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w niedziele od 12 do 13-ej.

Ostatni
Ostatnia próba międzynarodowe”

go turnieju 1934 1, — wyścig „szyb-
kości maksymalnej" — rozegrał się
wczoraj na trójkącie: Warszawa —,
Nowosolna — Głowaczów, stanowił
emocjonującą ostateczną rozgrywikę.|
przedewszystkierm między tymi chal-
ienge'owcami, którzy wrócili z
ogromnego lotiui olkrężnego, jako najr
iepsi.
W] przeciwieństwie do lotu okręż-

nego, gdzie każdy zawodnik musiał
trzymać się pewnej, dowolnie przez
siebie obranej szybkości (stosownie
do wyników, jakie osiągnął w próbie
z„użycia paliwa”, która odbyła się
na tym samiym trójkącie, co i wyścig
wczorajszy) — próba „szybkości ma-
ksymalnej“ nie hemowala w niczem
fantazji lotnicze: challenge'owców,
pozwalając im na „gazowanie“ ile
mocy w silniku To też wyścig ten
obfitował w niezliczone emocje,
gdyż rolę decydującą odegrała tu
przedewszystkiem.. sprawa osobi-
stego szczęścia lub ślepy przypadek.
Podstawowym warunkiem  szczęśli-
wego zakończenia wyścigu była jalk-
najwydatniejsza praca motoru, któ”
remu kažą iść ra pełnym gazie na
przestrzeni, 'wynoszącej bez mała
300 kilometrów.

Ponieważ próba szyblkości ma-
iksymalnej, start co niej oraz cały jej
przebieg to  najefelktowniejsza
optycznie część Challenge'u — regu-
lamin przewiduie. by zawodnik, któ-
ry zdobył w poprzednich konkuren-
cjach (próby teclmiczne i lot okręż-
ny) największą ilość punktów, miał
pierwszeństwo w starcie do wyścigu
pierwszy mógł go ukończyć.
Rozpoczął śo tedy Bajan, a za

nim kolejno lotnicy według punktacji
podanej przez nas w dniu wiczoraj-

Początelk trasy a zarazem finisz
znajdowały się w Warszawie na
lotnisku Miokotowskiem przed itry-

„Dziennik Wileński*

 bunami. | mka

(Tel. od

WARSZAWA. Jak Warszawa
MWlarszawą, nigdy nie było tak wiel-|
kiego zaciekawienia imprezą sporto-|
wą, jak Challenge'm. Faktycznie nie
była to'w ścisłem vego słowa znacze-
niu impreza sportowa. Sport lotni-
czy wykroczyt z ram sportowych i
dlatego może wlaśnie zyskał on tak
rekordowe, a powszechne powodze-
vie,
Od samego rana szły na lotnisko

Mokotowskie niezliczone tiumy wi-
dzów. Ulice: Pelna, Nowowiejska,
Piusa, a nawet Marszałkowska były
zapchane samochodami.

Końcowy iragment Chalienge'u,
który polegał na próbie szybkości,
„elektryzował caią Warszawę,

Trybuny na lotnisku były prze-
iudnione. W lożach przewidzianych
ua 6 osób siedziało dwa razy więcej.
O dostanie się na miejsca sie-

dzące dwie godziny przed rozpoczę-
siem zawodów nie można było na-
wet marzyć,

Ogółem zebrało się 100 tysięcy
widzów. Jest to rekord, o którym
mówić będzie się przez, kilka lat.

Punktualnie o godz. 16 przy kor
losalnem napięciu widowni puszczo*
10 w ruch śmigło samolotu Bajana,
lutóry miał startować pienwszy o 7
minut przed Płonczyńskim, a 10 mi-
nut przed Seidemanem,

Powietrze napełniło si; warko-
'em motoru. Nad morzem głów
przeleciał @ szybkością strzały
RWD-9. Tłum zamarł w. milczeniu.
Był to moment tradny do zapomnie-
nia, KZ

Bajan postawił wszystko na jednę
Łartę, nadając swej awjonetce re-
kordową szyblkość, dochodzącą do
270 kilm.

Ciągle nadchodziły meidunki, że
ieci on pierwszy. a gdy nad lotnis-
kiem ukazał się biało-czerwony pol-
ski samolot, powstał trudny do opir
sania entuzjazm. Tłum powstał ż
miejsc. Zerwał się jakgdyby z jed-
nej, piersi potężny okizyk zadowole-
nia, który rozszedł się glošnem
echem po całej Warszawie.  

wyścig.
Kolejność stariu nie miała żadne-,

go wpływu na ocenę szybkości za”
wodnika,,

Według reg.leminu, po upływie
5 minut od chwili startu ostatniego
zawodnika samoloty, które do tego
czasu nie przeleciały przez  linję,
oznaczającą początek trasy nie
mogły już brać udziału w wyścigu.
Zawodnicy musieli przelecieć nad,

tą linją na wysolkości. nie większej,
odd 100 metrów w kierunku do niej
prostopadłym, Dia ułatwienia utrzy”,
mania tego kierurku ustawiony był.
w bliskości początku trasy dodatko-,
wy punkt zwrotny (tyczka z chorą*|

giewką). |
Zawodnicy musieli oblecieć pun-,

kty kontrolne w Nowosolnej i Gło-;
waczowie w lewo i na wysokości|
nie przekraczającej 100 metrów. Nie'
prawidłowe oblecenie punktu kon-|
troinego powodntje niezaliczenie wy-
ników wyścigu.

Po powrocie na lotnisko moko-
towskie — zawodnik miiał dodatko-
wy punkit zwrotny i przelatywał nad
metą, co równa się zakończeniu
trasy,

Szybkość imalrsymalna była obli-
<zonai w sposó następujący: czas,
między przelotem mad początkiem
trasy a chwilą minięcia 1-szego pun-
ktu kontrolnego |Nowosolna) został
«mierzony w sekundach. Z tego zo-
stała obliczona szybkość, osiągnięta
ra pierwszym boku tró'kąta z do-
kładnością do 01 km. godzin, a na-
stępnie i w ten sam sposób została
obliczona szybkość na dwóch pozo-
stałych bokach trójkąta — poczem
z tych trzech szybkości składowych
została obliczona szybkosć maksy-
malna ma całej trasie z zaokrągle- |
niem w dół do całkowitego Ikilo-.
metra. |

Przyznanie punktów za iezultat w
wyścigu zaczyna się od szybkości
210 km. 7

 
wi. kos.)

" Po wylądowaniu Bajana porwano
£o na ramiona.

Nie upłynęto wiele chwil, jak
ukazał się drugi polski samolot, zdo-
bywając drugie miejsce. Był to sa-
molot Płonczyńskiego, a dopiero po”
'em przylecieli Seideman i Ambruz.|

,  Bajan po odniesieniu tak wspa-|
uiałego sukcesu miał z radości łzy
w oczach. Nie mógł przez chwilę
mówić.

Przed ogłoszeniem oficjalnych
wyników: Bajan został pazedstawio-
wy Prezydentowi R. P., który uści-
skat lotnika, skiadając mu gratu-
lacje. Prezydent odznaczył Bajana
orderem Polonia Restituta, a mecha-
nika Bajana — Pokrzywkę Krzyżem

Zasługi. AA
Po odznaczeniach wciągnięto na

*uaszty flagi zwycięskie, Na šrodko-

wym, najwyższym wciągnięto polską
chorągiew, a: obok z prawej niemiec”
ką ze swastyką za trzecie miejsce,
a z lewej za drugie — drugą polską.

„Przy dźwiękach orkiestr 100-
tysięczny tłum odśpiewał „Jeszcze
Polska niezginęia '..,

Zrobiło to kolosalne wrażenie,
Lotnisko zostało zarzucone żółtemi
tlagami lotniczemi. Wszyslkie do-
my w Warszawie są również przy”
surojone flagami  Wiszyscy mówią
tylko o Bajanie i o Chailenge'u.

Bajan tuż zaraz po odniesieniu|
sukcesu udzielił krótkiego wywiadu
dziennikarzom, zaznaczając, że zwy”
cięstwo swoje zawdzięcza całemu

społeczeństwu, które stworzyło nad-
«wyczaj pobudzający nastrój, za-
widzięcza оп $0 rownież maszynom i
konstruktorom polskim. 'W końcu
przemówienia wspomniał o poprze”
dnich bohaterach Challengeu, o ś. p.
ŹŻwirce i Wiigurze, ‚

Zrobiono rówmież wywiad z Sei-
demanem, który przyznał, że Polsce
słusznie się puhar narodów należy,
ko ma ona nietylko najlepszych lot-
mików, ale również najlepsze samo-
loty. ' 4

(Wieczorem w Warszawie odbył  

„się posiadaczem

odzi codziennie.

Ostateczne wyniki turnieju lotniczego
się bankiet, na xtórym zgromadził
się cały świat oficjalny,

Na bankiecie wygtoszono szereg
przemówień, wziiosząc toasty na

cześć lotników i onganizatorów,
Wręczono również szereg cen-

rych nagród. Aeroklub R, P, otrzy-
mał 100 tysięcy franków, za drugie
zaś miejsce 44 tysięcy, Część z tych
pieniędzy otrzyma Bajan, który stał

cennego  puhara,
na którego bokach wyryte są do;
tychczas tylko dwa nazwiska: Mor-
rik i Żwirko,

Za dwa lata Polska znów orga”
nizować będzie następny Challenge.
WARSZAWA (Pat). Dzis o godz.

15,30 wszystkie trybuny na lotnisku
były przepełnione publicznością w
liczbie ok. 100.000, W. loży rządo-
wej zajęli miejsce członkowie gabi-
uetu z premjerera Kozłowskim na
szele, Obok znajdują się miejsca
zajęte przez członków korpusu dy-
piomatycznego,  generalicję oraz
władze Aeroklubu Rzplilejj Nad
iożą Prezydenta powiewały flagi
przedstawicieli państw, ktorych lot-
мсу brali udział w Challenge'u. Na
prawo od trybun widać samoloty
szalanżowe, przygotowane do startu.
Napięcie publiczności rośnie z minu-
‘у na minutę w cczekiwaniu pierw-

szego zawodnika, którym jest pro”
wadzący w dotychczasowej tabeli
Lpt. Bajan. Wiyścig odbył się na tra-
sie trójkątnej długości 297 km, mię-
dzy punktami Ikontrolnemi na lot-
nisku. mokotowskiem w Warszawie
a Nowosolną (blisiko Łodzi) długości
108 ikm., Nowosolna — Giowaczów
(w pow. kozienickim) długości 102/2
xm. i Głowaczów — Warszawa dłu-
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zagranicą 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 56,

tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łarnowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

   

| GRZEGORZ
TOWARZYSZ SZTUKI ORUKARSKIEJ

Podługich I ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Św [Sakramentami
zmarł dnia 15 wrześna w weku lat 38.

szybkość ich maszyn. Pierwszy o
godz. 16,03 wystartował kpt. Bajan,
poczem kolejno s'artowali Płonczyń-
iki, Seidemann, A'mbruz, Anderle,
Buczyński, Bayer. Dudziński, Zacek,|
Hirth,. Osterkamp, Gedgowd, Franc-|
ie, Skrzypiński, Hubrich, recodii
Junck i Sanzin. O godz. 15,50 przy
rźwiękach hymnu narodowego przy”
rechał na lotnisko prezydent Rzplitej
z małżonką. Prezydent przywitał się
ź prezesem Aeroklubu Rzpiitej ks.
Januszem Radziwiłłem, Po powita”|
miu. się z premjerem Kozłowskim i“

szłonikami rządu Prezydent wraz z
miałżonką wszedł do loży reprezen-

Eksportacja zwłok ze szpitala
dzie się w poniedziałek 17 wr:

O czem zawiadamia

Jako przedstawiciele Episkopatu
Polskiego wyjeżużają na Międzyna-

iacyjnej, gdzie obuk niego zajął miej. rodowy Kongres Eucharystyczny do“
Buenos Aiies: J. Em. ks.Kardynał :

rządu. 10 minut po przybyciu Pre- Prymas August Plond, J. E, ks. Bi-!
sce premjer Koztowski z członkami

żydenta rozpoczął się start zawodni- skup St, Okoniewski, J. E, ks, Bi-
ków do wyścigu. Samolot kpt. Ba- skup Teodor Kubina i J, E, ks, Bi-
jana, po krótkim starcie wzniósł się, ; skup Karol. Radeński, Wyjazd. Księ-
przeleciał nad metą i podążył w kie-
runku Nowosolny, gdzie znajduje'
się pierwszy punkt ikontrolny. Lot: -
jego trwał 1 godz. 101/2 min, O godz.'

sp,
UR

 

17,22 wylądował drugi lotnik Płon-|
czyński, o godz. 17,27 lotnik nie-,
miecki Seidemann. Jako. 4-ty lądo-
wał samolot lotnika Słowaka Am-
bruza,. Kolejno ladowali dalej Oster-

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

  

BANOOICZ
zakaźnego na Zwierzyńcu odbę-
ześnia o g. 5 p. p. na cmentarz

ś ś Piotra i Pawła. Nabożeństwo żałobne w kościele św. Rafała
odbęd:ie się we wtorek o godz. 7 rano.

Zarząd Związku.

Wyjazd przedstawicieli Episkopatu Poiskiego
na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.

ży Biskupów do stolicy Argentyny
‚& Triestu na statku „Oceania” na-
stąpi dn, 20 b. m.

Z okazji pobytu swego w Argen-
*ynie Arcypasterze polscy zwiedzą

j<środki wychodźtwa polskiego w
iArgentynie.
'

O wystąpieniu min. Becka
Głosy prasy francukiej.

LONDYN (Pat). Jak wiadomo,|dalsze cele polstziej
powrócił z Genewy do Londynu mi-,
mister sir John Simon. Niedzielna
prasa: londyńska interpretuje wystą-

kamp, Junck, Frencke, Anderle, Du-- »ienie polskie w Genewie jako. nie-

dziński, Hinth, Skrzypiński, Zacek: wywołujące niepokojących: przypu-

iFrangois. Z trasy nadeszly wiado-.*70ze8.. „Observer , twierdzi, że bry-
mości, że kpt. Gedgowd zmuszony: *YJSCY: francuscy i włoscy dyplo-

był lądować pod Skierniewicami. aci oceniająobecnie polskie gwał-
Aparat nie doznał żadnego uszko-; '9wne wystąpienie w. Gznewie o
dzenia, Również nadeszła wiado” | wiele spokojnie. Przenikliwość pol-

mość о przymusowem lądowaniu skiego kroku nie była początkowo
włoskiego samolotu Sanzina. Poza-| doceniana. Po „wyjašniemach 0.60.

konczeniu ladowania wszystkichsa-| chodzi, „widoczne jest, że żadne za”

molotów, zwycięzca tegorocznych  śadnienie bezpośrednioi niezwłocz-
zawodów kpt. Bajan wsiadł do sa”, "ie nie zostało zaczepione oraz że gości 681/2 kkm. Zawodnicy starto"|

'wali do wyścigu w kolejności w kla-|
sylikacji uzyskanej dotychczas i w;
odstępach czasu wyrównujących

Ogólna punktacja i
WARSZAWA (Pat). Wiczoraj =,

kończyły się w Warszawie między-
(narodowe zawody samolotów tury” i kolejność miejsc zajętych przezPrzebieg ostatniego konkursu. | stycznych, W, godzinach popołudnio-
wych odbyła się ostatnia konkuren-
cja, próba maksymalnej szybkości,

1) Bajan — Polska RWD-9
2) Płonczyński — Polska RWD-9
3) Seidemann — Niemcy F1-97
4) Ambruz — CSR A-200
5) Osterkamp — Niemcy BF-108
6) Junck — Niemcy BF-108
1) Buczyński — Polska RWD-9
8) Anderie — CSR RWD-9
9) Pasewald — Niemicy F1-97

10) Francke — Niemcy BF-108
11) Dudziński — Polska PZL-26
12) Bayer — Niemcy Fi-97
13) Hirth — Niemcy Fi-97
14) Zacek — CSR A-200
15) Skrzypiński — Polska RWD-9
16) Hubrich — Niemcy Fi-97
17) Francois — Włochy PS-1

Próby szybkości maksymalnej nie
ukończyły dwa samoloty, jeden pol-
ski PZL-26, pilotowany przez Ged-'
„owda i jeden włoski, pilotowany
przez Sanzina BA-39, Oba samolo-
ty zmuszone byty lądować, Ged-
gowd pod Skierniewicami, Sanzin
pod Warszawą.

* *

Zamieszczona powyżej tabelka
punktacyjna jest bardzo charaktery-
styczna. [

Wynika z niej że najszybciejle-|
dał Osterkamp na BF-103, który;
rozwinął szylbikosć 291 klm. na go-,
dzinę.

Szybciej od Bajana leciaio ogó-
łem 5 zawodników, Ciekawe jest, że
nawet Płonczyński, startujący row-
nież na RW/D-9 jak i Bajan, miał
szybkość większą od niego. Widzir
my więc, że Bajan nie jest specja-
listą od wyścigu, a wygrał faktycz-
nie punktami, zdobytemi na próbach
technicznych, bo w: locie okrężnym
ież nie był on przecież pierwszym.

Jak z tego wynika, próby tech-
riczne są faktycznie najważniejszą
częścią Challenge'u.

„łożyć starań, by maszyny nasze były

mochodu i wśród  niemilknących —

 

oklasków na cześć lotnika prze- w GENEWIE
jechał wśród trybun obrzucany kwia- z
tami. GENEWA Pat. Dzień dzisiejszy

2 przyniósł NE po-
itycznych. iększo: elegatów

kolejność miejsc wadia niedzielę pozaGinewi.
Po odbyciu tei próby, wedle nie- GENEWA Pat. Jutro zgromiadze-
oficjalnych danych, ogólna punktacja|nie Ligi Narodów wybierze trzech

członków Rady Ligi na miejsce ustę

poszczególnych zawodników jest na- |pujących Hiszpanii, Panamy i Chin,
stępująca: Hiszpanja/będzie napewno ponownie

wybrana, na miejsce Panamy wej-
Gzie napewno Chile, jedynie o trze-

sz ke оя alba ała?ее ES i cie miejsce rozegrala się walka mię-!
Eo As gy. u |dzy Turcją i Chinami. Chiny pragną
ŽžEg Pos SĘ być ponownie wybranemi, lecz do
м ам * ЕЁа Ba m яzS 542 mj  .,reelekcji potrzeba im 2/3 głosów.
NA A" Om |Jeżeli zostanie wybrana Turcia, to
251 41 1.896 ' па styczniowej sesji, zgodnie z po-
255 45 1.866 | rządkiem. alfabetycznym, będzie
243 33 1.846 | przewodniczył de!egat turecki, jeże-
237 27 1.822 |li zaś Chiny — przewodniczyć bę-
291 81 1.810 | dzie komisarz Litwinow.
283 73 1.806
254 44 1.800
237 27 1.797

239 29 1.794
287 71 1.792
241 31 1.786 Charbin (Ceutropress). — Japoń-
236 26 1782 |ski nacisk na Mandżurję systema-,
237 27 1.761 tycznie się potęg'je. Przejawia się to,
224 14 1.749 |ma polu wojskowem, administracyj:|
243 33 11742 |mem oraz gospodarczem, W. swej,
239 29 1.728 |walce przeciw sowieckim wpływom!
223 13 1.561 |w Mandżurji Japonja poczyniła sze- 

reg zarządzeń. _Przedewszystkiem
Nie można w danej chwili pomi- chodzi jej o osłabienie gospodarcze-.

dąć milczeniem szczęścia, jakie to- go znaczenia ko.eji wschodnio-chiń-|
warzyszyło przez cały czas Baja- slkiej, W! ostatnim czasie Japonja wy
nowi. | budowała klka linij kolejowych, któ-

Do zwycięstwa doprowadził
spokój, zimna krew i silna wola.

Konstruktorzy polscy powinnido” |

szybsze, niż dotychczas, a wówczas
będziemy mogli marzyć o zdobyciu
"ia własność puhara,

MORAWSKA OSTRAWA (Pat).
Dziś, jako w drugą rocznicę tragicz-

 

Głosy prasy berlińskiej.
BERLIN (Pa:). „Miontags-Post“ i „Montags-Post" pisze. že Polska od-

„Monta$', jedyne pisma, które wy-, niosła nowy triumi a Bajan utrzymał
chodzą w Berlinie w niedzielę, za- +wycięstwo, odniesione przez ś. p.
mieściły obszerne informacje o mię-, Żwirkę. Społeczeństwo polskie ży-
dzynarodowych zawodach  lotni-, wo interesowało się zawodami, Ber-
czych w Wiarszawie. Dzienniki pod- lńskie biuro prasowe i oddział ber-
kreślają, że odniesione po raz drugi fiński PAT-icznej były ciągle zapy-
zwycięstwo Polaka odpowiada ocze', tywane o wynik zawodów. Zwycię-
isiwaniom. Pisma podkreślają ogro” :two Polski wśród tutejszej Polonji

mne zainteresowanie społeczeństwa , wywołało wiell:i entuzjazm.
polskiego, podając szczegółowe spra”|
wozdania z pierwszych lądowań i
untuzjastyczne powitanie pierwszych. Popierajcie Polską Macierz
zawodników przez publiczność, Szkolną.

 

akcji stały się
wyraźne. Pułkownik Beck zapewnił
brytyjekich, francuskich iwłoskich

, kolegów, że Polska nie będzie robi-
|'a obstrukcji przeciw Sowietom, lecz
2 „zadowoleniem powita ich «wstąpie-
mie i udzielenie im stałego miejsca
w Radzie. „Sunday Despatch" uzna-
je słuszność wystąpienia Polski i
iwierdzi, że to cozostało. narzucone
Polsce, winno być narzucone iin-
mym państwom. Wiele skarg wnie-
sionych- przez: mniejszości: do Ligi
stanowiło zwykłe szykany. Podobne
stanowisko zajmuje „Sunday Times".

 

Wiadomości
я :

telegraficzne
** Dzięki osobistej interwencji Le-

spolda Ill zażegnany został strajk
generalny górników belgijskich, U-
mowa jednak posiada charakter
tymczasowy.

** Statek „Śląsk” wiezie belgijski
talon kulisty „Belgica“ do Polski
aa zawody o puhar Gordon-Ben-
сеНа. Jest on wyposażony w nowo-
'zesne urządzenie i Belgowie liczą

‚ за jego sukces.
| ** Na Śląsku Gpolskim w kopalni
Delbrueck w Zabrzu obsunęły się
zwały węglowe, które zasypały 16
górników. Odkopano 14-tu. Z tych
10 jest lekko rannych a 4 ciężko.
Iotychczas nie odkopano Karola
Ziętka i Bernarda Machulika, obu z
Zabrza. 

Japonja osłabia gospodarcze znaczenie
kolei wschodnio-chińskiej.

,koleją wschodnio - chińską. Najbar-
dzie daje się odczuć konkurencja ko-
lei 1a-bimskiej) i bimbejskiej.

Uruchomiane zostały one w bieżą-
uym roku i wyiąikkowo miskiemi ta-
zylami konkurują z koleją wschod-
dnio - chińską. Rozpoczęła się więc
„wielka walka gospodarcza o koleje
w Mandżurji. Jeżeli kolej wschodnio-
chińska nie dostosuje swej taryfy do
nowych warunków, może znacznie
zmniejszyć się jej znaczenie gospo”

go re prowadzą wa!kę konkurencyjną z! darcze. i

| Bižai оййNakties ISOSASAO SIiiNSSSONATATOK,

Pamieci Žwirki i Wigury.
nej šmierci šp. Žwirki i Wigury, od-
była się w Cirlicku na Śląsku, po
stronie czeskiej, uroczystość dla
uczczenia pamięci polskich lotni-
wów. Uroczystość zorganizowała
miejscowa ludność. Zjechało około
10.000 ludzi z czeskiego i polskiego
Śląska. Byli m. in. konsul polski w
M. Ostrawie Malhaumme, prezes
komitetu budowy pomnika dr. Wolff,
przedstawiciele morawsko-śląskiego

aeroklubu w Bernie z generałem
Stipą na czele z 6-ma oficerami armji
czeskosłowackiej. Pozatem była sio-
stra ś. p. Wigury. Po nabożeństwie
wyruszył pochód na miejsce wypad-
hu, gdzie w milczeniu złożono wień*
«e. Była to potężna manilestacja na
«ześć bohaterskich polskich lotni-
ków. 
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Echa wystąpienia p. Becka
w Lidze Narodow.

Sanacyina ag. „Iskra“ komuniku-
je z Genewy:

Genewa zdae sobie dziś sprawę,
że Rząd Polski składając przez usta
ministra J. Becka deklarację w spra-
wie traktatu o ochronie mniejszości
nie wykonywał manewru taktyczne-
go, lecz dał wyraz niezmiennej i o-
sta:ecznej decyzji

Z największyn. naciskiem trzeba
aapiętaować podejrzenia i stanow-
czo zaprzeczyć laiszywym wiado-
mościom części piasy zagranicznej z
xrasą francuską na czele, jakoby

deklaracja polsza miała jakikolwiek
bądź związek z pertrakiacjami ge-
newskiemi, dotyczącemi wstąpienia
4. S. R. R. do Ligi Narodów. Wiado-
niości te są šwiedomie kiamliwe i
źródło swe mają w dowolnych kom-
binacjach i własnych interesach
pewnych organów prasy. Do tej sa-
mej kategorji zaliczamy głos pol-
skiego organu P. V. S., insynuującego
wspołpracę dyplomacji polskiej z
Niemcami w zwiazku ze znaną de-
klaracją z dn. 13 b. m.

Z sekretarjatu Ligi Narodów do-
chodzi nas wiadomość, iż deklaracja
min, Beck. ma być jako akt, doty”
<zący procedury, rozpalrywana na
jednem z najbliższych posiedzeń Ra-
dy Ligi Narodów jako jedynej insty-
iucji kompetentnej dla spraw proce”
duralnych. Pewne koła sekretarjatu
Ligi i niektórzy członkowie Rady

bardzo kategorycznie i będą niewątpliwie

przedmiotem rozmów, prowaidzenych na

wicieli Komitetu Delegacji żydowskich oraz|

Joint Foreign Committee,

Zawieszenie współpracy nie oznacza

naturalnie formalnego wypowiedzenia trak-

tatu ochronnego, przesądzającegc już jako-

by wyniki debaty nad wnioskiem polskim,

ropiero co zgłoszonym i ulegającym  roz-

patrzeniu na komisji politycznej, która dy-

skutuje od szeregu lei nad odnośną częścią

sprawozdania sekretarza generainego —

jak dotychczas bez żadnych wyników kon-

kretnych.

Ultymatywne oświadczenie p. ministra

Becka, bardzo uważnie wysłuchane i zano-

towane przez p. Barthou, nie wywołaio

żadnych zewaętrzuych oznak niezadowole-

ria na sali Zgromadzenia, wszelsko inicjato-

izy tak radykalnego postawienia kwestji

byli przygotowani na gwałtowny szturm

prasowym.

A więc żydzi spodziewają się, a

może nawet już mają zapewnione

1iozmowy na temat zabezpieczenia

ich... praw w Poisce.

Okoliczności wystąpienia
genewskiego. 

uważają bowiem iż zapowiedź mi-,
nistra Becka o uchyleniu się Rządu
polskiego od współpracy z organami
kontroli ochrony mniejszości narodo-
wych należy
wiedzenie procedury, a nie zakwe-
stjonowanie norm prawno - trakta-; pierwotniejszym,

| wytężającym myślowu i najmniej wchłania-

Tyle „Iskra“. Wynika z powyžsze-| jącym starannej pracy.
go, iż deklaracja p. Becka będzie;

towych.

rozpatrywana na jednem z najbliż-
szych posiedzeń Rady Ligi Narodów.

' Iniormacje żydowskie.
Żydowski „Nasz Przegląd“ мл

sprawozdaniu korespondenta swego
z Genewy, p. N. Szwalbego, podaje
następujące informacje:

Merytoryczne oświadczenie Folski za-

wiera bardzo stanowcze zapewnienia, ma-

jące uspokoić obawy zainteresowanych
mniejszości, przedewszystkiem zaś mniej-

szości żydowskiej, która wpr+wdzie nie

skorzystała dotychczas z procedury pety-
cyjnej, lecz dopatrywała się w iraktacie
ochronnym symbolicznej niejako $warancji

postulatów, uwiecznionych w konstytucji
marcowej ipotwierdzonych w projekcie

nowej konstytucji. Zapewnien'a czynników

 

' Czego chcą sjoniści?
A. Hartglas zastanawia się

(„Hzjnt* Nr. 205) nad' pobudkami,
które skłoniły Polaków, członków
Komitetu Propalestyńskiego w
Warszawie, do należenia do niego.
Powodem tych wątpliwości była
opinja p. B. Kockowskiego, który,
krytykując w „Kurį. Warsz.“ najazd
na Polskę žydėw, zbiegow z Nie-
miec, podkreślił, że Polacy widzą w
sjoniźmie środek do pozbycia się
części żydów i że Komitet Propale-
styński wiaśnie diatego zapełnił się
Polakami. Tak nie powinni myśleć
Polacy, zdaniem Hartglasa:

„Wiašnie nie „emigracja żydów* z

Polst:', a głównie kolonizacja żydów w

wolnym kraju, Erec Izrael; żydzi przytem

mogą pozostawać w Polsce. Tylko przy ta-
kiem ujęciu zagadnicria sjonistycznego mo-

żemy uważać polskich członków Komitetu

Propalestyńskiego za przyjaciół. Tylko w

tym wypadku jest dl. żydów rzeczą odpo-

wiednią utrzymywanie łączności z Polaka-

засу,
„a wobec tego nasi nie-żydowscy „to- metropolię,

warzysze” z Komitetu Propalestyńskiego są tworzonych przy pomocy Polaków,

 

su stwierdza Witos:
„że w polityce decyduje nietylko

słuszność sprawy ale także siła, a
się chłopów może jedynie i wyłącz-
nie stanowić zgodne współdziałanie
s wytężona praca wszystkich  chło-
pow razem. Zaciemniła się 1 druga
prawda, że o wszelkich zdobyczach
decyduje nie pražnienie i frozes ale
celowo użyta siła i polityczny ro-
um“,

Następnie pisze Witos, że siłą
chłopów była ich jedność, która nie
może być zniszczona i zniarnowana.
IW drugiej części wyłuszcza Witos

swój pogląd na dzisiejszą sytuację
w. Stronnictwie Ludowem. Pisze on:

„Nie mogę ani na chwilę przypu-
Ścić, ażeny pomiędzy ludowcami
mógł się znaleźć bodaj jeden  czło-
wiek ważący się jeszcze na zbrodnię

rozumieć jako wypo”;

P. St. Stroūski w „ABC“ pošwię-
ca artykui okolicznošciom, w jakich
nastąpiio oświxdczenie p. Becka, i
stwierdza, że było ono niespodzian-

ką dla dyplomatów zgromadzonych
w Genewie. Następnie dalej tak pi-
sze:
W dyplomacji istnieją jednak sposoby

działania i przygotowywania powodzenia
lepsze, pracowitsze, pewniejsze, niż zasko-

czeniewszystkich, które jest chwytem naj-

najsurowszym, najmniej

Szczególnie, gdy taki chwyt wcale

sprawy nie kończy, ale dokonany jest, gdy

przedsięwzięcie ma przed sobą dłuższą

jeszcze drogę, na której potrzebna będzie

zyczliwa pomoc zaskoczonych.

Okolicznością, łagodzącą zcwikłanie i

umożliwiającą spokoine rozwikływanie, jest

to, ze oświadczenie p. min. Becka, nie przy-

brawszy, jakby to się niektórym szczególnie

podobało, cech wypowiedzenia, ale raczej

zapowiedzi, nie zawyka wrót załatwianiu

sprawy na gruncie prawnym i w sposób

prawny. 3
W tym kierunku nieprzejaskrawiania

znaczenia oświadczen p. min. spr. zagr.
Becka poszli, w swych mowach, wśród za-

strzeżeń i ostrzeżen, sir Jokn Simon i p.

Barthou, z wyraźną chęcią utrzymania spra- 

 P. Koskowski, wie, co myślą sr

Czy jedność Stronnictwa Ludowego
zostanie utrzymana?

„Zielony Sztandar” drukuje ar- droża. Gdyby się atoli to miało stać,
tykuł bawiącego na emigracji przy” :0 nietylko prawem,
wódcy Stronnictwa Ludowego W.| kiem wszystkich chłopów i ich inte-
(Witosa. W pierwszej części artyku iesem jest, z caią siłą przeciw te-

 rozbijania jedności chłopów, albo
prowadzący ruch ludowy na bez-

wy na gruncie prawnym, co i dla Polski jest

jedynie pożyteczne

zwyklymi małostkowymi judofobami,

Wispołpraca z takimi judofobam* na rzecz

spraw żydowskich w wolnej organizacji

godzi w nasz honor narodowy."

Taki Komitet Propalestyński
„nie jest Kom'itiem pro-sjonistycznym,

a jest przecawżydowskim Komitetem, — ро-

siadającym cele udoczne i niekiedy szkod-
liwe dla nas”.

Polacy, członkowie Komitetu
Propalestyńskiego. winni (autor wy-
zaienia nazwiska Zdz. Lubomirskie-
go i Ant. Ponikowskiego) wydać
publiczne oświ::dczenie, że nie ta-
ie motywy skłoniły ich do należe-
nią do owego Komitetu:

„Jeżeli oni przemilczą artykuł  Kos-

kowskiego, to w ten sposób potwierdzą

słuszność jego słów. A wówczas nasi dzia-
łacze będą musiei. wyciągnąć konsekwen-

cję. jeżeli chcą nada! cieszyć się zaufaniem

narodu żydowskiego г

Znamienne wymagania...
Żydzi chcą, aby Polacy nie my-

śleli o uwolnieniu swego kraju od
okupacji żydowskiej. Muszą oni
myśleć i dbać b to, aby żydzi mieli

opartą na koloniach,

 

ale obowiąz-

mau wystąpić”.
‚ Zakończenie mtykułu uirzymane
jest w formie apostrofy, w której
Witos zwraca się do swoich zwolen-
ników bezpośrednio.

‚ „Ażeby jakikolwiek szatan nie za-
siał wami kąkolu na waszej czystej
niwie, lub nie wniósł szkodliwego
samętu bo nie wiecie dnia ani go-
dziny, strzeżcie tego wielkiego -do-
bra, jakiem jest tedność chiopska.

Czuwajcie!'*
Z artykułu Witosa można wyczy”

tać, że wpływ jego na Stronnictwo
Ludowe jest czysto moralny. Czy te-
„o rodzaju wpływ — i to wywiera-
ay z odległości — zdoła zaważyć na
wewnętrznym rczwoju takiego u-
grupowania, jakiem jest Stronnictwo
Ludowe, jest rzeczą wątpiiwą,

 

Kongres wychowania moralnego
wielka bataija © koedukację.

W. Krakowie odbywa się, jak
miarodajnych brzmią pod tym względem, wiadomo, Kongres wychowania mo* kraczającego ustawę człowieka. To

ralnego.

W, drugim dniu kongresu wygło-
terenie genewskim przy udziaic przedsta- s>ono szereg zeleratów na 2 posie- większych wariości od cziowieka,

dzeniach pienaroych. Były tam na
porządku aziennym referaty powaś
zagranicznych i krajowych, takich
jak prot. 5. Hessen (Praga), prot.
Ź£naniecki (Poznańj, prot. Frihoda

|Praga), dr. Eckstein (Wiedeń), prof.
Nawroczyński (Warszawaj i in.

Stery x«atolicikie interesować bę-
dzie przedewszystkiem referat za”
sadniczy prot, Hessena z Pragi, któ*
ry mówił na temat „Sittliche Bildung
als Form der  Menschenbildung“
(Wychowanie: moralne jako forma
wychowania cziowiekaj. Proi. Hes-
sen bowiem brunii tezy przeciwnej
wychowaniu morainemu jeko celowi
(„als Absizht') t. zn. właściwie prze-
«w wychowaniu moralnemu w jego
istocie. W; wielu zaś swych zasadni-
czych wywodach oparł się na prze-
brzmiałej dziś iilozośji Hegla, Otrzy-
mał jednak świet:ią wprost replikę
ve strony ks. proł. Bocheńskiego Z.K.
(Rzymj, a także ze strony p. Heleny
d'Abancout, bibłiotekarki Akademii
Umiejętności, W szczególności ks.
рго!. Bocheński poddał krytyce
schelerowską teo'ję morainości, bro-

dził, że niepodobna wykiuczać wy:

chowania moralzego, że szkolenie
sprawności tes huicznych i wiedzy
samo nigdy nie może zastąpić nau-
czania i wychowania, specjalnie mo-
ralnego t. j. skierowanego wprost na
wartości etyczne.

Mówca podkreślił,

mioną przez reierenta, Mówca stwier

że nie chce

poddawać krytyce założeń hegeljan*. koedukacji,

DZIENNIK_

t

| Niemca),

MILEŃSKI

mykać drzwi” wubec porządku prze-

też nie można twierdzić, jak to czyni

p. Narly, aprjorycznie, iż nie ma

№ godzinach popołudniowych,
przy olbrzymim wprost udziale u-
czestników, odbyto się posiedzenie

| najruchliwszej set.cji koeaukacji pod
| przewodnictwem d-ra Pawia Kittera

Na sekcji wygłosiła reierai p.
Męczkowska (Werszawaj n. t. „Źna-
czenie koedukacji w obliczu ko-
nieczności podniesienia poziomu mo-
ralnego jednostki, rodziny 1 społe-
czeństwa , następnie odczytano re'

ierat nieobecnej p. posłanki M, Ja-
wouskiej n. t. „Znaczenie koedukacji
z punktu widzenia socjalnego”. Po-
czem żyd, dr. Friedlander (Kraków),
'w starannie opracowanym reżeracie
omówił zagadnier:e samej konstruk-
cji. Wreszcie p. Iwaszkiewiczowa
przedstawiia wyniki ankiety na te-
mat koedukacji wśród młodzieży po”
zaszkolnej na terenie m. Warszawy.
W dyskusji, bardzo ożywionej,

zabieraio głos 12 mówców, z tego
dwu zaledwie cpowiedziaio się za

Ikoedukacją, a uziesięciu przeciw
koedukacj., wśróc nich: prot. uniw.
dr. Witold Rubczyński, prof. uniw.
Mincenty Lutosiwski, puik. S. Ra-

dziwanowski, ks. red. Werynski, dr.
Saikowski, dr. Wiodkowa, dr. Swię-
cicki i in. i

Ostatni przemawiał w dyskusji

1 ©. 1. M, Bocheński O. P., który zrea-

sumował jej przekieg ze stanowiska
iilozoficznego. Argumenty ekspery-

, mentalne nie dowodzą pożyteczności
gdyż najwybitniejsi

  

Inauguracja nowego sezonu.
„Sprawiediiwość* poważna komedja w 3 aktach z prologiem M. Grabow*
skiej, Reż. M. Szpakiewicz i T. Ło palewski. Oprawa scen. W.Makojnik.

Historja zwykła. Fakt motowany
codziennie w prasie, w kronice wy”
padków kryminalnych: mioda dziew
czyna, siużąca, uwiedziona przez

kochanka z wiasnej sfery, zostaje
matką, Łudzona obietnicą małżeń*
stwa, nie mając środków do wycho”
wania dziecka, nie przyjmowaną Z
nim nigdzie na służbę. a bez podstaw
zapewne, religiinych i moralnych,
któreby ją podtrzymały, wzdrygają-
ca się przed podrzuceniem maleń-
stwa „aby nie było poniewierane po
swiecie* — zabija je. „Lepiej dla
niego, nie będzie się męczyło'— tak
jak ona.

Jalkaś współczesna, zresztą nie
nowa, zwykła Keśka karjatyda, ja”
kaś raczej łianka ze „Szkiców” Szy”
maūskiego. Zwykły, codzienny, bo-
desny fakt.

rięć lat więzienia, š
Zbrodniarz — to istota w  wię-

zieniu bez nazwiska, Zostawia je za
jego bramą. Zostaje numer. Numer
14. Odsiedziała 2 lata — zostaje 3.
Sprawuje się wzorowo, jest cicha,

milcząca, pracowita. Ale poczucie

jakiejś wielkiej krzywdy rozrasta się

w zdeptanem se1cu tej dziewczyny,
ro której widać, że w warunkach
życia przyjaznych stałaby się pełno-
wartosciowym cziowiekiem. il mimo
przebytych cierpień, aż ponosi ją żą*
dza woiności.

Nieszczęście chce, że jest ładna,
zdrowa, świeża, a naczelnik więzie-

mia służbista, oddany denerwującej
pracy i bezwzględnie prawy czło”
wiek, posiada liczną rodzinę, w niej

najstarszy syn przygotowuje się do
(matury, Nr. 14 z racji nienagannego

skich prelegeniu, gdyż uważa iilozo-, znawcy, obecni ra kongresie, dzielą sprawowania się pełni codzienne

śję Hegla za przeżytek. Natomiast w się pod tym wzsiędem na dwa prze- prace więzienne czasami bez nad-

żadnym  razię
można uważać wiary w substancjal-
ną nieśmiertelnośc duszy, wyznawar
ną nietylko przez dawnych Greków,
jak twierdził prelegent, ale i przez
znaczną większość obecnych na sali.
Ta wiara jest znacznie żywotniejsza,
miż spekulacje, ra których referent
oparł swoją teorję „nieśmiertelności
przez zmartwychwstanie'',

D-rowi Ecksteinowi (z Wiednia)
replikował bardzo gruntownie i rze-
czowo ks. prot. Kowalski z Pozna”
nia. Ks. prot, Kowalski wywodził w
swem przemówieniu:
„Z radością przywitaliśmy główną

osnowę wykładu że mianowicie ży”
cie i wychowanie moralne winno
opierać się na; niewzruszonych fun-
damentach, Twierdzę jednak, że te-
mi podstawami nie są kategorje mo-
ralne w znaczeniu kantowskiem, ale
pierwsze zasady praktyczne, które
rozpatrzone przez Arystolelesą a

krytyczną refizksją objęte przez
św. Tomasza i neosciioiastyków,
stanowią punkty wyjścia i oparcia
każdej prawdz.wej nauki moralnej.
tąd też, by odpowiedzieć zarazem
na wywody p. Biunschwiga, błędem
jest uważać system filozoficzny Ary-
stotelesa, św. To:nasza i nowoczes-
nych scholasty:ów za dogmatyzm.
Wi rzeczywistości jest on o wiele
więcej krytyczny i krytycznie uza-
sadniony od filozołji Kanta i Descar-
tes'a." sa dż

Co zaś dotyczy wartosci natury
ludzikiej, iestem szczęśliwy, że sa-
sadniczo mogę zgodzić się na zdanie
referenia. Pragrę jednak zaznaczyć,
że żaden nieuprzedzony i szczery fi-
lozof nie wychowawca nie może „za*
|MEWA NOWEAWORWO iL ai, AI akkA ki T Owo

la to «wylatał» [duikowsii.
„Nowiny Codzienne'* podają, że

„poseł Idzikowski, który z ramienia
BB był działaczem wśród rzemieśl-
ników, brał poprostu łapówki. Pos.
Idzikowski zaczął skromnie jako
goniec cechu cuxierników, poczem
awansował szybko, aż wreszcie zo”
stał posłem.

Wszyscy bali się Idzikowskiego,
gdyż wszędzie nsiał „dobre stosun*
ki”, Ze stosunków tych korzystał:

„Gdy ktoś z cukierników miał
jakieś trudności, zjawiał się u posła
i trudności znikały, jednak musiał za
to zapłacić”.

Nasycił się Idzikowski co niemia-
ra. Uciułał maiąteczek, a nadto
wszyscy rzemieślnicy wiedzieli, że
otrzymał w podarunku... brylanty.
Za swe „patroncwanie' cechowi cu-

kierników pobierał miesięcznie
400 zł., w Radzie Izb Rzemieślni-
czych otrzymał na początku 600 zł.
miesięcznie, a w ostatnim czasie

00 zł. Drogi „oniekun'*'!
„Robotnik“ zaš podaje:
„Oskarženie przeciwko p. Idzi-

kowskiemu wpłvnęło do sądu klu-
bowego przed miesiącem. Jednym
z oskarżycieli miał być p. Snop-
czyński, również poseł z BB. Cho-
dziło o tzw. interwencje poselskie w
sprawach piekarskich. P. Idzikow-
ski byt organizetorem BBWR wśród|
cechów, majstrów itd.; znanym swe-
$o czasu (w okresie III Sejmu) był
udział jego w napedzie na sali sej-
mowej z pałkami gumowemi na pos.
Rybarskiego ze Str. Narodowego. Jak się okazuje, pałka $umowa |bliż:ze wspėlpracowniczki areszto-
ma dwa końce

oparty na prawach kobiety do wy”
chowania. Ale to prawo, które
wszyscy uważają słusznie za święte,
można interpretować dwojako: zwo-

| lennicy koeduk::cji, stojąc na stano”
wisku mechanistycznej teorji spole-
czeństwa, pražnęliby aby kobieta
byia możliwie zidentyfikowana z
mężczyzną, a więc także w wycho”
waniu. Dzisiaj „ednak mechanistycz-
me ujęcie społeczeństwa jest prze”
żytkiem i duch nowoczesny zwraca
się z roku na "ok coraz bardziej ku
koncepcji organicznej, w której ko”
bieta zachowuąc pełnię godności
ludzkiej, jest jeanak uważana za ko-
bietę, nie za mężczyznę, i otrzymać
musi wskutek 1ego inne wychowa”
nie

Mówca stwierdził, że powoływa-
nie się zwolenników koedukacji na
;ducha czasu” jest zupełnem niepo-
rozumieniem: duch XX wieku od-

za przeżytek nie ciwne obozy. .Wysuwano argument zoru. Wpada w sko maturzyście, w
którym burzyć się zaczynają zmy-
sły. Ostrożną i zawarowaną na
wszystkie strony obietnicą przyśpie”
szenia dlu miej dnia woiności, Z
dziwną w tak młodym wieku prze-

zornością, wyłucza od dziewczyny,
że staje mu się powolną.

Upływa 4 miesiące, Dozórwię”

zienny spostrzega że Nr. 14 jest w

ciąży. Uonosi się to do naczelnika

więzienia. Następuje sądny dzień

wśród personelu więziennego. Na-

czelnik szaleje z pasji, że coś po”

dobnego za,ść mogło w tych murach,

gdzie separacja więźniów obu płci

„est absolutna i gdzie tak potworne”

go wypadku doląd nie notowano.

tygzystencja dyrektora zagrożona,

widmo dymisji, a więc ruiny rodzimy

„awisło nad głowąniemiodego już i

steranego wycze!pującą psychicznie

pracą człowieka Ale winny musi

być wykryty i urarany. Naczelniko- wrócił się od liberalno - mechanir
stycznej koncepcji, dowodzi tego co-!
raz liczniejsza $rupa krajów, stają”
cych na stanowisku organicznem, a
zatem poiępiających koedukację,

| Na sali wyczuwało się, że argu-
|inenty obrońców. koedukacji kruszą
się jedne po drugich. Mieli wszystkie

| referaty (z wyjątkiem d-ra |
| za koedukacją, a wyszli z dyskusji
| pobici na całej linji.

Podnieść tu trzeba z całem uzna-
niem stanowisko d-ra Rittera, który
spokojnie i siinemi argumentami
zbijał wszelkie argumenty za koe-
dukacją i wzorowo a bezstronnie
prowadził obrady tej ważnej sekcji.
į 78 ; (КАР).

 

Wyrzucony z Niemiec
4 zatruwa Polskę.

Škomunizowene męty żydowskie,
wydalone z Nieriiec, doznawszy w
Polsce gościnnego przyjęcia, zago”
spodarowały się « nas na dobre. Do"
piero ujawnione skandale komuni-
styczne zwracaią czasami uwagę na
te niebezpieczne elementy,

(W tych dniach policja polityczna
zlikwidowała w Łodzi doskonalej
zorganizowaną  iaczejkę komuni
styczną, na której czele stał ucieki-
nies z Niemiec, Zender Zelwer, brat
właściciela „po!sko - amerykańskiej"
fabryki bielizny „PAW”, której pol-
skość, zarówno jak amerykańskość
sprowadzała się jedynie do nazwy.

Zelwer w swojem mieszkaniu
założył sztab grupy K. P. K., którą
początkowo mieł zamiar prowadzić
pod płaszczykiem stowarzyszenia
emigrantów z Niemiec. Władze. jed-
nak stowarzyszenia nie zalegalizo-
wały, wobec czego rewolucyjny
Zelwer poprzestał na działalności
konspirancyjnej

Dla prowadzonej przez siebie
akci wywrotowej pozyskał, prócz
grupy żydowskich uchodźców, nie-
które córki bogatych fabrykantów
łódzkich, jak np. 20-letnią Esterę
Seidenwurm i 22-letnią Helenę
Krauze,

Działalność jeczejki nie dała się
jednak utrzyma: w tajemnicy. Prze-
prowadzono w mieszkaniu Zelwera
rewizję, która dostarczyła ogromnie obciążających dowodów.

Zendera Zelwera oraz jego naj

wi nie postoi nawet w mysli, że win-

chłonięty właśnie przygotowaniami

do egzaminu dojrzałości.

Nr. 14 wzięty na indagację upar“

cie milczy i zdradzić nie chce nazwi-

ska ojca spodziewanego dziecka.

Milczy, bo jej żal tego starego czło”

wieka, bo nie chce widzieć jego bólu

na wieść o niecnym postępku syna.

Jest to jednak iakby symboliczne

w jej życiu: gdy mówi prawdę —

wszystkona złe jej się obraca. Więc

woli milczeć.
Zatem za kare idia złamania jej

vporu — surowszy regulamin i
ciemnica. л

Następuje kapitalna scena. Mło-

dy chłopak w swych ni iewa-

nych klopotach z Nr. 14 i swym wy-

brykiem erotycznym, a może pod
wpływem _ kiełkujących wyrzutów

sumieniaj udaje się do ojca po radę

i pomoc. Zastawszy go wzburzonego,
powoli wydobywa zeń przyczynę
wzburzenia: wypadek. mogący zruj

nować cały ich byt. To widmo zni-

weczenia całej swej karjery u wstę"

pudo życia, rodziwnim niskiein-
stynkty, które może drzemały już w
głębi duszy teśo współczesnego 20
:etniego karjerowicza.  Podszeptuje

ojcu niezawodny sposób wygrzeba-

sia się z przykrej afery przez zasto”
sowanie pewnego zabiegu, niczem

jednak nie zdradzając swej roli w
tej sprawie. Świetnie ujęty jest przez
autorkę charakterystyczny moment

przemiany lepszych instynktów w

młodzieńcu na niskie, gdy tak zbli-
ska osobistą karierę ujrzai zagrożo”
ną. Naczelnik cotąd nieskazitelny,

mimo zdumienia a nawet przeraże-
nia, jakie w nim budzi „praktycz-

nošė“ syna jest zasugerowany tą

„deską ratunku. Zabieg chirur-
giczny, mimo niechęci dziewczyny,
która w nowem macierzyństwie wi-
dzi teraz jakby ekspjację i cel swego
biednego istnieni, zostaje dokonany
w lazarecie więziennym bez pomocy
ielkarza, co sprowadza dłuższą,
ciężką chorobę Nr. 14-go. Dochodzi
to do uszu władz — w rezultacie, w
myśl przysłowie „ręka rękę".. etc.
zmajduje się ktoś komu kiedyś na-
szelnik oddał przysługę — a kto na-
czelnika ratuje z opresji, sprawa nie-

Nr. 14 z naczelnikiem,
Wbrew zwyczajowi podaję skrót

utworu, alby podkreślić, jak z boga”
'ego materjału, którego wyzyskanie
podsunęła może autorce rzeczywista
sprawa z kronik sądowych, wyszła
zwycięsko autorka w trzech krót-
„kich aktach z preiogiem, wypowie-
«uziawszy wszystko. Żadnej <czczej
gadaniny, żadnych łokciowych ty-
rad, żadnej literadkości — twardy z
Liegu szarych dni wydariy szmat

ia.
Młode dzisiejsze pokolenie w

świetle rzuconem przez auiorkę za”
sysowuje się posępnie. Cynizm ma-
turzysty, wychowanego snadź w jed-
nej z dzisiejszych szkół bez Boga, w
czci dla karjery i atmosferze służal-
czości dla możnych tego świata, o-
zostawia osad smutku w duszy. Tu
rie ojciec syna. ale syn deprawuje

Błędy, wypływające z nieznajo”
mości fachowej procedury karnej —
jeśli są — są to detale, które autor"
ce nietrudno będzie poprawić, w ni-
:zem jednak nie wpływając na war”
tość dobrej roboty scenicznej.

Sceptyczniej przez męską, goręcej
przez żeńską publiczność przyjmo-
wana była sztuka nieznanej autorki
i długotrwale otlaskiwana.

Lwia część tego uznania, żeby
być sprawiedliwym, przypadła świet-
nemu wykonawcy postaci naczelni"
ka. Teatr Miejski zyskał w p. Bay-
Rydzewskim  pierwszorzędną siłę,
której walorów nie chcemy jednak
przeceniać, dopoki nie zobaczymy
go iw innych rulach. Tym pierw-
szym występem, świetną grą aktor"
ską — zwłaszcza w akcie II porwał
widownię. P. Stachowiczowa (Nr. 14)
przedstawiłą się z najlepszej strony;
w dramatycznych żywiołowych ro-
lach musi to być obiecująca siła,

Nasi dawni artyści: p. Neubelt—-
wyborny w: roli suchej litery prawa,
„Wełłejko — z flegmą lekarza, które-
go nic już nie dziwi traktujący naj-
dramatyczniejsze zjawiska życia, M.
Węgrzyn — jako maturzysta, p. Ja-
gińska - Detlkowska, którą pieczolo-
wita ręka reżyserska utrzymała w
doskonałym umiarze w roli dozor”
czyni, stanowili artystycznie zgrany
zespół dokoła czołowych postaci.

Jedno mielibyśmy do zarzucenia:
ciekawa ta sztwka jednak nieodpo-
wrednio jest wybrana na inaugurację
sezonu, która roniękąd staje się
programem. Właściwszą na otwarcie
soku teatralnego byłby utwór któ-
regoś z czołowyci pisarzy np. zapo-
wiedziane już w prasie a nieznane
Wilnu  „Mitosierdzie“  Rostworow*

„kiego.
Pilawa.

Spadek spożycia
w Polsce.

Na podstawie danych Głównego
Urzędu Statystycznego, stwierdzono,
ze spożycie tytoniu na jednego
mieszkańca u nas w ciągu trzech lat
zmniejszyło się o 28,2 proc., przy”
czem w woj. centralnych spadło o
27,1 proc.,«wewschodnich o 326
procent, w zachodnich — o 25,43
procent i w południowych — o 29,8

;|procent.

"Spożycie spirytusu na mieszkań-
ca zmniejszyła się w ciągu tego cza-
su o 11,6 procent, przyczem w woj.
centralnych o 13,5 proc, we
wschodnich o 18,3 procent, w za-
chodnich o 25,4 procent i południo-
wych — o 29,8 procent,

Spożycie cukru spadło o 14,8
procent, przyczem w  wojewódz-
twach centralnych zmniejszyło się o
15,1 proc., we wschodnich — o 13,0
proc., w zachodnich o 11,4 procent i
|w południowych — o 17,5 procent.
Dzielnica  majwiększego spożycia
woj. zachodnie) wykazuje znów naj-
zaniejszy spadei

Spożycie soli spadło o 14,5 proc.,
w tem w wo,ewództwach central-
nych — o 10,4 procent, w woj. za-
chodnich — o 3,0 proc., we wschod-
nich — 23,2 pro.ent, w poludnio-
wych o 19,5 procent.

Spadek spożycia żelaza dla całej
Polski wynosi 407 procent, w tem
w województwach centrainych o
35,5 proc., we wschodnich —- o 16,9
proc., w zachodinch — o 25,4 proc. i
w południowych — o 41,3 procent.

zawalił się most.
W. Samborze podczas odprawiania

modłów na mośc'e, most zawalił się
pod modlącymi się żydami. Przeszło
40 osób spadło « wysokości 4 mtr.
do * zeki.

Wskutek upadku kilkanaście
osób zostało kontuzjowanych, kilka
lżej rannych, a dwie osoby ciężko
ranne, Kilka kobiet dostało ataków
nerwowych.

 

dozwolonego zabiegu tuszuje sięi
dyrektor pozostaje na stanowisku.
„Sprawiedliwości staje się zadość”.

Pełna napięcia i wyrazu jest też wano, scena ostatniego widzenia więznia

Najskute_zniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów Jatmužniczych „Caritasu“,

nym: może być wiasny jego syn, po |"
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którzy są — jak mówią niektórzy—

DZIENNIK M ITEKSK1

Sport na rozdrożu.
Tegoroczny sezon sportowy nie,

przyniosł Polsce «oczekiwanych  su-;
kcesów. Na międzynarodowym fran-;
cie odnieśliśmy porażkę zaporażką, |
a wszystko to złożyło się na ogólne
przygnębiające wrażenie, które 0-

ie wpływa  denerwująco na
ogćł społeczeńsiwa sportowego, któ-|
re stara się doszukać przyczyn u-
padku poziomu sportowego w Pol-
sce.

Przyczyn upadku sportu jest
wiele, a największa to chyba ta, że
zabroniono uprawiać sport poza-
szkołą młodzieży szkolnej.  Mło-
dzież szkolna tworzy mur chiński.
Brak czynnika inteligentnego mści
się na każdym kroku.

Młodzież szke!na prowadzi niby
swoje własne życie sportowe, ale
wiemy wszyscy aż nazbyt dobrze,
że życie to jest nikłe.

Nie posiadamy więc w sporcie
polskim dopływu młodych sił, które
powinne być siłą odżywczą kadr
"awodniczych.
„ System mści się na każdym nie-

mal kroku, ale jeżeli zaczęliśmy
mówić już o zgubnych systemach w
sporcie, to wspomnieć trzeba ko-
niecznie o działalności państwo*
wych związków, których praca bu-:
dzi szereg zast:zeżeń, 7

Niech pierwszeūstwo mają lekko-
atleci, którzy mojem zdaniem w tym
roku przekroczyli swoje kompeten-
cje. Warszawa rządzi się jax szara
śęś Nikt tam nie chce liczyć się z
prowincją, którą coraz częściej za-
czyna dochodzić do głosu. Prowin-
cja chciała, by zwołano nadzwyczaj-
ne zebranie P.2.L.A., ale niestety
zarząd naczelnej magistratury lek-
koatletyki polskiej nie uważał za
stosowne zwołać zebranie. Koniec
jest taki, że w Warszawie przy sto-
ie P.Z.L.A. zasiada zdekompletowa-
ny zarząd, gdyż kilku członków wy
cofało się z pracy.

Prowincja stawiała sprawę szcze”
rze i otwarcie, prosząc o pomoc już
nie materjalną, a przynajmniej mo"
rainą, ale gdzieżby tam ktoś posłu-
chał tych rzewnych skarg. Ciekaw
jestem jak się odbędzie w tym roku
walne zebranie F.4L.A., które jest

bodaj jedynem iącznikiem wszyst-
kich lekkoatletów.

Nie lepiej przedstawia się spra”
wa u piłkarzy. Przecież pie wyzna-
czono w tym roku nawet rozgrywek
„dnią P.Z.P. N.“. Poprzegrywano
wszystkie mecze międzymiastowe.
Ograniczono się do prowadzenia
akcji zagranicznej, która  bilansuje
się delicytem, zapominając o pracy
w okręgach, które są skazane na
zagładę. Wyczuwa się poprostu
brak silnej władzy piłkarskiej, któ-
ra potrafiłaby wziąć w swe żelazne
ręce wszystkie dążenia i inicjatywy
spontu pitkarskiego Polski.

Figurują wiecznie te same na-
zwiską reprezentantów, którzy gra”
ją tylko dlatego że brak jest mło-
dych sił.

Nie można piłkarstwa opierać na
12 drużynachine kilku zespołach
waiczących ustawicznie o wejście
do Legji. Trzeba rozwinąć szeroką
propagandę klubów robolniczych,
prowincjonalnych, a może nawet
sięgnąć wśłąb społeczeństwa wyla-
wiając zdolne jednostki.

Tymczasem :: -nas P.Z.P.N. nie
spełnia tych zaleń, żyjąc utartym
przez latyszabic em:

Oczywiście, że jedynem paważ-
nem usprawiedliwieniem jest brak
środków finansowych i ogólnykry*
zys, ale wiemy dobrze, że przy do-
brych chęciach można zawsze cos
zaradzić, Zobaczymy teraz, czyP.Z.
P. N.-mając 20'tysięcy zł. dochodu z
meczu z Niemcami potrafi rozwinąć
akcję propaganiową, czy też pienią-
dze te złoży na książeczkę oszczęd-
nościową. 3

Žegl
Wiatr, czemżeon-jest - dlanas
Jedni powiedzą natchnieniem,

inni znów twierdzić będą, że wiatru
nie znoszą, ponieważ śdy wiatr jest
silny, nie można spokojnie spacero-
wać alejami ogrodów miejskich,
wiatr miesie tumany kurzu, które
zrywają kapelusze, sieją w oczypiaski

Zmajdą się jednak i tacy, którzy
bez wiatru nie mogą żyć.

W. Polsce luózi talkich jest sto-
sunikowo mało. Oczywiście, że trze”
bą wyeliminować tych wszystkich,

rem podszyci.
Chcę pisać o żeglarzach. Wiatr

dla nich jest wszystkiem. Bez wia-
ru żeglarz przestaje być żeglarzem.
Staje się ptakiembez skrzydeł.

Żeglarz Кос!а  porywiste fale
wiatru, które n.osą go w nieskoń-
czoną dal wody.

Wioślarze zwalczają się wzajem skompromitowanc się w Ameryce,
nie, wyznaczając w tym sa:nym dniu| to trudno. Nie inożna tego zapisać
terminy regat. Skutek jest taki, żena konto zgubnej polityki władz
jedna impreza piajtuje, a druga mija! sportowych.
blado. | Inaczej zaś p'zedstawia się spra-

Pływacy prawie nie znają się z! wa z ienisem. Tutaj to rzeczywi-

wi i obiecuje, ale nie dotrzymuje się
słowa.

Narazie nie riówimy oczywiście
o sportach zimowych, które mają
swcje własne karty chwały i grze-
chów sportowych.

| Kluby prowadzą politykę kłu-, można opierać się tylko na kilku za”
| sowniczą. Niszczą poprostu talenty, wodnikach. Trzeba mieć liczne za”
sportowe, eksploatują zawodników, stępy, trzeba żeby te czołowe za-
których potem jak są im niepotrzeb=| stępy opierały s'ę o stokroć liczinej-

|ni, wyrzucają poprostu ze swych | sze kadry młodych zawodników, bo
ciasnych, a ba:dzo ograniczonych| tylko wówczas kędzie można mówić

?mpinają się lmy, a dziób chyżej ża-

sobą. Zresztą „prawy pływackie są
w Wilnie doskonale wszystkim zna-
ne. Finałem tych kulisów będzie
walne zebranie.

Bokserzy. pracują może najlepiej.
Boks zyskuje popularność, a że

wielkie regaty-wioślarskie, które
zgromadziiy na starcie wioślarzy z
«całej niemal Polski.

Bardzo piękny sukces odniósł
«ńilnianin Keppel Jerzy z A. Z $.,

Wczorajsze zawody  leklkoatle-
'yczne, zorganizowane między Ogni-
skiem K.P.W. a Z. A. K. S-em, šcią-
śnęły na Pioromont okolo 300 wi-
dzów.

Miecz zakończył się wynikiem re-
smisowym. W. poszczególnych kon-
xurencjach zwyciężyli:

Kula pań: 1) Kraśnicka 8.92,
2) Siatkowska 3.38, 3) Zusanna
12. A.K.S.) 7.86.

200 mtr.: 1) Wielkochowski 24
sek, 2) Brun 244, 3) Słonimczyk
25,6 sek.

Rzut dyskiem* 1) Hungie: (Ognis-
ko) 30.99, 2) Ortow (Oga.) 30.58
3) Gurwicz 29.67.

1500 mtr.: 1) Zaja 4 min. 48,3 sek.,

2) Zajewski, 3) Gaginor.
60 mtr, pań: 1) Kraśnicka 8,4

Siatkowska 9, Ewa (Ž.A.K.S.j 9,9.
Skok w dal: 1) Wielkochowski

 

WI drugiej połowie bieżącego mie-
siąca w Wilnie mieć będziemy sze-
:eg ciekawych imprez sportowych w
sporcie młodzieży szkolnej,

Zapowicdź ovganizowania tych
zawodów powinna ucieszyć każde”
$0 ucznia, a i starszego sportowca.

Rywalizacja bowiem wśród ucz*
niów rozegrywa się w bardzo miłym
nastroju. Młodzież walczy tair, a to
daje dużo czasu, który zbliża do
zawodników.

Wyniki młodzieży szkolnej nie
są mierzone wykładnikiem rekordu

Wszyscy dobrze zdają sobie z te-
$o sprawę, że są tylko zawody
szkolne. Jeżeli w skoku wdał ktoś
skoczy ponad 6 mtr., a przebiegnie
100 mtr, niżej 12 sek., to należy u-
ważać to za bardzo dobre czynniki.

(W. zawodaca szkolnych trzeba
umieć patrzeć na styl, rywalizację,
zacięcie sportowe i na ambicję, z
jaką walczą ci młodzi zawodnicy.
Ogromną również rolę gra oczywi-
ście ilość zgłoszonych zawodników.

Dotychczas tak było, że starto-
wali tylko czołowi, a inni przyglą-
dali się z trybuny.

Obecnie warto możeprzeprowa-
dzić zawody wewrątrz szkół, by wy”
iomić rzeczywiście pierwszorzędne

Będzie miało to jeszcze jedno
zmaczenie, że będziemy mogli przyj-
rzeć się całej bez wyjątku. młodzie-
zy. szkolnej.

Okres szukania olimpijczyka do-
tyczy również i uczniów, a więc
trzeba wziąć się do pracy, a nie-
|wątpliwie z pośród uczniów ujawni
się niejeden wielki talent sportowy.

Tegoroczne mistrzostwa lekko”
atletyczne, które wyznaczone zosta-
ły na 28 i 29 września, zapowiadają
się nadzwyczaj mteresująco.

Będą to zawody ciekawej walki
trzech groźnych przeciwników:
 
arze.

4łówki przecina »:elone -wody jezio-
„ra. Żaglówka cieszy się, żepuszczo-
„roją z uwięzi ze znalazła się na
pełnej wodzie.

| Żeglarz jest księciem wolności,
| a żaglówka panem tego księcia, któ”
ry co chwila zmienia położenie ło-

dzi, który ławiruje nią, by złapać
jaknajwięcej wiatru.

Polowanie trwa cały czas. Poluje
się na fale wiatiu, które czasami są
okropnie nozkapryszone.

Dobrze, jeżei wiatr jest równy i
silry, wówczas kfopotów: jest mało,
wówczas żeglarz oddycha pełną pier-
sią rozpostartego żagla, ale bywa
czasami, że powietrze jest spokojne,
że jezioro zasypia w marzeniach za-
chodzącego słońca i'wówczas zaczy”
na dziać się trudna do opisania tra-

 

który zdobył pierwsze miejsce w|

Wyniki lekkoatletów.

MŁODZIEŻ SZKOLNA NA STARCIE.

Gdyby jeszcze szwankowała w
sporcie polskim tylko działalność
związków pańs'wowych, to byłoby
jeszcze możliwe ale tutaj mamy

| ście może rozpacz ogarnąć. Polska
į nie posiada faktycznie władzy teni-
| sowej, bo związek nie jest zalegali-
zowany. Rządzi więc kilku panów
lz Warszawy i basta, a jakprzycho- | doczynienie z +1bnegacją piacy wy-|
| dzi walne zebranie, to się dużo mó- chowawczej w kiubach sportowych.

Rozegrany wczoraj w Brześciu ko-
lejny mecz piłkarski o wejście do
_igi między Brześciem a Wilnem
sakończył się wspaniałem zwycię-
stwem W. K. S wileńskiego, który
wygrał 6:0.

Wiinianie grali pierwszorzędnie.
Byli oni bezkowkurencyjni. Atak

| Keppel wysurął się obecnie na.
„czoło wioślarstwa polskiego, a start
| jego z Verey'em będzie niejada зеп-,
' sacją spontową. |

| Wilnianin z Krakowa jedzie na:
regaty do Poznania.

6.30, 2) Smorgoński 5.83, 3, Orłow

(Ogn.) 5,65.
Rzut oszczepem: 1) Smorgonski

„Ž. A. K. S.) 38.25, 2) Gurwicz 35.70,
3) Orłow.

Sztaieta 4X100 mtr.: 1; Ž.A.K.S.
47,8, 2) Ognisko 46. Ognisko starto-
wało z jednym tylko reprezentacyj-
nym biegaczem.

Sztaieta 4X60 mtr. pań: 1) Ż. A
K. S 46. Sztafeta Ogniska, chociaż
przybiegła pierwsza, jednak została
zdyskwalitfikowana za zabiegnięcie
toru.

Mecz był dobrze zorganizowany
przy iaskawej pomocy p. Kudu-
kisa, Rymikiewicza i członków
ŽAS о,

W] przyszłości warto może czę:
sciej organizować podobne mecze
dla mniej zaawansowanych — га-
wodników.

Najwi sensację piłkarską
Ligi jest oczywiście mecz Ruchu z
Wartą, który zgromadził 10 tysięcy
widzów. Mecz sensacyjny jest dla-
jego, że do przerwy prowadziła
Warta 3:1, a potem przegrała osta-
tecznie 3:7.

Wczorajsze regaty żegiarskie w

irudnych warunsach  atmosierycz-
aych, bo'nie było prawie zupełnie
wiatru.

Na starcie zgromadziło się prze-
szło 30 zawodników, którzy w sobo-
*& i w niedzielę rzno rozegrali przed-
biegi.

Zawody orgenizowane były bar-
ćzo starannie przez Ligę Morską i
Xolonjalną i Ośrodek W,F. Na czele
organizaci resat stanęli pp.: dr.
Czamnowski, dr. Janowicz, sierż.
Kruk i prof. Truż anowicz.

Start i meta znajdowały się przed
schroniskiem Ligi Wyniki technicz-
ne są następujące:

Bieg olimpijek A, Z. M.: 1) Žab-
ko Potopowicz 2) Nitosławski, 3)
Vawlaik.

Bieg dziesiątek: 1) Lapszewicz,

 
Szwoły Technicznej, Gim. A. Mic-

„kiewicza i Gim, Zyg. Augusta.
, Ostatnie te dwa gimnazya są obecnie
bardzo liczne, 2 więc i silne,

Specjalnie dużo szans posiadać
| będą „mickiewiczowcy”. Stanowi-
sko ich znacznie poprawiło się i kto
wie, czy nie odbiorą oni pierwszego
miejsca „technikom”'. '

Mistrzostwa Ickkoatlelyczne od-
będą się prawdopodobnie na boisku
przy ui. Werkowskiej. |

Prócz zawodów och

|

 W, aktach Wsi, Okr. Zw. Bokser-
skiego ieży kilka listów przysła-

) let nych z Łotwy i Estonji. Obok tych
nych, odbędą się „w tym miesiącu listów leżą dezesze z Polskiego
zawody: pływackie, zorganizowane Związku Związków Sportowych,
specjalnie przez władze szkolne,| jąk również z Potskiego Zw. Bokser-
Jeżeli pogoda nie popsuje się, to na| skiego,
starcie powinno byćgęsto, bo stat“! Cat, ta kox sspondencja dotyczy
nio pływanie zaczęło cieszyć się| wyjazdu bokserow wileńskich do
ogólnem powodzeniem wśród mło=| Łotwy i Estonji. Wiemy, że zezwole-

dzieży. ZA : | nie na wyjazd zostało udzielone że
„ Na marginesic tych imprez trze”| bokserzy nasi -zykują się slarannie
Da z ubolewamem powiedzieć, że |do walki, która siewiadomo jednak
władze szkolne Wilna rozporządza” j czy dojdzie do ckutku, bo nie mamy
jąc dostateczneni środkami, nie peinego zaufania do prowadzonych
starają się wprowadzić sportu szkol- | przygotowań te ;tnicznycii.
nego na szerszą arenę waikmiędzy”| Zaczyna nieco szwankować pra-
miastowych. ca organizacyjna, a przyczyną za-

Można przecież zorganizować b. sadniczą tych licznych usterek jest
piękny mecz lekkoatletyczny repre-| kompletny brak iunduszów.
zentacji szkolrych Wilno —Mar | Bokserzy wileńscy są goli, jak
szawa. Warto więc pomyśleć o tych! święci tureccy. Nie posiadają nawet
kwestjach, a ożywi się znacznie| kilkudziesięciu groszy na wysłanie
sport wileński, honiecznych korespondencji, a co

KARJERA SPORTOWA BAROTRY.
Słynny latający  Bask-Barotra, strzostwo 6-krotnie, a w grze mie-

który w dniach 19 i 20 bm. walczyć|szanej również 6-krotme. Na о-
będzie na kortach Legji w Warsza” | twartych kortach Bask zdobył dwu-
wie, rozpoczął swoją karjerę w 1921 krotnie mistrzostwo Francji w 1924
r. kiedy zdobył po raz pierwszy mi-|i 1931. Pozatem 4krotnie w doublu,
'trzostwo armji w grze podwójnej.| a raz w grze mieszanej.
W. następnym roku Barotra zdobył W Wimbledonie Borotra kilka-
mistrzostwo Francji na krytych kor-| krotnie zdobywał mistrzosiwo šwia-
tach. Tytuł ten zralazł się w jego | :а м grze podwójnej i w grze mie-
rękach również i w. latach 1924,| szaneį: Największym jego sukcesem
1926, 1927, 1929 i 1933. W hali w | było zwycięstwo nad Vinesem w
grze podwójnej Francuz zdobył mir  4-ch setach, /
 
spogląda to na wodę, to na niebo,  wujący płótno ma swoją nazwę,

Zawodowi żeglarze mówią, że| Każdy „drąg” me nazwę trudną do
<zasami na pełnem morzu można | zapamiętania, Trzebą z sobą nosić
prawie w miejscu spędzić kilka dni.| maią podręczną encyklopedję, wy-

Na jeziorach zaś, jak z opowia", daną przez dyr. L. Szwykowskiego.
dań słyszałem, czasami dzieją się Nic dziwneśgc że ludzie wody
cuda. Niepomarszczona toń wody| śmieją się pobłaż'iwie z tej o wiele
posiada jakąś dziwną siłę. Zadrze”| liczniejszej rzeszy  śmierielników,
wione brzegi są jakoby rezerwato*| chodzących ulicami wielkich miast.
rami wiatru. Przelewają się tutajj Żeby być żeglarzem, trzeba się
większe i mniejsze fale powietrza,| ;eglarzem urodz.ć — fraszka, ale
które trzeba umieć złapać na żagiel.| człowiek 1az przecież się rodzi, a

Po zlapaniu „ptaszka“ w żagle,|przecież ludzi czesami ponosi chęć,

Trokach odbyły się w siosunkowo |

CG SŁYCHAĆ Z BGKSERAMI?

jedzie się dalej, a jazda taka daje
aużo prawdziwej satysfakcji, z drur
qiej zaś strony wykazuje peiną kwa-|
lifikację umiejętności żeglarskiej. |

Fale wiatru spotykają się zfala" |
mi wody, iak para zalkochanych го-'
mantyków. |

Zostać žeglaizem, to nie jest
rzecz łatwa. Ci, którzy dosięgnęli
wiedzy żeglarskiej, mówią z pewną|
„zarozumialošcia, że żeglarzem trze,
ba się urodzić. |

 

 Płótna zwisają leniwie na wysta” Wydymają się białe płótna. Nat z Kunszt żeglarski jest rzeczywiście
jącym maszcie, * żeglarz bezradnie irudny. Każdy sznurek, przymoco- ' Na

by spróbować szczęścia na wodzie.
Raz wybrałem się, namówiony

przez przyjació:, by przejechać się
żaglem, ale akurat jezioro kładło
się do snu, chociaż słońce patrzyło
na nas z bardzo wysoka. Zegarki
wskazywały goczinę 12-tą. Woda
była spokojna, jak nasycone upałem
słońca powietrze.  Żaglówki nie
chciały ruszać z miejsca. Mój przy”
jaciel męczył się w łodzi, ale nic
zrobić nie mógł.

Wróciliśmy zrozpaczeni na brzeg.
moje szczęście otrzymałem

„intelektualnie spoieczeństw.
Ostatnie nieporozumienia w lek-

„kiejatletyce są jasnym dowodem
, anormalnych stosunków.

Dziś rewalizacja w sporcie mię-
' dzynarodowym jest tak silna, że nie

J. Keppel zwyciężył w Krakowie. Piłkarze WKS. Smigły wygrały 6:0.
Wizoraj w Krakowie odbyły się tiegu jedynek,

pracował wyjątkowo sprawnie.
| Nie ulega obecnie najmniejszej|
wątpliwości, że grupę póinocną re-
prezentować w dalszych 1ozgryw-
kach o wejście do Lig: będzie
W. K. S. Śmigły.

Rozgrywki drugiej tury rozpoczną
się dopiero w październiku.

Sensacje piłkarskie Ligi.
Podgórze zdobyło wczoiaj niespo-

dziewanie dwa punkty, zwyciężając
Warszawiankę 3:0.

Garbarnia zas pokonaia Legję
a:
W dalszym ciągu prowadzi w ta-

beice Ligi Ruch.

Regaty żeglarskie w Trokach.
2) Michejda, 3) Boniecki.

Bieg olimpijes żeglarzy: 1) Ży-
| galkiewicz, 2j Wierszycki, 3) Nito-

| Bieg pań: 1) Lenartowiczówna,
„2) Truszynska, 3j Koikowska. Był
to bieg uczenic Seminarjum Nauczy-
uelskiego.

£ żeglarek zgłosiła się wogóle
|iedna tylko pani Dziewulska, która
startowała w konkurencjach męs-
kich, zajmując w przedbiegach 2 i 3Ric

Publiczności mało. Organizacja
dobra. Zawodom przygrywała or-
kiestra К.О.Р. Nagrody rozdał ko-
mandor dr, Cz Czarnowski. Nagro-
dy były bardzo piękne. Ofiarowane
one byfy przez Ligę Morską, Ośro-
dek W. F. i szereg firm, z pośród
których wyróżniłą się nagroda fir-
my Lech,

,$orsza, nie widać nawet widoków,
,żeby sytuacją miała się poprawić,
.bo wszystkie dotychczas mecze ro-
zegrywane w Wiuinie kończyły się
nietylko porażką sportową, ale rów-
nież niepowodzeniem finansowem,

„Wyczerpały się wszystkie możli-
we środki, Wii. Okr. Zw. Bokserski
staje wciąż nad przepaścią,

Stan taki oczywiście długo
trwać nie może Mam wrażenie, że
jedynem wyjšci<m jest w danej chwi-
li zwrócenie się do centrali z prośbą
o pomoc, a jeżeli ta nie nadejdzie,
to trzeba sprawę postawić wyraź-
nie, a wówczas jeżeli zrzekną się o-
becne władze hoł:serskie Wilna, to
cała Polską sportowa dowie się o
ciężkich warunkach sportowych
Mina, o kryzysie, jaki przeżywa
Doks wileński, » i o tem, że nikt
bokserom nie „.hciał przyjść z po-
mocą i radą.

Według naszego zdania, Polski
Związek Bokserski powinien wejść
w położenie wilnian i przysłać tu-
taj jedną z silnych drużyn, co zasili
łoby nieco kasę O. Z. B. Byłoby to
jedyne wogóle wyjście, ale P. Z. B.
do Wilma wyznaczyła trzeci garni-
tur Warszawy, który przyjazdem
swoim nie potr-fi chyba wywołać
wielkiego  zaciekawienia  sporto-
wego.

Poruszona przez nas sprawa jest
o tyle ważna, że chodzi w danej
chwili o rozpoczęte stosunki z za-
śranicą io ułożenie programu pracy
na zaczynający się sezon.

'propozycję prze'echania się moto“
| rówiką.

Łódź biegła wzdłuż zarośniętych
vrzegów. Słuchsła szofera, który

|jnadawał coraz większą szybkość.
Pędziliśmy pełnym gazem, wciąga-
jąc w zabrudzone kurzawą miasta
płuca świeże strumienie powietrza.

Spacer motorowką trwał widocz-
nie dość długo, bo gdy wracaliśmy
do portu, widocznie z za gór przyle-
iały wiatry, które potrafiły uszczę-

:liwić żeglarzy. Zaczęli oni szyko-
wać się do odjazdu, a że był to
dzień regat żegiarskich, nic tedy
dziwnego, że wlazanie się pierw-

szych fal na jeziorze sprawiło im
dużo zadowolenia.

Jeżeli spacery i nauka żeglarska
ist rzeczą trudną i skomplikowaną
z jednej strony, a z drugiej miłą i
1ozikoszną rozrywką, to koroną tych
wszystkich uczuć i wrażeń są wy-
ścigi żeglarskie.

Stają na starcie łodzie o rozpo-  
skrzydła te nie zrywają się jednak

startych skrzydłach. Na komendę |.
pokochać.

| o postępie.
Zawsze jest lepiej rozpocząć od

oocządą niż laiač stare dziury,
które będą się zawsze przeświecać.

w
! Jarwan.

 

6ry sportowe milczą?
O życiu gier sportowych w Wil-

nie nic jakoś nie słychać. Obecny
Zarząd Wil. Okr. Zw. Gier Sporto”
tych nie uważa za stosowne poin-
formować prasę przynajmniej  ofi-
cjainym komunikatem 0  rozgryw-
kach, czy też o projektach pracy na
przyszłość.

Poprzednie zarządy wywiązywa”
ły się ze swych obowiązków jakoś
staranniej, a i można było wiedzieć,
co się dzieje w życiu gier sporto-
wych.

Milczenie robi wrażenie jakby
praca prowadzena była w zamknię-
tem gronie rodzirnem.
Brak iniormacj: prasowych wpły-

wa częściowo na poziom drużyn, któ-
re nie mają bodźca do waiki ©punk-
ty, a zawodnicy iównież potrzebują
czasami, by o mich mapisać kilka

słów.
Prasa ze swej strony była zawsze

na usługach wszystkich gaięzi spor”

tu, ale obowiązki spełnia swoje tyl-

ko wówczas, gdy otrzymujeod po

szczególnych zarządów przynajmniej

zawiadomienie o tej czy innej im-

prezie.

Gry sportowe w Wilnie nie da-

ją o sobie znaku życia, a szkoda, bo
do dość niedawna poziom gier
sportowych w Wiinie stał dość wy”
soko,

Mięliśmy wicemistrzostwo Pol-

ski i szereg innych zaszczytnych wy”

ników. у

Dziś zaś gry sportowe, chociaż
lw oczach pp członków Zarządu
/Wil. Okr. Zw. Gier Sport. cieszą
się może dobrą renomą, jednak w

opinji publicznej straciły swoją po”
przednią wartość. ь

Ognisko popr:egrywalo w Stani-
stawowie. Sokół przegrał w Bia-

' łymstoku. Gdzież więc jeszcze moż-
' па zaryzykować wyjazd, bynieprze-
"grać. Wybór jest bardzo trudny.

Wszystko to składa się się na
„obciążenie konta władz gier spor“
| owych w Wilnie,

+

zygzaki.
— Znany lekkoatleta wileński

Aleksander Żyliński poddai się ope-
racji wycięcia wyrostka  robaczko-
wego. Operacja udała się szczęślir
wie. Żyliński przebywa obecnie w
szpitalu na Antokolu. Zapewne do-
pieró w następnym roku będziemy
mogli go oglądać znów na boisku.
— Wileński Oddział Dziennika-

rzy Sportowyci. wystosował pismo
do Polskiej Agencji Telegraticznej,
zwracając uwage że Wilno nie po-
siada specjalnego w P. A. T. refe:
renta sportowego przez (co cierpi
propaganda sportu. Warto nadmie-
nić, że P. A. T., zamieszczając. w
biuletynach prasowych informacje
o Wilnie przekręca fakty. ы
— Na Antokoiu prowadzone są

od kilkunastu dni prace nad budową
skoczni narciarskiej.
—Masię odbyć niebawem w

Gdańsku mecz pis$-pongowy między
Poiską, a Niemcami.
— Tenisowe mistrzostwa Wilna

odbyć się mają ostatecznie 22 i 23
września.

 

 

 — W najbliższą niedzielę odbę-
dzie się w Wilnie radjorajd moto-.

cyklowy. KARE

„Čo lotu, a tylko rrężą się, jak pręży
się czasami pierś lelkkoatlety, prze-
tywająca taśmę ruety.

Łodzie lawirują po jeziorze, ma-
jąć za cel minięcie daleko widnieją-
cej chorągiewiki. « gdy się ją minie,
wówczas jedzie się na metę. Jazda
z wiatrem i pow wiatr jest uroz-
maiceniem przyjemności sportowej.

Zdobycie pierwszego miejsca za-
'eży od sprytu, techniki, došwiad-
zenia i od dobrego wyczucia,

Subtelność jest tutaj wprost re-
«ordowa. Starzy żeglarze wiatr ła-
pią twarzą, a dopiero wówczas zła-
paną zdobycz rzucają na żagle, A
ci, którzy maią zużytą subtelność
„twarzy”, palą fajki, by po dymie
poznać, w którą stronę dmie wiatr.

Wiatr, okieizany przez żeglarzy,
jest posłusznym sprzymierzeńcem
-złowieka, a jednak czyha nieustan-
nie, by przy pierwszej lepszej okazji
„płatać figla człowiekowi w postaci
awarii.

Wiatr jest potęgą, którą można
; Jarwan.  



 

KRONIKA.
Manifestacja na

Wiczoraj na placu Łukiskim od-,
wyła się manifestacja ludności m.!
Wilna z powodu deklaracji min.
Becka w Genewie w sprawach
mniejszościowych.

W! maniłestacj: tej wzięio udział;
kilka tysięcy osóż. Na placu prze-,
raawiało kilku działaczy sanacyj-

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 25

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
“Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenhx.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-

Z MIASTA.
7. — Wycieczka uczonych so-
wieckich w Wiinie? Jak się do-
wiadujemy, w najbliższym czasie
do Wilna) ma przybyć podobno wy
cieczka uczonych sowieckich z Miń-
ska, Moskwy i Leningradu. Wyciecz-
ka zwiedzi miasto i zapozna się
z historycznemi zabytkami Wilna.
Sowiecka wycieczka ma zwiedzić
wszystkie uniwersyteckie miasta
Polski.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Uwadze władz miejskich.

Na ulicach, gdzie niedawno prowa-
dzono roboty ziemne, obecnie, mi-!
mo zakończenia tych robót, pozo-
stają kupy piasku, uniemożliwiając
do pewnego stopnia komunikację
j powodując kurz.

Najgorzej jednak jest na ulicach,
gdzie częściej przejeżdżają jakieś
pojazdy. Nie mówiąc już o samo-
chodach, tam nawet dorożki i zwy-
kłe wozy ciężarowe podnoszą takie
tumany kurzu, że aż strach pomy-
śleć. Ze względów higjenicznych
należałoby czemprędzej oczyścić te
ulice z piasku. Władze miejskie
winny o to się zatroszczyć, bo nie
tylko utrzymanie porządku na uli-
cach do nich należy, ale również
piasek, o którym mowa, to pozo-
stałość po . pracach mi-jskich
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

Za handel w niedzielę.
W ciągu ub. niedzieli na terenie
Wilna sporządzono 12 protokułów
karnych za niedozwolony handel.  Władze postanowiły energicznie
zwalczać wszelki niedozwolony han-
del w niedziele. :

SPRAWY PODATKOWE.
— Osoby karane za przestępstwa

skarbowe nie mogą zasiadać w ko-
misjach podatkowych. W związku z
wejściem w życie nowej ordynacji|
zodatkowej przystąpią niebawem
Izby Skarbowe do układania list
kandydatów na członków nowo-
kreowanych komisyj odwoławczych
dła' spraw podatków przemysłowego

 

placu Łukiskim.
nych. i !

Po zakończeniu przemówień na
placu i uchwaleniu rezolucji, która
wręczona zostałą p. Wojewodzie, ze-
brani, z orkiestrami na czele, udali
się przez miasto, a następnie koło
Ratusza pochód został rozwiązany.

nd obrotu, dochodowego i placów
budowlanych. Zwrócona będzie u-
waga na nienaganność opinii kandy-
datów. Osoby karane za przestęp-
stwa przeciwko Skarbowi Państwa
wie mogą zasiadać w komisjach po”
tatkowych.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Fabryki i wytwórnie grzy-,

bów w Wiieńszczyźnie otrzymały
sporo zamówień z zagramiey. Z Fraa-
cji nadeszły zamówienia na grzyby
suszone i marynowane, zaś z Ame-
ryki na konserwy grzybne. W zwią-
zku z tem uruchomione zostały
dwie nowe wytwórnie grzybów na
terenie pow. brasławskiego i oszmiań-
skiego, które czynią przygotowania
de zbierania transportów grzybów.
Niestety dotychczas  urodzaj na
grzyby jest słaby.

SPRAWY SANITARNE.
—Lustracja piekarni i zakładów

mięsnych. Władze adminstracyjne
qrzeprowadziły w ostatnim tygodniu
ww mieście lustrację piekarni i zakła-
wów mięsnych oraz wytwórni kon-
serw, (W wyniku lustracji stwier
dzono, iż kilka piekarni w mieście
sie odpowiada. absolutnie higjenicz-
nym i technicznym warunkom i
w związku z tem mają być one zam-

Iknięte. Niezależnie od :ego spo”
rządzono protokuły karne za nie-
przestrzeganie przepisów sanitar-

uych w wytwórniach konserw i w jat
kach mięsnych.

Zbiórka Inu.
Jak już donosiliśmy, w począt-

kach b. m. nastapiła zbiórka Inu w
poszczególnych powiatach  Wileń-
szczyzny. Tegoroczny urodzaj lnu
est zupełnie dobry. Zwłaszcza do”
try jest urodzaj lnu w pow. brasław-
skim i postawskim oraz dziśnień-
skim.
W związku ze zbiórką inu pro”

ducenci miejscowi otrzymali szereg
zamówień na wywóz zagranicę,
W b. r. ma być wywiezionych z

Wileńszczyzny zagranicę około 30
wagonów: inu.

 

 

Popierajcie Polską  Macierz Szkolną.

PAN
°

'BALKON 25 gr.

„TOTO“"TEATR- KINO

REWJA|

Dziiś. Na ekra le przepiękny flim

_Na scenie: Wielki nowy program z udziałem Ireny Grzybowskiej, Br. Borskiego, Si Janowskiego,
* "goty, Tomskiej i in. balet Ifoljano.

1) „SZCZĘŚCIE DOMOWE" operetka-komedja w 1 akcie. 2) „PRAWO PRERJI*—wodewil dramat.
3) „ADELAIDA” — operetka.

DZIENNII. _PIDENSKI

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś >» go-

dzinie 8-ej wiecz. odegrana zostanie po raz
ostatni wyborna komedja francuska Marce-
lego Acharda „Dama w Bieli, w której
autor w sposób wielce zajmujący przedsta-
wia dzieje dwojga serc. W wykonaniu u-
dziat biorą pp.: H. Skrzydłowska, A. Ło-
dziński, W. Neubelt, W. Ścibor, M. Bielec-
ki, Cenv propagand :we.

Jutro o godz. 8-ej w.
wość”.
— UWAGA! Zniżki do Teatru Miej-

skiego na Pohalance! Administracja Teatru
Miejskiego na Pohuiance wydaje legityma
cje zniżkowe na sezon 1934-35, od godz.
11-eį do 2-eį popai. dla /nstytucji państwo-
wych, prywatnych 1 komunalnych, stowa-
rzyszeń, organizacji 1 związków  zawodo-
wych na listy zbiorowe z wyszczególnie-
niem nazwisk. Zniżki stosowane będą w
skali 25 proc. Cena legitymacji wynosi 1 zł.
Legitymacje wydawane będą na okres pół-
roczny, t. j. do końca lutego 35 r.

—Dzisiejsze widowisko propagandowe
w „Luini“. — „Ptasznik z Tyrolu”. Dziś
o godz. 8 m. 15 ukaże się po cenach propa-
gandowych ciesząca się wielkiem powadze-
niem wartościowa operetka Zellera „Ptasz-
nik z Tyrolu“ z J. Kulczycką i K. Dembow-
skich w rolach główaych. Ceny miejsc pro-
pagandowe od 25 groszy.

— „Cyrkówka” w „Lutni*, Jutro wcho-
zi na repertuar świetna operetka Kalmana
„Cyrkówka”, która na większych scenach

europejskich odniosia sukces niebywały.

Na naszej scenie operetka ta otrzyma .pier-
wszorzędną obsadę ról i nową malowniczą
wystawę. Opracowanie reżyserskie M, Ta-

trzańskiego. W. rolach głównych: J. Kul-

czycka, K. Dembowski, B. Halmirska, M.

Domosławski, W. Szczawiński i M. Tatrzań-
ski. Zainteresowanie premięgą wielkie.

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek, daia 17 września.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Dzien. por. Mu-

zyka. Chwilka Pań Domu. 11.57: Czas. 12.03:

„Kom. meteor. 12.10: Koncert. 13.00: Dzien.

poł. 13,05: Muzyka popularna (płyty). 15,30:

*Wiad. o eksporcie. 15.35: Codz. odc. pow.
15.45: Muzyka lekka. 16.45: Lekcja nie-

inieckiego. 17.00: Resital śpiewaczy. 17.25:
Skrzynka pocztowa Nr. 316, 17.35: Z rosyj-

skiej muzyki religijnej (płyty). 14.50: „Kry-

ształy i ich budowa — pog. 18.00; Koncert
reklamowy. 18.15: Koncert kameralny, .18.45

Pogad. krajoznawcza. 19.00: Aud. żołnier-
«ka. 19.25: Aktualia. 19.30: „Wśród świą-

tyń, piramid i sfinksów dawnego Egiptu“ —
felj. 19.50: Wiad. sport. 19.55: Wil. wiad.
sport. 20.00: Muzyka lekka. 20.45: Dzien.
wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Polsce".
21.00: Koncert wieczorny. 21.45. „Neszczęś-

cia idą w parze” — cdczyt. 22.00; „„ W świet
ie rampy” —- nowości teatralne. 22.15; Re-

cital śpiewaczy Wandy Kalenkiewicz, 22.45:
boncert reklamowy. 23.00: Wiad. meteor.

23.05: Muzyka taneczna.
Z ZA KOIAR STUDJO.

„Wśród świątyń piramid i stinksów dawne-
go Egiptu“,

Wybrzeża Nilu na całej jego długości

od Kairu aż po granice Sudanu były za
czasów faraonicznych wspaniałym łańcu-
chem miast, pałacow i świątyń, które rywa-

lzowały między scbą ogromem i boga-

<twem. Chcąc poznać świetność i chwałę

dawnego Egiptu, chcąc zanurzyć się w cie-

niu jego cudnych legend, chcąc skąpać się

w blasku promieniejącej zeń boskości, trze-

ba jechać daleko вг Południe. Dla wszyst-
kich tych, którzy nie mogą odbyć tej egzo-

tycznej podróży w krainę sfinksów i pira-
mid prelekcja dr. Fajansa w dniu 17 wrze-

šnia 0 godz. 19.30 będzie fantastyczną
wędrówką na falach eteru.

„Kryształy i ich budowa”.
Mówiąc o kryształach, które posiadają

1egularne formy ciał określonych pod wzglę
d'm fizycznym i chemicznym nie można za-

pomnieć o ich symetrycznych różnorodnych

„Sprawiedli-

 

W rol. gł.

Albert Prejedn

 

z filmu „Zaiedwie wczoraj* oraz Douglas

W dn. Św. od od 2rej

UROCZYSTA PREMJERA. Dziś największe wydarzenie świata.
Najpiękniejszy fllm wszystkich czasów. FILM - REWELACJA

«l CÓŻ DALEJ, SZARY CZŁOWIEKU»
Mongomery.

Uprasża się Sz. Publ. o przybycie na początki seansów punktualnie: 4, 6, 8 i 1015.
Biety honorowe I bezpł. bezwzgl. nieważne

W. rolach gł. MARGARET
SULLAVAN, niezaponniana

— Nad program: Aktualja dźwiękowe.

 

©statnie dni. Niebywały sukces.
Rewelacja produkcji sowieckiej 1934 r. B U R Z

Juž wkrėlee: dawno
oczekiwany film
dla wszystkich

OLIVER TW
_ DZIS UROCZYSTE OTWARCIE SEZONU perłą prod. „Columbji“

NN) | „KARJERA ANNY CARWER"
Potężna panorama życia z udzialem gwiazd ekranu: piękna bohaterka filmu „King-Konga" FAY WRAY | boży-

szcze kobiet „platynowy, biondyn* GENE RAYMOND (bohater fiimu „Szalona Noc w Zoo”). Film ten otwiera
Mad program: Dodatki.nową erę w kinematografji.

 

 

MIGNON G. EBERHART 73)

Biała Papuga.
(P.zekłzć autoryzowany z angielskiego).

ROZDZIAŁ XVIIIL
(Wstrząs był bardzo wielki, że pomimo groźnego ciśnienia na karku,

nie zdołałemi wykonać jej rozkazu w jednej chwili.
(Tego chwilowego odrętwienia, jak również powolności w zorjento-

waniu się w sytuacji o mało nie przypłaciłem życiam. Napewno nigdy

nie byłem. bliższy śmierci jak w tym strasznym momencie zupełnego pa-

raliżu woli i ciała. :

Odwróciłem się powoli. Ona cofnęła się, nie przestając mierzyć do

mnie z małego rewolweru. Ożyłem. To nie była Sue Tally A raczej, wy-

rażając się ścisle, to nie była dziewczyna, którą znałem jako Sue Tally.

Bo kiedy zapytałem powoli:
—Kto pani jest?
Odpowiedziała:
— Jestem Sue Tally. Dwa razy kazałem panu podnieść ręce do gó"

ry. Rewolwer jest nabity i umiem strzelać,

Nie pamiętam, czy pomyślałem wyraźnie, że gdyby chciała mnie

zastrzelić, to uczyniłaby to w chwili, gdym się odwrócił ku niej. Musiało

mi to jednak przemknąć przez głowę. Stałem, przyglądając się jej od

stóp do głowy. Była mniej więcej tego wzrostu i budowy co Sue, lecz

brakowało jej harmonji w proporcjach. Nadto ręce w przegubie i nogi

w kostce miała ordynarnie grube. Włosy jasne i uczesane tak jak u Sue,

różniły się od jedwabistych loków: tej ostatniej brak*em połysku i szorst-

ką grubością. Nawet ubrana była w czarny, aksamitny płaszcz,obcisły

.  Hlydawca. ALEKSANDERZWIERZYŃSKI __

PE "NEU YTY 24 A i Aii iu zalia+

Nad program: WIELKA REWJA SPORTOWA na Placu Czerwonym w Moskwie.

A w-g arcydzieła Ostrowskiego
„GROZA“.

IST
MOTTO: Miłość dla mężczyzny

jest rozrywką, dla ko-
biety— celem istnienial

w-g nieśmiertelnego dzieła
Karola Dickensa.  

Z KR
IW, dniu 19 bież. mies, w miastecz-

ku Sołach odbedzie się podniosła
uroczystość katolicka, W dniu tym
JE ks. Arcybiskup - Metropolita
Jałbrzykowski uroczyście poświęci
nowowybudowaną świątynię pod
wezwaniem „Matki Boskiej Różań*
cowej.

Uroczystość ta będzie świętem
nietylko samegn miasteczka lub bliž-
szych okolic, ale całego powiatu,
skąd w tym dniu zjadą się do Sół:
duchowieństwo ziemiaństwo i wto-

ścianie.
Poprzedni kościół w Soiach spa-;

Zjazd asystentów Akcji
Katolickiej woj. białostoc-

kiego.

Dnia 13 bm. w Białymstoku odbył;
się zjazd asystentów kościelnych,
vrgamzacyj Akcji Kato«kie, « całe
go województwa _ białostockiego,
Przybyło nań z „ dekanatów legoż,
województwa ukało 25 asystentów;
kościelisych: Ka:clickich Siowarzy:
szeń Kobiet, Katolickich Stowarzy:
szeń Miężów oraz Katolickich Sto-
warzyszeń Młodzieży Męskiej i Żeń-
skiej.

Zjazd obradował cały dzień, W
czasie obrad wygioszono
przemówień o charakterze pracy

asystentów kościelnych organizacyj

Akcji Katolickiej oraz. rozpatrzono

w'ele wniosków wewnętrzno-organi-
zacyjnych, zgłoszonych przez  ро-

szczególnych członków zjazdu.

W! końcu ustalono program pracy
na najbliższą przyszłość.

 

——————

formach, stanowiących o pięknie kryszta-

iów. Symetrja, ktora jest podstawą piękna

plastycznego, realizującego się we wizyst-

kich przejawach życia: ludziach, roślinach,
zwierzętach — osiąga swoją najwyższą for-

mę w świecie kryształów. Prelekcję na ten

łemat wygłosi przed mikrofonem warszaw-
skim w dniu 17 września t. j. w poniedzia-
iek o godz. 17.50 prof. dr. Ludwik Wer-
tenstein.

„Nieszczęścia idą w parze".

Nieszczęścia idą w parze! — Oto po-

rularne i często spotykane wśród ludzi na-
rzekających — powiedzenie. W życiu po-
tocznem mie zdając sobie głębszej z tych
zjawisk sprawy, przypuszczamy, iż kłopoty

posiadają tę siłę sugestywną, iż przyciągają

zmartwienia i odwrotnie. Nauka jednakże
„tara się to zjawisko logicznie umotywo-
wać, opierając się ną statystyce i teorji

prawdopodobieństwa. Odczyt radjowy zna-
komitego uczonego polskiego, prof. dr. Wil-
kosza w dniu 17 września (poniedziałek) o
godz. 21.45 skrystalizuje radjosłuchaczom

Silka pojęć elementarnych z tej dziedziny—

yrawa serji, podając jednocześnie próbę ujęcia tych praw poza teorją prawdopodo-

bieństwa i statystyką

Poświęcenie kościoła w Sołach.

 

j sościelnych organizacyj,

szereg |“ całej anchidiecczji dla zreasumo-

AJ U.
Mili kozacy w r. 1915. Od tego czasu
zamieszkała tam ludność katolicka
pozostała bez świątyni. Przyszedł
iednak na miejsce proboszcza ks.

„Władysław Kurpis-Garbowski, któ-
ry zaincjował w 1. 1926 budowę no-
wej świątyni na miejsce spalonej.
Dzięki energji i intensywnej działal-
ności ks. proboszcza Kurpis-Garbow
skiego już w dniu 10 lipca 1927 roku
nastąpiło poświęcenie kamienia wę-

gieinego, a w 3 lata później zakoń-
czono budowę. Następne cztery lata
poświęcono na urządzenie wnętrza.

'

Zjazdy)asystentów kościel-
nych organizacyj Akcji Kato-
i lickief.

W. dniu 19 b. m. w Lidzie odbę-
dzie się rejonowy zjazd asystentów

wchodzą”

cych w skład Alkcji Katolickiej,
Podobny zjazd odbędzie się w

dniu 24 b. m. w Parafjanowie.
Będzie to ostaini zjazd rejonowy.

asystentów kościelnych w archidie-
cezji wileńskiej.

wych — jak już donosiliśmy —
wwołany zostanie zjazd asystentów.

wania wyników prac zjazdów rejo-
uowych i ustaleria wytycznych w
pracy.

Stada dzików.
Gminę kudelską, a zwłaszcza

wsie Lidzianki, Osowicze, Mironki i
| aścianki Grzybowo, Sołowiszki na-
wiedzita nowa plega w postaci stada
dzików. Dziki n'szczą poia i zasie-
vy, przyczem wyrządzają szkody w
ygrodach, oddalonych od budynków
mieszkalnych. Mieszkańcy wsi i
zaścianków urządzają obławy na
szkodników.

Niezwykle rzadki metal promieniotwórczy
Wedle doniesień Amerykańskiego

Towarzystwa Chemicznego zdołano

Po zakończeniu zjazdów rejono-|

 wyodrębnić najrzadszy .ze znanych
metili Actinium,

Uncja tego metalu kosztuje miljon
dolarów. Wyodrebnienie tego meta-,
lu jest zasługą prof. Brosse z uniwer-
sytetu w Chicago. Otrzymał on,
1/10 gramu Actrnium z 1 tonny rudy
uranowej. Actinium posiadać może
olbrzymie zastosowanie dla. celów
naukowych i medycznych jeżeli się
zważy, że metal ten wypromienio-
wuje połowę swej substancji w ciągu
3.200 lat, gdy np. Radium — w ciągu
1600 lat. 

156171 95643 113537 115237 116723 122347

Z LITWY.
Wielki pożar miasteczka Łukniki.
Jak już donosiliśmy, wieixi po-

żar nawiedził miasteczko w Litwie
Iukniki. 8

Obecnie prasa kowienska przy-
nosi bliższe szczegóły.

Pożar rozpoczął się we wtorek o
godz. 9 wiecz. Drewniane zabudo-
wania, wysuszone skutkiem upałów,
byty dobrą pastwą dla płomieni,
Nadto sprzyjał szerzeniu się ognia
silny wiatr. W tych warunkach po-
żar szalał całą noc i zniszczył znacz”

ną część miasterzika. Spłonęło do
100 zabudowań i dziesiątki rodzin
pozostało bez dachu nad głową.

Większa część mieszkańców stra-

ciła w ogniu całe swe mienie. To,
co zdołano wynieść z płonących za-
budowań, stawało się pastwą pło-
mieni już na ulicy.

Skutkiem brzku wody w stu-
Aniach złokalizowanie ośnia było

 
naogół niemożliwem. Z akcją ratum- |
kową pośpieszyły oddziały straży
ogniowych z okolicznych miaste-
czek.

Ludność, która ucierpiała od po- |
żaru, obozuje pud gołem niebem.

Do Łuknik wyjechała specjalna
komisja z Telsz. Komisja ta ma usta-
liė przyczynę pożaru i wysokość
strat.

Litewski lot przez Atlantyk
odłożony.

Prasa litewską przez dłuższy
czas informowała o mającym nastą-
pić starcie lotnika Wajtkusa z Ame- |
ryki do Kowna. Obecnie, jak donosi
„Dzień Kowieński', Aerokiub osta-
tecznie wypowiedział się za lotem
Wajtkusa latem roku przyszłego.

Komitet w Ameryce, który orga-
nizuje lot, również uznał potrzebę
odroczenia wyprawy. Wajtkus wy”
startuje do Litwy w początku lipca
1935 r.

Kto wygrał na loterji?
(W jedenastym dniu ciągnienia czwartej

kłasy 30-ej Polskiei oaństwowej lcterji kla-
sowej, główniejsze wygrane padły na nume-
cy następujące:

ZŁ 15.000 — 11193 47339.
ZŁ 10.000 — 142134 151743.
Zł. 5.000 — 23553 44264 100172.
ZŁ. 2.000 — 2123 4706 8949 14061 30884

33986 36208 47996 52679 69053 75399 75643
78032 84295 88797 92511 96667 103023 104195
110878 137219 151117 155584 156182 161333.

Zt. 1.000 — 6532 7749 13777 15553 19149
41524 24087 42997 43993 48518 57099 72186

„122468
155270

126409 127897 127924 136/84 150707
163609 167732 169353.
Ciagnienie popoludniowe:

ZŁ. 250.600 — 94685.
Zł. 15.000 — 473:0.
ZŁ 10.000 — 39006 162755.
ZŁ. 5.000 — 41314.
ZŁ 2000 — 14103 25049 35233 89969

107127 110267 122289
ZŁ. 1.000—2872 13870 18510 21825 25347

26368 29213 38603 42696 99980 64049 68337
71144 80392 80457 85455 87384 90220 95793
109987 136360 143127 144213 155022 155475
161523 163588 164634 164754 167148.

|" pokoje |
eT" w

DO WYNAJĘCIA
6 pokoi z kuchnią, odre-
montowane,  elektrycz-
ność, kanalizacja, (wan-
naj. UL  Święciańska
14—2, —4

PO KOJ SŁONECZNY
* оя‹і›‚ыпш Упі‹іс.:‘-; mo-
że być z używalnością
kuchni, do wynajęcia. ul.
Wilkomierska 3 m. 11,
vis-a-vis košc. św. Rała'
ia. Tamże mieszkanie dla
aczni, — może być z
gałodzieanem  utrzyma-
niem. śr.

MIESZKANIE
6 cio poxojowe,  odre-
montowane z | z enką
i wygodami do vysaję-
cla. Monluszki 5 ( 5а Wi-
toldowej). Ogiąć ć od
4—6 p p. Dowiedzićć się:
Montwiłowska Nr. 14.

 

 

Duży pokój
do wynajęcia z całkowi-
tem utrzymaniem dla 2
osób. Węsławscy. Nie-

, miecka 3 m, 9. 5

| RÓŻNE |
 

Nauczycielka
z kilkuletnią praktyką,
(dobrym polskim) poszu-
kuje posady do dzieci w
wieku szkolnym I przed-
szkola. Świadectwa i re-
farencje b dobre. Chę-
tnie wyjedzie do ma-
jątku Łaskawe zgłosze=
nila do Adm. „Dz. Wil.*
dla „M. R nauczycielki*,

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego

ka-

 

  we zgłoszenie jakiej
wiek pracy lub zatru-
dnienia, chociażby <cza-
sowego w Wilnie i na
prowineji dla bezrobot-
nych swych członków.
Zgłoszenia przyjmuje
Administracja „Dzienni-
ka Wileńskiego”,

 

   

Młoda inteligentna pan-
na poszukuje pracy do
dzieci,chorych lub ekspe-
djentki do skiepu. Refe-
rencja bardzo poważne
zaul. Sw. Michalski 6—5.

2

 

Poszukuję pracy
w charakterze palacza,
elektro-montera, wodo-
ciągowego, lub też do:
zarcy domowego, za
bardzo skromne wyna-
grodzenie. Łaskawe о-
ferty składać do Rdmi-
nistracli dla „Elektro-
montera". 3

 

UWADZE NOWEGO
ŚWIATA. Sz. Mieszkań-
com tej dzielnicy gorąco
opiecamy wdowę, która
nie chce prosić, lecz
chce zarobić na życie
szyciem bielizny, prze-
robką ubrań, Wykonanie
staranne, fachowe, ceny

gowa 3 m. Olszamow-
skiego.  

BÓG ZAPŁAĆ
za dobre serce Tym, kto
perz ORRDWA ŻE

lom używane iążki
dla IV-go oddziału szk.
powsz, trochę zeszytów
; ubranek dla dzieci —
Hala — 9'/» lat, Zosia —
€6'/» i Jurek — 4: A-
dres w Administracji
„Dz. Wil“ dla S. L

Siostra - pielęgniarka
z długoletnią praktyką
szpitalną (zastrzyki i
wszelkie zabiegi oraz
Po yetacja siężko cho-
ryc poszukuje pracy.
Posiada świadectwa i

liczne rekomendacje.
Zgadza się. na wyjazd.
Antokolska 55—8, Gu-
mowska. —2

MT
osoba w šrednim wieku,

kto "Ia: da: UL" Šalė."! mvzykalna poszukuje po-
sady gospodarstwa do-
mowego na plebanji, lub
gdziekolwiekbądž Adres
w Adm. „Dz. Wil.*,
5) 2198  

Kobleta w šrednim wie-
ku poszukuje posługi,
lub na słałe, umie goto-
wać, prać, uezciwa, su-

mienna.  Tatarska 24
Miksztowa. 2

{ «а й

[DRUKARNIA
зВчиШиВы:

M. ZWIERZYŃSKIEGO
WIŁNO MOSTOWA |.

TLERFON 12-44,

WYKONUJE
wszelkiego rodzaju

druki, jak bilety wizy-
towe. zawiadomienia
ślubne. nekrologi, pro-
gramy, afiszeI ulotki

=== CENY NISKIE

МАИНИНИНИНИОНОНОННИНИ
čiki is A аааа

 

 

 
 

w pasie i szeroki w dole taki sam jak Sue, Ale nie była do jej podobna.
gOólnikowy rysopis w odniesieniu do wzrostu, tuszy : kolorów odpowia-
dały im obu. Poza tem jednak różniły się uderzająco.

W mozgu eksplodowało mi straszne pytanie, Gdzie się podziała Sue?
Co się z nią stało? Dokąd poszła?

Musiaiem się uwolnić od tej dziewczyny, odebrać jej rewolwer i
biec szukać Sue. Nie byłorczasu do stracenia, A'e musiałem działać
ostrożnie.
— Chyba mnie pani nie chce zastrzelić — rzekłem. — Nicby pani

z tego nie przyszło, W' hotelu jest tyle policji, żeby pani nie uciekła.
—Policja pije w kuchni. Paul jest gościnny — odparła lekceważąco,

nie spuszczając mnie z oka. Miała twarde chytre spojrzenie doswiadczo-
nej kobiety. Młodą twarz szpeciły dziwne ostre iinje na czole i koło
pełnych ust. $
— Jestem Sue Tally — powtórzyła. — Proszę mi oddać papierek,

który pan zabrał z pokoju pastora. Niech się pan nie zapiera. Widzia-
„emł Ten papier jest mój.
— A h, więc pani jest Sue Tally. Domyślałem się obecności pani w

hotelu. Nie moglibyśmy usiąść i pogadać po przyjacielsku? Jestem Bogu
ducha winnym, postronnym człowiekiem i wpadłem w ten bigos zupeł-
nie przypadkiem. No, i teraz nie chcą mnie stąd piścić, у

Patrzyła na mnie podejrzliwie, nie zniżając lufy.
— Gdize panią trzymali? — pytałem. — Musi panią męczyć to kry-

cie się po dziurach i unikanie policji?
Przygiyzta usta, Uderzyi mnie nagle wyraz jej twarzy, stanowiący

mieszaninę chytrości i głupoty.
— Е, ок trudnego. Najgorsze to te noce w magazynach na parte-

rze, No, dawaj pan ten papierek!
A więc to ona siedziała w magazynie! Chociaż domyślaiem się jej

sitnienia : roli, tego się nie spodziewałem. Czy jednak jej nagłe poja-

| Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno.MostowaNr1.
И [‘п‚г\

4 ,

wienie się, jako Sue Tally, miało oznaczać, że Francis był naprawdę tem,
za co się podawał? Że spotkanie ich było umówione? Czy też tylko ta
dziewczyna kłamała, żeby wyłudzić ode mnie papierek? A  przede-
wszystkiem — «co się stało z moją Sue?
— Więc pani nocowała w magazynach — rzekłem ze współczuciem.

— Biedne dziecko! Musiało tam pani być okropnie niewygodnie. Dym z
pani papierosa przeniknął do mnie którejś nocy przez podłogę. Nawet
słyszałem jak się pani ruszała. Myślałem, że to myszy albo duchy... A
we dnie, gdzie się pani podziewała? Chyba nie wędrowała pani po hotelu,
boby panią kto zobaczył.
— O, nietrudno było schodzić ludziom z oczu. Zresztą zdaleka je-

płaszcz. Naturalnie nie siedziałam po całych dniach w hotelu. Kryłam.
eis w domu kucharza. Nudno mi tam było okropnie ale nie miaiam kło-
potu z dostawaniem się do hotelu, Paul mi pomagat.

A, więc pani mieszka u kucharza! — Musiała być znudzona i
prawdopodobnie skłonna do pogawędki. Nie zniżała ręki z. rewolwerem,
ale patrzyła na mnie z pewnym uznaniem, — Lovschiemowie źle panią
traktowa!., nieprawdaż? x

To mi się udało.
—O,źle! — uniosła się. — Zapominają, že beze mnie... — Urwa

szybko, aie już było za późno. Udałem, żem nie zrozumiał. Ach, wi:
e podejrzewałem Lovschiemów! Ta dziewczyna miała zająć miej

sce Sue. i
— Już panią raz widziałem. | j
— Gdzie? — zapytała z niedowierzeniem. |

, — W oknie na drugiem piętrze. Pewnie w noc pierwszego mordu
miała pani tam lokum. | '

a ai (ssa) i

Odpowiedzialny RedaktorSTANISLAWJAKITOWICZ, |

    

 

 

 
stem podobna do tamtej. Naumyślnie kazałem sobie uszyć taki sam 
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