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PRÓBY SZYBKOŚCI MINIMALNEJ

WARSZAWA (Pat), Wczoraj o
godz. 5-ej rano rozpoczęły się na
1iotnisku na Okęciu próby szybkości
minimalnej dla samolotów biorących
udział w międzynarodowych zawo”
dach lotniczych.
Próba szybkości minimalnej to jest

najmniejsza szybkość, przy której
samolot może utrzymać się «w ро-
wietrzu, polega na przeieceniu pod

„ wialb iz wiatrem nad torem wyzna-

»; <ZONYjn o długości 80 m. i szerokości
mn. Przelot pod wiatr i z wiatrem

odbywa się celem możności oblicze-
tia szybkości z wyliczeniem wpływu
wiatru. Pozatem przelot nad torem
musi się odbywać na wysokości nie
fp zekraczającej £0 m, Punktacja za
szybkość minimainą zaczyna się od
75 km. na godzinę, w ten sposób za
xażde pół km. zinniejszonej szybko”
ści zawodnik otrzymuje jeden punkt,

Do dzisiejszej próby startowało
10 lotników. Między in. startował
Polak Tadeusz Karpiński na RWD 9
i Ign. Gedgowd na PZL 2, przy pięk-
tej pogodzie w kolejności wyznaczo*
rej przez międzynarodową komisję
„portową. Przelotu lotnicy dokonali
dwukrotnie. Wvriki będą podane po
obliczeniu i zatwierdzeniu przez

(Czechosłowacja) 55,3 km, na
godzinę. j

Jan Ambruz (Czechosłowacja) na
:amolocie Aero 55,8 km, na godz. |

Tadeusz Karpiński na RWD-9
'Polslka) — 59,5 km. na godz.

Franck (Nieracy) na samolocie
B. F, — 66,6 km. na godz. i

Wolfgang Siein na samolocie
klemm — 58,5 km. na godz. i

Gedgowd (Polska) na samolocie
FZL — 61 km. na godz.

Kreuger (Niemcy) na samoloc
Klemm — 65,4 km. na godz. ы

Wiłoch Vicenzi na samolocie P. J.
69,5 km. na godz

Lotnik Macpierson (Anglja) na
samolocie Puss Moth — 63,1 km.
na godzinę.

Jan Buczyński; na RWD — 59,7
km. na godz.
W godzinach popołudniowych od-

bywaly się dalsze próby szybkości
minimalnej.

OCENA WŁAŚCIWOŚCI
TECHNICZNYCH. |

WARSZAWA (Pat). Wczoraj na
lotnisku mokotowskiem w dalszym międzynarodową komisję sportową.

WARSZAWA (Pat). W ciągu
dnia wczorajsześo samoloty, biorące
udział w międzynarodowych zawo
dach lotniczych, poddane były pró-
bie minimalnej szybkości. Wyniki
rierwszych 10 samolotów, podda:

ZAKOŃCZENIE KONGRESU GEOGRAFOW.
WARSZAWA (Pat). Wczoraj w

sali warszawskiego t-wa naukowego
odbyło się końcowe posiedzenie
międzynarodowego kongresu geogra”,
iów. Zagaił przewodniczący Bow-,
mam, poczem p.zemawiał prof. Ro-,
mer, który m. in. wskazał, że na
«on$gres zapisało się 887 uczestni- |
ków z 44 państw i krajów całego,
świata. Z Europy brak bylo przed-
sStawiciela Albanji i oficjalnego de-
iegata Litwy. Najwięcej było Fran-
cuzów, bo 102 de.egatów, potem idą
Anglicy 58 i Niemcy 50. Wygloszo-
ro ponad 214 referatów,

Zmiany w Mie W. R. IQ P.
Podana prze: nas kilka tygodni

temu informacja o zmianach w Min,
W. R. i O. P. potwierdza się.

Jak donosi sanacyjna agencja
Iskra“ — w vaczątku przyszłego

tygodnią ustąpić ma z zajmowanego

stanowiska podsekretarz. stanu w
Ministerstwie Wyznań Religijnych i

 

Oświecenia Publicznego p. Kazi-
mierz Pieracki.

Jako najpowažniejszego kandy-
datą na to stanowisko wymieniają

profesora historji na Uniwersytecie
Jana Kazimierza we Lwowie dr. Kon
stantego Chylińskiego.

Ustąpienie p. Pierackiego będzie
miało niewątpliwie wpływ na dalszy
przebieg reformy szkolnej, prowa-
dzonej dotychczas według planów
ustępującego wiceministra, Reforma
ta nie jest przeprowadzona nawet w
ogólnych zarysach j — jak nas in-
formowano — niki w Min. W.R. i O,
F. nie ma ochoty wziąć na siebie
dalszego jej przebiegu.

ot sowieckiego pociągu
powietrznego.

KOKTEBEL, Pat. — Pociąg po-
wietrzny, który wyruszył z Moskwy
29 b. m. pilotowany przez lotnika
Gawryszs, wylądował wczoraj w Ko-
ktebel na Krymie, gdzie nastąpi
wkrótce otwarcie zlotu sowieckich
lotników szybowcowych. Pociąg po-
wietrzny złożony z jednego samolo-
tu i trzech szybowców przebył prze-
strzeń 1329 km. w ciągu 9 godzin
37 minut. Przebieg lotu był zupeł-
nie normalny. W drodze lądował

pociąg tylko raz. Jest to pierwszy
pociąg powietrzny, który w Sowie-
tach przebył tak wielką przestrzeń.

 

z CO EAC

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

z tego |

ciągu odbywała się ocena właści”
wości technicznych samolotów bio”
rących udział w międzynarodowych
zawodach lotniczych. Pozatem roz*
poczęły się próby rozruchu silni-
<ów. W; próbie rozruchu lotnicy
mogą zdobyć do 24 punktów.

70 proc. przez autorów. Prezydjum
ćokonało wyborów. Na prezesa po”
wołano Anglika sir Charlesa Close'a,
a wiceprezesami (poza dotychczaso-  wymi) wybrano prof. Mackinga
'"Niemcy) i prof. Dainlli'ego (Wto-

. chy).
Popołudniu sowiecki  chargć

d'affaires Podolski z żoną podejmo*|
wał polskich i sewieckich uczestni-;
ików kongresu geografow. M. in.i
«yli tam minister W. Jędrzejewicz,|
profesorowie Romer, Limanowski,'
Dobrowolski.

LONDYN. Pat. Omawiając
wiadomość o możliwości głosowania
Szwecji, Austrji, Belgji, Holandji,
Kanady, Wolnego państwa Irlandz-
kiego i kilku państw środkowej A-
meryki przeciwko przyjęciu Rosji
Sowieckiej @0 Ligi Narodów, ”Ti-
mes* zauważa, że opór przeciwko
przystąpieniu Związku Sowieckiego
do Ligi Narodów jest prawdopodo-
bnie wyrazem protestu przeciwko | PARYŻ (Pat), Londyński kores-
pondent „Echo de Paris" twierdzi,
|że rząd angielski odnosi się coraz

codziennie.

nych tym próbcm, są następujące: |. , ‚ xa
л 22 „9 państw bałtyckich w Rydze. Dzien

Jan Anderle na samolocie RWD-9, nik podkreśla, że współpraca państw
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Echa konferencji bałtyckiej.

PARYŻ (Pat). „Le Journal* oma-
| wia rezultaty ostatniej konferencji

stwo mające specyficzne problema”
ty zastrzegło sobie w tej kwestji
swobodę działania,

W) umowie znajdują się paragrafy
; załtyckich jest wynikiem poczucia| „mierzające, abv duch solidarności
wspólnego niddczpieczeństwa nie-| współpracy i zgody wszedł w krew
mieckiego i że dyplomacja francuska |: kości naszych narodów. Umowa
:10že tylko z sympatją patrzeć na| przewiduje, że wszystkie 3 państwa
inicjatywę, która szczęśliwie uzu-|jauszą się starać o zaszczepieniei

 

i

'pełnia system porozumienia regjo-| utrzymanie tej idei.
nalnego. Ze względu na to, że jesteśmy

RYGA (Pat). Delegat litewski na| ;ównocześnie sąsiadami, mamy |
konferencji ryskiej Urbszys udzielił! wspólne granice, że w takich warun"|

przedstawicielowi „Siewodnia“ wy”| «ach powtarzają się często sporne,
, wiadu, w którym między in. oświad:| kwestje i nieporozumienia, postano-

«lzył: | wiliśmy, że zagadnienia tego rodza-

Paraiowana umowa może być wi ju nie mogą wpływać na całokształt
pewnym sensie porównana ze statu”; przyjaznych spraw i mają być regu-

„tem Małej Ententy, można powie-; jowane jaknajszykciej w drodze po-

dzieć, że wczoraj stworzyliśmy En-! |ubownej.

tentę Bałtycką Od chwili podpisa-| Pomiędzy Łotwą i Litwą istnieje
nia umowy wszystkie 3 państwa bę- suż umowa o polubownem regulowa-

dą uzgadniały ze sobą akcję w od-_1iu spraw w drodze arbitrażu, Gdzie
niesieniu do zagadnień polityki za- *akich umów niema, będą one do-
granicznej wspólnych dla wszyst- datkowo zawarte.
kich 3 państw, W tym celu odbywać Państwa nasze dokonały wielkie-

„się będą perjodyczne konferencje go dzieła, które poza innemi walo-
państw bałtyckich, zwoływane w .ami ma i ten, że stworzona została
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Strajk w Stanach Zjednoczonych.
WASZYNGTON (Pat). Przewo- mitet strajkowy prowadzi obecnie

dniczący komitetu strajkowego Gor- ionferencję z przewodniczącym u-
man grozi, iż zwróci się do robotni- :zędu pracy, usiiującym skłonić do

ków przemysłu jedwabniczego i weł-, : ażegnania konfliktu. W niektórych
nianego z żądaniem, by przystąpili ośrodkach robotnicy porzucili już
również do strajku, Gorman wezwał pracę. W stanie Georgia strajkuje
tulegraficznie delegatów komitetu, 1.000 murarzy.
by przybyli do niego na konferencję. — 7 drugiej jedriak strony w kilku
Strajk 'w przemyśle bawełnianym *abrykach włókienniczych robotnicy
obejmuje 425 tys. robotników. głosowali: przeciwko strajkowi.

Gorman oświadczył dalej, že ko-

Arbitraż w sprawie o Gran Chaco.
WASZYNGTON (Pat). Paragwaj, Buenos Aires, konferencja pełno-

zgodził się bez zastrzeżeń na arbir|mocników obu siron, to jest Para-
traż w wojnie o Gran Chaco. Istnie-| śwaju į Boliwji. Przed przystąpie-
je przypuszczerie, że  Para$waj|viem do jakichkolwiek rozmów Bo-
przyjmie również propozycję załat-| |wja domaga się przyznania jej por-
wienia sporu w drodze arbitrażu. lu na rzece Paragwaj. Jak słychać,

  

ASSUNCION (Paragwaj) (Pat). | :ząd Stanów Zjedn. ma wywrzeć na-
W związku z przyjęciem arbitrażu | cisk na rząd boliwijski wycofania
przez Paragwa, i Boliwię zwołana lego warunku.
będzie wkrótce, prawdopodobnie do|

Bezczelność gangsterów amerykańskich
NOWY JORK Pat. Do Białego NOWY JORK Pat. Ustalono, że

 

Przyjęcie Sowietów
pod znakiem zapytania.

Przeciwnicy wstąpienia Sowietów
do Ligi Narodów.

stolicach naszych krajów. Zasada

specyficznych -problematów.  Pań-

jvrzeszkoda nie dopuszczająca: wpro”

dy t. zw. balkan:zacji.

 

Po mowie dr. Schachta.
GŁOSY PRASY NIEMIECKIEJ.
BERLIN (Pat). Mowa dr. Schach-

‘а w. Badeilsen przyjęta została
przez prasę niemiecką jako oświad-
czenie, posiadajace charakter pro”
gramowy dla niemieckiej polityki

gospodarczej. K«ła bankowe wyra-
„| żają nadzieję, że wyraźnie stwierdze-
nie krytycznej sytuacji Niemiec mo-

że się przyczynić do wyjaśnienia
stosunków gospodarczych Niemiec z
zagranicą. Równocześnie jednak о-
swiadczenie Schachta wywołało na
giełdzie zastój z powodu niepewno-
ści, jakie stanowisko zajmie zagra-

nica,

WRAŻENIE W ANGLJI
JAKNAJGORSZE.

LONDYN (Pat). Przemówienie
Schachta wywołało w Anglji jaknaj-

DOBRCZ   

wrogiej wobec
Sowieckiej.

LONDYN. Pat. — Reuter donosi:
Potwierdza się tu oficjalnie wiado-
mość, że rządy: brytyjski, francuski
i włoski za pośrednictwem swych
przedstawicieli w różnych państwach
informują się o stanowisku rządów
tych państw w sprawie przystąpienia
> RKS Sowieckiego do Ligi Naro-
ów.

religji pozycji Rosji

Nieufność angielska wobec Sowietów
opozycji w łonie Ligi Narodów po”

dy spadek kursu pożyczek Dawesa
i Younga. Pożyczka Dawesa straci-
ła 4 ; pół punikla i notowana jest 47,
Younga zaś spadła o 4 punkty do 35.
Liczne dzienniki krytykują nietylko
Schachta, lecz i kanclerza Hitlera,
bez którego aprobaty nie byłoby

»wysunięte twierdzenie co do koniecz
ności kilkoletniego moratorjum.

PARYZ. Pat. Wczorajsze mane-
wry lotnicze w okręgu paryskim zakończyły się w godzinach przed-
„południowych. Wczesnym rankiem

dwie eskadry samolotów bombardu-
jących, przybyłe z Metzu i Toul,

| gorsze wirażenie i spowodowało Gil- | zdołały dotrzeć do lotniska w Le

Ligi Narodów
BELGJA TAKŻE MA

ZASTRZEŻENIA,
BRUKSELA |Patj. Sprawa przy-

stąpienia Rosji dr Ligi Narodów wy
wołuje w Belgji cgromne zaintereso”

«anie, Niektóre dzienniki belgijskie,
m. in. wielki dziennik liberalny
„Derniere Heure' twierdzi, że Bel-
śja podobnie jak Holandja będzie
głosować przeciwiko przyjęciw Rosji
do Ligi, a w najlepszym wypadku
wstrzyma się od głosowania. Twier-
dzenie to jest charakterystyczne,
zamieszcza je bowiem dziennik
stronnictwa / liberałów, którego
członkiem jest obecny minister
spraw zagraniczi:ych Jaspar.

,wości

iDomu nadszedł list zaadresowany
| uzgadniania nie będzie dotyczyła wadzenia z zewnątrz ducha niezgo” do pani Roosevelt zawierający groż:

| bę uprowadzenia wnucząt prezyden-
jta Roosevelta i pebicia ssmego pre-
jzydenta jeżeli suma 168 tys. dola-
rów nie zostanie wpłacona pod
"wskazanym adresem. List podpisa-
ny był z rozkazu Sangara. Wpłaco-
|na mają być banknoty po 5, 10, 50
„1 100 dolarów. O miejscu i dacie
„wpłacenia pani Roosevelt miała być
poinformowana telefonicznie. W -
ście podzny był Nr. telefonu. Dane
te doprowadziły do aresztowania
„niejakiego Zarna, lat 33 byłego me-
,chanika lotnictwa morskiego.

 

Manewry lotnicze we Francji.
Zwyciężyła strona atakująca.

Bourget dzięki sprzyjającym warun-
kom atmosferycznym.

Według tymczasowych danych
strona atakująca odniosła zwycię-
stwo dzięki panującej mgle, co
sprzyjało atakowi. W ciągu najblż-
szych kilku dni sztab generalny na
podstawie uzgodnionych danych
będzie mógł wyciągnąć ostaleczne
konkluzje z przebiegu operacyj lo-
tniczych.

Rozpowszechniajcie
bony Įaimužnicze „Carltasu“

PARYZ. Pat. Na dzisiejszem po-
siedzeniu rady gabinetowej omawia-
no sprawy budżetowe oraz wysłu-
chano ekspose ministra sprawiedli-

Cherona na temat śledztwa
w Sprawie afery Stawiskiego i w
sprawie zamordowania radcy Prin-
cea. Kilku ministrów wyraziło chęć
przyśpieszenia dochodzeń w tych
sprawach i domagało się przedsię
wzięcia w najbliższym czasie odpo-
wiednich zarządzeń. W związku z
 

 

 gorszyłoby atmosłerę Genewy i nie bardziej sceptycznie do przyszłego idei pokoju. Dziennik zaznacza, że
przyczyniłoby się do wzmocnienia

wej rządy francuski, angielski
włoski prowadzą sondowanie na te- „kiego. Oficjalnie stanowiska rząd
mat stosunków państw do kandyda-| w tej sprawie nie zajmuje, ale sprzy-
iury ZSRR do Ligi Narodów. Prze”; 'a inicjatywie dążącej w tym kie-
szkody okazują się o wiele większe, runku przez, przychylne odnoszenie
miż 'to początkowo przypuszczano. ! się do wysłania delegacji angielskich
Wi Londynie sądzą, że szwajcarska! yrzemysłowców do Mandżurji. To
rada związkowa poweźmie w naj-|raa stworzyć przeciwwagę dla: po-
iliższy poniedziaiek decyzję głoso-|większenia się wpływów Rosji so-
wania przeciwko przyjęciu Sowie-| wieckiej w razie przyjęcia jej do
tów do Ligi Narodów. Holandja i| iigi Narodów, londyn bowiem w
Belgja wahają się między głosowa”| ialszym ciągu nieufnie odnosi się do
riem przeciwko i powstrzymaniem|Sowietów. у
się od głosowani.. Więgry, Kanada
a także państwa Ameryki łacińskiej
nie mają również ochoty do wzmoc-
nienia prestiżu Sowietów, które
uważają za zaciekłego wroga cywi-
zacji zachodniej. Większość 2/3

wystarczy wprawdzie do przyjęcia|cerów wydalonych z armji litew-
Sowietów, ale istnienie poważnej skiej za udział w ostatnim puczu

 

RYGA. Pat.

 

 

paktu wschodniego. W chwili obec- rząd angielski jest raczej w trakcie:
i ewolucji zbliżenią do rządu japoń”,

 

Wedle doniesień zj Woldemarasa,
Kowna „Lietuvos Aidas“ zamieściła
deklarację podpisaną przez 28 ofi-

Przypadek,

PARYZ Pat „Echo de Paris“ do-
nosi z Berlina, że w ubiegłą nie-
dziełę podczas pobytu w Kolonji
kanclerz Hitler omal nie uległ śmier-
„telnemu wypadkowi. Mianowicie w
czasie zwiedzania wystawy spadła
'z wysokości kilku metrów wielka
"gaśnica w chwili, kiedy obok prze-
chsdzil kanclerz Hitler. Aparat roz-
bił się, przyczem zaczął wydobywać
się z niego z sykiem znajdujący się
tam płyn. W otoczeniu kanclerza
[zapanowała konsternacja, sam tylko

 

SKRUCHA ZWOLENNIKOW WOLDEMARASA.
w której oficerowie

wyrażają skruchę i przeprasza-
ją prezydenta republiki Smetonę za
swoje postępki.

czy zamach?
Gaśnica spada na Hitlera.

kanclerz zachowywał zimną krew.
Korespondent dodaje, że prasa ber-

autor listu do pani Roosevelt gro-
żący uprowadzeniem wnucząt pre-
zydenta Roosovelta nazywa się Varn,
a nie Zarn. Pochodzi on z zamo-
žnej rodziny zamieszkalej w Charle-
ston w południowej Karolinie. Re-
dzlna aresztowanego złożyła oświad-
czenie, że w roku 1921 został on
uderzony w głowę smigłem samo-
lotu, poczem został zwolniony ze
służby w lotnictwie. Od tego czasu
Varn zdradza objawy choroby u-
mysłowej.

 

м » _ PA

Wiadomošci
telegraficzne

KRAJOWE.
4* Geografowie oficerowie fran-

cuscy biorący udział w międzynero-
dowym kongresie geograficznym w
Warszawie złożyli wieniec na дго-
bie nieznanego żołnierza.

ZAGRANICZNE.
** Wczersj w Paryżu odbyła się

uroczysta inauguracja bezpośredniej
linji telefonicznej  Paryż-Moskwa.
Minister Barthou odczytał przed
telefonem powitanie ze strony rzą-
du francuskiego do rządu sowiec-
kiego i narodu sowieckiego.

|“ „Wiener Abendblati“ dowia-
siuje się, że posiem austrjackim w
Rzymie na miejsce dr. Rintelena
mianowany ma być dotychczasowy
xonsul austrjacki w Medjolanie dr.

+ Montel.
 

 

Dochodzenie w sprawie Stawiskiego
zakończone?

temi wystąpieniami komunikat ofi-
cjalny ogłasza, że dochodzenia w
sdrawie afery Stawiskiego zostaną
ukończone przed 15 10 r. b.

Przygotowania do plekistyta
w Zagłębiu Saary.

SAARBRUECKEN (Pat). W, ko-
iach zwolennikow utrzymania status
quo wysuwane jest żądanie, by Ко-
zaisja plebiscylowa po dokonaniu
głosowania w dniu 13/1 35 r. zapie-
czętowała urny ze złożonemi głosa”
mi i specjalnym wagonem pod strażą
przewiozła do Genewy. Obliczenie
miałoby być dokonane pod nadzo-

 
lińska przemilczała ten fakt. rem władz Ligi Narodów.

Napad chunchuzów na pociąg
CHARBIN. Pat.—Pociąg zdążają- Na miejsce wypadku przybył po-

cy do Hsinking uległ wykolejeniu|ciąg sanitarny lecz akcjo ratunko
wskutek rozkręcenia szyn przez ban-|wa była ogromnie utrudniona z po-
dytów, którzy go następnie ostrze- |wodu ulewnego deszczu. Ciała za-
liwali. 13 podróżnych japońskich |bitych są tak zmasakrowane, że
zostało zabitych wielu odniosło ra-|trudno je rozpoznać.
ny. Straż japońskka walczyła z ban- `

mode miec cosie| MM FROM WIEMjednak uległa i bandyci opanoweli
2 wagony uprowadzając 6 podróż-

to najlepsza gwarancja
niepodległości.

 

nych, wśród których znajduje się
prawdopodobnie dwaj Amerykanie
i jeden duńczyk.
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Nasza polityka
ZnŚTANICZNA,

Od czasu objęcia teki ministra

spraw zagranicznych przez p. Becka

polityka polska stała się przedmio-

tem wielkiej uważi i uznania ze stro”

ny dyplomacji europejskiej. Ale o-

bok niewątpliwych triumiów nasze-

go ministra, triumtów takich, jak u-

kład z Niemcami i z Rosją ujawniły

się niektóre rysy naszej dyplomacji,

niepokojące za:ówno wielu naszych

przyjaciół zagranicą, jak i szerokie

koła politycznie inyślące w kraju.

Idzie tu „rzedewszystkiem o

wielką tajemniczość zamierzeń З

działania. Ostatnio np. mamy do czy

nienia z prawdziwą kampanją prze”

ciw polityce rządu polskiego na ie-

renie prasy francuskiej. Telegramy

donoszą o tem, że w dwóch pismach

„Libertė“ i Peti! Parisien“ pokaza”

ły się artykuły omawiające polity-

kę poiską. Korespondent moskiew-

ski „Petit Parisien“ jest ostrożny,

donosi on o tem, jakie warunki za-

mierza postawić Polską przy przy

stąpieniu do paktu wschodniego i

powiada, ze „w kołachpolitycznych

Moskwy panuje przekonanie, że

Polska będzie nzdal uprawiała poli-

tykę wahadła między Niemcami z

jednej strony, : Francją i Rosją z

drugiej”.

Gorzej jest w „Libertė“; kores-

pondent warszawski (?) tego pisma

twierdzi, że istnieje tajny traktat

polsko - niemiecki i daje do zrozu

mienia, že przelmiotem tego trak-

tatu jest odstąpienie Niermcom Po-

morza wzamian га 1Ы zgodę na za-

jęcie przez Polskę Litwy z Kłajpe-

dą.
Oczywiście nikt w Polsce nie u-

wierzy, by minis.er polski mógł pod-

pisać podobny ukiad. Ale we Francji

i gdzieindziej wierzą, a rzeczowego,

miarodajnego wy!aśnienia, jak jest w

rzeczywistości — brak.
W) naszem ministerstwie spraw

zagranicznych nenuje zasada, że ni-

czego nie należy prostować, choćby

jawnie półurzędowe pisma  zagra*

niczne pisały brednie na temat pol-
skiej polityki zogranicznej Nie po-

trzeba tłumaczyć, jakie są skutki tej

metody. W) następstwie jej wszędzie

tam, gdzie z powodów sąsiedzkich

lub innych, istnieje zainteresowanie

się polityką poiską, opinja politycz-

na pyta ze zdumieniem: do czego

zmierza dyplomacja polska?

: W krajach, guzie parlarnent zbie-
ra się normalrie i zajmuje  cało-

kształtem zagadnień państwowych,

minister spraw zagranicznych  ko-

rzysta z każdej okazji, aby czy to na

plenum czy w l:0misji wypowiedzieć

się w sprawach bieżącej polityki za-

granicznej, U nas wystąpienie mini-

stra spraw zagranicznych z enuncja-

cją były niezmiernie rzadzie i obra-

cały się w sferze nic nie mówiących

okólników. Wobec tego żyjemy

wciąż w świecie pogłosek, plotek,

hipotez i nawei insynuacji. Znane

jest stanowisko Francji, Posji, Cze-

chosłowacji, poriekąd Niemiec, Ło-

twy, Estonji, Liiwy; tylka nikt nie

umie wyrobić sobie pojęcia o stano-

wisku dyplomacji polskiej.
W tych warunkach najniedo-

rzeczniejsze pogioski mogą znajdy*

wać wiarę, a mawet rozumie się

gorzką uwagę p Dominique'a w pa-
ryskiej „La Republigue“:

„Nawet najbe"dziej umiarkowa-

ne pisma francuskie nie mogą zrozu-

mieć polityki pciskiej; postępują 0-

ne rozumnie, 2żachowują miarę i

powstrzymują się od wypowiedzenia

słów niemożliwych do cofnięcia, gdy
nie stwierdzają że politykę tę moż-

na zrozumieć tylko wówczas, gdy

Gię przypuści, ż: zasadnicze tezy p.

Rosenberga sa uznane w Warsza-
wie”. ;

Tezy p. Rosenberga są znane;

podstawą systen'u politycznego tego
najwybitniejszege znawcy polityki

zagranicznej narodowego socjalizmu

i doradcy Hitlera jest rozbicie Rosji,

odizielenie Ukrainy i utworzenie z

riej odrębnego państwa (protektora-

tu miemieckiego). Myśl 'zatem p.
Dominique'a jest jasna — politykę

polską można zrozumieć jedynie

wówczas, gdy sie przypuści, że Pol-

ska jest w porozumieniu z Niemca-

mi i zamierza współdziałać w ich

polityce wschodniej.

Ani na chwilę nie przypuszcza”

my, aby tak było w rzeczywistości.

Wewnętrzne procesy obozu
sanacyjnego.

_ Wczoraj na innem miejscu poda-
"śmy wiadomośc 0 przegrupowa:|

miach, zachodzących w tonie sanacji,

Proces ten dość trafnie wyjaśnia
nam „Kurjer Poznaistė“.

Przedewszystsiem pamigiač na-
leży, że obóz sanacyjny, jako
zbiorowisko różnych pod względem ide-

wym, a nawet narodowym, grup politycz-

„ych, nie był nigdy zwartą wewnętrznie

rganizacją. Štale panowaly w n'm fermen-

ty, łagodzące prośbą lub groźbą przez kie-

sownictwo, które — jak wiadomo — spo-

tzywa w ręku grupy pułkownikowskiej, о-

qierającej się dotąd o zdyscyplinowany о-

bóz legjonowy. Ogólnie możne te stosunki

0 ile chodzi o przeszłość, ująć w ten spo-

sób, że zachodziły rozmaite konflikty mię-'

dzy poszczególnemi .,brygadami' obozu rzą- |

dowego, ale jego trzon i siła, p'e1wsza bry- |

gada, była zawsze jednolita i zgodna.

Stopniowo jednak fe-ment ten
przeniósł się i do wnętrza pierwszej
brygady.

Złożyły się na io różne przyczyny, a

więc i trudności gospodarcze i uchwalony

'v Sejmie projekt koustytucyjny ° — jak to

zwykle bywa — oswpiste antagonizmy.Le-

we skrzydło obozu legjonowege podjęło

atak nietylko przeciw „czwartej brygadzie”,

a więc głównie konserwatystom, ale także

przeciw tym zposród „prawdziwych pił-

sudczyków”, którzy są protektorami kon-

„erwatystów, lub za iakich uchodzą. Lewi-

<a obozu legjonowego głosi otwarcie, że

ideowo bliżsi są jej 'udowcy i sccjaliści, а-,

wiżeli konserwatywni ziemianie i „Lewja-

tan”,
Zdaniem opozycii (mamy tu na myśli

vpozycję wewnętrzraj. Bezpartyjny Blok

vie ma wyraźnego, a nawet wogóle żadne-

go oblicza ideowego składa się przeważnie

z ludzi zależnych cd rządu i szukających

w polityce osobistych korzyści, a skutkiem

iego nie ma oparcia o szerokie. niezależne

stery społeczeństwa Pod względem organi-

zacyjnym zarzuca opozycja Bezpartyjnemu

4lokowi zbyt widoczne oparcie się o czyn-

wiki urzędowe.

W tych warunkach rodzą się próby

tworzenia poza B.B. lub formalnie w jego

ionie nowych, porządnych  sironnictw

jolitycznych. Próbę taką podjął m. in.

„Legjon Młodych”, co spowodowało rozłam

w tej organizacji, a nawet — jak w Często-

chowie — rozwiązanie jej niektórych od-

działów. TANAP TI |

Obok młodzieży poczęły uja-,
wniać pewną aktywność także i
czynniki ze starszego społeczeń-|
stwa. Stąd mamy „odrodzenie* t.zw.
Partji Pracy, znanej z epoki „bartlo-
wania”.

Grupka ta, wzorem lat ubiegłych
pragnęłaby nawiązać kontakt z le-
wicą i dąży do pozyskania sympatji
mas robotniczych.

Te tendencje i próby ich realizacji wy-

wołują zna.zne zdenerwowanie wśród kon-

serwatystów, zwiększające się jszcze skut-

kiem fatalnej dla vich sprawy žyrardow-

sliiej. Fatalnej dlatego, że wybitni przed-

stawiciele tej grupy znaleźli się zarówno

wśród Boussąc'owskiej większości, jak 1 na

czele tej mniejszosct polskich akcjonarju-

szów, która podjęła walkę z Boussac'em, a

następnie zawarła z nim znaną umowę, tak

ostro potępioną przez bardziej miarodajne!

czynniki obozu rządowego.

O wiele spokojaieszy, coprawda to i

mniej atakowany jest „Lewjatan“, zacho-

wując się tak, jakby się już przystosowy-

wał do nowej knnstelacji politycznej.

WI tych warumikach sytuacja p.
Sławka, twórcy i przywódcy B.B. w
jego obecnej tłormie i składzie nie
jest do pozazdroszczenia.

Usiłuje on ponoć bronić całości
BB ; idzie na pewne koncesje

Niewątpliwie noncesją dla lewicy było

usunięcie „elity“ z projektu konsiytucyjne-

„go, ale, jak się zdaję, koncesja ta nie zado-

 
 

 

M, Kleinbaum wyjaśnia („Hajnt”
Nr. 187), dlaczego żydostwo nie mo-
ze traktować życzliwie wniosku
Polski o upowszechnienie traktatu
mniejszościowego, który to wniosek
ana być rozpatrywany na posiedzeniu
Rady L. N. we wirześniu r. b,

Światowe czynniki żydowskie
nie mogą poprzeć wniosku polskie-

go: : cze
„Czy możemy zamykać oczy na niebez-

pieczeństwo, że skoro wnicsek upadnie,

konsekwencją tego może być zniesienie

klauzuli mniejszościowej nawet tam, gdzie

ina obecnie obowiązuje? Czy możemy za-
pominaż o tem, że zawsze ważniejszy jest

zamiar piż tormulka, pod którą on się

ukrywa?"

Żydzi muszą obstawać, aby Pol-
Ska nadal była związana narzuco-
mym przez żydostwo traktatem mniej
szościowym, pomimo że zawiódł onj
vczekiwanią żydowskie, |

 
bo słusznie piszt „Gaz. Warsz." jest
rzeczą jasną, jak słońce, że zawspół |

działanie z Polską przeciw Rosji ka-

załyby sobie Nieracy zapłać ziemia-
mi dawnego zakoru pruskiego, Od-

danie zaś Torunia, Poznania i Kato-

wic, to nie był:uby żadna polityka,
to byłaby ze streny polskiej zwyczaj na zdrada, bo to prowadziłoby do

DZIENNIK MILENSKI

Z praSy.
woliła oponentów, którym chodzi o — „gło-

wy” konserwatystów. A to już sprawa zna-

sznie trudniejsza.

Nie można dziś przewidzieć, jak się to

wszystko zakończy. £ pewnością będą pod-!

| zęte wszelkie kroki aby je «likwidować

przed zwołaniem sesi: sejmowej. Ale co bę-

dzie, jeśli ta likwidocja się nie uda?

My się oczywiście o to martwić
ме będziemy.

„Ukryta sprężyna kursu na lewo*.
Również socjalistyczny  „Robot”

nik“ poświęca fermentom  sanacyj-
nym dłuższy artykuł.

Szuka on „ukrytej sprężyny”, któ
ra wywołuje w tonie sanacji wszela-
kie przesunięcia. Wszystkie dykta-
tury muszą, zdaniem „Robotnika“
mieć wodza

Ale „wódz* w interesie własnymi

swego ruchu, tworzy siłę polityczną i woj-

| skową, na której oprzeć się może i która

ma być nosicielem jego „ideologji“.

Tak jest we Włoszech i w Niem-
czech

Mussolinizm i hitleryzm to zdecydowa-
my ruch partyjny, 'iinie podkreślający swą

partyjność i wyłączejący istnievie innych

partji.

Sanacja nie posiada tego charak-
teru i

Ona jest partją pośród innych partji,

ele sama chce uchcdzić za „bezpartyjną”.

W rezultacie nie jesi ona bezpartyjna, lecz

partją bez oblicza, bez kierunku * bez cha-

rakteru, w której są monarchiśc', komuniści,

! klerykali, wolnomyśyciele, katohcy, masoni,

Polacy i mniejszości narodowe i t. p. Taki

dziwotwór żyje dopóty, poki „wódz* chce

go utrzymać przy życiu. Hitleryzm i musso-

linizm zależy od woli „wodza”, ale też

„wódz” już z tego tytułu, że jest tak mocno

złączony z partją, uzależnia s'ę od niej.

„Sanacja” zaś zależy wyłącznie od woli Pił-

sudskiego i żyje dopóty, póki on ją toleruje.

Ona sama nie ma w sobie żadnych za-

datków do życia. Można ją każdej chwili

rozwiązać, może ona sama się rozwiązać, a

system rządów pozostałby ten sam.

Hitleryzm i mussolinizm potrafi-
ły zjednać dla siebie młodzież

U nas młodzież „sanacyjna” wielbi Pił-

sudskiego, ale sama przedstawia ten sam
widok, co stara „sanacja”: — od monarchiz-

mu do komunizmu — tylko jest jeszcze bar-

| Gziej od niej skłócona.
„Sanacja” ma wprawdzie swoje for-

macje wojskowe, aie formacje takie speł<

niają należycie swe zadanie tylko pod wa-

;unkiem, że mają nad sobą świadome celu

«ierownictwo polityczne, w przeciwnym ra-

nie są bez wartości.

Tu w rozważaniach „Robotnika”
następuje przerwa, uwidoczniona
pod postacią białej plamy na prże-
strzeni 7—10 w.erszy, poczem au-
tor kończy swe uwagi tak:

Ale odwrotu już niema, a zresztą nie

„sanacja” decyduje. Stąd te melancholijne

wypady z „kursem na lewo”, Praktycznie

chodzi tu o nowe rozłamy i dywersje, ale

vkrytej sprężyny tych prób szukać należy—

„daniem naszem — w tragedji „sanacji“,

którą usiłowaliśmy zanalizować powyżej.

I jeszcze jedno:
Dyktatura wymaga rozmachu, pozorów

bujnego życia i młoxiości. Ileż 1uchliwości

przejawia Hitler, jak gadatliwy i wszędo-

bylski jest Mussolini Jeden i drugi starają

się trzymać w napieciu masy. Są to jeszcze

cyktatury żywotne.

Inaczej w Polsce, Piłsudski prawie nie
udziela się. Od r. 1950 nie zabrał publicznie

głosu. A „sanacja”, jak wykazaliśmy, jest

bardziej zależna od Piłsudskiego, niż hitle-

ryzm od Hitlera i mussolinizm od Mussoli-

niego, „Sanacja”, licząca lat 7, jest już w

wieku starczym. | mic na to rie poradzą

nowy odświętne, których dygnitarze
przechwalają się, że są wciąż młodzi i we-

seli: czas jest mocniejszy od najmocniej-

szych złud,

w

 

Żydostwo przeciwko Polsce.
„bo przecież zobowiązania mniejszo-

ściowe są historyczną zdobyczą * nam nie
wolno tak lekko zrzekać się jej. Winniśmy

wszystkiemi siłami przeciwstawiać się

w zelkim próbom zniesienia zabezpieczonej

prawnie ochrony mniejszości, nawet wów-

tzas gdy te próby są czynione pod maską

rozszerzenia i upowszechnienia”.

Pomimo ciosów, spadających na
żydostwo międzynarodowe, nie wy-
rzeka się ono swej polityki, upra-
wianej na Konferencji Międzynaro-
dowej w roku 1919. Narzuciwszy
Polsce traktat o mniejszościach, dą-
zy ono dziś caikiem otwarcie do
utrzymania za wszelką cenę zdoby-
tych przywilejów i przeciwstawia się
otwarcie polityce polskiej na terenie
Ligi Narodów.

 

Popierajcie Poiską Macierz
Szkoiną.

likwidacji państwa polskiego. Nie
jest zaś do po:avšlenia, by się kto”
kolwiek w Polsce na coš podobnego

odwažyl, Nie možna więc podeirze-
wać Polski o zamiary samobójcze,
o zrobienie rzeczy, któreby godziły
w jej byt państwowy.

Tylko dlacześc koła miarodajne

polskie wyraźnie tego nie mówią? | picznym 688, Ogółem 4,277 (3.051

Mowa serja artykułów
Romana Dmowskiego;

Od paru tygodni na łamach „Ga-|
zety Warszawsaiej” ukazują się
artykuły Romasa Dmowskiego na
temat kapitalnego zagadnienia, któr,
„e faszyzm i hitleryzm pragnęły roz-;
wiązać: czy można robić politykę|
na komendę woskową. |

Dmowski za punkt wyjścia bierze
czasy wojny. Łatwo było porównać

‘о, co robiło wojsko & tem,
so robili politycy. Porównanie
mie wypadało na korzyść polityków.
Wojskowi obiecywali sobie, że po
wojnie zrobią porządek z polityka-
mi. Okazało się 'ednak, że nie jest
10 tak łatwe. Żołnierze rozsypali się
po kraju, organizacje zaś kombaian-
tów niewiele zdziałać mogły. Zresz-
ią opanowane zostały przez, maso-
nerję, Jedynie w Polsce wojsko za”
„nieniło się po wojnie w wewnętrzną
siłę polity .zną, ale tylko cząsikowo,
mianowicie jedna tylko tormacja
iajnie zorganizowana.

Wszakże w kilka lat po wojnie
idea wojskowa wystąpiła rewolucyj-
nie przeciwko masonerji we Wło-
szech, gdzie masunerja najbardziej
zaciążyłąa nad życiem  politycznem.
idea nacjonalistyczna Corradiniego
zrodziła organizację laszystowską,
opartą przeważnie na żołnierzach z
wojny. Ruch ten wywarł ogromny
wpływ na inne kraje, We Francji i
Anglji masonerja najlepiej się w ży”,
cie worganizowała i trzymą dążności.
nacjonalistyczne ma uwięzi. Nato-|

 

w postaci hitleryzmu. Zasadą obu
tych ruchów jest duch wojskowy,
podczas gdy zasadą dawnego ukła-
du sił był duch parlamentaryzmu,

Walka wewnętrzna przybrała
charakter fizyczny wojny. Stąd uni-
tormy, słownictwo wojskowe, a na-
dewszystko komenda.

Ten typ wslki okazał się ko-
rzystny, ale gorzej wypadła praca
Łolityczna, do której walka jest wsię
pem. Organizacja bowiem typu woj-
skowego zawdzięcza swoją siłę i
sprawność momentom ilości i me-|

jest jakość twó:czości umysłowej,|
nie dająca się zastąpić fanatyzmem|
naseł, Uwidoczniło się to w laszyz-
mie i w hitleryzmie, „najgorzej bo-
Gaj — słowa Dmowskiego — na tych
organizacjach w Polsce, które naśla-
dowały, raczej  karykalurowały”
tamte ruchy .

„Wódz” moze doprowadzić do
zwycięstwą swe; zasady, ale nie

może zostać instytucją rządu na sta-
| je, Jest śmiertelny, a geujalność jedr
rostki nie jest ani dziedziczna, ani
obieralna. A cóz daje się już wi-
dzieć? Uderza to we Włoszech i
Niemczech, że po znakomitem zwy
sięstwie i wyu:szczeniu dawnych

przeszkód zapanowała dziwna jato-
wość, gdzie oczekiwało się twórczo”

sci. Karność bowiem sama nie wy”
stąrcza. „Zmilitaryzowani politycy
oczekują od welza, żeby im rozka-

zywał nie tylko, co mają robić w

|, Wilno im Centrum eines ungelūi-

miast w Niemczech faszyzm wybujał; dojrzeją...

chaniczności; w polityce potrzebna;

W programie obrad Sekcji urba-
wistyczniej Kongiesu lueograticzne-

go odbywającegc się obecnie w War
szawie znajduje się m. in. referat pt.

teten Jackes“.
„Nieprzewiet:zany worek“..

* Auiorem tego reteratu jest p. M.

4imanowski, prof. U.S.B.
W) związku z wymienionym re-

ieraiem wspolpracownik  „Kurjera

iolskiego' odbył z. prof. Limanow-
skim wywiad, z którego podajemy
ciekawsze ustępy:

Otóż, panie, „worek nieprzewie-

t'zany”. Może być w nim i trochę...
stęchlizny, ale pozatem w takim
worku, przez długie lata nieogląda-
swym, mogą być i skarby, perły, bry-
ienty.. Układ tecenowy Wileńszyczy
tny jesi taki... o! niech pan patrzy...

ju prot, Limanowski pokazuje
mni broszurę przez siebie opracowa-
mą „INord-Est de la Pologne, Bassin
«u Niemen et de ia Dźwina”, a w
ciej parę mapek. Naokożo Wilna sto
sunkowe wysoki2 wzniesienia, a w
środku ono — Wilno, gród Gedymi-
aiowy, Worek. Pośrodku zaś—skarb.
— Oto co chcę powiedzieć: przy”

roda ma bardzo ścisły związek z
człowiekiem. Takj zaś układ tere-
r:'owy, jak tutaj, dziaia w ten spo-
sób, że postęp może idzie powoli,
ele co się tu znajdzie, to tkwi dłu-

go, tego wiatry szybko nie zwieją, I
w takiem  zagiębieniu dojrzewają
bujne owoce. Długo dojrzewają, ale

Pada tu kilka nazwisk, wielkich
nazwisk, °
— W, Warszswie

przewiewu — mówi po chwili prof.
Limanowski — tu wszystko zwieje
wiatr... A u nas w Wilnie (jestem
zresztą Lwowiarunem, mów-ę jed-

tak u nas, bo zakochałem się w
(Wilnie), u nas... Czy jest coś takie-
go do pomyśleni: w Warszawie, jak
choćby wileński kościół św. Anny?
— Ten, który Napoleon chciał

jest za dużo, zabrać do Francji.
— Tak, własnie. Nadzwyczajna

Niezwykły napływ pątników na
Jasną Górę.

'legoroczne uroczystości ku czci
Najświętszej Meiji Fanny Często”
chowskiej w dnin 26 sierpnia odbyły
się przy niezwykle wielkim udziale

palnikow, jakieśc nie obserwowano
od czasu pamię'rego+: kongresu Ец-

charystycznego w 1928 roku.
W) biurze klasztornem zarejestro”

wano 152 liczniejsze pielgrzymki, z
wraju i ze Sląska Opolskiego przyby-
ie w kilkunastu pociągach specjal-
sych bądź też pieszo, pod przewod:
uictwem przeszło 40U kapłanów.
Ugėlną liczbę pątników  obliczają
na przeszło 150.000.

Uroczystą sumę przed Szczytem
Lotę 25 b. m, wspaniaią procesją eu-
charystyczną po wałach klasztor walce i w pracy politycznej, ale i

«o mają myśleć , W tych warunkach:
niema sposobu przejść od dyktatury
do systemu rządćw narodowych, któ
:e były celem, irak bowiem myśli
twórczej w narodzie.
Naród nie może stworzyć rządów

narodowych, dopóki nie wyłonił z
siebie ducha nowych norm prawnych
dla swej budowy Militaryzacja poli-
tyki, zbyt utna w siłę fizyczną pań-
stwa, przeocza ien moment oiga-
niczny. W Nieraczech są objawy;
£roźne pogardy prawa. To, co zrobił
Iiitler 30 czerwca, nie jest dziełem

uarodowem, bo to urąga najogólniej
szym zasadom cywilizacji.

PS  

„Liet. Aidas“ (nr. 187), w ubiegłym

roku szkolnym było ogółem na
„Litwie łącznie z Kłajpedą 2836 szkół

z 1855 nauczycielami i 301.398

i iami. W. 1932-33 r. szkolnym

było 2.794 szkół 2 7.626 nauczyciela”
mi i 292.324 uczniami, W 1931-32 r.

szkolnym było 2.767 szkół z 7.292

nauczycielami i 279.510 uczniami. A

zatem zarówno liczba szkół, jak też

liczba nauczycieli i uczniów wzra-
sta. Na tysiąc mieszkańców w 1931-
23 r. przypadało 117 uczniów, w
1932-33 roku — 121 uczniów, w
1933-34 roku — 123 (co nie jest gor-
cze od stanu rzeczy w Polsce, przyp.

Red.).
Szkoły litewskie dzielą się na

wyższe, średnie, niższe i powszech-
en oraz na ogólnokształcące i spe-
cjalne. W ubiegłym roku szkolnym
były 2 szkoły wyższe: uniwersytet
JWitolda Wielkiego z 4.277 studen-
tami ; 298 osobami personelu nauko
wego oraz Aludemja Rolnicza w
Datnowie z 231 studentami i 41 oso-
bami personelu naukowego. W se-
mestrze wioseni'ym r. b. na wydzia-
„e teologiczno - filozoficznym było
285 studentów, па wydziale teologii
ewangelickiej 25, humanistycznym

503, prawnym 1.457, matem.-przyro-
«imiczym 357, medycznym 981, tech-

  

| czasie którego kazanie wygłosił o.
Alfons Jędrzejewski, paulin. Po na-|.

SZKOLNICTWO LITWY. |
Wedle danych, ogłoszonych wimężczyzn i 1.226 kobiet).

nych, ceiebrowaną przez J. E. ks.
Biskupa Kubinę. Fo dojściu na t, zw.
Szczyt odbyło się nabożeństwo, w

bożeństwie w  azylice odbywała
się całonocna adoracja Najśw. Sakra
mentu, a od północy odprawiały się
bezustannie Msze św.

Uroczyst ąstraę przed Szczytem
o g. 1i-ej odprawai w asyście ks. pra-
iat M. Nassalsk:, koncelebrował J.E.
ks, Biskup Kubir.a, Kazanie wygło-
sił ks. rektor Szymbor. Popołudniu
odprawiona zostałą droga krzyżowa
i różaniec a o godz. 7 odbyła się im-

Ogólnokształcących szkół śred-
ncih było 55 z-994 nauczycielami i
15.433 uczniami

Seminarjów uauczycielskich by-
ło 9 z 162 uczniami.

Ogólnokształcących szkół  niż-
szych było 51 z 422 nauczycielami i
5.348 uczniami. Specjalnych szkół
średnich było 23 z 315 nauczyciela”
mi i 3.832 uczniami, specjalnych
szkół niższych było 139 z 4.720
uczniami.  Szkół powszechnych było 2.557 z
4.994 nauczycielami i 266.795 ucznia”
pu,

|IWilno na kongresie geograficznym.
rzecz. Unikat i zjawisko intrygują-
e. Skąd się wziąłi Długie były
ma ten temat spory. Niemcy go oczy”
wiście chcieli anektować. Dowodzi-
ii, że to ich gotyk, z czasów krzy-
żąckich. Nic podobnego! To jest go”
tyk fiandryjski w Polsce jedyny.

Szperał długo nad nim ksiądz Śle
Cziewski, a potem proi. Morelow-
ski I wyszperali. W Louvait pod
Paryżem jest drugi, prawie identy-
czny egzemplarz, Nasz jest zapew-
me kopją.

Czas powstau:a? Pochodzenie?
„daje się, że to zasługa Elżbiety
Rakuzanki.  Sprowadziła zapewne
akiegoś architek'a - artystę, i on to
dzieło wykonał.

1 tkwi ten bryjant przez tyle wie-
wów, nikt o nim nie wiedział, nikt

zie mówił, nie zachwycał się. Bo
byt w saku, Jak i cały przepiękny
barok wileński.. A teraz jest o tem
giośno, jak i zresztą o całem Wil-
mie. Moi koledzy z kongresu okazu”
ją dla Wilna bardzo wiele zaintere-
cowania. Jedzie 7e mną wielu cudzo-
ziemców do Wi:na w niedzelę. Tem,
co będę mówił, chcę rozpalić je-
szcze to zainteresowania, którego

nikt nie požatuic.
Jeszcze parę mapek.
„Esguisse  structurale„dgs. ęle-

ments des bassins duNicmen et de
la Wilja”, „Esquisse de. bassins“,
„Coup de liintesglaciairee 4 Boha-

iyrewicze“. 1
Szlaki wodne Normanów — Zak

X — XII. i
— Pan nie wie pewnie, że Roś,

|uazwa ta jest też pochodzenia nor”

mandzkiego,
„.W okolicy Prużan mamy ka-

mień z pismem runicznem...
Wileńsczyzna — kopalnia skar-

bów kultuarlnych W Krakowie

wszystko właściwie ljest już upo”

rządkowane, zbadane, skatalogowa-
ne, ale w Wileńszczyźnie! Kraj naj-
«udowniejszych niespodzianek, kraj

dla badaczy, dla poszukujących, nie

sytych,

 

ŻYCIE KATOLIGKIE.
ponująca procesja marjańska po wa”

łach z J. E, ks. Piskupem Kubiną ja-

ko celebransem przy udziale ducho-

wieństwa i nieprzejrzanych rzesz lu-

du, który wiankiem gorejących
swiec otoczył ca!y klasztor.

W. czasie nabożeństwa przed
Szczytem kazanie wygłosił ks. kan.

Wyrębowski z Warszawy. Na za-

kończenie uroczystości przemówił

J. Е. ks, Biskup Kubina, poczem u-
czielił zeb.anym pasterskiego bło-

gosławieństwa. Zstępującego od oł-

arza Arcypasterza żegnał lud en-

luzjastycznemi okrzykami.

Od poniedziałku kompanje po”

częły odchodzić z Częstochowy,

sprawiając w Alejach wrażenie nie-

przerwanej, ba: wnej fali. (KAP).

Pojedynkomanja.

W] ubiegłym tygodniu pomiędzy

znanemi osobistościami w stolicy

odbył się pojedynek, który zakoń-

czył się krwawo. Jak słychać na tle

sprawy Żyrardowa mają nastąpić

dalsze pojedynki.

Zasadniczo rzecz ujmując, poje”

dynek, jako środek do odrony hono-

ru lub wykazaria słuszności, jest

niegodny człowieka kulturalnego i

chrześcijanina. Od rozstrzygania

sporów i obrony czci są sądy pań”

stwowe, obywatelskie, korporacyj-

ne. Nawet w kodeksach wojskowych

zanika w ostatnich czasach pojedy-

mek, w każdym bądź razie ilość wy”

padków, umożliwiających występo”

wanie z bronią w ręku „w obronie

czci jest bardzo ograniczona.

Kościół katolicki pod karą klątwy

zabrania pojedyukowania się: „Ci

wszycy, którzy pojedynkują się, albo

prowokują do pojedynku, lub przyj

mują wyzwanie, a takżę jakąkolwiek

w tym: względzie pomoc i opiekę o-

kazują, jak гбулией biorący udział

w pojedynku, dopuszezający pojedy-
mek i o ile to w ich mocy jest, nie

przeciwdziałający pojedynkowi, ja”

„siekolwiekby zajmowali stanowisko

podlegają ekskomunice Stolicy Apo-

stolskiej w sposób zwykły zastrze”

żonej. (Kanon 2351). (KAP).

575553

Obniżka cen
„Gazeta Polska” donosi, że z dn.

i września r. b. nastąpi obniżka cen
cukru, Obniżka ta wynosić będzie
qizeciętnie 15 groszy na 1 kg., czyli |
že cena cukru w sprzedaży detalicz-
1.ej kosztować będzie 1,25 zł. za kilo-
śram.

Należy zaznaczyć, że cena ta bę-
Gzie jednolita dla wszystkich  miej-
scowości kraju, w rezultacie więc
dla miejscowości położonych na
wschodzie kraju obniżka ceny wy-
nosić będzie nawet 30 gr. na kilo-
gramie, mniejsza zaś natomiast bę-
dzie w wojewódr”lwach zachodnich,

cukru i Soil.
W. najbliższyru również czasie

spodziewać się należy obniżki cen
soli szarej. Obnizka ceny tej soli bę-
azie wydatna. Sól szara jest artyku-

| łem konsumowanym na wsi. Obniż-

ka więc jej ceny posiada duże zna-
czenie dla ludności wiejskiej.

Ostatnia ohniżka ceny nafty i
postanowione obniżki cen cukru i
soli stanowią dalszy etap w prowa-
dzonej przez rząd akcji zniżki cen
urtykułów przesaysłowych.
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KRONIKA.
Druga rewja i pokaz mód

_ wydziale humanistycznym. U.$.B.

na Targach Futrzarskich.
Dziś o godz. 18-ej na terenie Tar-

gów Futrzarskich odbędzie się druga
kolei rewja artystyczna, połączona|
z pokazem mód. W rewji biorą|
udział wybitni artyści teatru „Lut-
mia' w osobach primadonny operet-
ki wileńskiej Barbary Halmirskiej,
Marjana Domosławskiego i Włady-
siawą Szczawińskiego jako confe-
ienciera. Na estradzie ukaże się
.ównież niezrównany duet taneczny
Maryli Martówny i Józeia Ciesiel-
skiego, wraz z ici zespołem baleto-
wym.
Prawdziwą sensacją będzie wy-|

stęp własnych modeli i modeiek naj-j

większej konfekcyjnej firmy tutrzar-
„kiej w Polsce Apielbaum, specjalnie
sprowadzonych z Warszawy.

Powyższa impreza powtórzona
będzie dwukrotnie w niedzielę o go-
1zinie 12-ej i 18-ej,
Zasadniczo na Rewję ; Pokaz Mód

wystarczają normalne bilety wstępu
ną Targi. Dyrekc'a Targów, pragnąc
jednak uniknąć tłoku wokół estrady,
zainstalowała mu:ejsca siedzące, za

które pobierana jest dodatkowa
upłata 25 groszy. Miejsca siedzące
„amożliwią szerszym zastępom pu-
bliczności przyglądanie się Rewii
i Pokazowi,

Ku uwadze miłośników kotów.
Jak się dowiadujemy z Dyrekcji

Targów, w ostatniej chwili wyłoniła
się kwestja zorganizowania dodatko-'
wego działu zwierząt futerkowych,
rasowych kotów. Uruchomienie tego
działu na Wystawie uwarunkowano'

jednakowoż obowiązkiem zgłoszenia
przynajmniej 30 żywych okazów ko-
tów rasowych, co do których zapad-
nie rzeczowa ocena fachowców,
kwaliłikujących wszystkie zgłoszone
w tym dziale eksponaty.

JAKA DZIŚ BzDZIE POGODA?
Po chmurnym lub mglistym ran-;

kn w ciągu dnia naogół dość po-:
godnie, jednak ze skłonnością do'
burz i przelotnych deszczów. Dość:
ciepło. Słaoe wiatry z kierunków.
południowych. |

|
!LYŻURY APTEK:

Driś w mocy dyżurują uastępujące |
I

Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska:
Nr. 2 itelei 16-31), Frumkina — ul. №е-!
miecka Nr 23 (te.ef. 3-29) i Rostowskie-
go — ul. Kalwaryiska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na .rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.|
— Wyjazd Arcypasterza. Dziś|

J. E. ks. Arcybiskup - Metropolita
Romusld Jałbrzykowski wyjeżdża do
Częstochowy na rekolekcje. Arcy-
pasterz zabawi tam caly tydzień.
W podróży tej Arcypasterzowi

będzie towarzyszyć ks. magister
Aleksander Mościcki.

NEKROLOGJA.
— Nabożeństwo żałobne za

spokój duszy ś. p. Franciszka Nie-
deka starszego cechu piekarzy od-
będzie się dn. 5:1X o godz. 8,30 w
kościele św. Trójcy przy ul. Domi-
nikańskiej.

Wszystkich członków i znajo-
mych zaprasza ZARZĄD.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Narady przed powołaniem

nowego prezydjum zarządu mia-
sta. W związku z powrotom z ur-
lopu p. wojewody Jaszczołta w naj: |
bliższych dniach mają zapaść u-|
chwały wyboru prezydjum zarządu
miasta Wilna i ukonstytuowanie się'
stałego zarządu gminy Pay”

b)
Z MIASTA.

— 30 tys. złotych na powo
dzian. Wileński wojewódzki komitet
pomocy ofiarom powodzi zebrał na
rzecz ofiar powodzi do dnia 30-VIII
włącznie 30,320,53 zł.
— Wiino opiekuje się Myśle-

nicami. Na zebraniu Prezesów Izb
Rolnłczych dn. 13 VIII w Warszawie
uchwalono przydzielenie poszcze-
gólnych powiatów województwa
krakowskiegó, dotkniętych klęską
powodzi, pod opiekę poszczególnym
Izbom Rolniczym. Wileńskiej lzbie
Rolniczej przydzielony został powiat
myślenickł, do którego też kierowa-
na będzie zbiórka darów w naturze
zebranych na terenach województw
nowogródzkiege i wileńskiego.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— egzaminy magisierskie na

 

 
w terminie jesiennym 1934-35 r.
akad. odbywać się będą w czasie
od 1 października r. b. Do egzami-
nów zgłaszać się należy pissmnie w
czasie od 12 do 19 września b. r.

SPRAWY KOLEJOWE.:
— Przedłużenie kursowania poc.

Nr. 411/412 Wilno—Mołodeczno. Dy-
rekcja Okręgows Kolei Państwo-
wych w Wilnie niniejszem podaje do
wiadomości podróżnych, że kurso-,
wanie poc. Nr. 411/412 Wilno—,
Mołodeczno, odchodzącego z Wilna

 
o godz. 9 min, 1) rano i przybywają- ;
cego do Wilna o godz. 18-ej, prze-
dłuża się aż do odwołania, į

SPRAWY SZKOLNE,
— Studjum baietowe Sawiny

Dolskiej zatwierdzone przez Mini-
sterstwo W. R. i O P. studjum ba-
letowe artystki Sawiny-Bolskiej z0-
stalo otwarte 1 wrzešnia przy ul.
Dominikańskiej 8 m. 3. Zapisy przyj-
mują się od 4—7 wieczór. —1

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— izba nzemieśinicza w wii

nie podaja do wiadomości, iż z
daiem 1 września 1934 r. Biuro Izby
zostało przeniesione do nowego lo=
kalu przy ul. Gdańskiej Nr. 6 pierw-
sze piętro.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Rada Wileńskich Zrzeszef

Artystycznych komunikuje uprzej-
mie, że czytelnia czasopism arty-
stycznych w Cel: Konrada (Ostro-
bramska 9 m. 4] czynna jest co”
dziennie, nie wyłączając niedzieli

swiąt, od godz. 6—8 wiecz.   k

— Zarząd Związku Lekarzy Pań-,
stwa Polskiego Obwód Wileński
zwołuje nadzwyczajne zebranie
członków na dzień 1 września r. b.
w lokalu lzby Lekarskiej (ul. Wileń-
ska 25 m. 3) o godz. 19 min. 30 w
l-szym terminie, a o godz. 20-ej w
ll-gim terminie, w sprawie „wytycz-
nych do umowy z lekarzami Ubez-
pieczalni Społecznej i wynagrodze-
nią za pracę,
— Wielka pielgrzymka Stowa-

izyszenia Pań Miłosierdzia z Po-
morza, W sobotę, dnia 1 września
u godz. 6,30 wiecz. przyjeżdża do
Wilna wielka pielgrzymka Pań Mi-
iesierdzią z Pomorza w ilości 300
«sób. Pątniczki z prezydentową

«niasta Torunia p Boltową na czele

przywita w Ostrej Bramie w czasie
'itanji J. E. ks. Arcybiskup Jałbrzy”
Ikowski, poczem w trzech dniach na-

stępnych zwiedzą uczestniczki Kal-
warję, Troki i pamiątki m. Wilna,

W. niedzielę, Z września, o godz.
7 wiecz. odbędzie się wielkie zebsa-
nie Pań Miłos'erdzia wileńskich i
Tomorskich w sali Śniadeckich
U.S.B., na które to zebranie zapra-
sza się członkinie Stowarzyszenia,
tudzież inne pokrewne towarzystwa
wileńskie.

Występy chėru „Echo“ pod batu-
tą p. Kalinowskiego uświetnią to
wielkie charytatywne zebranie.

TURYSTYKA.

—Pod banderą Ligi Moskiej na
Hel. Liga Morska i Kolonjalna pra-
gnie, aby jej ostatnia w tem lecie
wycieczka propagandowa nad morze
pozostawiła w pamięci uczestników
jaknajlepsze wrażenie i dokłada sta-
rańku zapewnieniu jadącym maxi-
mum tego, co można osiągnąć kosz-
tem 18 zł. 50 gr.

Wycieczka spędzi nad morzem
dwa dni, Zwiedzanie portów odbę-
dzie się przy udziale iachowych
przewodników. Szczególnie pocią-
gająca jest podróż na półwysep Hel
zamówionym w tym celu luksuso-
wym parowcem „Żeglugi Polskiej”,
posiadającym w swem wnętrzu dan-
cimg, będący rówrież niemałą atrak-
«ją. Kwatery zbiorowe zapewnione
są w hotelu emigracyjnym, gdzie tak
coskonale czuła się wycieczka czy-
'elników naszych. Nie jest wyklu-
czone, że na miejscu, za niewielką

dopłatą, skojarzy się krótka wy-
"teczka do Gdańska. 2

Odjazd z Wiira nastąpi w dniu 8
września rano tak, by jeszcze tego
samego dnia znaleźć się nad mo”
rzem.
W drodze powrotnej wycieczka

spędzi cały dzień w Warszawie,
Jak już informowaliśmy, zapisy

na wycieczkę tę można uskutecz-
niać wyłącznie w Lidze Morskiej i
Kolonialnej, przy ul. Adama Mickie-
wicza Nr. 14 m. 13, tel. 18-16.

RÓŻNE.
— Ulgowe bilety uczniowskie w

autobusach. Towarzystwo miejskich
międzymiastowych  komunikacyj

komuni-autobusowych w Wilnie
huje:

Ulgowe bile'v dła uczącej się
młodzieży będą wydawane tylko za
okazaniem legitymacji uczniowskiej,
wstemplowanej przez Tommak, prze”
ło dla uniknięcia nieporozumienia
valežy legitymacje uczniowskie prze-
słać do ostemplowanią do Dyrekcji
Tommaku, Jagiellońska 14—4 w go-
cćzinach urzędowych 8—14, w sobo-
ty do godz. 1-ei.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Wybory do gminy żydow-

skiej. Jak donosi „Cajt* delegacja
prezydjum gminy żydowskiej złożyła
płerwszą oficjalną wizytę nowemu
Staroście Grodzkiemu. W czasie tej
wizyty delegacja prosiła o przyśpie-
szenie wyborów do gminy zydow-
skiej, gdyż kadencja gminy dotych-
czasowej już się skończyła. Starosta
przyrzekł sprawę przedłożyć p. Wo-
jewodzie.

| , Orłow'**

DZIENNIK MILENSKI

Chaos i bezplanowošč w robotach
na ul. Kościuszki

Wczoraj otrzymaliśmy komuni-'
Mat następujący:

Wobec przystąpienia
Miejskiego m. Wilna do przeprowa-
dzenia robót kanalizacyjnych w po-
sesjach należących do 6 p. p. leg.
przy ul. Kościuszki, poczynając od 3

cd kościoła Św. Piotra i Pawła do
Wilenki, zostanie zamknięta dla ru-
chu kołowego. Kuch kołowy kiero-
wany będzie przez Zarzecze.
A więc znow: Antokol ma być

pozbawiony norrealnej komunikacji i
fo z winy wydziatu technicznego na-
szego Magistratu, który nie umie
i«porać się z planowym rozkładem

Zarządu|

z KR
iobót na nieszczęsnej ulicy T, Ko-

| ściuszki. | Endemia kiły w
Ulica ta zamknięta była od 20 : ;

ćaż30  siespnia bo brakowano Na wezwanie Generalnej Dyrek-

jezdnię. Obecnie znowu ma nastąpić
' zamknięcie na tydzień.
i

j czasie 10 dniowego zabrukowywa-
nia ulicy? Chaos i bezpianowość
«derza tu w sposób jaskrawy.

Kiedyż nareszcie wydział tech-
niczny Magistrat. wileńskiego znaj-
dzie się w ręku ludzi fachowychi
posiadających jaki taki zmysł orga”
mizacyjny?

Požar w kolonji Magistrackiej.
W nocy z 30 na 31 b. m. w Ko-

lonji Magistrackiej przy ul. Zwycię-
skiej spalił się dom mieszkalny, na-
leżący do Leona Feliksa, zamieszka-
łego w Wilnie przy ul. Jagielloń-
skiej 7. Straty są znaczne, lecz nie-
ustalone.

Policja aresztowała pod zarzu-
tem podpalenia szwagra Filipa-Sta=
nisława Łopacza, który w nocy prze-
bywał w pobliżu letniska w niewie-
domym celu. Zatrzymany Łopacz
tłumaczy się, iż w nocy spał w

ieau | mużyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś, w sobotę, o godz.
8 m. 30 przedstaw:enie wieczorowe wypei-
ni doskonała komedja Marcelego Acnarda
„Dama w bieli'*, Reżyserja — W. Czenge-
rego. Dekoracje — W. Makojnika.

Jutro o godz. 830 w. „Dama w bieli
— Niedzielna popoiudniówka w Теа-

irze Letnim. Jutro o godz. 4 odegrana zo-
stanie na przedstawieniu popołudniowem
świetna komedja wiedeńska w 3-ch aktach
„Gotówka”. Ceny propagandowe.
— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dzisiej-

sza premjera. Dziś wejdzie na repertuar
teatru „Lutnia“ słyrna operetka Lehara
„Hr. Luxemburg“, która w tryumfalnym
pochodzie przeszła wszystkie stolice świa-
ta. W rolach głównych wystąpią: J. Kul-
czycka, B. Halmirska, K. Dembowski, M.

 

Domosławski, W. Szczawiński i inni, Ba-|
iet z udziałem M, Martówny 1 J. Ciesiel-
skiego wykona galepadę karnawałową i
biały walc. Opracowanie reżyserskie M.
Domosławskiego. Przy pulpicie A. Wiliń-
ski.

Uwaga! Od dnia dzisiejszego wido-
wiska w teatrze ,Lutnia” rozpoczynać się
będą o godz. 8 m. 15. Opłata za szatnię
obniżona.
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“,

Jutro na przedstawieniu popołudniowem po
cenach zniżonych uxaże się po raz ostatni
urocza operetka „Ptesznik z Tyrolu', Po-
tzątek o godz. 4 pp.
— Widowisko propagandowe w „Lutni”.

W. poniedziałek najbližszy grana będzie po
raz 30-ty barwna i! melodyjna operetka

z udziałem J. Kulczyckiej i Ki
Dembowskiego w roiach głównych. Ceny
propagandowe od 25 gr.

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia i września.

 

7.30: Rozmaitości 11.57: Czas. 12.03:
Kom. meteor, 12.10: Muzyka popularna
(płyty). 13.00: Dzier. poł. 13,05: Koncert
muzyki lekkiej. 14.00: Wiad. o eksporcie,
14,05: Pogad. Wil. Aeroklubu. 16.00: „15-
lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”. 16.05:
Muzyka religijna na przestrzeni wieków
"plyty). 17.00: Wesoła aud. dla dzieci. 17,15:
Koncert. 18.00: 1ransm. nabożeństwa z
Ostrej Bramy. 19.00 Rozmaitości 19,15:
Koncert. 19.50: Wiad. sport. 19.55: Wil
kom. sport. 20,00; Koncert szopenowski.
20,30: „Wrażenia z wystawy radjowej w
Berlinie" — pogadanka. 20.40: Muzyka pol-
ska. 21,00: Capstrzys z Gdyni. 21.02: Dzien.
wiecz. 21.12: Muzyka lekka. 22.00: „Wra-
żenia z Targów Wschodnich* — pogad.
22,10: Koncert życzeń (płyty). 23.00: Kom.
meteor. 23.05:—24.0U: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO
Utwory na dwa fortepiany,

Dnia 1 września o godz. 17,25 nadaje
rozgłośnia warszawska utwory na dwa for-
tepiany, w wykonaniu Jerzego Lefelda i
lgnacego Rosenbauma. Audycja ta zasłu-
guje na uwagę nietylko ze względu na zna-
komitych wykonawców, lecz również ze
względu na bardzo uiekawe, rzadko u nas

słyszane dzieła, jak Rrahmsa warjacje, Mo-
zarta — Busoniego Fantazja f-moll i Schu-
manna Andante con variazioni.

Sobota Chopinowska.

Odtwórcą koncertu sobotniego dnia 1

września o godz. 20(0 będzie znany u nas

i zagranicą jako doskonały intenpretator

dzieł Chopina Henryk Sztompka. W pro-

gramie Nokturn e-moll op. 72, Wale As-

dur op. 69 i Des-dur op. 70, Mazurki a-moll |

(pośmiertny) i cis-moli op. 63, oraz Ballada

g-moll op. 23.
„Pelleas i Melisande' Debussy'ego z płyt.

Dnia 1 września o godz. 22,10 nadaje

Warszawa fragmenty z opery „Pelleas i
Melisande" Debussy ego, dzieła, które wy-
wołało istny przełom w dziejach opery.

Objaśniać będzie dr. Emilja Elsner.

15-lecie Polskiego Czerwoneżo Krzyża
w radjo,

W związku z uroczystym jubileuszem
tak zasłużonej w naszem społeczeństwie in-
stytucji, jaką jest Polski Czerwony Krzyż,
rozgłośnia warszawska nada kulka interesu-

iących audycyj w rierwszej dekadzie b. m.
Będą one miały na celu zaznajomienie słu-
chaczy z szeroko zakreśloną akcją społecz-
ną P. С. K. W dnw 1 września o godz.
16,00 w pierwszym dniu uroczystości jubi-
leuszowych nadane zostanie krótkie inau-
guracyjne przemówienie p. Ludwika Da-
rowskiego, prezesa Zarządu Głownego P.
C. K, oparte na złotej sentencji Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, że „zrozumienie
działalności P. C. K. jako służby społecz-
nej na każdym zagrcżonym odcinku życia
jest tym czynnikiem, który najsilniej zwią-
że tę instytucję ze społeczeństwem”,

KRONIKA POLICYJNA.
— Młodociana szajka włamywaczy о-

kradła statki na Wilji Przeprowadzone
dochodzenie w sprawie kradzieży na stat-
kach na rzece Wilji, doprowadziło do uję-
cia 15-letniego włamywacza  Rachmiela
Wiljama, bez stałego miejsca zamieszkania,
który, zorganizowawszy szajkę młodocia-
nych złodziei, okradał mieszkania w Wil-
mie. W kradzieży na statkach poza Rach-
mielem brali udział dwaj młodociani chłop- ry, którzy zdołali wść policji

   

chlewie i dopiero obudził się, gdy
zeuważył wydobywające się płomie-
nie z domu mieszkalnego.

Mimo tego tłumaczenia, policja
zatrzymała narazie w areszcie Ło-
pscza, gdyż zachodzi pódejrzenie,
iż letnisko zostało podpalone w ce-
lu uzyskania premji - asekuracyjnej.
Dorma ten w r. ub. palił się już raz
iw tym czasie właściciel otrzymał
asekuraeję w wysokości 8 tys, zło”
tych. (h) 

| TEATR LETNI.
„Dama w bieli, kom, M, Achard'a w|
$ asiach, i'rzeki. br. Gorczyńskiego.
iKeż. Wi. Czengery. Dekor. W. Ma-!

! kojnik, ;
| Na dwu osiatnich sztukach w Te-
astrze Letnim, niedbale — z wyjąt-

kiem Neubelta, Łodzińskiego, Wasi-
„ewskiego į Bieleckiego — granych,

| ziezdarnie wyreżyserowanych, a na-

iwet, jak Kiedrzyńskiego „Zycie jest
' skomplikowane”, słabo napisanych,
jszuło się wyraźsie koniec sezonu.
|<dawato się, że za kulisami czekają
|już spakowane manatki aktorów —

| „byle zbyć”, i niewiele sobie robią-

dać nie będą,

Dopiero z rzetelną przyjemnością
wysłuchało się „ostatniej” -— chyba
już naprawdę przed nowym sezo-
nem — komedji Achard'a: „Dama w

bieli'” Bo to i zagadnienie ciekawe
i psychologja i charakterystyka ро-
staci intresująca, kontrasty dosko-
nale zaznaczone, faktura zręczna, a
ponadto doświadczona ręka reżyser”
ska Włodz. Czeugerego, który po
tak owocnej, wybitnie artystycznej
całorocznej pracy opuszcza, nieste-
ty, teatr wileński — odczuwać się

dawała na każdym kroku.
Jedna tylko rzecz nie zdawała

się razić mikogo, ani autora,

aktorów, ani pubiicznošci — i to jest
bardzo znamienne dlą czasów obec-
nych. Oto miłość i możliwość mał-
żeństwa, a nawet pewność w zakoń-
czeniu sztuki, że związek ten, ko-
chanka matki z jej córką, będzie do-
konany. A jednak fakt taki jest głę-
Loko amoralny i zawiera w sobie
wyraźny posmak jakby... kazirodz-
iwa. Czyżby pokolenie współczesne
lego nie odczuwało? Bytoby to do-
wodem cołania się naszego do cza-
ców... jaskiniowych.

Ogromny skok - naprzód
j przez ten rok p. Skrzydłowska, gra”
jjąca w komedji Achard'a Manuelę,
*ąa w II akcie jej matkę. Ani śladu
'uż fatalnego, charakterystycznego
akcentu, który tak nas razil -w

, Fraulein Doctor" i innych sztukach,
| opanowanie roli zupełne, bardzo in-
teligeninie  podxreślony kontrast
między matką a jej sobowtórem fi-
sycznym — córką, kontrast bardzo
wybitny, od zupełnie zmienionego
jasnego timbre głosu Poli począwszy,
uż do całej psychiki pustej, młodej,
soześmianej i egzaltowanej kobietki
2 przed ćwierć wieku. Pola — właś-
„Me Pola — nie Manuela — bo w
| nodobnych jak ta ostatnia typach

 

Do mleczarni Dubasińskiego (Wi-
leńska 10) przyszło dwóch osobni-
ków, którzy zażądali mleka. W cza-
sie, gdy kuzynka właściciela Marja
Dubasińska udała się do drugiego
ipekoju po mleko, jeden z osobni-
ków porwał z lsdy teczkę ze znacz-
kami wartości koło 600 zł. i zbiegł.
Drugi pozostał i oczekiwał na przy-
niesienie mleka. Po pewnym czasie
i drugi osobnik po zapłaceniu na-
iežnošci wyszedł. Po opuszczeniu
lokalu przez nieznajomych Dubasiń-
ska skonstatowała brak teczki. Wy-
padek kradzieży teczki tak mocno
podziałał na młodą kobietę, iż por-
wawszy flaszkę ze spirytusem ska-
Zonym z rozpaczy wypiła pół litra
trucizny, skutkiem czego straciła
przytomność i upadła na ziemię. W
międzyczasie przyszedł właściciel

UNMmma )

— Wybryki pastuchów. Pociąg
osobowy Nr. 711 obrzucili kamis-
niami nieznani sprawcy i wybili
szybę w wagonie restauracyjnym.
Szybę wstawiono na stacji Wilno.

(b)

  

šciusziki, ‹ A czyż Magistrat nie mógł robót
do 9 września rb. ulica ta w odcinku; kanalizacyjnych przeprowadzić w,

ina 'obczyznie, iecz i na Kresach
! rółnocno - Wscnodnicji
|spolitej Polskiej, zwiaszcza w gmi-
| uach  diobódzkiej,

за odjezdnem — więc grających.

cych z publiczności, której już oglą-,

ani

zrobiła

cji Służby Zdrowia prof. dr. J, Le-
nartowicz w roku 1927 wydał dla!
rodaków naszych, pracujących na,
obczyźnie, broszurę p. t. „Czem są i)
czem grożą cheroby weneryczne”.
Warszawa 1927
broszura ta asiualną jest nietylko |

Kzeczypo-

Przebrodzkiej,
Urujskiej powiatu brasiawskiego ze

wzgiędu na epidemję prawaziwą

wstrętnej choroby endemji kiiy, kio-
ra zagnieździia się na terenach

Brasławszczyzny.
źresztą mieiylko  Braslawszczyz-

dy. iNa zastrzyki do Niwnik czy do

Adamowa przyjeżdżają i z powiatu
Dziśnieńskiego.

rodobno w najviiższym czasie ko”
lumna lekarska ma uvządzic jeszcze
„ęaen punkt przeciwkiowy w NO-
wym rohoście, ay wiaśnie uiatwić
ieczenie nieszczęsiuwcom х Dziśnień
skiego powiatu.

Jak nagminnie panuje już kiła,
iiogą świadczyć rasiępujące przykła

Ly autentyczne z terenu brasiaw*
skiego, dynowa ze wsi », Obsiuguje

chorą swiekrę, nie wiedząc, iż obok

«noroby czasowe świekra ma chro-
viczną — kiię, Gdy choroba swiekry

wychodzi na jaw, synowa Lrwoży Się

e siebie. Ula pewności idzie do Niw-
siak. Analiza krwi wykazuje biiskość
okresu osulkowego.

Muzykant z innej wsi gra na we-
celu. Wszyscy się raczą wódką, na-
turalnie, z jednego kieliszka, jedzą

< jednego naczyni'a. Muzykant razem
2 mimi. Fo pewnym czasie u muzy”

lanta pokazują się objawy zewnę”

irzne groźnej choroby.
Wzięto dziecko za pastuszka.

Frzeszło parę miesięcy i dziecię za-

czyna cierpieć na wrzody. Analiza
krwi wykazuje zakażenie kulą.

Zabawa taneczna. Byiy i całusy.
Na skutek zakazenią nie trzeba było
iługo czekać.

Można w Adamowie i w Niwni-
Łach w dnie przyjęć chorych widzieć
i bez nosów, i ślupawych, i obrzęk”
1ych, zawirzodziałych.

Rujnuje. kiła organizm, najbar-
Gziej cierpią u poszczególnych jed:
uostek, poszczególne części ciała.

Sam znam dziecię już z nabrzęk-

©6©6G©6©G0vv0

p. Skrzydłowską już nieraz widzie-
„iśmy—to jedna z najlepszych jej ról.

Р. Łodziński może śmiało grywać
role tego rodzaju amantów (od czego
zdaje się stale hronić), jak Rajmund.
Żył bardzo inieresujący, w miarę
u-zuciowy, naturalny, pełen prosto”
vy, budzący sympatję widza, a w Il
dkcie w mundurze irancuskiego olfi-
sera, sylwetka jego zarysowywała
się niezwykle estetycznie.

P. Neubelt — sympatycznego pa-
Lę i zdradzanego męża odegrał z
właściwym sobie dyskretnym humo-
rem, budząc wesołość na widowni.
Swietnie wypadło odczytywanie ano-
imu,

Rubaszność, służbistość i dobro-
cuszność ordynansa Mariotte'a do-
brze reprezentował p. Bielecki. P.
Scibor byłby dobry w roli głupiut-
kiego lowelasa, tdyby nie skłonność
lo pewnej szarży, któwą oklaski ga”
lerji pod adresem autora, jeszcze do”
pingowały.

Dekoracje estetyczne.
Sztuka miła, imieresująca — więc

chyba ogromnym plusem powodze-
ria zamknie sezon letni w sympa-
iycznej „bernardynce“. 
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Ziodzieje w mleczarni przy ul. Wileńskiej

 

Dlaczego przedstawienia w Te-
utrze Letnim zaczynają się obecnie
aż o 9-ej wieczor? To stanowczo

zapóźno.
Pilawa.

mleczarni, który znalazł leżącą ne
ziemi krewną wijącą się z bólu.
Wezwane pogotowie ratunkowe prze
wiozło Dubasińską do szpitala św
Jakóba. Dopiero potem właściciel
mleczarni dowiedział się o wypad
ku, gdyż już przeczyszczono żołą
dsk desperatce. Według oświzdcze
nia Dubasińskiej, złodziejami byli
młodzi osobnicy, jeden z nich był
blondynem, drugi zaś szatynem. 6

Policja wdrożyła dochodzenie.(h)
ANAWAM m————

WYPADKI.
— Harce samochodów w mieście. Na

imoście Raduńskim autobus zamuejskiej ko-
munikacji towarowej najechał na włościa-
nina Alfonsa Pieciukonisa ze wsi Rudnia,
gminy rudziskiej. Pieciukonis doznał obra-
żenia głowy i boku : w stanie ciężkim od-
wieziony został do szpitala św. Jakóba.

Pod kołami pociągu kupiec z Kie-
mieliszek. W pobliżu stacji kolejowej N.
Wilejka pod przejeżdżający pociąś osobowy
dostał się z furmanką handlarz Mowsza
Grodzieński z Kiemieliszek, powracający z
targu z Wilna do domu. Skutkiem zderze-
nia wóz został roztrzaskany, zaś Grodzień-
zki uległ ciężkim obrażeniom ciała i poła-
maniu nóg. Ofiarę wypadku kolejowego

AJG.
Brasławszczyźnie.
niętem podniebieniem, I chodzi do
czkoly..

W) szkole można spotkać rozmai-
le dziatki,

Ojciec jest w drugiem czy trze”
ciem stadjum choroby... Dziecko jego
ma jakieś centką na rękach, twarzy.
W. szkole bawi się razem z innemi
cziećmi (takt),

Jak wytłomaczyć dzieciom, iż

trzeba być ostrożaemi przy zabawie,
aie brać się za rączki, nie dzielić się

owocami już naakąsanemu?,., Dzieci
smieją się z tych gróźb,

1 kto zaręczy, iż dziecię ze szko”
iy niwnickiej,  rodziewszczyžniaf-
«kiej, ikaźnickiej, koleśnickiej, za-
prudzkiej, przebrodzkiej i t, d., wra”
cając ze szkoły nie niesie ze sobą
1uż choroby?

Pomyśleć — szkoła np. w Ro-
dziewszczyźnie, gm. słobódzkiej by-
ia i obecnie znajduje się pod jednym
dachem z mieszkaniem, gdzie rany
gospodarza trzeba leczyć zastrzy”
kami.
Która matka i który ojciec z Wil-

na np. posłałby swe dziecię do szko”
ty, od której do punktu zbornego
zarażonych wstrętną chorobą
jest zaledwie kilkaset kroków?
A które z rodziców zgodziłoby

się, aby ich dziecię siedziało na jed-
nej ławce z dzieckiem tylko podej
+zanem?

Co się robi dla ochrony? Czy
wszystkie dzieci szkolne zbadano
cokladnie?
Prasa podaje kilkaset wypadków

zgłoszenia się chorych na endemję
kiły. Czy to wszyscy? — Proszę się
nie łudzić.
Świadomość, iż dookoła mieszkają

chorzy na kiłę, że obcują ze zdro”
wymi, witają się, jedzą, piją razem,
ze do zakażenia się wystarczy, aby
takterje krętka bladego dostały się
do śliny, do ranki na nodze, ręku, że
choroba syfilisu mówi sama, czem
jest ona, jak z niej trudno wyleczyć
się pomimo bolesnych mnogich za-
ctrzyków, tłomaczy ten lęk, który
"garnia coraz bardziej zdrowych
jeszcze.
Dla przyniesienia ulgi cierpiącym,

pragnącym się leczyć, robi się dużo.
Co się robi dla zabezpieczenia

dzieci w szkole. starszych?
Ciekawe, jeśn dziecię zarazi się

w szkole, kto poniesie winę za to?
Kto będzie odpowiadał za przy”
szłość dziecka, za życie złamane?

Co zrobiono dla uświadomienia
starszych?

_ Miejscowy.

DRUKI
OD BILETU WIZYTO-
WEGO DO POWAŻNYCH
BZIEŁ KSIĄŻKOWYCH
WYKONUJE SPIESZNIE
1 GUSTOWNIE PO CENĄGH
KONKURERCYJNYCH

UKARNIA
ZWIERZYŃSKIE60
zl WILNO, UL. MOSTOWA 1
EB TELEFON Nr 124

Dokoła afery —
żyrardowskiej.

Sprawa  żyrurdowska niewiele
posunęła się naprzód w ostatnich
dniach. `

Chociaž w dniu 10 wrzešnia odbyč
się ma walne zgromadzenie akcjo-

narjuszów Zakładów  Žyrardow-

skich i w myśl obowiązujących prze
pisów o spółkach akcyjnych posiada
cze pakietów akcyj mają się zgłosić
w zarządzie spólki, do dziś dnia o*
trzymano zaledwie kilka zgłoszeń
ze strony akcjonarjuszów. Dziwna
ta powściągliwcść ma niewątpliwie
związek z ostainiemi posunięciami

ugodowemi ze strony Francuzów,
„Kurjer Poremny* ogłasza wy”

wiad z prezeseni Izby Przemysłowo”
Handlowej, p. C. Klarnerem, wspra-
wie Syndykatu Aikejonarjuszow Žy-
rardowa,  twoizonego pod egidą
izby. W wywiadzie nie znajdujemy
żadnych wskazowek co do konkret:
mych zamierzeń byndykatu,
W kołach pariamentarnych mówi

się głośno o wyroku sądu partyjnego
BB. w sprawie sen. Dobieckiego.
„Mów; się, że wyrok ten jest dla sen.
Dobieckiego niekorzystny. Sen. Do*
biecki ma podobno złożyć mandat.

Wyrok sądu partyjnego ogłoszo-
my będzie zapewne jeszcze w tym
tygodniu.
Mówią także. że w konsekwencji

sprawy żyrardowskiej toczą się je-
szcze dwie sprawy honorowe. Wy*
zwany jest ranny redaktor I М., а
wyzywającymi pewien senator ; pe”
wien generał.
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S PORT
Jutro start maratonu, :

Jutrzejszy ma-aton o mistrzostwo
Polski zapowiada się wspaniale. Na
starcie stanie 13 biegaczy, zgłoszo-
Łych z całej Polski,

Oto jest lista zawodników: Pół-|
iorak Onuiry |Jagiellonja, Biały-
stok), Wawrzyn.Józef (Unia, Lublin),|
Sitko Józet (Rożdzien, Szopienice),
Soduła Szczepan (Strzelec, Łódź),
Brzezińsk; Józef (Strzelec, Łódź),|
Buczyński  Józel (Warszawianka),
Lutkiewicz (P.P.W, Wilno), Żaka
Mieczysław (AZS Warszawaj, Garn-
carz Bronisław (Pogoń, Lwów), Ro-
piecki Mieczysław (Krynickie Towa-
„zystwo Hokejowe), Waliszka Ema-
nuel (Stadjon, Chorzów), Dudaniec
Antoni (Ognisko KPW, Wilno), No-
wak Florjan (Sokół, Poznań).

W. maratonie reprezentowana bę-
czie cała Polska, W, roku ubiegłym
zawodników było nieco więcej, ale
w tym roku jest ten wielki plus, że
nie będziemy mieli prawdopodobnie
maruderów, gdyż są to wszystko
biegacze, którzy nieraz już starto-
wali w maratonie.

Szkodą wie!ka, że nie przyszło
zgłoszenie doskonałego _ biegacza
IWarszawy Milcza, który w roku
ubiegłym prowadził przez 35 klmtr.
Brak jest zgłoszenia również Powie-
rzy z warszawskiego Pocztowego
P. W., które rok temu licznie sta-
nęło na starcie tej pięknej imprezy.
Nadmienić warto, że w roku ubie-
głym maraton wygrał Garncarz ze
Lwowa, który w tym roku najgroź-
niejszego rywala mieć będzie praw-
dopodobnie w csobie Pėoltoraka Z
Białegostoku.

Mieliśmy wrażenie, że w tym ro-
ku startować będzie również w ma-
ratonie Noja, zwycięzca biegu na-
-odowego 3 Maja.

Ilość 13 zawodników, jak na dy-

«tans 42 kmtr. jest wystarczająca,

a jeżeli zawodnicy umiejętnie rozło”
żą swe siły, to może paść ponownie
rekord Polski, należący do Garn-
<arza.

Część biegaczy przyjechała do
Wiilna już wczoraj, reszta przybywa
dziś rano. Wszyscy biegacze zamie-
szkają w: Hotelu Szlacheckim przy
ul. Ostrobramskiej 2.

Dziś o godz. 19 odbędzie się od-
prawa maratończyków w lokalu Po-

skich pokonał przecież w roku u- radni Sportowo-Lekarskiej przy ul.

TEPZDZZW WNCPRETAPOORDO ALONA BDO ZW MOTECZOBOORODK CRZWRADE DOORIZOCTICOORHE PELESUA TAIGICDRW ORO ZĘDVI LA AEL IPETA DOLEIO

na 1-ch OGÓLNOPOLSKICH

TARGACH FUTRZARSKICH
Franka
Capra
p. tiNUI

Wielkiej 46, Na odprawę maratoń-,
czyków proszeni są o łaskawe przy”;
bycie pp. sędziowie, motocykliści i
iowerzyści, potrzebni do służby,
„echnicznej na trasie. |

Start maratonu odbędzie się w;
niedzielę o godz. 8 min. 30 na boisku
Ośrodka W, ". na Pióromoncie.
Zbiórka zawodników o godz. 8 rano,
Oczekiwać trzeba, że koło godz. 11

zączną przybywać pierwsi zawodni-
‹у na metę, kióra mieścić się bę-
dzie również na stadjonie Ośrodka,
Sport.

Dziś Нарое! gra z Makabi.

Dziś o godz. 16 na boisku 6 p. p.
leg. na Antokolu odbędzie się datyńó!

zapowiadany mecz piłkarski między:

tlapoelem z Palestyny, a piikarzami

Makabi,
Mecz ten zgromadzi zapewne na

wybunie stadjcnu reko dową ilość
widzów.
Piłkarze palestyńscy wczoraj wie-

czorem przyjechali do Wilna witani
ua dworcu przez gospodarzy zawo”
dów. Drużyna Hapoelu reprezentuje
wysoki poziom gry, a jeżeli zagra
dzisiaj skład reprezentacyjny, (0
powinna być gra bardzo ciekawa.  

Grodnianie walczą na korcie
z prawnikami. |

Dziś rano przyjechała do Wilna;

reprezentacja tenisowa Grodna, któ,

ta spotka się dzisiaj z drużyną re-|

prezentacyjną tenisistów Klubu

Prawników wileńskich.

Grodnianie przyjechali w nastę-

pującym składzie: Dessinowa, Ma-

iarczykowa, Wojciechowska i bra-

cja Bortnowscy Trzeba zaznaczyć,

ze p. Dessinowa jest mistrzynią Dru-

skienik. Pojedyrek jej z p. Dowbo-

rową będzie niewątpliwie należał

ćo bardzo ciekawych spotkań rzad-

ko oglądanych na kortach wileń-

skich. Wysoki poziom gry reprezen-

tują również bracia Bortnowscy,

«tórzy w swoim czasie walczyli już

2 Wilnem. Jeden z braci Bortnow-

biegłym mistrza Wilna, Grabowiec-
kiego.

Dziś gra rozpoczyna się o godz. 15.

W niedzielę zaś mecz rozpocznie się

o godz. 11, a zckończy się godz. 15.

Korty przy ul. Dąbrowskiego.  
DZIS. Najaktualniejszy w dobie obecnej film przedstawiający UPADEK SWIATA

„Szaleństoo Amerykańskie'
Głosy prasy.. od czasu „Metropolis" nie było tak wielkiego filmu. Flm ten pamięta się przez całe życie.

Nad program: Dodatki. Ceny od 25

16:0 i 5:5.

Mecz tenisowy Polska—Grecja,

(WARSZAWA (Pat). W. piątek
"ozpoczął się w Warszawie mecz
tenisowy Polska —Grecja o puhar
Davisa na 35 r. Dziś rozegrano dwie
gry pojedyńcze, które przyniosły
Polakom zwycięstwo bez wysiłku.

"Hebda zwyciężył Staljosą 6:3,
W. drugiem spotkaniu

lłoczyński odnosi miażdżące zwy”
sięstwo nad Zachosem 6:1 i 6:2. Za-
«hos jest graczem -znacznie słab-
szym od Tioczynskiego 1 rutynowa-
nej grze Tłoczyńskiego nie umiał
się przeciwstawić

Po pierwszym dniu
Polska 0:2.

prowadzi

Przed meczem Polska — Niemcy. ;

Skład drużyny polskiej na mecz.
piłkarski Polska — Niemcy nie zo-
stał jeszcze ustalony. Kapitan zwią-
zkowy PZPN, Kałuża, ma wiele kło-
potu ze składem po smutnem do-
świadczeniu w Belgradzie. Brak bo-
wiem bramkarza, środka i lewego
pomocnika, prawego skrzydła i pra-
wego łącznika.

Na stanowiska w grę wchodzą:

i:ramkarze Fontowicz. Korniejewski,
Frymarkiewicz. Środek pomocy —
Kotlarczyk I, Wiiczkiewicz, Szcze-
paniak. Lewy pomocnik — Dziwisz,
Mysiak, Ziżka. `

Jako kandydaci na prawą stronę

utaku wchodzą w grę: Pazurek —
Riesner lub Peterek — Szczepaniak.

Definitywny ckład naszej repre-
zentacji wiadomy będzie w najbliż-
szy wtorek.

Reprezentacja Polski na mistrzostwa
do Turynu,

Polski Zw. Lekkoatletyczny ze-
stawił już skład reprezentacji pol-
skiej na mistrzcstwa Europy, które
cdbędą się w dniach 6—9 września
r

jąco:
Kusociński — na 1500 i 5000 mtr.,

Plawczyk —  dziesięciobój
wzwyż, Heljasz kula i dysk, Ku-
>harski — 800 i 1500 mtr., Luckhaus

- trójskok.

 

Ponadto brany jest pod uwagę No--
"walk, którego wyjazd zależny jest
jednak od wyn'ku, jaki zdoła osiąg-
nąć na dzisiejszych zawodach  Po-

snań — Warszawa.
Kierownikiem ekspedycji jest p.

Szlachciak. Ponadto z drużyną je-
chać ma kpt. Misiński.

W. rol gł. demoniczna KAY JOHNSON
i mę:ki WALTER HUSTON Tysiące sta-

tystów, Rozmach inscenizacji.

groszy.
 

Dziś wspaniałapremjera. Humor, radość życia i przepiękna muzyka w świetnej, przebojowej K © MED JI

Skład przedstawia się następu-;

i skok.

KAPITALISTYCZNEGO reż. gen |

WILEŃSKI.
 

Znicz olimpijski w Berlinie,
Międzynarodowy Kongres lek-

koatletyczny odbył się w Sztokhol-
imie przy udziale 36 delegatów,

W. sprawozdaniu z przygotowań
vo igrzysk olimpijskich 1936 r. w
serlinie, przedstawiciel Niemiec, dr.

Lewald, oświadczył, że ogień olim-
pijski, który zapłonie w: dniu otwar-
cia igrzysk na wysokiej wieży stadjo
nu, przyniesiony będzie z samej
Olimpji. Ogień przyniesiony będzie
przez szlatetę, kióra wymieniać bę-

dzie między poszczególnymi zawod-
, twlkami pochodnię. W ształecie star-
_iować będzie 3,060 biegaczy. Ostatni
j tzłonek sztatety wbiegnie na stadjon
; w dniu uroczystości otwarcia igrzysk
'iz tą chwilą igrzyska będą otwarte,

Dr. Lewald wręczył wszystkim
„członkom Kongresu złotą szpilkę w
formie dzwonu, kióry będzie symbo*

„,lem igrzysk w Berlinie. Na szpilce
'wyryto napis: „wzywam młodzież
| świat”, '
| Sztafeta, która przyniesie z O-
i limpji ogień na stadjon berliński, biec
| bedzie trasą: Oli:npja — Korynt —
Ateny — Delfy — Saloniki — Sofja

, — Belgrad — Budapeszt —- Wiedeń
j — Praga — Drezno — Berlin. Każdy
członek sztatety przebiegnie dystans
1000 mtr.

Na pierwszem posiedzeniu Kon-
gres zatwierdził wszystkie rekordy
światowe, ustanowione od r. 1932.
Podajemy listę  nowo-zatwierdzo-
nych rekordów świata:

100 i 200 m. — Ralf Metcalfe
10,3 i 20,6 sek,

440 y., 500 m, 600 y., 600 mtr.,
800 m., 880 y. — Ben Eastman, Od-

| nośne wyniki: 46,4 s., 1:02 s., 1:09,2
5., 1:18,4 s., 1:49,8 s., 1:49,8 sek,

1000 y. Beccali 2:10 sek.,
1500 mtr. — Bonthron 3:48,8 sek.,
a mila ang. — 4:068 sek, Glenn
Cunningham,

3000 mtr.—Hans Nielsen 8:18,4 s.
4 mile ang. — Isohollo 19:01 sek.
2 godziny — 33,653 klm. anglik

Harper.
110 m. płotki — Percy Beard

14,2 sek,
* 220 y. płotki—Norman Paul 23 s.

| 400 mtr. płotki—Hardin 50,6 sek.
Skok wzwyż —Walter Manty

(USA) 2,06 mtr.
Kula — Jack Torrance 17,40 mtr.
Kula oburącz — Torrance 28,68

mtr,
Dysk — Andersen 52.42 mtr.
Oszczep—76 10 mtr, Matti Jar-

vinen.

 

  

  

 

NAJPRZYJEMNIEJ
SPĘDZA SIĘ CZAS

Na najbliższą wiosnę Bank Go-
spodarstwa Krajowego przygotowuje
w Warszawie, na Kole, wystawę
mieszkaniową.

Składać się będzie ona z dwóch
części: budowli stałych, racjonalnie
zaprojektowanych i wykonanych,
ktore po wystawie przezeznaczone
są do sprzedaży oraz tymczasowych
pawilonów wystawowych, w których
umieszczone będą eksponaty, obej-
mujące całokształt zagadnienia bu-
aownictwa mieszkaniowego, polityki
kredytowej, urządzeń terenowych
etc.

mu ZPA ĘE A

KL KSMAE SGa RADASDUDA RZAD

Dziesięciobój — Hans Sieveri
3.790,46 pkt.

Olbrzymia większość nowych re-
kordów padia łupem zawodników
amerykansxich,

Dr. Korabiewicz jedzie.
Do Konstancy przybył dr, Kora-

biewicz, który wiaz z małżonką roz-
poczyna dwuletnią podróż kajakiem
do Szanghaju. Dotychczas dr. Kora-
biewicz przepłynął kajakiem trasę
od Sniatynia Prutem, Dunajcem, li-
manami i brzegami morza Czarnego
do Konstancy.

WI dniu 26 kb. m, Korabiewicz
udał się w dalszą drogę do Bosforu,
Projektowana trasa turysty prowa-
dzi: morzem Czarnem przez Bosfor,
morzem Marmora, Dardanele, morze
Egejskie, brzegani: Azj; Mniej. przez
pustynię do Eufratu,
zatoki Perskiej, ocean Indyjski, In-
dem do Gangesu ocean Indyjski do
Sjamu, stąd przez Kochinchinę do
Szanghaju.

Kanadyjczycy chcą przyjechać
do Polski,

Do Polskiego Zw. Hokeja na Lo-
dzie wpłynęły oferty kanadyjskichi
amerykańskich trenerów, którzy
chcieliby kierować treningiem na-
szej czołowej klasy hokejowej, a na-
wet grać w polskich zespołach na
wzór zagranicy

Niestety, warunk; finansowe, pro-
ponowane przez kanadyjczyków i
amerykanów są nie do przyjęcia. Za
sezon gry trenerzy ci żądają około
18.000 zł.

Wobec tego z ofert tych PZHL. nie skorzysta.

IŻ życia stolicy.
Wystawa mieszkaniowa B. 6. K.

Eufratem do|,

Część budowli stałych jest już
pod dachem "i roboty w tym dziale
wykonane są już w 70 proc. Budo-
wa pawilonów wystawowych  roz-;
pocznie sięį na jesieni, tak, aby
były one gotowe w początkach
kwietnia.
W В. ©. K. odbył się już szereg

konferenčyj z  przedstawicielami
przemysłu budowlanego, „którzy za-
deklarowali żywy udział w wystawie.

Teren całej wystawy, pojętej ja-
ko zaczątek przyszłego osiedla
mieszkaniowego, będzie kompletnie
urządzony nietylko pod względem
budynków. Obecnie rozpoczęto rów-
nież roboty mające na celu ogro-
dzenie terenu, założenie ogródków
przy domach i posadzenie roślin-

wych), by wykorzystać okres jesien-
ayi zimowy dla wegetacji. Cały
teren jest już zaopatrzony w kana-
lizację i wodociągi. Zdecydowano
również doprowadzenie prądu elek
trycznego z elektrowni Pruszkow-
skiej.
—--_—

Giełda.
WARSZAWA |Fat). Giełda. Waluty:

Belgja 124,15—124,46—123,84. Berlin 207,75
—208,75—206,75. Gdańsk 173,15—173,58—
172,72. Holandja 358,10—359—357,20. Lon-
ayn  26,09—26,21—25,95, Kabel 5,21!/4—
5,24/1—5,18!/4, Paryż 34,88—34,97—34,79.
Praga 21,96—22,01—21,91. Szwajcarja 172,66
173,09—172,23, Włochy 45,39—45,51—45,27.
Fendencja niejednolita.
.. Akcje: Bank Polski 87,50. Cukier 22.
jilpop 10,10. Starachowice 11,30—11,50. —
Tendencja przeważniemocniejsza.

Papiery procentowe: Budowlana 45.
Konwersyjna 64,90—65. Kolejowa 59,40—
39,25. Dolarówka 53,75. Stabilizacyjna 70,73
—71,23—70,88—71,13 (dwa ostatnie drobne).

Listy ziemskie 52,50, — Tendencja moc-
niejsza.

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNiE

z dnia 31. VIIL 34 r.
Za 100 kg. parytet Wilno.
Ceny tranzakcyjne: Żyto II standart

15,25—15,37/: Mąka pszenna gat. I C —
30,25—32. Mąka pszenna gat. Il E 26,68'/:
—21. Mąka pszenna gat. II G — 24,12.
Mąka żytnia 55 proc 24,25—25. Mąka żyt-
nia 65 proc. 21. Sitkcwa 16. Razowa 16,50.

Ceny orjentacyjne: Żyto I standart 16
—16,25. Pszenira jednolita 18,75—19, Psze”
nica zbierana 18—18,50. Jęczmień na ka-
szę zbierany 15—15,50. Owies 14,50—15.
Mąka pszenna gat. I E 29—30. Mąka pszen-
na gat. III A 21,50—22, Mąka pszenna gat.
Ш В 13,50—14. Otręby żytnie 10,50—
10,75. Otręby pszenne miałkie 11,25—11,50.
Siano 4,50—5,50. Słoma 3,50—4. Siemię
Iniane basis 90 proc. loco wagon stacja za- ładowania 42,50.

Ogólny obrót 600 tonn.

  
|, 7 Z drogi, z drogil
| Ludzie!

Zamożny kupiec, Hus-
sein, nie chcelał się usu-
nąć i drabina zraniła go,
Wszczął więc krzyk 1
powłókł wieśniaka do
sędziego. Na wszystkie
jednak pytania wieśniak      

ności (drzew użytkowych i owoco-|

«r «2 IM KOULK RADJOSTACJI»
MI Świat Słucha» | et:

pac a Bing Crosby Sez-p kei a sodri00) dokazuje SUW, rzeczy

dzianych. Nad program: Wesoła 2-aktowa KOMEDJA oraz najnowszy dzw. „Fox*.kranie niewidotychczas na ekranie niew Luny ga 8 gr.

IE!
TEATR

KIŃ0- REOJA

 
Na wszystkie seanse od 25 gr.

Ryszard Dix i uoso-wiat „ZDOBYWCY Uris
«l ludzkich #Э blecośsi ANNA HAR-

i . а.. Ten film-—to žycie, plynące wariką falą. Ten fllm-—to seree ludzkie, pulsujące żywą krwią,

B : tmilość qorejąca w duszy każdego człowieka.

Nad program: Najnowszy tygodnik „Paramountu“,

Ceny od 25 gr. — Dziś rewelacyjny program na ekranie | na scenie.

D e tk 66 Нн]‹іо.с!рп!_с{:пн i poza ka
medja wszystkich czasów, świetna

BABY э ziewczą o. ? пі.у Karola Lamacza.
Wroli głównej ANNY OŃDRA.

Na scenie: „NOC W HAREMIE" operetka wschodnia w l akcie pióra Edwarda D Mer-

lisa. 2) J. Grzybowska3) Adam Daal piosenkarz (l-szy występ solowy. 4) Zaloty Wiejskie

wodewił w 1 akele z tańcami śplewemi Orszy-Bojerskiego. 5) Modelka komedja w 1 akcie,
Zespół muz. l. Bo.kuma.

 Poszukuję zacisznego

 

i дьицьсннтне i

|"pokoje | inyp |Pokój lub 2 sze: aiśródmieściu, przy kultu-

111pokoje į [l UI : ralnej rodzinie. Parter Dla higieny.

Duż, okój z wygodami, można zł wykluczeny. Oferty do| Ojciec tłumaczy o-
y P utrzymaniem do wynalę-| Administraeji Dziennika|bszernie synkowi, że dla

do wynajęcia z całkowi-| mieszkanie z wygodami Wileńskiego „Pani X*. higłany” tzekń: obierać

 

WSZYSCY TŁUMNIE DO OGRODU po-BERNARDYŃSKIEG0. odpowiadał milczeniem
Machał rękoma | robiłm |
ny, lecz nie wyrzekł

Po pewnym czasie py-| - Ku o ©|RR e ani słowa.
ta synka: 13 pn į KALE |, — Ten człowiek jest,
- Ža Jabłko: 2 Sprzedaž "lt н | oczywiście em
— Tak. me | GanTi rzekł sędzia.
— Obreleš Je? OKAZJA DLA EMERY-| ZUK łod. it | —— Tak. TOW.. Špraedam“ dom POSZUKUJE SIĘ mę w: z. ar Głuchoniemy? —za-
—A biłeś i ' LOKALU pe a wołał szyderczo oskar-co zrobiłeś ze drewniany nowy,Wolne ! się tylko z rekomen:'| ż yclel-przecież tak glo=skórką? 3 pokoje, kuchnia, przed dla Biura Pośrednictwa| daejami. Adres w Admie| śgo wrzeszezał, idąc— Zjadłem! je TAS Pracy. Oferty wraz z| nistracji. przez rynek: „Z drogil*,ogród, iej-| pi: į ; #8pokojowamnie, || ore ais one| Pinia do Žanas| m|żę„gi ao go i

„|| na. Szyszkińska 13, wodowego Funduszu|Uwadze Nowego Swla- я
luksusowo odremon 983—3 Bezrobocia w Wilnie| ta. Sz. Mieszkańcom tej| |— Dlaczego więc nietowane słoneczne ze
wszelklem! wygodami
tamże 8 pokojowe
małe mieszkanie, ka-
nalizacja, elektrycz:
ność, wygody. Zakre-
towa 11 — dozorca
wskaże.

PO KóJ SŁONECZNY
s osobnem weściem, mo-
że być z używalnością
kuchni, do wynajęcia, ul.
Wilkomierska 3 m 11,
vis-a-vis kośc. św. tata:
ja. Tamże mieszkan.e dla
uczni, — może być z

 

 

dom | plac Sosnowa 9-d
2109

I
Starsza

Felczerka szuka pracy
w swoim zawodzie, lub
może gotować, sprzątać
Moniuszki 11 Romejko.

1097
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p:zy ul. Portowej 28,
tei 12-06. 1098—2
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Wszelkie ogłoszenia
do „Dziennika Wileń-
skiego”i do wszyst-
kich innych gazet po
cenach bardzo ta-
nich przyjmuje
Biuro Reklamowe

Steiana Grabowskiego
w Wiinie,

Garbarska 1, tel. 82

į

 

dzielnicy gorąco poleca-
my wdowę, która nie
chee-. prosić, lecz chce
zarobić na žyele szyciem
bielizny, przeróbką ubrań
Wykonanie staranne, fa-
<howe, ceny—kto ile da.
Ul Sniegowa — 3 m.
Olsz: mowsklego. в

* Humor turecki.

P<wien biedny turek
szedł przez rynek, R.O*
sąg drabinę i woła głoś-

ustąpiłeś z drogi? —zapy*
tał wtedy wieśniak, a
sędzia go zwolnił od ka-
ry.

Siostra - pielęgniarka.
a długoletnią praktyką
szpitalną (zastrzyki i
wszelkie zabiegi oraz

›

  pielęgnacja <ięžko cho-
rych) poszukuje pracy:
Posiada świadectwa i
liczne rekomendacje.
Zgadza się na wyjazd.
Antokolska 55—8, Gu-

 

    

„| <la Katwaryjsku 11—4.

bpapi cremezac ga Ez aPA: 2108 2110| jabłko przed jedzeniem.| całodzieanem  utrzyma- SREBRZE

uleska 3 m. 9. +, 5|ska 4 m.3. 2111 poczem daje mu jedao.| niem. gr.
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Biała Papuga.
„zekłeć autoryzowany z ipL 2 ;

ЗсЬкопііі&ш(:'›зіе w uikzy. Bylinysami.Nisza wychodziła na dwoje

drzwi, lecz były one zamknięte. Policja też się tu nie kręciła, Długi

korytarz ział pustką.
ZY Mat. proszę sąd, jakim sposobem postradała pani ten dowód?

— Och, sama nie wiem — zakwiliła. — Zniknął, A myslałam, że

go nie znajdą.
— Kiedy zginął?
— Wczoraj w. nocy, : „aż :

—Czy io ma znaczyć, że ktoś dostał się w necydopokoju pani?

syknąłem przerażony, chwytając ją tak mocno za ramię, że się żachnęła.

— O, nie; Drzwi były zaryglowane i zamknięte na klucz.

— Więc jak się to mogło stać? — pytałem ze słabąulgą.

—Nie wiem. Miałam to w ręku wczoraj w południe. „Wieczorem

po obiedzie dowiedziałam się od pana, że pastor był w moim pokoju.

Ale ja to chiwafam w...
— ...pantofelku — dokończyłem surowo.
— Co?!
—Naturalnie, W czerwonym pantofelku ze srebrnym obcasikiem.

Prawdopodob ie obcas był wydrążony. ' i

— Skąd.... pan o tem wie?
Oczywiście :zecz była prosta.
— Dómyśliłem się. Ciągie pani w nich chodziła, Wtedy, w noc

porwania, była pani w nich na moście, Bez powodu niebrałaby pani na

tutejszy bruk pautofelków wieczorowych na wąskich, wysokich obca-

 

 sach — odpowiedziałem z irytacją.
—Ależ w dzień ich nie nosiłam — zaprotestowała.

— Tak. Widocznie pani przypuszczała, że nie było wielkiego nie-
bezpieczeństwa. Albo może na dzień chowała pani gdzieś indziej... Nie
wiem. No, więc kiedy pani odkryła kradzież?

Popatrzyła na mnie i odpowiedziała:
— To byio dobrze schowane: w obcasie prawego pantoielka, Nie

bałam się, że się ktoś domyśli.. Nie zauważyłam żadnych śladów, wska-
zujących na to, żeby kta przy nim majstrował, Przypuszczałam, że na*
pewnobym zauważyła. Powiedziałam więc, że pasto nic mi nie zabrał,
Dopiero później, przed położeniem się spać, stwierd»:iam, że jednak za-
brał, Zajrzałam naumyślnie do obcasa....

— (o pani zrobiła po tem odkryciu?
— Nic. Cóż mogłam zrobić?  (Wlszyscy już poszli spać... Zresztą

ba... bałam się... wyjść... sama... na korytarz:.:
Zadrżała, a i ja także, na myśl, coby się mogio stać, gdyby była

wyszła wtedy na korytarz.
— Dobize panj zuobiła,
Miałam takie uczucie, jak człowiek, który idąc aaoślep, znalazł się

niespodziewanie nad brzegiem przepaści. Gdyby była wyszła na
korytarz... Wielki Boże...

—Dobrze pani zrobiła — pow'ėrzylem stabo i wiedziony przeczu-
ciem, že niema czasu do stracenia, dodałem: — P.winna mi pani była
powiedzieć odsazu zrana.

Zawahała się. Patrzyła mi prosto w  twa*z, ale oczy miała
niespokojne.

— Lomowj nie mogłam powiedzieć,
— A, rozumiem... Ostatecznie to człowiek, za:eżny od brata pani,

skłonny wierzyć raczej jemu, niż pani.
— Właśnie. Dziś rano nie mogłam zajrzeć do pokoju pastorą i zre-

widować jego rzeczy. Ba... ba... bałam się... Pana « strzeżenie poskutko-
wało. Ale chciałam panu powiedzieć w białej sali... wie pan, kiedy i...

Umuikła na dobre,
Więc to był powód trzeciego mordu! Ktoś wypatrzył, że pastor za-
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brał tajemniczy dowód, więc zabił go. W tej strasznej walce o miljony
był to zaiste arobny epizod.

£ tego wynikaty izy alternatywy: pierwsza, że morderca zabrał
pastorowi dowód. Druga, że policja zabraia, znalazis.y go przy ciele pa.
stora, la alieinatywa była wysoce nieprawdopodobna, jako, ze morder”

ca miał masę czicu, żeby przeszukać zabitego... Caią moc... Na to przy
pomnienie zrobiło mi się zimro. Wszak tę noc przepędziiem w sąsie“
dztwie trupa... lrzecia możliwość mogłą być ta, że pastorowi udało 519
schować cenny dowód lub wręczyć go ewentualnemu wspólnikowi, Ale
i to byio mato prawdopodobne.

—Nie chce mi pani powiedzieć, co to było?—zapytałem z wahaniew
— Żeby pan mógi szukac?
— Mógłbym spróbować?
Zamysiła się.
— lo jest rzecz, której bezpieczniej nie wiedzieć... A muszę prze”

«ież powiedzieć bratu, że nie zdradziłam tajemnicy przed nikim. Pań
rozumie, Nie chodziło mi o to, żeby pan tego szukai, Zresztą nie wienu
czyby to było możliwe. W. dodatku i bez tego zaplątałam pana w wiel
kie niebezpieczeństwo. Chciaiam się tylko pana poradzić, co robić? Co
powiedzieć bralu? Och, cóż za okropna ironja losu! Czemu nie przyje“
chał o dzień wcześniej! Teraz pewnie czeka na mnie, Wspominał już, że
po powrocie z policji załatwimy, jak się wyraził formalności”, Oczywis“
cie chodzi mu o uaszą tajemnicę. |niuikiuńszce aaizaai

Sprawa była rzeczywiście mocno nagląca. Co ziogła biedaczka po”
wiedzieć biatu? Gdyby się zaczęła usprawiedliwiać : przyrzekać, że po”
stara się odnaleźć swoją tajemniczą połówkę, uznałby ją odrazu za nowa
oszustkę,

— Hm! Musi się pani ostro postawić. Innej rady niema. Niech pani
uajpierw odbierze od Lovschiema swoje papiery osobiste i wręczy bratu.
Następnie niech pani zażąda, żeby on wpierw pokazał.
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