piszemy z wielką przy”

krością, bo wiemy, że Wilno posiada

przecież szereg zdolnych sportow-

':ów, którzy potrzebują jednak stałej

vpieki,

Tenis bez zawodów nie może

stnieć, a przecież zorganizowanie

iurnięju tenisowego nie jesi rzeczą

iak bardzo trudną. Jest to n. p. da-

ieko łatwiejsze od zorganizowania

maratonu, czy ra'du motocyklowego

ua szosie.
Sport tenisowy w Wilnie zamie-

ra. Kluby nie prowadzą absolutnie

żadnej w tym kierunku propagandy,

a i władze szkolne też po macosze”

sau traktują tenis, który zdawałoby

się, że powinen cieszyć się zaufa”

wiem wśród władz młodzieży szkol-

nej.
(Mam wrażenie, że jedyną deską

ratunku byłoby wzięcie w silne ręce

całej rozsypanej dzisiaj szęroko pra”

cy tenisowej Wiina, a wówczasda

bo|„ję uzgodnić niejedną sprawę. Sto-

sunki z „Warszawą' zacznąwtedy

układać się może bardziej w sposób

życiowy i przyja 'ielski.

Weźmiemy teraz kwestię stosun”

ków z zagtanicą. Do Estonji jeździli

gracze Warszawy Z Estonji jeździli

zaś do Warszawy. Podróże te od

dwuch bodaj lat cdbywają się przez

Wilno, a w Wilnie niestety ani razu

nie mógł nikt się zatrzymać,

Zadajemy więc sobie pytanie, czy

to jest właściwa polityka, czy też

nie?
Śmiem twierdeić, że nie, bo jeżeli

wszystkim wiadomo, że Wilno stara

się o pozyskanie względów sporto”

wych zagranicą, to o tempowinni

również wiedziec i tenisiści.

Ciekawi jestesmy, jak będzie z

„wypłacalnością” tenisistów w dniu

walnego zebrania, bo warto, ażeby

delegat Wilna powiedział kilka słów

prawdy.

zygzaki.
— Prezes Wil. Okr. Zw. Narciar”

„kiego, dy. Szwykowski przysłał z

iniejsca wypoczyrku urlopowego z

lugosławji pozdrowienia sportow”

com. wileńskim.
— Japończyk Yoshioka uzyskał

ra 100 mtr. świetny czas 10,5 sek.,

„ na 200 mtr. 21,4 sek. Kimura sko”

zzył 190. Harada wdal miał 7.51, a

Ohyc o tyczce p'zekroczył 4 metry,

1aając 410 cmtr.

—Na miejsce por. Lipczyńskiego

z P. W. w Wilnie ma być mianowa”

ny por. Gutkowski.

— Sekcja propagandowa Miej:

«kiego Komitelu W. F. mazwrócić

się z apelem do wszystkich tych,

itórzy organizują zawody sportowe,

by wpuszczali bezpłatnie naimprezy

sportowe młodzież wzrostu do 120

cmtr.
— W, najblizszy czwartek w Ae-

roklubie wileńskim o godz. 20odbę-

dzie się odprawa dziennikarzy, pi

szących sprawozčama 0 Challangu.

— Bokserzy Warszawy zwrócili

się do Wilna z prośbą o podanie ad-

resów klubów pokserskich Estonji i

Łotwy.

— Wszyscy riemal kandydaci na

wyjazd bokserski zagranicę na za”

wody bokserskie Wilno — Ryga —

Tallin — Tartu nzają nadwagę.

— Wyścig kolarski o puhar prze”

chodni „Dziennika Wileńskiego” uli-

wami Wilna odbędzie się 30 wrze”

śnia. Szczegóły dotyczące trasy i

zgłoszeń podamy niebawem. Zawo“

dy organizuje Wil. T. С.ЕМ

Wileūskie Towarzystwo Wio-

ślarskie zamierza w roku 1935 zor-

ganizować jubileusz 25-lecia istnie-
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Uczęstnicy weiikiego turnieju lot-

u:czego pod nazwą Challenge są O“

becnie w Atryce. Lecą oni gdzieś

prawie nad piaskami dachary, by

„pędzić noc w Kzymie, a potem zna”

ieść się w Holsce, przy koncu ogrom

io 10 tysięcy kilometrów.

Najuroomejsza wiadomość, doty

cząca samolotów, czy też lotników

-esi skrzętnie notowana przez prasę;

wyłapywana przez aparaty radjowe,

a szerszy ogoi społeczeństwa z nie-

pokojem oczekuje iinaiu tej wielkiej

ulimpjady lotniczej, ;

Kuzea kilku dniami. czytałem w

,Kurjerze Warszawskim” świetny

gnając lotników, powiedział im, Ž

niech będą pewm, iż w tym raidzie

okrężnym po Euopie me będą le-

cieć sami, bo razem z nimi polecą

wszystkie serca bijące życziiwością.

| roka, mówi i myśli o Chalengeu.
Cieszyliśmy się niezmiernie, gdy

Bajan brawurowc zdobywał punkt

ża punktem w probach technicznych,

Rosły nam serca nadzieją, że 15

września w dniu decydującej walki

odniesiemy drugic już zwycięstwo,

zdobywając pow'órnie puhar „naro-

dów”.
A gdy przyszia wiadomość, że na

pierwszym odciniku trasy, pod Berli-

remi musiały przymusowo lądować

dwu nasze samoioty, że szanse Kar-

wińskiego zmalały. te rozpromienio-

me sukcesami Bajana twarze entuz-

jastėw zaczęły stawać się coraz bar”

dziej poważne.

Obecnie nie można powiedzieć

uic konkretnego, a powiedzieć nie

chwili. USS

Jesteśmy wobec wielkiej niewia-

domej. Ta właśnie niewiadoiwa wpły-

wa na szalone zaciekawienie. Można

zupełnie śmiało powiedzieć, że nie

mieliśmy jeszcze nigdy tak wspania”

lej, a tak populariej imprezy sponto”

wej, jak Challange.
Nowoczesność przepisów, a i spo

sób rywalizacji porywa nas, budząc

| ogólny zachwyt, ten właśnie za”

chwyt powinien przerodzić się w sil:

ny wybuch radości,

Ambicją lotnika polskiego jest

„wycięstwo nad Niemcami, bo kogoż

mamy najbardziei się obawiać,Czesi

chociaż stortują dosyć licznie, jed-

uak nie są zdaje się zbyt groźnymi

przeciwnikami, Włosi w sposób dy”
plomatyczny wycofali się.  Powie-

działem dyplomatyczny, słowo to

warto może zamienić faktycznie sło-

wem politycznie, bo kto może uwie-

rzyć, że Włosi nie posiadają silnej

eumji lotniczej, z której nie potrafi-

by wyłonić kilku zdolnych zawod”

sików.

Szkoda wielka, że w Chalange'u
nie bierze udziału Anglja, która star

tem swoim mogiaby obudzić kolosal:

ne zacielkawienie..
Co do Anglji, to rzecz przedsta-

wia się najprawciopodobniej w ten

sposób, że nie chce brać udziału w

„mprezach, które nie posiadały u-
przednio skrystalizowanej organiza

cii, Chodzi w danym wypadku o za-
ułanie. Anglicy kładą na to ogromny

nacisk.
Nieulega jednik najmniejszej wąt

pliwości, że z roku na rok Challange
cieszyć się będzie coraz  większem
„owodzeniem, a z chwilą zmiany for-
my ulegać będzie órwnież źmianie i

treść.

Obserwując objawy zainteresowa

nia tegorocznemi zawodami, może-
sry zupełnie śmiało powiedzieć, że

Challange jest piękną drogą do wspa

riałej sławy, która prowadzi przez
szereg kolosalnych wysiłków nietyl-
ko fizycznych, ale i psychicznych.

Ciągnie się p'zed nami nieskoń-
czenie długa wstęga szarej drogi.

Kamienie brukcwanej szosy wyda-
żą nam się o wiele twardsze,niżzwy-
kle, a padający deszcz staje się O“
brzydliwym natręiem. ©

Natręt nie chce ani przez chwilę
wypuścić z pod swojej okropnej opie
ki walczących o mistrzowstwo Pol-
ski maratończyikow.

Słowo maraton posiada w sobie
dużo powagi. Maraton jest biegiem,
który wymaga egzaminu nietylko si-
ły fizycznej, ale również egzaminu
woli i charakteru.

Słowo maratoa dzwięczy, jak pró
ba szlachetnej monety — rzucona na
płytę szarego marmuru.

Bieg na 42 k!m. i 200 mtr. nie
znajduje, mojem zdaniem, żadnego
porównania i od„owiednika w innej
akiejś gałęzi sportu, czy konkuren-

cjii sportowej rywalizacji.

Maraton jest imprezą, budzącą
szacunek i uznanie. Nic też dziwne-
go, że wybiegających ze stantu ma-

 

teljeton Makuszyńskiego, który, że”!

aj

Dziś cała Polska, jak długa i sze”,

będzie można aż do ostatniej niemal | p
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Ślady maratończyków.

Nic też dziwwego, że wciąż żyje
między nami Franciszek Żwirko, że
pamięć o nim staje się coraz potęż”
niejsza,

| Teraz wlašnie wynik
może najbardziej oceniany.

Žwurki jest
Wyol-

nego raidu sportowego, liczącego ko|przymia się on do czynu bohaterskie|
go. Niema w Polsce dziś człowieka,
który nie pragnąłby z głębi serca, by
rekord Żwirki został powtórzony.

Pobity on nie będzie, bo pobić go
mógłby tylko sam Żwirko, który stał
się poprostu sympolem każdego pol-
skiego zawodnika walczącego w Cha

ilange'u,
Wie o tem wszystkiem doskonale

nasza młodzież szkolna, wiedzą o|

SEK TLai aAkP mi ii

Jerzy Keppei (A, Z. S.+

ti
: Mistrz wioślanski Łotwy, Jerzy

Keppel z A.Z,S. wileńskiego, starto-

wał wczoraj w regatach wioślanskich

| w Warszawie, zwyciężając na Wiśle
| w dwuch biegach jedynek,
| Zwycięstwa te potwierdzają wy”
| soki poziom sporiowy Keppla, który

| Kolejarze wiieńscy zwyci

DZIENNIK MILENSKI

tych rzeczach starsi, wie *obotnik,
wieśniak, wie prawie każda prze”
kupka siedząca z koszykiem na ulicy
że egzamin jaki obecnie zdają w ро-
wietrzu nasi lotaicy jest egzaminem
całego narodu.

Za kilka dni uczęstnicy Chalian-
"ga będą w Wiinie. Będą oni tylko
| gośćmi na Porubanku. :

Przlecą tak, jak przylatują stada
bocianów, by zatrzymać się na parę
chwil, nabrać sił i lecić dalej.

Lotnicy będą w Wilnie w piątek
około południa. Lotnisko zostanie

otwarte od godz, 10 min. 30, a komi-
sja sędziowska czynna będzie przez
cały czas aż do soboty włącznie.

) zwyciężył na Wiśle.
iest talentem sportowym.

| Bieg czwórek wygrała osadą Gro-

cna, W) szeregu innych biegach
zwyciężyli wioślerze Wisiy, wzglę-
mie Warsz. Tow. Wiośl.

Kilka biegów odbyło się walko-
werami.

 

ežyli
w Stanisławowie.

W] zawodach kolejowych w Sta-,

wisławowie kolejarze wileńscy od-

jieśli szereg pięknych suscesów.
Sidorowicz wygrał bieg na 3 tys.

ratr, — 9 min. 25,4 sek,

Żyliński wygrał bieg na 100 mtr.
-— 11, 4, a Szczerbicki zwyciężył w
skoku wdal — 6.49.

Wilno zwyciężyło również
ształecie 4X100 mtr. — 46,3 sek,

w

Bomański (Strzelec) zwyciężył na Koie.

Odbyły się wczoraj ma szosie

środzieńskiej wyścigi kolarskie pod
hasłem „szukamy olimpijczyka”,

Wyścigi, organizowane przez

Ośrodkiem W. F., zgromadziły na

biegu 10 km, 21 zawodnikow.
zajęcie

trza Wil-
przez

| starcie
|  Sensacją wyścigu jest
| trzeciego miejsca przez mis
|va Jasińskiego a szóstego
Andrukowicza.

Pięciobój o mistrzostwo Wilna
zakończył się nieoczekiwaną po-

rażką Wieczorsa
został przez Żardzina.

Wieczorek  mial
mięśnie ręki i przekroczył,
zawsze, kiika st.qków wdal.

Wyniki techniczne są następują”
ce: rzut oszczepem 1) Zieniewicz
52.39, 2) Żardzir 50.49, 3) Wieczorek
41,19, 4) Sadowski 45.37.
Skok wdal 1) Żardzin 6.59, 2) Wie-

czorek 6,49, 3) Sadowski 6.16,5, 4)
Žieniewicz 5.88.

Bieg 200 mir. 1) Żardzin 23,2, 2)

nadciągnięte
jak

Mają 23 b. m. odnowić się sto-
sumki sportowe w lekkiejatletyce
między Wilnem, a Białymstukiem.

Zdaje się, że dojdzie juz naresz-
cie do porozumienia i reprezentacja
Białegostoku przyjedzie do nas.

Mecz z Białymstokiem będzie

wach Białegostoku startować będzie

dwuch mistrzów Polski, a to Kuchar
ski i Luckhaus Dwaj ci zawodnicy
są obecnie w Poisce bezkonkuren-

cyjni.

Wspomnieć wianto, że ostatni
mecz Wilno przegrało z Bialymsto-
kiem wskutek dyskwalifikacji szta-
iety wileńskiej. Podobna historja
przytrafiła się sziałecie Bialegosto-
ku, która padła ofiarą dyskwalifika-
cji w Wilnie, a dzięki temu wygrało
Wilno.

Jeżeli chodzi o rok ubiegły, to z 
ale uroczyste, jzkieś oficjalne mil-
czenie. 3

Ta dziwna powaga, towarzysząca
biegowi maratońskiemu, przeistacza
się po przeszło dwuch godzinach w
szczery entuzjazn:, który wybucha
„alk granat, rzucor:y na fale spokojnie
drzemiącego jezicra,

Zaniepokojone tale wody niosą
echa pięknego wypadku.

Wiadomość o maratonie pędzi z
ust do ust, a każdy maraton ma swo-
ich bohaterów, ale ma również i ma-
„uderów, którzy zmęczonym kro-
«iem biegną daleko za tym, którego
skronie wieńczy liść iaurowy.

Są to strasznie dziwni, a poczciwi

"udzie. Przeżyłem dwa już maratony.

«tóry pokonany,

nieladą sensacją sportową, bo w bar |

Wyniki techniczne są mastępu-
„jące: 1) Domański (Strzelec) 15 min.
15,4 sek.; 2) larasow (Strzelec)
„519,4; 3) Jasiński (Ognisko) 15.27,2;
4) Kalinowski (Ognisko) 15.35,6;
F) Łuszczewski (Ognisko); 6) Andru-

kowicz (W. T. € 1 M.); 7) Jurgile-
wicz (Strzelec); £) Tuczyno (W. T.
С. 1 M; 9) Staniel (W. T. C. i M.);
10) Strychasz.

Organizacja zawodów b. dobra.

Zardzin |mistrzem Wilna.
Zieniewicz 24,8.

, Rzut dyskiem ij /ieniewicz 36.86,
2) Żardzin 36.29 3; Wieczorek 35.71,
4) Sadowski 35,11.

Bieg 1500 mir. 1) Wieczorek
5.54,2, 2) Sadowski 5,12,5, 3)Żandzin,

Żieniewicz wycołał się,
W. punktacji ogólnej zwyciężył

Żardzin Pocztowe P, W. 3491,365
pkt. 2) Wieczorek 3395,375, 3) Sa-
dowski 3182,62C

Zawody były przeprowadzone
bardzo sprawnie przez O. Z. L. A.

Żardzin i Weiczorek mają star”
tować 30 b. m. na mistrzostwach

Sadowski 23,4, 5) Mlieczorek 24, 4)| Polski w pięcioboju w Katowicach. :u' żywej gazetsi, powiedzieć trze”

Przed meczem z Białymstokiem.
, Białymstokiem niamy rewanz, gdyż
naz wygraliśmy, a raz przegraliśmy.

Low tym roku wygrać będzie bar-
dzo trudno, W! barwach naszego mia
sta startować przecież będzie kilku

| czołowych zawodników, jak Woj
' dkiewicz, Sidorowicz i chyba Szczer”,
bicki, który przy,ęty został do Cen-

| tralnego Instytutu Wychowania Fi
zycznego.

Reprezentacja Wilną będzie więc
bardzo osłabiona. Wywalczenie wy-
miku o małej różaicy w punktach u-
ważać będzie można za wynik zasz-
czytny.

Najciekawiej cczywiście powinny
wypaść jak zwykle biegi i skok wdal,

Wi tych dniach oczekiwać trzeba
(pismą z Białegostoku, który powir
nien potwierdzić swoją zgodę na ro-
zegranie meczu w oznaczonym wyżej
lerminie,

 

DALSZY CIĄG WIADOMOŚCI SPORTOWYCH NA STRONIE 2-ej.

znajdą się spadkobiercy ich wielkich
idei sportowych. Spadkobiercy ci z
roku na rok przechowują cenioną w
sporcie tradycję.

Sport w Polsce jest jeszcze bar-
dzo młody, a wszystkiego mieliśmy
tylko 10 maratonów rozegrywanych
ma szosach, drogach leśnych i goś-
rińcach polnych.

Sunie się przed nami ta krótka,

a bogata  historja gigantycznych

walk.
Jeden z pierwszych maratonów

zakończył się przepięknym zwycię*
stwem ś. p. Freyra, kitóry stał się

odrazu czołowyni sportowcem Pol-
ski a gdyby nie pszedwczesna śmierć
'ego, to niewątpiiwie byłby on jesz-
cze przez długie lata rekordzistą.

Rekord Polski w maratonie nale-
żący od Freyra został zmazany z kar-
ty rekordów w Wilnie, Wykreślony Dwa razy obserwowałem walkę na

szosie i jestem pełen zachwytu.

Ludźmi tymi kieruje jakaś pie-

kielna siła, która nie daje się wyra”

pić żadną inną, jak tylko siłą ambicji

sportowej.

Przestaje istnieć zmęczenie, a
walka jest tak piekna i tak szlachet- |

\ ratończyków żegna grobowe, zimne, na, że grecy nigdy chyba nie śnili, že

on został temper: biegu Garncarza,
który w roku ubiegłym w czasie
wspaniałej wrześniowej pogody za”
płysnął swoim talentem,

Wynik, wynoszący 2 godz. 49 m.
* 13 sek. w porównaniu z rekordami
swiatowemi jest nikłym wysiłkiem,
ale zwykłemu  śmiertelnikowi czas
!69 minut imponuje. Kilometr prze”

 

- młodzieży akademickiej,
irzebuje pewnych wzruszeń „arty”)

| gorzej od: deklamacji. Pp. Hołownia,

Zainteresowuje zapewne

Bo 0 = 2)22

WSZYSCY NA PORUBANEK.
każde- nikarze otrzymają pierwszy raz spec dać swoje dokumenty zawodnicze,

„go sam wygląd iotniska na Poruban- -alnie przygotowaną lożę, w której: +0 odnotowaniu godziny przylotu po
ku i program przybywania zawodni*
ków.

Lotnisko zmieni się do piątku w

| sposób trudny do poznania. |
| Obecnie budują się trybuny dla.
publiczności, rozbijane są namioty,!
słowem przygotowania są w pełnym
toku, a wiedzieć trzeba, że organiza-
torzy spodziewa;ą się przybycia na
'otnisko około 20 tysięcy widzów.
"Wystarczy powiedzieć, że  szikoły
średnie i powszechne zarezerwowa-

ly dla siebie 10 tysiący miejsc.
Dla zaproszorych gości będą ©-

<zywiście miejsca siedzące, a dzien-

WARSZAWA. Przegraliśmy jesz-
cze jeden mecz międzypaństwowy.
Spotkanie z Niemcami zakończyło
się smutnym wynikiem 5:2 ną ko-
rzyść gości, którzy wczoraj w War-

szawie rozgromili naszą jedynastkę,
chociaż ta dała z siebie prawie
wszystko, by uzyskać wynik hono-
rowy. : РИ

Na mistrzostwach lekkoatletycz-
wych w Turynie Kusociński przegrał

Kucharski na 800 mtr. zajął 6-te

— 1 min/ 53,4 sek. Zwyciężył Sza-

«REGATY
Pod nazwą regaty humoru“ zo”

stała zorganizowana w A. Ź. 5. žy-
wia gazetka,

nam z jednej strony odiegie czasy

braci akademickiej, która w sposób
dowcipny za czasów Hałaburdy i
bBohdziewicza organizowała częste
występy uzdolnionych ludzi, a z dru-
giej strony „regaty humoru” wpro*
wadziły nas w tok pracy i stosun-
ków, panujących obecnie na przy”
stan A. £. 5, która przezyła nie-
jedno przesilenie.

Żywa gazetka jest wyrazem

| twonczej pracy miodzieży, która w
ten sposób stwarzą sobie miie chwi-

'je urozmaicenia, uwypukiając nie-

| które takty z życia,

| Fomijając treść i samą wartość
| artystyczną tego czy innego „nume-

 
ba, że jest ona spójnią zycia towa”
rzyskiego, a coż dopiero mówić o

która po

stycznych”.

Bardzo dobrze zrobiono, że na
wstępie  zaśpiewano = Gaudeamus,
Wprowadziło to właściwy nastrój,
«tóry towarzyszył cały czas, a ga-

' zetka trwała koło 3 godzin.
Zanim przystąpimy do właściwej

oceny gazetki, zwrócimy uwagę na
zywołność A. Z. S, który wchodzi
jak widzimy w ckres renesansu.

A. Z. S$, zaczyna się odradzać,
Zmienili się ludzie, zmieniły się po”

cządki, a wszystkie te zmiany, mam
wrażenie, wypadły A. Z. S-owi na
korzyść. Znajdu,e się on na dobrej
drodze, a przecież rok temu powie”
dzieć o A. Z. S. tego nie mogliśmy.
A. Z. S. był o.śanizacją podupada-
jącą, jak obecnie Wil. T W.

Przysziy młode siły, które pro-
wadzić będą organizację akademi-
cką do krainy pięknej przyszłości, 
ciętnie biec trzeka 4 minuty, a tego
sie każdy przecież potrafi dokonać,

Fenomenalny wysiłek maratoń-
czyka jest ceniony przez tych przy”
najmniej, którzy sami biegają, bo oni
wiedzą najlepiej, że maraton to wiel-
xie słowo, z ktorym żartować nie
warto. ł

Opowiadał mi jeden z naocznych
świadków, że w roku 1928 na IX
Igrzyskach olimpijskich w Amster-
Jamie, wówczos gdy w maratonie
zwyciężył El. Ouafi w: czasie 2 godz.
32 min, 54 sek., zdarzył się dziwny
-vypadek z jednym z zawodników
-vpadających na stadjon, na którym
przebiec trzeba tyło finiszowe koło.
Zawodnik ten, k'órego nazwiska nie
mamiętam, dostał obłędu, kręcąc się

w kółko. Maratończycy, wpadając
na mietę myślą tylko o jednej rozko-
szy — myślą oni o przerwaniu taś-
my, tu rodzi się w. ich sercu dziwna

| tragedja, którą trudno jest uspokoić.
|  Jakoby w okresie onganizowania
| zawodów w Rosji zmarło na trasie
maratonu dwuch biegaczy, którzy
mie mogli wpaść do bram miasta Ki-
jowa, Tempo byio podykiowane w
sposób morderczy, a słońce wyczer-

 

 

Kusociński przegrał w Turynie.

3000 mir., zajmując drugie miejsce, | 'aiejsce wynikiem 14 mli, 54 cm.
nając czas 14 min, 41 sek. Zwycię-| a Pławczyk 'w dziesięcioboju zajął
żył Rochard w czasie 14 min, 36 sek.| ::zecie miejsce.

siejsce, ale ustanowił rekord Polski| ;ęła 9-te miejsce.

 

vtora przypomniała!

 

  pało do reszty organizm człowieka.|

mieścić się będą stoły do pisania i te;
lefony jak dla zamiejscowej rozmo-|
wy, tak też i połączenia z Wilnem, a |
i z szefem prasy, który zędówić|
będzie w specjalnym namiocie, tuż|
przy finji lądowania na lotnisku.

Linja lądowania oznaczona jest
długim pasmem białego piótna. Sa-
moloty startować będą około trybun.

Na lotnisku zainstalowane będą

šigantofony, ktore mają imiormować
rgromadzonych widzów o przebiegu|
lądowania i startu samolotów.

Lotnicy obowiązani będą na przy
imusowym lądowaniu w Wilnie po-

(Telef. od własn. koresp.)

Kilka godzin przed meczem za-
szęły napływać na stadjon tysiączne
tiumy, które zapeiniły szczelnie sta-
djon Wojska Polckiego.

Pierwsi na boisko wbiegli piłka-
sze Niemiec, a pc chwili ukazali się

gracze w białych spodenkach i
amarantowych koszulach z orłami'
na piersiach. |

ko — 1 min. 52 sek.
Luckhaus w tró'skoku zajął 4

W ogólnej punktacji Polska za-

HUMORU».
Żywa gazetka A. Z. S. jest włar

śnie niezbitym dowodem żywotności
orgamzacyjnej.

Pomyst zorganizowania żywej
gazetki jest doskonaiy, a iliicjatoro"

wi, p. Łieniewiczywi, należą się sio-

wa uznania, а
MWiprawdzie co do samej treści i co

do tormy bytoby dużo zastrzeżeń,
ale, jak ną pierwszy raz, bądźmy

wizględni i przykiaśnijmy organiza”
torom. я T,

Treść ukiadał p. E. Zieniewicz.
Piosenki są dźwięczne, aioryzmy —

iekkie, a monologi — pierwszorzęd-

ne, Najbardzie; podobał mi się mo*

uolog ojca z synem. Dobrze wypadiy
iównież bajki. byio także kilka nie-

złych i utrzymanych w dobrym tonie

„kawałów sportowych.
Świetnie wypadła Józefoweczka,

która znalazła się na przystani. Spo-

strzeżenia zosiasy tratnie uchwy-

one,

Śpiewy przecstawiały się nieco

ivwiatkowski i Żieniewicz stanowili
źle zgrany zespół, który zbierał jed-
nak dość liczne krawa.

Zawiodły zupełnie gitary, które,

raówiąc szczerze, były najsłabszą

częścią gazetki,

Na zakończenie kilka uwag. War-
ito może A. Z. 5 'owi postarać się o

„organizowanie żywej gazetki nie-

tylko o A. Z. S, ale wogóle o spor”

cie wileńskim. Mam wrażenie, że

sniałoby to powodzenie. Trzeba tyl-

iko oczywiście zwiększyć siły arty”

wiyczne, a p. Zieniewicz mógłby do"

1konale ułożyć teksty, Unikać trze”

da powtarzania s:ę, a program żywej

gazetki nie powiaien przeciągać się

kio 3 godzin, ktrre mogą znurzyć

ssuchacza, i `

szezególny zawodnik będzie mógł
startować do Waiszawy.

Fachowcy twierdzą, że w Wilnie
każdy z lotników zabawi około 5 mi-
nut, a może i dłużej,

Wstęp na lotnisko będzie oczy”
wiście płatny, Ceny wstępu są pro-
pagandowe, bo wyniosą tylko 25 gr.
i 50 gr. 4
A więc wszyscy w: piątek idźmy

na Porubanek, by lotnicy nasi wie”
dzieli, że nie są odosobnieni, że na
wynik walki czeka cała Polska.

Jarwan.

 

 

Niemcy — Polska 5:2 (i:1)
Wilimowski i Pazurek zdobyli bramki. 40 tys. widzów na stadjonie

Drużyna Polski grała w następu-

jącym składzie: Fontowicz, Bułanow,

Martyna, Mysiak, Kotlarczyk l, Ko-

tlarczyk II, Wiedarz, Wilimowski,

Nawrot (po przerwie Ciszewski),
Pazurek i Riesner.

Niemcy zaś grali w_ najsilniej

szym! składzie, na jaki ich było stać,

gdyż po zeszłorocznym meczu, wy”

granym z trudem 1:0, byli przygoto”
wani na bardzo zawziętą walkę.

Mecz, chociaż był nadzwyczaj

interesujący i poxiniecający, nie stał

jednak na wysokim poziomie tech-

nicznym. Nie był to koncert grany

przez mistrzów.
Publiczność, zgromadzona w ilości

40 przeszło tysięcy widzów, do

ostatniej niemai chwili nie wiedzia-

ła, jaki będzie ostatecznie wynik

meczu, gdyż de przerwy wynik był

1:1, a po zmianie stron do 22 min.

prowadzita Polska 2:1.

W. przeciągu ostatnich więc 23

minutach piłkarze Niemiec potrafili

zmienić wynik na swoją korzyść 2:2;

Pierwsza bramka stizelona zo”

stała przez Lecknera, grającego na

skrzydle. W. 27 minucieWilimowski

p:zy okrzykach tłumu wyrównał 1:1.

Po zmianie stron na boisko nie

wyszedł już k :ntuzjowany Nawrot.

Zastąpił go słaby Ciszewski, który

nie potrafił sprosiać zadaniu.

Po przerwie był moment, gdy

zdawało się, że mecz zakończy się

wspaniałym sukcesemi Polski, która

przez Pazurka zdobyła w 11 minucie

gry prowadzenie.
Stan 2:1 trwał stosunkowo krót-

go, bo oto w pewnej chwili Niemcy

zaczęli macierać coraz silniej na

Lramkę Polski.
Sedzia za rękę Bulanowa pody-

ktowai strza! karny, a potem wpa”

dły do siatki jeszcze trzy piłki, co

w końcu wyraziło się stosunkiem 5:2.

Niemcy doskorale grali wostat*

riim kwadransie wówczas, gdy na”

szym nie chciało się biegać po piłkę.

Wykazali oni, że mecze wygrywa

się przeważnie w ostatnich minu*

jach, że trzeba umieć rozkładać do:

brze siły.
Z żywy naszej trudno kogoś

wyróżnić, Chyba tylko Wilimow-

kiego, Mysiaka i Martynę, ktėry

zbyt często padał na rozmokłe po

deszczu boisko. gdyż w czasie me”

czu padał deszcz który, nie odstra*

szył jednak widzów.

U Niemców świetnie grałSzepan,

iktóry był wciąż przy piłce. Nieźle

również grał prawy obrońca Janes.

Publiczność nieco może rozcza”

+owała się, bo liczyła częściowo na

zwycięstwo swoich piłkarzy.

Po meczu wydano wieczorem

bankiet na cześć piłkarzy Niemiec.

W. czasie bankietu wygłoszono sze-

'eg oficjalnych przemówień. Czekamy więc na następny „nu*

mer' żywej gazełki, , &

Maratończycy przeżywają nie-

jedną tragedję, którą wyciska im nie

raz łzy rozpaczy.
Chce się biec, a nie można. Or”

ganizm doskonale pracuje, tylko ta

gedna mała bagatelka przeszkadza

okropnie. Pantofie natarły nogę. Są

czy się strumieniem knew, ale mara”

tóńczyk biegnie dalej, mijają go na

czosie rywale. Niczem się nie przej”:

"muje — biegnie dalej — bo chce

skończyć bieg, a jak skończył, to

cieszy się, że wykazał dużo silnej

woli i nie usiądi do kuszącego auta

sanitarnego, Iklėre opatrzyłoby mu

obrzękniętą ranę, a i znalazłoby się

«oś orzeźwiającego do wypicia.

Kilometry ciągną się jak nici z

ułębka, którego wielkość jest nie-

znana. Pierwsze punkty kontrolne

mijają szybko, a gdy nadchodzi pół-

metek, to nikt z nich nie chce ani

jeść, ani pić. Pragnienie gasi się ki-

saetrami. Walike syci się tempem.

W) starożytnei Grecji, gay biega-
no dookoła Aten, były zapewne po”

dvobne obrazki sportowe. Maraton
ma więc dużo wspólnego z igrzyska”
mi minionych stuleci.

Rodzi się trudny do opisania sło”
wami nastrój sportowy, |. \

 

Moment prže:ywania taśmy jest

chwiłą wżerającą się głęboko w pa”

mięć, to chwila, o której długo się

pamięta, a zmęczone twarze mi-

strzów maratonu posiadają w swych

oczach dużo zadowolenia.

Oczy maratończyków mówią z

jednej strony o pokonaniu wielkie”

go, zdawałoby się, nadludzkiego wy”

siłku, a z drugiej strony mówią one

o dziwnem jakiemś zadowoleniu.

Cieszą się biegacze, a i cieszą się

razem z nimi pubiczność, która,jak

to było ostatni raz w Wilnie, zapom”

miała zdawałoby się na chwilę o pa”

dającym deszczu, największym, ale

pokonanym wrogu. maratonu.

Dziś trasa maratonu jest zupeł-

mie sucha. Są jednak na niej świeże

jeszcze ślady maratończyków, które

jutro zostaną zatarte śladami innych

ludzi, idących załatwiać interesy ży”

cia.
Ślady maratonu 1934 roku zginą,

ak zginęły ślady wszystkich po”

przednich maratonów, o których о-

powiadają nam czasami echa przesz”

łości. Jary 
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KRONIKA.
źamknięcie Targów Futrzarskich.

W, dniu wczorajszym zostały
zamiknięte I Targi Futrzarskie,

Plon targów Lył zupełnie dobry|
i wystawcy są naogół zadowoleni z

przeprowadzonych tranzakcyj, doko-

tanych na ogólną sumę zgorą 300

tys. złotych.

DYŻURY APTEK.
Dzis w mocy dyżurują następujące

apteki:
Jundzilia P. — ul. Mickiewicza Мг. 25

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Łiisudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83]; Narbutta — ul. S-to Jaa-
ska; Sokołowskiego — ul. lyzenhiu-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Sni-
piszek.

dozo-Fontez, pioiesor uniwersytetu
w Rio de Janeiro i dr. Vailis Souto,
dyrektor sanatorjum przeciwgruźli-
czego w Rio de Janeiro. Obaj ucze”
ni byli delegatami na zjazd między-
narodowy przeciwgruźliczy, jaki od
vył się w Warszawie.

Uczeni brazylijscy przybyli do

Wilna w celu w:zytowania Rektora
1 Uniwersytetu Steiana Batorego,
którego proiesorem honorowym jest
prof, Cardozo-Fortez,

Dziś odbyć się ma uroczyste >
przyjęcie Brazylijczyków w Uniwer-

sytecie S, B. przez Rektora i senat.
prof. Cardozo-Fontez dziękować ma
za nadanie mu tytułu doktora hono-
1is causa. i

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

Nadzwyczajne posiedzenie
WiL Tow. Lekaiskiego. 7 powodu
przyjazdu profesora Antonjusza Car-
dozo Fontesa i ć-ra Valois Sonto z
Rio de Janeiro wszyscy pp. lekarze
uprzejmie są proszeni o przybycie na
nadzwyczajne posiedzenie Tow.
Lek., które odbędzie się dziś w po*
niedziałek od 8 do 9 wieczorem we
własnym lokalu Towarzystwa Zam-
kowa 24.
Porządek dzienny: 1. Powitanie le-

karzy brazylijskich. 2. Odczyt prof.
Fontesa o wieiopostaciowości za”
razka gruźliczego.

Po posiedzeniu 0 godz, 9 wiecz.
odbędzie się pożegnalna kolacja w
hotelu Georgesa, na którą zgłosić
się można na posiedzeniu.

SPRAWY KOLEJOWE.
—Otwarcie linji druskienickiej,

Nowobudująca się linja kolejowa
Druskieniki Dworzec — Druskieniki

 

 

Następne targi również odbędą
, się w Wilnie,

Według prowizorycznych danych
w ciągu okresu Targów Futrzarskich
wystawę zwiedzito przeszio 50 tys.
osób.

Zdrój zostanie oddana do użytku
publicznego w pierwszych dniach
października r. b. Otwarcie nowo-
wybudowanego odcinka nastąpi oko”,
ło 28 b. m, Otwarcia linji dokona
zninister komiunikacji Butkiewicz w
iowarzystwie ministra Kościałkow-
skiego, wyższych urzędników mini-

7MiASTA.! sterstwa komunikacji oraz wojewo-

— Uczeni brazylijscy w Wilnie,| ów białostockiego Pasławskiego i

Bawią w Wilnie pp. Antonio Car"|
wileńskiego Jaszczołta. Na otwarcie

knji z Wilna udaje się dyrektor

r, K. P. mż. Falkowski oraz wy:

sieczka dziennikarzy wileńskich.

SPRAWY SZKOLNE.
+ — Gimnazjum @а dorosłych
im. ks. Piotra >kargl w Wuinie,
ul. Ludwisarska1, iuumanistyczno-

koedukacyjne z oddziałem matema
tyczno-przyrodniczym przyjmuje za-
pisy uczniów (uczenic od lat 18 na
rok sżkolny 1934 35 do klas: V, VI.
VII i VIll.

_ Egzamin państwowy z sześciu
klss oraz egzamin dojrzałości przy
gimnazjum.

Kancelarja czynna „codziennie,
do godz. 16 do 19,30.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Spadek bezrobocia na pro-

wincji. MW powiatach woj. wileńskie-
go w porównaniu z ostatniemi dwo-
„aa miesiącami bezrobocie zmniej-

szyło się o 760 osób. .W! samym po”
wiecie wileńsko-trockim stan bezro”
bocia procentowo jest mniejszy o
30—40 proc., niż to miało miejsce
przed paru miesiącami,

RÓŻNE.
— Zarząd herbaciarni dla bezrobotnej

inteligencji uprzejmie dziękuje za złożone
na rzecz instytucji ofiary w pieniądzach:
Bankowi Ziemskiem1 50 zł, Tow. Popiera-
ma Pracy Społeczn. im. Montwiłłów 200 zł.,
p. M. K, 3 zł. p. Daszkiewiczownie 5 zł.
g. Jadwidze Jankowskiej 50 gr. p. N.N. 5
zł, p. X. 3 zł, p. Burhardtowej 3 zł, p.
Smurzewskiej 3 zł., p. Kalksztejnowej 6 zł.
p. Wasilewskiemu 5 zł.

Za ofiary w książkach: prof. Jasińskie-

mu, p. Z. D, p. W. S, p. Oldze Dowgialto-
wej, p. Stefanji Wołodźkowej, p. Bobrow-
skiemu, Bezimiennie, Spółce Akcyjnej „Pa-
pier” za karty na kaiiotekę do bibljoteczki.

Za ofiary w produktach: p. Dmochow-
skiej, p. Ewie Wanxowiczowej, p. Lubań- skiej, p. Sielskiej,

BURZA
Honorowe bil, nieważne.

LAN)

REWJA

Z powedu wielkiego powodzenia jeszcze dziś. Nieodwolalnie estate! dzień Ceny od 25 gr.

Najweselszy sukces
komedji francuskiej «PAPRYKA»
Ка 210%а Rączka*—komedja detektywistyczne,
JUTRO OTWARCIE SEZONU. — Najlepszy |

Irena Grzybowska, Wł. Orsza-Bejarski.

nie:A

 
OTWARCIE SEZONU! UROCZYSTA PREMJERA! Największa erotyczna rewelacja prod. Sowieckiej 1934 r.

w-g słyn. areydzieła Ostrowskiego „GROZA* w wyk. Artystów
Moskiewsk. teatru artys

UWAGA. Nad program: WIELKA RE
Placu Czerwonym w Kremlu Mosk. w obeen rządu Z. S. s. R.

JA MAJÓWCE'—obrazek rodzajowy, „SOŃ-
„Szpital warjatów* — oper'tka w 1 akcie.

najweselszy film z HENRY GARATEM

„NIE BĘDZIESZ KURTYZANĄ*"
Na scenie: „Komedje e człow eku który redagował gazetę rolniczą”, światowej sławy

pisarza Marka Twalna. Br. Borski, Zygmunt Winter, St. Janowski,
„COLOMBINA“

Tańce i ewolueja Italjzne<Carneri.

DZIŁNNIK MILENSKI

Teatr | muzyka |
— Miejski teatr letni w ogrodzie Po-;

Bernardyńskim, Dziś o g. 8.30 w. po cenach;
„propagandowych po raz ostatni doskonała |

komedja wiedeńska p. t. „Gotówka”, w któ-
rej w sposób dowcipny i arcywesoły przed-

stawiony jest kryzys doby obecnej, W wy-
konaniu udział biorą pp.: E. Ściborowa, A.
Łodziński, W. Neubelt, M, Bielecki, W.
Scibor (zarazem reżyser sztuki), J. Budzyń-
ski i inni.

Jutro o godz. $ m. 30 wiecz. „Dama
w bieli”,

— Teatr muzyczny „Lutnia* — Wy-
stępy Janiny Kulczyckiej, „Oriow* — po

| cenach propagandowych. Wobec wielkiego

| powdozenia dziś ukoże się raz jeszcze re-

rordowa operetka „Crłow” z J. Kulczycką

K. Dembowskim na czele zespołu arty-

tycznego. Będzie to 31-sze przedstawienie

tej efektownej i meludyjnej operetki. Ceny'

propagandowe.
„Księżniczka Cyrkówka* w

Najbliższą premjerą Teatru muzycznego

„Lutnia“ będzie słyana operetka Kalmana

„Księżniczka Cyrkówka” w opracowaniu

reżyserskiem Michała Tatrzanskiego. Ope-

retka ta ukaże się w nowej oryginalnej in-

s enizacji i całkowicie nowej wystawie.

— Jedyny występ Hanki Ordonówny
w „Lutni*, Niezrownana pieśniarka Hanka

Ordonówna wystąpi w Wilnie raz jeden

tylko w piątek naibliższy, 14 b. m. Ww pro-

gramie najpiękniejsze piosenki z jej boga-

tego repertuaru, Od dnia dzisiejszego kasa

„Lutni“,

„ieatru „Lutnia” rozpoczyna sprzedaż bile-

tów na ten interesu,ący występ.

Polskie Radjo Wiinoj
Poniedziałek, dnia 10 września 1934.

6,45: Pieśń, Muzyka, Gimnastyka, Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań

Dimu. 7.40: Zapowiedź programu w wyk.

„Wesołej Trójki”, 7.50: Pogad. strażacka.

11.57: Czas. 12.05: Progr. dzienny. 12.10:

Koncert. 13,00: Dzien. poł. 13,05: Muzyka

niszpańska (płyty). 15.30: Wiad. o ekspor-

cie. 15.35 Codz. odc pow. 15,45: Muzyka

iudowa. 16.45: Lekcja języka niem, 17.00:

Recital fortep. 17.25: Skrzynka pocztowa

Nr. 314. 17.35: AA djabelska

(płyty). 17.50: „Opieka nad potomstwem u

Ya — odczyt wygł. dr. M. Siedlecki.

18.00: Koncert reklamowy. 18,15: Koncert

kameralny. 18.45: Aud. dla dzieci. 19.25:

Aktualja. 19.30: Feljeton. 19.45: Progr. na

wtorek. 19.50: Wiad sport. 19.55: Wil.

wiad sport. 20.00: Piosenki w wyk. Hanki

Ordonówny. 20.30: Muzyka lekka (płyty).

20.45: Dzien. wiecz. «0.55: Jak pracujemy w

Polsce. 21.00: Koncert popularny. 21.45;

„Najżywotniejsze hypotezy naukowe" —

wyśł. dr. Chajfec. 22.00: Pogad. „muz. prof.

M. Józefowicza. 22.15: „Jesienią* — aud,

muzyczna w układzie A. Koncewicza. 23,00:

Kom. o Turnieju lotn. 23.05: Wiad. meteor.

23.10: Muzyka tan.

Z ZA KOTAR STUDJO,
Najżywotniejsze hipotezy naukowe 3

Żyjemy wśród oceanu zjawisk, w obli-

czu których zwycięska myśl ludzka nigdy

nie kapituluje. Aby. je wszystkie wyjaśnić,

zmuszeni jesteśmy do ustalenia hipotez, lub

praw, opartych na spostrzeżeniach, faktach,

doświadczeniach w ten sposób, aby raz przy

jęte obejmowały zjawiska niesprawdzone

jeszcze doświadczaliie, ale  podpadające

pod kategorję danej hipotezy. Hipotezy na- 4

ukowe ridzą .się, dojrzewają, starzeją i u-

mierają, a nieliczne *ylko mogą się poszczy-

cić dłuższym żywotera, O tych właśnie, naj-
żywotniejszych opowie przez radjo w po-

wiedziałek (10.IX.) o godz. 21.45 dr. Witold

Chajfec.
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JA SPORTOWA na

Poez o 4-ej ost. seans 10.20.

Irena do Zilehy I Rene Lefsbyre. Na ste-

Adam Daa), Zdzisław Elwicki,
operetka W. Rapackiego. —

 

„ostatni Atoman
wona Armja i Biała Gwardja.
do swej ofiary,

  

IAIGNON 5. EBERHART 66)

Biała Papuga.
(P.zeki.a autoryzowuny z angielskiego).

Zapanowała chwila milczenia, w trakcie któwej miljoner zebrał się

w sobie do nowego wybuchu, Wiedząc to, co wiedziałem, byiem dum'

my z Sue. Stała sobie przed nim z wojowniczą miną i atakowała zręcz-

nie kobiczemi sztuczkami, nie mając do dyspozycji an: jednego działa

ciężkiego kalibru. Atak był kobiecym sposobem walki, Obronićby się

nie potrafia, Z megi punktu widzenia, bo przecież wiedziałem, że wal-

czyła próźnemi rękemu, zachowywała się nadzywyczaj dzielnie. Na

i wdzęcznie, i

—Czy mam przez to rozumieć — odparł Francis — że mi nie ufasz?

— Och, cóż znowu?! Coż anowu?! — zaśmiała się cicha 1 słodko,

aż się żachnął, a ja zdumiałem się jej uroczej przew:otności, Wszystkie

kobiety są zdolne do takiej obiudy.
Mówiła dalej:
— Jak możesz tak mów:ć? Jakżebym mogła nie ułać bratu, który

przyjechai ofiarować mi miljony!
— Więc — rzekł miljoner, strzelając znów okiem w głąb: hallu,

gdzie, obejrzav.szy się szybko, zobaczyłem stojącą nieruchomo zielono-
oką Gretę — więc mi ufasz?

— Czemu nie? —odrzuciła wzruszając leciutko pięknemi ramiona-
mi, ten francuski gest ma to do siebie, że nie da się odparować żadnem
słowem, a doprowadza do bezsilnej pasji,

I nagle powiedziała coś niesłychanie dziwnego, -lecz głos jej za
brzmiał swobodnie i zwyczajnie. Przedtem jednak dotknęła mnie ocza-
mi, jakby celem upewnienia się, że słucham, Ale nie zdozumiałem z te-
śo nic. Patrząc na brata, rzekła monotonnie, nie Iładąc nacisku na
żadne słowo: : B

 

Mydawca, ALEKSANDER ZWIERZYNSKL |

OTWARCIE JESIENNEGO SEZONU. DZIS WIELKI ROSYJSKI FILM—awangardowy naj nowszy S(IKCES „SOWKINO“

AnnienkoG
Rząd K'ereńsklego. Rewolu ja bolszewicką, okrut e ekspedycje karne, miłość kate

paleraie opjum I in. Rosyjskie zabawy, tańce, śpiewy | muzyka. Nad program:

w Leningradzie" (50,000 zawodników w obecności przedstawicieli rządu. Wspantałe widoki Petersburga.

Bilety hono.owe | bszpłatne bezwzględnie nieważne. Początek o godzinie 2-ej.

 

1

w rcl. gł.
słynn! artyści
Pe rez pierwszy,na ekranie Czer

„Parada Sportowe  

Odjazd sokołów
z Wielkopolski.

> Kozłowska pozostaje w areszcie.
Podejrzana o zamordowanie no- są zdecydowane, czy mają ją zwol-

worodka i kradzież piewścionka F. nić, czy też przekazać władz-m le-

„ Wezorai po trzydniowym poby- Kozłowska, z Oszmiany, jeszcze po- karskim do zbadania, gdyż zdradza
cie opuściła Wilno liczna wycieczka zostaje w areszcie, gdyż władze nie' onu chorobę umysłową,
sokołów z Wielkopolskki.

Przed odjazdemi w godzinach ran- ;
nych w kościele św. Jana dla miłych

, gości odprawił Mezę św. oraz wygło-
sił piękne kazanie ks. mgr. Aleksan-,
der Mościcki. Fóźniej delegacja so-
kolstwa wielkopolskiego, na czele z
prezesem Wolskim, udała się na

cmentarz Rossa i złożyła na grobie
Obrońców Wilna piękny wieniec.

Następnie wszyscy sokoli przy*
iezdni i miejscowi zebrali się na
dworcu. Pożeśnanie było nadzwy*' często również
czaj serdeczne i u niejednego z gości
wywołało łzę rozczulenia, Wzrusze-
nie dosięgło zeritu w chwili, gdy
goście wsiadali do wagonów. Wów-
<zas nietylko wśród sokołów wileń-
„kich, ale i licznie zgromadzonej na;gi
peronie ludności, zerwała się burza

spontanicznych okrzyków na cześć
sokołów wielkopolskich,

Na zakończerie należy podkre-
šliė, że goście, odježdžając, opowia-

dali z wielkim zachwytem o Wilnie
i nadzwyczaj pięknych okolicach,
które szczególnie ich zaintereso-
wały.

 

Zimowe godziny
handlu w sklepach.

W sezonie zimowym utrzymane
»ędą ograniczenia godzin handlu w
sklepach, sprzedających owoce, sło-
dycze, wodę sodową i t. p. Począw”
szy od dnia 1 października owocar*
nie muszą być zamykane już o godz.
21, anie, jak dotąd, o godz. 23 w
okresie letnim Starostwa zwrócą
uwagę na ścisłe stosowanie tych
rrzepisów.

 

Hanka Crdonówna.
Niezrównana w swych interpretacjach

artystycznych, mistruyni piosenki nastrojo-
wej — Hanka Ordcnowna w dniu 10.IX, t. j.
w poniedziałek wvstąpi przed mikrofonem
wileńskim o godz. 20 00. Audycja ta transmi
towana będzie przez wszystkie rozgłośnie
Polskiego Radja.
Marja Barówna i Janina Tisserant w radjo.

| Poniedziałkowy program myzyczny mię
dzy innemi obejmuje występy dwóch arty-
stek, które zasługują na uwagę. I tak: o
godz. 17.00 szereś popularnych utworów
kompozytorów wspóiczesnych wykona na
fcrtepianie wybitnie utalentowana  piani-
stka Marja Barówna, zaś o godz. 21.00 będą
mogli radjosłuchacze usłyszeć mezzo-sopra-
nistkę, Janinę Tisserant, która odśpiewa
szereg pieśni pólskich.

„Jesienny lot w słońce”.
Dnia 10.IX. t. j. w poniedziałek o godz.

19.30 zabierze głos srzed mikrofonem war-
szawskim znany radjosłuchaczom z wielu u-
datnych feljetonów p. Bahdan Pawłowicz,
który mówić będzie o jesiennej wycieczce
w słońce. т (Ši

Zdemaskowanie | |
oszusta na Targach.

Na *Targach  Futrzarskich w
Wilnie wyróżniały się estetyczno-

, wał zazwyczaj

ścią dwa kioski z papierosami i tutką
mi. W jednym z kiosków przesiady-

tęgi mężczyzna, zaś
{ 3 ё ь 7
|w dnugim nędznie prezeniujący się
, włeściamin.

, sku włościanina, przyczem zabierał
| kasę, kont:olowai

i

j wych zaledwie na kilkadziesiąt zł.,|
| 195 zł. Sprawcę kradzieży w osobie A, So-

 

 

Właściciel pierwszego kiosku
przesiadywał w: kio-

sprzedaż i t. d.,'
słowem zdawało się, iż jest onwła-!

| Scicielem tych kiosków. |
Wczoraj niespodziewanie na tar-_
zgłosili się tunkcjonarjusze wy-

uziału śledczego, którzy zakwestjo-
nowali cały towar obu kiosków, przy :
czem zabrane wyroby tytoniowe od-
wiezione zostały do wydziału śled-
czego.
Jak się okazało, rzekomym wła-

ścicielem kioskćw był zawodowy
oszust, karany 4-letnim więzieniem.

Przed otwarcien: targów wynalazł
on w: Wilnie pewnego wloscianina,
będącego do tego stopnia naiwnym,
iż spieniężył swoje gospodarstwo
rolne z zabudowaniami, zaś pienią-
dze w:ęczył oszustowi ma rzekomy
świetny wspólny interes.

Ponieważ 'właścianin w końcu
spostrzegł, iż jest oszukiwany przez,
swego wspólnilkka, powiadomił poli-
cję, lecz było już zapóźno, gdyż
z towaru wartości około tysiąca
złotych, pozostało wyrobów tytonio-

które policja zakwestjonowała.
Wedłuś oświadczenia włościani-

va, wspólnik jego dawał często do|
podpisu różne kwity kasowe, które!
on podpisywał, nie zdając sobie!
sprawy, iż jest stale oszukiwany,!
śdyż kwity były stale fałszowane

!
'
!

KRONIKA POLICYJNA.
—Porachunki małżeńskie, Nie-

jaki Fr. Rydzewski, ze wsi Huluty,
gm. jodzkiej, po opuszczeniu żony,
zamieszkał w jednym z hoteli przy
ul. Sadowej 15. W dniu wczoraj-
szym do hotelu wdarła się była jego
żona Anna, która stoczyła zaciętą

walkę z mężem, przyczem usiłowała
go oblać witryolejem. Zamach ten
został udaremniony.
— Krwawa bójka „asów* zło-

dziejskich. Na rynku Drzewnym wy
nikła krwawa bojka między dwoma
„asami* świata przestępczego, a
mianowicie H. Balajto i G. Kacem,
ful. Zawalna 32), W: wyniku bójki
Bałajło został ciężko poraniony i
adwieęziony do szpitala.

Jak ustalono, powodem bójki by-
ty nieporozumienia przy obliczaniu
wspólnej, kasy, powstałej z różnych
oszukańczych tranzakcji.

— Zemsta uwiedzionej. Na ul. Ludwi-

sarskiej niejaka St. Kunicka (Ignacego 7)

usiłowała oblać witryolejem <zer. 5 p. p.

Les, L. Larabę, z zemsty za uwiedzenie i

nie dotrzymanie słowa celem poślubienia.

— Kradzieże kieszonkowe. J. Bułako-

wi (Bazyljańska 9) w pobliżu kaplicy Ostro-

bramskiej skradzion: z kiesze»: portfel z
zawartością 60 rb. w złocie i dokumenty.

J. Trokowi (Zakretowa 75) podczas

przedstawienia w kinie „Helios“ wykra-

dziono z kieszeni porifel, w którym znajdo-

| wałc się 40 zł, i dokumenty,

—Ujęcie złodzieja klamek wagonowych

Fr. Krublik, technik P. K. P., powiadomił
policję, iż na stacji osobowej z wagonu

skradziono 60 klamek mosiężnych na sumę

łowieja ujęto.

PG) AAAii LE

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.*

Przyjmowanie prac meljoracyjnych °
na granicy polsko - łotewskiej.

Wobec szybiiiego postępu prac
;neljoracyjnych na granicy polsko-
łotewskiej, Ikontynuowanych przez
wileński urząd (wojewódzki, część
wykonanych robtt zostanie przyjęta
wrzez ekspertów meljoracyjnych, de-/
1. gowanych przez oba zainteresowa-,
ne państwa. |

Eksperci meljoracyjni wchodzą w
skład mięszanej pólsko - łotewskiej|
komisji delimitacyjnej, jako t. zw.

goldkomisja meljoracyjna.
Prace na granicy podkomisja mel-

'uracyjna rozpocznie w dniu 11
'września 1934 r. Ze strony Polski
weźmie udział kierownik oddziału
wodno - mieljorac yjnego, urzędu wo*
„ewódzkiego — inż. Kropiwnicki.
Strona łotewska delegowała radcę
„alinisterstwa rolnictwa imż, A. Abo-
Jinsa.

LYMANOW i GARDIN ›

Rolnicza Ajencja Prasowa, pragnąc аё
możność zapoznaniu się z nowemi zarzą-
dzeniami, obchodzącemi rolników, wydała
książkę p. t ?

INFORMATOR
ADMINISTRACYJNO

PODATKOWY
która omawia szcsegółowo _ następujące
działy: Administrację, Sądy, Sprawy po-
aatkowe, Wojskowe, Ubezpieczeniowe it.d.
Opłaty stemplowe, Sądowe, Komorników,
Adwokatów i inne. Specjalną uwagę zwró-
cono na dział podatkowy i sprawy oddłu-
żeniowe w rolnictwie. Pozatem książka za-
wiera 60 wzorów podań, skar$, próśb i od-
wołań do wszystkich urzędów.

Informator  Administracyjno-Podatkowy
powinien znaleść się w ręku każdego šwia-
tłego rolnika, a w szczególnosci interesu-
jącego się sprawami publicznemi.

Książkę wysyia Rolnicza Ajencja Pra-
sowa po wpłaceniu zł. 1,40 na konto P.K.O.
Nr. 13674 lub po nadesłaniu tej sumy
pocztą pod adresera: Roinicza Ajencja Pra-
sowa, Warszawa, ul. Marszałkowska 85.

Prosimy nie zamawiać za zaliczeniem,
śdyż to podnosi znacznie cenę książki,

UWAGA: Za cenę jednej porady praw-
nej — ma się stałego doradcę w domu,

    

 

PO KÓJ SŁONECZNY
> p". W: mo-
e być z używalności

kuchni, do wynajęcia. «+
Wilkomierska 3 m. ii,

" vis-a-vis kośc. św. Rafa:
ta. Tamże mieszkanie dla

, — może być z
calodzieanem| utrzyma-

gr.

Kupno
Sprzedaż

DO SPRZEDANIA:
powóz, b. solidna rob.,
uprząż ang. na 1 konia
i szorkowa na 2 konie,
Ogl. i inf, Wileńska 18,
m. 11, 2186—1

ALLASADARIAA Akiais  

szyciem bielizny, prze-
robką ubrań. Wykonanie
staranne, fachowe, ceny
— kto ile da. Ul. Śnie-
gowa 3 m. Olszamow-
skiego.

OSOBA
średnich lat poszukuje
pracy na przychodzącą.
Zaułek Murarski 13 m
3. M. A. z referencja-
mi

 

INTELIGENTNY
MŁODZIENIEC,

z dodatniemi świadec-
twami, z 5 kl. wykształ-
ceniem, znajdujący się w
trudnych warunkach ma-
terjalnych, poszukuje ja-
kiejkolwiek pracy. Łask.
zgłosz. Wiikomierska 66
m. 10. —2  

 

* ‚ | ® ukończoną szkołą o-
: ! pokoje RÓŻNE | grodniczą oraz kilkolet-

——— ana Żyj prakizkąs pne
odpowiednią pcsadę ja

Duży pokój IEw aa równieżprayiaiujeso:

do wynajęcia z calkowi-| com tej dzielnicy jco|nowe prace ogrodnicze
| tem utrzymaniem dla 2| opiecamy a A Zwirowa <ióra 18 m. 1.
| osób, Węsławscy. Nie-| nie chce prosić, lecz 3
miecka 3 m. 9. 5| chce zarobić na życie

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
we zgłoszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zatru-
dnienis, chociażby cza-
sowego w Wilnie I na
prowincji dla bezrobot-
nych swych członków.
Zgłoszenia przyjmuje
Rdministracja „Dzienni-
ka WileAskiega“.
———— — —

Poszukuję pracy
w charakterze palacza,
elektro-montera, wodo-
ciągowego, lub też do-
zaręy domowego, za
bardzo Skromne wyna-
grodzenie. Łaskawe о-
feriy składać do Admi-
nistracji dla „Elektro
montera". 5

— Czemu nie miałabym ci ufać? Teraz widzimy przez zwierciadło,
przez podobieństwo; lecz. w on czas...

Urwała, udając, że poprawia apaszkę, lecz oczy jej, przysłonięte
ciemnemi rzęsami, obserwowały brata.

Miljoner milczał, tylko rozgniewany i zbity z tropu. I znów oczy
jego poszukały Grety. я

‚ _ W dziwnie intensywnej ciszy dał się słyszeć szelest jedwabiu i pa-
ni Greta, przystąpiwszy do Sue, ujęła ją pid rękę, Nie podobała mi się
ta poułnosć, Biały gładki policzek i ruda fryzura gospodyni znalazły się
tuż koło twarzy Sue.

Ale to, co powiedziała, lustrując nas jednocześnie mądremi, fałszy-
wemi oczami, było zupełną niespodzianką,

A Czy pani jednak nie jest zbyt ostrożna, droga panno Sue? Niech
mi pani daruje tę interwencję, ale przecież słyszałe:n, co pani mówiła,
Idzie mi o dobro pani. Powinna pani posłuchać brata, bo tak będzie dla
pani lepiej. Niech pani wypełni wolę ojca i pokaże biatu ten dowód, że-
by panią móg! zabrać ze sobą. To tylko formalność. Przedtem wahałam
się mówić o tem, ze względu na to... że nie miała pani innego domu,
oprócz naszego... ale.. przecież... ...powinna pani rozumieć, że to przez

i,
Urwała. Sue stała prosto, nie tracąc jakoś na godności, pomimo,

żeGreta cisnęła ją do siebie i przemawiała tonem łagodnego napomnie-
nia i serdecznej wymówki, Pomimo, że napewno dobrze pamiętała o

wszystkich dobrodziejstwach gospodarzy, nie dała się wzruszyć. Byłem
z tego ogiomnie rad. Ale jeszcze się odrobinę wahała, jeszcze przykro
jej było potępić przyjaciółkę,

A Uveta ciągnęła słodziutko:
— Niech się pani zastanowi, co na panią czeka, Pięć miljonów do-

larów — pięć miljonów. Ile pani będzie mogła wydawać, na ile sobie
pozwalać...

„ _ Długa, ślepa, rozmyślna lojalność Sue nareszcie się załamała. Uwol-
nila się z przyjacielskiego ramienia pani Grety spokojnie. Byla za do- 

Drukarnia A.

brze wychowana i za dumna, żeby się zdradzać wobec nas ze swoim za-
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wodem. Ale w tej jednej chwili stała się dojrzałą kobietą,
— O, niech pani nie przypuszcza, ż e mogłabym zapomnieć o do-

brodziejstwach państwa — rzekła, stając wspaniale ra wysokości sytu*
acji, — Brat mój napewno będzie pani bardzo wdzięczny za dobre chęci;
za próbę przy,ścia nam z pomocą.

Na gładkiej twarzy Grety odmalowało się powoli słabe zdziwienie,
a potem :agłe zrozumienie. Zakrywając tajemnicze oczy białemi powie-
kami, odpow:edziała z powagą, tak jakby wzięła słowa Sue w ich po-
zornym sensie:

— Niech mi pani nie dziękuje, droga panno Sue.
to, co mogłam.

— Ja pani nie dziękuję — odparowała z całą szczerością Sue, —
Uważam, że państwo nieładnie ze mną postąpili... nie mówiąc mi o tem,
że matka zwierzyła się państwu z mojej tajemnicy. Czy wobec tego mo-
$ę jeszcze wierzyć w waszą przyjaźń? Oprócz mnie, tylko państwo wie-
dzieli tu w A. o warunkach, na jakich miał mi przypaść spadek po ojcu.

Sądzę, że Sue nie zamierzała powiedzieć tak aużo. Musiała być
dotknęta. Musiała widzieć, że Greta stanęła po stronie Frencisa i że bę-
dzie musiała walczyć z obo'giem, a nie miała wprawy w kobiecej woj-
nie, ohydnej wojnie, polegającej na kłuciu i podstawianiw nóg. Ale wir
dząc, że nie uniknie wojny, zadała cios, zbyt naoślep i wybrała w poś-
piechu broń za ostrą, Ale właśnie ten tak niespodziewany atak przera-
ził Gretę, która, jako kobieta wulgarna z natury, wbrew dużemu spryto-
wi, brała prawdopodobnie taktowną małomówność Sue za nieśmiałość,
a jej powściągliwość i spokojną godność — wszystkie wogóle oznaki do-
brego wychowania — za głupotę, Sue uważała, że prawdziwa przyjaźń
polega na szczerości, lojalności i braku interosownych pobudek, Greta o-
sądzilaby ten pogląd jako naiwnie głupi i głupio naiwny. Teraz kiedy Sue
posłużyła się bronią, jakiejby użyła Greta, ta ostatnia zrozumiała i zlekła
się. :

aś (d. c. a.)

Zrobiłam tylko

 
Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAWJAKITOWICZ.
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