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uses DZIEŃ RESZTEK W KAŻDY WTOREK u JABŁKOWSKICH -
 

Luoody wolnych balonów
o puhar Gordon-Benneta.

WARSZAWA. (Pat). Dziś z lot-
niską mokotowskiego wystartowały
balony biorące ucział w zawodach o
pukar Gordon-Bennetta. Około go”,

nadziny 16-ej poczęli przybywać
lotnisko mokotowskie przedstawi-,
ciele rządu, gereralicji, przedstawi
ciele dyplomacji i inni przedstawi-
ciele władz. O godz. 16-ej przybył
premjer dr. Leon. Kozłowski. Orkie-
stra odegrała hymn narodowy,
czem wypuszczono z lotniska kiika-
set gołębi pocztowych.
twcrzył przemówieniem  wicemini-

ster. komunikacji Piasecki, Po prze”
mówieniu wiceminister wraz ze
Stefanową Starzyńską dokonał ce-
remonjału chrztu balonu „Warszawa
II'*. Pan; Starzyńska przypięła obu
zawodnikom ryngrafy oraz wręczyła
kwiaty. W! chwilę potem wystarto-
wał balon „Warszawa II. MW. od-
stępach 6 minut startowały nastę-
pujące balony: „Stadt Essen II“
(Niemcy), U. S. Navy (Stany Zjedn.),
„Belgica* (Belgia). „Kosciuszko
(Polska), „Wilhelm. von  Oppeln“
(Niemcy), „Butfelo Courrier Ex-
press' (Stany Zjedn.). Podczas od-
lotu. balonów orkiestra odegrała
hymny narodów państw, biorących
udział w zawodach. ©О godz. 16,50
wystartował balon  „Legjonowo“s
wiozący pocztę. który w zawodach
udziału nie bierze. Balon ten wylą-
duje w granicach Polski. Balony le-
cą w kierunku północo-wschodu. W.
dalszym ciągu startowały z lotniska
mokotowskiego balony: „Bruxelles“
(Belgja), „Deutschland* (Niemcy),
„Zuerich“ (Szwajcarja), „L Aigle“

 

Nowa rewizja W
Zyrardowskich.

W biurze zakładów  žyrardow-
skich w Warszawie przy ul. Trau-
gutta przeprowadzona została sensa-
cyjna rewizją w poszukiwaniu sze-
regu dokumentów, ukrytych przez
większość francuską. Władze zain-
teresowały się jedną z kas pancer-
nych biura, która nie była otwiera-
na od czasu ustąpienia zarządu z ra--
mienią większośc: francuskiej i no-
minacji przez Wydział handlowy
Sądu Okręgowego  sekwestratorów
przymusowych. Do biura Zakładów

prokurator,Żyrardowskich przybył
sędzią śledczy w asyście tunikcjonar-
juszów P. P. Specjalnie spi owadzono
na zlecenie władz sądowo-siedczych'

Sensacyjny proce
Na wokandzie Sądu Grodzkiego mianowicie o to, by unicetwić moż- dzi energiczne śledztwo, by zdema*| w 1933 r. do Lipska, by odwiedzić:

w Warszawie znalazła się sensacyj” nosć rozwoju organizowanego obec- skować wykrętne zeznania Haupt| rodzinę. Był to pracowity człowiek,'
na sprawa wytoczona przez profeso-
ra Politechniki warszawskiej i b.
miinistra w: gabinecie prof, Bartla ,dr.
(Witolda Broniewskiego, przeciwko
swemu ikoledze również profesorowi
Politechniki p. Janowi Czochralskie-
mu o zniesławienie. |

gc)

Zawody o-,

 

„ Sprzedaż
LONDYN. (Pztj. Dziennik „Nichi

(Francja), „B:sel“ (Szwajcarja), Nichi Szimbun'* donosi z Tokio, że
„Polonia“ (Polska), „Lorraine“ japoński minister spraw zagranicz”
(Francja). mych Hirota i arabasador sowiecki

Balon francuski „Toruń”* w cza”
sie wstępnych przygtowań do startu

wymknął się z siatki i poleciał w

w kierunku półsoco-wschodu bez
kosza. Powłoka balonu po ulotnie-,

niu się gazu opadła na poligon w
Rembertowie, Kierownictwo zawo-
dów wysłało samochód ciężarowy z
obsługą dla przeirasportowania po”,
włoki balonu do Warszawy. i
WARSZAWA (Pat). Lotnicyj

francuscy Ravaine i Desuy, którzy;
mieli lecieć na balonie „Toruń,
wskutek wypadku z tym balonem,
nie wezmą udziału w zawodach. Na.
innym balonie nie mogą lecieć z po-
wodu trudności reguląminowych i:
technicznych. я

Jurjeniew doszli do ostatecznego

Mandżurji kolej wschodnio-chińską,
Cena ustalona została ma

170.000.000 jen ce równa się blisko
10.000.000 funtem szterlingów, we-
dle kursu dnia. Główny delegat

MADRYT. (Pat). Prezydent Za-
morra podpisał dekret wprowadza”
jący stan wyjątkowy na terenie ca-

ASUMPCION Pat. — Ministerstwo
wojny ogłasza komunikat, że wojska
paragwajskie zniszczyły cały pułk
nieprzyjacielski i wzięły do niewoli

Do godz. 1-ej w nocy Warszawa
nie miała żadnych wiadomości o ba-
lonach kulistych.

Od różnych osób, m. in. od dy-
žurnego na Porubanku przedstawi-
ciei Pata otrzymał takie informacje:
Szybkość wiatru wynosi 30—40 km.|
na godzinę, kierunek wiatru jest od
poludnio-zachodu, a więc niesie ba-
lony na Wilno lub Mińsk. Nikt ich zabitych, 5.553 rannych i 180 zagi-
nie wypatruje, ponieważ lecą praw-_ nionych bez wiesci. Szybkość wi-

dozodobnie ponad chmurami. Nad chru osiągała chwilami 130 m. na
Wileńszczyzną mogły przelecieć o. sekundę czyli 468 km. na godzinę.
ś0az..3-ej nad ranem lub paręgodzin.,
później. Zresztą trzeba wziąć pod,
uwagę, że po wzbiciu się powyżej,
1.800 m mogą panować wiatry z in-;
nych kierunków. |

TOKIO. (Pat). Wedle ostatnich

WREXHAM. (Pat). Z płonącego
szybu zdołano wydobyć 15 trupów
w tej liczbie trupy 3 ludzi, którzy
brali udział w akcji ratowniczej.
Intensywność pożaru zmalała i jeśli
pożar będzie caikowicie ugaszony w
ciągu 12 godzin, to możliwe jest, że
uda się uratować część pogrzeba-
nych górników.

 
biurze zakładów

fachowca w dziedzinie otwierania
kas pancernych, mechanika jednego
z warszawskich skarbców banko-
wych. W; obecnosci przedstawicieli
władz sądowych, jak i sekwestratora
skłedód Żyrardowskich, inž. Lacher-
ta, reprezentującego zarząd, doko-
„nano otwarcią kesy. Musiano prze-
prowadzić włamanie do kasy, gdyż
nie można było dobrać do niej klu-
cza.

Po naruszeniu zamków znalezio-
no w kasie szereg dokumentów, któ-
re ialko dowody rzeczowe zabrał
prokurator, sporządzając o tem рго-
tokół.

czeniu strajku w przemyśle włó-
kienniczym oddziały gwardji naro-
dowej zostały wysłane z Georgji,
Rhode Island i Płd. Karoliny. Prze-
wódca robotników mówi, że robot

Domniemany sp
synka Li

LIPSK. (Pat). Niemieckie pisma
a szczególnie saskie dużo miejsca
poświęcają domniemanemu sprawcy
porwania dziecką Lindbeigha, niem-
cowi Hauptmannowi MW Lipsku i
miejscowości Karaenz policja prowa-

 
s o zniesławienie.

nie przezemnie instytutumetalurgji manna. Przebywzjący w Wiedniu
i metaloznawstwa. posiadającego dla amerykański ajeni Johnson otrzy-

obrony kraju pierwszorzędne znacze mał telegraficzne polecenie udania
„nie. O tyle okazuje się wnioskodaw- się do Saksonji. Głównie chodzi o
„ca wrogiem kraju jak również społe- zbadanie, czy znalezione 13 ; pół
czeństwa polskiego”. tys. dolarów aresztowany otrzymał

| Profesor Broniewski zawiadomio- od Izydora Fiecha i czy rodzina

 

Sprawa wynikła na tle listu, któ-, ny o tym liście wniósł przeciwko
ry w czerwcu ub roku prof, Czoch-; prot. Cżochralskiemu skargę o znie-
ralsk; wystosował do ruktoraPoli-| sławienie,
techniki, |m. Sprawa ta, posiadająca wyraźne

Oto treść listu tego in extenso: j tło polityczne, znalazłą się na wo-
a ks swego T po | Šansi po Aa >

mia protestu w sprawie brzeskiej; którym oskarżenie wnosił adw.
oraz nie biorąc udziału w proteście; Hotmokl-Ostrowski, bronił zaś prof.
nie. oset przeciw pet ustawie! en prezes adw. Paschal-

ademickiej, można było się spo*. ski /
dziewać, że wypłynie z: tegodla| Oskarżony piofesor oświadczył
mnie niejedna przykrość, ' | gotowość przeprowadzenią dowodu

:Mówiłem już w swoim czasie, p. prawdy, ze swej stronyoskarżyciel
NR ; Z a prot. | Pe wysunął również
rz 7 -
nosi irae Niveneo
też szereg życziiwych osób idzie | Dla powołania
wnioskodawcy prof. Broniewskiemu sprawę odroczył.

Dziennikarze niemieccy w Tatrach
KRAKÓW. (Hat). Wczoraj dzien-

nikarze niemieccy zwiedzili zabytki

świadków Sąd

ralska. Popołudnie goście zwiedzili
dolinę Kościeliską, wieczorem u-

Krakowa i saliny w Wieliczce, W.
grocie Sienkiewicza odbył się po-
kaz tańców narodowych wykonany
przez dzieci.

Dziś w południe dziennikarze
niemieccy przyjechali do Zakopane”
go. (Witałą ich m. in, orkiestra gó-

rządzono dla nich w „Morskiem
Olku'* wieczornicę góralską.

W] poniedziałek wycieczka  nie-
miecka uda się p:zez Pieniny Dunaj-
cem do Szczawnicy, we wtorek
zwiedzi Morskie Oko w Tatrach,
poczem udą się do Krakowa.

/Grożba porwania
OTTAWA. (P:t). Wyszło na jaw,

że premjerowi Kanady Bennettowi
przed wyjazdem ną sesję Ligi Naro-
dów złoczyńcy grozili w listach, że
porwą go ; będa trzymać w ukryciu,|

i

Pół miljona

kolel wschodnio-chińskie]
rzez Rosję Mandżurcji.

Mandžurji Ohaszi i dyrektor depar-
| tamentu finansów Miandzurji Hoszi-,
| mo wezwani zostal; telegraficznie do

Tokio, celem sfinalizowania układu.

O ile wiadomości dziennika ja-
t

| woduje niewątpliwie poważne od-
 prężenie w stosunkach japońskoso-
wieckich i w ogólnej sytuacji na Da-

i lekim Wschodzie
!
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Stan wyjątkowy w Hiszpanji.

  

Memorjał urzędników państwowych
do p. premjera_Kozłowskiego.

Związek urzędników państwo”
twych w najbliższych dniach złoży
; prezesowi Rady ministrów i ministro
wi skarbu meriorjały, zawierające

| postulaty w: sprzwie zamierzonych
| awansów jesiennych, funauszu pomo

porozumienia co do ceny, za jaką pońskiego są prawdziwe, długotrwa”, cy szkolnej i pomocy leczniczej dla

rząd sowiecki zgadza się odstąpić ły spór będzie zakończony, cospo” | urzędników.

| Podnosząc zmiany ustawy uposaże
;niowej minister skarbu oświadczył,
| że dzięki wprowadzeniu nowych wa-
irunków płacy, iząd będzie mógł
przywrócić awanse _ urzędnicze,
wstrzymane od kilku lat. Istotnie na
wiosnę tego roku awansowano około
10 procent urzędników państwo”
wych. Obecnie organizacje urzędni-

łej Hiszpanji Dekret wszedł w ży”, cze domagają sę, by nowa serja a-

| cie z dniem dzisiejszymi.

Wojna Paragwaju z Boliwią.
znaczną liczbę jeńców. Na placu
boju pozostało zabitych około 250
żołnierzy boliwijskich.

Skutki tajfunu w Japonii.
TOKIO. (Pat). Ogłoszony komu-

obliczeń ofiarą tajfunu padło 1.926! nikat ministerstwa spraw zagranicz”,
| nych stwierdza, że ofiarą tajfunu
' padło 1.661 zabstych 5.414 rannych i
(0 zaginionych hez wieści.

Stu pogrzebanych górników.
WREXHAM. (Pat). Drużyny ra-

townicze pracowały przez całą noc

i dzień dzisiejszy, pragnąc przyjść z

pomocą 102 górnikom znajdującym
się jeszcze w kopalni, Wysiłki te nie
dały wyniku. Pożar kopaln; jest już

zupełnie opanowany.

Zakończenie strajku w Ameryce.
NOwY JORK Pat. — Po poseł nicy uzyskali wszystko, co pragnęli,

natomiast przewódca przemysłow-
ców utrzymuje, że jedyną zdobyczą
ich jest uzyskanie zapłaty za 3-tygo-
dniowe urlopy.

rawca porwania
ndberga.
Hauptmanna, mieszkająca w Kamen-

| zu, otrzymała część. pieniędzy po”
chodzących z okupu 'Lindbergha.
Rodzina Fischa zeznała, že Izydor
Fi.ch mieszkał w Nowym Jorku i,
będąc śmiertelnie chory, przyjechał

jlecz nie miał żadnego majątku i
nic nie pozostawił po sobie. Pisma
niemieckie są przepełnione szczegó”
łam; biograficznemi  Hauptmanna:
utrzymując, że miał on przeszłość
wybitnie kryminalną.

premjera Kanady
dopóki nie zapłaci grubego okupu.
Policja otoczyła premjera czujną

| strażą, Obecnie pochwycono jedne-
| go ze złoczyńców, który wydał na-
zwiska swych trzech wspólników.

uczestników
kongresu eucharystycznego.

PORTO ALEGRE, (Pat). Dono-
szą z Buenos Aires, że rząd argen-
tyńskj polecił zbudować specjalne
domy dla pomieszczenia pół miljona
osób, które przybędą na kongres

I
LOURDES, (Pat),

pielgrzymkę do groty. Od godz, 5-ej
rano co pół godz'ny przeciągały gru-
py b. kombatantów z Belgii, Nie-
miec, Ameryki, Polski, Portugalji i
Czechosłowacji. Przed statuą Matki
Boskiej odprawiono requiem za du-

eucharystyczny niający się odbyć
14.X. Hotele w B. Aires już teraz
zaczynają się napełniać gośćmi z

| prowincji i zagranicy.

 

'  B. kombatanci w Lourdes.
Około 20.000 ;

byłych kombatantów odbyło wczoraj
Dziś rano zgromadziło się w

Lourdes około 6.000 byłych ikom-
batantów rozmaitych narodowości.

, Zwiążek kombatantów miejscowego
departamentu podejmował przewod
niczących delegacyj. (W) czasie uro-

, czystości przemawiali biskup z Lille
'i duchowny niemiecki, Wieczorem

|wansów urzędniczych odbyła się na
(jesieni i by obręia ona również 10
procent urzędników.

W. terminie jesiennym powinni
awansować ci uizędnicy. którzy 0-
prócz pensji, według nowego wymia-
ru, otrzymują dodatek na wyrówna”
nie różnicy pomiędzy wyższą pensją
starą, a niższą wową. Urzędnicy ci
w: wielu wypadkach otrzymują pen-
sję wraz z dodatkiem wyrównaw-

i czym wyższą od uposażenia urzędni-
ków wyższej grupy. Jeśliby więc ci
urzędnicy zaawaasowali, to właści”
wie awans rówaałby się skasowaniu
dodatku wyrėwraczego, czyli nie ©-
trzymaliby oni większej pensji, a je-
dynie przeszli do wyższej grupy. Ja”
kąż mieliby korzyść ci urzędnicy
przy awansie? Pardzo dużą — odpo-
wiadają autorzy memorjału. Miano-
wicie emerytury obliczane są od
pensyj zasadniczych. Dodatek wy-
równawczy nie jest brany pod uwa-
śę. Stąd też emerytura tych urzędni-
ków jest niska, 7 chwilą przejścia do
nowej grupy (wiaz ze skasowaniem

dodatku wyrównawczego), otrzymali
by oni wyższą per.sję zasadniczą, czy

li wyższy wymia- emerytalny.

Urzędnicy pozatem wysunęli pro-
jekt utworzenia funduszu pomocy
szkolnej dla dzieci urzędników pań-
stwowych. Fundusz ten powstałby z
płaconej przez u:zędników opłaty za
dzieci, uczęszczające do gimnazjów

państwowych. Jak wiadomo, opłata
ta wynosi 110 zi. rocznie. Zadaniem
funduszu byłoby pokrywanie częścio
wej opłaty szkcinej za dzieci urzę-
dników, które keztałcić się muszą w
szkołach prywatnych. Dotyczy to
przedewszystkiem tych uizędników,
którzy mieszkają w miejscowościach
nie posiadających państwowych
szkół średnich * są zmuszeni posyłać
dzieci do gimnazjów prywatnych.
Fundusz wyrówaałby krzywdę, jaką
się dzieje tym u:zędnikom, których
jedyną winą jest, że mieszkają nie w
stolicy lub większych miastach, lecz
|na głuchej prowincji, pozbawionej
państwowych szeół średnich,
W dziedzinie pomocy iekarskiej

urzędnicy wysuwają dwa postulaty:
1) to prośba, by władze zwróciły u-
wagę lekarzom państwowym, .wy-
stawiającym recepty urzędnikom, że
nie wolno pozbawiać pracowników
prawa do otrzymywania po cenie ul-
$owej lekarstw droższych.

Lekarze państwowi stosują ostat-
nio taktykę dziwną. Jalk wiadomo,
skarb państwa pokrywa 75 proc. ko-
sztów lekarstw, przepisanych urzę-
dnikom. Lekarze więc unikają wy-
stawiania recept na lekarstwa droż-
sze. Ograniczają się do zapisywania
jako środków na wszystkie dolegli-
wości jedynie rycyny, jodyny i aspi-

тупу.
Drugi postulat, to wydawanie bez

 

PARYZ. (Pat; Jak donosi „Pe-

płatnych biletów kolejowych dla u-
rzędników i ich rodzin, kierowanych
przez iekarzy państwowych do miej-
scowości klimatycznych.

Urzędnicy otiiczyli, że roczny
wydatek skarbu państwa na ten cel
nie przekroczyłny 40.000 zt. jeśliby
skarb płacił ka!ei za te przejazdy
według normalnej taryfy urzędniczej.
Jeśliby kolej zastosowała w tym wy”
padku taryfę wojskową, to wydatki
skarbu na bezpłatne przejazdy kura-
cyjne dla urzędr:ików, nie przekro-
czyłyby kilku tysięcy zł, rocznie.

Gen. Pasławski
wojewodą,

W bież. tygodniu oczekiwana
jest nominacja gen. Pasławskiego,
oyłego dowódcy O. K. Toruń, na
wojewodę białostockiego.

Zjazd siawistów.
WARSZAWA Pat. Dziś o godz.

930 rano w zuli politechniki war-
szawskiej odbyło się inauguracyjne
otwarcie 2go międzynarodowego
zjazdu slawistów (filologów słewiań-
s<ich). Otwarcia dokonał przewo-
dniczący zjazdu prof. J. M Rozwa-
dowski. Po. powitaniach i przemó-
wieniu informacyjnem chór akade-
micki odśpiewał staropolskim hymn
„Bogurodzica“. W zjeździe bierze
udział przeszło 400 uczestników,
w łem około 200 osób z zagranicy.

6 ofiar pożaru '
na hałdzie.

CHORZÓW Pat. — Wskutek tra-
gicznego wypadku, jaki wydarzył się
wczoraj na hałdzie szybu „Karol

Emanuel''zpowodu ciężkiego popa-
rzenia zmarły dalsze 4 osoby. Do-
tychczas pożar na hałdzie pociągnął
za sobą śmierć 6 ludzi. 28 poparzo-
nych robotników przebywa jeszcze
w szpitalu.

z .^

Do Berezy.
Przed paroma dniami zwolniono

z „miejsca odosobnienia" w Berezie
; Kartuskiej kilkudziesięciu więźniów.
į Rozeszty się wówczas pogłoski, że
ma to być wstęp do całkowitej likwi

| dacji obozu izolacyjnego.
Tymczasem swieżo odesłano do

į Berezy aresztowanego w Warszawie
| członka b. O. N. R. 23-letniego Sta-
į nislawa, Romanowskiego  (Furmań-
ska 6) z zawodu zecera. Romanow-
ski oskarżony jest o drukowanie i
kolportowanie r.elegalnych ulotek.

Burza nad Angiją.
LONDYN Pat. Burza niesłycha-

nej gwałtowności nawiedziła północ-
ne wybrzeże wyrządzając w hrab-
stwie Lancashire wielkie straty. Za-
tonęło wiele jachtów i statków ry-
backicb.

200 osób utonęło.
POONA, (Pat) Na rzece Kriszna

w okolicy Bombaju wywrócił się
promi. Utonęło 200 osób.

aniechanie lata do Indyj.
MALTA Pat. — Lotnik Cobham

zmuszony był zaniechać swej próby
przelotu z Anglji do ladyj bez lądo-

| wania. Wkrótce po zaopatrzeniu się
w powietrzu w benzynę Cobham
i Helmore zmuszeni byli do lądo-

| wania, gdyż rurka doprowadzająca

|

 
 
benzynę została uszkodzona. Lądo-
wanie odbylo się pomyślnie. Lotnicy
'powrócą do Anglji.

Ala R TIMI T AS I a MIATIT NECAOR AWA

ĮSztuczne wytwarzanie radu
odkrycie pani Joliot,

ostatnich dniach odkrycie zostało
tit Journal“ cėrka zmarłej niedawno| skrystalizowane w ścisłą formułkę,
wielkiej uczonej polskiej Marji Skło'| która będzie zrejerowana przez u-
dowskiej-Curie Irena Joliot odkryła|czoną w początkach października.
metodę, która pozwala na sztuczne | Dziennik przewiduje, że ze względu
wytwarzanie radu. Pani Joliot, kie-| na olbrzymią doniosłość odkrycia,
rując się wskazówkami matki iprzy | które udostępni posługiwanie się
współpracy męża, uzyskała już| niedostępnym  Jotychczas i drogim 

sze wszystkich zmarłych w wojnie. | przeszedł pochód z pochodniami,
*

pierwsze elementy swojej metody w
lipcu roku bież., dopiero jednak w

radem przy leczeniu raka, Joliotowa
otrzyma nagrodę Nobla,

 



      

widoki powodzenia,

'podatkowych płacić będzie na to

' raczej liczył, że wresżcie ulży mu

2
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jipz okiem
Co miesiąc władze skarbowe:

ogłaszają dane statystyczne, odno-

szące się do wykonywania budżetu

państwowego, Dare te są jednak tak

spreparowane, że budżet jest „zrów-

noważony: i dopiero analiza po-

szczególnych pozycyj wykażuje sztu”

cznošė tej (przewidzianej zresztą)

operacji, polegającej na. uzupełnianiu

braków miesięcznych z pożyczki na-

rodowej. Oto caia zagadka ,„zrówno”

ważenie”, która zaciemnia coraz

bardziej naszą gospodarkę państwo”

wą. -) ka la

Z ostatnich Lomunikalow mini
sterstwa skarbu wynika, že wydatki
skarbu państwa za pierwsze pięć

miesięcy b. r. budżetowego (od

kwietnia do sierpnia) wyniosły 857,9

milj. zł, ТаКа sarią sumę stanowić

mia dochody... ale łącznie z dopła-

tan z pożyczki narodowej. Ile wy”

nosiły te dopłaty — o tem milczą

wtajemniczeni budżetowcy. Ale po

sznurku do kłębka, Rzeczywiste do”

chody za tych pierwszych pięć mie-

sięcy wynosiły 723,4 miuj, zł—wy”

nika więc z tego, że deficyt wynosił

1345mily. zł. (w s'erpniu 29mili.złĄ;

Zestawmy te cyfry miesięczne, z

analogicznemi cytrami roku poprzed
niego.

Deiicyty Dopiaty

kwiecień 255 15.0

maj 14,6 25,8

czerwiec 24,1 369

lipiec 26,2 21,8

siczpień 24,9 290

1ueiic. 5 mies. 115,3 134,5

Jak więc z tego wynika, deficyty

w toku bieżącym (zwyjątkiem kwie-

tnia) były większe, niż w roku ubie-

głym; w maju o 11 mujonów, w

czerwcu o 1 milionów, w lipcu o 1,6

milj., a w sierpniu o przeszło 4 miljo-

nów zł.
_ Ostatecznie — gdy w roku 1933-34

„eficyt pierwszych pięciu miesięcy

wynosił 115,3 milj. zł., to w roku

1934-35 w tym semrym okresie defi-

cy: ten doszedł do 1345 muj.zł.,
czyli, że jest on o 19,2 milj. większy,
niż w roku ubiegłym.

Różnica jest tylko ta, że w roku

zeszłym mówiono wyraźnie deficyt,
a w roku bieżącym mowi się o do-

płatach z pożyczki narodowej.

Czy następne miesiące będą

szczęśliwsze? Sądząc z obecnego po-

łożenia gospodarczego, przewidywać
należy, że przy końcu roku budżeto-
wego zanotujemy deficyt w sumie
300—320 milj zi. Ponieważ na pokry”
cie tegoż dyspcnujemy sumą po”
życzkową 175 mii, zł, przeto niepo-
kryty deficyt 125145 miij, zł.

Przypomnieć jednak należy, że
preliminarz uchwalony przez Sejm
przewidywał tyiko 40 miljonów zł.
deficytu. Różnica „pomyłki”, czy
„luzowych* posunięć wyiazi się w
sumie 100 milj zł, Z czego to po-
kryć? Nowa pozyczka — czy nowe
podatki?

W) chwili obecnej są na ukończe-
niu prace nad preliminarzem budże-
towym na rok 1934-35. W związku z
tem zaczyna się mówić o nowych
operacjach kredytowych, mających
zapewnić równowagę budżetową w
przyszłym roku. Mówi się więc o no-
wej pożyczce wewnętrznej, ale z
kół oticjalnych wersji tej zaprzeczo-
no :mówi się też e jakiejś pożyczce
zag.unicznej, ale zdaje się, że na nią
przy obecny mstanie rzeczy w poli-
tyce międzynarowowej wiele liczyć
nie można. Wprawdzie ponoć przy”
szły budżet ma być w wydatkach o
60 miljonów niżezy, ale ta oszczęd-
ność jest zby: mała, by wydatki
zrównać z dochodami, Toteż poja-
wiają się znów pogłoski o projek-
tach nowych podatków  bezpośred-
nich i pośrednict.

Te pomysły rokują najmniejsze
bowiem spole-

czeństwo i tak jest już przeciążone
daninam, publcznemi. W każdym
razie nie da się pomyśleć o nowych
podatkach, dopóki nie nastąpi za-
sadniczą reforma ubezpieczeń spo-
łecznych i obciążeń, jakie powodują
one dla życia gospodarczego kraju,

Tak czy owak, społeczeństwo
wiano sobie uświadomić trudności
naszej sytuacji budżetowej i zdać
sptawę z konsekwencyj, jakie wyni-
kają z faktu, że niedobory w budże-

‚ с1е nie maleją. ldą na ludność czasy
cora zcięższe, bowiem nie z innego
źródła. jeno z kieszeni obywatela
trzeba będzie czerpać na pokrywa-
me uelficytów. Wi takiej czy innej for.
mie, czy w nowei pożyczce wewn,,
czy też. w zwiększonych ciężarach

obywatel. A przecież ten z trudem
borykający się rdatnik podatkowy

się w ciężarach publicznych... ldą
czasy naprawdę gospodarczo bardzo
ciężkie. O jakiemś odetchnięciu na-
razie mowy być nie może,

WISE.|ITETETTIBIURO

'Ułaskawienie?
W związku z pogłoskami o amne

st! w „Robotniku” czytamy:
Skądiuiąd krążą pogłoski, że Min.

Sprawiedliwości m'elo się zwrócić
do władz sądowych o wyrażenie

kterystykę rytuacji w okozie sana-
cyjnym:

Łaczęło się va dobre od afery ży”

 

dzić na jaw iinne Tajemnicza śmierć
Aleksandra Lednickiego, uwięzienie
hrabiego Potockiego, usunięcie i wy-

jazd senatora Dobieckiego, niewyjaś
nione ponoć jeszcze sprawy senato-
rów  [argowskiego, Sobolewskiego,

ostrem skonstaiowaniem posła Idzi-

sięcznika „Legion Młodych” Zande-

lewicza oraz, jax wieść niesie, utwo-,

DZIENNIK  MILEŃSKI|

W obozie sanacyjnym.
Ostatni numer „Myśli Narodo-, symboliczne potacie posłów Radzi-

wej' zamieszcza następującą chara*| wiiła i Sanojcy, brzmiąśżejedaiókici|
nie jak zapowiedź walki i to bezpar-
donowej.

Qto, jak donosi jedno z pism, za-

rardowskiej, poczemi zaczęty,wycho- atakować mogą nawet konserwatyś-

ci czyli ,,..wszazać na tych przed-
stawicieli ideologj; lewicowej, któ-
rych działalnośc, już dojrzała do ana
lizy „prokuratorskiej', Nie wahać
się dłużej. Sprawić szyk. Pójść z
bój”. A potem: „Na razie to hasło

Boguckiego ; Wyrostka, wydalenie z odwetu nie znalazło jeszcze aproba-
„ty większości zachowawczej”. Cze-

kowskiego, sprawki redaktora mie- kają! Bo a nuż się wszystko wyjaśni i
nie będzie potrzeby?

Na ten tle zupełnie swoiście wy-

rzenie w łonie BB specjalnej komi- gląda wygłoszona niedawno mowa

sji, która ma się zająć około pięć- przez p. Starzyńskiego, komisarycz-

wiano przechodzić

czemu się już sikt nie dziwi...

rakteryzują dosadnie wiadomości

ski p. Regnis,
Przegląazie“
stan rzeczy w klubie BB. na tle
ostatniej tak zwanej „czystki“.

Z opisu tego p. t. „Nowoczesny
Plutarch' przyteczamy iwią część,
opuszczając jedynie niektóre wyją”
tki, Czytamy więc:
Sąd klubowy BB. przeistoczył się

w urząd siedczy. Skarg; wpływają
nieustannie. Lista oskarżonych zwię-
ksza się, i opinja publiczna dowiadu-
je się czasem niespodzianie o wyro-
ku, mimo iż nie wiedziałą nawet o
sądzie.

Codzień przy otwarciu gazety
czeka się na inuą nową ofiarę, na
najświeższy wyrok, na wykiuczenie

listą była sensacyjna i zawierała паг
zwiska poważne. Złośliwi twierdzili,
że jeśli tak dalej pójdzie, to więk-
szość w senacie będzie zagrożona,
ale później przychodziły niespodzian
ki, Myyślano o jednym, a wyskakiwał
drugi.

Opowiadano sobie o drogach bi-
tych, o nadużyciach suwerenów w
magistracie, wyia.eniano już senato*
rów i byłych senatorów, którzy sta-
ną przed sądem klubowym wraz z
senatorem  Wiyrostkiem, a tu przy-
szła niespodzianka z wyrokiem klu-
bu w sprawie posła Idzikowskiego.
Grzechy i sprawki posłą ldzikow-

skiego nie zostały ujawnione. Do
wiadomości publicznej podano jedy-
nie którą tresć wyroku, a sžkoda.
Poseł Idzikowski działał przez wiele
lat jawnie, ma zasłużoną. publiczną
kartę.

Jeszcze w roku 1930-ym wsławił
się swoim czynem na ostatun'em ро-

siedzeniu sejmu. To on uderzył laską
$umową posła Rybarskiego bez żad-
nej zresztą ku temu przyczyny. Ale
jeszcze i przedtem poseł Idzikowski
brał udział w wicikiej akcji wysadze
nia parlamentu z wewnątrz, świetnie
zrywał posiedzenia komisyj, cudnie
krzyczał, gdy przemawiała opozycja,
wygrażał w kuluarach, aż wybił się
coraz wyżej.

(W. nowym sejmie poseł Idzikowski
należał nietylko do bojówki, ale już
do prawodawców. Brał udział w u-
kładaniu ustaw, dotyczących rze-
mieślników, prowadził delegacje. Nie
zapomniał, oczywiście, również ©
swoich dawnych skromnych  fun-
kciach, przerywa! w dalszym ciągu,
jak mógł. Nie pomogło to widocznie,
i poseł Idzikowski będzie musiał
zrzec się mandatu poselskiego, choć
niezależnie od wyroku iklubowego
zapowiadat osobiście, że odwoła się
do sądów koronnych, bo jest niewin-
ny i padł ofiarą intrygi.

Obecnie poseł !dzikowski ma pra-
wo dumać nad swoim losem wraz z
dyr. Michalskim.

Teraz obchodzi szaraków w klu-
bie BB. sprawa zupełnie inna, Nikt
się już nie martwi o motywy wyroku
ale wielu chce wiedzieć, czy przypa-
dła już kolejka, czy należy stawać w
ogonku, by zdać sprawę z interwen-
cji i wytłómaczyc się z pewnych nie-
jasnych interesów. ;

Ta robota na wyrywikį peszy nie-

na początku od kierunków, od kursu
na lewo, od uderzania w obóz kon-
serwatywny,a tu przerywą się linję
ideologiczną. Przypuszczano w pierw
szej chwili, że uderzono w senatora
Wyrostka, jako przedstawiciela śru-
py Zjedroczenia Fracy Wsi i Miast,
że i drugi senator, przedstawiciel opinji co do wniosku o ułaskawie-

nie wieźniów brzeskich w drodze |
aktu Prezydenta. Władze sądowej
miały się opowiedzieć za wnioskiem|
» ułaskawienie, !

stanu średniego padnie ofiarą od*
wetu.

Tak --bie ułożono, že konserwa-
tyšci do.aagać się będą głów tak
zwcnych radykałów, że postąpią

 

z klubu, na zrzeczenie się mandatu!
posła, względnie senatora. Pierwsza!

dziesięcioma cztonkami bloku — oto nego prezydenta Warszawy, pełna

bilans zaledwie ostatnich paru tygod patosu z powodu mieporządków w
ni. Wszystko to, zdawałoby się, po” gospodarce miejskiej i zawierająca

ludzsie pojęcie, zapowiedź sanacji panujących tam

tymczasem jednak, co najcharakte-| stosunków,
rystyczniejsze, wiadomości te i im)
podobne, przyjmowane są jak coś, że słowo „sanacja“ stalo się, synoni-

Już to bowiem trzeba przyznać,

mem! z nieprawdopodobnego, zdawa-
Całą wartość atmosiery moralnej łoby się, zdarzenia. A przecież nie w

tej grupy, która wzięła na siebieod-| imię jakieś konkretnej idei dokony-
powiedzialność za losy państwa,cha”| wano zamach w maju roku 1926-g0,

ale uzasadniano go potrzebą usunię-
przeciskające się przez szpary nie cia zgnilizny moralnej, jaka poczęła
bardzo już dzisiaj spoistego gmachu”! ogarniać rządy parlamentarne. Cią-
BB. (Wymiana zdań pomiędzy po”| gle, bezustannie brzmią nam w
szczególnemi odłamami, wchodzące-, szach słowa min. Piłsudskiego: „Za
mi w skład blosxu nie okazują obec- dużo było w Po!sce nieprawości”...

nie tej budującej zgody, jaka łączyła!

Trochę o praniu.
Jeden z najlepszych sprawozdaw- tak, jak poseł Miackiewicz, który

ców sejmowych, publicysta żydow- przez zemsię zajrzał do Kuźni Mło-
) opisuje w „Naszym! dych i uderzył

w doskonaiemujęciu! organ radykałów w Warszawie.

u-

rawet w centralny

Skończyia się dyskusja zasadni-
cza. Wzięto się dc wyłapywania po-
słów i senatorów jednego po dru-
gim. Łapomniano o kierunku, i teraz
niewiadomo, kogo należy się spo-

dziewać, kto przyjdzie na wokandę,
czy w ostatniej nawet chwili nie zo-
stanie przerwane czystka, bo sędzio”
wie będą zmęczeni, a nadewszystko
dlaiego, że zbyt gorliwe pranie mo-
że zaszkodzić systemowi.

Dotychczas czystką odbywała się
przy solidarnem współdziałaniu grup
innych obozów, które wskazywały
w. prasie na nazwiska dojrzałe dla
sądów. Nazajutrz po takich relacjach
szeptano sobie już na ucho, że klub
BB. wziął pod uwagę rzucone nazwi-
sko,

Zbiera się w ten sposób dość
liczna czereda wnnych. Sądy klubu
odbywają się jednak w: tajemnicy, a
nie publicznie, w tajemnicy nawet
przed posłami, skoro narady odby-
wają się przeważnie nie w lokalu
gmachu sejmu. :

Wie się o tych wyrokach jedynie
w Klubie lowarzyskim, wie się tem-
bardziej, bo czasem ubywa członek
klubu i przestaje przychodzić, To też
śdy w ciągu kiiku: dni jeden z człon-
ków klubu nie ziawił się, opowiada-
no już sobie w mieście najrozmaitsze
historje, dzwou*ono do Urzędu Śled-
czego, do sędziego śledczego. Tym-
czasem okazało się, że wiadomości
były przedwczesne, że prezes nie
został jeszcze skazany, że sprawa to-
czy się, że wprawdzie są wszystkie
dane, ale nie można jeszcze go ru-
szyć, i zwyczajne dowody nie star-
czą na oddanie go w ręce sprawiedli
wości.

Sesja zwyczajna sejmu i senatu zo”
stanie zwołana dopiero w końcu
października. Przy otwarciu pierw-
szego posiedzenia marszażkowie sej-
mu i senatu odczytują listę zmarłych,
parlament wysłuchuje, stojąc, wspo”
mnienia. Przy otwarciu najbliższej
sesji budżetowej obok listy zmar-
łych zjawi się nowa lista tych, któ-
rzy rzekli się mandatu poselskiego,
wzślędnie senatorskiego i umarli na
krótki czas śmiercią cywilną.

Nikt nie odczyta ich nekrologu,
nie opisze żywota politycznego tych
mężów stanu, którzy w swoim czasie;
radzili iść nie tyle z sejmem, ile „mi-
mo sejmu'', Należałoby jednak wpro-
wadzić zwyczaj odczytywania przy
zrzeczeniu się mandatu motywów
wyroku klubowego, a zebrałby się
oblity materjał dla mowożytnego
Plutarcha, do życiorysów porów-
nawcżych. -
 

«Czystka» w monopo!u
tytoniowym.

W najbliższych dniach nastąpią
zmiany na wyższych stanowiskach
w dyrekcji monopolu tytoniowego.
Jak zapewniają, ustąpią iub zwol- 

których posłów. Zaczęło się bowiem;

nieni zostaną: naczeiny dyrektor, p.
Łopuszański, dy:. finansowy, p. O-
ziemski i szef wydz. personalnego, p.
Czerniawski.

Zmiany te mają być skutkiem
nieporozumień między  minister-
stwem skarbu a dyrekcją monopolu,
wynikłych ną tle polityki finansowej
i personalnej tego przedsiębiorstwa.
Podobno ministerstwo skarbu pro-

wadzį już pertraktacje z następcą
dyr. Łopuszańsk.ego.
 

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną, Ide

Teatr Miejski
(Pohulanka).

„Zwyciężyłem kryzys* Pawła Vol-,
piusa w 3 akt, Przekład T. Trzciń-
skiego. Reż. J. Bonecki. Oprac. sce-,

niczne W. Makojnik,
Doskonale zmajstrowana sztuka

o nieładnych sposobach, jakich imać
się rńusi, czy już się ima, współczes-|
ny inteligent, by, na zapciianym po-
dażą bezczynnych rąk roboczych |
rynku bezrobocia, zdobyć pracę a z
nią kawałek chleba z kieibasą—albo
lepiej z pasztetem. „Śmiaąłym szczę-
ście sprzyja”, „kio nie ryzykuje —
niema nic , „bierz sam, gdy ci nie
dają* — oto dewizy, które rodzą tu-
pet i bezczelnośc—bo niemi jedynie
utrzymasz się na powierzchni życia—
materjalistycznego oczywiscie (kto z
dzisiejszych m4śii 0 inrem?) inie
będziesz zepchcięty wraz z tymi, co
cicho i skromnie dążą prostą drogą

Losu.
Wiedeński Dom bankowy — oto

iło, jego dygnitarze i podwładni —
to ów świat pieniądza i inieresów,
po którego szczeblach pnie się ten i
ów, raz, w imi własnej korzyści
podpierając się wzajem, drugi raz
w imię tegoż — rogę sobie podsta-
wiając.

Miesinger, wczorajszy zreduko-
wany urzędnik i głodomor, jutro
dzięki zdecydowaniu i bezczelności,
które każą mu wszystko postawić na
kaitę a którego w razie klapy, nie
przeraża nawet widmio więzienia —
pierwsza już w banku figura, to sym-
bol zdobywcy bez skrupułów, biorą-
cego za łeb los, co go uprzednio dep-
tał. Fritsch — :0 znów symbol czło”
wieka uczciwej mrówczej pracy, któ
ry; z trudem po latach dochrapuje się

by: paść pod druzgocące koła ślepego;
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Podziat dar
W. piątek odbylo się ostatme ciągnienie

czwartej klasy 30-tei Loterji Fanstwewej.
W; dniu tym, jak wiadomo, na pierwszy wy-
ciągnięty numer przypada głowna wyżrana
w kwocie miljona ztotych.

Olbrzymie tłumy zaległy salę ciągnień.
Wśród głębokiej ciszy padły słowa; Numer
132.138 — miljon złotych.

Nie było na sali szczęśliwycn graczy.
Przypadek zrządził, że nie słyszeli nawet
radosnej nowiny przez radjo. Wszyscy bo-
wiem byli już przy pracy i dop'ero kolektor
zawiadomił ich » tem. Los uśmiechnął się
Warszawie, gdyż wszyscy są mieszkańcami

stolicy. i

Jednę ćwiartkę posiadało młode mal-

żeństwo: sierżant 3U pułku piechoty p. Woj”

narowicz z żoną. Wiadomość o wygranej
przyjęli spokojnie. Właśnie mieli kłopot z
mieszkaniem, które musieli zmienić i tego

rana żona robiła o to gorzkie wymówki mę-
žowi. Obecnie już łatwo im marzyć o wła-
snej willi.

ów fortuny.
dlowiec z Warszawy. Ogromnie się ucie-
szył, że „ten interes tak dobrze mu się

udał. Oboje teraz z żoną myślą o założeniu
sklepu z bielizną, gdvż p. M. jest specjalistą
w tej branży.

Resztą wygranej podzielili się portjer i
kilku robotników warszawskiej tabryki „Po-
cisk'. Nie wiedzieli nic o wygranej i nawet
nie liczyli na nią.

Portjer p. Popiawski posiadal jedną ca-
łą ćwiartkę i ćwierc drugiej. Dusial więc
pełne 250.000 zł, Pozosiali trzymali resztę
losu do spółki, gdyż mie stać ich było na
samodzielną ćwiarike — a dzis życie się im
zupełnie zmieni. Wszyscy zostawili pienią-
dze w banku i namyslają się, co robić.

Wogóle w ostatniej klasie Warszawa
miała specjalne szrzęście do wielkich wy-
granych, podczas, śdy w poprzednich ciąg-
nieniach wygrywała przedewszystkiem pro-
wincja. 1 tak w czwartej klasie 250.000 zł.
padło również w  Warsżawie na numer 

— A wojska pan nie rzuci? — pytamy.
? — przerywa młoda, przystojna“

żona — on bez wojska żyć nie może. Uro-

dzony żołnierz.
Drugą ćwiartkę posiada p. Miilner, han"

TEATR LGTNIA.
Księżna cyrkówka

operewha w > aktach Malmana,
iWiśroa wielu anachronizinów, w

które obiiiuje opereika, jest jeden
szczegolnie zabawny. lo anachro-
nizm tematu i środowiska.

MW czasach ogólnej demokratyza-
cji, gdy życie przeszio do porządku
dziennego nad tyutem i innemi uro-
szczeniami arystokratycznemi, ope-

retka zajmuje się wciąż piawie wy”
tącznie książętami krwi i innemi,
mowiąc językieio publicystów ze

„diowa' „wysok«.postawionemi oso

bama, lstną propaganda monarchi-
stycznal. W „Nsiężnej cyrkowce“ CO
clown, to książę iub hrabia. lowarzy przeciętnego stanowiska, drżąc

wciąż o jego utratę. Zaś „starszy
pan“, obijający progi instytucji — to
symbol beznadz:ejnego poczciwca
niedołęgi, odpędzanego zawsze i
wszędzie nawe. od najsksomniejszej
biesiady życia.

Dowcipnie, z pierwszorzędnym

strowana sztuki. W jednem tylko
przeholował autor, każąc widzowi
wierzyć wraz z całym personelem
Mitro-Banku, żz takie sztuczki, jaki
wyczynia Wiesinger na terenie ban-
ku mogą przez szereż tygodni u-
chodzić niepostizeżone. S:ła sugestji
człowieka nie mającego nic do stra-
cenia może być wielka, pamięć ludz-
ka, zwłaszcza jednego i drugiego ra-
mola — słaba, personel i działy pra-
cy w tak wielkiej instytucji jak bank
olbrzymie, jednak trudno uwierzyć
aby aż tylu w niej, na wszelkich
stopniach hiera:chji biurowej było—
duuków, dających się wyprowadzić
w pole, :

Pragnie nam to właśnie zasugero-
wać i ochoczo sugeruje autor—ina-
czej nie byłowy jego sztuki, Przyjmu-
jemy z dobrą wiarą, bo chcemy się

teresu, pieniądza i władzy,
wszechmoc „papierka', na bezdusz-
ność biurokratyzmu i czarodziejską
moc pochlebstwa.

Taka poglądowa nauka jakim być
trzeba aby chwycić za pysk obecny
kryzys, który na; dusi, znajdzie mo-
że nawet skorych naśladowców,
zwłaszcza, że owemu hocnstaplerko-
wi z lkomedji Vo!piusa wszystko się
udaje a przedstawiony jest bardzo
sympatycznie 1 autor najwyraźniej
go proteguje i przemyca do serc
publiczności.

Tempo sztuki brawurowe, sy-
tuacje nie przeciągnięte, dobra gra
alktorów, wesołe „powiedzonka', ro-
bią nadto swoje — i widownia brzmi
od oklaskow przy tak zw. „otwartej
kurtynie“.

(Więgrzyn Mieczysiaw w 1cli Wie-
singera jest tak przemiły, że widow-
nia nie chce wierzyć, iż zdolny jest
do podobnych kłamstw i paskudnych
choć śmiałych wyczynów - - i myśli
że wszystko brzydkie co robi — to
tylko udane, Eutuzjazm jaki budzi
ten „umysłowy bezrobotny' w sercu
egzaltowanej panny prezesówny, bra
wurą swego ataku, jeszcze przydaje
mu niezdrowego uroku.

Z humorem i dobrą „tesue'” pew-
nego siebie dygnitarza bankowego,
ujął p. Bay-Rydzewski caaraktery-
styczną, grožno-:owialną iigurę pre-
zesa, jedynie „gierka“, ktora bawiła
i była na miejsct: w I akcie — (nie-
możność zapamięiania nazwisk Wie-
singer i Kubiński) powtarzana wie-
lokrotnie w następnych, gdy oba te
nazwiska stały się juž osią dokoła
której wszystko się obraca, przesta-
ła być dowcipna. Dobry żart tynfa
wart, ale żart wciąż powtarzany —
nudzi.

Bonecki (Fritsch), którego rola
właściwie zamykała się w niewielu
słowach ale za to. nadzwyczajnem
bogactwem mirik; i giesiu umiał
niemi wypowiedzieć wszystko w
sposób wyrazistv.

Neubelt — generalny dyrektor —
jak zawsze wybcrny, pełen umiaru i
opanowanego komizmu. Z galeryjki
„typków” najler'szy Wołłejko.
Suchecka Herta, zawsze

„smart“ w. rolach współczesnych pa-
nien. Swobodna i dość zabawna Be-
dnarska w. tupecie Frani, Ścibor,
Kersen, Śródka, Borowski, Malatyń-
ski dostrajali się do kamentonu we-
sołości na scenie i widowni.

"Wnętrze banku ze smakiem pro- 
 

śmiać z jego ciętej satyry na ludzi in-|
na!

stwo jest tak aotrane, że sprawa me
zaljansu właścicielk, hoteiu „Arcy-
książe Kaiol', papa Schlumberger,
nawet wcale nie pokazuje się na sce-

nie, aby nie psuc harmonji w tak
dowrze urodzonem towarzystwie.
Wszystko to jest podanć pez cienia

A iek : R jnOnji, w zawiesistym sosie uwielbie-
morem, ciekawie scenicznie Zmaj:; nia ala dworu z uczuciem wierno-

poddańczym.
Kalman — to dobry majster, to

też muzyka ,„Księżny cyrkówki” sta-
ie rannie zrobiona, obtituje w melodje,

iktóre szeroko rozeszły się po świe*
cie, podobnie jak melodje „Czar-
daszki* lub „Maricy”,

Na premjerze, niestety, nasza
primadonna p. kulczycka nie była
dysponowaną  giosowo, wyglądaia
natomiast uroczo w Il i III akcie, a
graia z należytą wyniosłością rolę
księżnej Krawa:owej. P. Dembow-
skiemu było bardzo do twarzy w
kostjumie mister lksa, p. Halmirska
bardzo sy:npatycznie odegrała swoją
rolę, kropla w kroplę podobna do
ról subretek we wszystkich operęt-
kach, Nie jest to łatwy do zniesienia
los dla zdolnej aktorki. Te same wy-
razy współczucia należą się j p.
Szczawińskiemu, Zawsze te role

, dobrych, trochę nerwowych chłop”
ców. Trzeba jednak być z urodzenia
dobrym: kompanem by módż tak za-
grać scenę pijaną w il akcie.

„Wielki książę p. Domosiawskie-
Śo straszył i huczał bardzo groźnie
na scenie, ale przypominał raczej
policmajstra niż księcia,
Dawno niewidzianego p. Tatrzań-

skiego, jako płainiczego Pelikana,
przywitała pubiiczność oklaskami,
Grał znakomicie. Utalentowany ten
artysta wskrzesza tradycje Morozo-
wiczą z najlepszych czasów operetki
warszawskiej, Ltóry także w takich
rolach celował,

Wystawa staranna, baleciki po-
mysłowe i sprawne, orkiestra nato-
miast ani staranna, ani sprawna,

S. W.island | mi

Stypendja
dla młodzieży.

Komitet zarządzający kasą im.
Mianowskiego podaje do wiadomości
że z zapisów d-ra Karola Kobryńca,
K. Tomikiewicza,
skiego, T. Klimeszewskiej, oraz z
funduszów im. J. Grossego, im, E.
Sachsa, im. dr. A. Szulca, im. J. A.
Majewskiego,
skiej, im. prof. dr. J. Zaleskiego są
do podziału na rok szkoiny 1934-
1935 stypendja dia studeniów szkół
wyższych i dla uczniów i uczenic
skiśrednich.

oszenia przyjmuje biuro kas
im. Miianowskiego )
do dnia 15/X r. b.

Do podań winny być dołączone
świadectwa szlkolne z postępami w
naukach i świadectwa niezamożno-
ści

Studenci ubiegający się o sty-
pendja winni dołączyć do podań ży”

 

ciorysy z dnem wymienieniem
odbytych studjów.

Komitet zaznacza, że prawo
pierwszeństwa w uzyskaaru stypen-
djów im. Grossego przysługują krew-
nym, potomkom w prostej i bocz-
nych linjach Włedysława i Ludwiki
z Jabłońskich małżonków  Grossė,
jak również dzieciom Władysława i
Jerzego Różańsi:ich, zaś stypendjów
im. T. Klimaszewskiej — krewnym i
powinowatym zapisodawczyni,

NOD ANTUTISESP

panowały na widowni w. dniu pre-
mjery — to zapewne sztuka długo
utrzyma się na repertuarze sceny stoty urządzone.

A skoro taka wesołość i śmiech

 

F. Wojciechow-|

im. B. i Z, Chlebow-|

(Pałac Staszica) |

94,885, Jednę z ćwiartek tego losu mieli pp.
Zdrodowscy wraz « dwoma znajomymi i te-
raz mogą myśleć © własnym handlu kolo-
njalnym, takim samym, w jakim dotychczas
p. Zdrodowski pracował.

> р ег .
PRZED RADJORAJDEM.

Rozgłośnia Wileńska Polskiego
Radja 1 dSekcją Motocykiowa Walen-
skiego Klubu sport. dirzelec, organi-
zuje za zezwoleruem P. £, M. i wtadz
centralnych Polse. Radja w dniu 30
września 1934 roku M radjorajd mo
tocyklowy Rozgieśni Wilenskiej, or-
$anizowany przez Wil. K. 5. Strze-
iec. W rajdzie ocbędą się dwie kon-
kurencje: a) umejętność zainstalo-

wania radjoodbiornika b) jazda na
najmniejszą szybsość,

Zawodnicy:
Udział w zawodach mogą brać

wszyscy motocykliści, zrzeszeni i
nie zrzeszeni Pak MS poz
siądanie linencji nie jest obowiązują”
ce. Wpisowe wynos: dla posiadają”
cych linencje P.4M na rok 1934—3 zł,
a dla zrzeszonycn w P4M bez posia”
dania linencji — <« zł. 50 gr., dla nie-
zrzeszonych 6 zł

Zgłoszenia trzeba nadsyłać do:
; 1) Kozgiośni Wiieńskiej Folskiego
, Kadja, Witoldowa 21, 2) WilL К. 5.
| Strzelec, Wielka 68, 3) BSA Mickie-
wiczą 9 p. Kleber, 4) AJS Zamkowa,
Rabinowicz.

Przez podpisanie zgłoszenia za-
wodniczego stwierdzą się znajomość
obowiązujących regulaminów i zobo”
wiązań podporząckowania się zarzą”
dzeniom władz biegu.

Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo nieprzyjęcia zgłoszenia bez
podania powodow. Wszyscy uczę-
stnicy rajdu faktem podpisania zgło”
sznią zrzekają się wszelkich preten-
sji tytułem jakiegokolwiek wypadku
lub uszkodzenia podczas radjorajdu.

Każdy zawodnik startujący otrzy
muje na miejscu startu po jednym
komplecie numerów startowych,
Przy posiadaniu sociesa (pasażera na
tylnym siodiej numer stąrtowy wi-
nien być umieczczony na jego ple-
cach.

Zamknięcie zapisów i odprawa
zawodników odbędzie się na miejsce
startu w dniu 30 września 1934 r.
o godz 8 rano.

Stant do radjorajdu odbędzie się
w dniu 30 września 1934 roku w Wil
nie na ul, Mickiewicza przed gma-
chem Sądu o godz. 9 min. 30 Zawod-
nicy powinni stawić się na starcie
punktualnie przed wyznaczoną в0°
dziną startu według Kolejności nu-
merów ; w porządku ustalonym
przez komandorą rajdu. Start zawod
ników odbywa się co minutę, Meta
otwarta będzie na miejscu startu o
godz. 12. Zamknięta zaś po upływie
godziny  regulaminowego terminu
przyjazdu ostatniego zawodnika,

Każdy zawodnik na miejscu star-
tu otrzymuje od komandora za po-
kwitowaniem zapieczętowaną koper
tę, W) kopercie znajdować się będzie
karta drogowa z podaniem miejsca,
do którego powinien przybyć w o-
kreślonym czasie zawodnik, Po przy-

t byciu na to miejsce zawodnicy zgła-
| szają się do władz danej miejscowoś-
, ci (policja) i odnotowują swoją obec”
+nošė, poczem :nstalują radjoodbior-
: niki, by słuchać dalszych rozkazów
nadanych z rozgłośni , którą zapo”

|wie o której godzinie każdy zawod-
| niż ma stawić sie na metę. Po przy”
byciu na metę odbędzie się ostatnia
konkurencja — jazda na przestrzeni

! 100 mtr. w jak najmniejszej szybkoś-
| ci, przyczem zawodnik otrzymuje do
datkowe karne punkty za dotknięcie
nogą jezdni. Każdy zawodnik powi-
nien mieć własny aparat radjowy.

Wszyscy zawodnicy, którzy u-
kończą rajd przed zamknięciem me-
ty, otrzymają bezpłatne plakiety pa-
miątkowe. Oprócz plakiet przewi-
dziane jest szereg cennych nagród,
Uroczyste rozdańie nagród odbędzie
się przed mikrofonem rozgłośnie wi-
leńskiej w dniu podanym w komuni-
katach prasowych. :

Do interpretowania, oraz doraž-
'nego uzupełniania niniejszego regula
minu upoważniony jest komandor
rajdu, jak równie: komisarze sporto-
wi. Protesty rozpatrywane będą zgo-
dnie z rozdz. Xtl regulaminu sporto-
wego PZM, i powinny być wnoszone
najdalej do 30 min. po ogłoszeniu wy
ników na ręce komandora, Kaucja
20 zł. po odrzuceniu proiestu prze-
chodzi na rzecz organizatorów. Ter*
min Radjorajdu może być przesunię-
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REFLEKSJE
W. roku 193 mijać będzie dzie-

ięć pełnych lat życia sportowego
Szeregu związków okręgowych, któ-

Te powołane zosiały do prowadzenia
twórczej pracy ne polu wychowania

ycznego.

Dziesięć lat, to piękny kawałek

Czasu, to dziesięć nowych zarządów,
ło dziesięć żywych inpulsów, to pra”
Ca, która powinna dziś właśnie wy”

wać cenne, a wszystkim widoczne

owoce,

Wówczas, gdy tworzyły się po-
Szczególne związki, wszyscy prawie
Organizatorzy mieli pełne zaufanie,
że praca pójdzie składnie, że da się
W krótkim czasie stworzyć w Wilnie
Potężny ośrodex sportowy.

Rozpoczął się wyści$ pracy, któ-
ty trwał jednak krótko, bo oto obec-
Nie z perspektywy minionych lat nie
możemy niestety powiedzieć, żeby
dzisiejszy stan rzeczy był zachwyca”
ący.

Poruszyliśmy kwestję  zaułania.
Zaufanie do pracy, zaufanie do orga-

Nizatorow i do zawodników jest dzi-
$iaj naruszone kryzysem organizacyj
dym. dzisiaj nikt nie chce pracować
w sporcie. Zaczyna wygasać inicjaty
Wa, a zapał do pracy został stłumio-
Ny intrygami, które niestety są rów*
Nież i w sporcie.

Organizatorzy stracili zaufanie
do zawodników, a ci nie wierzą or-
$anizatorom, ktorzy pracą swoją o*

graniczają do zwoływania zebrań,
Odbywają się konierencje. Zapadają
Najrozmaiisze chwały, które: nie-
stety tylko w 20 procentach są wyko
Nywane,

Ostatnio nawet zebrania nie są
zwoływane, a pracą cała zalrzymała
się na martwym punkcie,

Ludziom nie chce się pracować

w sporcie. Zadajnry więc sobie pyta”
hie dlaczego to tak jest. Przyczyn
jest kilka.

Związki okręgowe nie posiadają
właściwej kontro. Lokalne komisje

rewizyjne nie spełniają bowiem swej
roli załatwiając czczą  tormalność

ipisując protosół udzieiający ab-
utorjum  ustępującym władzom.

Brak kontroli nad związkami okrę-
jgowemi mści się ną każdym kroku,
Lwiązki nic poprostu nie 1obią,

Weźmy chociażby za przykład
bokserów, czy tenisistów.

Bokserzy od wiosny mieli tylko
jedno zebranie zarządu, a przecież
w teczce sekreterjatu leżą liczne o”
terty nadesłane nietylko z Polski,
ale również i z zagranicy! Fraca bo”
kserska, która powinna być kierowa
na silną wolą Zarządu Wii. Okr. Zw.
Bokserskiego utkwiła na jakiejść ta-
jemniczej przeszkodzie, bo brak pie-
niędzy nie może być w danym wy-

padku zasadniczym hamuicem w pro
wadzeniu pracy wewnętrznej.

Działalność bokserów wiieńskich
jest klasycznym przykładem zniechę
cenia i apatji „aka zakradła się do
organizmu sportu wileńskiego, We
wszystkich bowiem miastacn Polski
prowadzone są nietylko liczne tre-
ningi, ale są juź dawno uśożone. ka-
iendarzyki imprez sportowych, a roz

poczęto rozegrywać już mustrzostwa
drużynowe. W Wulnie tymczasem w
salach powiewa pustka. Trenuje kil-
ku tylko ambitnych zawodników 1 na
tem koniec. Ząprzepaszczono piękną
propozycję wyjazdu zagranicą, zmar-
nowano okres przygotowawczy do
sezonu, a jak odrywać się u nas bę-
dzie mecz międzymiastowy i gdy
przegrywać zaczną pięściarze wileń-

$cy, to wówczas zacznie budzić się
głęboki żal do zawodników, którzy
są w danej chwil: Bogu duchą winni,

Przytoczony przykład abstynencji
organizacyjnej gest klasycznym do”
wodem, że Wilno nie posiada obec-
nie człowieka, xtóry potrałiłby być
duszą sportu wiieńskiego, К!бгу ро-
trafiłby nadawac ton życiu sporto-
wemu. '

Ludzie potrzebują pewnej pod-
niety. `

Zawodiik otrzymuje żeion, zdo-
bywa mistrzostwo, zyskuje uznanie,
a organizator musi niestety głowić
się jak pokiyć deficyt, czem zapłacić
długi sportowe, a jak przyjdzie co do
czego to jeszcze na niego sypią się
skargi. Rzecz oczywistą, ze wply-
wać to zaczęfo paraliżująco na
wtwórczość” organizatorów.

Zaczęto neglizować obowiązki, a
wynik tego jest obecnie nazbyt do-
rze wszystkim wiadomy.
Rzecz oczywista, że z klubów

Choroba organizacyjna przedostawać
|się zaczęła do związków, a naweti

łyżej, bo oto i Miejski Komitet W.
F. w Wilnie też nie przejawia spec-
Inego zainteresowania się sportem:
przecież przed rokiem praca szła

śkładnie i pięknie.
Obecnie w Komitecie coś się ze-

psuło. Od kilku miesięcy nie odbyło
Się ani jedno zebranie, a ną konieren
Cje sekcji propagandowej, czy go-
Spodarczej przychodzi kilku panów,
tórzy najczęście mimo swych szcze

rych: chęci nie mcgą podjąć się włąś
Ciwej pracy. S

Ogromną
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tutaj spełnić Mie;ski Komielet W.F,, jest krzywdą wyrządzoną sportowi.|
a zwłaszcza Sekcja Wychowania Fi- Dziełalność Miejskiego Komitetu |

zycznego. Ta własnie seksja powinna| powinna świecić przykładem. Komi- |

(być sterem całego sportu wileńskie- tet powinien podsuwać szereg pro- |

go. Kierownictwn tej sekcji ma o- jektów, dawać dużo inicjatywy. Ma-

,$romne obowiązki społeczne w spor ło jednak tego, bo Komitet ma je-

cie, a poprzestawać na zwołaniu szcze wielki obowiązek — prowadze

© DAIENNIK WIEKKSKI'

SPORTOWE
wychowanie sportowe nietylko mło-, kne sny o szczęsciu dzieci wileń-, coraz bardziej, a co gorsze, że niema

dzieży, ale i dzieci. Tyleż przecież skich które zamist na magistrackim widoków poprawy.

mówiło się ubiegiej wiosny o założe”, śmietnisku w Cielętniku miały otrzy | Cieszylibyśmy się bardzo gdyby na-

niu przynajmniej jednego ogródka
jordanowskiego. Akcja la zaczęła'
zdawało się wchodzić na właściwe'
tory, ale niestely gdzieś przy ktė-

| jednego na trzy miesiące zebrania "nie pracy społecznej w sporcie przez rymś z biurek ugrzązła. Zgasły pię-

HHDowborowamistrzyniąWilna
  

Tegoroczne miistrzostwą Wilna, Pierwsze miejsce zgóry więc było już jest częściowo wina osganizato*,

pod każdym niemal
padły bardzo biado.

Blado wypadły one dlatego, że
nikt prócz p. Desinowej (Grodno)
nie przyjechał. Mistrzostwa rozegry-
wane więc zostaży między graczami,
którzy doskonale z sobą się znają

wodach międzynarodowych.
Biniakowski nietylko

w biegu na 400 mtr., 
įšciowo do wspaniałych sukcesów
„micdego wioślarzą AZS. wileńskie-
go, Keppla, który wczoraj wygrał w
Fornaniu dwa biegi jedynek,
Keppel w Pozraniu udowodnił, że

jest wioślarze:n wielkiej wartości
sportowej.

Przecież w tym sezonie nie

Czechosłowacją Ż:2.
Koszykarki Makabi wileńskiej

zdobyły pierwsze miejsce w Łodzi.
Mecz

— Poznań zakończył się zwycię-
stwem Wrocławia 58:54,
W meczaca o wejście do Ligi

paały następujące wyniki: Legja z
Poznania wygrała 4:0 z (Gwiazdą:
Sląsk pokonał Urję z Sosnowa 4:0.

trudem pokonała wczoraj  Warsza-

Podgórzem. Do przerwy wynik był
remisowy 0:0.

Bremka strzelora przez Nawrota

Wczorajszy. mecz piłkarski
wejście do Ligi rozegrany w Grodnie
między W. K. S. Grodno, a W. K, S.
Šmuigly był z dwuch względów czczą
formalnością, bo z punktu widzenia
sportowego, zespoł Grodna po swojej
komipromitujączj porażce w Wilnie
12:0 nie mógł przecież byc poważ-
nym przeciwnikiem, a po drugie, śdy
by nawet wilniarie mecz w Grodnie
przegrali, to byłoby to bez żadnego
znaczenia na ukształtowanie się ta-
beli punktacyjn2; w grupie północno-
wschodniej.

Mecz wczorajszy wygrany 6:0
przez W. K, S. Śmuigły udowodnił, że
W. K, S. Śmigły iest najsilniejszą dru
żyaą piłkarską ra Kresach, że po-
ziom wilnian jest wysaki, a możę
nawet wyższy, ш12 w roku ubiegłym.
Dlatego też sośnie obecnie coraz
bardziej nadzieja na możność dosta-

Turniej gier

szkolnej odbył się wczoraj wielki
„koedukacyjny“ turniej piłki siatko-
wej.

Turniej zgromadził na boisku aż
14 zespołów, przyczem A. Z. S. zgło-
sił 7 drużyn, Ognisko 6, a Sokół
1 drużynę.

Gry cieszyły się wielkieim powo-
dzeniem, gdyż zawodom przyglądało
się sporo widzów, coś około pół ty-
siąca. Propagandowo impreza udała
się nieźle.

Pierwsze miejsce zdobył zespół
Ognicka, bijąc w finale A. Z, S. w
dwuch setach 15:10, 15:11, W družy-
nie Ogniska wyróżniali się: Piątkow-

W] połowie października w Rydze
odbędziesię czwarty międzypaństwo
wy mecz piłkarssi rhiędzy i'olską a
Łotwą. W Rydze grać będzie drugi
garnitur Polski Бо pierwszy w tym-
že dniu 14 pazdziernika rozegra
spotkanie z reprezentacją Rumunji,

Występ piłkarzy polskich w Ry-
dze budzi ogólne aciekawienie, Pol-
ska jedenastka w pierwszym meczu
w Warszawie pokonałą Łotwę 6:0,
następnie w Rydze wygrała 5:0, a
ostatnio przed rokiem w Warszawie
z trudem wywalczyła 2:i.

Trzy te wyniki nie są odosobnio-
ne, bo w roku bieżącym sport pił-
karski odniósł wielkie zwycięstwo w 
W parku sportowym młodzieży;

względem wy |

REKORD POLSKI BINIAKOWSKIEGO
w MEDJOLANIE

Wspaniale wypadł wczoraj start rekord Polski, który wynos; obecnie;
Biniakowskiego w Medjolanie w za-, 488 sek.

zwyciężył| mtr. zajął drugie miejsce w słabym
ale ustanowił! czasie.

Jerzy Keppel (A Z.S. Wilno) wygrai w Foznaniu
Przyzwyczailismy się już czę-, przegrał on ani jednego siartu.

|

SPORT w SŁUCHAWCE TELEFONICZNEJ,
Piłkarska reprezentacja Austrji Czarn; ze Lwowa wygrali z Rewerą' ski „Dziennika Wileńskiego” ściąga

odniosła wielki sukces remisując z ze Stanisławowa 3:0. |
!
1

lekkoailetyczny Wrociaw

Polska walczy z Łotwą,

 
rolę mógłby właśnie Rydze przez wygranie Wilnian, któ” munją przesunąć na inny termin,

niemal przesądzone. Drugim poważ-
nym minusem mistrzostw jest fakt.
braku zainterescwaia się tenisem
szerszego ogółu epołeczeństwa spor-
towego. Przecież ną kortach w nie-
dzielę, z wyjątkiem graczy i ich ro-
dzin, nikogo poprostu nie było, a to

Kucharski zas w biegu na 800

Warto więc przypomnieć sobie
jego zwycięstwa, a' więc: Troki
Łotwa — Riga, Warszawa, Wilno,
Kraków ; obecnie Poznań, Jak na
jeden sezon to chyba wystarczy.

Miejmy nadzieję, że wielki talent
sportowy Keppla nie zostanie zmar-
nowany.  

Miecz bokserski I. K. P, — Lwów
zakończył się zwycięstwem Łodzi

115;
Mistrzostwa Polski w koszykėow-

ce zdobyła l. M. C. A. przed Po-
lonją, Poznaniem i Cracovią.

Mecz lekkoatietyczny Niemcy —'
Francja zakończył się zwycięstwem
Niemiec 95:55 pkt. |

WISŁA—WARSZAWIANKA 3:2.
Wisła grając na swoim boisku z padła w 5 minucie,

W Łodzi Ł, K S$, wygrał niespo-

wiankę 3:2, a Ruch wygrał 3:1 z| dziewanie z Cracovią 3:0.
* W dalszym ciągu prowadzi zde*
cydowanie Ruch, który niewątpli-

Legja wygraia z Pogonią 1:0,| wi zdobędzie mstrzostwo Polski.

Wojskowi wygrali w Grodnie 6:0.
o nia się do Ligi.

Wczorajszy mecz nie byi zbyt cie-
kawy. Wilnianom chodziło jedynie o!
zdobycie dwuch punktów i o prze”.
prowadzenie na obcymi terenie tre-
ningu. |

Trening ten udał się doskonale.
Do przerwy uzyskano wynik 2:0, a
po zmianie stro: zaczęto grać je-
szcze lepiej, strzelając dalsze bramki

Goale zdobyte zostały ze strza-,
łów: Hajdula 2, Drąga 2, Browki 1 i:
Zbroji 1,

Publiczności; zebrało się sporo. |
Po zdobyciu pierwszeństwa w

grupie północnej czekają nas obec-,
nie niezmiernie ciekawe rozgrywki
finzłowe, (które niebawem już się'
rozpoczną,

Najgroźniejszym przeciwnikiem
Wilna jest Śląsz, ale i z Legją po-
znańską wygrac będzie trudno,

sportowych.
ski Butkiewicz i Rutkowska.

W: drużynie A. Z. S. najlepiej gra-
ła Mewesówna.

Wileński Okręgowy Związek gier
sportowych nie raczył powiadomić
o tej imprezie presy, jak to wprowa-
dzanie dziwnych praktyk sporto-
wych.
Gry sportowe w Wilnie nie powin-

ny być kierowar.e tajemniczą ręką
nieznaaych sił, bo jest to bardzo
krótkowzroczna polityka, która pro-
wadzi na manowce, Robi to «rzywdę
tym wszystkim kiubom, które są w
danej chwili podwładne obecnemu
Zarządowi,

rzy pokonali reprezentację Rygi 2:1.
Piłkarstwo na Łotwie nie repre-

zentuje wysokiego poziomu. Ostat-
nio przegrany niecz z Litwą w zu-
pełności to potwierdza.

Ciekawi więc jesteśmy bardzo,
jakim wynikiem zakończy się paź-
dziernikowy mecz w Rydze.

Lekceważyć Łotyszów w każdym
razie nie można, przegrać w Rydze
byłoby wielkim wstydem sportowym
a może nawet kompromiłatcją, na ja-
ką był już nieraz narażony sport pił-
karski Poiski( mecz z Jugosławią i z
Niemcamij.

Warto więc może byłoby do Rygi
wysłać pełny skład, a meczz Ru- 

, Lekkoatletyczny zgłosił do pięciobo-

| rów, którzy powinni nareszcie zdać|
sobie dobrze sprawę z tego, że tenis,
że nawet roześranie wysokiej staw-

ki mistrzowskiej jesienią nie jest
atrakcją. Wniosek z tego jest taki,
że w przyszłości mistrzostwa Wilna
muszą być koniecznie organizowane

 

 

mać piękny ogródek zabaw 1 rozko-

szy sportowych.

Bilansując wyżej zawarte spo”

strzeżenia stwierdzamy fakt upadku

sportu wileńskiego, który kurczy się

w drugiej połowie sezonu wiosenne-
go wówczas gdr+ wszyscy pragną
śry, gdy pogoda rie płata tiglów, a i
dzień jest dłuższy.

Pisząc o słabych stronach tego"
rocznych mist-zostw, trzeba słów
kilka powiedzieć o formie zawodni-
ków. Krajało się serce, że Wilnopo”.

7 października doroczny wyścig kolarski
«Dziennika Wileńskiego».

Został już ostatecznie ustalony

termin 6-g0 wyścigu kolarekiego o,

puhar przechodni „Dziennika Wiień-

skiego . i
Wyści$ kolarski ulicami Wilna

posiada swoją tradycje. Liczy. on już
6 iat, co jak ną imprezę sportową

jest pięknym rekordem.
W pierwszym roku zwyciężył Ka

linowski, a w trzech następnych la-
tach przybywał jako pierwszy Cho-
chłowicz, który zdobył na własność
pukar „Dziennika Wileńskiego".

Redakcja w 1oku ubiegłym ofia-
rowała nowy pultiar. Piąty wyścig
przyniósł zwycięstwo  Jasiūskiemu,
który stoczył piękny pojedynek z
Andrukowiczem.

Nadmienić trzeba, że bieg kolar-

zawsze rekordową ilość  zawodni-
ków, a w tym raku przejdzie chyba
oczekiwania, bo kolarstwo wileńskie

uczyniło znaczny postęp. Nie chce-
my wyprzedzać tłaktćw, ale liczymy
że na starcie stanie przeszło 50 ko-
larzy.

Trasa wyścigu prowadzić będzie
szlakiem ulic, ną których rozegrywa-
ła się walka w poprzednim roku.
Jeżeli będą małe źmiany, to postara- 

my się możliwie iak najwcześnie po”
dać je do ogólnej wiadomości zawod
ników, a i publiczności, która tłum-
nie oblega wszystkie miejsca trasy,

Zgłoszenia do wyścigu, który od-
będzie się 7 października, przyjmuje
jak zawsze p. W. Andrukowicz przy
ul. Zamikowej 10.

Zawodnik wpłaca przy zapisywa”
niu się 50 gr. Pizrwszych dziesięciu
zwycięzców otrzyma prześliczne wy
konane żetony, a mistrz biegu otrzy”
ma puhar przechodni, ktory bronio-
ny w tym roku będzie przez Jasiń-
skiego z Ogniska
W zawodach brać mogą również

udział panie, które w roku ubiegłym
pięknie rozpoczeiy rywalizację mię-
dzy sobą Dwie pierwsze zawodniczki
nagrowdzone zostaną również pa-
miątkowemi żetorami,

Zawody organizuje technicznie
Wileńskie Towarzystwo Cyklistów i
Motocyklistów, na czele którego
stoją znani sportowców Moroz, Ryd-
lewski i Balul.

Przez ten okies czasu do 7 paž-
dziernika odbyw:ć się będą niewąt-
pliwie treningi ko!arzy wileńskich, a
jak nam wiadomo, w tym roku na
starcie stanie kiizu zawodników za-
miejscowych.

Ladoumergue zwyciężył w Moskwie.
W. sobotę odbyły się w Mioskwie ;

międzynarodowe zawody. lekko-
atletyczne z udziałem słynnych bie-
gaczy zagranicznych, francuza La-
doumergue'a i finna Purjego.

Wi biegu na 1000 mtr. zwyciężył
Ladoumergue w czasie 2.29,6 sek.
Drugie miejsce zejął zawodnik so-
wiecki Denisow — 2:32,8 sek., wy”,

nikiem tym bijąc własny rekord 60-
wiecki, który wynosił 2:34,8 sek.

W. biegu na 2000 mtr. pierwsze
miejsce zajął Serafin Znamienski
(ZSRR) w czas'e 5:31,8 sek., 2) Ge-
ofgij Znamienski — 5:34,4 sek. Do-
piero trzecie mie,sce zająi Purje —
5:38,8 sek,

 

ZYGZAKI.
— W Porto A-egre odbyły się za*,

wody lekkoatletyczne między Para-
na — Rio Graade do Sul. W repre-
zentacji Parany walczyli polacy uzy”
skując niezłe wyniki: Na 400 mtr.
zwyciężył Kinzelman w rekordowym
czasie 52,6 (rekord Parany), a na 5
tysięcy metrów Wiśniewski miał
czas 16 min, 53,6 sek.

—Alfred Andrzejewski zasali w
tym sezonie hoke;owym szkolną dru
żynę hokejową Szkoły Handlowej
im. Staszica w Wilnie.

— Martinfeld ustanowił nowy re-
kord Łotwy na 406 mtr. — 59 sek.

— W regatach wioślarskich w Le
aingradzie startowało 175 zawodni-
ków, reprezentując Moskwę, Lenin-
grad, Świerdzowsk i inne miasta. Mi
strzostwo Z.S,S.R. zdobyła osada Le-
ningradu.
— W| Warszawie w 1935 roku od

będzie się wszechsłowiański zlot so-
kołów.
— Pod konie: listopada wzglę-

dnie w pierwszych dniach grudnia
odbędzie się mecz hokejowy Polska*
Austrja.
—Przed meczem Polska - Niem-

cy w boksie zostanie zorganizowany
oboz treningowy dla 16 najlepszych
bokserów Polski. Obóz odbędzie się
w Warszawie, a mecz 27 październi-
ka w Niemczech.
— Wileński Okręgowy Związek

ju o mistrzostwo Polski następują
cych zawodnikow: Wieczorka, Żar-
dzina i Sadowskiego. Bardzo możli-
we że pojedzie również Zieniewicz.
Mistrzostwa odlsędą się 30 b. m. w
Katowicach.
—Dziś o godz. 18 w Banku Go-

spodarstwa Krajowego odbędzie się
zebranie zarządu Wil. Okr. Zw. Nar-
ciarskiego.

— Prasa nieniecka donosi, że
na międzynarodowe zawody lekko-
atletyczne, ktore odbędą się w
Warszawie 30 bm., zaproszeni zo-
stali trzej zawodnicy niemieccy, a
mianowicie: Sievent, Borchmeyer i Kónig.

— Roderich Menzel. najlepszy
tenisista Czechcsłowacji, brał u-

„dział w turnieju , mistrzostwa Pa-
cytiku, rozegracym w tych dniach w
Los Angeles. Tenisista czeski został
niespodziewani+ pokonany w jednej
z rund eliminacy,nych przez niezna-
nego tenisiste amerykańskiego, Hoh-
na Law, w trzech setach. 4:6, 6:2,
4:6,

— Czterech sportowców. sowiec-

kich dokonało 1aidu pływackiego
(Wołgą na dystansie 134 klm. od
Wolska do Saratowa.

Dystans ten pływacy przebyli w

ciągu 4 dni, Najlepszy wynik indy-

widuainy uzyskał Jasniło, który zu-
żył na przepłyniecie 134 klm. czas,
wynoszący 24 godziny.

Zawodnicy płynęli w niepomyśl-
nych warunkach atmosterycznych:
przez cały czas padał. deszcz, a tem-
peratura wody wynosiła zaledwie 17
stopni.
— Anglik Scoit Paine ustanowił

na morzu pod Wienecją (start z Lido)
na własnej łodzi motorowej „Miss
Britania III" nowy światowy rekord
szybkości, uzyskując średnią szyb-
kość 177, 185 k!m na godzinę, Daw-
ny rekord należał do anglika Se-
grave i był o 30 klm. gorszy.

—Mistrzostwa świata i Europy
w hokeju na lodzie ną rok 1935 od-
będą się w Davos w dniach 19 — 27
stycznia 1935 r. Davos dysponować
będzie dwoma lcdowiskami do gry,
oraz jednem boiskiem treningowem.
Dzięki temu jednocześnie można bę-
dzie rozgrywać dwa mecze.
— Dziennik , Frankfurter Volks-

blatt“ z dnia 21 km, donosi w rubry-
ce sportowej pt. Humor w świecie
sportowym" z Kapsztatu, że pan
Sims, kierownik  południoworafry-
kańskiej drużyny lekkoatietek, po
powrocie z igrzysk kobiecych z
Loudynu (sierpień br.) oświadczył:
„najwybitniejsz+ zawodniczki nie-
mieckie były napvidoczniej golone i
mówiły nizkim głosem. Wszędzie
mówiono, że dziwaczne osoby robi-
ły wrażenie mężczyzn”, *.

SKIPPKC PROPTT TAAKYOAEKOW MAAPPOWRZEIERS

DALSZY CIĄG SPORTU NA STRONIE DRUGIEJ.

z pesymistyczne rozważanią 207
stały rozwiązane przez jakis donio-
sły fakt wprowadzającym sport wi-

 

szych dni. J й

 

siada sporo talentów sportowych,
które mogłyby kłyszczeć na niejed-
nym turnieju tenisowym, aie tylko

| wówczas gdyby otrzymały one do-
brego trenera, nie zaś jakiegoś fu-
szera, który — sam mając zielone

pojęcie o grze — uczyć stara się

innych.
W tym kierunku władze tenisowe

w Wilnie nie ućzyniły piawie nic,

a mam wrażenie że gdyby ostro po”

stawić sprawę w Warszawie, to

Wiilno dostałoby trenera, a wówczas

na długie iata zostałaby wyelimino-

wana tandeta sportowa na kortach.

| Przejdźmy teraz do spraw wesel-

szych.
Ogromnym plusem mistrzostw

jest to, że odbyły się one po raz

pirwszy na przyzwoitych kortach.

| Tutaj należą się słowa pochwały

Klubowi Prawników  Wilefskich,

który oddał swoie dwa wspaniałe

czerwone korty do dyspozycji. Kor”

ty, o których piseliśmy w dniu ich

otwarcia, są pierwszorzędne, a co

ważniejsze, że publiczność ma rów-

nież wygodę, bo może obserwować

nie stojąc, a siedząc na' szerokich
ławach. Ma to ogromne znaczenie

propagandowe.

U zawodników przejawiała się

ambicja sportowa Szkoda tylko, że

nik: do nas nie przyjechał, a i nie

wszyscy wilnianie stawii, się do

walki. A

Nie widzieliśmy w pierwszym

rzędzie zeszłorocznego mistrza Wil-

na, inż. Grabowieckiego. zA. Z. S.

Nie grała również p. Grabowiecka.

Zabrakło pp. Reisowej, Olechnowi-

czowej (wyjechała do Lwowa) i in-

nych. Z panów nie grali: Turczyń-

ski, Burhardt i Piotrowicz. :

Ze starej wiary sportowej podzi-

wialiśmy niestety już weteranów

sportu prof. Weyssenhoffa, Wenka i

częściowo może z punktu widzenia

sportowego p. Dowborowa, która

odniosta piękny sukces sportowy,

zdobywając mistrzostwo Walna.

Wiczoraj _mistrzostwa zostały

przerwane | spowodu zapadającej

ciemności.

_ Potrafiono doprowadzić do koń'

ca tylko gry pojedyńcze pań. Wy:

nik; przedstawiają się następująco:

Florczakowa pokonała Dziedziulo-

wą 8:6, 1:6, 6:4 Dowborowa wygra-

ła z M. Žwanową 6:1, 6:3. Desinowa

pokonała Florczekową 6:4, 3:6, 6:2.

Finał odbył się więc między p.

Dowborową, a p Desinową z Grod-

na Zakończyły się, jak już pisali-

śmy, sukcesem wilnianki, która wy”

grała 6:4, 3:6, 6:1. i

P. Dowborowe znacznie się po”

prawiła. Walczy spokojnie, ale ma

zły start do piłek. Grała piłkami

długiemi, mając cały czas  inicjaty”

wę, wówczas gdy p. Desimowagrała

bardzo ostrożnie posyłając krótkie

piłki, które ją zgubiły.

Nowokreowana mistrzyni a

zdobyła piękny puhar przechodni

Targów Północnych, który poprzed-

nio był w posiadaniu Neymanówny

z Legji.
W grze pojedyńczej panów roze-

grano tylko walki eliminacynje. Na

mistrza typują Kewesa, htóry po”

winien łatwo rozprawić się z prze”

ciwnikami. Wyniki techniczne

przedstawiają się następująco: Do-

wbór — Zalewste 6:4, 7:5. Lisowski

(WKS) — Wiścizki 7:5, 6:2. Zabo-

rowski — Szulc 6:1, 6:1. Kewes —

Wenk 6:2,6:1. Lisowski (AZS) —

Jasiński 6:2, 6:4. Zaborowski — Pir
monow 6:4, 6:8 6:4. W: konkurencji

tej ofiarowana jest równiez nagroda

Targów Północnych.

W, grze podwójnej panów o na”
grody Firmy Lech i Firmy Rub-

ber padły wyniki następujące:

Pimonow, Dowbor — Kewes, Bu-

kowski 6:4, 6:4. Weyssenholf, Wenk

—Wiślicki Lisowski (WKS) 6:2, 6:3.

Wszyssenhoff, Werk — Szulc, Lisow-

ski (AZS) 4:6, 6:2, 7:5, W finale spo”

tykają się więc Pimonow, Dowbor—

Wieyssenhoff, Wen.

Kewesem pokonała parę Żwanowa,
Lisowski 4:6, 6:3, 6:4. . Zwycięska

ta para spotka się w finale z parą

Florczakowa, Zaborowski. Szkoda,
że rozbita została para Desinowa,
Bukowski, gdyż p. Desinowa odje-
chała wczoraj do Grodna.

W. grze mięszonej walka rozegry-
wa Się o nagrody ofiarowane przez
Kudrewicza i Pružana,

Nagrody zaś pocieszenia  ofiaro-
wała p. Irena I)etkowska — Jasiń-
ska.

dzisiaj o godz. 8min. 30 i o godz. 15.
Gry odbywają się na kortach

przy ul, Dąbrowskiego. ` т 
 

leński w okresie nowych šwiatlej- |
a

Wilna |

W] grze mięszanej Dowborowa z.

Dekończenie mistrzostw nastąpi" 
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emsis |MIŁA WYCIECZKA DO DRUSKIENIK. '
Dobrzę jest czasami wśród no- Druskieniki, do kiórych wybieramy|

wego, niecodzientego otoczenia za” się. czekają czytelników prasy wie,

pomnieć „o . wszystkich zgryzotach leńskiej, pożegnać piękne, tegorocz-
bytowania, Włsśnie taka okazja na- ne lato. Wyjazd pociągiemrbarem-
darzą się w przyszłą niedzielę. Mia- dancingiem nastąpi w dniu 30 b. m,
my możność tan.m kosztem prze- rano. Karty uczestnictwa w cenie
nieść się z Wilna aż nad Niemen,8 zł. sprzedaje administracja nasze-
gdzie rozłożyło się miasto-uzdrowi- | go wydawnictwa oraz biurą podróży
sko, pełne niewysłowionego kn. Cook“ i „Orbis“.

Aresztowanie urzędnika pocztowego,
Z polecenia władz śledczo-sądo- sumy gotówki i znaczków poczto-

| „Jutrzenka” przy
, zdarzyło się krwawe zajście

|sław (Rydza Śmizłego 42),

wych aresztowany został urzędnik
Urzędu Pocztowa - Telegraficznego
IWiino I Bronisław Olszewski pod
zarzutem przywlaszczenia pewnej

JAKA DZIŚ ByqDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem z przelotnemi deszczami. Nieco
chłodniej. Umiarkowane i porywi-
ste wiatry z kierunków  zachod-
nich.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telet.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz
Šnipiszek,

SPRAWY MIEJSKIE,
— Odnawianie mostu raduńskie-

go. Prowadzona od paru tygodni re-
stauracja mostu iaduńskiego posu-
nęła się naprzód. Dotychczas prze-
malowano połowę mostu oraz z lewej
strony zmieniono stare podkłady na
nowe.
— Porządkowanie ul. Kanonicz-

nej. Zarząd miasta rozpoczął roboty
nad doprowadzeniem ul. Kanonicz-
nej do porządku.

Jak wiadomo, wspomniana ulica
wskutek gwałtownej ulewy poryta
została głębokiem; bruzdami, które
uniemożliwiły narazie wszelką ko-
munikację. *

Obecnie wyrwę zasypano i roz-
poczęto prace nad zrównaniem
jezdnį do poziomu normalnego. Je-
dncczešnie proiektuje się zasypanie
ciągnącego się równolegle z ulicą
wąwozu.

Roboty nad porządkowaniem ul.
Kanonicznej poirwają jeszcze kilka
tygodni.

RÓŻNE.
— Uwadze władz. Mieszkańcy

Antokola ze zgorszeniem spoglądają
na furmanów żydów, wiczących ul.
Antokolską drzewo i węgiel, zała-
dowane na wozy ciężarowe. Obcho-
dzą się oni nielit« ściwiezkońmi, Fur
mani, nie zwracając wcale uwagi ną
ciężar ładunku i na to, że zwierzęta
całkowicie opadają z si! biją je,
zmuszając w ten sposób do dalszego
ciągnienia zbyt ciężkich wozów.

Podobno Antokolanie są codzień
świadkami takich „egzekucyj”, Mo-
żeby więc władze policyjne zechcia-
łyby się zainteresować tą sprawą i
winnych pociągnęły do odpowie-
dzialności.
— Podziękowanie. Zarząd tHerbaciarni

N. O. K. składa serdeczne „Bóg zapłać” za
złożone przez p. Hierinima Radka 25 zł,
p. M. P. 5 zł, p. Woiodźko 3 zł. na bloczek  

wych na sumę 520 zł.
Niesumiennego urzędnika

dzono w areszcie centralnym.
osa”

SPRAWY WOJSKOWE
— Poborowi z cenzusem. Władze

wojskowe zakończyły wcielanie do
szeregów poborowych z cenzusem,
ktorzy na podstawie specjalnego za-
rządzenia M. S. W. mają prawo do
skróconej służby. wojskowej.

Obecnie zostaie wcielony  rocz-
nik 1913 do oddziałów wojskowych.

KRONIKA POLICYJNA.

— Та handel w niedzielę, Wczo-
raj organa P. P. sporządziły 12 pro-
tokułów karno ' administracyjnych
właścicielom siulepów za handel w
niedzielę. Mimo ustawicznych pro-
tokułów. żydzi handiują w niedzielę
i święta.
— Nożem w brzuch. Przy ul. Rossa

znaleziono w kałuży krwi ciężko rannego
T. Lewandowskiego (Dunajek 6), który jak

ustaliło dochodzenie został napadnięty
przez niejakiego Oleszkiewicza (Rossa 35) i
ugodzony nożem w brzuch. Iło napadu-

porachunki osobiste Rannego Lewandow-
skiego skierowano do szpitala iw Jakóba,
zaś sprawcę napadu osadzono w areszcie

centralnym.

— Kradzież pubarów. Z mieszkania
Konwentu „Batorja“ (Portowa 3) nieujaw-

nieri sprawcy skrad!: 3 cenne s:ebrne pu-

hary z monogramami. Policj. poszukuje

złodziei.
— Niemiła przygoda”spotkoło mieszkań-

ca wsi Bodziwoły, śm. orniańskiej Ignacego

Jaskujasia, który, spotkawszy pewnego o-

sobnik na ul. Safjariki wypytywał gdzie

można załatwić formalności w sprawie zie-

mi. Osobnik ów zaprowadził Taskujasia do

domu publicznego, gdzie — jak twierdzi —

skradziono mu portiel z zawartością 30 zł.

i dokumentami.

— Pozostawione dzieci. Caaim Lewin
z żoną Lesią opuścili mieszkanie przy Su-
bocz 7 i pozostawili w niem ? dzieci na
pastwę losu. Policja zarządziła poszukiwa-

nie zbiegłych rodzicow.

Poszukiwanie lekarek
do misyl.

Misje katolickie w Cninach po-
szukują lekarek dla pracy ideowej
lekarsko - misyjnej. Akcja werbowa-
nia ochotniczek odbywa się za wie-
dzą i z błogosławieństwa J. Em. ks.

|wych'* — felj. 19.50: Wiad. sport. 
kardynała Prymasa Polski, drra Au-
gusta Hlonda. Informacyj udziela dr.
Jadwiga Stermzcka (Lwów, Sacre-
Couer: Pl. Jura 1) Pap. Dzieło Roz-,
krzewienią Wiary (Centrala Misyj-
na w. Poznaniu, Al. Marcinkowskie-
go 22). :

BZLENNI|ZILERSKI

Krwawe zajście w piwiarni
dwie osoby

Wczoraj pod wieczór w piwiarni
ul. Ponarskiej 3

na tle
porachunków osobistych.

W) gabinecie piwiarni znajdowali
się kupiec Zacharzewski Mieczy-

technik
Kazimierz Struniłło (Słowiańska 2),
Kazimierz Połoniewicz, dzierżawca
majątku Burbiszki i Brat jego Adam,
kupiec. Towarzystwo to przybyło
do „Jutrzenki' podpite i w dalszym
ciągu kontynuowało libację.

WI pewnej chwili wśród zebra-
nych powstała kłótnia; a następnie
doszło do krwawego zajścia. Poło-
niewicz, porwawszy rewolwer po-
czął grozić Zacharzewskiemu i Strur
miile, że ich nauczy za różne do-
znane z ich strony zniewagi. Posypa-
ły się strzały rewolwerowe. Zaalar-
mowany strzałam; właściciel piwiar-
ni Bałtonosz wraz z żoną pośpieszył
z pomocą do gabinetu. :

Właścicielowi piwiarni przedsta-
wił się okropny widok. Zacharzew-

sk; leżał w kałuży krwi na ziemi,

Strumiłło zaś skrwawiony ieżał na

otomanie.
Zacharzewski ugodzony został

kulą w okolicę serca a Suumiłło ma

poranione ramię. Sprawca krwa-

Teatr | muzyka
— Teatra Miejski na Pohulance, Ko-

munikaty na poniedziałek. Dziś o godz. 8-ej

wiecz. odegrana zostanie jedna z najświet-

miejszych komedji Pawła Volpiusa p. t.
„Zwyciężyłem kryzvs”*, Komedja ta mając

podłoże dzisiejszego kryzysu 1 bezrobocia,
rozwiązuje te trapiące zagadnienia brawu-

rowym humorem. Režyserja — J. Bonec-
kiego, obsada czołowych sił zespołu z M.

Węgrzynem w roli ołównej. Dekoracje—W.
Makojnika. 3

Jutro o godz. 8-ej w. „Sprawiedliwość”.
— Uwaga! — Dyrekcja Teatru na Po-

hulance wydaje legitymacje zniżkowe na se-

zon 1934/35 — od godz. 11-ej do 2-ej popoł.

na listy zbiorowe z wyszczególnieniem na-

zwisk.

— Teatr Muzyizny „Lutnia ', „Ptasznik

z Tyrolu* po cenach propagandomych, Wy-
stępy Janiny Kulczyckiej. Dziś o godz. 8.15

wiecz. przedstawienie dla  najszerszych

warstw publiczności. Repertuar zapowiada

eśliczną operetke Zellera „Ptasznik z
erolu* z J. Kulczycką i K. Dembowskim

w rolach głównych. Ceny propagandowe.
„Cyrkówka”.  .utrzejsze przedstawie-

nie operetki „Cyrkowka“ Kalmana — prze-
znaczone dla Garnizonu wileńskiego.

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek, dnia 24 września 1934 r.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań Do-
mu. 7.50: Chwilka łowiecka. 11.57: Czas,
12.03: Kom. meteor. 12.10: Koncert muzyki
iekkiej w wyk. zespołu jazzowego Sylwe-
stra Czosnowskiego. 13.00: Dzien. poł. 13,05:
Mozart. Koncert fortepianowy  (płytyj
15.30: Wiad» ekspirt. 15.35. Codz. odc. pow.
15,45: Muzyka lekka. 16.30: Muz;ka z płyt.
16.45: Niemiecki. 17,00: Kinceri kameralny.
17.25: Skrzynka pocztowa Ni. 518. 17,35:
Recital. 17.50: Pogadanka B. Winawera.
18.00: Koncert reklamowy. 18.05. Z litew-
skich spraw aktuainych. 18.15: Muzyka lek-
ka. 18,35: Paderewski gra (płyty). 18.45:
Audycja dla dzieci. 19.00: Aud. literacka:
„Wojdewutas“ — fragm. z pow. „Dewaj-
tis" M. Rodziewiczówny. 19.25: Pogad. Ae-
roklubu. 19.30: „Wśród osadnikow WA

19.56:
Wil -wiad. sport. 20.00: Gwiazdy polskiego
kabaretu (płyty). 21.60: Przerwa. 21.05: Kon
cert., dzien. wiecz., „Jak pracujemy w Pol-

  

|sce', d. c. koncertu 22.00: „Czy zbliżamy
się ku zagładzie cywilizacji —odczyt wygł.
P. Hulka-Laskowski. 22.15: Pogadanka mu-
zyczna porf. M. Józefowicza. 22.30: Koncert
na ibój Juljusza Riet:'a w wyk. I. Brajtma-
na (obój) i prof. T. Szeligowskiego( fortep.).
23.00: Kom. meteor 23.05: Muzyka tanecz-
na (płyty).

postrzeione.

wych porachunków _Połoniewicz
wyszedł z gabinetu i oświadczył, iż
udzje się do komisarjatu P. P.

Powiadomione wladze policyjne i
pogotowie ratunkowe przybyło na
miejsce krwawego wypadku. Ran-

nych odwieziono do szpitala św.
Jaxóba.
W policji Połoniewicz oświadczył,

że czynu dopuścił się w obronie
własnej, ponieważ  Zacharzewski
rzucił się na niego z zamiarem ugo-
dzenia go nożem. Strumiłło zaś ran-
ny został przypadkiem, gdyž po
strzałach do Zacharzewskiego usiło-
wał rozbroić Połoniewicza i tylko
przypadkiem zosiał postrzelony.

Według dals:ego oświadczenia
Potoniewicza nieporozumienia  da-
tują się oddawaa, bowiem  Połonie-
wicz był kilkakiotnie znieważony
czynnie i słownie przez Zacharzew-
skiego. Również zniewaga nastąpiła

|ze strony Zackarzewskiego w pi-
| wiarni „Jutrzenka”.
! Połoniewicz jest starszym i zrów-
noważonym człowiekiem, mą lat 57 i
'znany jest w Wilnie z nieposzlako-
wanej opinji.

|, Wypadek postrzelenia wywarł
„wśród okolicznych mieszkańców
; przygnębiające wrażenie.

Z ZA KOTAR STUDJO.
„Wšrėd osadnikow wojskowych“
Odczyt p. Jerzego Maciejewsniego p. t.

„Wśród osadników wojskowych* odmaluje
słuchaczom dzieje osadnictwa wojskowego
w roku 1929, kiedy gromada ochotników
składająca się z bezrobotnych mechaników,
robotników, małorolnych i drobnych biura-
listów stała się nagle posiadaczem ziemi,
którą należało uprawiać własnemi rękami
oraz własnym ciężkim trudem 1 przemysłem
organizować gospodarstwa. Dawni wojsko-
wi, którzy się tłukli po wszystkich frontach,

! musieli od tej pory walczyć z klęską suszy,
huraganu, mroźnej z'my i głodu, który za-
glądał w oczy, wreszcie kryzysu—zagraża-
jącego wszystkim. Ale te ciężkie warunki
nie zdołały osłabić sił żołnierza—gospoda-
rza, przeciwnie, zagrzały go do dalszej wal-
ki, zahartowały i czyniły zeń jednostkę sil-
ną, na której Państwo może się w każdym
wypadku oprzeć. Odczyt na ten temat na-
daje radjostacja warszawska w dniu 24-g0
września o godz. 19.30.

„Jak nazwiemy naszą Žyraię“
Dział Dziecięcy Polskiego Radja ogła-

sza konkurs, zapraszejąc do niego radjosłu-
chaczęta z całej P>:ski. Tematem konkursu
radjowego jest urodziwa mieszkanka Ogro-
du Zoologicznego wysmukła żyrafa. Jak ją
nazwiemy? Oto sęk. Djaloś na ten temat
poprowadzony będrie przed mikrofonem
warszawskim w dn. 24 września t. j. w po-
niedziałek o godz. 16 45 przez znanego słu-
chaczom prof. Sumińskiego i dyr. Ogrodu
Zoologicznego — P. Żabińskiego. Konkurs
wraz z nagrodami ustanowiony będzie w
tym dniu, a więc dobra rada—słuchać!!!

„Lekcja języka niemieckiego'*
W, poniedziałek dnia 24 września lwo-

wianin prof. dr. Zdzisław Zygulski przepro-
wadzi z radjosłuchaczami kolejno lekcję ję-
zyka niemieckiego. Lekcje te, wprowadzone
do zimowego programu Polskiego Radja wy
wołały wśród radjosłuchaczy duże zaintere-
sowanie, czego dowcdem są liczne listy na-
pływające do Rozgłuśni Lwowskiej z całej
Polski. ?
„Czy zbliżamy się kr zagładzie cywilizacji?“

Do zagadnień nurtujących obecnie u-
mysły społeczeństw, należy między innemi
również kwestja o zagładzie*cywilizacji za-
chodniej. Ukazuje się szereg dzieł rozpisu-
jących się na ten temat, znadując chętnych
nietylko czytelników. ale i „wierzących”.
Pesymizm tych przepowiedni znajduje opar
cie w szeregu przes'leń polilycznych, go-
spodarczych, społecznych, naukowych i ar-
tystycznych. Jednem słowem kryzysowość
naszych czasów nastraja nas tak ponuro, że
zapominamy o zwycięstwach ducha ludzkie-
60, który pokonać umie ogromne trudności,
więc i tym razem ratować nas będzie w o-
gólnych opresjach i depresjach. Odczyt w
tym duchu wygłosi przed mikrofonem w dn.

 

 
esseista, Paweł Hulka Laskowski.

Z KRAJU.
zjazd asystentów organizacyj Akcji

Katolickiej w Lidzie.
W] piątek odbył sięw Lidzie zjazd

rejonowy asystentów kościeinych or
ganizacyj, wchodzących w
Akcji Katolickiej

Kafarski,
Na zjeździe omówiono szereg

skład spraw, dotyczących głównie zmiany
,statutów organizacyj Akcji Katolic-

W] zjeździe wzięło udział 18 księ-, kiej i wytycznyck prac dla asysten-
žy w dekanatów.
lidzkiego, raduńskiego, sionimskie-
go. wasiliskiego, wiszniewskiego i
zdzięciolskiego.

Obrady zagaił ks. dziekan Boja-
runiec. Przewodniczył zaś ks, dzie-
kan Bolesław Moczulski, Główniej-

bieniakońskiego,|tów kościelnych.
Należy przy okazji zaznaczyć, że

był to przedosiatni zjazd rejonowy.
Tego rodzaju zjazd odbędzie się je
szcze w poniedziałek w Parafjano-
wie. Będzie to ostatni zjazd rejono-
wy i zamiknie on pierwszy etap re-

sze kwestje zrelerował zebranym organizacji stowarzyszeń Akcji Ka-
przybyły z Wilna ks. dyr. Franciszek tolickiej.

Wystawy rolnicze w pow. wil.-trockim.

nie uprawy roli i hodowli zwierząt o-
raz drobiu, w następujących miejsco-
wościach: W. dnuu 15 października
roku bież. w Miejszagole w dniu 17
tegoż miesiąca w Landwarowie w dn.

Wystawy pruc przysposobienia|20 w Jaszunach, 21 w Mickunach,
rolniczego, które mają za zadanie| 25 w Niemenczynie i 28 w Gierwia-
przedstawić starszemu  społeczeń:| tach.
stwu dorobek młodzieży w dziedzi-!

Lustracja rolnicza w Landwarowie iN.-Trokach
Onegdaj z ramienia wileńskiego|padła nadzwyczaj pomyślnie, ponie-

związku katolickich stowarzyszeń |waż wykazała, iż członkowie zespo-
Młodzieży Polskiej, p. agronom Sy-| łów kenkursowych chowu prosiąt
monowicz przeprowadził lustrację |pracują rzetelnie. Prosięta 3 — 4
chowu nierogacizny w Sterych Tro-|miesięczne ważą już po kilka pudów.
kach i Lamdwarowie. Lustracja wy-

Aresztowanie Litwinów.
Z polecenia władz bezpieczeń: |działałność antypaństwową. Ze wzglę-

stwa w pow. święciańskim areszto- |du na toczące się dochodzenie na-
wano dwóch działaczy litewskich, |zwisk aresztowanych władze nie
b. członków Towarzystwa Św. Kazi-|podały do wiadomości.
mierza, którzy uprawiali szkodliwą

Konfiskata nielegalnych druków litewskich.
Na terenie pow. święciańskiego wadzoną na tere: powiatu z Litwy

władze  skonfiskowały podręczniki nielegalnie.
szkolne i literaturę litewską, spro-i

Wstrzymanie wydawania przepustek rolnych.
Jak nas info::nują: granica pol- żywym i martwym pochodzących z

sko litewska dla ruchu granicznego terenu. polskiego i litewskiego.
rolnego zostanie zamknięta w pierw-,
szych dniach października rb.

W] związku z zakończeniem prac
w zespołach konkursowych przyspo-
sobienia rolniczego uczestnicy kon-
kursów rolniczych przygotowują się
do wystaw.

Zaznaczyć nuieży, iż w br. nie
notowano poważniejszych wypad-
ków zatrzymania rolników  Pola-
ków, jak to miało miejsce w latach
poprzednich.

W ciągu br. na podstawie prze-
pustek granicznych rolnych  prze-
kroczyło granicę państwa z góry 50
itys. rolników wraz z inwentarzem

Pobicie baptystów. 
24-tym t. j. w poniedziałek o godz. 22.00kowej,

W domu modlitwy. sekty bapty-
stów. we wsi Łodziniszki, gm. kudel-
skiej podczas wygłaszania kazania
przez baptystę Kazimierza Juszkie-
wicza ktoś z tłumu krzyknął „nie-
prawda, kłamiesz*—mówca przerwał
kazanie i zwrócił się z zapytaniem,
kto się odezwał. Wówczas wyszedł
z tłumu, Piotr Juszkiewicz, brat
mówcy i począł przed tłumem

Zabawa
We wsi Rekanciszki, gm. kozłow-

skiej 9letni Bolesław Szkupin, ba-
wiąc się ogniem, spowodował pożar
domu. Mimo szybkiej akcji ratun-

dom Szkupinów spłonął,  

oskarżać brata o różne kombinacje,
oszustwa i t. p. W odpowiedzi na
to K Juszkiewicz rzucił się na brata
i pobił go. Zgorszony tem zajściem
tłum począł demolować dom mo-
dlitwy i bić duchownych baptystów.
Trzech z nich, a między innymi
i Juszkiewicz zostali dotkliwie po-
R Zajście zlikwidowała po-
cja.

przyczem ciężko poparzony został
Bolesław Szkupin i jego matka Ma-
gdalena. Chłopca skierowano w sta-
nie/ciężkim do szpitala.
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„TEATR- KINO

REWJA
LAN
MIGNON u. EBERHART

Biała Papuga.
(P.zekłać autoryzowzny z angielskiego).

„Tancerki z Buenos
Na scenie:

dla p. Drażbowej 2 zł.

„ Dziś ostatni dzień
Jutro wielka premjera—Wyjątkowy podwójny program.
gowski, tragedja oficera tajnej policji. W гой głównej genjalny

Challenge
Rozpoczęcie zawodów. Wyścig pliotów na całej trasie Zakończenie Challenge. Uroczystości na część zwycięzców.

 

Lorn skuli się w swoim bronzowym płaszczu, jak ślimał w muszli.
Widać było tylko mroczne oczy i zarysy kredowo-zółtej twarzy. Już
ne krzyczał na policjantów.

— Widzi pan — mówiłem — za daleko się pan posunął, żeby wmó*
wić we mnie winę gospodarza, Spodziewał się pan, że Lovschiem będzie

chciał uciec przed policją, a wtedy ja go zastrzelę. Pewnie pan nawet
powiedzie poi:cji, że stoję nad ni:u z pańskim rewoiwerem. Chciał pan,

żeby policja przyłapała mnie na $orącym uczynku, bc gospodarz, nastra-
szony przez pana, mógł sprobować ucieczki, Ale podstęp się nie udał.
To pan siyszat rozmowę na podwcrzu między Strawskim i gospodarzem,
a nie kto inny. Pan sam musiał być wtedy ną podwórzu.

— Marianne... — zakrzyczało ostro z postawionego
bronzowego płaszcza. į

— Marienne nie mogła podsłuchiwać rozmowy, prowadzonej po an-
gielsku, bo nie zna angielskiego. 5

kołnierza

—Jim....

Weszła Sue odtrącając na bokfałszywego Tally-ego i ciągnąc za so-
bą pokojówkę.  Teowarzyszyi im policjant, któremuoddałem. Sue pod

opiekę, ° į

— Jim — wołała jak nieprzytomna Sue, zwracając się do mnie po  
"Mydawca. ALEKSANDERZWIERZYŃSKI

Przebojowy program humoru, pieśni i tańca.
medja w opr. Zegoty. 2) Pan Twardowski, baśń fantastyczna w Inscen. B. Zegoty (Br. Borski,
Daal, Tomska, Janowski, Z. Winter, Duet-Carneri, Balet Carne'i). 3) Pod kanapą, wodewil w 1

odsł. (Janowski, Tomske, Borski. Grzybowska, Zegota)

„NIBELUNGI*
1) „W SŁUŻBIE

Warner
2) Nadzwyczejay reportaż filimowy-przebieg całego turnieju lotniczego

 

Drukarnia A. Zwierz

Ceny od 25 gr. Najpotężniejszy film erotyczno-obyczejowy —————| Siostra - pielęgniarka | Do DZIENNIKA WILEŃ- +Mieszkaniaį« | RÓŻNE | z mea Lia y SKIEGO | Powóz || ma ы
Ą W roli główne szpitalną zastrzyki i łoszenia h s

"RAYTE8 GegLa leido zabiegi оа,| AOROZO Wang” |! wprzęż wajialika „do| оо je|
1) Groźny konkurent arcywesoła ko- pielęgnacja viężko cho- załatwia sprzedania, Oglądać Wi- pOKÓJ do wynajęciay ы ynaję:„ MATKA-WDOWA, rych) poszukuje pracy.|Biuro Ogłoszeń S, Gra-| lešska 18 m. 11. SG" byG Saya:

biedna, zwraca się do|Posiada świadectwa i| buwskiego, Garbarska 1, 2074—1 | ścią kuckai lub dla uczni
serc dobrych z prośbą| liczne
o dopomoženie jej w
nauce syna, ucznia 5-go
oddziału Szk. Powszech-
nej. Chłopax uczy się b.
dobrze, lecz niema ksią-
żek i ubrania. Łe kawe

mowska.
 ŚLEDCZEJ" nejnowszy film szpie-

Baxter. Hazard. Szplegowstwo.

Marcel widział, Lorna — Lorna — na. podwórzu "w noc śmierci
Strawskiego. Na drugi dzień Lomn przyjechał oficja!:ie i Marcel go po-
znał, Powiedział o tem tylko jej. lsnym bał się móv ć. Ale obserwował
i podsłucniwał i przekonał się, że grozi mi niebez;y <czeństwo. Więc
chciał cię ostrzec, żebyś mnie pilnował, i.... został z. bity.

W tym momencie Lorn strac'ł głowę,

Jego przyznanie się do winy czy nieprzyznanie nie mogło już mieć
znaczenia. Trucizna oraz papiery, które ukradł z kasy Lovschiema, zna-
lazły się w jego pokoju. Trucizne, po przekazaniu mnie policji, zamie-
rzał podrzucić w moim pokoju, a.e już nie zdążył.

Jak powiedziałem, stracił głowę.
Bo aagle odwrócił się i rzucił do ucieczki, Ž

[Wypadł na podwórze i pędz z pochyloną glową, naoslep, jak pę- ;

dzi królik, umykając przed automcbilem.
Natuialnie policia go schwytaia,

Nasiępnego dnia rano zjechal: detektywi, z Paryża ; rozwikła wmig
straszliwie pogmatwaną sprawę. Z poszczególnych zagadnień najważniej-
sze dotyczyło trucizny. (Nawiasem mówiąc, była ona ukryta tak pomy-
słowo, iż niema się co dziwić, że iej policja nie zaaiazła. Lorn użył jej
dwa razy — miał igłę do zastrzyków — i miał jej raz jeszcze użyć na
osobie Sue. Truciznę, i igłę ukrył w maszynce do mielenia pieprzu,
staroświeckie! maszynce, używane, w małych hotelikach na kontynen-
cie. Toby tylko mogło zwrócić na nią uwagę, że stała w jego pokoju na
tacy, ale każdyby pomyślał, że została zapomnianą qTrzez niedbałą po-
kojówkę. Marcel zwróciłby na to uwagę, ale już nie żył. Papiery Sue były
schowane pod dywanem). -

Lorn pizyznał się, wbrew woim oczekiwaniom, do wszystkiego.
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rekomendacje.
Zgadza się na wyjazd.
Antokolska 55—8, Си-

POTRZEBNA  DZIEW-
CZYNA do pomocy w
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tel. 52. z
WONNA. Wiłkomierska 3 m. 11, gr

KAWIOR czarny jesio-
trowy i czerwony kie-

towy, oraz ORZECHY
LASKOWE bardzo do-

 

—2 IENĘ(A | —oužy pora;
SETERY IRLANDZKIE | do wynajęcia z całkowi-

tem utrzymaniem dla 2
ofiary składać do Adm.| gospodarstwie; pożądane bre poleca firma sprzedaje się, _ Wilno,

r „Dzien. Wil* dla Z. K.| ukończenie szkoły powsz.| LL Zwiedryński, Wileń-| Most 15—5. — 2071- ob Sea NE
у B Adres tamże. [UL Wiwulskiego2 m. 13, ska36, tel. 12-24, Z)SP | RR e 9

(III оыа 2061—2 2070—1|Śiżsre HH"| iiiii)

80) imieniu wobec wszystkich, — To prawda. Marianne powiedziata, co Musiaio to leżeć w jego naturze, Nie nadarmo miał niedorozwiniięty pod-
bródek. Udrazu na wstępie zdradził się ze słabym) charakterem, rzuca-
jąc się jak warjat do ucieczki, ktćra nie mogła się uaać, a potwierdzała
z miejsca moje oskarżenia.

Dowiedzieliśmy się całej historji dopiero pod wieczór nast: : jępnego
dnia. (Wiatr jeszczene ustał, a w hallu, gdze siedziałem z Sue ipanią
Byng, byio bardzo zimna. Pani Byng machała wściekie drutami, podczas
gdy Pucci, ulokowana ną stole obcx nas, brała ożywiony udział wnaszej
rozmowie. ;

— Wiec jednak gospodaize naleželi do tego — mėwila i B
— Oni, nieboszczyk Strawski, tea młody, który udawał Saktek,=
chana panno Sue j tą Eliza, która itukła się po hotelu, jak potępiona du-
sza. Spisek nie na żarty.

— Łatwo do tego doszło — wtrąciłem. Lovschiemi i: 0 > doszło - i = przyznał się.
Kiedymaika pani powiedziała im -: tym wypadku, powzięli momentalnie
m pry z dE Pokusz była zbyt silna. Wszystko było pod
ręką, „ieli tylko ułożyć plan działania. Wspólników leźli| 2
du. Reszta byłą prosta, c Se
asy »ł zlko jakim sposobem — zapytała z westchnieniem Sue — mo-

śli się niebać że uda im się oszukać prawo i podstawić Elizę na moje
miejsce? Zabójstwo Francisa stawiało ich przecież w bardzo podejrza-
nem świetie, : :

— Mogło im sięto udać. Eliza wystąpiłaby z dowodem. Chociaż
Loyschiemowie nie wiedzieli żę mastor był bratem pani. Początkowo
mniepodejrzewał, Dlatego pani Greta broniłą mnie przed więzieniem.
Chciała innie mieć na oczach, żeoy się przekonać, czy naprawdę jestem
pani braiem. Pastora mieli za rzeczywistego duchownego, wbrew jego za-
cięciu do wścibstwa.... Przeprasza:n, nie chciałem...

fa (d. c. m.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAWJAKITOWICZ. 4
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