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Mowa programowa zastępcy Mitler.
W. cza-BERLIN. (Pat), Na kongresie

partjj marodowo-socjalistycznej w
Królewcu minister Hess, jako zastęp
ca kanclerza Hitlera wygłosił dziś
doniosłą mowę, w której poruszył
aktualne zagadrienia wewnętrznej i
zagranicznej polityki Niemiec.

Hitler miał wystąpić z bezwzględ-
ną suusiowością wobec buntowników
w: imię ocalenia życia tysięcy a na-
wet dziesiątków tysięcy najlepszych
Niemców. Po ukaraniu przywód-
ców przywrócono dawny stosunek
partji do szturmówek. Przedstawia-'
jąc akcję likwidacyjną w Monachjum
i Wiessee, Hess podkreślił z nacis-
kiem, że kanclerz Hitler opanował
sytuację i dal narodowym Niemcom
olbrzymi nowy impuls. Tylko -cz4o-
wiek obdarzony energją żołnierską
mógł dokonać tego, czego dokonał

poszczególnych jednostek,
sie buntu żołnierskiego rozstrzeliwa.
ny jest co 10 żołnierz bez pytania o
winę.

W, sprawie polityki zagranicznej
zaznaczył Hess, że naród niemiecki
jest dziś rządzony przez byłych żoł-
nierzy frontowych. Narodowi socja-
liści zawdzięczają swe powstanie
duchowi frontu. tam bowiem starły
się różnice klasowe i stanowe a

Przypominając śrozę walk na
froncie, min, Hess zwraca się do
żołnierzy trontowych na całym świe-
cie z zapytaniem: przyznajcie, czy
podczts wojny niejeden z was za-
dawał sobie pytanie, czy musi być
tak właśnie i czy nie można przy
dobrej woli zaoszczędzić ludzkości
cierpień wojny. Dzisiejszych Nie-
miec pokojowych nie można identyfi
kować z dawnemi Niemcami pacyfi-

 

   

  
  

 

  
   

miejsce ich zajęło poczucie wspól- stycznemi. Choć mam żołnierzom
noty narodu. Nie jest przypadkiem, frontowym zagrażała wojna, nie

że państwa, w których odpowie- chcemy wojny, jednak ci, którzy

dzialnymi kierownikami są żołnierze chcieliby urządzić sobie spacer do

'frontowi, to jest Niemcy i Włochy, Niemiec, nie znajdą drogi otwartej.

czynią wielkie wysiłki dla utrwale- Jak naród francuski bronił każdej

nia pokoju świata. Nie jest również piędzi ziemi, taksamo Niemcy uczy-

przypadkiem, że w czasie spotkania | nią to dziś, Rząd niemiecki chce po-

żołnierzy frontowych Hitlera i Mus- ||koju, ale nie traci nadziei, że rząd

soliniego doszło również do nawią-|francuski zmierza do tego samego.

"9 Lipea 1934

Cenapūmerų 20gr.

    
'Manifestacje w Paryżu.
PARYŻ. (Pat) Zgodnie z zapo-

wiedzią różne organizacje politycz-
ne i społeczne odbyły dziś manife-
stacje uliczne, na które władze po-
zwolily, czyniąc organizatorów od-
powiedzialnymi za spokój, porządek
i bezpieczeństwo,

| © godz. 11.30 pacyfistyczne or-
i ganizacje byłych kombatantów uda-
Iły się pochodem do grobu nieznane-
|go żołnierza, gdzie złożono. wieniec
|z czerwonemi wstęgami i napisem
| nie po to poległeś, aby faszyzm miał
zatriumtować. Maniiestanci po zło-
żeniu wieńca rozeszli się w. spokoju.

O godz. 14 odbyło się w obecności
władz odsłonięcie w 4 dzielnicy Pa-;
ryża pomnika poległych. O godz,
13,45 w lesie w Vincennes zebrali
się wspólnie socjaliści i komuniści,
by protestować przeciwiko akcji: or-

i

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

Ogłoszenia
Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Dramat w rodzinie.
PARYZ (Pat.) Chargć d'affaires

republiki Peru w Brukseli, Gercia
go żołnierza. Ponieważ  policyjnie| |rigoyen, przybył wczorej do Paryża

Nr 1827)

było wzbronione wznoszenie okrzy-
ków przy grobie nieznaneżo żołnie-
rza, przeto policja aresztowała kil-
ku wykrzykujących młodzieńców,
celem  wylegiiymowania. ' Drugie
małe zajście było na polach elizyj-

' skich, lecz policja szybko je1
dowała.

pjazni,

Wyjazd min. Barthou do Londynu.-
PARYZ (Pat.) Minister spraw za-

granicznych Barthou i minister ma-
rynarai Pietri odjechał pociągiem o
godz. 15,45 do Londynu. Przed od-
Jazaem obaj ministrowie odbyli na;
peronie dworca serdeczną rozmowę
z ambasadorem W. Brytanji w Pary-!

 

i tu w mieszkaniu prywatnem strze-
It z rewolweru de żony, którą cięż-
ko ranił, oraz do jej przyjaciółki.
Córka Irigoyena, dowiedziawszy się
o tem, popełniła samobójstwo. Dra-
mat ten wywołał duże wrażenie w
kolach paiyskich.

 

żu Clarkiem. Ministrowi Barthou
towarzyszy ponadto szef gabinetu
min. spraw zagr. Leger, szet sekcji
Ligi Narodów na Quai d'Orsay dyr.
Massigli oraz kilku rzeczoznawców
spraw morskich

—аа

ganizacyj prawicowych i akcji o ODEZWA w SPRAWIE KLĘSKI DEPOPULACJI.
nasz wódz 30 czenwca. Minister|zania serdecznych stosunków. Z na-| Można być przekonanym, że rów-

Hess przyzraje, że prawdopodobnie | szym sąsiadem Polską osiągnęliśmy

wielu z tyck, którzy zostali ukarani, ! stan traktatowy służący pokojowi, a

tylko wskutek tragicznego splotu! również w Polsce polityką kieruje
wypadków stało się winnymi, Jed-| żołnierz marszałek Piłsudski. Żoł-
nakże w godzinach, gdy chodziło o| nierze frontowi nie chcą dopuścić,

byt narodu niemaieckiego, nie maža.aby nieudolna dyplomacja spowodo-

było zajmować się wielkością winy wała znowu katastrofę,

B. kanclerz Brlining a rewoita Roehma.
LONDYN. (KAP). „Foreign Offi- w przeszłym tygodniu wyjechał do

ce” ogłosił wiadomość, że rządowi Lugano, gdzie spędzi resztę urlopui

angielskiemu nie jest wiadome, czy skąd powróci do Niemiec. Od czasu

były kanclerz Rzeszy, dr. Briining| ustąpienia
zmajduje się jeszcze w Anglji, W| dr. Briining wycofał się z życia poli-
związku z tem „Evening Standard”| tycznego i ze sprzysiężeniem Roeh-
komunikuje, że dr. Briining jeszcze ma nie miał nic wspólnego,

Vice-kancierz von Papen u prezydenta
Hindenburga. |||

burga. Tutejsze koła polityczne
przywiązują do tych odwiedzin wiel
kie znaczenie.

  

_ BERLIN, (Pat). Jak się dowia-
duje korespondent PAT-icznej, wi-
cekanclerz vonPapenod soboty ba-
wi w Neudeck u prezydenta Hinden-
 

z urzędu kanclerskiego|

nież min, Barthou chce pokoju z
Niemcami, mimo pewne zwroty w
jego mowach, Hitler zawsze podkre
ślał, że Niemcy życzą sobie tylko u-
prawnienia we wszystkich dziedzi-
nach łącznie z dziedziną uzbrojenia.
Po osiągnięciu takiego porozumienia
między Niemcami a sąsiadami Rze-
szą niemiecką łatwo zadowoli się
mimimalnem uzbrojeniem koniecznem
dla zagwarantowania własnego bez-
pieczeństwa i pokoju.

  
| Co dalej?
| - Korespondent sanacyjnej „Gaze-
ty Polskiej” z Berlina, p. K. Smogo-

' rzewiski, zastanawia się nad skutka-
| mi urządzonej przez kanclerza Rze-
'szy masakry. „Wyraża przypuszcze-
nie, iż wycinając z organizmu par-
„tyjnego grupę  militarystycznych,
|naiwnych awanturników, Hitler —

z prasy.

skich. Robotnicy przeszli w de-!
monstracyjnym pochodzie bulwarami
Scult i Poniatowskiego do lasu w
Vincennes. Pochód rozciągał się na
przestrzeni 3 km a porządek utrzy-

mywały milicje organizacyjne. Do

| godz. 18-ej nie było żadnych zajść.

PARYŻ. (Pat). O godz. 18-ej od-
była się manifestacja organizacji

„krzyża ognistego”. O godz. 18,30
złożyli wieniec na grobie nieznane-

 

 

narodowego socjalizmu; ale — czy jest w
tej chwili w Niemczech idea silniejsza od

tej, którą uosabia kanclerz Hitler? Dlatego

też zaryzykuję twierdzenie, że Niemcy sto-

ją *wobec dylematu: Albo Hitler — albo

chaos.

Wydaje się, iż jest to zbyt wąska
alternatywa.

 

=

 

PARYŻ. Ogłoszona zostala „0- depopulacja zubożyła wiele depar-
dezwa do narodu', podpisana przez tamentów, gdzie wsie wymierają a
20 _ najwybitniejszych osobistości,|fermy obracają się w ruinę. Zezwo-
wśród których znajdują się kardy- |lić na to, by bezdzietność wzmogła
nat Verdier, małżonka marszałka się jeszcze bardziej i ogarnęła cały
Focha, Millerand, Poincarć, Herriot, kraj, to znaczy zgodzić się, by naród
Dautry, Renć Doumic, marszałek francuski stał się narodem starców,
Lyautey i in. Odezwa zwraca uwa- to znaczy skazać. Francję na nieu-
$ę, że roczna liczba urodzin spadła'stanny wzrost « ienia“.
obecnie we Frzncji do 682.000, pod-|  „Niebezpieczefistwo nie jest da-
czas gdy przed 1870 rokiem przekra- | lekie, lecz bezpośrednie. Bezdziet-
czała miljon. W, najbliższych latach|ność zagraża obecnym pokoleniom,
krajowi grozić będzie znaczne zmniej|samemu ich życiu — perspektywami
szenie się liczby małżeństw, spowo-| ruiny i wojny, które otwierają się
dowane depopulacją lat poprzednich|przed naszemi oczami, W, akcji zwal
iwarunkami z okresu wojny świato-|czania jej niema już ani chwili do
sk : " stracenia”,

„Już teraz — głosi odezwa —| = HT) AST x RAY

Pogrzeb ks. Henryka Holenderskiego
AMSTERDAM, (Pat). Poseł cia Henryka Holenderskieżo odbę-

I Coś na wzór tego, jak Rzplitej Babiński złożył dziś w imie-| dą się w środę 11 bm. Zwłoki zosta-
mówi nasza sanacja: albo my, albo niu prezydenta Rzplitej wieniec na ną złożone w: grobach królewskich

RER — byė može — ututwit ideowe poglę-| anarchja. A  spoleczefistwo widzi trumnie księcią Henryka. w Delft, gdzie przed kilkoma mie-

ь o 5 2 bienie programu narodowo . socjali- zgola co innego 3 | AMSTERDAM. (Pat).  Uroczy-|siącam; spoczęła królowa-matka —

Aresztowanie przywódcy austrjackich sv. który bynajmniej nie jest| 44 : : S „stošci związane z pogrzebem księ-!Emma. > ь sias

narodowych socjalistów.
WIEDEŃ. (Pat).  „Reichspost*

donosi z Monachjum, że przewódca
austrjackich narodowych  Habicht
został aresztowany wraz z kilkoma
innymi członkami zarządu tego
stronnictwa. Do austrjackich władz stawiając ostateczną decyzję urzę-

granicznych zgłaszają się codzien- dowi kanclerskiemu w Wiedniu.

Z. $S. R. a Stany Zjednoczone.
MOSKWA. (Pat). Agencja so-'! agencja TASS komunikuje, że Li-

wieckaTASS donosi: W. prasie ame- twinow nie przedstawił ani w Wa-
rykańskiej ukazała się wiadomość, szyngtonie ani ambasadorowi Boulli.

jakoby rząd Stanów Zjednoczonych towi w Moskwie żadnych propozy-

odrzucił propozycję Litwinowa, do- cyj w sprawie zawarcia 2-stronnego

nie większe lub mniejsze oddziały
legjonu austrjackiego z prośbą o po-
zwolenie na powrót do i
Austrjackie władze graniczne trak-
tują petentów z ostrożnością, pozo-

Austrji. |

| ziepkiem przesłanek nacjonalizmu i
socjalizmu, lecz wyrazem specyficz-
nie niemieckiej doktryny, stapiającej
w jedną całość nacjonalizm rasowy z

| solidaryzmem społecznym. Dalej p.

S. pisze:
Oddając partyjnemu  Standgerichtowi

trzy tuziny postawiono pod ścianę, kanclerz

przedstawiającej dlań  niebezpieczeństwo

conajmniej równie groźne jak frondaRoeh-

ma. Zginęli więc generałowie v. Schleicher

iv. Bredow, oraz kumający się z nimi b.

przywódca NSDAP Gregor Strasser; zginęli

renie Berlina, hr. Bernard v, Alvensleben z

berlińskiego  „Herrenclubu” oraz trzech

całe dziesiątki dowódców 5. А. & których!

Hitler uderzył również w ośrodki „reakcji”,|

również p. v. Kah:, b. premjer bawarski, p.

Klausener, wybitny działacz katolicki na te- :

„Obėz proletarjacki“. i
Oprócz sanacyjnego Leśgjonu Mło-,

dych istnieje jeszcze druga organiza- |
cja sanacyjna' młodzieży. akademi-|
ckiej, mianowicie „Związek Polskiej|
Młodzieży Akademickiej”, Organem
jej jest „Życie Akademickie”. Z oka-,
zji zmian w rządzie pismo to wzywa

| obóz sanacyjny do oparcia się o le-
wicę. Atakuje  przedewszystkiem
kierownictwo B B, za opuszczenie
' „sprawy proletarjatu“.

„Zaprzepaścili — pisze — hasła rewo-

 

 

Protest ambasadora
sowieckiego w Tokio.

MOSKIWA, (Pat). Radca amba- dalej przeciwko wylądowaniu bez-
sady sowieckiej w Tokio Rajwid prawnemu 28.VI na Sachalinie 65 0-

złożył wizytę szefowi departamen- ficerów i marynarzy z wojennego o-

tu europejskieko w japońskiem M; krętu japońskiego jak również prze-

S. Z, wobec którego zaprotestował ciwiko przelotowi samolotu japoń-

przeciwko bezprawnemu przybyciu skiego 29.VI nad granicą sowiecką

na terytorjum wód sowieckich 27.VI |w rejonie Hendas.

lucji majowej — nikt inny — a właśnie tonpedowca japońskiego Namakasi,

obecni rządziciele „Be-Be-Wuerowi“, któ-

rzy wzamian za wątpliwą „wspėlpracę“

przekreślili i złamali własne słowa, głoszo-

ne przed i w czasie przewrotu majowego.

kapitału, ziemiaństwa i Kieru z rządem — |

{
1

1

i

' Dlaczego stolicę Ukrainy przeniesiono z Charkowa do Kijowa, —

tyczącą zawarcia paktu nieagresji paktu nieagresji między Związkiem

pomiędzy Związkiem Sowieckim a Sowieckim a Stanami Zjedn.
Stanami Zjedn. Wi związku z tem
 

współpracowników wicekanclerza v. Pappe-| Stąd też rodzi się myśl pojednania |

na: v, Bose, Edga: Jung i hr. Keppler. P,| czynników radykaliych w Polsce i nawoły-|

Treviranus zdołał uciec. Niewiadomo co się wanie do kontrofensywy na faszyzm, choćby|

stało z bar. v. Gleichen, wydawcą konser- | w zakresie wyb>rów samorządowych w |

  

Kijów stolicą Ukrany. _
P.

lityczne znaczenie tego zarządzenia. :
(Korespondencja własna)

MOSKWA, w lipcu. ma ogromne, daieko idące znaczenie

watywnego tygodnika „Ring“, organu „Her- ' stolicy. Na próbę. Później sojuszmożnaby | Prasa sowiecka w tych dniach

 
 

Rozruchy w Amsterdamie.
Przewidywane zarządzenia przeciw

komunistom.
AMSTERDAM. (Pat). Przez całą

sobotę i niedzielę do południa roz-

ruchy trwały w dalszym ciągu, nie

przybrały jednak poważniejszych

rozmiarów. Skoncentrowano policję,

podam oraz oddaj pisk tunei Gośc. rms: iu wada l bye yo jp U Bok jm [Ceilalego Каzkraekej ach. póze „zed zapeie |
stają w pogotowiu. Zmobilizowane prawniające policję do użycia broni AIsw| amaja, dk a ėsPaaaaONZE |
są również samochody pancerne,

reflektory i wszelkie środki loko-

mocji Nad zbuntowaną dzielnicą

krążyły w sobotę samoloty wojsko-

we. Patrole strzelały do otwartych
okien. Wieczorem  demonstranci

zniszczyli 7 latarni, splondrowano

wiele sklepów. Liczbę rannych o-

kreślają na 120 osób, w istocie jed-

nak ołiar jest znacznie więcej, Wła-
dze poświęcają wiele uwagi działal-

renclubu“. (Sprostuję przy sposobności po*

głoskę jakoby zginął gen. v. Falkenhayn;

omyłka ma swoje

nazwiska b. szefa sztabu armji niemieckiej

z rozstrzelanym dowódcą jednego z berliń-

skich pułków S. A. v. Falkenhausen).

W zakończeniu korespondent
zapytuje:

Cóż jednak w Niemczech stać by się

mogło, gdyby obóz narodowo - socjalistycz-

ny nie zdołał się skonsolidować i władzy w

podczas ostatnich rozruchów w
Amsterdamie wynosi 7 osób, ran-
nych zaś 50. Do zajść, choć nie tak
groźnych jak w Amsterdamie, do-
szło również w Roterdamie, Hilver-

zastępczy. Reichswehra? Teoretycznie i
bez uprzedniego ostrzeżenia, kto za- i S

ы $ : technicznie mogłaby ona ułatwić zgniecenie
tem znajdzie się na placu i ulicach
zamkniętych przez policję narażo-
ny będzie na niebezpieczeństwo. Do
południa nie zanotowano żadnych
zajść. Jeżeli okaże się, że zamiesz-
ki wywołane zostały przez komuni-
stów i niezależiiych socjalistów, 0-
bie te partje zostaną rozwiązane.
Możliwe jest również, że rząd zło-;
ży 'w izbie projekt ustawy o przeka-

CITTA DEL VATICANO. (Pat).
Ojciec Święty przyjął na dłuższej

audjencji prywatnej malarza — ро!-

skiego prof. Rosena, któremu raz

 

MALARZ POLSKI U O

rozszerzyć w zasięgu, czasie i przestrzeni.
i

"Ta konsolidacja elementów radykalnych

źródło w pomieszaniu ' leży w interesie zarówno P. P. S. jak i

| czynników twórczych w łonie t. zw. sana-

„cji — legjonowych i peowiackich.

į Artykuł kończy się wnioskiem:

! „Piłsudczycy muszą porzucić kumania

| się, pakty z klerem, ziemiaństwem i prze-

| mysłem oraz zaprzestać niszczenia organi-

' zacyjnego i moralnego PPSCKW. Uwzględ-

| nienie i przestrzeganie tych tylko warun-

swojem ręku utrzymać? Przeciwników ma, ków może skonkretyzować idee obozu pro-

lewicowe zabarwienie,
—

JCA SWIETEGO |
jeszcze wyraził swe zadowolenie z

(fresków wykonanych przez prof.

' Rosena w Castel Gandolfo.

Upałyźwe Francji.

' szczegółowo omawiał przyjazd człon
|ków ukraińskiego rządu sowieckie-
|go z Charkowa do Kijowa, który
znowu stał się głównym administra-
cyjnym ośrodkiem sowieckiej Ukrai-
ny. W prasic wskazuje się na to, że

| przeniesienie stolicy ma nietylko go-
spodarcze zaaczenie, ale i politycz-
ne. Przyczyni się to nietylko do no-
wego rozkwitu Kijowa, któremu w
ostatnim czasie poświęcano bardzo
mało uwag: ale zarazem wzrośnie

charakteryzue polityczne znaczenie
przeniesienia stolicy republiki so-
wieckiej z Charkowa tem, że akt ten
kładzie kre; wszelkim próbom w kie
runku uczynieni: z Kijowa i jego ©-
|kręgu ośrodka ruchu separatystycz-
'nego w Związku Sowietów. Wyniki
socjalistycznej rozbudowy na Ukrai-
nie i przeniesienie jej stolicy do Ki-
jowa jest, jak oswiadcza Postyszew,
wyraźną przestrogą dla wszystkich,
którzy marzą o oderwaniu Ukrainy

„dla daiszej indusirjalizacji i ugrunto-
wania socjalistycznego _gospodar-
|stwa wiejskiego, dla rozwoju naro-
| dowościowo - kulturainego budow-
nictwa i dla bolszewickiej ukrainiza-
cji”. *

Dalej „Prawda pisze, że „nacjo-
nalistyczna konirrewolucją na Ukrai
nie już niejednokrotnie starała się
postawić Kijów przeciwko Charko-
wowi,przez co Kijów,zdaniem pisma,
miał stać się punktem centralnym u-
kraińskiego nacyonalizmu, W rzeczy

jąc się mias.em z zupełnie inną treś-
cią: „Kijów, który w czasie wojny
światowej i obywatelskiej poniósł
wielkie szkody, zmienił się w wiel-
kie przemysłowe środowisko i stał
się centrum lekkiego i ciężkiego
przemysłu. Wyrosła i spotężniała też
jego ludność W Kijowie powstała
rozległa sieć szkół 1 zakładów na-
ukowo - badawczych”, Nowy Kitów,
zdaniem moskiewskiego pisma, może
przeciwstawić się separastycznym

ności partji komunistycznej, zapo- zaniu mu pełnomocnictwa w tym > 8 у ч

Чіа&аі:св;ц‹ ю:шіа‘:аг{ъе ш]’гаиіе u- względzie. Garnizony w Brede i PARYŻ (Pat.) Od kilku dni we panują EE aa dziś od Związku Socjalistycznych Repu-|tendencjom. й

jawnienia  sprowokowania  rozru-, Venlo znajdują się pod bronią, przy- Francji a w Paryżu w szczególności w cieniu wskszywa . blik. Moskiewska „Prawda”- kończy

chów. | gotowane do wyruszenia do Amster Moskiewska „Prawda*, główny| swoj artyknł następującemi słowy:

_ Pociągnie to za sobą usunięcie

przedstawicieli komunistycznych z.
obu izb, sejmików powiatowych i

rad miejskich. Policja usiłuje wykryć

mss o a awe waże MoC iuic. 0 Wilno, Wielka 2abezcen ukraińskiego do centralnego aparatu rzy jeszcze nie zrozumieli, iż Ukraina ч

imtormacje. | Wszelkie zebrania komunistyczne partyjnego i sowieckiego i a. ka. I: częścią wielkiego

В! | * r 7 ione. i 2 „ opanki, saulki, brezent. do glėwnych ok:ęž6w rolniczych, po Związku Sowietow“.
AMSTERDAM, (Pat). Wedle zostały zabronione. Wielu przy OBUWIA LETNIEGO: o уе : 8кyах 2 2=и ązl ay:

danych urzędowych, liczba zabitych

damu na wypadek ponowienia się
rozruchów.

Zdecydowane stanowisko władz
wpłynie, jak przypuszczają, na de-      
wódców aresztowano,

KONIEC arų ę SPTZŃOŹ|Pr
4

organ komunistycznej partji ZSSR,
pisze w artykule wstępnym, ze „prze

„Przeniesienie głównego miasta U-
krainy do Kijowa mówi o ogromnej niesienie stolicy z Charkowa do Ki-

jowa otwiera nową kartę dziejów so-
wieckiej Ukrainy. Zbliżenie rządu 
 

mocy Związku Sowietów, o druzgo-
cącej przewadze, z którą spotkać
się muszą wszyscy ,„panowie”, któ-

į

 



    

Co zawiera dekret„dolarowy“
MW.dn. 7 b. m. ukazalo się juž w

Dzienniku Ustaw rozporządzenie
Prezydenta Rzeczypospontej o wie-
rzytelmościach w walutach zagranicz
2ych i o przerachowaniu niektórych
wierzytelności ra walutę polską. W
numerze sobotnim podaliśmy już
krótkie streszczenie tego dekretu.
Że względu na to, że dekret ten in-
teresuje wiele osób podajemy poni-
żej obszerniejsze jego streszczenie:

ZOBOWIĄZANIA, PŁATNE
w POLSCE,

Zgodnie z ant. 1, jeżeli wierzytel-
nośćwyrażona jest w walucie zagra-

Ser Ž

LISTY ZASTAWNE i OBLIGACJE.
Spadek dolara spowodował trud-

mosci w dziafainości instytucyj kre-
Gytu diugoterminowego, które emi-
towaiy listy zastawne |ub obligacje
w tej walucie. Frzy dotychczasowym
stanie prawnym identyczność walu-
tu wierzytelności hipotecznych 1 wy-
puszczon;chn na ich podstawie waio-
rów nie usuwa możności strat kur-
|sowych, albowiem instytucje regu-
lują swoje zobowiązania w umówio-
nych terminach, podczas gdy dłuż-
nicy zalegają w stosunku do instytu-
cyj często 1 z kilkoma ratami, Frze-
pisy dekretu mają na celu uchronie-
nie instytucyj na przyszłość od ryzy- nicznej. dłużnik może zapłacić ją

pieniędzmi polskiemi, chyba, że za-|
płata w pieniądzach zagranicznych
była wyraźnie zastrzeżona. Zastrze-
żenie takie uważa się jednak za nie-
stniejące, jeżeli wierzytelność płat-
na jest na obszarze państwa polskie-
go. W. ten sposób klauzulę etektyw-
nej zapłaty w walutach zagranicz-
nych uważa się za nieistniejącą w
zobowi iach, powstałych zarów-
noprzeddniem, jak i podniu wej-
ścia w życie pomawianego dekretu,
jeżelj dług płatny jest na obszarze
państwa polskiego,

Zgodnie z art. 2, wysokość sumy,
którą dłużnik płaci pieniędzmi pol-
skiemi, winna być obliczona wedłuś

- kursu wypłat w danej walucie zagra-
nicznej w: dniu ości wierzy
telmości. Jeżeli” dłużnik: dopuści się
zwłoki, wierzyciel może żądać zapła
ty stosownie do swego wyboru, we-
dług kursu wypiat bądź w dniu wy-
magalności, bądź w dniu zapłaty.
Przytoczone przepisy nie stosują się

iązań niewekslowych, za-
ciągniętych przed wejściem w życie

i dekretu, W stosunku
do tych zobowiązań, pozostaje nadal
obowiązująca dotychczasowa  zasa-
da, że wierzytelność może być u-
iszczora według kursu w przede-
dniu zapłaty.

UNIEWAŻNIENIE DOLAROWEJ
“ KLAUZULI ZŁOTA.

Art. 4 ma brzmienie następujące:
1) Ważność zasirzeżenia o piatności
wierzytelności zagranicznemi mone-
tami złotemi lub według równowar-
tości złota w zagranicznej jednostce
pieniężnej, ocenią się podług prawa
«raju, w którego walucie wierzytel-
nośćjestwyrażona. 2) Rada mini-

strów może w drodze rozporządze-
nia odmiennie uregulować ważność
tego zastrzeżenia w zobowiązaniach,
wyrażonych w walucie kraju, który
normuje wažnosė tę bądź inaczej w
stosunkach międzynarodowych niż
wewnętrznych, bądź z uszczerbkiem
cia imieresów Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub jej obywatel Przy zasto-

sowaniu zasady, wyrażonej w art, 4,
klauzula w zobowiązaniach
dolarowych, nie wyłączając polskich
zobowiązań wewnętrzno - krajowych
jest nieważna wobec zniesienia jej w
Stanach Zjednoczonych Am. ustawą
z dn. 5 czerwca 1933 roku, Rozstrzy-
"śnięcie to, mające charakter mter-
pretacjj autentycznej, umotywowane
jest tem, że, jeżeli ktoś zawiera
tranzakcję w walucie zagranicznej,
ta musi liczyć się z konsekwencjami
zmian gospodarczych i prawnych,
następujących w zakresie tej wa-

laty —° DL ausiai

WPISY HIPOTECZNE.

Zgodnie z art. 9, wpisy do ksiąg
hipotecznych mogą być wnoszone
tylko w walucie polskiej. Nie doty-
czy te jednak czynności hipotecz-
nych, dokonywanych w zakresie
wpisów, już ujawnionych w walu-
'ach zagranicznych, choćby przez
zastrzezenie. Kozporządzenia  mi-
nistrów: skarbu i sprawiedliwości

określą wypadki, w których wpisy
będą mogly być wnoszone w walu-
cie zagranicznej, oraz warunki i za-
sady przerachowania wszelkiego ro-
dzaju wierzytelności i zabezpieczeń
hipotecznych, wyrażonych w walu-
tach zagranicznych.

"OPERACJE BANKOWE TYLKO
"W. ZŁOTYCH.

Według ari. 10: 1. — Instytucje
kredytowe z wyjątkiem: 1) banku
Polskiego, 2) państwowych instytu-
cyj kredytowych, 3) przedsiębiorstw
bank: „wymienionych w art. 2,
34119 rozp. Prez. Rzecz litej
zdnia17 marca 1928 roku o Prawie
Banikowem (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz,
321), 4) Towarzystw kredytu długo-
terminowego oraz 5) instytucyj,
oznaczonych rozporządzeniami mi-

nistra skarbu — mogą dokonywać
nowych operacyj kredytowych czyn
nych (pożyczki] i biernych (wkłady)
jedynie w' walucie polskiej. II. —
"Ograniczenie to nie dotyczy opera-
<yj, dokonywanych w związku z już

niej i aktywami lub pasywa-
mi, wyrażonemi w walucie zagra-
nicznej. III. — Operacje, uskutecz-
nionez przekroczeniem przepisów
artykułu niniejszego, będą uważane
za dokonane w walucie polskiej w
kwocie, która vypadnie z przelicze-
nia waluty zagranicznej wedłuś kur-
su wypłat z dnia uskutecznienia

ka waiutowego oraz zgodne ze siusz
nością wyrównanie zóżnic waluto-

wych, powstałych wskutek opóźnie-
nia się części diużników w spiacie
należności ratninej,
W artykuiach od 22 do 32 prze-

widziane jest przerachowanie listów
zastawnych i obligacyj oraz wierzy-
teiności, siużącycn za ich podstawę
—na walutę polską. Przerachowanie
to obejmuje opcracje długotermino-
we instytucyj panstwowych i pry-
watnych, z wytączenieua jedynie о-
peracyj, związanych z działalnością
emisyjną tych iustytucyj zagranicą.
Przerachowanie następuje, z zacho-
waniem postanowień art. 4 według
przeciętnego kursu  wypiat lub
kruszczu złotego w. miesiącach
kwietniu ; maju 1934 r., notowanych
na giełdzie pieniężnej w Warszawie.

UBEZPIECZENIA,
Omawiany dekret reguluje wre-

szcie sprawę zobowiązań z umów
ubezpieczenia, wyrażonych w walu-
tach zagranicznych a zawartych z
zakładami ubezpieczeń, podlegają-
cemi nadzorowi ministra skarbu.
Dekret przewiduje, że umowy ubez-
pieczeń bezpośrednich mogą być za-
wierane tylko w walucie poiskiej,
Rozporządzenia min. skarbu określa
ją wypadki, w których umowy ubez-
pieczeń będą mogły być zawierane
w walucie zagramicznej. Umowy u-
bezpieczeń, zawarte w walutach ob-
cych przed wejściem w. życie oma-
wianego dekretu, przerachowuje się
na walutę polską. Jeżeli w umowie
nie zastrzeżono klauzuli złota, mia-
rodajny dla przerachowania jest
kurs wypłat w danej walucie zagra-
nicznej w; miesiącach kwietniu i ma-
ju 1934 r., ustalone na podstawie no-
towań giełdy pieniężnej w Warsza-
wie, Jeżeli natomiast w umowie u-
bezpieczenia zastrzeżono klauzulę
złota, zobowiązania z umowy prze-
rachowuje się na złote w złocie.
Przerachowanie następuje na po-
wyższych zasadach bez względu na
to, czy zastrzeżona klauzula złota
jest ważna według ustawodawstwa
macierzystego danej waluty zagra-
nicznej.

Dekret wszedł w życie z dniem
ogłoszenia,

 

W sprawie obniżki cen
odiewów żeliwnych.

lzba Przemysłowo - Handlowa w
Wilnie zaobserwowała, że ceny od-
lewów żeliwnych na terenie ziem
północno - wschodnich nietylko nie
ujawniają tendencji zniżkowej, lecz
nawiei można niówić o zwyżce cen.
O ile jeszcze w roku ubiegłym można
było nabywać zury łabryk pozasyn-
dykatowych po cenach niższych od
cen Syndykatu o tyle obecnie istnie-
je tylko jedna cena wyższa od cen
zeszłorocznych o przeszio 12proc-|

Zaznaczyć należy, że zwyżka ta!
objęła tylko wyroby zsyndykalizo-
wane, gdy tymczasem ceny innych
artykułów wodociągowych prócz
rur, produkowanych przez mniejsze
zakłady utrzyaiały się na dawnym
poziomie.

Biorąc pod uwagę, że wysokie
ceny na wytwory. żeliwne w dużej
mierze utrudniają prace inwestycyj-
ne na tutejszym terenie, Izba Prze-
mysłowo - Handlowa w Wilnie po-
czyniła starania o zastosowanie w
stosunku do tych wyrobów specjal-
nej polityki cen uwzględniającej od-
rębności ekonomiczne Ziem Północ-
no - Wschodnich.

Starania te są fragmentem szer-
szej alkcji, zmierzającej do uzyska-
nia rabatów kresowych dla caiego
szeregu artykułów, szczególnie tych,
które są produkowane przez prze-
mysły skartelizowane i zmonopolizo_
wane, „| Таа ‚

Tapowiedi złych main
Z wielu krajów nadchodzą wiado-

mości o kiepskich urodzajach w ro-
ku bieżącym. W związku z tem; wia-
domościami wyrażane są nadzieje
na zwyżkę cen zboża.

W kołach handlu zbożowego
ostrzegają przed zbytnim optymiz-
mem w tej mierze, zwłaszcza zaś w
odniesieniu do zbóż chlebowych, a
więc żyta i pszenicy. Liczne kraje w
Europie w oczekiwaniu zmniejszo-
nych zbiorów, zaprowadziły poważ-
ne obostrzenia importowe na zboża,
do czego dołączają się ograniczenia
dewizowe, W! tych warunkach mię-
dzynarodowy handel zbożowy jest
sparaliżowany i nadzieje'na większą
zwyżkę cen zbóż chlebowych okre-

DZIENNIK MIGEŃSKI

Uroczystości w Turgielach.
50-iecie kapłaństwa Ks. dziekana Szepeckiago

(Spiawozdanie specjalnego korespondenta).

Małe i ciche miasteczko Turgiele
przezyto wczoraj wiele niezmiernie

poaniosiycah momentów, kiore па
aiugie lata Zaciowają się w pamię-

c: paratjan katolickich i tyca wszyst

„kach, co w tym dmu bawili w tem o-
siedlu, Są

Udwbyły się bowiem aż trzy naraz
uroczystosci. Opoieczeństwo  miej-
scowe zorganizowało obchód JU-le-
'cia kapianstwa ks. Fawia 5zepec-
«kiego, dziekana  turgielskiego 1
szambelana Jegc Swiętobliwości Oj-
ca św., miodzież, zrzeszona w J, M.
+. męskiej i żeńskiej, uroczyście ob-
chodziia poświęcenie swego nowego
sztandaru, oraz wreszcie Arcypa-
sterz dokonai wizytacji pasterskiej
w paraiji,

Wspomniane uroczystości połą-
czono w jeden obchód, który dlate-
$o wypadł nadzwyczaj okazale,

Trzeba tu  przedewszystkiem
podkreślić, że do uświetnienia tych
uroczystości przyczyniła się wybit-
nie luaność przez wzięcie w nich
śremjainego udziału. W obchodzie
bowiem brało udział okoio 10.000
osób.

Obchód rozpoczął się powita-
niem przybyłego z Wilna J. E. ks.
Arcybiskupa-idctropolity u stóp
bramy triumfainej przez przedsta-
wicieli władz : społeczeństwa.

Arcypasterz udał się do kościo-
ła, gdzie, po powitaniu go przez du-
chowieństwo, odprawii  nabożeń-
stwo żałobne za zmarłych parafjan,
poczem odbył swój ingres do ko-
ścioła. :

Wi tym czasie dostojnego jubila-
ta. wyprowadzono z plebanji i uro-
'czyście wprowadzono do kościoła,
gdzie o godz. 9 r. wobec Arcypaste-
rza j zgromadzonych rzesz wiernych,
zapełniających sobą kościół po brze
gi, odprawił Mszę św. czytaną. W
końcu nabożeństwa wicedziekan. ks.
.Rodziewicz wyśłosił dłuższe  prze-
mówienie, charakteryzując i reasu-
mując zasługi jubilata wobec społe-
czeństwa miejscowego i podległego
mu, jako dziekanowi, duchowień-
stwa. Ks. Rodziewicz w pięknych
słowach naszkicował sylwetkę ks.
dziekana Szepeckiego, jako wzoro-
wego kapłana, kryształowej czysto-
ści człowieka : wielkiego działacza
charytatywneś. który przez całe
swoje życie dążył jedynie do tego,
iby przyjść z pomocą bliźniemu, Ileż
ten wielki kapłan otarł łez wdowom,
iluż biednych nakarmił i парой
podczas okupacji Niemców, w ileż
wreszcie senc wlał otuchę... Tego
wprost nie sposób policzyć, ani wy-
szczeżólnić. Życie czcigodnego jubi-
lata — to pasmo dobrych, wznio-
słych uczynków, które zjednały mu
powszechną miłość i wielki szacu-

Następnie ks. dziekan Szepecki
otrzymał laskę jubileuszową i krzyż.
Bardzo wzruszony przemawiał zko-
iei jubilat, dziękując wszystkim za
dobre słowa zrozumienie jego

pracy! ' Pie
W końcu jubilat udzielił od ołta-

rza błogosławieństwa wiernym. Ków
nocześnie z tem Arcypasterz bierz-
mował na podwórzu kościelnem.Do
Sakramentu bierzmawania przystą-
piło 2000 wiernych. Na godzinę
przedtem J. E. ks. Arcybiskup-Me-
tropolita poświęcił sztandar Stow.
Młodzieży Polskiej. W związku z
tem, por zakończeniu bierzmowania,
w sali ogniska S$. M, P. odbyła się
akademja okolicznościowa, na któ-

 

dodajaGaBlekiT. II $ W.
Towarzystwo Nauczycieli Szkół

Średnich i Wyższych w coraz szer-
szej mierze podejmuje opiekę nad

žu biezących. wakacyj czynny jest
duży dom wypoczynkowy dla mło-
dzieży w Siankach w pow. skolskim,
obliczony: na 80 dzieci. Kolonja ta,
mieszcząca się w okolicy lesistej i
górzystej, znajduje się pod opieką
Lwowskiego Zarządu Okręgowego
T. N. S. W. MW Małopolsce Wsch.
czynna jest jeszcze kolonja dla mło-
dzieży w Diłoku pod Jaremczem,
zorganizowana staraniem Toruńskie-
go Kota T. N. S. W.

Nad morzem przebywają obecnie
cztery kolonje wakacyjne dla mło-
dzieży, które zorganizowało War-
szawskie Koło T. N. $, W. Kolonje,
podzielone na grupy dla chłopców
starszych i młodszych oraz dla młod
szych i starszych dziewcząt,mieszczą
się w Swarzewie, Wielkiej Wsi i w
Kuźnicy. Razem przebywa na kolo-
njach nadmorskich około 300 dzieci.
Wszystkie kolonje T. N. S. W. po-
zostają pod opicką nauczycieli szkół
średnich, członków T. N. S, W.

Dla zbóż jarych, owsa i jęczmie-
nia, tendencją na rynkach między-
narodowych jest już teraz mocniej-
sza i w tych gatunkach zboża ujaw-
nić się może w większej mierze
zwyżkowy ruch cen. Na rynku we-
wnętrznym w Polsce nie zaznaczyły
się ostatnio żadne większe różnice  

к

 

ślane są jako zawodne, w cenach ziama,

młodzieżą w czasie wakacyj. W cią-,

rej Arcypasierz i gen. Żeligowski
wpih w arzewce SZziamiaru gwoz-

azie pamiątkowe. Arcypasiterz pięk-

nemi siowy zachęcai miodziez do

pracy, zaznaczając, że tyiko prze-

strzeganie swo:ch ideałów może u-
czynic tę pracę skuteczną,

Na ganku plebanji, przybranym
kwiatami i zielenią, społeczeństwo

władze administracyjne i młodzież
5. M.P. złożyiy gratulacje ks. jubi-
latowi. [u też wbito resztę gwoździ
w nowowyświęctony sztandar oraz
chóry młodzieży i kapela miejska
popisywałty się swemj produkcjami.
W czasie obiadu, wydanego pizez

ks. Jubilata na cześć gości, odczyta-
no około 50 depesz gratulacyjnych,
oraz wysłuchano kilku przemowień.

Uroczystości zakończyły nieszpo-
ry, odprawione o godz. 5 wieczorem.

m. r. S.

TEATR LETNI.
„dłusisz się ze mną ożenić!* komedja
w 4 aktach L. Verneuil'a. Keżyserja

Wi. Czengerego.
Sztuka Verneuil'a stoi właściwie

na granicy łarsy — groteskowość u-
jęcia tematu upoważnia do tej nazwy
— lżejszej. Oczywiście, jako pisarz
starszego pokolenia nie mógi Ver-
neuil otrząsnąć się z stereotypowego
dia twórczości łranc. autorów dram.
trójkąta maiżeńskiego. Jednak w

komedji tej chorują nań tylko star-
sze „roczniki' księstwo Bellen-
contre i pan markiz. Ale chorują.
Już to bez tego trójkąta zdaje się
nie ruszyłby z raiejsca żaden z daw-
niejszych  kormiedjopisarzy  irancu-
skich, niby przysłowiowy tancerz
„od pieca”, Jesi to signum temporis
z przed ćwierć wieku wzwyż. Jakie
będą kiedyś, w dziedzinie uczuć,
dzieje dwu młodych par tej komedji:
Wanda i zdobyty przez nią brawu-
rowym atakiem Maksym, i myszku-
jący po garderobach uciekinier od
celi klasztornej Stelan z głupiutką
Simoną — nie wiemy. Gdyby je miał
pisać np. Deval, napewno wymyślił-
by coś niespodziewanego.

Bądź co bądź sztuka miła, weso-
ła, walka dziewczyny o serce ko-
chanka, i powiedzmy szczerze —
o jego stanowisio i majątek, obrona
i kontrataki młodego dziedzica ty-
tułu i fortuny — to pełen pikanterji i
temperamentu pojedynek. Sytuacje
i szermierka słów, zwłaszcza w ILI
akcie, wraz z tempem akcji, wybor-
ne, budzące obok napięcia zaintere-
sowania ze strony widza, pytanie:
kto zwycięży? Oczywiście pytanie
łatwe do rozwiązania, gdy się widzi,
że Wanda nalezy do typu kobiety,
która „wie czego chce“ i sztych
umie odparować podstępnym, bły-
skawicznym sztychem.

Bardzo dobra gra aktorów z pp.
Barwinską i Miecz. Węgrzynem na
czele, był naprawdę fascynującą. P.
Barwińskiej słabsze warunki fizjono-
mistyczne bynaimniej nie przeszka-
dzały by była uroczą w roli Wandy
—dużo w jej grze było wdzięku i fi-
nezji a zwłaszcza szczerości, prosto-
tyi złotego humoru, przy żyweji
wyrazistej mimice,

Węgrzyn — Maksym był przemi-
łym i, dodajmy, prześlicznym chłop-
cemi w swej zac.ekłej defensywie ko-
chanka, którego bodźcem do naj-
większych wysiłków w walce z ko-
bietą nie ies: oziębiona miłość,
ale raczej próżność mężczyzny, nie
mogącego znieśc myśli o kapitulacji
wobec słabej płci, więcej -—- wobec
małej paryskiej stenotypistki. To też
w grze swej podkreślai p. Węgrzyn,
że jest to kapitulacja nie z miłości
a raczej z konieczności słabszeżo z
zapaśników, co może i nie leżało w
zamierzeniach autora. Z tem wszyst-
kiem stworzył z Maksyma postać

! pierwszorzędną.
Woskowski był świetny w roli

Bellencontre. Co za wyborne ujęcie
psychiki spokojnego rogacza, które-
mu w gruncie rzeczy jest już wszyst-
ko jedno, więc dwuznaczny stosunek
sąsiada do swego domu, traktuje,
niby nieprzyjemną brodawkę na twa
rzy: znosi ją. Dobry, jak zwykle pe-
łen umiaru ale z pieprzykiem pod-
starzałego uwodziciela — Łodziński.
Scena tych dwćch przyjaciół w mo-
mencie rozterki — zagrana była z
wyborną flegmą. Bardzo miły, mło-
dy i zabawny w typie spragnionego
tajemnic życia, a znudzonego narzu-
conmem sobie „powołaniem” chłopca
p. Józ. Wasilewski, P, Górska może
nadto dużo kładła wysiłku, by coś
zrobić z niewdzięcznej roli głupiut-
kiej Simony., I stanowczo kostjumer-
nią teatralna zbagatelizowała toale-
ty bogatej jedynaczki, iaką jest Si-
mona; toalety winny być pierwszą
klasa — a byłs w stylu — „Gęsi i
gasek' Bałuckiego.

Obsadę uzupełniali pp. Szpakie-
wiczowa — księżna, Pytlińska —
pokojówka, Skolimowski, Puchniew-
ski — służący ; szofer.

Publiczności mimo deszczu i
chłodu, było na premjerze pełno.
Bawiono się wyśmienicie, śmiano
wesoło a klaskano z prawdziwym

lprezes Zarządu Gtownego,

W dniu wczorajszym rozpoczęły
się uroczystości 15 tolecia 4-go pul-
ku uianów Zaniemeńskich.

Ма piacu Katedralnym odbył się
uroczysty apel pułku, poczem zio-
żono wieńce na grób s. p. Ks. bi-
skupa Władysława Bandurskiego w
Matedrze. Następnie przez ulice mia-
sta przeciągnęła kompanja honoro-
wa na czele z orkiestrą.

„Dziś o godz. 10 rano na pl. Łu-
kiskim odprawiona będzie msza po-  

Żarzą Główny T. N. 5. W. utrzy-
mtije w ciągu wakacji corocznie dwa
wielkie domy wypoczynkowe dla
nauczycieli szkół średnich, wybudo-
wane ze skiadek nauczycieiskich,

Jeden z nich mieści się w Uriowie
Morskiem, t. zw Zamek 1. N. 3. W.,'

wykupiony w roku bieżącym z rąki
gaańskiego senatora Jewelowskiego.

bom ten świeżo odremontowanyi
dostosowany do potrzeb nauczyciei-
skich, z pięknym parkiem, położony
tuż przy stacji Ortowo Morskie, jest
ideainem letnickiem dla nauczycieli.
W obecnej chwili jest on wypeiniony
gośćmi, którymi opiekuje się wice-

p. Ste-
tan Kwiatkowski, Fopyt na letniska
nadmorskie jest tak duży wśród na-
uczycielstwa, że równocześnie czyn-

na jest spora kulonja nadmorska w
Chłapowie, zorganizowana  przez
Warszawskie Koło Т. N. $. W. ko-
rzystające z uprzejmości Kuratorjum
Okręgu Szkolnego Poznańskiego,
które oddało dv dyspozycji nauczy-
cielstwa obszerny budynek szkoły
powszechnej w Chłapowie.

Równocześnie w Krynicy czynna
jest t. zw. „Tenesówka” t. j. duży
dom wypoczynkowy, wybudowany
рггег Т. № 5. W. a pozostający w
administracji Zarządu Głównego T.
М. $. W. Dom ien, oddany w bieżą-
cym roku szkolnym do dyspozycji
członków T. N. S. W. przyjmuje nau-
czycieli na mieszkanie z pensjona-
tem lub bez. Dom mieści się przy ul.
Leśnej w Krynicy. Zarządcą uzdró-
wiska jest prof. K. Golachowski. W.
Krynicy, o ile nam wiadomo obecnie
są jeszcze woiue miejsca w Tene-
sówce w Krynicy.

Wreszcie w Diłoku w woj. stani-
sławowskiem mieści się kolonja nau-
czycielska, zorganizowana przez Ko.
ło Toruńskie T N. S. W.

Wracają na judaizm.
Żydowska prasa warszawska do-

nosi:
Do rabinatu warszawskiego zgło-

sili się była działącziga . w  .żydow-
skich organizacjach akademickich
Julja Feinmeklėwna i urzędnik za-
rządu miejskiego miasta Lublina
Zygmunt Kohn z prośbą o zaliczenie
ich z powrotem co grona wyznaw-
ców wiary mojżeszowej,

Feinmekiówna przyjęła chrzest
przed rokiem z miłości do jednego
ze studentów - Polaków, myśląc, iż
w ten sposób zdoła zwrócić uwagę
na siebie i skłoni go do poślubienia
jej. Kohn ochrzcił się przed ślubem
z Polką, Obecnie po śmierci żony
postanowił wrócić na judaizm.

Rabinat warszawskj spełnił proś-
bę obydwojga.

Przed kilku tygodniami wrócił naj
judaizm żebrak - skrzypek, wysia-
dujący w swoim czasie pod kościo-
łem, który był tak długo katolikiem,
jak długo było mu to potrzebne do
odgrywania intratnej roli biedaka,
budzącego miłosierdzie chrześcijan.

9000 żydówek
wyjedzie doPalestyny.

Centralny wydział palestyńskiw
Warszawie otrzymał zawiadomienie
od agencji żydowskiej w Jerozoli-
mie, że rząd palestyński udzielił po-
zwoleń wjazdowych do Palestyny
dla narzeczonych stałych mieszkań-
„ców Palestyny.
| Dotychczas zarejestrowało się w
,ażencji żydowskiej 9000 młodych
żydów, zamieszkałych w Palestynie,
'rellektujących na przyjazd narze-
'czonych z Polski. W najbliższych
dniach centralny wydział palestyń-
ski otrzyma kilkaset pozwoleń wjaz-
du dla emigrantek, które się udadzą
w charakterze narzeczonych. Dalsze|
pozwolenia będą wydawane w mia-|
rę zapotrzebowania,

Pogrom żydów
na Sląsku Opsiskim.

Żyd. ag, telegr. donosi z Pragi:
Do miasta Jeleniogóry (Rirsch-

berg) na Siąsku Opolskim przybyło
kilka grup wiernych Hitlerowi od-
działów S. S$. (Sturm Stafeln), we
dług urzędowej relacji, w celu roz-
wiązania miejscowej grupy S. A
(Sturm Abteilungen).

S. S-owcy Urządzili krwawą ma
sakrę żydów.

W ciągu nocy aresztowali oni
25 miejscowych mieszkańców ży:

dowskich, których zawieczono do
koszar 5. A.

S. Sowcy z pośród aresztowa-
nych wybrali czterech, rzekomo w
cełu przewiezienia ich do powiato-
wego miasta Gorlice (Górlitz). Nie-
daleko Jeleniogóry wszyscy czterej

 

 
  zapałem. Pilawa. Charry.

żydzi zostali rozstrzelani.
Są to adwokat Foerster, lekarz

dr. Zweig, Żona jego i kupiec

1s-tolecie 4 pułku ułanów Zaniemeńskich.
lowa, poczem dowódca pułku rozda
Oznaki pułkowe oraz wręczy 3 dru-
żynie harcerskiej ufundowany dla
niej proporzec.

O godz. 11.30 na ul. Mickiewi-
cza oabędzie się defilada, a następ-
nie w koszarach pułku wydany bę-
dzie tradycyjny obiad żołnierski z
udziałem całego składu pułku, de-
iegacyj innych formacyj wojsko-
wych i zaproszonych przedstawicieli
wiadz i społeczeństwa.

 

Kolonje nauczycielskie„ iukus ва аН propaganiowy |
1.-« „Zima, w Posce".
WARSZAWA. (Pat), Wydział

Turystyki Min. Komumkacji ogłosił
konkurs otwarty па projekt aiisza

propagandowego „4ima w Polsce,
który ma być wykonany w cyklu
propagandowych ałiszów Minister-
stwa Nomunikacji lematem atisza
może być stacja sportów zimowych,
np. Zakopane, Krynica, Worochta i
tp. Iresć rysunku (maksymalnie
czterobarwnego) może być dowolna.
Na aiiszu nateży zamieścić napisy:
Polska, Poland, Polen, Fologne, „£1-
ma w Połsce” Wielkość piakatu
określcna jest na 70100 cm. W
konkursie mogą wziąć udział oby-
watele polscy oraz Polacy bez wzglę
du na obywate'stwo. Nagród wyzna-
cza się trzy: 1-—700 zł., [1—500 zł.,
1—300 zi. Prace konkursowe nale-
ży składać lub nadsyłać pocztą w
tekach, nie w rolach, z napisem:
„Praca konkursowa na plakat „Zi-
ma. w Polsce”, do Wydziału Tury-
styki Ministerstwa Komunikacji,
Nowy Świat 14, Termin nadsyłania
prac upływa z dniem 11 sierpnia rb.

1 Iowarzystwa Przyjaciół Mask.
W. kwietniu, maju i czerwcu r, b. na

rzecz Książnicy T'wa 54 osoby oraz insty-

lucje ot'arowaty 457 dzie w 557 tomach

Największe dary złożyli pp.: Zygniunt Kar-

piwicz (223 tt.), ks. Franciszek Tyczkowski

(100 tt., Marja Jeleńska (54 tt), Michał

Brensztejn (30 tt.), Zarząd Funduszu Kultu-

ry Narodowej (25 it.), Bibljoteka Uniwersy-

tecks w. Wilnie (15 tt) i t. d.

““ Dziai rękopisėw siedmiu ofiarodawców

wzbogaciło 16 rękopisami pojedyńczemi lub

zbiorowemi pism rozmaitych, a mianowicie

pp. d-rowa Melanja Czarkowska złożyła w

darze artykuł Orzeszkowej z r. 1905 w od-
pisie p.t. „Stosunki ludnościowe na Litwie”,
ks. Franciszek  Tyczkowski i Wacław
Weytko obdarzyli T-wo cennym zbiorem

ulotek, pism i obwieszczeń z w. w. XIX
i xX; pp. Żongołłowiczowa ofiarowała list

oryginalny Orzeszkowej z r. 1905; Aleksan-
dra Żukowska—rayort wziętego do niewoli

szefa sztabu tureckiego z r. 1878 (po tu-
recku). Najcenniejszy dar złożył ks. Broni-

sław Usas, w postaci Księgi Miscellaneów

literackich i politycznych z r. 1545 oraz

6 tomów pism i archiwaljów
z XVII — Xly w. w.

Na :zecz Muzeum T-wa w tymże okre-
sie dary w przedmiotach złożyły nast. 3 in-

stytuoje: Bibljoteka Państwowa im, Wró-

blewskich, gimnazjum koedukacyjnę im.

Tad. Czackiego i szkoła zawodowa im. św.

Józefa — wszystkie w Wilnie, oraz 8 osób:

Józei książę Drucki - Lubecki, p. Gorz-

kowski, Władysław Hołownia, Zygmunt

Karpowicz, dr. Ludwik Łukowski, inż. Ste-
fan Narębski, Włodzimierz Piotrowiczi. ks.

Franciszek Tyczkowski. Z ogólnej liczby

75-ciu oliarowanyci: przedmiotów na szcze-

gólną uwagę zasługują: duży niewykończo-

ny topór z kamienia gładz. bez otworu z

okolic iKalwarji powileńskiej, ułamek deski

od trumiy królowej Sońki z książąt Hol-

szańskich, cźwartej żony Jagiełły z pismem
ś. p. art, mal, Włodzimierza Tetmajera z r.

1904, stwierdzająsem autentyczność  za-

bytku (dar ks. Druckiego - Lubeckiego);
3 naczynia gliniare z w. XVI z Meksyku

(dar ks. Tyczkowskiego); 3 płaskorzeźby w

piaskowcu: Orzeł polski z w. XIV z go-.
tyckim napisem łacińskim w ofoku, część

dużej panoramy „+/ożar Lwowa” w +. 1623“
i zwornik z herbem włoskim z w, XVI;
2 sztandary szkół wileńskich, zlikwidowa-
nych z końcem r. szk, 1933—34 gimn. koed.

im. Tad. Czackiego i szkoły zawodowej im.
św. Józefa (w chwili obecnej w Muzeum

T. P. N. znalazły schronienie sztandary już
czterech takich szkół).

Wszystkim  łaskawym  ofiarodawcom
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk w, Wil

nie składa serdeczne podziękowanie zą pa-
mięć o zbiorach T. P. N. w Wilnie.

Po ferjach letnich Muzeum T. P. №

czynne będzie od dn. 16 sierpnia r. b. nor=.
malnie t. j. otwarte będzie dla zwiedzają-

cych w miedziele о& 12 do 14, w inne zaś
dni — po uprzedniem porozumieniu się z

Biurem T-wa (ul, Lelewela 8, w godz. 9—13,

tel, 14-79).
=> .

Zagadkowa śmierć
aresztowanego inżyniera.
Władze sądcwo -- prokuratorskie

wszczęty dochodzenie w sprawie za-
gadkowej śmierci aresztowanego
w Warszawie w piątek inżyniera,
41-letniego Jerzego Jurewicza.

Jurewicza aresztowano z polece
nia władz śledczych pod zarzutem
popełnienia szeregu oszustw. Gdy.
posterunkowy 5 komisarjatu prowa*
dził inż. Jurewicza z biura rejestra-
cyjno - rozpoznawczego urzędu śled-
czego przy ul. Daniłowiczowskiej do
lokalu V komisarjatu — inż. Jure-

Zwłoki zmarłego w zagadkowych
okolicznościach przewieziono do
prosektorjum, gdzie będą poddane
szczegółowej sekcji. Krążą pogłoski,
iż inż, Jurewicz zmyliwszy na chwi-
lę czujność policjanta, otrzymał od którą zażył,

Э
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rozmaitych .

wicz nagle zasłabł i padł na chodnik|

kogoś ze swych znajomych truciznę, |
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“jest, ale nie w tych organizacjach,

 
_ dzież, a į ludnošė wiešniacza, która

| niał jakiś przyzwoity hotel, a była

jechać, narażając się na niewygody,'
| la czasami nawet i na niedojedzenie.

/ ico żywiej zainteresowało się Mini-
_ sterstwo Kolei, jak również poszcze-

_ gólne biura podróży.

- larnych wycieczek. Są przecież teraz

_ opłacaniem odrazu
_ jazd, utrzymanie,
. kuracyjną i t. d.

| niestety nie wszyscy mają do niej
| zaułanie, :

— winek, woli żyć staremi iormami i
_ dlatego właśnie potrzebne są ko-

/ które uświadaniiałyby swych człon-

_ wszystko gotowe z pewną gwaran-

/ styczne, które Koniecznie musiałyby

_ ciach swych przedstawicieli.

"le najrozmaitszych-wycieczek i to
_ wycieczek tanich. Za głupie pienią-
_ dze można zwiedzić kawał świata.

_ będzie pierwszy polski pociąg wy- 

 

Bolaczki zanied
Jesteśmy obecnie w okresie wy-

niejsze ośrodki turystyczne,
downiejsze zakatki kraju.

Warto więc temu ruchowi tury- wileńskiej nie można uzbierać kilka
stycznemu słów kilka poświęcić. |

Turystyka w Polsce jest prądem
bardzo młodym i źle zorganizowa-|
mym, a źle jest zorganizowany dlate-
śo, że nie posiadamy xlubów tury-
stycznych, które kierowałyby ru-
chem turystycznym.

W. Polsce z turystyką jest niedo-
brze, bo te wszystkie organizacje,
które istnieją, są

fikcją

Są tytularni prezesi, są sekretarze,
ałe niema życia, a faktycznie zi

które szumne noszą tytuły.
Życie turystyczne jest bez. opieki.

Płynie ono samo i dlatego powstaje
poważna obawa, że wejdzie na nie-
właściwą drogę, że turystyka polska
zbłądzie.

W] każdej pracy powinniśmy zaw
sze powiedzieć wyraźnie jaki ma być

 
cel

" naszych wysiłków, bo inaczej nigdy
nie doczekamy się plonów, Wiecz-

_ nie prześladować nas będzie wstręt-
na tandeta. Wiecznie nas będą wy-
przedzać inne narody, a trzeba pa-
miętać, że turystyka, prócz szeregu
pierwiastków wychowawczych, spo-
łecznych, sportowych, kulturalnych i
innych, posiada jeszcze ten wielki
magnes, jakim jest zwykły interes.
Na turystyce zarabia się przyzwoi-
cie, a zagranicą miejscowości takie,
jak Troki, czy Zielone Jeziora żyją
z turystów.

Przez lenistwo powołanych czyn-
mików zaprzepaszcza się u nas nie- |
jedną poważną okazję do wyzyska-|
mia, a na tem najwięcej traci mło-

mogłaby przecież coś niecoś zarobić.
Ręczę, że gdyby w Trokach ist-

zdrowa i tania restauracja, toodrazu į
 wzrosłyby akcje Trok, a tak, to lu-

dzie

lękają się

Ostatnio turystyką w Polsce nie-

Biura te organizują szereg popu-

w modzie wycieczki ryczałtowe z
zgóry za prze-

mieszkanie, kartę

Akcja ta jest bardzo piękna, ale

Społeczeństwo nasze nie lubi no-

niecznie

kluby turystyczne,

ków co do najrozmaitszych mowo-
czesnych sposobów zwiedzania, Bez
tych owganizacyi turystycznych pra-
ca propagandowa posuwać się bę-
dzie bardzo powoli.

Żółwim tempem znaczony będzie
rekordpostępu

Doprawdy, szkoda czasami wiel-
Ika, że niektórzy po niewczasie do-
wiadują się o tych i innych udogod-
nieniach turystycznych.

Szerszy ogół społeczeństwa lubi
mieć czarne na białem. Lubi mieć

cją, że nikt nie nadużyje jego zauła-
nia, jak to b. czsto niestety bywa.

Gwarancją taką do pewnego
stopnia wydawać mogłaby właśnie
te dzisiaj martwe towarzystwa tury-

mieć w poszczególnych miejscowoś-

W, okresie lata jest przecież wie-

Organizowane są najrozmaitsze
wycieczki zagraniczne morzem, są
również wycieczki kolejowe, a
wkrótce doczekamy się zapewne|
propagandowych wycieczek samolo-
towych, które są już praktykowane
zagranicą.

Klasycznym wyrazem postępu

cieczkowy, który obiegnie całą Eu-
ropę. ać trzeba, że całkowity
koszt tej fascynującej podróży wyno-
si tylko 650 zł,

. Rozwój turystyki idzie szybkiemi
krokami, ale tylko nie w Wilnie.

Trzeba jeszcze dodać, że Wilno
powinno nareszcie poważnie zasta-
nowić s'ę nad kwestją właściwej pro
pagandy turystyki wileńskiej.

3 | bierze człowieka, gdy się
zacznie przeglądać liczne a pięknie
wydane broszury, propażujące różne
zakątki naszego kraju, w których
niestety nie możemy doczekać się
Wilna. :

ми

 

Wciąż mówi się, że brak jest pie-
cieczek turystycznych, Przeważnie nędzy. Nie możemy jednak zgodzić to w Wilnie tak strasznie powoli pły rzeczywiście
młodzież szkolra zwiedza najpięk- się z tem, że na inne mniej poważne nie życie sportowe ; dlaczego piękne wać się życiem: turystycznem, ale i

najcu- cele, pieniądze zawsze znajdują się, inicjatywy są przeważnie w sposób tu są braki bardzo poważne, o któ-

Nie wiemy doprawdy, dlaczego

a tylko na zapropagowanieturystyki niezdarny zaprzepaszczane,

tysięcy złotych
(Wilno nie posiada przecież po- |się nieco troskliwiej ściąganiem tu- dzięki władzom szkolnym. Przykła-

afiszu propagandowego, | rystów w nasze strony, ale i tutaj ten dem niech będzie w danym wypad-rządnego

W. swoim czasie zapowiadało się,

_ DZIENNIK MILENSKI

banej turystyki wileńskiej.
Jedynie bodajże władze szkolne

starają się zaopieko-

|rych piszemy na innem miejscu.
' Akcja schroniskowa na Wileń-

stać na minimum, wyzyskując wszyst
kie dobrodziejstwa przyrody. Trzeba
narazie zapomnieć o współpracy z
organizacjami społeczno - turystycz-
nemi, których jeszcze niema. Te zaś, |

 

że wileńskie władze kolejowe zajmą! szczyźnie rozwija się jedynie tylko | które są, powinry zmienić swoje me.
| tody działania. |

Turystyka warta jest tego, by
który przydałby się bardzo, a i war- | przysłowiowy słomiany ogień pozo- ku: Troki i Narocz, wreszcie Augu-|wziąć się do pr ia plan242 "o ь ; # ' ąć się do przeprowad. 1 |
to również pomyśleć o wydaniu bar-!' stawił po sobie tylko blado tlejącą stów. P si

wnego, krėciutkiego prospektu.

 

iskierkę,

 

Trzeba niesiety narazie poprze-
wej pracy. Nie ulega wątpliwości, że |
za rok bylibyśmy świadkami pierw-/

 

szych jej wyników. Ci wszyscy zaś,
którzy rzeczywiście mają dużo sen-
tymeentu do Wilna, w zapłacie za
poniesiony trud nad ożywieniem ru-
chu turystycznego na Wileńszczyź-
nie, będą mieli głębokie moralne za-
dowolenie spełnienia pięknego obo-
wiązku obywatelskiego.

Jarwan.

 

' Wspaniały sukces wioślarstwa kresowego
nad osadami Królewca i Rygi.

Niemcy -poprzeżrywali wczoraj polskiego do regat trockich przypi- kiej Ruder-Club Ryga, która nie o-
w. Trokach wszystkie biegi, ale nie
można im odmówić, że walczyli am-
bitnie, wykazując dużo wyrozumie-
nia sportowego.

Międzynarodowe regaty w Tro-;
kach zapisały się wczoraj w hi-
storji wioślarstwa polskiego piękne-
mi zgłoskami, Nie mieliśmy bowiem
jeszcze nigdy tak pięknych sukce-
sów międzynarodowych, nie powin-
ny więc one przejść bez echa.

Poziom wioślarstwa kresowego
stale się podnosi, a walka o hege- |
monję sportową na kresach między
Wilnem, a Grodnem zakończyła się
wczoraj sukcesem Grodna.  Grod-
nianie bowiem zdobyli największą
ilość ; ów.

| rozmowie z prezesem P, Z. T.
W., p. Bojańczykiem, dowiedzie-
liśniy się, że w wioślarstwa

Wiosło
Nie jest to żadnym już dziś se-

 

na pierwszy rzut oka kajak stanie
|się bardzo poważnym konkurentem
sportu wioślarskiego.

Możemy zupełnie śmiałopowie- |
dzieć, że „sport” kajakowy zabija

| farmalnie piękną pracę wioślarską,
a zabija dlatego. że taki jest oto nie-
stety duch czasu.

Młodzież nie chce pracować mie-
siącami i latami by dojść do poważ-
nego rezultatu pracy sportowej na
wiośle. Młodzież woli jechać: sobie
wygodnie kajakiem i to jechać w 90
procentach w dół rzeki bez specjal-
nie większego wysiłku.

Stan taki daje się zauważyć nie-
tylko u nas w Wilnie i w Polsce, ale
wogóle w całej Europie. Sport wioś-
larski zaczyna zamierać koszten ka-
jaków.

Nasuwa się więc logiczne pyta-
nie, czy kajak może zastąpić łódź
wyścigową, czy da on nam tyleż e-
mocji o zasadniczych pierwiastkach
sportowych, co wioślarka?

Oczywiście, że nie, bo sport ka-
jakowy w dzisiejszem wydaniu nie
jest sportem, a turystyką i to turysty
ką najniższego gatunku.

Gatunkiem 1urystyki kajakowej
jest chęć odpoczynku. Obce są tutaj
wysiłki sportowe, a wobec tego od-
mawiamy  kajakowiczom walorów
sportowych.

Zaczyna powoli jednak zaakcen-
tawywać się wśród Ikajakowiczów
pewien charakter rywalizacji sporto
wej, a charakter ten wyraża się
przez wprowadzenie łodzi typu spor
towego. Mieliśmy bowiem w poło-
wie wiosny nawet wyścigi kajakowe,
które nie zastąpiły i chyba nigdy nie
zastąpią regat wioślarskich.

Cieszyć jednak powinien fakt, że
w obozie wygodnych kajakowiczów
rodzą się myśli sportowe, że jest
pewnego rodzaju nadzieja, iż z bie-
giem czasu sytuacja poprawi się nie
co na korzyść walorów sportowych,
ale poczekać trzeba będzie sporo—
sporo czasu.
W pierwszym rzędzie powinny

powstać kluby kajakowe, które na-
dawałyby tom życiu sportowemu.
Bez klubów sportowych ikajakar-
stwo rozwijać się będzie samodziel-
nie, a wiemy przecież, że wartość ta
kiego iuzem puszczonego prądu ży-
cia jest daleko mniejsza a ; trudniej-
sza do opanowonia.

Jeżeli już mają być takie losy
sportu wioślarskiego, że musi on
dzielić się przestrzenią wodną ze
sportem kajakowym,' to trzeba roz-
graniczyć te dwa pojęcia, które są
pod wielu względami obce sobie.
One zwałczają się do upadłego. Nie
może więc być mowy, żeby dwaj
wrogowie żyli zgodnie pod jednym
dachem. Te wszystkie sekcje kaja-
kowe w klubach wioślarskich są pa-
sożytami prawdziwego sportu wioś-
larskiego.

W. ciągu tych kilka lat „rodze-
nia się” sportu kajakowego aż naz-
byt dobrze przekonaliśmy się co do
tych wszystkich zastrzeżeń jakie o-
mawiamy niniejszymi artykułem.

Nie można ruchu kajakowego
wliczać do rzędu wyników sporto-
wych, bo ruch ten daje się określić
wycieczkami plażowemi, a sport ja-
ko taki ustosurkowuje się krytycz-
nie, a nawet z pewną pogardą do
tych wypoczynkowo - sielankowych
spacerów.

sują wielkie znaczenie, a najlepszym
jest tego dowodem, że specjalnie na
regaty do Trok przybył p. prezes

' Bojańczyk.
Przed rozpoczęciem regat odby-

„ło się powitanie przybyłych zawod-
ników. Do zawodników przemówił
prezes Bojańczyk, a następnie w
,śmieniu  wioślarstwa wileńskiego
"prezes p. mjr. Lankau, z ramienia
|zas „Ligi“ zbliženiowej p. K. Samo-
rewicz. :
Regaty odbyły się w bardzo złych

warunkach atmosferycznych, gdzie
w czasie wolki padał przykry
deszcz, a i jezioro było wzburzone
| falami.

Regaty rozpoczęły się biegiem
czwórek młodych. Na starcie usta-
wiło się 5 łodzi. Ogólne zacieka-
wienię budził start osady miemiec-

i kajak.

'nie zejdzie w n:zyny karykatury.
| Dzisiejszy odruch kajakarstwa
jest parodją sportu.

Sytwetki kajakowiczów w 50 pro-
centach są karykaturami, Jezdzi się

' przecież nawet w ubraniu, Jeździ się
' оег żadnej szkoły wiosłowania, a nie
raz bez umiejętności samodzielnego
trzymania się na wodzie i to ma być
sport — nie!
A jednak kajak walczy i zabija

wioślarkę,
Kajakarstwo jest częściowym

sprawcą spadku poziomu sportowe-
go osad wioślarskich, -Na-przysta-
niach są pustki, Wioślarzy trzeba ła-
ską prosić by zechcieli jeździć, tre-
nować, walczyć.

Niestety, ale tak jest, a przed
kilku laty zapowiadało się przecież
całkiem inaczej. Byliśmy pewni, że
wioślarstwo polskie pójdzie krokiem
zdecydowanego postępu,  znacząc
ślady swoje szeregiem pięknych zwy
cięstw, a tymczasem w Gdańsku
jedne z najsilniejszych osad polskich
poniasiy porażki od mało znanych
Niemców z Królewca.

Regaty na Witoblu, które przez|
"kilka lat cieszyły się wielkiem po-
wodzeniem, teraz zostały odwołane,

a odwołane zostały chyba dlatego,
że zabrakło nietylko gotówki, ale i

wioślarzy, a przecież dwa te czyn-
niki łączą się z sobą ściśle.

Idźmy dalej, oto w Warszawie

poziom regat był bardzo probiema-
tyczny, a w Krakowie stał on na je-
szcze niżej. Fakt zdobycia przez

Wilno piewszego miejsca na ósemce,
na której wioślarze nasi nigdy przed

tem nie siedzieli nie mówi poch-
iebnie o rozwoju sportu wioślarskie-

go, a teraz regaty w Trokach. Żeby

nie osady zagraniczne z Królewca i
Rygi (osady niemieckie), to w Tro-
kach byłaby plajta na całej linii.
Frenwencja przecież z roku na rok
maleje. W. roku ubiegłym startowali!
chociaż wioślarze W.T.W., a teraz
Warszawa przysłała nam tylko jed-
nego reprezentanta Ślesickiego z

Wisły. Oczywiście, że nie biorę tu-

taj pod uwagę osad pań z Warsz.
Klubu Wioślarek.

Z wiošlarką w. Polsce jest więc

niedobrze.
Trzeba poważnie zastanowić się

nad jej losem, uzgadniając linję po-

stępowania.
Wioslarka nie powinna w danym

wypadku bronić się przed atakami
kajakowiczów, ele ona jako taka po-
winna wyraźniż zakreślić program

swej piacy sportowej, a wówczas

trafi niewątpliwie do przekonania
młodzieży, o którą w pierwszym rzę-
dzie powinno nam chodzić,

Artykułem :ym nie zwalczamy
bynajmniej ruchu kajakowego, bo i
ten jest potrzebny, ale chcemy sta-
nąć w obronie zanikająceżo życia
wioślarskiego, które ma wielką ra-
cją sportowego bytu.

Jarwan.

Lekkoatletyczne mistrzostwa Pol-
ski pań przyniosły nam naogół sze-
reg słabych wyników.

Z ciekawszych wyników podaje-
my: 100 mtr.. Wasilewiczówna — 

Sport mający w swych żyłach ra-|
kretem, że niewinny zdawaioby się sową krew współrywalizacji, nigdy

degrała absolutnie żadnej roli, przy-
chodząc daleko w tyle, na ostatniem
miejscu. Bieg zakończył się pięk-
nym sukcesem W. K. 5. Grodno —
5 min. 54,8 sek. o 1'/» łodzi W. K. S.
Śmigły, na trzecim miejscu P. K, S,
Wilno, a dalej A. Z. S. i R. C. Ryga.
W. czwórkach półwyścigowych

pań mieliśmy wielką, a miłą niespo-
dziankę. Osada W. K. S. Grodno
pokonała po morderczej walce na
tiniszu osady War. Klubu Wioślarek.
Czas Grodna 47,3. Czas osady W.
K. S. — 4.78.

W jedynkach pań zwyciężyła о-
czywiście mis*rzyni Polski p. K.
Plewakowa W. K. S. Śmigły —
4.03,2 o 2//> łodzi Honckiewiczównę
W. K. W.— 410. Plewakowa je-
chala zdecydowanie, wiostując diu-
giemi pociągnięciami wioseł, 

Wczorajsze, szóste z rzędu w tym
„sezonie wyścigi konne, mimo nie-
'pewnej pogody ściągnęły na tor w
,Pośpieszce tłumy publiczności, co
przypisać należy w pierwszym rzę-

gramowi.
Pierwsza gonitwa na przełaj 4

p. uł. Zaniemeńskich o 300 zł, i na-

została na dwie części.
W pierwszej części wyścig wy-

grał por. Poziomski na  Tobjaszu,
przebiegając 4000 mtr w 6 m. 22 sek:
przed ladeuszem i Ottokarem, W
biegu tym spadi z Naulaka por. Że-
lewski, wobec czego gonitwy nie do-
kończył, -

Wi drugiej części zwyciężył por.
Łopianowski na Sarnie w 6 m. 25 s.
przed Talizmanem, pod por. Ciepla-
kiem i Oraną pad por. Szumskim.

Gonitwa druga Steeple-chase im.
płk. Beliny-Prażmowskiego na prze-
strzeni 4000 mii. z przeszkodami o
1.000 zł. i nagrodę honorową. Z po-

'śród 10 zapisanych ze startu ruszyło
5 koni. Pierwsze miejsce po ładnej
jeździe i pięknym finiszu zajęła
Glorja, prowadzona pizez por. Grom
nickiego w 5 m. 13 s. Następne
miejsca zdobyli Nawój pod por. Boh
danowiczem i Insolente pod por.
Szadkowskim.

Gonitwa trzecia — bieg naprze-
iaj maj. Obodowiec o 400 zł, i na-
grodę honorową ofiarowaną przez
p. M. Bohdanowicza rozegrano na

dystansie 4.500 mtr. między 7 końmi.

Od startu wyścig prowadziła Gaduła

pod por. Żelewskim, walcząc zapa-
miętale z Tudorem  dosiadanym
przez por. Gromnickiego. Metę o-

siągnęła w 6 m 15 s. Gaduła przed

Tudorem i Czynem pod por. Łopia-

nowskim. W biegu tym upadła Zo-
ra, jeździec por. Romanowski stra-
cił przytomność, lecz obeszło się bez
następstw.

Gonitwa czwarta stanowiła clou
zawodów. Rozgrywano wielki woj-

skowy Steeple-chase im. marszał-
ka Piłsudskiego o 5.000 zł. i nagrodę
honorową na dystansie 4.800 mtr, z
przeszkodami. Do biegu zapisano 4
konie, stanowiące własność  ofice-
rów służby czynnej  dosiadających
osobiście w mundurach.

Poprowadził Gwido pod rtm.
Jędrzejewskim, który jednakże po
wyczerpującej walce odpadł. Pierw
sze miejsce zajęła Gri-Gri z por.
Goszczyńskim w 5 m. 52 s. o pół
dłużości dalej przyszedł Bakarat
pod rtm. Cierpickim, zaś o 5 długo-
ści za nim przebiegła metę Jakata z
por. Gromnickim.

Gonitwa piąta o 1500 zł i nagro-
dę honorową gen. dyw. G. Orlicz-
Dreszera rozegrana na 6000 mtr. na
przełaj, Po starcie odpadł, wreszcie
na własne życzenie por. Lopia-
nowski na  Komedji. Niebawem
wszystkie konie zginęły w lesie,
skąd po kilku minutach wyłoniły się 

Słabe wyniki pań.
12,6 sek. Skok wdal Wenelówna —
5 metr, 13 cmt.. Oszczep Kaśniew-
S 39.61. Dysk Wajsówna —

37.29, 
ika. i Siii a

DALSZY CIĄG WIADOMOŚCI SPORTOWYCH NA STRONIE 4.EJ,

 

| oknseai osadą W. K. $. Śmigły.

Z toni wyścigowego na Pospieszce.

dzie interesująco ułożonemu pro-|

środę honorową, wobec zgłoszenia|
zbyt wielkiej ilości koni, podzielona!

| Rybickiemu z 8 p. uł. strz. kon., zwy

| czajny 10,— franc. — 7,— i 8,50.

W, czwórkach młodszych pań o-
sada A. Z. S. Wileńskiego ze wzglę-
dów formalnych nie zostałą do-
puszczona do startu w konkurencji.
Akademiczki walczyły poza kon-
„kursem, przegrywając z silną osadą
War. Klubu W:oślarek — 4 min, 28
„sek, 2) A. Z. S. Wilno o 2 łodzie.

| Bieg czwórek półwyścigowych
| młodziży szkolnej odbył się między|
|uczniami z Królewca R. C., a ucz-;
jerez Grodna W. K. S., którzy w |
znakomitej formie, a po brawuro- |
|wym finiszu zapewnili sobie zwy-
cięstwo o kilkanaście centymetrów

przed Niemcami. Czas Grodna 3.15.
Czas R. C. Królewiec 3.15,2.

Wi czwórkach pówyścigowych o
. nagrodę Reissinga tor zjechała wal-

Najpiękniejsza walka odbyła się

na torze. Wrezultacie zwycięstwo
odniósł Równy z por, Bohdanowi-
czem w 9,33 s. pozoslawiając o 8
dł. za sobą Witraża i zdaleka Wo-
dza.

Gonitwa- szósta. Steeple-chase
Woropajewa o 500 zł. i nagrodę ho-
norową pik. Konstantego hr. Prze-
|ździeckiego na dystansie 3000 mtr.
z przeszkodami. Wyścig poprowa-
dził Pech pod por. Kybickim, odry-
wając się od wspózawodników. Ce-
lownik minął o niezliczoną ilość dłu
gości w 3 m. 33 s. przed Anna Belle
z p. Korytkowskim,

Por. Goszczyński, zwycięzca bie-
gu marsz. Piłsudskiego spadł i po-
ttukł się dotkliwie.

Po ukończonych zawodach, przy
dźwiękach hymnu narodowego i ian-
far przystąpiono do wręczania zwy-
cięskim jeźdzcom nagród honoro-
wych.

Nagrodę ma'sz. Piłsudskieżo w
postaci masywnego puharu bronzo-
wego por. 5 Dak. . Goszczyńskiemu
wręczyi | dowcdca brygady gen,
Przewiocki. Za bieg na przełaj im.
4 p. ul. krysztalową okutą srebrem
popielnicę wręczył dow. 4 p. uł. płk.
Schweizer zwycięzcom por. Poziom-
skiemu z 3 p. Strz. Kon. i por, Ło-

pianowskiemu > 1 p. ut. Krech, Na-
grodę za Steeple-chase im, płk. wo-:
jewody Beliny-Pražmowskiego wrę-
czył por. Gromnickiemu z 15 p. uł.
woj. wil. p. Jaszczołt, Nagrodę za

bieg naprzełaj maj. Obodowice w

postaci pudła ze srebrem stołowem
por. Żelewskiemu, z 8 p. uł. dorę-

czyła p. Krystyna Bohdanowiczów-
na. Następnie w imieniu gen. Or-
licz-Dreszera gen. Przewłocki wrę-
czył czarę kryształową por. Bohda-
nowiczowi z 4 p. uł, za zwycięstwo

w biegu naprzełaj, zaś płk. Konst.

hr. Przeždziecki piękny puhar krysz

tałowy okuty srebrem doręczył por.

cięzcy steeple-chase Woropajewa.
Wypłaty totalizatora następują-

ce:
W: gonitwie drugiej: zwyczajny

20.50, tranc.—7,— i 8,50. W gonitwie

czwartej: zwyczajny — 16—, franc.

—1,—i 1,7 jw gonitwie szóstej: zwy

Starterował, iak zwykle sprawnie
i zgodnością, bar. Kehli.

: Zastępca.

R. Polankówna mad „ Матостер.
Z obozu harcerskiego nad Naro-

czem otrzymujemy = następującą
wzmiankę:

Od 2-go b. m. bawi nad Naro-
czem sława sportu narciarskiego
Brońcia Staszel-Polankówna. Gosz-
czą ją u siebie jej dobre znajome har
cerki z Kalisza, obozujące we wsi
Kupie nad jeziorem. Brońcia znajdu-
je się w znakomitej formie, mając

poza sobą przeszło połowę drogi,
która ogółem wynosi przeszło 4 tys.
kilm., a trzeba zaznaczyć, że trasę
Wilno - Narocz przebyła w ciągu
jednegc dnia, mimo uciążliwej drogi.

Obozujące drużyny harcerskie
Wileńskie nad Nardczem, urządziły
Brońci przy ognisku Kaliszanek bar-
dzo miłą: owację, bawiąc ją ciekawe-
mi pokazamį i regjonalnemi piosen-
kami. Žr

| czasie 7.12. Drugie

między osadami wagi lekkiej. Po-
ziom był rzeczywiście wyrównany,
a na ostatnich metach A. Ž. S. po-
traioł dzięki ambitnej i rutynowanej
walce szlakowego D. Jasieńskiego
wywalczyć palmę pierwszeństwa.
Drugie miejsce zajęła osada W, K.
S. šmigiy. Trzecie zaš P. K. S. Wil-
no. Czas akademikėw 6.42. |
W jedynkach młodszych  trium-

fował młody, a obiecujący wioślarz
A. Z, $. Keppel, który klubowi
swemu przysporzył dużo cennych
punktów. Bieg wygrał Keppel w

miejsce zajął
niemiec z Rygi R. C. Hess, któ-
ry nie pokazał nic ciekawego.

"| Pietkiewicz z W. K, S. biegu nie u-
kończył, bo pękła mu na mecie dul-
ka u wiosła.

W. czwórkach półwyścigowych
pań mieliśmy jeszcze jeden walko-
= zakończony na korzyść W.

Mistrzostwo Wilna w biegu jedy-
nek rozegrało się między Witkow-
skim P. K. S., Slesickim Wisła i
Hessem Ryga. Szkoda wielka, że
wycofał się Keppel, który nieobec-
nością swoją osiabił zainteresowanie
walki. Była ona nadzwyczaj ostra.
Dwaj wioślarze Witkowski i Ślesic-
ki na mecie byli całkowicie wy-
czerpani. Zwyciężył Ślesicki z Wi-
sły 6.31,1 przeu Witkowskim P. K.
S. 6.31,4, Niemiec żadnej roli w bie-
żu nie odegrał, kończąc bieg o 6 —
10 łodzi za Witkowskim.

W. czwórkach nowicjuszy piękny
sukces odniosło Grodno, zwycięża-
jąc o 2 łodzie osadę W. K..$, Śmi-
giy. Czas Grodna 6.16,6. Na ostat-
nim miejscu Niemcy z Rygi R. C.

Bieg jedynek młodszych pań za-
kończył się sukcesem Honckiewi-
czówny W. K. W. 4.32 przed Jozaj-
tisówną W. K. $. Śmigły, która
przegrała tylko o jedną łódź.
Mistrzostwo czwórek pań walko*

werem zdobyła osada War. K. Wio-

ślarek.
W czwórkach półwyścigowych

nowicjuszy walka rozegrała się

między wioślarzami W. K. 5. Zwy-

ciężyła osada 3 Bat. Sap. :

Bieg jedynek nowicjuszy zakoń:

czył się ponowaym sukcesem sym-

patycznego Keppla z A. Z. S. Czas
1.54,9. O trzy łodzie Pietkiewicz
W. K. S. Śmigły. :
W biegu głównym czwórek o mii+

strzostwo Wilna walczyły trzy osa*
dy: W. K. S. Grodno, W. K, S, Śmi+

gły i P. K. S, Wilno. Dziwi nas bar+
dzo zachowanie się sportowe wio*

ślarzy U. S. Ryga, którzy zgłosili
się, przyjechali a udziału nie wzięli

i przytem nie podali żadnych abso-
lutnie motywów rezygnacji. W bie-

gu tym zwyciężyła doskonała osada
W. K. S. Grodno, która pokonała o
3 długości łodzi wioślarzy №. К. 5.
Śmigły, którzy jechali słabo, a na fi-
niszu byli zupełnie wyczerpani,

źle chwytając wodę. Czas mistrzów
6.21,7.

Ostatni bieg, bieg ósemek zakoń-
czył się walkowerem. Osada A.Z.S,

wileńskiego zdobyła punkty bez

walki, Szkoda, że formalności re-
gulaminowe nie pozwoliły na start

wioślarzom W. K. S$, którzy posia-

dają już własną łódź (druga ósemka
w. Wilnie).

Podane wyżej czasy nie są oczy

wiście ścisłe i miarodajne, bo w

wioślarce miarodajną jest kolejność
przybycia na metę.

Tor dla osai męskich wynosił

1750 mtr., a dle pań 1200 mtr., jak

również dla młodzieży szkolnej. |
W. punktacii ogólnej najwięcej

punktów zdobył W. K. $. Grodno—
69 pkt., 2) A. Z. S. — 445 pkt., 3)
WM. K. S. Śmigły — 23 pkt.

Miłą niespodzianką jest wysu-
nięcie się na czoło A. Z. S. przed
W. K. $., który rozporządza prze-
cież lepszemi warunkami pracy
sportowej.

Minusem regat jest brak moto-
[rówki i ciągłe zajeżdżanie toru
przez hultajsko wałęsające się po

jeziorze łodzie
Na zakończenie nadmieniamy,

że najlepszą formę wykazały w tym
roku osady Grodna, trenowane
przez znanego wioślarza z „04“ Z
Poznania, p. Tuliszkę. -
kiestry w sali Ligi Morskiej i Ko-
lonjalnej nagrody wręczył prezes P. Brońcia wzamian opowiedziała

wrażenia ze swych wyczynów nar-
ciarskich i że.swej obecnej podrėžu,  Z.T.W., p. Bojańczyk, gratulując wio

ślarzom pięknych sukcesów. |
: Jarwan.  
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J. Wieczerek W. K:

Przy niesprzyjającej pogodzie, ro-

zegranc na stadjonie

ne mistrzostwa Polski w konkuren-

cji panów.
| Deszcz i wiatr sprawiły, że wy-

niki osiągnięte naogół słabo.

Jedynie w biegu na 100 mtr. Tro-

janowski z Polonj; wyrównał rekord

Polski, Niespodzianką były również

dobre wyniki sprinterów Sokoła z
Leszna. | zak:

Przykrą niespodzianką było nie-

przybycie na stiat na 5 klm, Kuso-
cińskiego, który do tej konkurencji

był zgłoszony.

Wyniki techniczne:
110 m. z płotkami,  Przedbiegi:

I — 1) Twardowski (AZS W-wa)

16,4 sek., 2) Nowosielski (Pogoń Ka-

towice), 3) Oszast (Craca). Il przed-

bieg: 1) Wieczorek (WKS Wilno)

16,4 sek., 2) Sobil (Sląsk), 3) Pajsker
(Leg. W;-wa).

Tyczka—finał: 1) Sznajder (Po$g.

Katowice), 2) Kluk (Legja W-wa)), 3)

Morończyk. (Sok. Lwów) — wszyscy

miejskim w;
Poznaniu XV główne lekkoatletycz-|

| rek 15,6 s., 2)

S$. mistrzem Polski.
(Jagiel. Biełystok) 6.66 m., 6) Wie-

czorek( Wilno) 6.38 mtr.
Finał 110 m. płotki: i) Wieczo-

Nowosielski 15,8 s., 3)

Twardowski, 4) Oszast, 5) Sobik, 6)

Pajsker.
Finał 400 m.: 1) Biniakowski

'50.6 s., 2) Koźlicki 51 s., 3) Lesicki

4) Rzepuś, 5) Półjanek.
Dysk: 1) Siedlecki 44 m., 2) Hel-

jasz 43.81 m., 3) Kozłowski (Legja)

43.02 m., 4) Tilgner 38.29 ш., 5) Mil-
ler (AZS W-wa) 37.73 m., 6) Wieczo-

rek 36.58 m.
Finał 100 m.: 1) Trojanowski 10,7

sek., rekord Polski wyrównany, 2)

Szymański 11,1 s., 3) Jasiewicz, 4)

Czyż, 5) Łańcucuki, 6) Kožlicki,

Finał 800 m.: 1) Kucharski (Ja-

giel.) 1:59 s., - 2) Kuźmicki (W-wa)

2:09 s., 3) Kostrzewski (AZS W-wa),

4) Lesicki, 5) Sidorowicz, (AZS War-

szawa),
W>-waj.

3000 m. z przeszkodami: 1) Sol-

dak (Crac.) 10:16, sek., 2) Strzał-

kowski (Jagiel.) 3) Jurkowski (AZS trzej po 370 cmt.
400 mtr. I przedbieg: 1) Binia-

kowski (Warta), 2) Rzepus (Stadjon)
3) Kožlicki (AZS).

Il przedbieg: 1) Półjanek (Sok.
Leszno), 2) Lesicki (Warta), 3) Han-
ske (Pol. K.S. W-wa).

5000 mtr. 1) Fjałko (Crac.) 15:28

sek., 2) Duplick: (AZS W-wa) 15:33,8

sek., 3) Hartlik (Stadjon), 4) Janow-

ski (Warta), 5) Puchalski (Warsza-
wianka), 6) Noji (Sok. Pozn.).

Kula — 1) Heljasz (Warta 15,50
m., 2) Tilgner (Sok. Pozn.) 14.50 ш.,
3) Hoffman (Warta) 13.48 m., 4) Pa-
bisz (AZS W-wa) 13.41: m., 5) Sied

lecki (Leg. W-wa) 13.18 mtr., 6)

Wojtkiewicz (AZS W-wa) 13,15 m.
Skok w dal: 1) Hoffman (Warta)

6.97 m. rekord okręgowy pobity, 2)
Pławczyk (AZS W-wa) 6.95 m., 3)
Sikorski (Pol.) 6.83 m., 4) Twardow-
ski (AZS W-wa) 6.77 m., 5) Luckhaus

W-wa).
[W drugim dniu mistrzostw lek-

koatletycznych Polski ustalone zo-

stały następujące wyniki: skok

| wzwyż Pławczyk 183 cmtr., 2) Luk-

haus 180 cmtr. W: miocie zwyciężył

; Więckowski 38 mtr. 8 cmtr. Na 10

tysięcy metrów zwyciężył Fiałka 33

min, 11 sek, MW sztalecie 4x100
| mtr. A. Z. S, — 44,7 sek. W oszcze-

pie piękny wynik ustanowił Lokajski

62 mtr. 86 cmtr., 2) Turczyk—59.47,

3) Wojtkiewicz 57.97. Na 400 mtr.

przez płotki Kostrzewski 58,9 sek.

Trójskok Lukhaus 14 mtr, 96 cmtr.

Na 200 mtr. Biniakowski ustano-

wił nowy rekord Polski — 21,2 sek.
1500 mtr. wygrał Kucharski 4

min. 5,9 sek. Wi sztafecie 4400

mtr. zwyciężyła Narta 3.33,2.

W punktacji ogólnej 1) Warta

153, 2) A.Z.S. 140, 3) i 4) Cracovia i

6) Wróblewski (Polic. Rx

Tonka М. о.
Coraz częściej w kronice niesz-

częśliwych wypadków są notowane
tragiczne utonięcia młodych tury-

stów, którzy jeżdżąc kajakami po wo

dach naszych rzek i jezior przypła-

cają życiemi swoją wielką nieostroż-

ność,
Ostatnio podaliśmy wypadek, ja-

ki wydarzył się nad Naroczem, gdzie
mieszczą się aż dwa schroniska tu-
rystyczne.

Schroniska te posiadają sporo

łodzi wiosłowych i liczny tabor ka-
jalków, ale niestety nie słyszeliśmy,

żeby nad Naroczem istniała chociaż

jedna łódź motorawa, która w celach

bezpieczeństwa miałaby rzeczywiś-
cie bardzo poważne do rozwiązania
zadanie.

Śmiesznem jest doprawdy, jak to-
nącemu śpieszy z pomocą leniwa ża-
glówka, albo łódź pędzona siłą wio-

seł.

dzom szkolnem. że nie pomyślały o

tych rzeczach.
Uważamy, że motorówka powin-

na być koniecznie w ciągłem pogę-
;,towiu, bo inaczej nieszczęśliwe wy-
'padki stale będą się powtarzały. O-
czywiście, mie jest to rozwiązanie
całkowite sprawy, ale w każdym ra-
zie daje pewną gwarancję.

Jeżeli są pieniądze na urządzenie

schroniska, to powinny się znaleźć
również i na łódź motorową. Wiemy,
że motorówka kosztuje kilka tysięcy
zł., ale jest to wydatek niezbędnie
potrzebny.

Pisząc o wypadkach utonięć, cie-
kawi jesteśmy dlaczego to zezwala
się Ikajakom jeździć po całym jezio-
rze. Kajaki powinny trzymać się tyl-
ko brzegów. Nie chcemy przypusz-
czać, że młodzież w schronisku ku-
ratorjum  szkclnego pozostawiona
jest bez żadnej opieki sportowej.

Można kilka ostrzegawczych słów
powiedzieć również i pod adresem
Trok, gdzie odczuwa się też brak
szybkiej motorówki, bo ta, która jest
to „chodzi”* nieco szybciej od zwyk- Jagiellonia po 67 pkt.

Przed meczem ze Lwowem.
Został już ostatecznie  sfinalizo-

wany projekt rozegrania spotkania

międzymiastowego w lekkiejatlety-
ce między Lwowem a Wilnem,

Lwowianie nadesłali nam pisem-
ne zobowiązanie, że w roku 1935

przyjadą do nas na tych samych wa-

runkach.
Pierwszy więc mecz odbędzie się

wę Lwowie w nadchodzącą niedzie-

ę. į

Wilnianie wyjadą z Wilna we
czwartek wieczorem o godz. 18 min.

50, we Lwowie będą w piątek 13 b.

m. o godzinie 14, a więc będą mieli

sporo czasu na «dpoczynek.
Program meczu został ustalony

następująco: 1) skok o tyczce, 2) 100

POR LLL CAGZIE PYRAOOO

nowszy I największy przebój predukcji europelskie| p. t

TY KOCHANEK.
Ceny od 25 gr Dziś naj

„DZIESIĄ
Filn był wyświetlany w największych stollcach

d Nie zwracając na olbrzymie koszty sprowadzen'a tego

nara. filmu eeny nie pedwyższcne.

NOWA REWJA LIPIEC I SŁOWIKI. Program: „Lilje*

KINO-REWJA

„COLOSSEUM"

NOKI)

w

stój eyganów*, „
daj buzi na noc*

Program Nr. 6 Na scenie:
imponująca REWJA p. t:

roli
głównej

Na scenie:
Grzybowska | Trio Grey), „Taniec piratów"—Duet Ron-Velł, „Lopek na

CHAPLIN"—parodja W. Ron:Valt. Wesoła aktówka p. t.

„finał w wykonaniu cełego zespolu.

Ceny

«CAŁĄ PARĄ NAPRZOD».
Stenisław Gezdawa Gołębiowski, Marta Poplelawska | Seweryn ©rlicz.

«KOCHANKA z KABARETU >».górska. Nina Fedorówna,
Pikentna farsa,

która zgorszyła świętoszków p. t

|mtr., 3) 800 mtr., 4) pchnięcie kulą,

15) skok wzwyż, 6) 400 mtr., 7) bież

przez płotki 110 mtr., 8) rzut dy-

skiem, 9) skok wdal, 10) 300 mtr., 11)

oszczep, 12) sztafeta szwedzka (400

mitr. + 300 mtr. + 200 mtr. + 100

mtr.)
Ogėtem mamy więc 12 konkuren

cyj, które dla naszych zawodników

bywa moc młodzieży.
| - Nie wiemy, do kogo mamy w
„nym wypadku apelować, ale chyba
w pierwszym rzędzie do Ligi Mor-
skiej i Kolonjainej, która powinna
mieć w swej opiece całość życia
sportów wodnych.

Rok rocznie do kas Ligi płyną
hojne ofiary wilnian, (kwesty, zaba-

| wy i różne imprezy dochodowe dają
sporo gotówki, której Wilno nieste-

| ty nie może wyzyskać na swoje po-

są stosunkowo dobrze rozstawione. trzeby.

Do Lwowa pojedzie ogółem 10

ludzi, a więc kierownik drużyny p.

Kudukis, Wieczorek, Szczerbicki,

Zieniewicz, Fiedoruk, Sadowski,

Żardin, Żylewicz, Żyliński i  Kazi-
mierski.

Spodziewamy się, że wygrają wil

nianie.

Anny

i męski John Riemann.

zniżone: dzienne od 25 gr. wieczorowe od 35 gr.

Apelujemy więc do władz Ligi
Morskiej i Kolen., by zechciały za-
opiekować się temi kwestjami, a nie
wątpliwie przy dobrych chęciach a
życzliwem ustosunkowaniu się do bo
lączek sportu wodnego Wilna znajdą
się i pieniądze i właściwa, poważna
opieka. s ) '

świata z niebywałem powodzeniem

(groteska—J.
łos* monclogi, „Po-

„Słowiki”, „Dobranoc

Udział biorą: Nowozaangażowzny
duet baletowy Wąsowicz — Pod-

W rol. sł. ponętna
Charlotta Ander

 

Ewenement sezonu.

nego króla

w rolach głównych:
wiośniana pięknośćМЙ

Nid program:

Grzech MiłościDZIŚ. Wielki film
produkcji fran-
eusk'ej p. t.:

fllm. Najciekawsze arcydzieło genjal-

! reżyserów E. DUPONTA y

June Knight i
Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Ceny od 25 groszy.

K-pitalny

KORIETAORCHIDEA
c i kl.amiiton. "wartka akcja.

reź. genjalne-
ao ABLA
GANCEA.

(DZIENNIK MIEENSKI

Doprawdy, dziwić się trzebawła|

wych nad miastem przeciągnęła bu-

rza połączona z silną ulewą. W wie-

lu punktach miasta woda wdarła się
do sklepów, piwnic i suteryn. Tak

się działo przy ul: Jajkowej, Nie-
mieckiej i innych.

Ze wzgórz FAatokolskich spływa-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół chmurno z przejaśnienia-

mi w ciągu dnia. Zanikające deszcze
na wschodzie kraju. Lekkie
lenie. Słabe chwilami umiarkowane
wiatry północno-zachodnie.

DI2URY APTEK
Driś w mocy dyżurują następujące

<pteki
! Augustowskiego — ul. Mickiewicza
Nr. 10 (telef. 9-18), Jurkowskiej : Romec-
kiego — ul, Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
Nr. 2 (telef, 16 31, Erumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 ftelet. 3-29) i Rostkowskie-
įo — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
žo — ul. Wielks 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
Śnipiszek.

NEKROLOGJA.
— Ś. p. Kazimierz Poniatowski.

W. sobotę wieczorem zmarł w Wa-
szawie w mieszk. przy ul. Nowo-
gródzkiej 41 śp. Kazimierz Józef
Poniatowski, ojciec obecnego mini-
stra rolnictwa J. Poniatowskiego.

Śp. Kazimierz Poniatowski uro-
dził się na Wołyniu w r. 1854, długi
czas przed woiną mieszkał w Wil-
nie i brał żywy i gorący udział w
pracy narodowej. Był członkiem. Li-
gi Narodowej. Przed laty dwudzie-
stu kilku przeniósł się w Lubelskie, 

łej łodzi, a przecież w. Trokach prze-

da-

 

poświęcając się pracy na roli.
Ostatnie lata życia spędził zno-

wi w Wilnie, pomimo podeszłego
wieku żywo interesując się sprawa-
mi publicznemi.

Pogrzeb śp. K. Poniatowskiego
odbędzie się w Warszawie na Po-
wązkach w środę o 10 rano.

Cześć Jego pamięci!

) SPRAWY MIEJSKIE.
‚  —  Kanalizowanie Zwierzyńca.
Zarząd miasta przystąpił do skana-
lizowania Zwierzyńca. Jako pierw-
szy krok w realizacji tego programu

| rozpoczęto przed kilku dniami ro-
„boty kanalizacyjne na ul. Witoldo-
jwej. Jednocześnie przeprowadzone
będą takież roboty па ul. Tomasza
Zana i sąsiednich.

 

ociep-
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KRONIKA.
Skutki wczorajszej burzy.

Wczoraj w godzinach południo-|jące silne potoki wody zarauliły uli-
ce, skutkiem czego jeden z auto-
busów ugrzązł w warstwie błotai
mułu. Wezwano z garażów specjal-
ny autobus z lewarem, który po
półgodzinnej akcji ratunkowej wy-
zwolił uwięziony wóz.

—

| SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Za handel w niedziele. Orga-

na policyjne sporządziły wczoraj 10
protokułów za handel potajemny w
niedzielę.

Wszyscy winni ukarani zostaną
w drodze administracyjnej w trybie
doraźnym.

SPRAWY WOJSKOWE.
—Zasiłki dla rezerwistów. Refe-

nat wojskowy Zarządu. miejskiego
przystąpił już ćo wypłacania  zasił-
ków dla rezerwistów, którzy: odbyli
ostatnio ćwiczenia wojskowe. Za-
siłki wypłacane będą rezerwistom
mającym na utrzymaniu żonę, dzie-
ci względnie członków najbliższej
rodziny. Wobec znacznej paupery-

tów do zasiłków jest bardzo wielu.

ca roku w miarę zwalniania iezer-

wistów z ćwiczeń.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Dochód z kwesty, przeprowa-
dzonej w czasie uroczystości marjań-
skich. Jak obliczył Archidiecezjalny
Instytut Akcji Katolickiej, dochód
z kwesty, przeprowadzonej w czasie
uroczystości marjańskich, które się
odbyły w dniach 30 ub, m. i 1, 2, 3i
4 b. m. oraz z odczytów d-ra Skru-
dlika, wygłoszonych na wspomnia-
nych uroczystościach, — wyniósł
ponad 600 zł. Jest to suma brutto,
gdyż niesą jeszcze odliczone od niej
wydatki, związane z organizacją
odczytów. :

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Stan bezrobocia, Jak wyka-

zują dane statystyczne bezrobocie
w Wilnie w daiszym ciągu zmniej-
sza się nieco. W ciągu tygodnia u-
biegłego bezrobocie zmniejszyło się
zaledwie o 45 osób. Obecnie ogółem
Wilno liczy 4961 bezrobotnych, w
tem najwięcej robotników  fizycz-
nych  (niewykwalifikowanych) i
pracowników umysłowych.  Bezro-
bocie wśród fachowców jest stosun-
kowo mniej rażące.

 
 

zacji, 'w roku bieżącym  reflektan-,

Zasiłki wypłacane będą aż do kon-'

Garbarnia — Wisła 3:0.
Notujemy następujące wyniki

meczów piłkarskich o mistrzostwo
Ligi.

Garbarnia pokonała zdecydowa-
nie Wisłę 3:0, Cracovia zwyciężyła

Strzelca 7:0, Ruch wygrał z War-
szawianką 5:1, a Pogoń zdobyła

| dwa punkty w meczu z Polonią 3:1.
|. Prowadzi w dalszym ciągu rewe-
' lacyjnie Ruch.

Teatr | muzyka
== Miejski Teatr Letni w ogrodzie po:

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8.30 wiecz, po
raz ostalni ciekawa nowość literacka, a
mianowicie trzyaktowa sztuka N. Druckiej
„Zamknięte drzwi”, w której autorka poru-
sza problemy życia kresowej prowincji. W

roli głównej Z. Barwińska, artystka teatru

Katowickiego. Ceny propagandowe.
Jutro o godz. 8.30 wiecz. ,„Musisz się ze

mną ożenić”.

— Teatr muzyczny „Lutnia“ op. Boha-

terowie dziś ukaże się po raz ostatni po

cenach propagandowych. W roli głównej J.

Kulczycka.
Jutro słynna operetka Lehara „Paganini“,

odznaczająca się piękną muzyką oraz inte-

resującą treścią. Rolę tytułową odtwarza

znakomity artysta operowy Radzisław Pe-
ter. W roli księżnej Lukki świetna špie-

waczka Janina Kulczycka. W rolach głów-
nych Łasowska, Wyrwicz - Wichrowski i

Tatrzański. Opracowanie reżyserskie M.
Domosławskiego. Ceny letnie. Wycieczki i

akademicy korzystają z ulg biletowych.

Polskie Radjo Wilnc
Poniedziałek, 'nia 9 lipca 1934 r.

6.30: Pieśń. Muzyka poranna. Dzien.
poranny. Rozmaitości. 11,57: Czas, Hejnał.
Kom. meteor. 1210: Muzyka popularna
(płyty). Dzie» poł 13.05; Koncert. Wiad-
eksportowe. Giełda. rolnicza. 16.00: Muzy-
ka lekka. 17.00: Program dla dzieci, 17.15:
Koncert. 18.07: „Praktyki gospodarstwa do-
mowego" pog 18.15: Muzyka operetkowa
(płyty). 19.40. Muzyka (płyty). Wiad. sport.
Wilł „kom. sport. Myśli wybrane. 20.02.
„Dzieje papierosa" felj. _ 20,12: Koncert.
Dziennik wiezorny. Trąbka i capstrzyk z
Gdyni. Codzi-ny ode pow. 21.12: Koncert.
22.00: „Życie literackie Lwowa” felj, 22.15:
Kom. meteor. *

KRONIKA POLICYJNA.
— Tajemnicze zatrucie, Wczoraj do

szpitala Św. Jakóba pewien wojskowy przy-

wiózł K. Szczyglewską (Popławska 42) z

zawodu akuszerkę w stanie silnegi za-

trucia.

Szczyglewska odmówiła wyjaśnień.

Władze śledcze prowadzą dochodzenie

— Zapatrzył się. Gulbin Fr. (Garbarska
1), będąc na imprezie motocyklowej przy

ul. Mickiewicza, padł ofiarą kradzieży kie-

szonkowej. Skradziono mu z kieszeni ma-

rynarki 118 zł.

Ruch. wydawniczy.
Książeczka, godna polecenia.

Nakładem „Książnicy Marianum“ wy-

dano barwną książeczkę, zawierającą Kru-

cjatę modlitwy za Polskę. Książeczka jest

wydana starannie na dobrym papierze. Na

okładce wytłoczono niebieskim kolorem
koronę, promieniejącą dookoła gwiazdami.

W środku zaś znajduje się wizerunek Matki

Boskiej Ostrobramskiej, nadzwyczaj wy-

raźnie i bardzo przejrzyście skopjowany z

Cudownego Obrazu w kaplicy Ostrej Bramy.

Na treść. tej broszurki składają się

modlitwy, ujęte w formie litanji, a pošwię-

cone Polsce (Ojczyźnie oddzielna) i za Oj-
ca św. :

Broszurkę tę należy polecić wszystkim
katolikom. Е 4
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Posznkiwany Przedstawice
dla sprzedaży maszyn biurowych

m m. WILNO i Województwo

 

Stolarz
przyjmuje wszelkie ros
boty wchodzące w za*
kres stolarstwa jak rówe
nież reperacje į opako-

| wanie mebli. Wykonanie

О. ОЕ asšaiinskien.
736- 0

A AKAAAAUPRAAA TAI)

Magle

solidne, ceny niskie. ul,
Mickiewicza 24 m. 17,
J. Chmielewski. 812

Miody czlowiek Zz šre=
dniem wyksztalcenlem po

Wykwalifikowany
rolnik poszukuje posady
Rządcy lub. leśniczego.
referencje poważne, (l
Zamkowa 4m.7 grl
—-
Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
we zgłcszenie jakiejkol-

||wlek pracy lub zatru
dnienia, chocisżby ста-
soewego w Wilale | na
prowincji dla bezrobot-
ksz a członków.
głoszenia rzyjmuje

Rd "inistracja w aoc

do sprzedania. W. Pohue| szukuje posady bluro- ka Wilefskiago“. gr.

LETNISKO lanka 17 — 29. 827—2| we] lub Jakiej innej, mo- wych

z doskonałem całodzien- że być kelnerem (uawat ychowawczyni  zna-

nem utrzymaniem, w į į NikoŽa Ma = ada to>=

drowej lesistej miejsco- | świadectwa|referencje. y może się
zdrowej lesistej miejsco RÓŻNE | Łośkawezołokzenia kg zająć dzlećmi w wieku
wości. Komunikacja au-
tobusowa aż do miejsca.
Informacje: ul. Mickie-

  

1 dekorator,

rować do Adm. „Dz.
Wi“ pod „Potrzebujący

od 2 do 10 lat. (mie
szyć, rob gim. Poważne

. Тар!сег świadectwa | ref. wy: a*
wicza 35—1 od 4—6, przerabia otomany, ma- A. S : gr3 gania b. skro naala.
"Kupno ea, a: naa CORICE = ka 12 — 13 й. ой 1

klubowei Inne w zakres o5 a.

Е Sprzedaž tapicerstwa wchodzące Rządca - Ekonom z do- 2:2
amas»| wykonanie solidnezgwa:| Prem świadecrwem i u-| Inteligentna panienka

raneją po cenach najniż- kończoną Szkcłą Rólni-|pracowita, dobrze pl-

szych Bronifratelska 8

Nad program: Na żądanie m. 2. grz

czą poszukuje posad
dowiedz. osob. sg. i

śmienna, poszukuje ja-

Młoda inteligentna pan-
na poszukuje posady do
dzieci lub do ehorych
Jako. pielęgniarka Posla«
da referencje  Zgodzi
się na wyjazd—skromne
wymaganie Sw. Michal-
ski 6-5. ° 9га

<н
DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE

$ZAPROSZEGIA
; BROSZURY
* AFISZE
WYKONYWA

DRUKARNIA

L. TRIERZYŚSKIEG
%wostowa uł. Ar.1.

Telefon 12-44.

CERY BISKIE.
klejkoiwiek pracy odpo-

 

publiczności niesamowite,
porywające araydziełoELI

MIGNON G. EBERHART

Biała Papug
. 10)

a.
(Przekład autoryzowany zangielskiego).

Tak więc nie odwaga popchnęła mnie do szybkilej decyzji, aoba-

wa przed szaniażem. Zatrzymałem panią Lovschiem w drodze do łazienki.

— Nie, proszę pani, Wezwiemy policję i powiemy owszystkiem, o

mieczyku też. Niech go pani nie myje. Ja nie zabiłem. Pa się nieboję.

Przysianęła i popatrzyła na mnie z niedowierzaniem. Oczymiała

zielone, pruezroczyste, o kocim wyrazie. Zmierzyła mnie od stóp do głów.

Uśmiechnę!a się. Przystąpiła o krok bliżej. :

— Pan się nie boi? — zapytala miekko. — Pan Amerykanin? Pan

jest przystoiny: wyscki, wysportowany... Zgrabna głowa,oczy takie sta-

lowe, włosy takie blond... Widywałam Amerykanów. Rysy jak pod sznur:

brwi i nos pod linję, usta i broda pod drugą. Pan pewnie przywykł sta-

wiać na swojem i z mężczyznami, i z kobietami? :

—Pani bardzo łaskawa. Niech pani nie obmywa tego ostrza. Niech

idzie -adzwonić na policję. My tu zaczekamy. ё :

—O, nie — odparła, kierując się znów ku łazience. Chwyciłem ją

za rękę i p:zyciągnąłem do trupa. Mąż gapił się na nas w dalszym ciążu

osłupiałą twarzą. Gdym jej kazał położyćmieczyk napiersiach zabite-

go, nie protestowała i nie szamotała się, Puściłem ją dopiero, śdy zrobiła,

co chciałem. Źrenice jej migotały prawdziwie po kociemu. :

Nic mi nie powiedziała, tylko rzuciła mężowi wściekle pogardliwe

spojrzenie i mruknęła napozór spokojnie, że skoro ja sobie tego życzę,

mogę wezwać policję.

 

pani

2, FANTOWAS°
Groza. Napięcie. Sensacja. Ceny zniżone od 25 gr.
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Dobrze — odmruknął z ociąganiem gospodarz, którywyglądał

 * DrukarniaA. Zwierzyśskiego, Kila,

w pięknej miejscowości,
do sprzedania niedrogo
z.k Batorego 4. 810—0  

tak, jakby lonął myślami w ciemnej otchłani, — Niech i tak będzie.

Żona wzruszyła pogardliwie ramionami i nagl: wykrzyknęła:

— Ach, zapomnieliśmy o pastorze. Zeraz go :>rowadzę. Niech od-

mówi modlitwy za duszę tego człowieka. — I spo'kawszy się z moim

zdziwionyin wzrokiem, błysnęła djabelsko zieloneni źrenicami, — Ko-

miecznie musi się za niego pomodlić. Umarł nieszczęśliwy nagłą śmiercią,

a może za życia był bardzo złym człowiekiem. Kto to wie? Zresztą

zawsze legiej się pomodlić, Sm
Frersizle żółtego szala wionęły i zginęły w mroku korytarza. Wiatr

wzmógł się znowu. Stara budowla chrobotała jalk suche kości szkieletu,

Wydawało mi się, że śnię, że to, co się dzieje, jest złudną marą.

Rzeczywistość nie mogła być taka okropna. Zaczęło się od wycia wi-

chury, nie! od znalezienia trupa, nie! od zjawienia się Sue. Pomyślałem,

że zamknę oczy, potem otworzę, spojrzę na zegar na kominku, zobaczę

mieczyk w prawicy bronzowego jeźdzca, ii wszystko vkaże się złym snem.

Ale bronzowy mieczyk leżał we kwwi na piersiach trupa i ten trup
był rzeczywistością.

Gospudarz stał spokojnie obok mnie, patrząc również na zabitego.
Wydawał się mniej wystraszony, niż początkowo, ale za to głęboko za-
myślony i -afrasowany.

Zaczęłem myśleć o Sue Tally. Teraz dopiero opowieść jej wydała
mi się nieprawdopodobna, bardzo nieprawdopodobna Nie powiedziała mi,
dlaczego ją porwano, choć' musiała wiedzieć.  Niepowiedziała
dlaczego n.e chciała, albym szukał jej prześladowcy. Zobowiązała, żebym
nie mówił o jej przygodzie nikomu, zwłaszcza Lovschiemom, dając jedno
cześnie do zrozumienia, że jest z nimi w przyjaźni. To także było nie-
dorzeczne, że napastnik woził ją autem po okolicy, poto, żeby przywieźć

spowrotem przed hotel. Udając szczerość, nie powiedziała-mi nawet po-
łowy prawdy, a to, co powiedziała, nie wytrzymywało krytyki,

 zOCL aro sak V CU
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wiedniej, w mieście Zam-
kowa 18—17 Karczew:
ska. gr2

do 7 p. p. ul Ludwisar-
ska 1 m. 20 Bar Świą-
tkowskiej. gro    =

Tak to wyglądało w świetle zdroweśo rozsądku.
Najd/iwniejsze było to, żem jej początkowo uwierzył, ale taka była

urocza w swietle kominka, w aksamicie i czerwonych pantofelkach ze
srebrnemi obcasikami, w koronie jasnych włosów, ozłoconych blaskiem
ognia... Widziałem jak na jawie jej śliczne rączki i ciemne, magnetyczne
oczy. į {E.

letai
Oczy, oczy.., ale co z kiuczem! O! da Keliai Posžaik sis) „0klucz

którego nie było na haku. Do stu djabłów! Podczas, gdy ja okala klu-
cza, tu zamordowano człowieka. Sue czekała w moim pokoju, bawiąc
się wyjętym z zegara mieczykiem, o którym powiedziała, že jest ostry
jak sztylet, Widziałem jak wybiegła na korytarz. Drzwi były otwarte, ona
awe a mieczyk został w sercu zabitego człowieka.

; mieszne, alem jej jeszcze wierzył, Czyż ten okropny nieboszcz
nie EJej ścigać, nie NE jej rozwi w trakcie mojej ae:
onabroniąc 'Się, nie mogła go zabić tym oto mieczykiem? W. i -
padku byłaby usprawiedliwiona. > ° =

„ Robio mi się mdło. Wiatr jęczał jak potępieniec, Trup chwial
niedbale g'ową, ziejąc śmiercią z rozwartych oczu i rozdziawionych ust.

- Chciaiem coś powiedzieć do Lovschiema, żeby wstrząsnąć upiorną
ciszą kory'arza, przerwaną jedynie skrzypieniem okiennic i wyciem wi-
chury, kiedy z mroku wyłonił się żółty szal jego żony, a za szalem czar-
my surdut. Dostrzegłem kątem oka, że gospodarz otarł pot z czoła. I jemu
pig” OE.

. ospodyni podprowadziia pastora do trupa, my zaś odsunęliśm
się nabok. W, smudze światła błysnęła ruda broda. Pastor yk e
nadzabitym, tak jakpoprzednio my wszyscy. Wydawał się oszołomiony,
tak jakby nie rozumiał, czego od niego chcą. Jednakże padł na kolana
i wydobyi krzyż,

(d. c. n.)

OdgowiedzialnyRedaktor STANISŁAJIJAKITOBNCA |
—
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ESY-FLORESY

Dziś i 30 lat temu...
Więcej, jak trzydzieści lat nie

była pani Klementyna w Warsza-
wie, kiedy więc w tym roku za-
bawiła tam cały tydzień, miała
po powrocie do rodzinnego mia-

steczka Powiekowa wiele do opo-
wiadania:

— Rozrosła się, mówię wam,
moi drodzy, ta Warszawa tak, że

strach! Elektrycznym tramwajem
jechałam całe pół godziny, i jesz-
cze do końca nie dojechałam!
— Na Filtrową ulicę do sio-

strzenicy miałam jechać, to się
bałam sama па takie pustkowie,
a tu patrzękomienica przy ka-
mienicy stoi!
— Wieczorami jasno, aż oczy

bolą! Nawet na bocznych ulicach
elęktryka!
— Po deszczu żaraz po ulicy

można chodzić, bo błota niema,
tylko bruki! A trotuary gładziu-

siefikie, jak 12posadzka!

-— A'co narodu! Aż dziwno, co
tyle ludzi naraz w tej Warszawie
"robi? °
— W kawiarni byłam takiej

dużej, jak bez mała cały ogród
naszego pana burmistrza!

— Samochodów więcej jeździ,
jak u nas furmanek na odpuście!
A prędko, prędko latają, aż strach

po ulicy chodzić!
— A publika elegancka bar-

, dzo! Wszyscy chodzą wystrojeni,
czy święto, czy nie!
— No! No! — dziwili się słu-

chający panią  Klementynę po-
kwikowanie — Tak! Warszawa,
to wielkie miasto! Gdzie nasze-
mu miasteczku do tego! Ani się
równać! Ale mówią ludzie, że w
tej Warszawie takie zepsucie, ta-
ki upadek obyczajów! Czy to
prawda?
— Et! Nabajdurzył wam ktoś!
— oburzyła się pani Klementy-

na — Dužė lepsze teraz obyczaje
w Warszawie, jak temu trzydzie-
Ści lat, kiedy tam ostatni raz by-
łam. Wtedy, to mnie ciągle roz-
maici panowie na ulicy — тасте-

„ piali. A teraz, proszę mi wierzyć:
ani jeden! Ani jeden! — powtó-
rzyła pani Klementyna. — Czy

  

„ Taniurlop
— Dokąd się pan wybierą na

ariop? by

SĘ Chcęwyjechać nad morze.
— To będzie kosztowało masę

pieniędzy!

— Nie nie będzie kosztowało.
— Niemożliwe!

*—* Zą chcenie nic się nie pła-
Si.

Posłuszne dzieci

Dwaj raalcy kąpią się w rzece.
*-— Brrt — szczęka zębami je-

den z nich — Zimno!
- Garopnie zimno! — .

dza dnigi. -
jek Gdyby nam byli rodzice 2)

; zabtonili, to by wogóle

było "za zimno, żeby siękąpać!

a Krewny
—Kto to jest, ten wysoki sza-

1 tn, z:Ktėrym byleš wczoraj уу те-

Stauracji.
ax Tó "mój krewny

żeństwo.
3%Przez małżeństwo? Przecie

$ kawalerem! :
— Przez małżeństwo moich ro-

  

przez mał- _ dziców?/To mój brat.

WIECZÓR WARSZAWSKI

WIECZOREK
 

Ostrożny
Do kawiarni wchodzi pan Narcy |

ziński. Podbiega doń, z oznakami
radości na twarzy, jego znajomy,

pan Sałaciński i woła:
— Jakże się cieszę, ' że

spotykam! 3

— Niema czego, niemazupelnie
czego — zimno odpowiada Narcy-
ziński, — Dziś słowo honoru, że
mam tylko dwa złote i te są mi
samemu potrzebne!

Sumienny

sublokator
Spotykam Kajtusińskiego:
— Idę podać ogłoszenie! —'po-

wiada mi. — Chcę kupić sto zdro-
wych, rosłych pluskiew.

— (o? Pluskiew? Na co ci plu-
skwy? Doświadczenia naukowe bę
dziesz robił, czy co?

— Jakie
Pokłóciłem się z gospodynią od
której wynajmuję pokój. Muszę
się wyprowadzić! A ona nalega,
żebym zostawił pokój w takim sta

nie, w jakim go wynająiem!

Mało używane

parówki
Pociąg żatrzymuje się na stacji

dziesięć minut. Jakiś pasażer od-
zywa się:

— Tak bym chciał zjeść paró-
wek! Ale boję się wyjść, żeby nie
zostawiać rzeczy w wagonie bcz
opieki...

* — Ja panu przyniosę parówek!

— ofiaruje się jakiś usłużny chło

piec spośród pasażerów. — Niech

pan da pieniądze...

Po otrzymaniu pieniędzy na pa

rówki chłopiec idzie do bufetu,

wraca przed samem ruszeniem po
ciągu i przynosi kilka parówek.

Pasażerowi wydaje się, że jest

ich zamało:

— Jakoś mało przyniosłeś?
— Co? oburzasię chłopiec. —

Pan mnie podejrzewa” Ja jestem
biedny, ale „uczeiwy!* Моке przy

siądz, żem ani jednej parówki nie,

zjadł. Najwyżejjetrochę: e:
łem... vai 1

Ciężka аана
— Mój mąż pooperacji„ślepej,

kiszki stracił pięć kilo want“

— No, moja pani! Ktoby przy-

puszczał, że taka marna kiszka ty

Te waży?

Uwažny RA:A
—Ale ten Kapuściński słucha

z przejęciem wszystkiego, co ty
mówisz. Wprost nie odrywa wzro

ku od twoich ust! |

— Bo on mi pożyczył dziesięć
złotych na hipotekę moich złotych
zębów...

Zabawa na dobie
Dzieci bawią się. Antoś, Jaś i

Zosia coś robią w jednympokoju,

a Staś samotnie czekaw drugim.

— W co się bawicie dzieci? —-

 

pyta ktoś ze starszych.
— W sklep. Antoś jest kūpuja-

cym, Jaś kupcem a Zosia kasjer-

ką.
— A dlaczego Staśnie bawi się

razem?
— On czeka. Przyjdzie: dopie-

ro później. On jest komovmkiem.

 

— Ach! Jak m to cieszy, że pan taki wzruszony.....

  

„77 Bo jak panigzwonila, to že to inkasent 7 elek-myślałem.
į “„Le rirė“).

pana.

tam došwiadezenia!

| Nie udało się
Spotykają się dwaj studenci:
— (Coś taki zmartwiony?

= Mam pecha!
| — Co się stało?

-—- Pisałem do ojca z prośbą, że

by mi przysłał pieniędzy na zapła

cęnie krawca. Wyobraź sobie, że

ojciec przysłał mi zamiast gotów-
ki zapłacony rachunek!

Sposób:

Państwo SADÓW przygrywa-
ją sobie na gramósonie. Jest

późna noc. W tem do drzwi wej-
ściowych ktoś. dzwoni. Przyszedł
synek sąsiadów i prosi:

— Mamusia przyszła,  czyby:
państwo nić byli łaskawi poży-
czyć gramofonu?.
— (o? O tejporze:chce mamu-

sia grać?
—Nie. Spać!

Na Kercelaku
— Nie chcę tego parasola!

„r, Dlaczego?

— Bo w nim jest dziura.
— To. umyślnie: żeby było

można zobaczyć, kiedy deszcz
przestaje padać:

Stać ich!
Państwo Nowobogacey

jęli mieszkanie. Znajomy
je:
— A łazienkę państwo macie?
— Łazienkę? Po co? Czy nas

nie stać co rok na wyjazd nad
morze?

Pytanie Wacusia
Mały Wacuś zarzuca ojca py*

taniami:
— Czy to prawda, tatusiu, że

ludzie pochodzą od małp?

— Prawda!
— A który człowiek pierwszy

zauważył, że już nie jest małpą?

Odciął się
Pan Kropka sprzecza się ze

swym przyjacielem, panem. Prze-
cinkiem:
2” zawsze cię miałem za idjo-

zapytu-

 

   
"A ja — odpowiada pan Prze

ek — miałem cię za mądrego ‹ człowieka. Okazuje się, żeśmy się

obaj mylili!aj

Dawni mężczyźni

! Pani Kunegunda byla w kinie

na historycznym obrazie. Wraca
'do domu i rodzina ją pyta:
— Jak się babci podobało w

kinie?.- .
—Bardzo! Nigdy nie myśla-

łam, że przed trzystu, laty byli

tacy ładni mężczyźni!
, -

Krótkie

opowiadanie

Nauczyciel kazał uczniom na-|

pisać opowiadanie krótkie, skła-

dające się ze stu słów najwyżej.
Karolek pisze tak:

„Byłem wczoraj na spacerze z

wujkiem. Wujek:poślizenął” się,

upadł i"rozdarł sobie spodnie.

Resztę słów, do stu, powiedział

wtedy wujek, ale to są same nie-

| przyzwoite słowa i ja ich nie mo-

tę napisać".

Duże wymagania
Pani Wala ma cokolwiek zadu-

ży biust, jak na dzisiejsze wyma-

ganie..„mody. Niedawno paniWa»

la byłau fotografa, Po. otrzyma-
niu. zdjęcia prosi:

„.s= Proszę: mi ło zdjęcie

większyć. Ale nie całe...
— Jakto nie całe?.— pyta zdzi

wiony fotograf. |

-— Tak, żeby wszystko powięk-

szyć, ale. biust zostawić w tym

formacie, jak jest teraz...

W. kawiarni
— Z czego żyje ten Iksiński?
— Z braku dowodów.

Žž polecenia
Do mieszkania pana Fajtalskie

go przychodzi jakiś nie wyraźny

typi oświadcze:

po-

życzkę dwudziestu złotych. Z po-

lecenia pana Pypcińskiego!

— Ja nie znam żadnego pana
Pypcińskiego!
— Nie zna pan? — mówi nie-

stropiony, tem typ. — To ja go
panu jutro przedstawię! 

wyna- |.

-— Przychodzę do pana po po-,

“ р

Rozmówka

Dwaj panowie pokłucili się. Pa
da słowo:
— Osioł!
— Kto?
— Co pan się ciska! Nie o pa-

nu mówię! Czy tylko jeden osioł
jest na świecie!

Dobry pasażer
— W wydziale informacji na

dworcu kolejowym czeka długa
kolejka interesantów. Przed urzę
dującym 'kolejarzem stoi jakiś
pan i zapytuje:
— Kiedy odchodzi pośpieszny

do Katowic? Czy przez Katowice

można jechać do Torunia i jak?
"ie kosztuje bilet do Mławy? Czy

pociąg pospieszny zatrzymuje się
w Piastowie? Ile kilo można dać
na bagaż?
Urzędnik, zasypany pytaniami,

szuka w rozkładzie jazdy, oblicza
koszt biletu, w kóńcu zapytuje:

— А dokąd właściwie  szano-
wny pan jedzie?

— Ja?
— Tak, pan.
— Ja nie jadę wogóle nigdzie..
— Więc po co panu te infor-

" macje?

— (Czekam tu na kogoś.i tak
mi nudno...

Egzamin szoferski
Śliczna pani Hela postanowi-

ła nauczyć się prowadżenia sa-
mochodu. Pilnie uczęszczała *na

specjalne kursy. Po przesłucha-
niu kursów i po ćwiczeniach prak
tycznych stanęła do egzaminu.
Znajomi zapytują:
— No i cóż? Zdała pani egza-

min szoferski?
— Teoretyczny zdalam dobrze.

A co do praktycznego, to jeszcze
nie mam odpowiedzi.
— Dlaczego?
— Bo mój egzaminator jesz-

szedł ze szpitala. ;

Cygaro i króliki

ciwnikiem palenia.

— Palenie, to strasznie szkod-
liwy nałóg — mówi kiedyś w to-
warzystwie. — W jednym cyga-
rze jest tyle nikotyny, że to wy
starczy, aby zabić siedem  króli-
ków! i
— A jak siedem królików, mo-

że palić jedno cygaro? — zapy-

tuje ktoś. i

Kolzks,

Lipcowa, pogodna noc. Niebo
skrzy się od gwiazd. W parku
spaceruje on i ona. On jest na-
strojony poetycznie:'

— Kochana — mėwi— Miliar
dyAA pątrzą teraz na nas!

- Ach! — odpowiada ona —
A ja zapomniałam się upudro-

wać! ‚

Do twarzy З

Do, sklepu z kónfekcją  dam-
ską wchodzi bardzo tęga pani i
zwraca się do ekspedjentki:

— Chciałabym zobaczyć kost-.
jum kąpielowy, w którym było by
mi do twarzy.
— Ла też! — odpowiada eks-

pedjentka.

„Hełm*
Do przedziału trzeciej klasy po

ciągu podmiejskiego siada na ja
kiejś stacyjce pani, prowadząca
za rączkę jakieś dziwne stworze-

nie, które ma całe ciało małego
chłopczyka, a zamiast głowywiel
ki zwój gazet... |

Wszyscy pasażerowie są zain-

trygowani. Wreszcie ktoś ośmie-
lasię spytać: |

-- Przepraszam panią... Co to
jest? Co się pani synkowi stało?

— Ach! — odpowiada pani —
To bardzo przykra historja. Mój
synek, urwis z pod ciemnej gwia-
zdy, bawił się z kolegami w woj-
sko. Na śmietniku znalazł wyrzu-
cone przez kogoś emaljowane że-

lazne naczynie z uszkiem... Wło-
żył je na głowę, niby to hełm..
bojowy. Drugi malec uderzył go
po tym „helmie“ kijem. Naczy-
nie weszło wtedy aż na szyję,
cała głowa wgłębiłą się wewnątrz
i teraz wiozę smarkacza da War-

szawy, żeby mu to jakiś Ślusarz

rozpruł, bo inaczej nie można zdjąć!

cze od czasu egzaminu- nie wy-j-

„ Doktór Zołądkiewicz jest prze- |.

ia
wystarczy
na 2-krotnė

 

   

Trudność
W zacisznej alejce parku Pa-

derewskiego siedzi młodzieniec i

panna.
Młodzieniec wzdycha i mówi:

— 0 jakże chciałbym paść. te-
razprzed panią na kolana i wy-

znać jej moją miłość! Niestety,
bojęsię...
— Czego?
— Żeby mi spodnie nie pękły,

bo mam ciasne...

Rajskie zycie

— Co u pana słuchać?
— żyję teraz, jak w raju!

'— To powinszować!
— Niema tak bardzo czego:

jestem goły i lada dzień mnie wy
gonią z mieszkania..

Małśeńskie, t
Žona przemawia:

„nisporożumiicnię.

 —zd ma nieznośny! Do gro-
bu mniewpędzaszi Pamiętaj, że
takiej, drugiej żony jak ja, nie

znajdziesz!
— Doskonale! Przynajmniej

to mnie pociesza!

Czyste nakrycie

" Pan Kropka jest na proszonym
obiedzie. Siadając do stołu, bie-
rze nóż i widelec i wyciera sta-
rannie w serwetkę.

— Co pan robi? — oburza się
gospodyni — Przecie nakrycia są

czyściuteńkie! A przytem brudzi
pan serwetkę!

„Sumienny pacj ent
Spotykam Popijalskiego. Led-

wie go poznałem, tak utył!
— Co pan takutył?
'— Bo jem dziesięć obiadów

dziennie.
— Dlaczego?

— Doktėr "mi. pozwolił pić
wódkę, tyIko dwa kfeliszki =
obiadem!

umycie głowy

Pociecha Šias!
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Cena Shampoonu |
Elida została tak

obniżona, że każ-
dy może korzystać
z tego najdosko-
nalszego środka
dopielęgnacjiwło
sów. Pamiętajcie
o tem przy następ-
nem myciu głowy.

SHAMPOO ELIDA

KAMILLOFLOR

   

Na całe życie
Panna Zuzia wychodzi zamąž

za bogatego staruszka:

— Jak możesz wiązać się na

całe życie z takim starym pierni-

kiem! — dziwi się jej przyjaciół:
ka. 4

— Na całe życie? Tak, ale nie
moje, tylko jego! \

Nawažniejsza
przyczyna

— Dlaczego powieści kryminał
ne piszą tylko mężczyźni2 О

— Bo żadna kobieta nie potra-
|fiła by do końca Powieści utrzy-
mač w tajemničy rozwiązanie in-
trygi!

Seista“ odpowiwiedž
Pdni wehodzi do kuchmi: Ža-

staje” SMZĄCH przy czytaniu
książki. Zapytuje: _.

— (o to Marysia czyta? Kto
to napisał? "

— Kiedy to proszę pani nikt
nie napisał. To nie pisane, tylke
drukowane.

Strata
Po zamknięciu - swych | skle

pów kilku okolicznych kuców że
brało się w małej kawiarence ł
narzekają. ъ

— Oj czasy, czasy! Wszystko
tanieje, ledwie się. coś kupi, już
się na tem traci!

— Racja! — powiadą, jakiś
przysłuchujący się rozmowie
nieznajomy. — Ja, naprzykład,
wczoraj kupiłem eoś za dwadzie-
ścia pięć złotych, a dziś Bym-24
to nie dostał i dwudziestu m"
groszy! |

— Niemożliwe!

— Upewniam panów. Fisiak
Oto ten przedmiot! — i niezna-
jomy pokazuje towarzystwu...Z0-
żyty bilet kolejowy! A
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WIECZÓR WARSZAWSKI

Kult siły i zręczności kwitł od najdawniejszych czasów
Utarło się mniemanie, że re-

kordy siły i sprawności są wy-
łączną cechą starożytnej Grecji i
wieku 20-go, kiedy sport wy-
bujał tak wysoko i kiedy ogarnął
całą przedewszystkiem młodzież.
Kult siły, wytrzymałości i spraw-
ności zawsze był przedmiotem po
dziwu i naśladowania, a nawet
odległe bardzo od nas czasy ry-
cerskie nie były wolne od rekor-
domanji i światowej sławy ów-
czesnych  rekordzistów. A cho-
ciaż nie nazywano ich tak, tem
niemniej nazwiska ich były na
ustach wszystkich i przeszły do
historji, uwiecznione w starych
kronikach, co już jest najlepszym
dowodem kultu dla sprawności
cielesnej. ;

Rzecz prosta najbardziej inte-
resują nas starožytni rekordzišci
polscy, a należy wziąć pod uwa-
zę, że przeciętny wzrost polaków
w Polsce  przedrozbiorowej był
niższy, co zresztą wykazują sta
re zbroje rycerskie, od  dzisiej-
szego wzrostu klas zamożniej-
szych, a mniejwięcej równy dzi-
siejszemu przeciętnemu wzrosto-

«wi naszego ludu  wiejskie-
go. Nie przeszkadzało to
jednak, że rycerstwo w starej
Polsce posiadało znacznie więk-
szą siłę muskułów i znacznie by-
ło wytrwalsze. Było to wynikiem
mniejszych wygód, a większych
trudów i znojów, częstszego prze-
bywania na otwartem powietrzu
i zupełnie innego pokarmu. Czę-
ste dźwiganie ciężkiej zbroi, szer
mierka, gonitwy, zabawy łowiec-
kie, podróżne konno, wreszcie bi-
twy trwające często parę dni bez
snu, wszystko to hartowało wolę
i mięśnie, nie sprzyjało jednak
wzrostowi.

Mimo to, niektórzy sławni ry-
cerze polscy dokonywali sztuk,
'wobec których nasi ciężcy i lekko
atleci upadliby z wysiłku. Oto kil
ka przykładów  zanotowanych
przez stare polskie kroniki:

W XIV wieku słynny był syn
wojewody mazowieckiego, woje-
wodzie Stanisław Ciołek, / który
chłopcem jeszcze będąc dwóch
zbrojnych mężów chwytał ńa kar
ku za kolczugi i tłukł jednym o
drugiego. Dzwon spuszczony z
wieży kościoła marjackiego w
Krakowie chwycił za ucha i za-
niósł sam na szczyt wieży. Gruby
miecz lub ciężką szablę skręcał
w wieku dojrzałym, jak powróz
w trąbkę. Wróciwszy kiedyś z ło-
wów, chcąc zażyć łaźni zastał
tam służbę. Rozłoszczony chwycił
cały budynek i odkrył nagich ką-
piących się. W ręku ściskał gałę-
zie drzew tak silnie, że sok wy-
tryskał. Kuszę naciągał bez lewa
ra, a podkowy rozciągał lub łamał
dziesiątkami pod rząd. Oznaczyw
szy szablą małe koło wokół siebie  na ziemi nie dał się z niego wy-

NOWELA SWIĄTECZNA

ciągnąć przy pomócy sznura na-
wet 12 ludziom. Kiedy Kazimierz

Wielki jako fenomen wziął
go z sobą do Pragi czeskiej i na-
mówił do zaapsów atletycznych z
największym siłaczem na dworze
czeskim. Cjołek ścisnął czecha
tak silnie, że ten skonał na miej-
scu. Wojewodzie Ciołek wysłany
w 1356 r. przeciw tatarom zginął
bohaterską Śmiercią. Wokół nie-
go leżało 58 tatarów ściętych
przed tem mieczem z jego ręki.

Równie słynnym był za czasów
Aleksandra Jagiellończyka i Zyg-
munta I, dworzanin Wojciech
Brudzyński, który, według świa-
dectwa .kronikarzy Marcina Biel-
skiego i Bartosza Paprockiego,
mógł udźwignąć na swych bar:
kach sześciu rycerzy w pełnych
zbrojach, a siedząc na koniu,
gdy chwycił się rękami belki w
bramie wjazdowej, konia swego
w górę nogami unosił. Tę samą
sztukę pokazywał marszałek wiel-
ki litewski, za czasów Zygmunta
Augusta, Wiesiołowski, sławny
i z tego powodu, że wozy dwu-
konne w pełnym biegu chwyciw-
szy rękami tylne koła zatrzymał.
On to uratował życie królowi
osadzając oszczepem żubra, któ-
ry zaatakował króla na polowa-
niu. Nietylko szlachta i magnaci
odznaczali się wielką siłą. Król
Zygmunt I żelazne podkowy ła-
mał, postronki dla byków rwał
jak nici, napinał kuszę bez lewa-
ra, a talję 52 kart rozrywał w rę-
kach, jak kartkę papieru. August
II Sas, zwany Mocnym za jednym
zamachem ścinał mieczem głowę
bykowi. Niemiłej pamięci ten nie-
miec, tak zasmakował w rzeźni-
czem tem zajęciu, że popisywał
się niem przed carem Piotrem I
na zjeździe w Rawie Ruskiej.
Równie silny, jak Zygmunt I,
był ostatni książę mazowiecki,
Janusz II-gi. Łamał podkowy, jak
patyki. Wogóle w dawnej Polsce

|łamanie podków w rękach było
pewną miarą siły, która budziła
podziw i pasowała"na rekordzi-
stę, a należy dodąć,: że był to
„sport“ powšžechny i wielu by:
ło takich „rekordżistów', Kaszte-
lan zakroczymski za Zygmunta
Augusta, Stanisław Radzimiński,
według Bartosza Paprockiego,
który znał go osobiście, najtęż-
szego chłopa bujał na dłoni a
rozhukanego konia, okiełznał trzy
mając za uszy. Po takiem po-
skromiemiu 'rumak uszy miał
przęz parę dni spuchnięte. Mar-
cin/Brzózowski z Brzozowa w zie-
mi Gostyńskiej, rówieśnik Radzi-
A. zwany  Kapturem,

wziąwszy beczkę z piwem na ra-
mię swobodnie tańczyłz nią wo-
kół stołu.

Dziś mówi się o tęgiej głowie,
gdy kto pije dużo, a jest trzeźwy,
ale Wojciech Chodzicki szlachcic

Mania przešladowcza
Doktó* Celiński skończył przyjmo-

wać pacjentów i zamierzał wziąć się

do pracy nad swoją nową książką o
chorobach nerwowych, kiedy weszła
służąca i oddała mu list zaadresowa-
ny drżącem i nierównem pismem.

Lekarz pośpiesznie rozerwał koper-
tę; w kilku słowach  zdradzających
silne zdenerwowanie przyjaciela jego,
RomanZalicki prosił go o przybycie
niezwłocznie do niego.

Celiński zamknął rękopis, powstał
i powiedział do służącej, że prawdo-
podobnie nie będzie na kolacji, opu-
ścił mieszkanie z tym pospiesznym au-

tomatyzmem lekarza, przyžwyczajo-
nego do częstych i nagłych wezwań
do chorych.

Jadąc do Zalickiego, dr. Celiński
myślał o swoim przyjacielu, starając

się odgadnąć przyczynę aż nadto wi-
docznego w liście zdenerwowania.

Pomimo-sześćdziesięciu lat, Zalic-
ki cieszył się dobrem zdrowiem, całe
życie przeżywszy w dostatkach, po-
siadał bowiem znaczny majątek po-
większony jeszcze  posagiem żony.
Córkę wydał za bogatego przemy-
słowca i spodziewał się wkrótce zo-

stać dziadkiem. Cóż mogło zajść i
zmienić nieoczekiwanie pomyślny i
beztroski bieg jego życia.

Zaniepokojony nieco tą niewytłuma
czoną zagadką, dr. Celiński energicz-

mie nacisnął dzwonek elektryczny przy
które otwo-  

rzył mu natychmiast stary Michał, od
dwudziestu ląt służący u Zalickich.
— Jak zdrowie pana? — zapytał

lekarz.

Michał pómógł Celińskierhu zdjąć
palto i rzekł z wyraźną Ves w gło-
sie:
— Od powrotu z Marynówki pan

niby nie chory, ale jakoś nie  do-

brze...
— Czy pani jest?
— Nie. Obie z młodszą panią są w

Zakopanem.
— A kiedy pan powrócił z Mary-

nówki?
— Wczoraj.
— Czy pan leży?
— Nie, nie chce leżeć, ale nic nie

18% :

To mówiąc Michał otworzył drzwi
do bibljoteki, w której Zalicki, zasu-
nięty w głębokim fotelu,czekał na
przybycie lekarza. !

Celiński spojrzał bystro na swego
przyjaciela; twarz tego ostatniego wy
rażała istotnie silne podniecenie, żół-
ta cera, błyszczące gorączkowo oczy
i nieogolona broda min: go do

niepo*“ania,

— Siadaj mój drogi — rzekł do
Celińst'=vo ściskając mu rękę w roz-
palonych dłoniach — czekam na cie-
bie z niecierpliwością, chcę ciebie pro
sić o rozjaśnienie dręczących mnie
wąjpliwości.

— O co codzi? — žapytai lekarz

z Kaliskiego za Zygmunta Augu-
sta po pijanemu głową wybijał
najcięższe bramy z zawias i na-
wet guzów nie miał. Mocna gło*
wa.

Teodor Lacki, znakomity dwo-
rzanin z czasów Batoregoi Zyg-
munta III-go, bawiąc w Wenecji
chwycił wołu, który rzucił się na
niego, powalił zwierzę, na ziemię
i kark mu złamał. Woży za tylne
koła powstrzymywał w biegu,
młode dęby wyrywał z korzenia-
mi. Wśród wenecjan wzbudził ta-
ki podziw, że obsypano gó dara-
mi i uwieczniono w kronikach.Je
go siostra, żóna pisarza litewskie
go, Pielgrzymowskiego, łamała w
ręku podkowy, a orzechy laskowe
gniotla siadłszy na nich. Równie!
dzielną niewiastą była córka wo-
jewody litewskiego Kazimierza
Ogińskiego, Helena, już jako
18-letnia dziewoja srebrne tale-
rze w ręku łamała, jak opłatek.
Żyła 90 lat, co było naówczas dla
kobiet, wiekiem b. sędziym. Wy-
brała sobie też godnego męża,
kasztelana wileńskiego Ignacego
Ogińskiego, który dziesięć razy
z rzędu skakał z szablą przy bo-
ku przez swego wierzchowca.
Księżniczka mażowiecka,  Cym-
barka, córka Ziemowita i Olgier-
dówny, w roku 1412 zaślubiona
Ernestowi Żelaznemu, matka ce-
sarza niemieckiego Ferdynanda
II-go, pancerze rycerskie zwija-
ła w trąbkę, a laskowe orzechy
dużym i wskazującym palcem
gnłotła, olej wyciskając. Wów-
czas polki uchodziły za najsilniej
sze niewiasty w Buropie, choć i
niemki były silne.

Mieliśmy i dzielnych skoczków.
Cześnik ziemi Dobrzyńskiej, za
cząsów Zygmunta I-go w pełnej
zbroi przeskakiwał wozy. Szlach
cie litewski, Żagiel, podskakiwał,
dźwigając na barkach czterech
ludzi.

Nasz znakomity pływak Bo-
cheński, miał słynnego poprzed-
nika w szlachicu Ścibofze, za cza
sów Sobieskiego, który w pełhej
zbroi przepłynął Dunaj.

Byli to rycerze zaprawieni w
trudach, a mimo to prześcignął
ich w sile proboszcz z Bochotni
za króla Michała Korybuta Wiś-
niowieckiego, ks. Druszkowski,
który, kiedy mu sąsiad z zemsty
wpędził pięć swoich koni do 0-
grodu, przez mur je własnoręcz-
nie powyrzucał, łamiąc im żebra
i nogi.

Tak więc "fakty przytoczone
przez dawnych kronikarzy stwier
dzają, że kult siły i zręczności
był w starej Polsce wielki, a ów-
czesnych „rekordzistėw“  nieje-
den starał się prześcignąć, ćwi-
cząc się i zaprawiając w rzemio-
śle rycerskiem. by oddać swe siły
na obronę Rzeczypospolitej.

siadając naprzeciwko przyjaciela.

— Znasz mnie oddawna — zaczął
Zalicki — jestem zdrów, mój system
nerwowy nie przedstawia żadnej ano-
malji.

— Żadnej. |
— Czy myślisz, że człowiek, zda-

wałoby się zupełnie normalny, może
popaść nagle w poważny rozstrój ner
wowy i podlegać manji prześladow-
czej?

— Bez żadnego poprzedniego
wstrząśnienia — to niemożebne, chy-
ba, że jest obciążony dziedzicznie...
— A ja nie przeżyłem żadnego

wstrząśnienia i nie jestem obciążony
dziedzicznie — rzekł Zalicki — a jed-
nak... — dodał ciszej.
—A jednak co?
— Mam od dwóch dni manję prze

śladowczą...

— Powiedz mi jak się ona wyra-
ża — rzekł łagodnie lekarz.

Zalicki zawahał się, potarł ręką
czoło.

— To mi nie może przejść przez
usta — szepnął — jak chcę to wy-
powiedzieć, wydaję się sam sobie
warjatem....

— Jestem lekarzem i twoim oz
jacielem, —. rzekł dr. Celiński—
żesz mi wyznać tei
spowiedzi,
—Wróciłem wczoraj z«Marynów=

ki — zaczął Zalieki —- jest to jak
wiesz majątek miego zięcia, zapro-
sił mnie na polowanie na kaczki...
— Pan Kaliński jest podobno do-

brym myśliwym — rzekł |ekarz.

jak na — Tak... Przyjechałem do Mary-
nówki przedwieczorem, ziedliśmy ko-

Amerykańskie dzienniki poda-
ją niezwykle sensacyjną historję

jaka wydarzyła się ostatnio w
Hollywood na tle lansowanej od
roku mody kobiet o kształtach o-
krągłych. Jak wiadomo, apostoł-
ką nowej mody i jej pionierką

jest artystka teatralna i filmowa
Mae West, która w Hollywood na-
kręciła już trzy filmy. Modną tę
aktorkę zaangażowała jedna z
wytwórniedo odtwarzania ról u-
wodzicielek, wampirzyc, w stylu
Marleny Dietrich, Grety Garbo i
in. Wobec tego, że publiczność
amerykańska jest przyzwyczajo-
na do oglądania na ekranach ko-
biet wysportowanych, 0 kształ-
tach smukłych, trzeba było pu-
bliczńości wmówić, że nowa mo-
da wymaga od kobiet kształtów
okrągłych i že wysportowane
dziewczęta należą do przeszłości.

Rzucono hasło: „Modne są tyl-
ko kobiety stuproceńtowe, o okrą-
głych kształtach, nie zaś smukłe,
jakby wygłodzone niewiasty, któ-
re przypominają raczej chłopców,
niż kobiety".
Mae West tak przyjęła się swo-

ją rolą apostołki i pionierki no-
wej mody, że zaczęła udzielać
dziennikarzom licznych wywia-
dów na temat nowych prądów pa-
nujących wśród kobiet i zaczęła
rozdzielać swoje podobizny roz-
maitym fabrykom, które skwap-
liwie wykorzystały możność za<
robku na nowej modzie.
Te wszystkie wywiady i ta ca-

ła kampanja skierowana przeciw
ko kobietom wysportowanym i
smukłym wywołała oburzenie
wśród kobiet amerykańskich. Po-
sypały się liczne listy do redakcji
żądające umieszczenia artykułów
w obronie dotychczasowej mody.
Mało tego zwolenniczki sportu
zasypały listami bohaterkę całej
tej kampanji, gwiazdę Mae West.
Niktby się nie przejmował całą

tą sprawą, gdyby nie wypadek
jaki się wydarzył Mae West w
jednej z kawiarni w Hollywood
oraz następstwa tego wypadku.

Kiedy Mae West przybyła do
„Chińskiej kawiarni", mieszczą*
ćej się na Sunset Bd, zbliżyło się.
do niej kilka kobiet, bliżej jej nie
znanych. Prosiły one gwiazdy, by
udzieliła im kilka minut rozmo-
wy. Mae West chętnie zgodziła
się. Panie weszły do gabinetu i
tam jedna z nich oświadczyła
jej, że mają one dość wszystkich
wywiadów
wych na temat nowej mody i że
nie pozwolą by mężczyznom wma
wiano, że stuprocentowemi 54
tylko kobiety o okrągłych kształ-
tach. Panie zażądały od Mae
West, by natychmiast odwołała
w prasie wszystkie swoje oświad-
czenia na ten temat i by sama za-
częła raczej kuracją odtłuszsza-
jącą.
— Współczesna medycyna łat-

lację we dwójkę z moim zięciem, bo
moja żona i córka są w Zakopanem.
Alfred był dla mnis bardzo uprzejmy,
gościnny, zdawał się wesół, a jednak
od czasu do czasu popadał w dziw-
ną zadumę, kilka razy zauważyłem
też jego wzrok utkwiony we mnie z
jakimś niezrozumiałym dla mnie wyra
zem... Po kolacji zaproponował spa-
cer po parku. W przedpokoju nakła-
daliśmy ciepłe kurtki, bo wieczory
są już chłodne, kiedy Alfred, nic nie
mówiąc, wyszedł szybko z przedpo-

koju i po chwili powrócił z dubeltów
ką na ramiefiu. Zapytałem go dlacze-

go bierze strzelbę, odpowiedział mi,
że wieczorami zakrada się do parku
kotimiauczeniem swoim nie daje mu

spać. Wyszliśmy. Było już ciemno...
Zaklicki urwał i potarł ręką czoło.

—Wyszliście powtórzył le-
karz — i co wtedy...
— Weszliśmy do długiej, ciemnej

alei i wtedy — rzekł cicho Zalicki i
błysk przerażenia mignął w jego roz-
palonych oczach — i wtedy przyszła
mi dzika, szalona myśl... wydało mi
się... wydałomi się, że mój zięć о-
ciąga się, jakby chciał pozostawać za
mnią.. co chwila zwalniał kroku...

mo=| ogarnęło mnie jakby Świadomość,
przeczucie, intuicja... nie wiem jak to
nazwać, że coś się dzieje, że memu
życiu grozi niebezpieczeństwo.. Ja
też zwalniałem kroku, starając się być
na równi z im, nie wyprzedzić go
ani na pół metra. tymczasem roz-

mawialiśmy — ale słowa brzmiały
głucho... myśl była gdzieindziej.. za- równo jego jak moja... przysiągibym

na to... Doszliśmy dokońca alei i wtę

i artykułów  praso-|-

 

wo pozbawi panią tuszy, — wo-
łała jedna z pań, — musi się pani

upodobnić do nas wszystkich".

Speszona artystka oświadczyła,

że postara się złożyć prasie jakieś
oświadczenie na ten temat i że u-

czyni wszystko co jest możliwe

by nie wprowadzać nowej mody.

Słowa dotrzymała o tyle, że rze
czywiście udzieliła kilku dzienni-
karzom wywiadu, w którym po-
wiedziała, że trzy panie zaczepiły
ją w cukierni, nawymyślały jej i
zagroziły, że jeśli dalej będzie
lonsować nową modę, to „marny
będzie jej los".

Z treści wywiadu wynikało, że
Mae West bynajmniej nie przeję-
ła się tą groźbą i że postanowiła
lansować dalej modę kobiet „o-
siemdziesieciokilowych“.

W kilka dni po ukazaniu się
tej wiadomości w dziennikach

wydarzyła się Mae West nowa
"przygoda. Wyszła ona z domu 0

godz. 8-ej rano i wsiadła do samo
chodu, którym miała jechać do
wytwórni na zdjęcia nowego 'fil-
mu. Można sobie wyobrazić jej
zdziwienie kiedy dostrzegła, że je
dzie w zupełnie innym kierunku.
Po półgodzinnej jeździe samo-
chód Mae zatrzymał się przed ja-
kąś willą otoczoną wysokim mu-
r

U wejścia do willi czekały na
nią dwie panie oraz jakichś
dwóch panów. Aktorkę poproszo
no by wysiadła z samochodu.
Mae West podniesionym tonem
zwróciła uwagę nieznanym jej
paniom, że spóźni się na zdjęcia
do wytwórni i że one będą odpo-
wiedzialne za to opóźnienie.

— Odpowiecie przed sądem za
wasz podstęp! — zawołała Mae.

— Zanim staniemy przed są-
dem upłynie kilka ładnych tygod
ni, narazię zaś pani jest naszym
gościem!
Mae West wprowadzono przy-

musem ,do olbrzymiej białej sali,
w której „stały jakieś tajemnicze
przyrządy.,Po chwili, sprawa: wy*
jaśniła się, Mae West przywiezio
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Mae West lansuje mode
kobiet otyłych

no do nowoczesnego gabinetu
kosmetycznego, w którym będzie
ona poddana kuracji odtłuszcza-
jącej.

Położono ją na stole operacyj-
nym. Jakiś wysoki mężczyzna w
białym kitlu przystąpił do zabie-
gu. Pokazano jej jak się robi ku-
rację odtłuszczającą przy pomo-
cy masaży, następnie kurację
parafinową i inne. Kiedy minęło
sześć godzin od chwili rozpoczę-
cia tego „wykładu* Mae West by
ła szalenie zmęczoną.

Widząc to panie oświadczyły:

— Widzi. pani ile nerwów i
zdrowia kosztuje współczesnej
kobiety kuracja odtłuszczająca?
Musimy poddawać się takim za-
biegom przez kilka miesięcy, prze
chodzić głodówkę, stosować naj-
rozmaitsze masaże i operacje
chirurgiczne. Wsztstkie niemal
współczesne kobiety dbają o swo-
ją smukłą linję, utrzymanie, któ-
rej kosztuje wiele zachodu i wy-
maga dużego poświęcenia. Pani
wszystko to chce zniszczyć za jed
nym zamachem. Czy przyrzeka
nam pani, że już więcej nie bę-
dzie lansować tej głupiej mody
kobiet o okrągłych kształtach,
mody, którą sama pani stworzy
ła ze względów egoistycznych.

Widocznie artystka miała już
dość tej sześciogodzinnej kura-
cji odtłuszczającej skoro solen-
nie przyrzekła, że już więcej nie
będzie lansować żadnej mody.
Niech mężczyzni wybierają takie
kobiety jakie wolą. Nikt im nie
nie będzie narzucać.

Dzienniki amerykańskie, które
opisują tę historję, dodają, że nie
wątpliwie cała ta przygoda Mae
West była zorganizowana przez
właścicieli licznych w Hollywood
gabinetów kosmetycznych, którzy
wrogo ustosunkowali się do no-
wej mody. Gabinety te utrzymy-
wały się przecież z „odchudzania
kobiet.

 

Obstrukcje,„złe funkcje
przemijają przy
wody gorzkiej „Franc

trawienia,
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proszę zrobić przyjemny wyraz 

dy.. byłą chwila... że chciałem krzyk-
nąć, wołać o pomoc... jedna chwila...
a potem zawróciliśmy i prawie bez
słowa, on wciąż starając się być za

miną, a ja trzymając się tuż obok nie-
go, doszliśmy do domu...

Zalicki urwał, nerwowy dreszcz
wstrząsał nim na wspomnienie prze-
żytej chwili.
— Powiedz mi co to być mogło?—

szepnął nakoniec — skąd to przewi-
dzenie? Czem to objaśnić?
— A jak powróciliście? — zapytał

lekarz, nieodpowiadając na pytanie.

 —Rozeszliśmy się każdy do swego
pokoju; pod wpływem strasznego
zdenerwowania, pomimo zamkniętych
drzwi na klucz, nie zmrużyłem oka,
i nie zgasiłem lampy; tak doczekałem
do rana.
— A pan Kaliński?

— On także nie spał. Pokój jego
znajdował się na piętrze, słyszałem
jak całą noc chodził tam i spowro-

Fotograf, zdejmując pogrom cę dzikich zwierząt: — A tera? 14

twarzy! 1 I

t

ciebie zbadam — rzekł|powstając le- :
karz.

Ale w tej chwili zadźwięczał dzwo-
nek telefoniczny” Zalicki drgnął niee
spokojnie i szepnął do przyjaciela.
—Przyjmij telefon za mnie...pro ,

szę cię...

Celiński ujął za słuchawkę. A
— Kto mówi? — zapytał.” *
—Sekretarz pana Kalińskiego, mu

szę mówić z panem Zalickim, bardzo
pilne, ważne...

— O co chodzi? jestem dr. Celiń-
ski, mam polecenie od pana Zalickie-
g oprzyjąć telefon.

—Telefonuję z Marynówki... stało
się nieszczęście... przyjechałem przy-
wożąc różne dokumenty dla pana Ka-
lińskiego, zastałem go.. umierające-
go... pan Kaliński się zastrzelił!..,
— Co? Dlaczego? Wypadek?

— Nie. Samobójstwo. Pan Kaliński
jest zrujnowany!»

Celiński mimowoli pojrza! na Za-

 
 tem. Słyszałem...

— Ana drugi dzień? — zapytał
znów lekarz, |
— Na drugi dzień raniutko wyje-,

chałem, pozostawiając list, w którym
donosiłem  Alfredowi, że muszę po-
wracać do Warszawy i nie chcąc go
budzić wyjażdżam bez pożegnania.
Nie mogłem go widzieć... nie  mo-
głeml... I dziś jeszcze żyję pod wra-
żeniem tego strasznego wieczoru...
powiedz mi co to wszystko znaczy?
Czy ja tracę zmysły?.. .

— Byłeś dotąd tak zdrów, że nie rozumiem skąd raptem popadłbyśw
manję prześladowczą, ale pozwól, że

kilckiego, ten ostatni wszystko sły-

szał, trzymał bowiem drugą słuchaw-
kę przy uchu, na tyarzy jego odma-
lowała się straszna oleść, szepnął do

! doktora:

— Widzisz, tn _ nieszczęśliwiec
chciał ratować si... chciał moim ma-
jatkiem... moją niercią zażegnać ru-_
inę!.. W ten sraszny wieczór wa-
żyło się na sza/— móje życie...albo
jego! Wolał śnerć— niż przyznanie
się do bankrutwa!

Zalicki opucił głowę i dwie cięż-

kie łzy spłynłypo jėgo rozpalonych
policzkach.
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