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Najszczytniejszem marzeniem

wielkich bohaterów starożytności
było: poledz na polu chwały,

w chwili, gdy dookoła rozbrzmie-

wają okrzyki zwycięstwa i try-

umfu,

Taka własnie śmierć dana była
wielkiemu naszemu bohaterowi
przestworzy — por. Żwirce. Nikt

tak jak on skosztował ze złotego

puharu sławy, gdy z wezbraną od

szczęścia i szlachetnej dumy pier-

sią stał, na podniesieniu, śród nie-

zliczonych tłumów, gdy mu orkie-
stry grały nasz ukochany, tyle lat

zakazany i prześladowany hymn

narodowy: „Jeszcze Polska nie

zginęła” — tam, w Berlinie, w

sercu wrogich nam, hitlerowskich

Niemiec,
A potem tryumfalny powrót do

ojczyzny, która go wita jako bo-

hatera narodowego, niezapomnia-

ny pobyt w rodzinnem Wilnie...
A potem, gdy po nowe wyle-

ciał wawrzyny, dla Ciebie, Pol-

sko, dla Twojej chwały — porywa

50 wichura w potężne ramiona,

druzgoce orle skrzydła i skrwa-
wione szczątki rzuca na obcą,

choć pobratymczą ziemię.

Zginął śmiercią lotnika, śmier-
cią bohaterską w zapasach z naj-

silniejszym wrogiem — rozpętaną

siłą przyrody. Śmierci takiej po-
zazdrości ś. p. Żwirce każde
"Szczere, żołnierskie serce. Ale
że odszedł od nas w rozkwicie
wieku i sławy, odszedł przed-
wcześnie dzielny syn ojczyzny,

który jej dużo jeszcze obiecywał
przysporzyć chwały — cała Pol-
ska jak szeroka przyoblekła się
kirem żałoby i  rozbrzmiały

wszystkie dzwony:
Cześć Ci, Bohaterze!

Przygnębienie w Wilnie.
Pieiwszą wiadomosć o strasz*

nej tragedji pod Cierlickiem na-

deszła do Wilna około g. 11 rano.
Przedewszystkiem  zelektryzo-

wała ona redakcję pism i już

przed 12-tą ukazały się dodatki
nadzwyczajne.

Pierwszy ukazał się dodatek
„Dziennika Wileńskiego" i został
formalnie rozchwytany przez pu-

bliczność.
Na ulicach, w kawiarniach

domach o niczem innem się nie

mówiło, jak o śmierci tego miłe-

go młodzieńca, którego z takim

entuzjazmem jeszcze przed paru

dniami witało całe Wilno.
Trudno wprost opisać, co się

działo na boiskach sportowych,

gdy nadeszła tam wiadomość

o zgonie por. Żwirki.
Żwirko zdołał podbić serca

młodzieży wileńskiej, która dum-
ną była, gże to z jej szeregów

wyszedł tak znakomity lotnik.

Wielu też na wiadomość o
jego zgonie płakało.

W ogrodzie po-Bernardyńskim
miał w południe odbyć się pokaz

ataku gazowego. Pomimo, iż

wszystkie przygotowania były

ukończone, pokaz został odwo-

łany, odwołano także wyznaczony

* na.godz. 8 wiecz. alarm.
Na boisku wojskowem na An-

tokolu, gdzie odbywały się zawo-

dy piłki nożnej, uczczono pamięć

zmarłego przez powstanie i chwi-

lę milczenia.

Początkowo nie wiedziano na-
pewno, kto mianowicie towarzy-
szył Zwirce w jego ostatniej po-

dróży i dopiero dodatek „Dzien-

nika Wileńskiego" przyniósł tę

żałobną wiadomość, że wraz z

Žwirką zginął konstruktor jego
aparatu — inżynier Wigura.
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szczegóły tragicznej hatastrofy.
CIESZYN (Pat). Dzisiaj © godz,

8 rano porucznik Żwirko, lecąc

do Pragi, spadł pod Cierlickiem,
na czeskim Śląsku, zabijając się

na miejscu wraz z towarzyszem

swym, inż. Wigurą,
CIESZYN (Pat). Na podstawie

zebranych na miejscu katastroty

informacyj oraz na podstawie

opowiadań naocznych świadków

przebieg katastrofy był następu-

jący: Samolot „RWD 6*, kierowa-
ny przez por. Żwirkę, który w to-
warzystwie inż. Wigury leciał na
raid do Pragi, o godz. 8 min. 15
wpadł w sierę lokalnej trąby po-

wietrznej w okolicy Cięrlicka, w

odległości 14 km. od Cieszyna

czeskiego. Samolot runął do lasku

i z całej siły uderzył o drzewo.

Lotnicy, wyrzuceni z samolotu,

ponieśli śmierć na miejscu. Por.

Żwirko uległ złamaniu lewej nogi,

lewej ręki i ciężkim obrażeniom

całego ciała. Zwłoki. inż, Wigury

są zupełnie zmasakrowane. .Ciała

lotników leżały w odległości około
15 metrów od siebie, a o 100 me-

trów od samolotu. Lotnicy chcieli

prawdopodobnie lądować i zostali

strąceni przez wiry powietrzne,

Spadli, według relacji naocznych

świadków, z wysokości około 100

metrów. Po ustaleniu śmierci

lotników przez komisję lekarską,

ciała ich przewieziono do miejsco-

wej kostnicy.

(Telefonem od własnego korespondenta.j

Jako uzupełnienie do wiadomości podanych przez Pol.
Ag. Tel. podajemy kilka ciekawych szczegółów, zakomunike-

wanych nam teiefonicznie, przez korespondenta naszego z
Warszawy.

Jak okazuje się, ś. p. Żwirko, który z Wilna odleciał w
piątek do Warszawy i tam spotkał się z żoną, miał niewytłu-
maczene przeczucie śmierci, gdyż tegoż jeszcze dnia wieczo-
rem zawezwai swych przyjaciół Kapitana Komara I por. Wi-
tuskiego I mianował ich opiekunami synka swego Henryka.

S. p. por. Zwirko, jak opowiadają jego znajomi, czuł się

bardzo wyczerpany i marzył jedynie o urlopie, którwspedziĘ.
„pragnzłwe jejfootwijie

Tymczasem wypadło lecić do Pragi. Podczas gdy inni

uczestnicy polskiej ekipy odlecieli w sobotę, por. +wirko odło-

żył swójżodiot do niedzieli, zapowiadając kolegom, że ich do-

goni I spotka się w Bernie.

W niedzielę z rana o 6-tej przybył por. Żwirko z inż. Wi-

gurą na lotnisko | wbrew najelementarniejszym prawidłom

lotniczym, nie pytając o biuletyn meteorologiczny dosiadł apa-

ratu. Zauważył to kierownik Łaguna i nadbiegł by wstrzymał

lotników, gdyż komunikat sygnalizował aż trzy zbliżające się

burze. Niestety warkot puszczonego w ruch motoru zagłuszył

słowa jego. Za chwilę aparat szybował wysoko w powietrzu.

O godzinie 9-ej zrana rozpoczęła się nad Warszawą nie-

bywała burza, od której wyleciało mnóstwo szyb. Był to re-

*|eks owej burzy, w której zginąf Ś. p. Żwirko.

Pani Żwirkowa dnia tego była na Mszy w kościele. Wbrew

wiadomości, podanej przez Pat-iczną, pani Żwirkowa w ko-

ściele nie dowiedziała się o katastrofie, w której zginął mąż.

Dopiero gdy wracała taksówką z kościoła do domu podbiegł

do taksówki chłopak sprzedający dodatki natzwyczajne i wy-

krzykujący zwyczajem chłopców tragiczną wieść, Pani Žwirko-

wa przyjęła ją ze spokojem i

przystało na małżonkę bohatera.

poddaniem się woli Bega jak

Wrażenie w stolicy.
WARSZAWA (Pat). W związ-

ku z tragiczną Śmiercią ś. p. por.

Żwirki, Aeroklub Rzeczypospoli-

tej podaje:

Żałoba lotnictwa polskiego.

W dniu dzisiejszym zginęli

śmiercią lotników, pełniąc służbę

lotników sportowych, por. Fran-

ciszek Żwirko i inż. Stanisław

Wigura.
Śmierć tych dzielnych lofników

okrywa załobą lotnictwo polskie.

Hoid pamięci Orłów składa Aero-

klub Rzeczypospolitej Polskiej i

kluby afiljowane: Aeroklub War-

szawski, Krakowski, Wileński,

Poznański, Lwowski, Aeroklub

Akademicki w Gdańsku, Śląski

Klub Lotniczy, Lubelski Klub Lot-

niczy, Klub Lotniczy Podlaskiej

Wytwórni Samolotów, Łódzki

Klub Lotniczy.

WARSZAWA. (Pat). Na gma-
chu Meroklubu Rzeczypospolitej
wywieszono żałobną chorągiew.

Wieść o tragicznym zgonie
Zwirki i Wigury rozeszła się

błyskawicznie po mieście, wy-

wołując olbrzymie wrażenie. Wie-
le dzienników wydało nadzwyczaj-
ne dodatki, rozchwytywane przez
publiczność.

Żwirko i Wigura mieli wyle-
cieć do Pragi na zawody lotnicze
organizowane przez czeski aero-

f

na to, že porucznik Zwirko mial
do załatwienia w Warszawie sze-
reg spraw, postanowił wraz z inż.
Wigurą przenocować w Warsza-
wie i wylecieć dzisiaj rano o go-
dzinie 6tej, aby spotkać się w
Brnie z grupą polską, która wczo-
raj popołudniu odleciała do Pragi.

Start aparatu RWD 6 nastąpił
zupełnie normalnie, przy sprzyja-
jących warunkach atmosferycz-
nych. ;

WARSZAWA (Pat) Zarząd
Główny L. O. P. P. wystosował
następujące depesze: >
TJ. W. Pani Agnieszka Žwirko-

wa, Lotnisko.
Do głębi przejęci tragiczną

śmiercią Jej męża, $. р. porucz-
nika pilota Franciszka Zwirki, nie-
zapomnianego bohaterskiego zwy-
cięzcy w międzynarodowych za-
wodach samolotów turystycznych
i wielkiego działacza L. O. P. P.
ślemy wyrazy głębokiego żalu
oraz szczerego współczucia.

Prezydjum zarządu głównego
Zenon Martynowicz.

J. W. Panie Wanda i Jadwiga
Wigurzanki. Slemy wyrazy głębo-
kiego współczucia i serdecznego
żalu z powodu tragicznej śmierci
ich brata Ś. p. inżyniera Stanisła-
wa Wigury, zosłużonego konstru-
ktora i jednego z twórców pol-
skiego lotnictwa sportowego.

Prezydjum zarządu głównego
Zenon Martynowicz.

klub wczoraj, jednak ze wzżlędu

CIESZYN (Pat). Pierwszym
świadkiem katastrofy był pewien
szołer, jadący opodal szosą oraz
wieśniak, zajęty przy sprzątaniu
siana. O pół do 9 samolot zaczął
nagle spadać, motor przestał
działać, przypuszczalnie wyłączo-
ny przez pilota, Samolot spadając
uderzył o drzewo. Gdy ów wie-
śniak przybiegł na miejsce kata-
strofy, znalazł ciała obydwu lotni-
ków strasznie zmasakrowane.
Natychmiast zawiadomił najbliż-
szy posterunek żandarmerji, Miej-
scowa ludność złożyła kwiaty i
wystawiła przy zwłokach posteru-
nek honorowy.

CIESZYN (Pat). Jak informuje

konsulat polski w Morawskiej

Ostrawie, nadeszła tam depesza

polskiego attachć wojskowego w

* Pradze, powierzająca konsulatowi

polskiemu w Morawskiej Ostra-

wie zajęcie się przewiezieniem

zwłok zabitych lotników polskich

do Cieszyna. Zwłoki ofiar kata-

stroly zostaną przewiezione jutro

do Cieszyna. — Program uroczy-
stości pogrzebowych ustalony zo-

stanie w dniu jutrzejszym.

: WARSZAWA (Pat). Žona š. p.

por. Žwirki bawila od kilku dni
w Warszawie. Dziś rano udała się

| uiopodacekadaiźhiśiWO UO KoSCI0IA ŁDA-

wiciela.. Tu dotarła do niej wieść

o strasznej katastrofie, ogłoszona

z ambony przez ks. prałata Nowa-
kowskiego. Dziś o godzinie 22.20
pani Żwirkowa wyjeżdża w towa-

rzystwie Wandy Wigurzanki, kpt.

Komara oraz 2 oficerów wojsk

lotniczych do Katowic, dokąd

przybędzie o 3-ej rano. Z Kato-

wic pani Żwirkowa wraz z towa-

rzyszącemi jej osobami uda się na

„miejsce katastrofy samochodem,

oddanym jej do dyspozycji przez
Ministerstwo Komunikacji. :

WARSZAWA (Pat). W dniu

dzisiejszym wyjechał na miejsce

katastrofy samolotu RWD 6 do

Cierlicka Górnego na Śląsku Cze-

skosłowackim, w porozumieniu z

Aeroklubem Rzeczypospolitej z

Warszawy inż. Wędrychowski,

kierownik sekcji lotniczej na Okę-

ciu. Pozatem do Cierlicka udali

się przedstawiciele wojskowych

kół lotniczych z Krakowa.

WARSZAWA (Pat). Aparat,
na którym wystartowali dzisiaj ra-

na na zawody w Pradze Żwirko

i Wigura, jest typu R. W. D. 6

ijest tym samym samolotem, na

którym zwyciężyli w locie do-

okoła Europy. Samolot był ostat-

nio przed wyjazdem do Pragi do-

kładnie przejrzany i poddany

gruntownemu remontowi.

Z Morawskiej Ostrawy udał

się na miejsce katastrofy tamtej-

szy konsul Rzeczypospolitej, p._

Ripa.

CIESZYN (Pat). Komisja woj-

skowo-lekarska, która powróciła

w niedzielę późnym wieczorem z

miejsca katastrofy do Cieszyna,

zbadała przyczyny katastrofy sa-

molotu polskiego, wynikłej wsku-

tek burzy. Wyłania się przy-

puszczenie, że por. Żwirko w

ostatniej chwili zeskoczył z samo-

lotu ze spadochronem. Potwier-

dza to fakt, że zwłoki jego znale-

ziono w znacznej odległości od

szczątków samolotu oraz od

zwłok inż. Wigury. W poniedzia-

łek o godz. 10-ej rano na miejsce

wypadku udaje się czeskosłowac-

ka komisja sądowo-lekarska, po-

czem nastąpi przewiezienie zwłok

do granicy polskiej w Cieszynie.
Transport zwłok zabitych lotni-

 

nte czekowe w P. K.

Por. Żwirko zginął w katastrofie lotniczej |
wraz z nim znalazł Śmierć inż. Wigura. I

Kilka szczegółów z życia A

     Kr. 80187.

   

kohnterskiego lotnika, |
W uzupełnieniu podanego przez

nas życiorysu ś. p. por. Żwirki
w dniu jego przyjazdu do Wilna
zamieszczamy poniżej kilka szcze-
gółów, dotyczących zwłaszcza
ostatnich lat życia jego i działal-
ności zawodowej.

Franciszek Zwirko, porucznik-
pilot 1 pułku lotniczego, urodził
się w 1895r. Do szkół uczęszczał
w Wilnie. Już na długo przed
swem ostatniem zwycięstwem w
challenge'u był jedną z najpopu-
larniejszych postaci w naszem
lotnictwie sportowem Stało to
w związku z jego długoletnią
pracą nad rozwojem naszego
lotnictwa sportowego. Pracuje
w rizm już to jako organizator,
instruktor, już to jako zawodnik
w licznych zawodach lotniczych,
osiągając zawsze pierwsze miej-
sca. We wszystkich zawodach
brał sobie za towarzysza inż. Wi-
gurę, gz którym łączyły go ser-
deczne stosunki. Latali wyłącznie
na samolotach typu RWD, któ-
rych zalety por. Żwirko szczegól:
nie sobie cenił. Por. Zwirko słu-
żył w lotnictwie od 1917 „roku.
W czasie wojny powołany został
do armji rosyjskiej, skąd, po
utworzeniu Korpusu Polskiego
w Rosji, wstępuje w szeregi armii

28wii Einierci:' Szkołępliotów -
ukończył w roku 1923 w Byd-
goszczy, wyższą szkołę pilotażu—
w maju 1924 roku w Grudziądzu.

Pracę w lotnictwie sportowem
rozpoczyna jako oficer łączniko-
wy przy Aeroklubie Akademickim
w Warszawie, zaskarbiając sobie
ogólny szacunek i przywiązani:
młodzieży akademickiej, garnącej
się do lotnictwa. Później pełni
kolejno funkcje komendanta Cen-
trum Przysposobienia Wojskowe-
go Lotniczego w Łodzi i kierow-
nika wyszkolenia pilotażu Cen-
trum Wyszkolenia Oficerów Lot-
nictwa w Dęblinie. W roku 1929
dokonywa wraz z inż. Wigurą
przelotu dookoła Europy na sa-
molocie RWD 2; później, mając

 

OSTATNIE WIADOMOŚCI.
MORAWSKA OSTRAWA. Pat.

Wśród szczątków samolotu zna-

leziono portfel inż. Wigury, za-

wierający jego dokumenty osobi

ste, oraz 500 zł i 10 fr.

W walizce Żwirki znaleziono
jego ubranie wojskowe, dokumen-

ty, fotografją żony z dzieckiem

oraz trzy obrazki M. B. Ostrc-
bramskiej.

PRAGA (Pat). Wiadomość o

tragicznej katastrofie porucznika

Żwirki i inż. Wigury pod Cierlic-

kiem wywołała w Pradze ogromne

wrażenie. Objawiła się przy tej

okazji wielka sympatja, jaką cie-

szyli się zwycięzcy lotnicy polscy.

Czeska Agencja Prasowa prze-

slaia za pośrednictwem P. A. T.

serdeczne wyrazy współczucia dla

społeczeństwa polskiego. Wśród

ludności polskiej na czeskim

Śląsku katastrofa wywarła przy-

gnębiające wrażenie.

SLSLIKUPI,T D

ków przeprowadzą władze czes-

kosłowackie z honorami wojsko-

wemi. Na znak żałoby wywieszo-

no w Bielsku i Cieszynie czarne

chorąświe, W lokalach publicz-

nych przerwano koncerty. Przy-

śnębienie ogólne na Śląsku bardzo
duże.

Gina

"prostotą, por. Żwirko podbijał so-|

„czekać się dalszych zwycięstw.

zawsze za towarzysza inż. Wigurę,
samolotach RWD zdobywa |

pierwsze nagrody w lotach po- у
iudniowo-zachedniej Polski w ro- -В
ku 1929—30 w III krajowym kon-.
kursie samolotów turystycznych
w 1930 r., w IV krajowym kon-
kursie samolotów turystycznych
w 1931 roku.
W challenge'u -1930 r. brał u-

dział,  niedokończywszy --raidu,
gdyż w skutek zepsucia się siini*———
ka muslał lądować w Hiszpanii. `
W challenge'u 1932 roku, po za- 3
ciętej walce ze wspėlzawodnika- 3
mi niemieckimi, zajmuje pierwsze 2
miejsce, zdobywające dla Polski 4
puhar międzynarodowy. Por. _wir-
ko projektował w przyszłym ty- :
godniu zaatakowač miedzynaro- A
dowy rekord wysokości w kate- :
gorji samolotów lekkich, który
przejściowo w 1929 r. do niego
należał.

Dokonywując lotów po kraju,
oddawał nieocenione usługi lot-
nictwu sportowemu, propagując 4
je wśród najszerszych mas spo- „sA
łeczeństwa, dla których był sym-
bolem zwycięsko podążającego w 8
rozwoju lotnictwa polskiego. Nie- 22
zwykle ujmujący -swą skromno- A
ścią, z iaxką przyjął swe wielkie
zwycięstwo w caalienge'u w tym |

  

bie serca rodaków, dia których ;
śmierć jego urasta do miary stra- śą
ty narodowej. Osierocił żonę i zd
2.letniego synka. '

Tragicznie zmarly por. Žwirko,
na którego tyle iiczono w zapo-
wiadającym się rajdzie Europej-
skim w r. 1934 przed odjazdem
był jak najlepszych nadziei przy-
szłycn zwycięstw i opuszczając
Wilno żegnał to kochane miasto
zapewniając, iż szybko tu znowu .
przybędzie, lecz już z żoną i
synkiem.

Niestety, życzenia bohatera
przestworzy nie spełnią się, gdyż
ios chciał, iż nie sądzonem mu
było więcej ujrzeć Wilna ani do-

 

GDYNIA (Pat). Wiadomość o
tragicznej śmierci por. Żwirki i

inż. Wigury wywarła tu przygnę-

biające wrażenie. Po otrzymaniu

depeszy PAT, zawiadamiającej o

szczegółach tragicznej katastrofy,

 

ukazały się w żałobnych obwód- |

kach nadzwyczajne dodatki miej- | |
scowych dzienników. Na znak ża- AA

łoby flagi na urzędach państwo- r

wych zostały opuszczone do po-

łowy masztu.

 

a

WILNO. O godz. 17 odbyło
się w gabinecie prezesa woje-

wodzkiego komitetu L.O.P.P. p.
wicewojewody Jankowskiego ze-

branie komitetu, który jeszcze trzy

dni temu organizował powitanie

znakomitych lotników, a któremu

dziś przypadł w udziale smutny

obowiązek uczczenia ich pamięci.

Po dyskusji postanowiono zależnie |

od wiadomości ze stolicy o dniu

pogrzebu zwołać dzisiaj, w po-
niedziałek lub jutro we wtorek

zebranie organizacyjne  obszer- |

niejszego komitetu, któryby się |
zajął zorganizowaniem hołdu po=

śmiertnego dla bohaterskich lo-

tników.

 

Gdzie ?—Tylko u FrliczkiI
Wszak pierwszorzędną i największą hurtownią nici,

pończoch, trykotów, bielizny i galanter;i

jest POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9 tel. 6-46.  
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sytuacja © Niemczech.
Powszechnie mówią, że życie

konstytucyjne w Niemczech jest

w zawieszeniu. A jednak! Czy

jest kraj, gdzieby tyle razy głoso-

wano w ciągu 5 miesięcy? Niem-

cy w tym czasie szli cztery razy

do urn wyborczych. Coprawda

maszyna polityczna niemiecka

funkcjonuje nieprawidłowo. Niem-

cy dają widowisko karykatury re-

wolucji, wojny domowej w leni-

wem tempie, półdyktatury, pół-

wolności (wszystko to w ramach

pseudo-konstytucyjnych) — było*

by to oszałamiające, gdyby nie

okoliczność, że już to wszystko

mieliśmy na naszej miłej planecie,

którą zamieszkujemy.
Przypomnijmy sobie, _ pisze

D'Ormesson w „Revue de Paris“,
skąd czerpiemy materjał niniejszy,
że w 1924 r. naród niemiecki wy-
brał: 14 socj. narodowych, 103 na-
cjonalistów (Hugenberg), 131 so-

cjalistów, 45 komunistów, 51 lu-

dowców, 32 demokratów, 88 cen-

trowców itd. W 1928 nacjonaliści

spadają z 103 do 73, a socjaliści
awansują z 131 do 152, narodowi

socjaliści tracą 2 miejsca, komu-
niści zyskują 9, centrowcy spadają
z 88 na 78, ludowcy z 251 na 45.

‚ \/ 1930 r. przewraca się cała sy-
tuacja. Był wówcżas wzrost kry-
zysu i bezrobocie. A więc hitle-
rowcy idą z 12 do 107, komuniści

. z 54 do 77, nacjonaliści uzyskują
tyłko 41 mandatów i t. d. Wresz-
cie wybory z 31 lipca b. r. dają
230 hitlerowców, 37 nacjonalistów,
89 komunistów,133 socjalistów,
98 centroweów t. d.

|— Ostūlnie wybory wykazaly u-
politycznegoproszczenie życia

niemieckiego. Skończyła się mo-
zajka formacji drugorzędnych.
Obecnie jest tylko 5 partji.
Reichstaś ma 607 posłów. Więk-
szość mogą tworzyć hitlerowcy
z nacjonalistami lub z centrum.
Sytuacja jest zagmatwana jak
nigdy. Toż samo jest w Prusach.
Więc rewolucja albo kompromis
— to są dwie alternatywy.-Ale
kompromis, to istotna cecha nie-
mieckiego życia gromadzkiego.
Powstaje pytanie, jak stoi sprawa
federalizmu. Paul Rivaud w swem
studjum „Le Reich et les pays“
powiada, že „ukrytą myšlą gen.
Schleichera jest zniszczenie fede-
ralizmu".

Gdy się rozmyśla o Niemczech,
należy zawsze pamiętać, że na

65 milj. jest 45 zamieszkałych w
miastach i z tego 10 milj. w ośrod-

Więc problem niemiecki — to
problem proletarjatu. Jak Niemcy
doszły do tej sytuacji tragicznej?
Francuskie 5 miljardów w 1870 r.
posłużyły im do urządzenia się
w sposób cudowny, do zmiany ca-
łego trybu życia. Przykład: w
1880 r. produkcja węgla wynosiła
50 milj. tonn, a surówki 2,5 milj.
W 1905 już mamy 121 milj. t. wę-
la i 11 milj. surówki W 1912 —
180 i 18 milj., od 1851 do 1871 r.
200 spółek kapitalizuje 2.400 milj.
marek. W 1914 r. teżsame spółki

reprezentują 20 miljardów. To

też świat był zalany produktami

niemieckiemi. Jednocześnie wieś

wyludnia się na rzecz miasta.

W 1895 r. jeden głos wołał na
alarm — to minister spr. wewn.

M. von Rheinbaben. Niepokoil się
on, že Niemcy weszty na drogę
bez wyjścia. Czy go słuchano?
Nie. W przededniu wojny drugi
Niemiec, słynny Ballin, napisał
artykuł, że Niemcy oczekuje nie-
znany dotąd kryzys, bezrobocie,
bankructwo, że piękny, złocony
gmach jest kruchy i imperjum za-
rysowuje się ze wszystkich stron.
W miesiąc potem wybuchła

wojna. Ballin skończył samobój-
stwem.

Wzrost krzywej rozwoju prze-
mysłowego był zadziwiający w
okresie 1870—1914, Niczego to
Niemców nie nauczyło. W okre-
sie 1920—1930 widzimy tosamo
tak, jakby pojemność rynków
światowych była nieskończoną.

Streseman powiadał, że Niem-

cy za często mówili nafta,węgiel,

żelazo, że przekręcili sens życia

i zapomnieli o swej racji bytu.

Skutkiem tego braku równowagi

następuje ruina państwa, która

musi znosić ciężar sztucznych

konstrukcji. A że wszystko jest

niezdrowe, więc państwo wszę-

dzie musi interwenjować, subsy-

djować, ratować. Jak długo trwać

to może? I kto jest odpowie-
dzialny? ZE

Kierownicze słery wmawiają

masom, że to traktat wersalski

i socjal-demokraci. Niebezpiecz-
ne to jest przy dzisiejszym stanie

psychicznym Niemców. Gdy się

dotkniemy sprawy granic wscho-

dnich i równości zbrojeń, to tu

możemy się spodziewać śmiertel-

nego kryzysu Ligi Narodów. Gen.

Schleicher, który mało mówi, po-

wiedział, że wyraża opinję całych

Niemiec. Więc całe Niemcy poprą

go w tej rewindykacji militarnej,

bo dla narodu, który się uważa

za rozbrojony pośród narodów

uzbrojonych aż do zębów, „rów-

ność — to sprawiedliwość” i dla

sztabu generalnego, który wie, że

uzbrojenie potajemne krępuje mo-
bilizację, „rownošė“ — to wyż-
szošč,

Tragiczne jest to, že Niemcy
miotają się w walkach wewnętrz-

nych nie do rozwikłania, a sy-
tuacja ich wciąż się pogarsza.
To też z całych sił należy dążyć
do zagrodzenia drogi rybakowi,

- к sia
ryby łapać, demaskować ich inc?
wania, ich taktykę, pokrzyżować
plan rozstawianych sideł. By
utrzymać pokój, należy, jak w cza-
sie wojny, uczynić niezłomny wy-
siłek woli. Francja, W. Brytanja
i St. Zjednoczone mogą dać do
zrozumienia amatorom awantur,
że wszelkie ich próby rozbiją się
o sprzężone siły. Wszak tu cho-
dzi o przyszłość cywilizacji za-
chodniej.

Leon Perkowski.

Echa katastrofy górniczej.
Niema nadzieljuratowania zasypanych.

KATOWICE. Pat.—Mimo bar-
dzo wydatnej pracy załogi ratow-
niczej nad wydobyciem zasypa-
nych w kopalni Richthofen gór-
ników nie udało się wydobyć do-
tychczas ofiar katastrofy. Dziś
rano nowy silny wstrząs w ganku,
w którym prowadzone są roboty
ratownicze spowodował zawalenie
się nowych mas węgla. Na szczę-

ście nikt z załogi ratowniczej nie
ucierpiał, Prace ratownicze opóź-
ni konieczność odbudowania gan-
ku. Dobrnięto już do drugiego
bloku węglowego, pod którym
prawdopodobnie leżą zwłoki jed-
nej z ofiar katastrofy. Wydobycie
zwłok spodziewane jest jutro ra-
no. Akcja ratownicza potrwa
jeszcze około doby.

Demonstracja komunistyczna w Buda-

BUDAPESZT, (Pat). W dniu
dzisiejszym demonstrujący komu-
niści zaatakowali policję, która
we własnej obronie zmuszona
była do użycia broni. Jeden z
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Anna Lewicka.
Wspomnienia pošmiertne.
W d. 29 lipca br. zmarła we

Lwowie jedna z najbardziej zasłu-
żonych pod każdym względem ko-
biet. Wielka Obywatelka, Redak-
torka „Małego Światka'' zwanego
Narodową Szkołą Polską, lub
Szkołą Czynu. Wychowawczyni
przez lat przeszło trzydzieści mło-
dzieży polskiej. Jedna z tych, o
których śmiało powiedzieć moż-
na, że w latach niewoli walczyły
o Polskę i budowały ją wielką, o-
fiarną i wytrwałą pracą.

Anna z Lewickich Lewicka u-
rodzona we Lwowie d. 26 lipca
1852 r., córka zamożnego przemy-
słowca, w czwartym roku życia
straciła matkę. Ojciec pochłonię-
ty interesami nie mógł i nie u-
miał zająć się maleństwem. Za-
opiekowała się sierotą siostry zma
rłej matki p. Katarzyna Wiczyń-
ska, której mąż na wiązanie w ko-
szu pełnym kwiecia ofiarował naj-
milszy dar bo małą Anulkę.

Że zaś wkrótce potem ojciec
dziewczynki ożenił się i przeniósł
się zupełnie do Kijowa, p. p. Wi-

komunistów został zabity Komu-
niści obsypali strzałami przyby-
łych na pomoc policjantów. 48
komunistów aresztowano, staną
oni przed sądem doraźnym.

czyńscy adoptowali dziewczynkę
zrzekając się w jej imieniu wszel-
kiego prawa w przyszłości, do oj-
cowskiego majątku.

Uczynili to z lekkiem sercem,
gdyż i bez tego rozporządzali o-
śgromnym majątkiem.

P. Wiczyński był zamożnym
kupcem, oboje z żoną pracowali
usilnie a mieniem swem zarządza-
li tak mądrze iż starczyło go i na
życie wystawne i na pomoc dla
uboższych krewnych, oraz hojne
zapomogi na cele społeczne i na-
rodowe. Pani Katarzyna należała
do wszelkich organizacyj polskich,
pre wówczas we Lwowie istnia-
y.

Prowadząc dom otwarty w mie
ście, pracując bardzo sumiennie w
sklepie, opiekując się nietylko A-
nulką, ale i jeszcze kilku innemi
sierotami, miała czas na to by brać
czynny udział w pracy społecznej,

Pan Jan Wiczyński wierny był
hasłu swego grodu, którego długie
lata był prezydentem. „Semper fi-
delis“ Polska i wszystko dla Pol-
ski, W takiej atmosferze przesią-
kniętej gorącą i czynną miłością
kraju, i to nie tylko Małopolski,
lecz całej Polski wzrastało dzieło

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
Zakaz bojkotu.

„Moment* warszawski przyta-
cza depeszę ż. a. t. z Berlina, o
treści:

„Związek domów towarowych (jak
wiadomo, znajdują się prawie wyłącznie
w ręku żydów, przyp. tł.) ogłasza zbiór
materjałów w sprawie rosnącego ruchu
bojkotowego przeciw handlowi detalicz-
nemu wogóle, a dom towarowy w szcze-
gólności. Bojkot ten daje się szczegól-
nie silnie odczuwać w mniejszych mia-
stach. W zbiorze materjałów wyraża się
zdziwienie, dlaczego odpowiednie insty-
tucje publiczne nie reagują na tę szkod-
liwą agitację. Interwencje sądowe rów-

nież nie pomagają... Wystawia się przeto
żądanie, aby rząd Rzeszy wydał ustawę

przeciw wzmagającej się agitacji boj-
kotowej”. : X

To ostatnie żądanie wskazuje,

że żydzi przestają orjentować się *

w tem, co się dokoła nich dzieje.

Taka ustawa tylko wzmogłaby
walkę z żydostwem, bo uwypukli-

łaby uprzywiljowane położenie

ludności żydowskiej w diasporze.
„Żywioł niepożądany”.

Organizacja rzemieślnicza w

Poznańskiem zamierza zająć się

przesiedleniem części rzemieśl-

ników do innych dzielnic, zwłasz-

cza do tych miejscowości, w któ-
rych rzemiosło jest słabo rozwi-
nięte. W pierwszym rzędzie ta
emigracja ma objąć Wilno.

Publicyšcie žargonowemu, A.
Linhorn'owi (Hajnt z 5. IX) nie po-
doba się ten projekt; jest to „po-
mysł dziki”.

Dlaczego?
1. Od tego ucierpią żydzi —

rzemieślnicy,

2. Wilno jest miastem zamiera-
jącem; 60 zł. mies. zarobku dla
rodziny jest ideałem,

3. żywioł _ wielkopolski nie
jest... pożądany.

„Wileńska Litwa była jedną z nie-
wielu miejscowości, które nie zostały
opanowane przez endecką  ideologję
żółci i trucizny; tam różne narodowości
(Polacy, Białorusini, Żydzi) żyły z sobą
względnie przyjaźnie; chce się obecnie
tej dzielnicy zrobić transfuzję złej krwi
wielkopolskiego szowinizmu...”

Władze nie powinny do tego
dopuścić:

„Pod każdym względem jest bardzo
pożądane, aby miarodajne czynniki na-
myśliły się dobrze, zanim pozwolą urze-
czywistnić ten dziki pomysł”.

A więc: żywioł wielkopolski
nie jest pożądany w polskiem Wil-
nie i władze polskie mają bronić
dostępu temu „żywiołowi”.

Zmiana nastrojów w Anglii.

Korespondent londyński „Ku-

rjera Warszawskiego* stwierdza
radykalny zwrot w opinji angiel-

skiej pod wpływem wypadków,

których widownią są Niemcy w
dobie dzisiejszej:

„Dojrzeli Anglicy, że zegar dziejowy

w ze cofnął się o całych lat 20

į že nad Europą zawisł jakiś nowy, po”

tworny rok 1914. Wszystko to dość A

dykalnie zmieniło zapatrywanie angiel-

skie na moralną stronę pretensji nie”

mieckich. Dziś można już z.mniejszą

obawą śledzić przemiany polityki an-

gielskiej, gdy pod wpływem zbyt osten-

tacyjnie paradujących w eBrlinieS

biało-czerwonych sztandarów a

Office naradza się pilnie z Quay d'Orsay.

Ta sprawa zbrojeńniemieckich zaczyna

nareszcie poważnie niepokoić tutejszą

opinję. | dziwna rzecz, zaczynają tu

sobie ludzie przypominać, tak wzgardli-

wie kiedyś przyjęty plan Tardieu'go

stworzenia międzynarodowej armji Ro

kontrolą Ligi Narodów. Mówi się tu

dziś o tym planie, jako o alternatywie,

mogącej zapobiedz konieczności „Przy:

znania Niemcom w praktyce žus

uprawnienia podwzględem aiai ы

teorji bowiem ich prawo „moralne =

stało już przez przeważającą część opinj

publicznej uznane."

MATRACES,SIDEET SIKS TS BUTAS TAKASASS

Niemcy wobac tragedji por. Žwirki.
BERLIN (Pat). Wiadomość o

śmierci por. Żwirki odbiła się sil-

nem echem w Niemczech, które

dały żywy wyraz ubolewaniu z

powodu tragicznej katastrofy zwy-

cięzcy raidu europejskiego. Wska-

zuje się przytem nietylko na wy-

soką sprawność zmarłego jako

pilota, lecz również na jego ry-

cerskie i przepojone duchem spor-

towym zachowanie się, które zje-

dnaio mu powszechny szacunek i

sympatję zarówno w niemieckich

kołach lotniczych, jak i w szero-

kich sferach  opinji publicznej.

Opublikowano w komunikatach

prasowych obszerne wspomnienia

pośmiertne Żwirki podkreślając,
że z tem większym tragizmem
odczuwa się jego śmierć, że po”

niósł ją w chwili, gdy osiągnął cał-

kowitą sławę, jaką mu przyspo-

rzyło zwycięstwo w raidzie euro-

pejskim. Głosy te zaznaczają, że

jeżeli Warszawa nazwała Żwirkę

bohaterem narodowym, to słuszne

będzie też, aby i w Niemczech

dało się wyraz uznaniu zarówno

dla jego wartości jako dobrego i

dzielnego lotnika, jak również

jako dla sympatycznego  czło-

wieka.

Katactrafa iotnięza w Niemczech.*
BERLIN (Pat) Donoszą z Frank-

furtu n-Menem: W pobliżu miej-
scowości Lindenfels (Hesja) kpt.
Janz, odbywający lot na aparacie
bezsilaikowym, uległ katastrofie.

Pod naporem wichru na wysoko-
ści 150 metrów oderwało się
nagle jedno skrzydło i aparat
runął na ziemię, grzebiąc pod
swemi szczątkami zwłoki pilota.

 

Odpowiedź francuska na notę
niemiecką w sprawie rozbrojenia.

PARYŻ (Pat). Odpowiedź iran-

cuska, doręczona rządowi nie-

mieckiemu przez ambasadora iran-

cuskiego w Berlinie, zaznacza

między innemi, że Francja nie mo-

że przyjąć żadnej nowej konwen-

cji rozbrojeniowej, która miałaby
zastąpić piątą część traktatu wer-

salskiego. Nowa konwencja może

rozszerzyć lub  zmodyłikować

wszystkie poprzenie, jak to się

stało n. p. z traktatem waszyng-

tońskim, zmodyfikowanym przez

decyzję genewską. Z tego jednak

nie wynika w żadnym wypadku,

aby można było anulować całą

część traktatu i zastąpić ją czemś
zupełnie nowem. Zresztą, aby po-

stąpić w ten sposób, musiałoby się
naruszyć postanowienia art. 19

paktu Ligi, który przewiduje, że

wszelkie zmiany w istniejących

traktatach mogą być dokonane

o sercu $orącem i wrażliwem i u-
myśle bystrym.
W pięknym stylowym pałacyku

przy ul. Mochnackiego, zbierał się
w tamte lata cały ówczesny najbar
dziej polski Lwów. Książęta i księ
żne, poeci, uczeni i młodzież o ser
cu zapalnem. Wszyscy głęboko
wierzący w Zmartwychwstanie
Polski i gotowi dla Ojczyzny miłej
nieść życie.

Słuchała tych rozmów dziew-
czynka mała, potem, gdy Lwów
opustoszał, pilnie pomagała w ro-
bieniu szarpi dla rannych, wpa-
kowaniu przesyłek  żywnościo-
wych dla wojska i wraz z ciotką
modliła się o pomyślność oręża
polskiego.

A gdy nadeszły smutne dnie
popowstaniowe opiekunka i wy-
chowanka odziane kirem praco-
wały dla rannych przywiezionych
do Lwowa, dla więźniów i ich ro-
dzin.

Tak upłynęło dzieciństwo
Anny Lewickiej, pamięć tamtych
lat nie zatarła się nigdy w jej du-
szy. Powstanie r. 1863 pozostało
zawsze dla niej bolesnem, lecz nie-
mniej drogiem i świętem wspom-
nieniem. A

wyłącznie przez jednomyślną u-
chwałę Zgromadzenia Ligi. Fran-

cja nie odrzuca formalnie żądania

Niemiec co do prowadzenia roz-
mów bezposrednich, uważa jed-

nak, że wszeikie rozmowy powin-

ny być prowadzone pod egidą i

w ramach, wskazanych przez Ra-
dę Ligi Narodów. W/g art. 164
traktatu wersalskiego, ustalające-

go szczegółowo zakres zbrojeń

Rzeszy, każde żądanie ewentual-

nych zmian musi być poddane
rozpatrzeniu Rady Ligi Narodów.

Francja uznaje, że Niemcy mają

prawo żądać redukcji zbrojeń ze
strony wszystkich innych mo-
carstw, lecz jedynie opierając się

na postanowieniach art. 8 paktu.

Ligi, t. j. uwzględniając bezpie-

czeństwo kraju oraz położenie ge-
ograliczne. O ile Rzesza Niemiec-

ka jest zdania, że rozbrojenie,

Już wtedy sobie może przy-
sięgła, że całe życie pracować bę-
dzie dla Polski.

Mając lat 15 ukończyła chlub-
nie „Żeński Instytut Naukowy”.
Bardzo zdolna i inteligentna, ma-
rzyła o wyjeździe zagranicę i stu-
djach uniwersyteckich, do któ-
rych już dostęp otwarty był dla
kobiet. Była na to jednak zbyt
młodą, opiekunowie nia daliby jej
jechać gdzieś w świat.

Wstąpiła więc do seminarjum
nauczycielskiego we Lwowie. O
uniwersytecie wciąż marzyła. Sta-
ło się jednak inaczej. Seminarjum
nauczycielskie we Lwowie stało
w tamte czasy bardzo wysoko.
Były to pierwsze lata szkoły pol-
skiej w Galicji. Ludzie więc praw-
dziwej nauki, wykształceni i gorą-
co miłujący kraj oddawali swą
wiedzę, czas i zapał młodzieży.
Wszyscy oni pojmowali swój za-
wód jako wielką obywatelską i
narodową pracę. Skoro nie było
sił by móc wywalczyć wolność oj-
czyźnie, to należy wychowywać
tak młode pokolenie, by ono w
przyszłości miało więcej mocyi
sił dla dokonania tego, czego nie
mogli uczynić ich ojcowie.

Czy Szekspir był katolikiem?
Bardzo ciekawe odkrycie na

temat powyższy zrobił uczony an-
gielski Leslie Hotson. Charaktery-
styczną rzeczą jest, że prasa an-
gielska pokrywa to okrycie cal-
kowitem milczeniem, natomiast za
jęła się tą sprawą bardzo żywo pa
ryska „Revue des Deux Mondes”.
Paryski koręspondent ,Kurjera Po
znańskiego', p. Edward Ligocki
zaznajamia po raz pierwszy pu-
bliczność polską z nieznanym do-
tychczas faktem o katolicyzmie
największego dramaturga, jakiego
ludzkość wydała.

Otóż w jednej z najstarszych
biografij Szekspira,  pomijanej
skrzętnie przez pisarzy angielskich
znajduje się wzmianka, że „Wil-
lliam Shakespeare zmarł, jako „pa-
piežnik“, za lat młodych cierpiał
prześladowania ze strony sie To-
masza Lucy, sędziego w jego mie-
śnie rodzinnem Straffordzie, który
zmusił go do opuszczenia owego
miasta. Nie było dotąd żadnych da
nych, potwierdzających ścisłość o-
wej informacji — i dopiero teraz,
dzięki odkryciu nieznanych doku-
mentów przez p. Hotsona, katoli-
cyzm Szekspira staje się rzeczą pe
wną.

Uczony ów znalazł w archi-
wach National Record Office w
Londynie stare akty sądowe, w któ
rych mowa jest o Szekspirze. By
zrozumieć wymowę tych aktów
trzeba sobie uprzytomnić warunki,
w których żyli Anglicy na przeło-
mie XVI i XVII stulecia, Trwała
wówczas zażarta walka między o-
ficjalnem wyznaniem  anglikań-
skiem a prześladowanym przez
rząd katolicyzmem, Walka ta do-
prowadziła do krwawych zaburzeń
skutkiem których lord Essex po-
niósł karę śmierci, a lord Southam
pton skazany został na długoletnie
więzienie. Obaj ci magnaci angiel
scy byli protektorami Szekspira i
darzyli go swą przyjaźnią. Obu im
chodziło napewno w owych cza-
sachwalk religijnych nie o talenta
sceniczne, czy literackie Williama
a o jego wyznanie wiary. Doku-
menta, 9 których mowa, wykazują
niezbicie, że Szekspir był nietylko
zwolennikiem katolicyzmu, ale i
czynnym jego obrońcą, pomimo
niebezpieczeństw, które przez to
samo ściągał na swoją głowę.
Za czasów elżbietańskich prawo

dozwalało obywatetelom składać
tak zwane „skargi prewencyjne”.
O ile ktoś wiarogodny zeznał przed
sądem, że X. czy Y. jest z nim w
niezgodzie i że istnieje obawa na-
paści zbrojnej na oskarżyciela —
70 WÓWCZAS, włajze zobowiązane
yły oskarżonego weźwać i zażą-

dać od niego gwarancji, že nie po-
zwoli sobie na żadne kroki zaczep
ne. Otóż, w aktach National Re-
cord Office istnieją dwie takie
skargi:

a) skarga Francisa Langleya,

przyjaciela Szekspira, przeciwko
niejakiemu Williamowi Gardinero
wi i innym, nastającym na jego ży- |
cię, oraz.

b) skarga późniejsza Williama
Wayte'a, zięcia Gardinera, prze-
ciwko Williamowi Shakespeare,
Francisowi Langley, Dorocie Soer
i Annie Lee.

Ów Gardiner był sędzią w Lon
dynie. Imię jego figuruje w innym
ciekawym dokumencie, świadczą-
cym, że przeprowadzał on rewizje
w teatrze Paris Garden, gdzie w la
jemnicy, przed przedstawieniami,
odprawiano msze św., a po przed-
stawieniach udzielano sakramen-

 

 tów. Gardiner, któremu doniesio-
no, że w teatrze tym znajduje się
jakiś „znakomity papieżnik* zja-
wił się tam w asyście pachołków
miejskich — napotkał jednak na
zbrojny opór przy wejściu. Po pe-
wnym czasie wpuszczono go, ale
w budynku nie było już nikogo
podejrzanego.

Walka klanu Gardinera z kla-
nem Szekspira miała niewątpliwie
podkład natury religijnej. Nie na-
leży zapominać, że miasto rodzin-
ne Szekspira, Strafford, z któreśo
musiał on uciekać, było ostoją ka
tolicyzmu, i że w obronie wiary
główkę złożył rodzony wuj Willa-
ma Edward Arden, skazany na
śmierć wraz z opornym księdzem
katolickim Husonem Hall, miesz-
kającym w domu Szekspirów. Bez
pośrednio przedtem odbył się w
Straffordzie proces jezuity Edmun
da Campion'a, skazanego również
na śmierć, William Szekspir był ró
wnież zamięszany w ten proces i
źle widziany przez władze: wtedy
właśnie miał miejsce jego siub —-
a świadkowie, podpisani na zkcie
uważali za właściwe dopisaż, że
nie biorą żadnej odpowiedziainoś-
ci za nowożeńca. Wreszcie, przy-
pomnieć warto, że w proces:e |or-
da Essexa występuje cały szete5
aktorów teatru Paris Garden, a w ||
ich liczbie i Szekspir.

Zważywszy to wszystko Joišė
należy do wniosku, że katolicyzm
odgrywał ogromną rolę w życiu du
chowem Szekspira. Jest le rzeczą
nową w świetle tego odkry::+ wiel
ki pisarz angielski jawi się w zu
pełnie innem świetle, niż ć>ty.h-
czas, zwłaszcza, że całoksz'ałt
dzieł jego jest w wyraźnej zgodzie
ze światopoglądem katolika.
W świetle tem można zrozu-

mieć, dlaczego Anglicy tak rie-
chętnie odnoszą się do tych Gd-
kryć — wynika z nich bowie że
największy genjusz ich kraju prze-
ciwstawiał się narodowemu ich an
glikanizmowi i zwalezał ową he-
rezję wszelkiemi legalnemi sposo-
bami, że potępiał reformyHenry-
ka VIII i owe procesy religijne,

które kończyły się najczęściej ścię
ciem u stóp Tower'u, bądź na szu-
bienicy w Tyburn.

  

  

Wojna Boliwja
ASUNCION, (Pat). Wojska bo-

liwijskie rozpoczęły ofenzywę na
Walencję z udziałem ciężkiej ar-
tylerji. Atak został odparty przez
Paragwajczyków.

ASUNCION, (Pat), Urzędowy
komunikat donosi, że w dalszym
ciągu toczą się zażarte walki przy
forcie Boqueron. Paragwajczycy
TTEEMKITNRTRDZAOTTKACZEZI IA TTLGROSZA

dokonane w tych warunkach, nie

jest jeszcze dostateczne, może wy-

stąpić z dowodami, że warunki

bezpieczeństwa dla innych mo-

carstw istotnie się polepszyly.

W/g info1macyj z kół dobrze po-

informowanych, o ile w odpowie-

dzi na notę francuską Niemcy za-
żądają zwołania konierencji mo-
carstw, to w takiej konierencji

Francja wzięłaby udział tylko

wówczas, o ileby wszystkie zain-

teresowane państwa zostały za-
proszone.

Pod wpływem takich profeso-
rów, jak Felicja z Wasilewskich
Boberska, Stefanja Wekslerowa,
a nadewszystko dr. Józef Żuliń-
ski powstaniec i brat powieszone-
go na stokach cytadeli warszaw-
skiej Żulińskiego, Członka Rządu
Narodowego, Anna Lewicka za-
niechała zamiaru wyjazdu zagra-
nicę i zdobywania dla siebie więk-
szej wiedzy. W r.1873, uzyskawszy
świadectwo dojrzałości, po raz
pierwszy w życiu opiera się woli
ukochanych opiekunów i zostaje
nauczycielką. Idzie ofiarna z za-
pomnieniem o własnych przyjem-
nościach i wygodach, do szkoły
wydziałowej naprzód we Lwowie,
a potem w Stanisławowie.

Ciężka to była praca. Anna
Lewicka nie spotkała na swej
drodze, wśród kolegów i koleża-
nek takich ludzi jak jej profesoro-
wie w Seminarjum. Nie docenia
tu nikt ani jej wykształcenia, ani
szerokiego horyzontu umysłowe-
go. Jej wybitna indywidualność
oburza zato zespół grona nauczy-
cielskiego. Polka z urodzenia, wy-
chowania i wewnętrznych przeko-
nań drażni Austryjako-Polaków.
W r. 1881 wychodzi zamąż za p.

z Paragwajem.
wzięli znaczną iliość jeńców boli
wijskich.

BUENOS AIRES, (Pat). Obie
walczące strony, t. j. Boliwjai
Paragwaj, oglaszają rėwnoczešnie
o zwycięstwie swem na froncie
Gran Chaco. W stolicach obu
tych państw urządzono uroczy-
nę święcąc klęskę nieprzyja-
ciela.

Od 11-u lat istniejąca szkoła

„ŹRÓDŁA PRACY"
z trzyletnim kursem krawiecczy-
zny--bieliźniarstwa i trykotarstwa
Trocka 19, przyjmuje zapisy no-
wo-wstępujących uczenie do Bur-
Sy szkoły codziennie od 9 — 1
Dlaoooz 3 miesięczne

STANOWISKO WŁOCH.
LONDYN (Pat) „Sunday-Times“

ogłaszają znamienny artykuł Mus-
soliniego na temat żądań nie-
mieckich eo do zbrojeń. Z arty-
kułu wynika, iż Włochy poprą
stanowisko Niemiec.

Feliksa Lewickiego, powstańca i
sybiraka, porucznika Wojsk Pol-
skich w 1863 r. P. Feliks Lewicki,
syn emigranta z r. 1831 i matki
Francuzki, uważany był przez
władze austrjackie za obcokra-
jowca. Skorzystano z tego by żo-
nę jego pozbawić stanowiska na-
uczycielki.

Państwo Lewiccy mieszkają
początkowo w Stanisławowie,
gdzie p. Feliks wydawal dziennik,
następnie przenoszą się do Kra-
kowa. Są to lata osobistego
szczęścia Anny Lewickiej. Nie ma
zbytków, nie ma nawet dostatku,
ale jest ukochany mąż i malutka
dziecina.

Po trzech latach przyjeżdża
do Krakowa p. Wiczyńska, by po
raz drugi zabrać do siebieAnulišę.
Zabiera ją jako wdowę oraz z ma-
lutką córeczką. I znowu p. Anna
znajduje się w pięknym pałacyku
przy ul. Mochnackiego, a ciotka
stara się utulić jej ból, otacza
wszystkiem co może życie umilić
i rozjaśnić. Anna Lewicka już nie
dla siebie żyła, Śmierć męża za-
brało wszelkie pragnienie osobi-
stego szczęścia. Rozumie, że tyl-
ko praca poważna i ideowa da jej 

 
 



   

  

Od kilku lat w sporcie wileń-

skim daje się wyczuć cały szereg

lajemniczych i niezrozumiałych

 tałkowicie posunięć, które pocią-
$ają za sobą nieobliczalne wprost

strąty.
Daje się coraz częściej wyczuć

ajemniczość pracy. Nic absolut-
Rie nie wiadomo, czem jest zaję-

ty Wojewódzki Komitet W. F. Nic
| nie wiadomo, co robi Miejski Ko-

mitet W. F.
Te dwie organizacje sporto-

We musiałyby faktycznie dzier-

Żyć w swych rękach cały sport kre
Sów, musiałyby starać się o jego
Popularność i dbać o należyty roz-

Wój. Tymczasem jest rzeczą ogól-
Nie wiadomą, że te naczelne orga-
Nizącje są martwe i że od czasu
0 czasu zbierają się panowie

Członkowie, „mecenasi* sportu
Wileńskiego, by wspólnie wyle-
Wač żale nad stanem sportu i na
em znów się kończy.
Bezczynność Wojewódzkiego

I nieróbstwo Miejskiego Komitetu
. F. przejdzie chyba do historji

sportu wileńskiego, stanie się tra-
Ycją tych papierowych organi-

Żacji, które jednak mają ogromne
zadanie do rozwiązania.

Stojąc na czele sportu wileń-
„ Skiego trzeba chociaż troszkę go
| *nać, by zabierać o nim głos, by
dyskutować nad planem pracy,

która, nawiasem mówiąc, też
iStnieje tylko na papierze.

Polityka ta doprowadziła nas
Wreszcie do katastrofy, w obliczu
tórej dziś stoimy.
„Naczelne władze sportu wiłeń-

| skiego bezczynnością swoją spo-
Wodowały, że sport wileński zna-
Azł się w okresie wymierania.
Ostališmy zarażeni chorobą le-
Istwa, a do tego doszło jeszcze

Nieprzychylne ustosunkowanie
įladz centralnych w Warszawie,
tóre uważając, że Wilno pod
„zślędem sportowym nie przed-
awia wielkiej wartości, sporto-
ej zapomniało o nim całkowicie.

ie było przez szereg lat ni-
gy Ś% komu |leżałaby na sercu
Prawa udziału Wilna w cało-
Sztąłcie życia sportowego Pol-

tey Byliśmy wciąż w stronie od
{ 50 życia, byliśmy tylko widzami
jų chaczami. Patrzyliśmy nieraz,
ię w innych miastach Polski roz-

ijał się pomyślnie sport рйКаг-
‚ lok, mioślarski, jak z powodzeniem

ę ni sportowcy walczyli z asa-
Se. Zagranicy, gdy myśmy tymcza-
kas czkali na niewiadaomo

 

5 Dziś musimy przerwać melan-
olijną śpiączkę i musimy sami

ч 2”!6_ się do pracy, a w pierwszym
: dzie musimy stanowczo wywal-
ŻYĆ sobie należne nam prawa.

ka le możemy w żadnym wypad-
^ nikomu ustąpić, bo dość już u-
giępowaliśmy przez szereg dlu-
zh lat. Dość już karmienia się
udzeniem, że jutro będzie lepiej.

du; „epsze jutro samo nie przyj-
Zie! Trzeba sobie zdać nareszcie

„Prawę, że już dawno minęły te
ASY, w których mogła wystar-
Żyć rozwodniona tandeta.
Hasłem dzisiejszych dni

Brąca!
: Czegoż możemy wymagać od
kęszych zawodników, jeżeli spo-
Ę ym snem spoczywają wciąż
Iczne zastępy organizatorów, dy-
„utarzy, którzy muszą poczuwać

| a do obowiązku pchnięcia
Port ' wileński z martwego
Miejscą,

| I tak od kilku lat jesteśmy

jest

Wciąż omijani przy układaniu ka-
jąhdarzyków sportowych. W ca-
W Polsce odbywają się porządne,
jgkie mecze sportowe, ale w

ilnie one odbyć się- nie mogą.
awet w takim Białymstoku,

W Łucku i w Bydgoszczy odbywa-
Ją się lekkoatletyczne mistrzo-
Stwa Polski, ale w Wilnie w żad-

Spokój i ukojenie. Pragnie znowu
Wrócić do szkoły, znowu pracować
4 przyszłości Polski. Nie uzy-
uje jednak stanowiska w szkole

Wydziałowej. Pamiętają, że zanad-
a była indywidualną w poglą-
ach, zamało powolna austrjacko-

Polskiejwładzy.
Zostaje zatem nauczycielką w

yvatnym šrednim zakladzie p.
iktorji Niedzialkowskiej. Pierw-

żej polsk. pensji weLwowie dla pa
Nien zamożnych. Pracy ma sporo,
Ale jeszcze jej za mało dla twór-
Czej natury Anny Lewickiej. Chce

myśl idei bohaterów 1863 r.
įalezyč z zaborami. Chce im wy-
żierać duszę dziecka polskiego i
ten sposób przygotowywać no-

| 'ch bojowników, którzyby w da-
AW chwili nie wahali stanąć do
; alki o wolność Ojczyzny.
tw W r. 1887 rozpoczyna wyda-
i „Mały Światek'”, Niema na to
jęków. Ciotka zaopatruje wszel
kie. © potrzeby, otacza ją zbyt-

€m, nie rozumie jednak tej fan-
Ji, która każe jej siostrzenicy

iacowąć jako nauczycielka, tem
„ardziej zaś nie może zgodzić się

wydawanie pisma dla dzieci.
iteraci w tamte czasy wiel-

x    laz

nym wypadku zawody o charakte-
rze ogólnopolskim odbyć się nie
mogą.

Pominięto w tym roku zupeł-
nie nasze miasto w imprezech lek-
koatletycznych. Weźmy chociaż-
by obecny okres poolimpijski.

Wczoraj odbyły się pierwsze
wielkie zawody w Poznaniu, nie-
bawem odbędą się w Warszawie i
Katowicach, ale o Wilnie nikt nie
pamięta, a jak do nas przyjedzie
lekkoatletyczna reprezentacja z

DZIENNIK WILEŃSKI ‘

Warszawy, czy Górnego Śląska, to
po wygranych zawodach, gdy nad-
chodzi czas rewanżu, nasi goście
w dziwny sposób zapominają o
swoich obowiązkach i Wilno zo-
staje z L... w kieszeni.

Tak bylo z Warszawą, tak jest
z Górnym Śląskiem, a nawet z
Białymstokiem. Słowem stosunki
sportowe zerwały się z przyczyn
całkiem niewytłumaczonych.

Mamy trzech dłużników, któ-
rzy nie czują się w obowiązku

 

spłacenia należności, a Warsza-
wa nawet wyrzekła się puharu
przechodniego, który ostatnio,
zdaje się zdaje się w 29 roku zdo-
byty został przez naszych lek-
koatletyków.

Wysłano kilka papierków w
tej sprawie, ale papierki te zosta-
ły bez odpowiedzi. Wilno zgadza-
ło się nawet na powtórne przyję-
cie u siebie, wyrzekło się nawet
wyjazdu rewanżowego, ale i to nic
nie pomogło,

W. całej Polsce budują się

stadjony, a w Wilnie tymczasem

niszczą się trybuny i likwiduje się

Ośrodek.

Wszędzie pieniądze są, a w

Wilnie ich od kilku lat ani na le-

karstwo nie widać, Na stadjon

Legii w Warszawie wyrzucono

kilka miljonów złotych, a na pro-

wadzenia . Wileńskiego Ośrodka

nie znalazło się kilku tysięcy zło-

tych.
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Cracovia przegrała, a Czarni wygrali.
Ubiegła niedziela w rozgryw-

kach o mistrzostwo Polski w piłce
nożnej obfitowała w szereg sen-
sacyjnych wyników.

Gracze Lwowa wygrali na-
reszcie mecz, Czarni — Warta
2:0. Zespół Czarnych potrafi za-
pewne utrzymać się w Lidze i
może ominie ich katastrofa.

Wisła przełamała opór brutal-
nie grającej Legji i z Warszawy
wywiozła dwa cenne punkty, wy-
grywając 3:2.

L. K. S. u siebie na boisku
pokonał słabą jak zawsze Polonję

3:4,  Polonji chyba przypadnie
niemiły ten zaszczyt rozstania się
z Ligą, ale jeszcze dużo może się
zmienić.

Największą sensacją jest prze-
grana leadera Ligi Cracovji. Cen-
ne dwa punkty Cracovia oddała
Garbarni, przegrywając dość
znacznie, bo aż 4:0. Mecz ten
Garbarnia — Cracovia 4:0 może
wpłynąć na ostateczne ukształto-
wanie się tabelki, a w każdym
bądź razie poprawił on tymczasem
stanowisko Pogoni.

Na froncie e wejście da I/gi.
Ze wszystkich wczorajszych

spotkań o wejście do Ligi najcie-
kawszym jest sukces Podgórza
BRE 21

Podgórze więc ma obecnie
najwięcej bodaj szans.

Polonja (Przemyśl) zwyciężyła
Unję (Lublin) 4:2. Polonja grała

wyjątkowo słabo i jeżeli wypadnie
nam grać w półfinale z Polonją,
to możemy smiało wygrać.
W Grodnie 76 p. p. rozgromił

4 D. S. P. 6:0. Ciekawi jesteśmy,
jak w najbliższą niedzielę wyj-
dzie z 76 p. p. mistrz Wilna, 1 p. p.
leg. grając mecz rewanżowy?

Na telefonicznym drucie.
Trójbój lekkoatletyczny o mi-

strzostwo Polski pań wygrała,
jak było do przewidzenia, Siko-
rzanka (Stadjon) przed Woyna-
rowską (A. Z. S.) i Wasilewską
(Pogoń).

Długodystansowy wyścig pły-
wacki na Wiśle w Warszawie wy
grał Kratochwila, przed Szrajbma-
nem. Startowało 128 pływaków.

Drużynowe mistrzostwo War-
szawy w boksie wygrała Polonia,
bijąc Warszawiankę 16:0.

Czwórmecz lekkoatletyczny w
Poznaniu wygrała Warta 57 pkt.

2) A. Z. S. 47 pkt. 3) Stadjon 40
pkt. 4) Cracovia 30 pkt. Wyniki
na ogół były słabe. Nie padł ani
jeden rekord.

Maraton, który odbył się w
Białymstoku, wygrał _ Sobała
(Łódź) 3 godz. 4 min. 11,8 sek.
Na trzeciem miejscu przybiegł
Byczyński.

Kolarski wyścig na dystansie
30 klm. naprzełaj wygrał Głowac-
ki w czasie 1 godz. 11 min, 13 sek.
W rozgrywkach piłki koszyko-

wej Cracovia pokonała „Czuwaj''
(Poznań) 43:25.

Dziś finał turnieju tenisowego «Słowa»
Dwa dni na kortach Parku

Sportowego trwały rozgrywki te-
nisowe o puhar „Słowa”.

Turniej ten z powodu dużej
ilości zgłoszonych nie mógł wczo-
raj się zakończyć, to też finałowe
rozgrywki odbędą się dzisiaj o

godz. 16.
Przypuszczać należy, iż wśród

pań zwycięży p. Olechnowiczowa,
a wśród panów Kewes, albo Pu-
szkarzewicz.
№ turnieju bierze udział 46

panów i 7 pań.

Eks-poseł Dądal sowieckim uczonym
mianowany wicerektorem białoruskiej akademji nauk.

Znany komunista polski b. po-
seł na Sejm Dąbal, został mianowa
ny pierwszym wiceprezydentem
białoruskiej akademji nauk w Mos
kwie.

Jak wiadomo, Dąbal dostał się
do Sowietów w r. 1923 w drodze
wymiany więźniów i zajął stano-
wisko t. zw. sekretarza agrarnego

egzekutywy III. Międzynarodówki
Po kilku latach Dąbal został jed-
nak oskarżony o uprawianie opo-
zycji lewicowej specjalnie w zaga-
dnieniu narodowościowem.

Dłuższy czas Dąbal studjował
w Moskwie i rozpoczął karjerę u-
czonego sowieckiego.

Wojna między żydami kaliskimi.
Żydzi zdemolowali swój dom modlitwy — Interwencja policji —

Aresztowania
Z Kalisza donoszą:
Od dłuższego czasu w żydow-

skim domu modlitwy przy ulicy
Złotej, róg Targowej, trwały zatar-
gi i swady pomiędzy grupami ży-
dów na tle miejsca. Jedna grupa
chciała zająć sale pierwszego pię-
tra, gdy druga rościła sobie pre-
tensje również do tych sal, prze-
znaczając dla pierwszej drugie
piętro domodlitwy. Wreszcie sąd
rabinacki musiał rozstrzygnąć tę
kwęstję, przeznaczając do modlit-
wy dla żydów z grupy „Aguda“
drugie piętro. Zakotłowało się
wśród agudowców na tę wieść.

kiego uznania nie mieli, zresztą
takie czasopisma w b. Galicji nie
mogły utrzymać się. O ile bowiem
wypowiadały się z całą swobodą,
to tem samem nie mogły mieć
wstępu do zaboru rosyjskiego i
pruskiego i nie mogąc pokryć
kosztów wydawnictwa- padały
jedno po drugiem. Taki np. był los
„Towarzysze Pilnych Dzieci”, wy-
dawanego przez Wł. Bełzę.

Nie odstraszyło to jednak An-
ny Lewickiej. Pierwszy numer
„Małego Światka* ukazał się 18
listopada 1887 r Na opłatę wy-
dawnictwa redaktorka i wydaw-
czyni przeznacza swe nauczyciel-
skie pobory. Rano śpieszyła Anna
Lewicka na pensję, popołudniu
pracowała w „Małym Šwiatku“.
Pisała artykuły, koregowała, ad-
resowała i wysyłała pisemko. Po-
woli zaczęli się zgłaszać prenume-
ratorzy i redaktorka, coraz bar-
dziej utrwalała się w przekonaniu,
że pismo takie potrzebnem jest
dzieciom, że z czasem zdobędzie
sobie sporo czytelników i dusze
dziecięce jak kwiaty ożywczą ro-
sę, wchłoną te wszystkie głębokie
przepojone wielką miłością ro-
dzinnej ziemi słowa i myśli, które

Kilku rozagitowanych żydków
z „Agudy”, mszcząc się za taki sąd
rabinacki, wpadło w dniu 7 bm,
popołudniu do sal pierwszego pię-
tra wspomnianego domu, demolu-
jąc lokal, wybijając szyby i nisz-
cząc stare księgi modlitewne i uten
sylja tyrualne. W tym momencie
rozgorzałaby pomiędzy kaliskimi
żydami wojna na dobre, gdyby nie
interwencja policji, która bójce i
zniszczeniu położyła kres, aresztu- ,
jąc sprawców napadu. Kilku ży-
dów w dniu 8 bm. zostało przekaza
nych władzom sądowym.

ona w nie zasiewać będzie. Kło-
potów i pracy przy wydawnictwie
pisma było co nie miara. Mater-
jalną stronę wydawnictwa, już w
drugim roku istnienia „Małego
Światka* pokrywała p. Wiczyń-
ska, wymogła na siostrzenicy о-
puszczenie wzamian za to pensji
p. Niedzialkowskiej. Po śmierci
zaś ciotki z otrzymanego po niej
spadku czerpała pani Lewicka
środki na pokrycie niedoborów
wydawnictwa.  Dbała bowiem
wielce, nietylko o wewnętrzną
stronę pisma ale i o zewnętrzną,
okładkę, ilustracje, które począt-
kowo trzeba było posyłać do wy-
konania aż do Wiednia. Stara się
dobierać odpowiednich i zdolnych
współpracowników. Pisze jednak
przedewszystkiem sama, Dwoi się
i troi w dosłownem znaczeniu.

Dziś jeszcze po latach, wielu z
pośród czytelników „Małego
Światka, nie wie, że ten Szczęsny
Rogala, którego opowiadania na
tle dawnych i ostatnich przeżyć
naszego kraju, ten dr. Duszyński
tak ciekawie opisujący przeróżne
wynalazki, Anatol Rogalski i Zie-
liński, których opowieści zachwy-
cały ich młode umysły i rozsze-

J. Kalinowski zwycięzcę zawodów
kolarskich.

Wczoraj na Pióromoncie odby-
ło się poświęcenie toru kolar-
skiego, a z okazji tego mieliśmy
pierwsze w Wilnie zawody to-
rowe.

Bieg otwarcia po dwóch przed-
biegach w finale na 2 i pół okrą-
żenia zwyciężył Maksymowicz
2 min. 6 sek. przed Korember-
giem.
W biegu na czas na 1 okrąže-

nie zwyciężył Jasiński (39,6) przed
Szewiałłą i Kalinowskim.
W jeździe figurowej na rowe-

rach popisywali się: Felitan, Mo-
roz i Kozłowski.
W biegu amerykańskim Rybak

walczył z Kaczyńskim. Obaj z
wynikiem nierozstrzygniętym.

Bieg na 9 okrążeń z 3 finiszami,
po ładnej i ciekawej walce wy-
grywa Kalinowski przed Szewiałłą
i Jasińskim.

Efektownie wypadł popis braci
Brzezinów, którzy zademonstro-
wali szereg ładnych figur.

Wyścig kolarzy niestowarzy-

Mistrz Wilna w
Mieliśmy wczoraj finałowe wal-

ki o puhar przechodni W.O.Z.P.N.
Zorganizowanie turnieju, w którym
wzięły udział wszystkie drużyny
wileńskie, było bardzo udaną im-
prezą i należy częściej organizo-
wać podobne turnieje, które będą
cieszyć się dużem powodzeniem.
W rozgrywkach eliminacyjnych

Drukarz zwyciężył Ognisko 1:0
(karny), a i p. p. leg. pokonał
6 p. p. leg. 5:1. Do finału zakwa-
lifikował się mistrz Wilna 1 p. p. |
leg. i zespół benjaminka drużyn
wileńskich „Drukarz”.

Wojskowi w sposób zdecydo-
wany. podkreślili swoją wspaniałą
formę, a „Drukarz* tem samem
nie bardzo gościnnie został powi-
tany w A-klasie. 1 p. p. leg. wy-
kazał, że walka w ekstra klasie
wileńskiej to nie zabawka i że
wojskowi obecnie są w dobrej
formie.

Nie wiem, czy warto pisać
sprawozdania z tego meczu, bo
sądzę, że sam wynik powie do-
skonale, co się działo na boisku.

szonych wygrał  Młaksymowicz

įrzed Sierdziukowym i Ratma-

nem.
Bieg główny na 20 okrążeń

wygrał Kalinowski przed Jasiń-
skim i Waciczem. W biegu tym

Szewiałło, jadąc cały czas w czo-

łowej grupie, na 50 mtr. przed
metą uległ wypadkowi i przegrał

bieg.
W czasie wyścigów na torze

publiczność gorąco oklaskiwała p.
Pawłowicza Henryka (56 lat), któ-
ry ze swoim synkiem (9 lat) w
czasie lata odbył wycieczkę rowe-
rową do Gdyni — 1000 klm.

Po zawodach red. P, Kownacki
wręczył zwycięzcy biegu uliczne-
go „Dziennika Wileńskiego”, mi-
strzowi K. Chochłowiczowi, puhar
na własność, a p. Sałasiński roz-
dał żetony za zwycięstwa torowe.

Red. P. Kownacki zapowie-
dział, że „Dziennik Wileński” o-
fiarowuje nowy puhar, przezna-
czając go na ponowne zawody
kolarskie ulicami Wilna.

dobrej formie.
Do bramki „Drukarza wpadło aż
11 piłek, Orkiestra musiała więc
jedenaście razy grać fanfary.
Uzyskano dwucyfrowy wynik,
który, gdyby nie sukces „Druka-
rza” z „Ogniskiem”, mógłby cał-
kowicie załamać psychicznie mło-
dych piłkarzy „Drukarza”, ale
niech oni wiedzą, że grali z mi-

strzem Wilna, który reprezentuje

nas w rozgrywkach o wejście do
Ligi, a to, że 1 p. p. leg. pokonał
„Drukarza” 11:0, powinno cieszyć
wszystkich, nie wyłączając nawet
graczy i zwolenników „Drukarza”,
bo dobra forma 1 p. p. leg. zwię-
ksza nasze szanse wejścia do Ligi.

Ostatecznie więc puhar został
zdobyty przez 1 p. p. leg. Bramki
strzelili: Naczulski 5, Pawłowski 3,
Zbroja 2 i Lachowicz 1. Sędziował
dobrze por. Bajgiel.
W czasie meczu zgromadzeni

na stadjonie sportowcy przez
jednominutowe milczenie uczcili
pamięć lotników ś. p. por. Żwirki
i inż. Wigury.

J. Wieczorek ustanowił nowy rekord
w dysku.

Wczorajsze próby bicia rekor-
dów lekkoatletycznych przez Wie-
czorka i Sidorowicza częściowo

udały się.
Będący w doskonałej formie

Wieczorek ustanowił w rzucie

dyskiem doskonały wynik, miano-

wicie 41 mtr. 94 cm. Wynik ten
jest b. dobry i w 5-cioboju da mu
o 300 pkt. więcej.

Sidorowiczowi próba się nie

powiodła. Okropny stan bieżni i

TEAMSTALO

Pamietajcie o herbaciarni

dla inteligencji.

rzały horyzonty umysłowe, to by-
ła zawsze ta sama Kochana Re-
daktorka, która pisała te prze-
dziwnie piękne opowieści, z życia
naszych zwierząt i ptaków, ta sa-
ma Anna Lewicka, która z nie-
zmierną cierpliwością rozwiązy-
wała nadsyłane przez dzieci ła-
migłówki i zagadki, odpisywała
na każdy najmniejszy liścik przy-
słany do „Małego Światka'. Był
to jej dział wyłączny, zazdrosną
była o te liściki, i tu nikomu wy-
ręczać się nie dawała. To było
najmilsze jej pole pracy, bo dawa-
ło możność obcowania bezpośred-
niego z czytelnikami i urabiania
ich dusz. '

„Maly Šwiatek“ nios! polskiej
dziatwie w Malopolsce i przez la-
to w Wieikopolsce, nietylko pou-
czenie, ale i radość życia. Uczył
je też czynu. W dzień Nowego
Roku, przez lat 30 z górą, Redak-
torka zwracała się do dzieci pol-
skich z programem, co w roku bie-
żącym czynić należy, mówiła im o
potrzebach kraju. Zachęcała do
robienia drobnych oszczędności,
4 grosze tygodniowo na cele naro-
dowe lub społeczne. Zalecała jed-
nak usilnie, by tych groszy nie

silny wiatr przekreśliły wszelkie
szanse uzyskania dobrego czasu.
Na 1500 mtr. miał on 4 min. 11,9
sek. Sidorowicz jednak jest w do-
brej formie i ma nadzieję pobicia
w najbliższej przyszłości swego
rekordu, który wynosi 4 min.
4,4 sek, R

PRUTESTUJEMTI
Warszawską Legję karmi się

subsydjami, a Kresowe kluby
sportowe muszą likwidować się.

Wileńskie kluby sportowe
sprzedawać muszą swój inwen-
tarz, by zapłacić podatek za bo-
isko albo składkę do mieszczącej
się w Warszawie centrali, a jeżeli
raz do roku Magistrat kapnie coś,
to akurat dostają pieniądze kluby
fikcyjne, o których nic nie można
powiedzieć, prócz uprawiania po-
lityki Znane pod tym względem
są: Tur i Jutrznia.
A weźmy chociażby aferę,

która rok temu została wykryta
w Miejskim Komitecie W, F. In-
tendent M. K. W. F. pobierał
3.600 zł. rocznie za to, że miał fik-
cyjną posadkę!!

Niesprawiedliwością również
jest układanie wszelkich składów
państwowych i organizowanie o-
bozów terminowych.

Nie wiemy, dlaczego przed
Olimpjadą do C. L W. F. przy-
dzielono na obóz Siedleckiego,
a nie Wieczorka, dlaczego zapom-
niano o Sidorowiczu? Nie można
zrozumieć, jakiemi przytem kiero-
wano względami.

Wieczorek przecież, żeby był
przez dwa miesiące karmiony
na Bielanach tylko cukrem, tak
jak obkarmiano 'Siedleckiego, to
nie ulega wątpliwości, że wynik
byłby lepszy i Wieczorek w Los
Angeles nie zrezygnowalby z
walki.

Wszystkie te drobne szcze-
góły mówią nam wyraźnie, że w
najbliższym czasie musi nastąpić
ogólne zebranie delegatów po-
szczególnych związków  okręgo-
wych, które wyłoniłyby specjalny
komitet sportowy.

Ten właśnie komitet rozpa-
trywałby wszystkie ogólne spra-
wy, dotyczące życia sportowego
Wilna i stałyby na straży naszych
interesów. į

Moim zdaniem utworzenie ta-
kiego komitetu jest rzeczą ko-
nieczną, bo inaczej zamrze całko-
wicie sport wileński i zmarnuje
się praca długich lat.
Moim zdaniem, należałaby rów-

nież w jakiś sposób powiadomić o
naszych stosunkach Warszawę, a
najlepszym powiadomieniem był-
by wielki wiec sportowy, który
wyraziłby protest przeciwko ka-
sowaniu w Wilnie Ośrodka W. F.

Wiec taki uchwalić musi pro-
test przeciwko krzywdom, jakie
się nam dzieją. Wiec sportowy
będzie doskonałą manifestacją,
która obudzi ze śpiączki wszyst-
kich naszych organizatorów i o-
piekunów sportu, a wtedy może
wspólnemi siłami uda się wyż
dźwiśnąć sport nasz ze stanu
odrętwienia.

Wiec sportowy powie całej
Polsce, że Wilno żąda poszanowa-
nia swych praw i chce brać czyn-
ny udział w życiu sportu pol-
skiego.

Rzucamy więc myśl organiza-
torom, rzucamy wniosek związ-
kom okręgowym, które mają
przed sobą trudne zadanie.

Niech więc najbliższe tygod-
nie rozstrzygną, czy rzeczywiście
w mieście naszem nie mamy lu-
dzi, którzy potrafiliby stanowczo
zapobiec zbliżającej się zagładzie
sportu wileńskiego.

Ja. Nie.

Wiec w obronie gporiu wleńskiego.
W związku z przesileniem, przez które przechodzi nie-

wątpliwie sport wileński (o czem pisaliśmy w artykułach p. t.

„Burza nad Wiinem“ I „Protestujemy“) Wil. Okręgowy Zwią-

zek Lekkoatletyczny postanowił zwołać na dz. 8 października

zebranie porozumiewawcze działaczy sportowych celem zasta-

nowienia się nad sytuacją | ewentualnem zorganizowaniem
wielkiego, protestacyjnego wiecu sportowego.

wypraszano u rodziców, lecz zdo-
bywano je bądź własną pracą,
bądź, też odmėwieniem sobie
przysmaków lub przyjemności.

Słowa te nie padały w próżnię.
Rocznie 15 — 20 tysięcy koron u-
zbieranych w ten sposób szło na
wsparcia wywłaszczonych Pola-
ków z Poznańskiego, na szkoły
polskie na Śląsku, dla dzieci pol-
skich w Warszawie, dla powo-
dzian, głodnych, wpisy szkolne,
na budowę kościołów katolickich
itp. A z jaką radością dzieci i mło-
dzież prześcigały się w swej ofiar-
ności. W każdym numerze „Šwiat-
ka' były wykazy kwot otrzyma-

* nych i przekazanych na wybrany
przez ofiarodawców cel.
W sercach i umysłach młodo-

cianych zespoliła się w ten sposób
cała Polska, rosła troska o jej
potrzeby i bóle.

Słusznie pr. Juljusz Kleiner
nazwał „Mały Światek* pismem
prawdziwie narodowem i postę-
powem, prawdziwie  religijnem,
wpajającem czytelnikom heroizm
i humanitaryzm.

Oceniała je również i wielka
poetka nasza, Marja Konopnicka,
stale przysyłała „Mlałemu Świat-
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kowi“ zupełnie bezinteresownie
swe utwory przeznaczone dla
dzieci. „Rota“ poraz pierwszy
drukowaną tu była.

Anna Lewicka chcąc przyspo-
sobić dzieci do pracy społecznej,
zakłada w r. 1897 Kółko Dzieci T.
S. L. i łącznie z tem Kółkiem, lecz
przeważnie z własnych  fundu-
szów, buduje w powiecie złoczow-
skim, w ubogiej polskiej wiosczy-
nie Kuliki, szkołę zupełnie nowe-
śo typu. Jest to szkoła przemy-
słowa, zabawkarstwa drzewnego.
Zatrudniała ona chłopców wiej-
skich od lat 8 do 15-tu. Mali rzeź-
biarze i stolarze, pracą tą podno-
sili dobrobyt rodzin swych. Anna
Lewicka dzieli się teraz między
redakcję i szkołę, nad której roz-
wojem czuwa. Drewniane zabawki
pracą rąk dziecinnych, wyrugo-
wują zwoina zabawki pruskie.
Czytelnicy „Małego  Światka”,
członkowie Małego Kółka T.S.L.,
które wciąż wzrasta, pilnie prze-
strzegają i zachęcają swych ma-
łych przyjaciół i znajomych do
kupowania tylko zabawek Kulic-
kich. Marja Reutt.

(Dok. nastąpi.)

 



mies. w kościele po-Bernardyń- rachunki i opuszczają lokale. w. czwartek 15 b. m. wymianą oraz dwaj duchowni prawosławni. wa i p. Weronika Paszkowska dziła obie kobiety do hotelu

skim odbędzie się obchód dnia — Zawieszenie ceł wywo- Więźniów politycznych między Pozatem będą wydani między zamieszkałe w Grodnie pizy placu handlowego przy ul. Sadowel»

Stygmatów św. Franciszka. zowych na drzewo okrągłe. Polską a Sowietami odbyła się: innemi znani polscy działacze Napoleona Nr 10 i zameldowały, skąd obiecała ich tegożwieczoru

W godzinach porannych (6 r.) lzba P.-H. w Wilnie podaje do onegdaj konferencjakomisjipol- Marcinowski, Jaroszewicz i Bo: że zostały w nader sprytny spo- zawieźć do Werek. W hotelu:

> odprawione zostanie uroczyste wiadomości sfer drzewnych, że sko-sowieckiej, która ostatecznie rowski, którzy skazani byli przez gb oszukane. Według ich zeznań niby żartując zdjęła ona z palca

z: nabożeństwo z _ wystawieniem na mocy rozporządzenia Mini. ustaliła program wymiany oraz sądy sowieckie na wiele lat cięż- zostały one zaangażowane w Gro- Paszkowskiej obrączkę ślubną |

; Najświętszego Sakramentu. strów: Skarbu, Przemystu i Han- listę więźniów, którzy zostaną kiego więzienia i odbywali karę gnie przez nieznaną kobietę w broszkę, obiecując, że  późnie

й — Konferencja dziekanów. dlu oraz Rolnictwa i Reform Rol- Wymienieni. : na Łubiance w Moskwie. Szcze- charakterze pracownic dla domu  wrėci, poczem  opušcila hotel.

W dniu 12 bież. mies. u J. E.ks. nych z dn. 9-VIII r. b. ogloszone- Wymianie ulegnie 86 wię: gółową listę wszystkich więźaiów p. hr. Werkowskiego, zam. w Więcej już oszustki nie ujrzały:

 

: а odnawiania ściany frontowej i  sował się do terminologji przez te żeli pewne koła ukraińskie w pra- taneczna. 19.15: Z zagadnień gospodar” ieni i i tu

‚ Ww A Ai a ozdób architektonicznych. Jeśli grupy przyjętej. gi A o sie wadranicził tak oczywistą 38h asych 19.45: Wil. Ne sportowy. 20.00: IO Omko

: samorząd szkolny, rego Z8* grodki wystarczą, to po ukończe- śrupę etniczną, którą przyjęło się, wę starają się zaciemniać i posu- NEAT”zaw. a Rika przedstawia się następu”

ы : pr RZE a zresztą od stosunkowo niedawna,  nięciom, podyktowanym wyłącznie Muzyka taneczna. ce dąco:

: .?д];кя?‹::‘упсу: ЁШХЁЕУЁЁКЁУ;?ЁЁ: zostaną odrestaurowane i prze- nazywać ukraińską, to nie można względami metodycznemi, usiłują ; ы WGA dla cukrowni 104,40

ас Р’:\%‘‹у;гь marmury Kao de było poprzestać na przyłoczeniu nadać charakter aktów politycz- KRONIKA POLICYJNA. opłata akcyzowa 38,50

Punktem wyjścia do tej orga- stąpiłoby to może już w końcu tylko tego terminu, gdyż jest wśród nych, wymierzonych przeciwko in- — Bójka na ul. Lwowskiej. Wczoraj przeciętny koszt przewo-

izacji samorządu szkolnego by- bież, miesiąca lub w początkach niej poważny odsetek osób, które teresom narodowści ukraińskiej, na ulicy Lwowskiej wynikła pomiędzy zu kolejowego 312
Pa ECEAŃ 2 9 y października. Я żony świi. ż kilku pijanymi osobnikami krwawa bój- е 17

łyb: brania rodzicielskie, wy- . ze względu na odmienne dążenia to świadczy to albo o ich bardzo Ai : 1 koszt opakowania 3
yby zebrania zicie ‚ wy Otóż chodzi tu o roztoczenie ‚ $ : AR : ‹ šci ka, podczas której poraniony „został A

polityczne stanowczo odżegnywują niskiej ocenie znajomości spraw 32-letni waszownik Piotr Wasilewski parytet cukrowni

   

EL I PRZEMYSŁ. PACZCE, + zostały użyte na oznaczenie jednej siebie z jednej strony obóz „jiddi- cji. Wynikiem tej walki było roz-

— Wolą iść wcześniej spać PO As świątyni ; tej samej grupy etnicznej i że za szystow“, stojących na stanowisku Šešiems się wielu rodzin żydow- 2 niewspółmiernie, kilkakrotnie

; I- zasadnicze określenie językowe podawania języka żydowskiego skich w tym sensie, že jedni człon niższą ceną przy wywozie zagró'

     

4

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Obchód dnia Stygmatów

św. Franciszka. W dniu 17 bież.

Arcybiskupa-Metropolity Romual-

da Jałbrzykowiego odbędzie się

doroczna konferencja księży dzie-

kanów archidiecezji wileńskiej.
Tematem obrad będzie między wa okrągłego iglastego i liścia- T. Skalski, administrator apostol- czenników wiary Chrystusowei“Argodzily się one na wyjazd z żając ich na straty około 1000 zł:

innemi sprawa ratowania zagro- stego wszelkich gatunków, prócz Ski diecezji żytomierskiejib.pro- przybywają do Stolpcėw delega- *+Grodna. Na dworcu wileńskim Policja wszczęła w tej sprawić

żonej Bazyliki Wileńskiej.
Pozatem omawiane będą spra-

"wy wewnętrzne.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Uwaga! Odczyt o klinkie-
rze. W Magistracie odbyło się po- ® . ” °

Melanie Spolaczonych koniki x dnem 15 bom. westie: |PO spisie ludności r. 193 TEATRY MIEJSKIE Z. A, S,P. cena cukru?
2 T i Ró 3 » z ® — Tani iedzialek Teatrze

technicznej i rewizyjnej, na któ- nosląski ma ulec podwyżce. Już BIE Dai Le Atatai ESS лЕЕ Iš Jalovė E štatalai id

rem to inž. Wątorski wygiosił re-
ferat o jezdni i klinkierze.

Po referacie uchwalono pro-
wadzić nadal roboty w Wilnie oficjalne rozporządzenie ceny 0- kwestjonarj i fi » izmó iędzy Окга i ° a

a - > ' е 5Ё juszu spisowym, Hguru antagonizmów między raińcami  guietnej k ji tak znakomitego i mi- SWE z A к

przy układaniu klinkieru, jednak bowiązują normalne. je język ruski obok ukraińskiego. i Rusinami, o których wyżej była lego Żościa. Obsada premierowa.- Ceny przedstawicielemi kaitelu cukr

z tem zastrzeżeniem, iż każdą W. artykułach nadesłanych z kół mowa. Zresztą operowanie wyra- propagandowe od 20 gr. 5 wniczego na temet obniżki cedf

cegłę należy dokładnie obejrzeć l ochronę zabytki kościelnego ukraińskich do „Manchester Guar zem: ruski jest tutaj o tyle bardzo 1 dė vas A S I aaa dl

i wysortować. " dian“ (numery z dn. 17 i 24 lutego niebezpieczne, że, jak przekona- ** 7 Publiczacść ma głos” — W Te- Syao projekt: obniżenia: śl]

W tych dniach przybędzie do

Wilna delegat z Państwowej z Iz-

bicy, który będzie osobiście asy-

stował przy sortowaniu klinkieru.
Z MIASTA.

— Epidemja szkarlatyny
wśród wyeksmitowanych na
ul. I Baterji. Jak się dowiaduje-
my wśród wyeksmitowanych na
ul. I Baterji szerzy się epidemja
szkarlatyny. Onegdaj zanotowano
tam wypadek zachorowania dziec-
ka na szkarlatynę.

SPRAWY SZKOLNE,

daniem będzie organizowanie о-

bierające swych przedstawicieli do

opiek szkolnych. :
Sklad i kompetencje zarządu

samorządu szkolnego na okręg

wileński określić ma osobna u-

stawa, która już jest ponoć opra-

cowana.
Niezwykłe zainteresowanie bu-

projekt zawiera okólnikową гаро-

wiedż wprowadzenia w przyszłości

nowych podatków na ten cel.
HAND.

niż płacić podatek. Restauracje
wileńskie ostatnio przeżywzją о-
ostry kryzys. Ogólny kryzys od-
bił się dotkliwie na kieszeniach
właścicieli naszych restauracyj,
Wprowadzona zaś z niem 1 b. m.
opłata w restauracjach po godz.
12 w nocy na bezrobotnych w
wysokości 50 gr. od każdego go-

bezrobotnych po-
niepo-

ścia na rzecz
głębiła jeszcze znaczniej

 

Dziś otwarcie sezonu! Inauguracyjna premjera! Czarujące arcy-
DŹWIĘKOWY || dzieło dźwiękowe z serji wszechświatowych filmów 1932 33 r. bez mebli z niekrępują- ucznia niedrogo. Wiłko”

KINO- Paula Abrahama. W roli gł. ulubiona gwiazda, przepiękna MARY GLORY. Nad program: Najnowszy tygodnik skórni K | cem wejściem ulica Pie- mierska 3 m. = #

KINO CHE LI OŚ»|| Fox SENSACJA DLA MIŁÓSNIKOW SPÓRTUI! Zwycięzki bieg chluby Polski J. kusodińskiego 6 Aso ži ai Šeima i L-pokoje j kielko 7, m. 2.1 piętro. ©
ullca Wlieńska 38, tel. 926. Olimpjadzie w Los Angelos.

"KRONIKA.
myślny stan restauracyj, gdyż jak
zauważono, goście restauracyjni
przed północą szybko regulują

go w Dzienniku staw Nr. 74 zo-
stało zawieszone od 1 paždzier-
nika b. r. na przeciąg roku. po:
bieranie ceł wywozowych od drze-

olszowego.
— Zima się zbliża — węgiel

drożeje? W związku ze zbliżają-
cą się jesienią staje się aktual-
ne zagadnienie zaopatrzenia
się na zimę w węgiel, zwłaszcza,

"niektóre składy węgla podnieśli
ceny na węgiel.

Zanim jednak się nie ukaże

 

Miłośnicy dawnej monumental-
nej i zdobniczej sztuki wileńskiej
może sobie przypomną i ten
szczegół o pamiątce kościoła św.
Teresy  (karmelickiego), który
przed dwoma laty w „Dzien. Wi-
leiskim“ ex re restauracji tej
świątyni podaliśmy.

Oneśdaj przechodząc ul. Ostro-
bramską, zauważyłem rusztowa-
nia na murach kościoła u jego
mianowicie wspaniałego frontonu.
I tu przystąpiono do gruntownego

niu grubszych robót murarskich,

opieki nad osobliwą pamiątką, na
którą właśnie zwróciłem uwagę
pp. konserwatorów, — chodzi tu
o możliwe, jaknajstaranniejsze
zbadanie tych autografów-nazwisk
z w. w. XVII aż do początku XIX,
jakie w mnóstwie pokrywają czar-

Napisy sporządzone są w jęz. pol-
skim i łacińskim... Mamy tu imio-
na wielu osób znakomitych z daw-

I dla historyka mogą być te
szczegóły nie bez wartości. Jeśli
nie mogą być zachowane te ryte
własnoręcznie napisy, to wypa-
dałoby przynajmniej starannie je
przekalkować. L—sław.
AsDalia",IBARIMETAIS

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

DZIENNIK MILEŃSKI

Lista więźniów sowieckich,
którzy powrócą do Polski, ustalona.

Korespondent nasz donosi, iż
w związku z mającą nastąpić

źniów. Wśród wymienionych, bol-
szewicy wydadzą 11 księży, któ-
rzy 15 b. m. przyjadą do Stołp-
ców, a mianowicie: ks. infułat

boszcz parafji kościoła św. Ale-
ksandra w Kijowie i jego brat,
ks. W. Skalski, ks. Sokołowski, ks.
Bojalski, ks. Jóźwik, ks. Prewen-

 

czulski, ks. Troski, ks. Przerębiel,

ks. Andryszewicz i ks. Sawicki,

podamy niebawem.
W związku z tą wymianą do-

wiadujemy się, iż na spotkanie
przybywających kapłanów - mę*

cje księży w ilości 18 osób oraz
delegacje społeczne i Czerwo-
nego Krzyża.

Ruski i ukraiński.—Żargon i hebrajski.
Wśród języków, podanych na

oraz 1 marca 1932 r. (dopatrzono
się w tem chęci Rządu Polskiego
osłabienia żywiołu ukraińskiego
przez stworzenie oddzielnej naro-
dowości ruskiej, stanowiącej fak-
tycznie jedną całość z narodowoś-
cią ukraińską. Tę sprawę gen. ko
misarz spisowy p. dr. Buławski tak
objaśnia („Sprawy Narodowościo-
we, 1932 nr. 1):

— Wymieniając na formularzu
języki poszczególnych grup naro-
dowościowych, Rząd Polski zasto-

się od niego, określając swój język
jako ruski. Zmuszanie do nazywa-
nia swego języka ojczystego ukra-
ińskim wywołałoby ze strony te-
go odłamu ludności ostre protesty
i wpłynęłoby ujemnie na przebieg
akcji spisowej. Licząc się z tym

wiasie po wyrazie: ukraiński, da-
no do zrozumienia, że oba wyrazy

tej grupy jest uważane określenie:
ukraiński.

Wyjaśnić jeszcze muszę, że wy
raz: ruski, podany w nawiasie, zo-
stał umieszczony tylko na formu-
larzu, przeznaczonym dla woje-
wództw b. Galicji. Na formularzu
który znalazł zastosowanie w wo-
jewództwach wschodnich b. dziel-
nicy rosyjskiej, wyraz ten został

Przemówienie Kusocińskiego przez Radjo w języku polskim. Oryginalne zdjęcia: 1
Otwarcie Ollmpjady. 2) Defilada zawodników. 3) Bieg Kusocińskiego i t. M4Ty. seans ele zuiłóce. =

seansów o g. 4, 6, 8 i 10,15.

 

Żona na Jedną Noc

 

pominięty, bo tutaj nie spotyka się

liśmy się o tem w 1921 r., powo-
duje ono pomieszanie narodowości
ukraińskiej, białoruskiej i rosyj-
skiej, gdyż nieuświadomiona lud-
ność miejscowa stosuje jeden i ten
sam wyraz: ruski dla określenia
tych trzech narodowości.

Sprawa omawiana jest dla każ-
dego znawcy stosunków narodo-
wościowych w Polsce zupełnie ja-
sną i nie nastręczyła też żadnych
zastrzeżeń ze strony miejscowego
społeczeństwa ukraińskiego. Je-

polskich zagranicą, albo też o bra-
ku jakichkolwiek istotnych argu-
mentów,-mogących służyć do po-
derwania zaufania do wyników
polskiego spisu ludności, na czem
im widocznie bardzo zależy.

Nawiasem zaznaczyć można, że

że w łonie społeczeństwa żydow-
skiego. Tutaj stanęły naprzeciwko

(„žargonu“) jako ojczystego, z dru-
giej strony obóz „hebraistów”, u-
znających jedynie język hebrajski
jako język ojczysty żydów. Wal-
ka między temi dwoma obozami,
prowadzona tak w prasie, jak na
zebraniach, przybierała miejscami
bardzo ostre formy i doprowadziła
nawet do pewnych trudności pod-
czas samego spisu, zwłaszcza w

oczątek

 

WILEŃSKA 3
od godz. 8—1 I 4—8

tel. 567.

Naiwne dziewczęta z Grodna oflarą
bezczeinej oszustki.

W dniu wczorajszym do poli-
cji śledczej zgłosiły się mieszkan-
ki Grodna p. Julja Mackiewiezo-

majątku Werki pod Wilnem. Wa-
runki proponowane im przez
rzekomą przedstawicielkę pana
hrabiego były tak ponętne, że

nieznana kobieta
prawie przemocą walizki

wyrwała im
z ręki,

AKS Os ioESSTS SISki

Teatr i muzyka.

skonałą komedjo-satyrę p. t. „Handlarze

sławy” z gościnnym występem p. Jana

Boneckiego, który wystąpi po raz ostat-

ni. Jest to ostatnia okazja ujrzenia arcy-

atrze Letnim — tani poniedziałek. Dziś

o godz. 8 m. 15 odegrana zostanie po ce-

nach zniżonych wesoła rewja „Publicz-

ność ma głos”.
Jutro rewja „Przez dziurkę od klu-

cza”.

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 12 września.

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Progr.

dzienny. 15,15: Wielcy śpiewacy na pły-

tach, 15.30: Kom. meteor. 15.40: Au-

dycja dla dzieci. 16.10: Utwory Jana

Brahmsa (płyty). 16.40: Pogad. francuska.

17.00: Koncert. 18.00: „Pamiątki po Ja-

nie Sobieskim" — odczyt. 18.20: Muzyka

 

 

(Lwowska 39).

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

 

 

  

spisowemi byli żydzi, wyraźni zwo

lennicy jednej czy drugiej orjenta-

kowie rodzin podawali język ży-

dowski jako ojczysty, drudzy ję-

zyk hebrajski. Stosunki w posz-

czególnych rodzinach komplikowa

ły się jeszcze bardziej, jeżeli w do-

datku niektórzy członkowie nie

przyznawali się ani do języka he-

brajskiego, ani do żydowskiego,
lecz np. do polskiego, co też miało
miejsce w wielu wypadkach.

   

skamgo Dr. Ginsberg mieszkania
| POKÓJ

2 MIESZKANIA

 

z 3 pokoi, kuchni i we- Do wynajęcia 4 i 5pok.
randy, ul. Konarskiego 40 mieszkania vaów_do-mnle Jeszczg

 

 

które pozostawiła na przechowa”
nie w kasie dworca, zaś kwity
zabrała sobie, poczem zaprowa”

a gdy zaniepokojone udały siś
na dworzec po swój bagaż, @0'
wiedziały się, że walizy ich zd4“
żyła już odebrać oszustka, nara”

dochodzenie.

Jaka jest faktyczna

rów podaliśmy wiadomość telė“
foniczną z Warszawy 0 rokowó”
niach przedstawicieli * rządu #

sadniczej eeny hurtowej ze
104,50 zł. na 84 zł. za 100 klg.
W związku z tą wiadomość

otrzymujemy wyjaśnienie, jak?
jest faktyczna hurtowa cena CV“
kru na rynku wewnętrznym.

Otóż okazuje się, že do 1252
dniczej ceny w sumie 104,50 zle
dochodzą rozmaite opłaty, któ
powiększają dia hurtewnira kosż
nabycia 100 klg. cukru do sumy
z górą 150 zł ‹

Wedlug otrzymanego przeł

06!i
A

Razem 150,70
Do powyższych kosztów 40°

chodzi ijeszcze obecnie dopłatć
na rzecz funduszu bezrobocia

portorja i stemple
przewóz z kolei  

>
*

5 dzi sprawa funduszów na potrze- i KilisŽai e kia Pori stanem rzeczy, nie można było na podobne antagonizmy na tle okre- wysokości 50 gr. od worka. a

by samorządu szkolnego, bowiem zie ż ON i = 2 a formularzu pominąć wyrazu: ruski. ślenia swego języka ojczystego, jak URERECAREZTYPEZTETRAUSLZENASZE. Zstem burtownika  kosztuj
zasu obecnej restauracji zatarte. Stąwiając ten wyraz jednak w na- u Ukraińców, zaobserwowano tak wypadkach, kiedy komisarzami 100 kilogramów cukru 151,20 2

Sprawa wysokiej ceny cukf
na rynxu wewnętrznym (w Po
sce), szczególnie w porównań!

nicę, oddawna słusznie zajmuj?
umysły i porusza opinję publiczn4

Z
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ių ba

do wynajęcia POKÓJ wspólny dh 
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ze wszelk.

    
 

 

 

  
 

ASDSRRISTASPETAS 4. OEM niaisDS ROOT: BUSAR Ei m. 9, 9571—2 wygodami w domu Nr.6 Ona: — Wiesz, na

; DŹWIĘKO- c A $ i N 0 Dziš ujrzycie Jak kochają, eierpią, walczą i umie- «Król Ste ów» Niebywałe tempo! Werwal Cudow- przy ul. Gimnazjalnej droższy, oprócz S a
: WE KINO rają na Dzikim Zachodzia w filmie p. t.: p ne zdjęcial W rol. gł. wspaniały ,  AKUSZERKI Pokój umeblowany z 9bok Sądu Okręg. i Gi- dostanę jeszcze | wy

; Wialka 47. tal. 15-14. męski bohaterski George O'brlen. Humor, ochotę do życia odzyskacie po obejrzeniu tego wspaniałego obrazu. * frontu o dwóchoknach mnaz. Lelewela.  35—4 prawę, obrazy, fortepia
= Nad program: Doskonałe dodatki dźwiękowe. Dia młodzieży dozwolone. Ceny od 25 gr. Początek seansów o godz. z wygodami dla solidnej samochód...

4, 6,8 I 10,15 w dnie świąteczne o godzinie 2-ej. AKUSZERKA — osoby do wynajęcia. UI. Gi LER Zosię się z t
ul iwa pokoje - o z miłości — a

Ph ACE POK TAAAODTIEPRATTAAWROSOCADRA ACOPGTRODPOEZZZYDRZW1 2 jęci:
3 LPSOE E MARJA LO2-0 NIO do wynajęcia b. do- mówdalej!

28 DZWIĘK. KINO- DZIŚ Wspzniały dźwiękowy film i i] (Fescynujący dramat miłosny) w» ularnej powieści  LAKNEROWA brze umeblowane ze

e TEATR «PAN» „franeuski produkcji 1932—1933 r. tałowieh Który Labił słynnego romansopisarza i Faria w z gł. naj- je od godz. 9 do Dla ucznia-cy mieszka- WA ue =

‚ Ul. WIELKA 42. Tel. 528. pękniejsza zktorka Franeji MARIE BELL, słynny JEAN ANGELO | niezapomniany Jean Valjean z „Nędzników” G, i śe 2% nie na: dogodnych= wa: ziejid Na życzenie do. ODLJĄŚSNPNM
Žr RIEL GABRIO. Nadprogram; ia komedja oraz najnowsze atrakcje dźwiękowe. Początek seans. o godz. 4, 6, 8 NONE WZP69 runkach, fortepian do u Soobiadylub KG 1 INTROLIGATORNIA

> 3 SĘ й 2 i 10,15, w dnie świąteczne 0 g. 2. Na 1-szy seans ceny znižone. ' Sky EE 5 te utrzymanie. Objazdo- ii TKIERZYŃSKIEGĆ.

"už RKSSIERIERALOSTEEAPMR TTTT ŽSSSAS AE MIESTE ASSSTTATENA DENA m. ądarewska. 3— 6 m. 7. 62—2

A ID оаы ва .
ь LARSSRS DOM nowy z placem na Dwa, trzy, cztery MostowaUl.1. Te!" 12 |
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licji z własnej woli? 3
— Mój ojciec jest bardzo surowy — objaśnił

spokojnie student. — Gdyby się dowiedział, że plė
cę alimenta, byłoby ze mną krucho.
— Rozumiem. Z drugiej strony policja nie po

za gotówkę I na kredyt.
Zamówienia z wskazaniem ilości i gatunków
drzew Bankprzyjmuje do 20 września. 288-0o

ALSS 047 PTLMTDA AE ECB.

H. M. STEPHENSON. 15) mi pan powie, czy pan byl naprawdę ojcem jej dzie-

- cka?
Pytanie bylo niespodziewane. Czyžby Millie ze

© sny a.Czyżby ją a. Chyba nie, ale
7 2 nie bylo czasu do namyslu. ahanie mogło się wy-

Przekład autoryzowany z angielskiego. dać podejrzane, Należało powiedzieć Ri.tak,
Insztektor wydobył nieunikniony notes.
— Niech ni pan powie wszystko, co pan wie,

ja już ja osądzę, czy się to na co przyda,

albo nie.

-— Owszem Otóż płaciłem za pośrednictwem

 

 

— Stałego zwyczaju nie mam — odparł powo-
li Harry. — Ale czasami, owszem. Na to mogę ро-
stawić świadków. : :
— Gdzie pan spędził wtedy wieczór?

_ — Byłem na obiedzie w kolegium, jak zwykle.
Później grałem do jedenastej w brydża, a później daje do wiadomości publicznej nazwisk osób, które
wróciłem do siebie i jeszcze czytałem. jej pomagają, chyba, że to jest konieczne,

— Możeby pan był łaskaw podać mi nazwiska — Ale przecież kazanoby mi się stawić nt
kolegów, z którymi grał pan w brydża? śledztwie,

Walters wymienił nazwiska? r— I tego dałoby się uniknąć, chociaż... miał pa”
z 2 nazwiska kolegėw, rniędzy którymi sie- powód do obaw. Dziękuję panu za szczerość, RO
zia: pan przyobiedzie? : zumiem, dlaczego pan sam się zgłosił. Widzi pa”!

[Walters zawahał się i wymienił i te, że zanotowałem pańskie zeznania. Niech pan będzi”
„— Widzę, że pomimo, iż pan nie jest pewny, łaskaw przeczytać i sprawdzić, czy Się w czemni

gdzie pan spędził popołudnie, wieczór utkwił panu  omyliłem i podpisać się... ;
w pamięci ze wszystkiemi szczegółami. (Walters zrobił, co mu kazano i za chwilę it

(Walters spostrzegł, że popełnił błąd. ` spektor odszedł. Ciężka próba minęła. Harry b
: — To sięda łatwo wytłumaczyć — rzekł szyb- zadowolony. Czuł, że zachował się jak należało. /
о — W czasie obiadu mówiono o morderstwie, Mogli go jeszcze nachodzić, ale już się nie ba

a ponieważ znałem zamordowanego, więc naturalnie Tej nocy spał wyjątkowo dobrze, naturalni
utkwiło mi to w pamięci, tylko dlatego, że nie wiedział, iż nakaz aresztował

Inspektor kiwnął głową. nia go był już gotowy, i
— Ale dlaczego nie złożył pan zeznań w po- (d. c. n.)

 — Przypuszczam — odpowiedział.
— 0! Ale jeszcze jedno, Czy mógłby mi pan

powiedzieć, co pan robił w dzień mordu? Idzie o for

Wilsona alimenta niejakiej Millie Carter. malność policyjną.

— Czy może mi pan podać jej adres? Walters udał głęboki namysł.
— Nie znam jej adresu, ale ona zna mój. Przy- — Większa część popołudnia spędziłem tu u

puszczałem, że się zgłosi do mnie, jako że teraz będę siebie, nad książkami. To jest, o ile sobie przypo-
jej płacił bezpośrednio. minam.

-— lie pan płacił na ręce Wilsona? — Czy pan był sam?
— funta tygodniowo. — Tak.

8 — Czy pan wierzy, że te pieniądze dostawały — Więc nie mógłby pan przedstawić żadnych
się do rąk dziewczyny? świadków?

, — Naturalnie, bo inaczej zwróciłaby się do > Chyba nie. Niech pan nie zapomina, że to
mnie. : mialo miejsce juž prawie dwa tygodnie temu,

—Dobrze. Dotąd zeznania pańskie zgadzają — No, naturalnie. Czy pan ma zwyczaj uczyć
się z zebranemi przez nas informacjami, Teraz niech się samotnie u siebie po południu?
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