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Po zamachu na ministra spraw wewnętrznych.
Dziś odbędzie eksportacja

zwłok 1ragicznie zgasłego ministra

spraw wewnętrznych, ś. p. Broni-

siawa Fierackiego, z Warszawy do

Nowego Sącza. Nad trumną tą przy-

jaciele ideowi i towarzysze pracy

zmarłego stają ze zrozumiałym ża

łem i bólem, caie zaś społc:.zeństwo

z głębrką troską i niepokojem.

Do dziś dnia nie została rozwią-

zana tzagiczna tajemn.ca popełnio-

nego zabójstwa Nie wiadomo, kto
był spiawcą, czy działał sam, czy

z czyjegoś raniienia, nie wiadomo,

jakie pobudki ! motywy kierowały

zbrodn czą 1ęk4, prywatne, czy po-

lityczne.  Nierozwikłana zagadka

zbrodni kryje w sobie zawsze nie“
bezpieczne zalążki ryzykownych do-
mysłów, przewidywań, plotek i

oskarżeń. 'Wzgląd na dobro ogólne

i chłodny rozsądek лаКазща po-

wstrzymanie się od wszelkich na ten

temat rozważań i roztiząsań, które

niekiedy prowadzą na manowce nie-

usprawiedliwionych i bezpodstaw

nych sugestyj.
Jedno jest pewne ' niewątpliwe.

Niezależnie od tego, czy pobudki

zamachu były natury politycznej, czy

prywatnej — spotyka się on z po:

wszechiuem potępieniem. Zarówno
zasady chrześcijańskie, iak i kultura

zachodnia dyktują naszemu społe-

czeństwu i wszelkim jego odłamom

i organizacjom stanowisko, iż terror

i skrytobójstwo-były i są niedo-
puszczaine w walce politycznej, po:

dobnie iak w porachunkach oso-
bistych.

SiĘ

 

ORDER ORŁA BIAŁEGO,
WARSZAWA (Pat). W niedzielę,

dnia 17 bm. o godz. 4 popoł. odbyło
się w Prezydjum Rady Ministrów
posiedzenie, na którem m. in. na
wniosek Pana Prezydenta i na pod-
stawie Kapituły Orderu Orła Bia-
łego uchwalono wniosek o odzna-
czenie generała brygady, ministna
spraw  wewnęirznych Bronisława
Pierackiego Orderem Orła Białego
za istotne i wybitne zasługi, poło-
żone w pracy mad odrodzeniem i
utrwaleniem niepodległości Polski,

TRUMNA ZE ZWŁOKAMIL
NMARSZAWA (Pat). Trumna ze

zwłokami ś. p. ministra Bronisława
Pierackiego przeniesiona została do
górneżo kościoła Św. Krzyża i usta-
wiona w: nawie głównej. Przed tru-
mną, ustawioną wśród wielkiej ilości
kwiecia, pełnią wartę honorową
Koło Czwartaków, Związek Legioni-
stów, urzędnicy ministerstwa spraw
wewnętrznych i Oddziały Korpusu
Ochrony Pogranicza. O godz. 12-ej
liczne rzesze ludności stolicy oraz
delegaci organizacyj przybywały do
kościoła celem złożenia hołdu ś. p.
ministrowi Pierackiemu.

DEPESZE KONDOLENCYJNE.
'WARSZAWIA (Pat). Do minister-

stwa spraw wewnętrznych napły-
wają b<z przerwy setki depesz ze
wszystkich stron kraju, od poszcze-
gólnych urzędów, związkow samo-
rządowych, komitetów gminnych i
rad powiatowych, izbroniczychi
rzemieślniczych, związków pracow-
ników miejskich i stowarzyszeń spo-

łecznych.

MANIFESTACJE
W CAŁYM KRAJU.

Z wielu miast i miejscowości pań-
stwa Polska Ag. Telegraficzna nad-
syła wiadomości o manifestacjach
żałobnych Rad miejskich i organiza-
cyj społecznych z powodu zamachu
na ś. p. ministra Pierackiego.

 

Von Ribbentrop w Paryżu,

Opinja i stanowisko prasy.
Zamach na ś. p. ministra Pie-

rackieżo wywoiał, rzecz prosta, bar-,
dzo siiną reakcję prasy. Bezpośred-

nio po zamachu organ naczelny obo-
zu prorządowego „Gazeta Polska“

pisała:
„Zaraach na ministra Pierackiego jest

nietylko zbrodnią, jest także nonsensem.

"Tak dalece nonsensem, że niewiadomo ko-

mu go przypisać ani zgadnąć, w jakiem śro-
dowisku politycznem, w jakich ugrupowa-

niach tkwią jego korzenie?

Napewno odžegnają się jutro od niezna

nego zbrodniarza wszystkie stronnictwa po-

lityczne. A jednak zamach miał miejsce,

jednak ktoś strzelał — jećnak ziemia przy-

kryje na wieczność zamknięte oczy ministra

Pierackiego. Nie jest rzeczą możliwą do po-
myślenia, by nikt za to nie ponosił odpowie-

dzialnosci.

Gdy wyjaśnione zostanie, gdzie tkwią
korzenie mordu, ua jakim iermencie wez-

brała ta zbrodnia — to trzeba będzie cho-

re miejste organizmu społecznego wypalić

białem żelazem. I pora, a'»y wiedzieli i pa-
miętali o tem wszyscy: — okres rie odpo-

wiedzialnošci w dziejach Folski skończył

się. Za zbrodnię odpowiadz zbrodniarz, za

zbrodnię polityczną — odpowiedzialny jest
nietylko sprawca fizyczny, ale i sprawca

polityczny. ’

Drugi organ sanacyjny „Kurjer
Poranny“ tež przypisuje zbrodni tło
polityczne:

Mimo bowiem ucieczki — miejmy na-

dzieję chwilowej — zbrodniarza, wszystkie

poszlaki wskazują, iż mamy do czynienia z
morderstwem politycznem. Wiele dowodów
—a nie pora przytaczać je w tej chwili —
wskazuje ma organizacyjne przygotowanie
zbrodni, — niema podstaw do batamucenia
się przypuszczeniami, że działał tu indywi-

dualny opryszek.
Z chwilą, gdy miejsce walki idej oraz

ścierania się myśli i światopoglądów zajmu-
je gwałt, teror, kuia rewolwerowa, cały po-

rządek rzeczy oparty na przekonaniu, iż

takie środki działania nie będą stosowane—
musi być poddany rew'zji i odmieniony.
Atmosfera, w której rodzi się leror, musi

być stłu:niona siłą — w przeciwnym razie

rządzenie nie stałoby na wysokosc zadania.
Wyzwanie zawarte w zbrodri, musi być na-

tychmiast podjęte. Kto je rzucił, musi po-

nieść karę.

W naszych szeregach sbowiązuje nara-

zie nakaz zachowania spokoju. Cała ich

olbrzymia siła winra być utrzymana w kar-
bach dyscypliny.

Prasa narodowa rozmaitych od-
cieni, potępiając sam fakt zamachu,
nie wdaje się w  dociekania, czy
zbrodnia miała tło polityczne, czy
osobiste. ,„Kurjer Warszawski”, po-  dzielając zdanie „Gazety Polskiej”
iż „zamach jest nietylko zbrodnią,|
ale i nonsensem', zaznacza:

Słuszność tej obserwacji potwierdza;

fakt, że już w kilka chwil po rozejściu się

wiadomości o zamachu, krążyły po War--
szawie, a zapewne, zgodnie z tą iogiką i w-

stycznie,  najbezsporniej _ niedorzecznie.
$wadczy to dostatecznie o rzeczonym non-

sensie zbrodni, nie tłumaczącej się żadne

mi hipoletycznemi skutkami, któreby zbrod=

miarz mogł sobie obiecywać przez usunięcie

ś. p. ministra Pierackiego- *

A dalej „Kurjer Warsz.”
dza:

stwier-

Że stanowiska zaś tych,którzy |ula.>
prezentują kół rządowych, należy zaznaczyć
iż gdyby okazało się, że tic zbrodni, doko-

nanej wczoraj na ininistrze Spraw wewnę*

trznych, jest polityczna, to potępienie przez

ogół staloby się potrójnie stanowcze, Nie-

wiadomo, ile to już razy, przy okazjach ro-
dzimych lub obcyca (up. os'atnio z powodu

zabójstwa premjera Duci w Rumunji) wy»

wodzilismy na tem miejscu, że terror poli-
tyczny mie jest nigdy bronią, prowadzącą do

dobrze, ściśle i uczciwie nkreś-onego celu,

Napewno» prowadzi on tylku do jednego: do
anarchji. Gdyby Więc ktoś nie rządził się w
ocenie zbrodniczych zamachów politycz-
nych  chrześcijańskiem  kryierjum, to w

każdym razie ostrzegać go winno kryterjum

polityczae,

„ABC”, stwierdzając, iż wszelkie
domysły i hipotezy, krążące wśród
publiczności, pozbawione są jakich
kolwies realnych podstaw, pisze:

Q politycznej stronie zbrodni będzie
można pisać po ukończeniu śledztwa i pa
ustaleniu narodowości, wzgiędnie przyna-

leżności politycznej zabójcy. Narazie stwier
dzić trzeba, że mord wczorajszy spotkał się

z jednomyślnem i zdecydowanem potępie-

niem ze strony całej poisk.ej cpinji, która
doskonale zdaje sobie sprawę do jak nie-
obliczalnych następstw doprowaczić może

metoda «ałatwianic sporów i wslk za po
macą morderstw i zamachów,

„Gazeta  Warszawska* uważa
zamach za wypadek wielkiej wagi,
niezależnie od osoby zamordowane-
$o ministra, zarówno dla rządu, jak i
dla społeczeństwa. Gazeta zaznacza,
iż nie można sobie zdać sprawy z
motywów: zbrodni.

Zabojcy nie schwytano i niewiadomo,
kto nim jest. W/ doniesieniach o wypadku
czyiamy, że był jeden, i niema danych, że-
by mu ktokolwiek towarzyszył chociażby z

odległości. Mógł to być więc zabójca indy
widualny, działający z motywów bądź 0so-

bistych, bądź publicznych, * mógł być rów-
nie członek jakiejś organizecji, działający z

jej ramienia.

Jak z doniesień wynika, był to czło-
wiek miody. Jednakże, jax świadczy prze-

bieg wypadku, czynu swego dokonał z du-
żą determinacją 1 zimną krwią: w biały
dzień, na ulicy, przy wejściu do klubu, dał
trzy dobrze wymierzone strzały do swej
ofiary, z których jeden conajmniej był

śmiertelny, poczem zbiegł, umiejętnie się

odstrzeliwując próbującym go schwytać.

Widocznie miał obmyślony plan zarówno
zabójstwa, jak ucieczki.

Rzecz tedy nie wyg!ąda na odruch
niepoczytalnej jednostki, |

Nie wiemy i nie mamy możności wda-

'|tu sobie dosłownie żadnego przypuszczenia,|dzo poważnej, tragicznej zagadki. 
innych większych skupieniach ludzkich, naj- | wać się w to, czego więcej ponadto do-

rozmaitsze hipotezy i wnioski na iemat oso-, wiedziała się policja. Nie wiemy zatem

by zbrodniarza. Można powiedzieć, według | nic, ani o tem, kto mordu dokonał, ani

tych tylko cech, które się odbijają w re-| jakie były jego motywy.
dakcjach dziennikow, że nie oszczędzono Stoimy z całym ogółem webec bar-

choćby ono brzmiało najwyraźniej fanta-

ŚLEDZTWO I DOCHODZENIA.

„Kurjer Poranny” podaje, co na- Kożuchowski. INa miejsce przestęp-

  

DEMONSTRACJE I ARESZTO-
WANIA.

Jak już wczoraj zaznaczyliśmy,
nie możemy — z powodów od nas
niezależnych — podawać niektórych

szeni jesteśmy czerpać je następnie
z prasy warszawskiej.

„Gazeta Polska“  z dn. 17 b. m.
donosi o wypadkach w piątek i so-
botę:

Około godz. 20-ej grupy Legjonu
Młodych udały się pod szpital Ujaz-
dowski i Belweder. W drodze po-
wrotnej doszło do utarczek z człon-
kami Obozu Narodowo - Radykal-
nego. Kilka osób zostało poturbowa-
nych, kilkanaście aresztowanych.

Między ul. Foksal i Ordynacką
Legjon Młodych urządził wiec, po-
czem zeb*ani rozbili się na 2 grupy,
które przeszły ulicam. śródmieścia,
żądając zamknięcia na znak żałoby
kin i irnych m.ejsc rozrywkowych.
Wznoszono przytem okizyki: „precz
z niewiadomszczyzną ', „precz z en-
decją”, „precz z  mieczykami”,
„niech żyje polski chłop i polski ro-
botnik'. Część manifestantów udała
się pod kawiarnię „Adria” przy ul.
Moniuszki, żądając od obecnych tam
opuszczenia lokalu, od właściciela
zaś zgaszenia neonów. Żądaniu temu
uczyniono zadość. Dalsza grupa uda-
ła się na ul. Marszałkowską, gdzie
zmusiłe kilku właścicieli kin do
przerwania przedstawień. Inna je-
szcze *rupa członków” Legjonu Mło-
dych przeszła ti. Zgoda, gdzie wybi-
ła szyby i reklamy świetlne ,,Gaze-
ty Warszawskiej” oraz zniszczyła
część nakładu tego dziennika. Rów-
nież wybito szyby w „ABC” przy ul.
Zgoda i w filji „Kurjera Warszaw-
skiego” przy ul. Marszałkowskiej
108.

Policja wprowadziła wkrótce po-
rządek na ulicach.

Demonstrujący na Krak. Przedm.
członkowie „Leśgjonu Młodych'* spo-
wodowali zamknięcie kawiarni
Loursa.

Policja wkroczyła wieczorem do
lokalu zarządu Obozu Narodowo-
Radykalnego przy ul. Świętojańskiej
17, skąd zabrała wszystkie doku-
menty. Zebranych w lokalu organi-
zacji zatrzymano. Również przepro-
wadzono rewizję w lokalu redacji
„Sztafety” przy ul. Nowy Świat 39,
skąd zabrano wszystkie papiery.

W: dzielnicach Wolskiej i Moko-
„| towskiej doszło do zajść z komuni-
stami i O. N. R-owcami.

(W. ciągu piątku ; soboty władze
bezpieczeństwa zatrzymały i osa-
dziły w areszcie Urzędu Śledczego
przeszło 100 członków Obozu Na-
rodowc-Radykalnego, m. in. przy-
wódców z p. Mosdortem na czele,

iagroda im Barczewskiego.
KRAKÓW (Pat), Walne Zgroma-

dzenie Polskiei Akademji Umiejęt-
ności przyznało nagrodę im. Bar-
czewskiego ks. Stanisławowi Be-
dnarskiemu za książkę p. t.: „Upa
dek i odrodzenie szkół jezuickich w

wiadoniości bezpośrednio, .ecz zmu-|

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

OGŁOSZENIA:
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

zagranicą 8 zł.
za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za

Ogłoszenia
Terminy

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

Projekty zarządzeń szczególnych.
fTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na wczorszjszem posiedzeniu Rady ministrów były
także rozpatrywane rozmaite zarządzenia władz i sposoby działania wo-
bec osobistości, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu.

! Między innemi był omawiany projekt, umożliwiający osadzanie nie-
bezpiecznych jednostek w specjalnie oznaczonych miejscowościach.

„Dzieanik Ustaw* w poniedziałek ogłosi te wszystkie zarządzenia.

Aresztowania w kraju.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

Agencja „Iskra* donosi:
„W dniu wczorajszym władze dokonały szeregu aresztowań w po-

szczególnych miejscowościach kraju. Aresztowania stoją w zwłązku z
przejawiającą się od pewnego czasu akcją niektorych grup, usiłujących
wywołać awantury swymi niepoczytalnymi wybrykami Celem zapewnie-
mia spokoju publicznego zostali aresztowani najczyaniejsi spośród dzia-
łaczy tych grup.

Według naszych informacyj:
W Krakowie aresztowano około 40 osób.
W Warszawie opieczętowano wszystkie lokale organizacji narodo=

wo-radykalnych i lokal sekcji młodych Stron. Narodowego na Mary-
moncie.

W Poznaniu aresztowano wydziały wojewódzki i grodzki sekcji mło-
dych Stron. Narod. i kierowników sekcji.

W Sosntwcu aresztowano około 20 osób z pośród młodych inteli-
|gentów i robotników,

| ZA POBICIE POLICJANTA.
‚ SAMBOR (Pat). W procesie od-.rok, skazujący -4-ch oskarżonych
bywającym się w Mokrzanach prze-. każdeżo na lat 3, 7-miu oskarżonych
ciwko 14 osobom, oskarżonym o po- na czas od 6 miesięcy do 2-ch lat

; bicie policjanta, trybunał wydał wy- więzienia, 3-ch uniewinniono.

OBECNA SYTUACJA NIEMIEC
według poglądu Goebbeisa.

BERLIN (Pati Na wiecu we Frei- obecny ma odwagę mówić prawdę
burgu min. Goebbels, polemizując z: nietylko własnemu narodowi ale 1
kołami defetystycznemi, oswiadczył,|zagranicy. Zagranica musi wiedzieć,
że sytuacja, w jakiej znalazły się| do-czego doprowadziła polityka re-
Niemcy. w chwili objęcia władzy |paracji. Obniżenie płac robotni-
przez narodowych socjalistów, była|czych w Niemczech jest zrozumżałe,
następstwem polityki dawnych rzą-| gdyż chodziło o  zairudnienie
dów i że rząd obecny nie może być|4.000.000 ludzi. Wojna z kryzysem
za to odpowiedzialny. Francja ustą- wtedy zakończy się zwycięstwem,
pi, gdy przekona się, żeupokorze- | jeżeli cały naród gotów będzie do
nie stosowane do dawnych rządów |ofrar. Rząd postara się, żeby sfery
obecnie już nie działa. Co do trans-|posiadnjące złożyły ze swej strony
feru to zaznaczył, że dłuś1 były za-| ofiary.
ciągnięte przez dawne rządy. Rząd
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Francji.
amerykańskiemu Hearstowi, który,
jak wiadomo, był wydalony z Fran-

cji z powodu opublikowania doku-

mentów, dotyczących tajnego poro-

zumienia francusko-angielskiego z

1928 r.

O pobyt Heartsa we
PARYŻ (Pat). Paryskie wydanie

„New York Herald“ donosi, že na
ostatniem posiedzeniu rady gabine-
towej postanow:ono odwoiač zarzą-
dzenie zabraniające prawa pobytu
we Francji znacemu dziennikarzowi

CHYBIONY ZAMACH BOMBOWY.
KRÓLEWIEC (Pat). Na dworcu tem. Lont był prawie całkowicie

towarowym w Kłajpedzie zamie-| zwęglony. Przewody teletoniczne,

rzono dokonać zamachu bombowe-| łączące dworzec z miastem, były

go, który jednak nie powiódł się.| przecięte. Policja 'aresztowała 2

Jeden z robotników znalazi bombę|osoby. Zamacnowi przypisują zna-

długości ok. 30 cm., z jednej strony| czenie polityczne.
zakończoną śmigłem a z arugiej lon-

WYKOLEJENIE POCIĄGU WOJSKOWEGO.
CHARBIN 'Pat). W odległości zostali 2 funkcjonarjusze

25 mil na zachód od Kailinu bandyci i 2 żołnierze.
wykoleili pociąg wojskowy. Wywią-|
zała się zaciekła walka, podczas

 

 

kolejowi

 

Polsce”.

TPA NARSA POOWODZPSKORP POIROTTEBROPCEPDE PESOCZEGOZARENZOD

Wstrzymanie dopływa adw

 
   stępuje: stwa przybyli również bezpośrednio

Bezpośrednio po zamachu władze po zamachu sędzia śledczy Szczur-

sądowe i policyjne rozpoczęły śledz- kowski wicepiokurator Korkuć i

two i dochodzenia ceiem wykrycia , kiiku innych przedstawicieli urzędu
spiawcy potwoznej zbrodni. p Pnokurdtorekipžo i sądownictwa. |

Ogolny nadzór nad śledztwem| Z ramienia wiadz bezpieczeństwa

objął osobiście min. sprawiedliwości udział w czynnościach śledczych
Michaiowski oraz prokurator Sądu biorą szeł centralnej służby śledczej
Apel. Rudnicki i prok. S. Okr. Kur- płk. dr. Leon Nagler, nacz. wydzia-
kowski. łu bezpieczeństwa Min. Spr. Wewn.:

Prowadzenie śledztwa powierzo- | Kucharski oraz nacz. wydz. bezp.'
no sędziemu śledczemu apelacyjne- | Komisarjatu Rządu Łepkowski. |

mu do spraw wyjątkowej wagi Wi- Wyniki i szczegóły dotychczaso-:

tuńskiemu, madto udział bierze wi-.wych zarządzeń ze względu na do-,

| ceprokurator do spraw politycznych ' bro śledztwa nie są ujawniane.

 

Wyjazd Barthou
do Londynu.

Jak opowiadają, w najbliższych zdaniu egzamini: odbywał dwuletnią

dniach ma się ukazać rozporządze- , aplikacię adwoxacką, która również

nie ministerstwa sprawiedliwości o, kończyła się egzaminem.

wstrzyrianiu na lat 10 przyjmowania! Ostatnio magistrzy praw mośli

nowych kandydatów do Rady adwo-|odrazu odbywać aplikację adwo-

kackiej na tererie Sądu Apelacyjne-; kacką, z pominięciem aplikacji są-
go w Warszawie. Rozporządzenie to: dowej.

ma podobno wejść w życie z dniem|  Pogło.ka o zamknięciu fisty adwo
1 lipca r, b. katów na lat 10 w koiach prawni-

Pozatem ma być wydana nowela | czych i sądowych wzbudziła zrozu-
do ustawy o ustroju adwokatury, miałą sensację.
która wprowadzi dła wszystkich
osób, pragnących poświęcić się za-
wodowi adwokackiemu, warunki od-
bywania praktyki, takie, jakie obo-
wiązywały do 1.XI 1932 roku, Jak
wiadorno, dawniej absolwent wy-
działu prawa musiał odbyć dwulet-
nią aplikację sądową, a dopiero pa

Kto Czytał książkę „Świat Powojenny I
ten powinien przeczytać dalszy jej ciąg—nowe dzieło

ROMANA DMOWSKIEGO

PARYŻ. (Pat). Mim. Barthou tajemnicy, podobnie jak tajemniczo
przyjął wczoraj von Ribbentropa,|wyjeżdżał on do Londynu j Rzymu,

który przyjechał do Paryża w cha-,w których to miastach omawiał

rakterze prywatnym. Politycy przy- sprawy związane z konferencją roz-

puszczają, że Niemiec przedstawił  brojeniową. Nie ulega wątpliwości,

obecny stan żądań niemieckich w że o tem samem rozmawiał z min.

dziedzinie zbrojeń. Barthou i nie osnieszkał przedstawić

PARYŻ (Patj. Przyjazd von Rib- |rządowi francuskiemu żądania Nie-

bentrona do Paryża trzymany był w miec w sprawie zbrojen.

PARYŻ (Pai). Min. Barthou wy-

jedzie do Londynu 8 lipca a 9i 10

będzie naradzał się z premjerem

Mac Donaldem i innymi przedstawi-
cielami rządu angielskiego,

 

Najskuteczniej walkę
z żebractweńm można prowa-

dzić za pemocą bonów
Jatimužniczych „Caritas“.

 

'STRON XII + 4%.
SKŁAD GŁÓWNY: ADMINISTRACJA 

której padło 4 bandytów oraz ranni Wiadomości

й telegraficzne.
Е ZAGRANICZNE.

* Przybył ao Londynu Norman
Dawis w celu nawiązania rozmów w
sprawach morskich z przedstawicie-
lami Wielkiej Brytanii.

** Wyjechał z Białogrodu do Bu”
karesztu minister spraw zagranicz-
nych Jugosławii Jewrticz.

** Odbył się w Moskwie pomyśl-
nie pierwszy p:óbny lot największe-

|go w świecie samolotu „Maksym
Gorkij”, który 'rwał 40 minut.

 

Polska“

t:

„PRZEWROT“
CENA 7 ZŁOTYCH.

„GAZETY WARSZAWSKIEJ”, ZGODA 5.
ŻĄDAĆ 'WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH.

Na prowincję wysyła się za zaliczeniem pocztowem lub po nadesłaniu
: należności ua konto „Gazety Warszawskiej” w P. K. O. Nr. 104.



Praca instruktorska w rolnictwie.
Wieś wileńska staia się przed-

miotem szerokiego zainteresowania,
projektowany jest wieiki inwestycyj-
ny plan robót.

Czynniki miarodajne duży na-
ciask kiadą na pracę instruktorską,
wnadziei, że rady agronomów pod-
niosą znacznie rentowność drobnych
gospodarstw. Bezwątpienia praca o-
swiatowa może zdziąiać bardzo wie-
ie, bo sposób gospodarowania drob-
nego roimika z Wilenszczyzny stoi
na możliwie najniższym poziomie.

Chodzi jedynie o to, jak ujęta bę-
dzie ia akcja nad uswiadomieniem
chłopa o możliwościach zwiększenia
plonów.
Gdybydalejobracałasię na płasz-

czyźnie obecnie stosowanych metod
szkody nie przyniesie, ale i korzyści
nie dą żadnej, iylko stworzy szereg
mniej, lub więcej rentownych posad
dla czionków bezpartyjnego Bloku z
obciązeniem jeszcze większem deti-
cytowego budzetu .Wuienszczyzny.
Vraca mstruktorow nad podniesie-
niem rolnictwa dotychczas wyników
nie data prawie żadnych. Powodem
jest wadliwy ze względu na kulturę
i psycioiogję cidopa, sposób ujęcia
akcji, jak 1 niedostateczny aparat in-
strukiorski, będący w stanie rozsze-
rzać zdobycze wiedzy na wyjątki i
to w iormie bardzo skondensowanej,
a często jedynie ogóiników, do któ-
rych nikt wagi uie przywiązywał.

Obecnie przeciętnie jest dwóch
agronamów na powiat, urzędujących
przy starostwie.

Ci ludzie przedewszystkiem tak
są przygnieceni różną pracą biuro-
wą jak statystyki ; wykazy i t. d.,
przytem przeważnie z amatorstwa
czy powodowani przezornością biorą
czynny udział często w szeregu Or-
śanizacyj politycznych, tak iż wsiom
1 to tyiko najbliższym mają możność

bardzo niewiele poświęcić czasu, tak
że bardzo nieliczni na wsi widzeli
swego proroka. Na domiar złego je-
dnym ze wskazników wydajności
pracy jest ilość wizyt w wioskach i
najszerszy, ich zasięż, Więc taki in-
strukior, raz juz wybrawszy się na
teren powiatu, chce jaknajwięcej, w
najkrótszym czasie wsi odwiedzić.

Jak taka wizyta wygląda? Agro-
nom przyjeżdża do wioski, woła soł-
tysa; żeby najprędzej zebrai ludzi na
zebranie, na ktorem ma być wykład
z rolnictwa z przezroczami. Nadzieja
bezpłatnego przedstawienia ściąga
wszystkie dzieci i baby, z mężczyzn
idą tylko znudzeni długością dnia,
wałęsający się parobcy, gospodarze
zaś, którzy mają coś przy domu do
roboty, wvlą nie tracić czasu.
№ zatłoczonej izbie odbywa się

ilustrowany  przezroczami odczyt.
Jest to konspekt encykiopedji rolni-
czej, mówi się maraz o nawozach
sztucznych i ich rodzajacn, póikach
doświadczalnych. sadownictwie, pa-
szach treściwych, zaletach bydła
czerwono - polskiego, świniacn bia-
łych angieiskich, królikach i wszyst-
kiem, czego tn nie sposób wyliczyć.
Chłop z małemi wyjątkami nie
wszysiko 1ozumie, jeśli zna trochę!
wyrazów, to tylko potocznych. Jaką
może odnieść korzyść, gdy mu wy-
trzepia naraz taką masę wiadomoś-
cił Wychodzi z sali wyk.adowej i
mówi: „może to wszystko dobre i
prawda, ale co my z tego rozumie-
my luazie prości i ciemni!”

Drugi etekt pracy mstruktorskiej
to konkursy. Premjowanie wyników
kilkuietnie; pracy, niewątpliwie mo-|
że mieć jakieś znaczenie, ale nagra-
dzanie wyrwanych w ogródku kilku
lepszych burakow czy giówki kapu-
sty, niesionych do $miny, a nuż uda
się dostać zato pług czy zegarek, to
tylko rozbudzanie wzajemnej zazdro
połączone z marnowanieni grosza
publicznego.

O mnych mpzóbach podniesienia
ści i zamuownia do gier loteryjnych,

 

 

rolnictwa pracą instrukiorską w cią-|
śu 7-mio letniej włóczęgi po wsiach
i to w różnych powiatach, nie sły-
szałeri. Jeżeli istnieją, to bardzo ni-
kłe, a więc pisać o nich nie mogę.

Chłop nie jest bardzo konserwa-
tywny, tylko niedowierza teorji.
Oparzywszy się na radach dyletan-
ckich, bg1 się wkładać w gospodar-
stwo, przyzwyczajony jest, że zie-
mia sama przez się zaspakaja jego
potrzeby, nie wierzy w możliwość
istnienia przy prowadzeniu gospo-
darki wymienne;, zdolny jest sto-
sować jedynie takie ulepszenia o któ
rych korzyściach przekonał się na-
ocznie. Nie po dwóch ażronomów na
powiat j to zajętych przewaznie pra-
cą biurową albo polityczno - strze-
lecko - społeczną, Powinien być co-
najmniej jeden na gminę i nie urzę-
dować przy stoliku, bo pisaniem ra-
portów i statystyk, plonów nie pod-
niesie. Trzeba tym ludziom zosta-
wić swobodę, nie męczyć ich biuro-
kratyzmem, bo każda doba ma 24
godziny i systematycznie więcej, niż
8 godzin dziennie, rzadko człowiek
pracować. Jeżeli konieczny jest
sprawdzian wyników pracy, to naj-
lepszym z nich będzie wpiyw wy-
warty na okolicę. ;

Pierwszym warunkiem pozytyw-
nych wyników pracy oświatowej
jest, ażeby instruktor gospodarował
na parceli odpowiadającej co do po-
wierzchm przeciętnemu  chłopskie-
gospaGarsiwu, wahającemu się w
granicach od 6 — 10 hektarów.

I na tym kawałku roli środkami
nie przewyższającemi możności prze
ciętnego włościanina, powinien zna-
leźć to dzięki nauce, co maksimum
może dać takie gospoaarsiwo.

„O ile dzięki zdobyczom wiedzy,
wydajność taniego wzorowego $o-
spodarstwa odbiegnie daleko od kon
serwatywnych okolicznych gospo-
darstw, przykład będzie dostatecz-
nym bodźcem do ogólnego stosowa-
nia wskazanych ulepszeń. Na pracę
odczytową wystarczy w zupełności
jeden dzień w tygodniu, niedziela, i
to w domu na własnem swojemi $0-
spodarstwie, by możliwem było ilu-
strowanie przykladami, Nikt na wsi
nie chce być głodnym, jeżeli można
zaradzić ziemu chętnych do takich
wykładów nie .abraknie. Jeśli agro-
nom ma wyjść ze swoją pracą poza
obręb swojej zagrody, to mą dawać
wyczerpujące rady jednostkom, tu
masz io i tak posadzić, o ile będą
ufać, napewno usłuchają opartych na
obserwacji, rad właścicieli ma-
jątków, którzy nosili w sobie po-
słannictwo polaka ziemianina. Cho-
ciaż ich praca oświatowa istniała
tylko przed wojną, ale wynik, jej w
okolicach tych patrjotycznych dwo-
rów: jeszcze jest łatwo dostrzegal-
nym. Przykładem może służyć maj.
Kijakowo, gminy  Parafjanowskiej,
gdzie nawet chłopi sami z dumą o-
powiadają: „my wiemy, jak gospo-
darować, my ze szkoły
skiej”.

O podobnej pracy można tom na-
pisać, wspomnę tylko jeszcze o mo-
źliwości jej realizacji. Niema takiej
gminy, gdzie nie można byioby zna-
leźć wolnej działki gruiów państwo-
wych, względnie z jakiegoś majątku
wydzierżawić kilka hektarów.  ln-
struktor, mając mieszkanie i uposa-
żenie w ziemi zadowolni się opłatą
nieprzekraczającą poborów policjan
ta.

Przy obecnie niskiej cenie ua in-
went:rz wyposażenie w sprzężaj ta-
kiej dziatki niewiele będzie koszto-
wało.
A jeżeli jest na gminę conajmniej

6-ciu tunkcjonarjuszów policji, to u-
szczerbku wielkiego dla budżetu nie
zrobi jeden instruktor rolny. Wyniki
przy doborze odpowiednim ludzi nie
dadzą na Siebie długo czekać,

„r.

ONDYNA DRUSKIENICKICH ŹRÓDEŁ,
Dziewięćdziesiąt lat temu, w L

1844 - 6 ukazywało się osiem razy do
roku oiyginalne wydawnictwo: On-
dyna druskienickich zródeł, pismo
zbiorowe dla zdrowych i chorych w
czasie cztero-miesięcznego u wód
mineralnych pobytu. Redagował je
dr. Ksawery Woliganż, b. profesor
Wileńskiego Unrwertytetu, który tu
w. Wilnie miał aptekę (na rogu Św.
Jańskiej ; Uniwersyteckiej) i jeszcze
w l. 1820-21 wydawał Pamiętnik
Farmaceutyczny.

Ondyna byta dziwnem pismem.
Redakior mieszkał w Druskienikach,
drukowano ją w Grodnie, cenzuro-
wano w Wilnie, i tu też przeważnie
pitmo się rozchodziło. Nie rościło
ono zbyt wielkich preiensy,. „Ondy-
na (pisał wydawca we wstępie do
roczniką 1845) nie śmie rościć sobie
prawa do zasiadania w rzędzie dzieł
poważnych i wielce uczonych na pół
ce księpozbiorów; życzyłaby sobie
przynajmniej zająć stanowisko przy-
jemnego lecz oraz pozytycznego pi-

W ar. letnich dodawano spisy

gości druskienickich, wśród których
znajdujemy znane skądinąd nazwi-

ska, przeważnie z Grodna i z Wilna,
z pozostałych ziem Litwy i obu Rusi,
trochę z Królestwa wreszcie z Rosji.

Najczęsciej są to ziemianie, dalej in-

teligencia zawodowa, mnóstwo Žy-

dów, sporo urzędników i wojsko-

wych. Oto niektóre imiona: Bene-  

dykt Kościałkowski z Grodna, jeden
z winowajców prześlaaowan młodzie
ży w Wilnie z roku 1823-4, Wład.

Zdziechowski z pod Berdyczowa,
Wiojniłftowicze: August, Adam, oj-

ciec Edwarda, Tadeusz, jego stryj; z
Witebszczyzny: Benisł*wscy, Szadur
scy, Bohomole:, Wielhorski; z Wi-
lenszczyzny: Bzochocka, Giecewicz,
Tytus Czeczot x. Ogiński, Szwy-
kowscy, Aleksander  Towiański,

Strowiński, Kiersnowski, Orda, Ka-
lenkiewicz, Wańkowiczowa Weroni-

ka, Dowgiałło, Rossocnaccy z Troc-

kiego, Tyszkiewicz, Puzynina; z Ko-

wieńskieżo: Nieławiccy, hu, Alina

Pleterowa, Szemioth, Zawisza; z No-

wogródzkiego i z Mińszczyzny: Buł-

hak, Honesti, Janiszewski, H. Skir-
mint, marszałek Piński; z Mohylew-

szczyzny: Ciechanowiecki, Sołtan,
Jeśman; z pod Brzeście: U. Niemce-
wicz, z Kijowszczyzny: Jałowiecki,

z Grodna Talhejm; z Wilna: Ruste-

mowa, rodzina Klaczków, x. Fr. Ko-
peć; przeor Bernardyn*w, Jan Żaba,
Tajny Radca, W. Botwinko, radca z

Warszawy, wreszcie z Grodna cały
teatr z dyrektorem S. Nowakow-
skim.

Szmat życia i historji!
W. Ondynie znajdujemy artykuły

przeróżne. Wiięc w zakresie medy-
cyny piszą lekarze: Wofgang, Ada-
mowicz, Moszyński, Pilecki,
Renier. Ten ostotni dajen. p. staty-
stykę kuracjuszy w Druskienikach

 

Kijakow- |

DZIENNIK WILEŃSKI

z prasy.
Pogląd „Czasu* na wyniki wyborów.

„Uzas“ krakowski zajmuje się
wynikami wyburów samorządowycii
i ocęnia je z punktu widzenia poli-
tycznego. Orjan konserwatystów
sanacy'nych widzi w wynikach wy-
borów dowód, ze kraj nie chce ugru-
powań drebnych. „Czas'” stwierdza
na pod:tawie wyborów

„że Endecja jest nadal bardzo silna,

można nawet potwierdzić, że jej siły wzra-

stają. Stała się ona bardziej radykalno-pra-

wicową. Jej główną kartą stał się antyse-

mityzm. Tutaj zgadzamy się caikiwicie z

„Gazetą Polską”, że obóz rządowy nie mo-

że pójść śladami Endecji, że mu** się anty-

semityzmowi przeciwstawiać, że musi wal-

czyć z demagogją Fndecji, że musi wziąć na

siebie niewdzięczny obowiazek tłumaczenia

Judnošci, że nie można srcytrudnego za-
gadnienia 3 miljonow żydów traktować w

sposób 'ak uproszczony, jak to robią naro-
dowi radykałowie".

Doświadczenia wyborcze — zda-
niem „Czasu* — powinny przekonać
Blok E zpartyjny, aby dążył wy-
datnie do wzmocnienia swego pra-
wego skrzydła, które stanowią dziś
konserwatyści:

„Dotychczas z tych czy innych powo-

dów wyraźnie przaważają w nin elementy,

które częstokroć rioże niesłusznie, uchodzą

za radykalne. Szereg nie/byt iortunnych

kroków, jak np. popieranie zupełnie bezce-

lowe i szkodliwe tak ultrirady<alnej orga-
nizacji, jzką był (a może i dotąd jest?) „Le-

gjon Młodych”, niedostateczny nacisk na

ścisłą współpracę z duchowieństwem, nie-

raz niefortunne usuwanie nejspokojniejszych

lojalnych, dobrych, fachowych urzędników,

dopuszczenie zbytniego rozwielmożnienia

się rozmaitych prowincjonelnyct kacyków,

którzy nadużywali nieraz że szkodą dla re-

żimu swego stanowiska i swych wpływów—

to wszystko wywoiało w licznych sferach
umiarkowanych przekonanie, że rząd i blok

są duż» radykalniejsi, niż są w istocie
|czynniki miarodajne reżimu |.

|

| Zatarg Zw. Naucz. Poiskiego z min.
oświaty.

„L K. C.“ donosi, że onegdaj
przybyła do ministra oświaty p.
(Wacława  Jędrzejewicza delegacja
Związku Naucz. Polskieżo i

„przeprcsiła(!) ministra oświaty, że nie

zaprasza go na zjazd deiegatów Związku,

który odbędzie się od 0—23 b. m w War-

szawie, a to ze względu, że zjazd ma cha-

rakter zamknięty. Zamknięty charakter

obrad tłumaczy się stanem wzburżenia nau-

czycielstwa, wywołanem przez dekret upo-

sażeniowy. Również przedstawiciele innych

władz i stowarzyszeń nie będą na zjazd za-

proszeni. Minister oświaty przyjął przepro-

szenie to do wiadomości*

Delegacja przedstawiła ministro-
wi postulaty Związku w sprawie
bezpiatnych praktykantów w szko-
le i jakieś nieznane postulaty w spra
„wie „spoiecznej' akcji nauczyciel-
, stwa.

„P. minister — donosi „L K. C.“ — u-
| stosunkował się negatywni+ do przedsta-
wionych przez deiegację przejawów życia

szkolnego, oświadczając, że o sytuacji w

oalencdne ma wyrobiony inny obraz”,

Więc zatarg! Ciesawość, kto
przed kim ustąpi!

I dostał pieniądze.
„Czas* pisze we wsiępnym arty-

kule:
„Po Warszawie krąży następująca

anegdotka: — Do pewnej instytucji kredy-

tu publicznego zgłosił się jakiś gentleman i

powiedział dyrektorowi: Mój panie, niech
pan da mi miljon ua założenie interesu, co-

prawda splajtuję : nigdy tego miljona nie

zwrócę, ale zato założę taxi oddział Strzel- ca, jakiego jeszcze nie widzieliście". No i

podobno dostał pieniądze

 

Austrjacy
„Moment“ z 3 b. m. w depeszy

ż. a. t. z Wiednia donosi о nastro-
jach, panujących w stosunku do ży-
dów w kołach grupy
sko-niemieckich', od której spo-
dziewano się znacznej wstrzemięźli-
wości. Na wiecach

„prawdziwą burzę zachwytu wywołało

żądanie „numerus cłausus i rewizji praw

obywatelstwa żydów wschodnich, którzy
osiedlili się w Austrji po 19%14 roku. Życze-
nie mówców, aby wkrót.e można było
świętować wyzwolenie się od żydów, tak
jak niedawno świętowano jubileusz wy-
zwolenia się od jarzma 'ureckiego, było
przyjmowano burziiwemi oklaskami",

Ta sama depesza przytadza ar-

gumeniy prasy  austryjackiej prze-
ciwko supremacji žydowskiej:

„Nikt juž nie zaprzeczy, že žydostwo

posiada 60—80 proc. majątku narodowego,
chociaż żydzi wynoszą nie więcej, jak

5 proc. całej ludności Aust.fi, Ohce nasze-

„chrześcijań-

o żydach.
mu krajowi żydostwo jest nieograniczonym

władcą życia gospodarczego w naszym
niemieckim kraju'.

(Walka z żydostwem jest równo-
znaczn2.z obroną kraju przed wro-
giem zewnętrziym:

„W tych warunkach obrona przed na-
pastliwem i żądnem władzy żydostwem jest

niczem innem, jak obroną ojczyzny i jedyną
bronią, zabezpieczającą naszą kulturę".

Okazuje się, że w Austrj: to samo
niebezpieczeństwo zaśraża ludności
niemieckiej, co w Polsce ludności
polskiej. Nic też dziwiego, že argu-
menty, wysuwane przez ušwiado-
mione koła przeciw żydom, w obu
krajach są jednakowe.

Nie trzeba tylko zapominać, że
w Polsce odsetka zydów wynosi
przeszło 10 proc.

To są skutk; przywi'eju zwanego
„równouprawnieniem . 

Gbfity plon rewizji śród ukraińców.
Śledztwo w sprawie ukraińskiej

organizacji wywrotowe; na terenie
Krakowa — jas donosi prasa kra-
kowska — toczy się w dalszym cią-
gu. Okazało się, że Ukraińcy, licząc
na to, ;ż na terenie Krakowa działal-
ność ich wywrotowa mniej może
zwrócić uwagę społeczeństwa, zało-

żyli tan siedzibę dzistalnošci pro-
pagandowej i bojowej. Jeśli idzie o
materjał bojowy, policja w czasie re-
wizji znalazła dużą ilość rozmaitego
rodzaju broni i materjałów wybu-

chowych oraz materjałów, służą-
cych do fabrykowania bomb. Wy-
kryto m. innemi duże laboratorjum
chemiczne, przeznaczone do fabry-
kacji bomb i maszyn wybuchowych.

Wśród materjaiów propagandowych
znajdują się liczne zapasy odezw,
broszur i archiwum organizacyjne,
obfitujące w kompromitującą  ko-

kolejno od r. 1837 do 1844: 260, 329,
448, 601, 608, 595, 619, 586. W I.
1840-4 ogólna ilość gości 1435, 1646,
1926, 2271, 2020. Widać, jak popu-
larnosć Druskienik rosła, Wszakże
to sam Syrokomla wkładał w usta
sziachcica w znanym wierszu słowa:

„Do Druskienik pieniądze mieć
muszę”.

Poza lekarzami zasilają Ondynę
przeróżne pióra, przeważnie w za-
kresie historji i literatury pięknej.
Więc no bezimiennie (może Wolf-

ang) tłumaczy hodzenie wyrazu
Ond a= Undna = Wanda, czyli
rusałka. Mnóstwo ar*ykułów pisze
Teodor Narbutt, jak zawsze z pogra-
nicza nauki i gawędy. John of Dy-
calp (=Jankowski) umieszcza tu
swe humoreski, m. p. Szarmycel o
tem, jako prawdziwego Napoleona
nie było nigdy, iako żywo. Kazimierz
Bujnicki drukuje komedję Sejmiki
powiatowej.

Zrzadka pisze tu W. A. Macie-
jewski, n. p. Słówko o duchu poezji
polskiej starożytnej (ze szczególnem
uwzględnieniem Kochanowskiego),
K. W. Wójcicki, J. Jaroszewicz, Wł.
Trębicki, (Poselstwo Lwa Sapiehy
1600 do Moskwy). M. Borch, częściej
Kraszewski, x. A. Moczyński, Lud-
wik Podbereski, Al. Niewierowski.
Jakiś Mieczysław niemal w każdym
zeszycie umieszcza listy z Druskie-
nik. Np czytamy: „Druskieniki bar- dziej się ą nazwaćHaryżem niżeli
sam Paryż, są rajem dla kobiet,

1espondencję. Stwierdzono, że na
terenie Krakowa w kilku punktach
miasta istniały zakonspirowane lo-
kale, w których schoazili się bo-
jowcy i w których odbywano narady

|jz delegatami Małopolski 'Wschod-
niej, Siąd wychodziły rozkazy i pla-
ny zbrodnicze, akcji. Mimo, że
aresztowania nastąpiły nagle, udało
się borowcom część materjałów za-
topić w Wiśle skąd jednak policja
zdążyła wyłowić znaczą część, a za
resztą czyni poszukiwania. Ogółem
aresztowano około 30 osób. Wśród
Ukraińców powstał popłoch. Wielu
z nich zbiegło z dotychczasowych
miejsc zamieszkania. Pościg za nimi
trwa.

(luj W hong jalmożnicze „Latjtacu””
już zaopatrzyłeś Się?

 

a piekłem dla koni' (1644, zeszyt VII
sti, 58). ‚

Kiedyindziei w listach tych znaj-
dujemy sprawozdanie z teatru. Do-
wiądujemy się, że wystawiano w
Druskienikach Korzeniowskiego Pan
nę Mężatkę, oraz Żywi i urzarli, u-
twory Fredra (!|, komedjo-opery Ja-
sińskiego Nowy Rok i Ubiadek z
Magdusią i t. p. Trupa składała się z
6 kobiet i 7 mężczyzn. (1845, zeszyt
VIII).

Gdzieindziej Narbutt nazywa Dru
skieniki „zdrowidajną stolicą”, zaś
kto inny (Jul. And.) pisze: „Druskie-
niki, stolica słonej wody i.... obojga
płci karjerowiczów” (zeszyt ostatni).

Ponieważ pismo nosi wybitne
piętno amatorstwa, więc sporo tu
pseudonimów (n. p. Marcin Ossoryja,
pseud. Cieplińskiego), anonimów i
kryptonimów. N. p. kloś umieszcza
tu powieść p. t. Marysia (zdarzenie
prawdziwe), gdzie czytamy taki pas-
sus, dziwnie dziś nam brzmiący:

„Ze wszystkich skarbów  pięk-
ności kobiecej najcenniejszem jest u
nich podobno długi i piękny war-
kocz, którego utrata równa się naj-
większym nieszczęšciom i przypro-
wadza do rozpaczy”. (1845, I, 33).

Od czasu do czasu pojawia się
pióro niewieście, zaopatrywane n.p.
w taki przypisek redakcji: widzi-
my zdolności, z któreemi się niesłu-
sznie ukrywają autorki tych prowin-
cyj, nie idąc za przykładem współ-
pracowniczek „Pierwiosnka” (Były
ta noworoczniki warszawskie, zasi-  
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Rczkręcenie szyn na linji Kuźnica—Łosośna.
W dniu wczorajszym o godz. 8

rano nieznani sprawcy rozkręcili
szyny kolejowe na iimji Kuźnica—
Łosośna

Służba kolejowa wczas zauwa-

żyła zbrodniczy zamach i miejsce
uszkodzone na szynach naprawiła.
Powiadomione władze śledcze i ko-
|lejowe zarządzity energiczne docho-
, dzenie.

Likwidacja strajku w Postawach.
Trwający od kilku dni strajk ro-

botników budowlanych w  Posta-
wąch w ubiegłvm tygodniu stracił
na sile o tyle, że można go uważać
prawie za zakończony. х : . .

| nie stwierdzono zakończenia strajku.

| Na większości robót pracę już
podjęto i w zasadzie robotnicy do-
|szli do porozumienia z pracodaw-
cami. Jedynie dotychczas urzędowo

 

Seminarjum Śmierci w Tarnowie.
Przerażający dramat rozegrał się

na Górze Piaskowej pod Tarnowem.
Szczeżóły są tak wstrząsające, że
początkowo mieszkańcy miasta nie|
dawali im wiary. Okazały się jednak
prawdziwe z chwiią, góy do szpitala
przywieziono ciężko rannego semi-
marzystą, a do kostnicy trupy dwu
innych seminarzystów.
‚ Przebieg wypadków był następu-

jący: ;
Nie zdawszy egzaminów w tar-

nowskiem seminarjum nauczyciel.
skiem, trzej słuchacze: 20-ietni Sta-
nisław Koncewicz z Mielca, 20-letni
Emil Wojtorski 7 Rzeszowa i 22-letni
Tadeusz Szczo.czak z Tarnowa po-
stanow.li popeśnić wspólne samo-
bójstwu. Rozporządzali jednym tyl-
ko rewolwerem i kilkoma nabojami.

Zaopatrzeni w broń, młodzi des-
peraci udali się na Górę Piaskową,
gdzie kolejno pozbawili się życia.
Stanisiaw  Koncewicz  przestrzelił
sobie serce, to samo uczynił Emil
Wojtarski. Trzeci seminarzysta, Ta-
deusz Szczorczak strzelił sobie w
usta, przyczem. kula przebiła mu
czaszkę i wyszia tyłem głowy.

Dwaj pierwsi ponieśli śmierć na
miejscu, co do Szczorczaka to stan
jego jest bardzu ciężki.

Desperacki czyn trzech wycho-
wanków semi1arjum rzuca ponure
światło na stosunki panujące w tej
instytucji Do późnego wieczora
przed wejściem do seminarjum gro-
madziły się tłumy, wrogo nastrojone
wobec dyrekcii

Grupa wywrotowców na G. Sląsku.
Urząd prokuratorski zakończył

dochodzenie w sprawie grupy komu-
nistów, którzy przygotowywali prze
wrót na Górnym Sląsku. Na trop
zbrodniczej działalnosct wpadły wła
dze bezpieczeństwa w m, kwietniu
ub, r. Znamy policji działacz komu-
nistyczny, Hers Dawidson, otoczony
został ścisłym nadzorem, gdyż były
informecje, że uprawiał on ożywioną
działalność wywrotową. Inwigilacja
ta odniosła swój skutek i ustalono,

že Dawidson gozosta,c w ścisłych
stosunkach z Józelem Kojimanem,
Hirszem Skolnikowem i Surą Wol-
berg oraz z całą szajką innych ko-
mumistów, zajruujących poważne i
decydujące stanowiska partyjne.

W. maju ub. roku policją wkro-
czyła do mies.kania Sury Wigułow
w Warszawie, w momencie odby-
wania zakonspirowanego zebrania.
U wszystkich uczestników znalezio-
no kompromitujące materjały.

Prze.złość Dawidsona, jako ruch-
liwego działacza wywrotowego, jest
bardzo bożata. Początsowo zaczyna
on $rasować pod Warszawą, organi-
zując jaczejki komunistyczne, na-
stępnie przenos: swą dziatainość do
Katowic, gdzie organizuje wydział
wojskowy Komunistycznej  Partji
Górny Śląsk. Celem nowego wydzia*
łu było wywoływanie zamętu w sze-
regach wojskowych, W jakiś czas
później występuje w Zagłębiu Dą-
browskiem pod pseudonimem „Jó-

lane wyłącznie przez kobiety. W
ciągu lat siedmiu aż 53 ich się tam
zebraio!)

Ale tylko 6 kobiet pisało w On”
dynie przez cały czas, gdy męskich
piór spotykamy tu około 40 (nie li-
cząc kryptonimów). Oni też pisali
przeważnie wiersze, stojące zresztą

naogół dość nisko. N. p. ktoś pod li-
terkami J. A. przemyca taką, ku
czci Gabrjeli Guenter, miernotę:

Szlachetna Polko, urok twoich pieśni

Ożywił we mnie wiarę uczuć i miłości,

I dzięki Tobie, Pani, dusza moja prześni

Wiiele już zapomnianych rajskich snów

młodości.

(Wiersze pisują: Jan Czeczot, An-
toni O(dyniec), Kraszewski, Kuła-
kowski, Al Groza, Zenon Fisch,
(później pisał się: Fisz), Bronisław
Naroutt, J. Krzeczkowski, Obrąpal-
ski T. Ł. Z(abłocki), G. Guentero-
wa 3. Dołęga z Kijowa, Edw. baron
de (!onti i in. Ozdobą pisma są żar-
tobliwe wierszyki Sysokomii w ro-
dza 1:.n. p. Dumania poety:

Noc ponura osiadła skał o'brzymie grzbiety,

Na ziemi i na niebie smutno i ponuro,

— Tak ponuro i smutno jak w duszy poety,
Co siedząc przy stoliku temperował pióro.

+

On szukał nowych myśli w swej duszy
odmęcie,

Myśli by je uwiecznić nieśmiertelnem

pieniem,

zek”.
Druji oskarżony, Szkołnikow,

był również wybitnym członkiem
komitetu warszawskiego Związku
Miodzieży Komunistycznej, Skaza-
ny na rok więzienia, przybiera preu-

dzi akcję antymilitarystyczną, orga-
'mizując t. zw. trójki dzielnicowe,
których zadaniem było zakładanie
specjalnych kół antymilitarnych w
łonie „Strzelca”, Przysposobienia
(Wojskowego i wśród zołnierzy gar-
nizonu. Założył w Łodzi rewolucyjny
związek poborowych. W 1932 r.
Szkolnikow obejmuje stanowisko
sekretarza okręgowego komitetu
Związku Młodzieży Komunistycznej
i prowadzi akcję strajkową wśród
robotników i młodzieży szkolnej.

5 milionów kaucji.
Obrońcy aresztowanych przed

pół rosiem dyrektorów beiśijskiego
towarzystwa impregnacji podkładów kolejowych zwrócili się o zwolnienie
ich za kaucją 5 miljonów złotych.
Chodzi o zwolnienie dyrektora Jako-
biniego Glazera į Geibiuma. Czwar-
ty z aresztowanych dyr. Koppen zo-

| stał poprzednio zwolnicny za kaucją
miljona złotych.
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— Ale myśli, poczuwszy kąpiel w

atramencie,
W ciasnej głowie poety osiadły kamieniem.

.

On po sklepieniu nieba wieszcze oko toczył,

I pół wieszczego pióra w wieszcze usta

włożył,

I w wieszczym kałamarzu wieszczy nos

umoczył,
I dumal, dumai, dumai, — aż się spać
Ва położył.

Wyraźny symptomat zwrotu do
realizmu!

Trochę wreszcie w Ondynie spo-
tykamy przekładów: z Byrona, Hu-
ga, a zwłaszcza z Puszkina i Bene-
diktowa, znak, że wpływy rosyjskie
coraz bardziej przenikały na Litwę.

Niestety, po trzech latach Ondy”
na przestaje wychodzić. Redaktor
tak się tłumaczy: „Usiiowania wszel
kie rozbiły się o tysiączne przeszko-
dy", i za przyczynę główną upadku
pisma uważa „wstręt ku. rzeczom
wiasnym'. „Ondyna opuszczą towa-
rzystwo, przesiąknięte faiszywemi
wyobrażeniami, próżnością, zarozu-
miałością i dumą, nieptzynoszącą ni-
komu zaszczytu, lecz wiodącą za so-
bą tysiączne nałogi, a nadewszystka
tak rozkrzewioną u nas grę prete-
-ansową".

Р. $. Podobno w czasach ostat-
nich zaczęła się ukazywać nowa On-
dyna druskienickich źródeł, ale nie
zdarzyło mi się z nią spotkać.

Stanisław Cywiński, 
Ea

 
donim „Grisza” i rozpoczyna w Ło-
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Rozważania nasze na tematy

sportu i wychowania tizycznego za-
czyna', budzić coraz większe zacie-

kawienie,
(Wi ostatnim artykule wstępnym

obiecałem napisać o lłumie sporto-
wym, który z punktu widzenia psy”
chologicznych dociekań stanowi bar
dzo ciekawy temat.

Tłun sportowy pod wielu wzglę-

dami różni się od tłumu, gromadz:,

cego się u bramBastylii, albo od tłu-

mu, który słucha uroczystych pro-

klamacyj.
Tłum sportowy

działa subtelnie,

|

nie idzie z groźnym okrzykiem, nie

powodwje terroru, a w sposób nie-

raz bardzo sprytny gra na ambicjach

sportowych.
Melodja tej gry jest czasami na-

strojona na bardzo wysoką nutę, cza
sami zdaje się, że pizekracza już

granice, że wchodzi w pizykry szo-

winizm klubowy, prowincjonalny,

czy też nacjonalistyczny, ale na tem

właśnie poleża cały nastrój walki

sportowej.
Tłum działa na sportowców, któ-

rzy pod wpływem tego działania sta-
ją się jakgdyby

aktorami sportowej roli,

 
starają się rolę improwizacji sporto-
wej grać bez zastrzeżeń.

Powiedzieliśmy roię 1mprowiza-
cji sportowej, 50 czyż bieg na 100
metrów nie jest improwizacją, czyż
ta walka na tym krótkim odcinku
trasy, nie jest czemś tak pięknem,
jak twórczość.

Improwizacją sportową nazwać

można również grę w piłkę nożną.

Wogóle wszystkie niemal zawody
sportowe posiadają dużo czynników
wspólnych z indywidualną chęcią
zaspokojenia chwilowych potrzeb.

Oczywiście, że trening, rutyną i
t. p. momenty mają wpływ, ale nie
spełniają one roli zasadniczej.

Ci, którzy sami kiedykolwiek
mieli przyjemność brać udział w ja-
kichś poważniejszych zawodach, wie
dzą dobrze, że zwycięstwo uzależ-

nione jest nietylko od samej techni-
ki, ale również : od inych, dla nie-
których może ukrytyca 1 nieznanych
bliżej sił.

Dzięki tej właśnie  „nieznanej”
sile sportowej zawodnicy nie. są rze-
mieślnikami, nie są aktorami, którzy
codziennie o tej samej porze powta-
rzają swoje na pamięć wykute role

“|| Tium sportowy wczuwa się właś-
nie w te ukryte siły duchowe spor-
towców i dlatego niema nierąz żalu,
iż reprezentacja pupilów przegrała.

Obojętną jest tutaj rzeczą, czy na
arenie walczą amatorzy,-czy zawo-
dowcy.

Dla tłumu jest

ь wszystko jedno

czy gracz drużyny „Potęga' żyje ze
sportu, czy też celem zarobienia na
kawałek chleba nosi na czwarte pię-
tro cegły. Tłum nie wnika w położe-
nie codziennego życia. Tłum chce
widziec piękną, a ofiarną i ambitną
walkę, tłum dcpomaga graczom do
odniesienia sukcesu.
Emocja wzrasta z chwili na chwi-; :

lę, a od czasu do czasu wybucha sil-/ p, Hohendlingerówna, zwyciężając w z Klubem Tow.

Dyr. L. Szwykowski stanął na czele Wil. T. W.
nym entuzjazmem.

Tłum jest w swoim żywiole. Kar-
mi się atralkkcyjnością. Żyje sportem,
żyje walką sportową, a gdy ta wal-
ka skończy się gdy ucichnie gwiz-
dek sędziowski, a tłumi przejstaczać
się zacznie w 'ednostki, to tu właś-
nie w tym momenciezaczną rodzić
Się najrozmaitsze refleksje. Dopiero
teraz zaczną wypływać

brudnesprawy

Zaczną się gadania i plotki, a że
język iudzki jest bez kości, przeto
zakulisy imprez sportowych są nie
lepsze od fałszywej gry w karty. Te
właśnie rozważania sportowe i
wszelkie _ podejrzenia,

m”

nurtujące
wśród jednostek, a dostające się do
tłumu, urabiają opinię społeczno -
sportową 'o tej' czy innej organizacji,
o tym, czy innym sportowcu.

Nic też dziwnego, że czasami

tłum jest niesprawiedliwym

orzecznikiem, że tłum zraża nieraz
do siebie aktorów spoztowych stad-
jonów, nie wn*kając w sedno zagad-
nienia. |

Z tłumem t.zeba więc bardzo się
liczyć a, chcąc wychować sportowo
tłum, trzeba uwagę swoją skierować
na jedaostki,

Sport powinien jedaak liczyć się
z wolą tłumu.

Dziwną jest rzeczą, że sport musi
nierąz iść na ustępstwa, dostosować
SIĘ do wymagań tłumu, a ustępując

tworzy się nie kompromis, ale wy- |.
łom; robi się luka, którą trudno jest

czemś imnem zastąpić. Żeby pla-
stycznie odtworzyć powyższą myśl,
dajmy jakiś przykład.

Z pomocą przychodzą mi tutaj
_ stosunki finansowe, to znaczy

p
żę”

0
od ktorej zależy „powodzenie” im-
prezy ś

- Mój Boże, czego się nie robi dla
a ;

zyż nie mam racji, że sport
idzie nieraz na ustępstwa tłumu, dla
którego kontrakiuje się nieraz mało
wartosciowe pod względem: sporto-
wym iroprezy, aie imprezy „kasowe”

Wchodzą tutaj w śrę sympatje

tłumu, iak również nacjonalistyczne

poglądy.
Kasa dyktuje swe prawa, a

tłum jest ustawodawcą tych niepi-

sanych, ale bardzo życiowych praw.
W większości wypadków sport

na tem cierpi, ale życie jest życiem,

a nie mając czasami wyjścia idzie się

posłusznie za hasłem oportunizmu.
Dla tłumu, dla kasy, dla pieniędzy,
które nagwałt potrzene są do po-
krycia długów sportowych, kontrak-
tuje się mecze, które nie powinny
być grane, a sport jest w danym wy-  

Cracovia — Warszawianka 4:0. |
Mecze piłkarskie o mistrzostwo,

Ligi dały wczoraj następujące wy-'

niki: !

Ł. K. S. — Pogoń 2:1. |
Wisła — Podgórze 5:1.

Finały mistrzostw tenisowych
Polski zakończyły się zwycięstwem|

DESI OKI ei II VAT i

Cracovia— Warszawianka 4:0.

_DZIENNIK WILBNSKI

R T
Nie może prze-; rów. Dziś zaś treść jest licha, a for-|

dze mate.jalizmu, | ma chociaż nieraz bardzo błyszczy,|Nazwisko mistrza podawane jest z| Polsce nikt na ie rzeczy dotychczas

które szerzy się ale nie przedstawia specjalnej war- i

padku bezsilnym.
ciwsta»ić się potę:

Rodzi się zło,
jak zaraza.

nizatorzy imprez sportowych.
biegając o względy publiczności, a że
niejednokrotnie w spo:cie

cel uświęca środek,

GE:
przeto zaczynają powoli „usnąć
szczytne, a barazo idealistyczne ha-
sła sportowe powstałe w dawnych
czasach starych Greków.

Zarysowywać się zaczynają róż-
nice dwuch «całkiem odmiennych
światów. R

W. starożytności dbano również o
powodzenie imprez sportowych, sta-
rano się uprzyjemnić czas ludziom
żyjącym na świecie, ale wowczas na
pierwszym planie stawiano nie for-
mę, lecz tieść walki sportowej, do-
szukując się w niej walki charakte-

Cracovia — Warszawianka 4:0.
Legia — Warta 2:1.
W meczach towarzyskich Gar-

barnia przegrała ze Śląską Pogonią
0:3, a Wisła w Rybniku wygrała 5:2.

Tłoczyński wygrał z Tarłowskim.
mistrzostwo Polski |

NW grze mieszanej Volkmerńwna,

Cnoroba ogarnia coraz / tości wychowawczej.

szersze kręgi, czyniąc spustoszenia.|jest zadowolony, bo tanim kosztem

Z tłumem muszą liczyć się orga-|może „nakarmić się'* sensacją i spo-
Za- | kojnie odejść.

 

Tłoczyńskiego, który, zwyciężając| grając 7 Hebdą, zdobyła mistrzostwo
Tarłowskiego 6:1, 6:1, 6:4, zdobył

Wczoraj padł rekord światowy
w biegu pań na 800 mtr.

Rekordzistką jest  Koubkowa,

Pierwsze reżaty międzyklubowe,
rozegrane na Wiśle, przyniosły sze-
reg zwycięstw wioślarzom Kaliskie-
go Klubu Wioslarskiego.

Wi biegu głównym ósemek wy-

Trzeci mecz międzypaństwowy
Włochy—Polska zakonczył się zwy-
cięstwem Włoch 69:51.

Polacy przegrali po nadzwyczaj
ambitnej walce. ustalając kilka nie-
złych wyników.

Nowak ustanowił nowy rekord
polski w skoku wdal — 7 mtr. 38
cmtr. Kusociński przebiegł 5.000

(Wczorajszy turniej tenisowy
A.Z.S. zakończył się, powiedzmy

szczerze, nieoczekiwanym, ale peł-

nym wartości sportowych sukcesem

inż, J. Grabowieckieżo, ktory przed
kilku dniami był jeszcze w słabej

formie.
Granowieck! w turnieju zajął

pierwsze miejsce, bijąc lurczyń-

skiego 6:0, 6:1, 6:1.
Sensacją sportową jest porażka

Kewesa, który przegrai z lurczyń-

! skim 1:6, 4:6.
Piękny sukces odniosł

 
a również

|. Na walnem zgromadzeniu Wil
4T. W. omawiano szereg spraw na-
tury organizacyjnej, -
Myloniono szereg wnioskow, kto-

re przekazane zostaiy nowoobra-
(nemu zarządowi do wykonania.

' Między innemi postanuwiono zorga-

| nizować sekcję kajakową.

"| Lekkoatleci zakontraktowali dwa mecze.
Na „statniem zebraniu Zarządu

(Wil, Okr. Zw. Lekkoatletycznego
zostaja między innemi poruszona
sprawa organizacji meczów miedzy-

miastowych.
Tak szczęśliwie ziożyło się, że

akurat nadeszło kilka oferl sporto-
wych, ze liwowa, Śląska з х Warsza-

"wy.
'
„kanie Wilno — C.LW.F, Mecz ten
odbędzie się powszedniego dnia, to

jest we środę 27 czerwca.

‚ Instytut przejeżizać oędzie w

tym czasie przez Wilno na kurs

wodny do Brasławia. Zaznaczyć
trzeba, że w roku ubiegłym walczy-
liśmy już Zz C.LW.F., ulegając nie-
znacznie na punkty.

Mecz odbędzie się na stadjonie
przy ui Pióromont.

Skład reprezentacji Wilna ułożo-

ny zostanie natychmiast po zawo-
| dach o mistrzostwo okręgu. Mistrzo

| stwa odbędą się już w najbiiższą so-

botę i niedzielę. #

Oczywiście, że w' reprezentacji
znajdą się wszyscy znajomi zawod-
nicy, jak: Wieczorek, Zieniewicz,

Żyliński, Kazimierski, Żylewicz, Za-

lewski, Szczerbicki, Molicki i inni.

iPewne trudności zajdą w ustaleniu

składu w biegach krótkich. Mater-

Koubkowa rekordzistka świata.

Regaty wioślarskie na Wiśle.

WŁOCHY — POLSKA 65:51.

Sukces tenisowy inż. J. Grabowieckiego.

Pierwszym meczei: będzie spot-*

Polski.  
|

która ustanowiła czas2 min. 6,4)

| sek. Poprzednio rekordzistką była.
| Niemka Radke. |

\

rała osada Warsz. Tow, Wioślar-|

| skiego pod sterem Skolimowskiego,:

| przed Wisłą. | AK
W. jedynkach zwyciężył Tilgner:

(& |

„przed Ślesickim. : |

į
+

mtr. w 15 min. 09 sek, a Lukhaus
skoczył wdal w trójskoku 14 mtr.
18 cmtr.

(Wszyscy ci zawodnicy pozajmo-

wali pierwsze miejsca, drugie zaś
miejsca zajęli: Turczyk, Nowosiel-

ski, Bimiakowsk: i Pławczyk w sko-
ku wzwyż.

dw ky

A TŁU M.
Tłum jednak

robuaki iilimu sportowego SĄ
jednak czasami niemoralne. Weźmy
chociazby jeden mały iragmencik za
chowanie się tłumu w czasie walk
bokse skich. Te wszystkie okrzyki
„żachęcające” do walki, doprawdy,
dyskredytują sportowo. A jednak
tłum lubi patrzeć na

rozkrwawione twarze

Tłum krzyczy „bij'! Rozkazuje sil-
niejszemu znęcać się nad słabszym.
Tłum pragnie zwycięstwa.

Konsekwencje są obojętne, byle
tylko sędzia zaczął wyliczać upra-
gnione „K. O.“ a gły zmęczony
bokser padnie ua deski ringu, tłum
szaleje z radości.  

I

w
Kajak zaczyna stawać się naj-|

większym przyjacielem młodzieży,|
udającej się na wieś. Młodzież nasza!
pokochała swobodę ruchu i dlatego,
sport wodny cieszy się coraz więk=|
szem powodzeniem. ł

Wycieczki kajakowe nie potrze-'
bują zbyt wielkiego przygotowania|
technicznego. Są one tanie, a dają:
się bardzo prędko przeprowadzić. || odżywczą.

Bokserstaje się bohaterem dnia.|

ust do ust. Niejeden dorastający mło'
dzieniec buduje na tych niskich prze
życiacn swoje marzenia. Pragnie
stać się sławnym bokserem.

Ciekawą również jest rzeczą, że
walka na punkty nie jest oceniana
należycie przez tłum — mówią, że
to nie jest ciekawe.

Oczywiście, obok iych ciemnych
stron powiedzmy charakteru tłumu
są nieraz i wzniosłe porywy, które
dają sie zauważyć najczęściej w za-
wodacn lekkoa'ietycznych, wiošlar-
skich, czy tenisowych.

Nie można tych rzerzy. traktować
ściśle. Należy zakres tych słów roz-
szerzyc i uzasadnić, a wówczas prze
konamy się niezbicie, że tłum: spor-
towy pod wielu względami różni
się od pogodnie zebranych ludzi, któ
rzy skupiają się dla inaych celów.

Tłum sportowy dnstarcza moc
ciekawych tematów do dyskusji, do-
starcza on dużo spostrzeżeń psycho-

Bez większego ambarasu doko-
nywują się miłe przedsięwzięcia, któ
re pozostawiają niezatarte wspom-
nienia.

Przeżycia sportowe są skarbem
leżącym gdzieś tam gięboko w du-
szy człowieka.
Te n.iłe przeżycia spędzonych dni

na wodzie mają swoją specjelną siłę
Napełniają one nieraz
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RZE. graczom zamiejscowym Io: 

Teraz kolej na Wilno..
Fortuna obdarza wygranemi loteryj-
nemi coraz to inne miasto,.. Dotych-

szczęścia loteryjnego...Wszystko wska-
zuje na to, że teraz kolej na Wilno...
Wilnianie,
szczęścia, nabywając szczęśliwe

A. Wolańska
Ciąśnienie 19 czerwca r, b

 

P. K. O. Nr. 7192.

Iko Wilno nie zaznalo ušmiechu

wyjdžcie na spotkanie

łoteryjne do |-eį kiasy
owej kolekturze

WIELKA Ne 6.

lamy po otrzymaniu zamėwienis.   
finale Oiechnowiczową 6:3,

| 1:6, 6:4,
W] grze podwójnej panów Grabo-

wiecki z, Turczyńskim pokonali parę

Kewes Bukowski 6:3, 6:8, 6:4, 6:4.
W grze mieszanej Hohendlinge-

równa z Grabowieckim pokonała w
finale Dowborową, grającą z Kewe-
sem 2:6, 6:4, 6.0.

IW turnieju tym, jak widzimy, we
wszystkich spotkaniach zwyciężyli

gracze A.Z.S.
Byłby bardzo ciekawy mecz z

Ż.A.K.$., względnie rewauż A Z.S.
Sport. Prawników.

p.

 

 

! Na prezesa Wil. T. W. przez
: aklamację wybrano p. ayr. L. Szwy-
kowski: go, który zna::y jest na te-|

renie sportu polskiego ze swej ener-

gicznej działalności organizacyjnej.

| Trzeba więc żywić nadzieję, że

| nowoobrany prezes nada właściwy

kierunek pracy sportowej Wil. T. W.

jaiu porównawczeżo powinny nam

dostarczyć właśnie zawody o mi-|

Druga tura mistrzost
Rozpoczęta została druga tura-

rozśrywek piłkarskich o mistrzo- |
stwo Wiilna. |

Rozegrano trzy spotkania, a mia-|
nowicic w Lidzie wileńskie Ognisko|
pokonało po ostrej, a nadzwyczaj,
ambitnej grze miejscowy zespół
P. K. S. 5:3 (0.3). Najlepiej grali:
Janczes i Ballosek, Wilnianie grali
w osłabionym składzie. |

W. Wilnie Drukarz zdobył dwa
punkty walkowerem wobec nieprzy-
bycia Makabi baranowickiej. Mecz
towarzyski z Makabi wilenską Dru-!

 Miedzynarodow

w piśkarskich Wilna.
karz p'zegrał 2:3, |

Wczorajszy zaś mecz W, K. S —
Ž.A.K.S. potwierdził wysoki poziom
gry wojskowych, ktoizy wygrali
10:1. Wynik sam mówi za siebie.
Ż.A.K.S. grał b. słabo, W.K.S wy-
stąpił w osłabionym składzie, bez
swych reprezestacyjnych obrońców.
Mecz sędziował p. Gisin.
№ dalszym ciągu w tabeli punk-

tacyjne' prowadzi W.K.S. Śmigły
(14 pkt.), przed Ogniskiem (12 pkt.)
i Drukarzem (9 pkt.).

y kurs sportów
wodnych.

Akademicki Związek Zbliżenia sportowców.
Międzyrarodowego „Liża”, na czele
ze swym prezesem St. Kuroczyc-
kim, czynią usiine starania, ky tego-
roczny kurs sportów wodnych zor-
ganizowany w Trokach wypadł

, pierwszorzędnie. by spont polski zo- |,
stał godnie zaprezentowany wobec
tych wszystkich, „którzy pizyjadą do strzostwo.

Drugą imprezą będzię mecz Wil-
no — Lwów we Lwowie. Mecz ten,

* odbędzie się 15 lipca. Pierwszy więc.

* raz lekkoatleci Wilna spotkają się z!
| zawodnikami Lwowa, którzy w ty: |

pierwszego rekordu.

Zaznaczyć trzeba, że Lwów jest,
kolebką sportu lekkoatle tycznego|

Polski,
Mecz ze Lwowem zawarty

jest na waruakach rewanżowych.
Lwowianie do nas przyjadą w roku!

1935.
Prócz tych dwuch załatwionych

już umów dojśc powinno do skutku
spotkanie z Białymstokiem, z któ-
rym walka mająca pcdłoże rywali:,
zacji o hegemonię w lekkiejatletyce
prowincji ma swoje spacjalne znacze
mie sportowe.

Białystok ości sobie bowiem
pretensje do miana stolicy lekkoatle
tyki prowincjonalnej. Zobaczymy,
czy ten tytuł Białystokowi słusznie
się należy?

Cieszymy: się wiec bardzo, że se-
zon lekkoatletyczny, chociaż b. póź:
no, ale ożywi się nieco.

t

 
' dentki.

"sam fakt,

nas na szereg dni wypoczynku.
Kurs odbędzie się w lipcu,

trwać ma cały miesiąc.

Zapowiada się on wspaniałe, bo
zaczynają coraz liczniej napływać |
najrozmaitsze listy zagraniczne z)

a

roku obchodzą j ubileusz ustalenia: szeregiem zapytań  informecyjnych,|wj

czy też nawet ze zgłoszeniami na!
kurs, !

Przyjazd swėj zapewnili juž stu-!
denci z Lotwy iEstonji, a pizyjechač|
mają jakoby akadem:cy z Jugosła-|
wji i Węgier. |

Oczywiście, że prócz gości za-,
granicznych bęczie sporo i naszych

' akademusów.

Ogólna ilość osób przewidziana|
jest na 150.

Chcę zdradzić tuiaj jeden mały
sekret organizatorów. Otóż kurs od-|
bywać się będzie koedukacyjnie.
Przyjadą nietylko studenci, alei stu-|

Powodzenie tej imprezy wydaje
mi się dzisiaj zgóry zapewnione, a

że warunki kursowe są
bardzo dogodne, bo miesiąc kosztu-
je 60 zł, liczyć trzeba, że ta kla-
syczna ilość kursantów przewidzia-
na przez organizatarów zapełni się
szczelnie, a Troki gościć będą 150

logicznych, a wielka szkoda, że w

nie zwracał uwagi
Dziedzina tx jest w całkowitem

zaniedoaniu, jak pod względem na-
ukowym. tak też i spo:towym, prze-
cież sport, tłum czy też nawet jed-
nostka sportowa dostarczyć mogła-'
by niejednemu badaczowi charakte-
ru, usposobienie, ewoiucji przeżyć,
czy też reagowania człowieka na
zjawisko sportowe, sporo materjału
psychologicznego.

Chodzi nam w danym wypadku o
wnioski dotyczące stosunku nowo-
czesnego człowieka, cziowieka spor-
tu do świata.

W. rastępnym numurze „Dzienni-
ka Wileńskiego pomowimy właśnie
o tych stosunkach jednostek sporto-
wych ao ogólnych zagadnień życia,
by rozważania nasze zakończyć o-
statecznie artykułem, dającym rze-
czowe ujęcie właściwych dróg, ja-
kiemi powinien pójść młody sport
polski. Jarwan.

 

człowieka jakąś dziwną dumą.
Wiem ja teraz, dlaczego te nasi

marynaize są tacy „ważni”' i pewni
siebie. Е

Dusze ich powinny być bardzo
głębokie, a pe!ne przeżyć, już nie
wycieczek kajakowych, lecz mor-
skich, Słone wody mają swój urok.
Fale morskie inaczej szumią. Piasek
morski jest o wiele piękniejszy od
jeziornego.

Tak mówią ci wszyscy, którzy na
słodkich wodach są gospodarzami, a
na falach morskich gośćmi.

Nigdy nie miałem szczęścia prze-
prowadzenia :ozmowy ze stałym
mieszkańcem jakiejś nadmorskiej
wioski rybackiej, ale mam wrażenie,
że $dybym tak pomówił szczerze, to
niewątpliwie dałoby się wyczuć, że
wody słodkie mają również swój
wielki powab.

Nam imponuje sól, a komuś może
imponować słodycz rozpuszczona w
wodzie.

Zapewne nigdy woda nie cieszy-
ła się tak rekordowem powodze-
miem, jak w obecnych czasach. Lu-
dzie tylko o wodzie mówią.

Wymierają do reszty szczury lą-
dowe. Przeistaczamy się wszyscy w
wilków morskich, a jeżeli już nie w
morskich, to przynajmniej w-rzecz-
nych,

Wilki rzeczne pływają przeważ-
nie kaiakami.  Zawierana zostaje
przyjażń z wodą.

Ostatnie komunikaty doniosły, że
tegoroczny spław do morza ma zgro-
madzić przeszło 20 tysięcy wodnia-
ków.

Tłumne stado wilczsów morskich
zbierze się w Warszawie, a potem
popłynie to wszystko do Gdyni, by
zadokumentować swoje wicikie przy
wiązanie do morza.

My, Polacy, kochamy się do sza-
leństwa w wodzie.

Mały Staś puszcza papierowe łó-
deczki. Dorastający lgnaś marzy o
karjerze marynarsko . wioślarskiej,
a stary Piotr godzinami wysiaduje
nad brzeżiem rzeki, mówiąc, że wo-
da go leczy.

Siedzi i pairzy. Nic więcej nie
robi. Tylko patrzy. 1 tak od samej
wczesnej wiosn;, aż do późnej jesie-
ni. Zmęczony życiem Piotr leczy się
patrzeniem w wodę. Nikomu o tem
nie mówi, bo się wstydzi, lęka się,
że go ludzie wyśmieją, nazwą dzi-
wakiero.

[Woda — niech jej będz'e troszkę
więcej, niż w karafce, to już odrazu
zaczyna oddziatywać na cziowieka i Celem kursu jest zbliżenie mię-

dzynarodowe, s wiemy, że najłat-
wiej i najlepiej zaprzyjaźnić się moż
na w sporcie, przy „pracy* wiosłem,|
czy też sterem. į

Kursanci uczyć się będą w Tro-|
kach pływać, wiosłować, żaglować.|

Słowem zapoznawać się będą ze
sportem.

Organizatorzy w Trokach wyna-|
jęli już rozległe trzy budynki, w któ-
rych zostaną wygodnie pomieszczeni
mili goście,

Za kilka dni zostanie niewątpli-
e zamknięta lista zgioszeń, to też

będziemy mogli niebawem podać do
kładny spis zgłoszeń z obiuczeniem
narodowości.

Ci wszyscy, którzy pragną spę-
ć lato nad wodą, uiech czemprę-dzi

|dzej pośpieszą porozumieć się z A.
Z. Z. M. „Liga“, a može znajdzie się
jeszcze jakieś wolne miejsce na kur-
sie w 1rokach.

Liga mieści się obzcnie przy ul.
A. Mickiewicza 22-2, tel 14—12 od
godz. 17.

Zaznaczyć trzeba, że w czasie
trwania kursu w Trokach odbędzie
się kilka bardzo poważnych imprez

, sportowych. Mieć będziemy 1 lipca
regaty wioślarskie osad woj. kowych
8 lipca międzynarodowe reg«ty o mi
strzostwo Wilna, a w drugiej poło-
wie lipca raid kajakowy wzdłuż
brzegów jezior. trockich, ;egaty że-'

" dobro i zło.glarskie i inne imprezy sportowo-to-
warzysko-zabawowe.

" sob

rzeczywiście możemy powiedzieć, że
woda jest szczęśliwym, a cajtańszym
i najskuteczniejszym lekarzem orga-
nizmu.

Jest to stary jak świat komunał.
Ludzie o tem dobrze wiedzą, ale nie
mówią głośno. Ot tak jakos czasami
półgębkiem jeden drugiemu się zwie
rzy, że ma kochankę, która sie zdra-
dza jego subteinych uczuć. Woda
jest kochanką człowieka. Daje ona
nam dużo chwilowego szczęścia, na-
pawa nas rozkoszą, a my wzamian
za to stajemy ię już «.e synami po-
pularnej ziemi, a syńami wody, sta-
jemy się wilkami morskiemi.

O każdej porze dnia jest inna.
Kolor -ej się zmienia: To lśni w słoń-
cu, jak wymarzone szczęście, to
znów matowieje szarą codziennością.

Jezy się niespokojna. Parska za-
śniewaną falą, Górskie strumyki
śpieszą do wspólnego celu zlania się
w jedną potęgę morza.

A czasem płynie tak spokojnie,
jakgdyby jej nic nie cbchodziło na
świecie jakgdyby była zajęta tylko

д
Woda nie zaa określenia czasu.

Obce jej są rachunki wieku. Jest
zawsze młoda ; przystojąna. Jest
zalotna kochanką wilków morskich.
Pieści swym czarem młodości. Roz-
kochuje bezkarnie młodzież, która
puszcza się w voraz to śmielsze wy-
prawy wodne:

Płynie smutek z radością, nurtuje

Pełna tajemnic płynie, jak we-
zbrane życie. Jarwan.
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JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |. — Zakończenie kursu podchorą-
Po miejscowym mglistym ranku | žych- W dywizyjnym kursie podcho-

w całym kraju pogoda naogół sło- rążych przy 5 p. p. leg, zakończony

neczna i ciepła przy słabych wia-|Został 9 miesięczny kurs wojskowy.

trach lokalnych lub ciszy. Wi związku z tem w dniu wczoraj-
"szym w kościele św. Iżnacego od-

DYŻURY APTEK. jbyśo się dziękczynne nabożenstwo,
Dziś w mocy dyżurują następujące па którem poza podchorązyini obec-

apteki: - ių ny byt korpus oticerski z gen.dkwar-

Augustowskiego — ul. Mickiewicza|częgskym 1 władze administracyjne,
Nr. 10 (telef. 9-18), Jurkowskiej ! Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
Nr. 2 (telef. 16 31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-
šo — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie «o przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Obchody nowych świętych.

Jednocześnie z ogłoszeniem dekre-
tów  kanonizacyjnych Ojciec św.
wyznaczyi na obchód uroczystości:
św. Marji Michaeli od Najśw. Sa-
krameutu Panny dzień 24 sierpnia,
św. Ludwiki de Mariliac Le Gras
Wdowy dzień 15 marca, św. Józefa
Benedykta Cottoengo Wyzn. dzień
30 kwietnia, św. Pampiljusza Marji
Pirotti dzień 15 lipca, św. Te"esy-
Małgorzaty Redi Panny dzień 7 таг-
ca, św. Jana Bosco Wyzn. dzień 31
stycznia, św. Konrada z* Parzham
Wyzn. dzień 21 kwietnia,

Rekolekcje duchowieństwa.
Jak już donosiliśmy, w roku bież.
nie będzie rekolekcyj ogólnych dla
duchowieństwa archid'ecezji wileń-
skiej, lecz rekolekcje będą organi-
zowane dla każdego dekanatu
zosobna.

Pierwsze rekolekcje odbędzie
dekanat wileński w początkach lip-
ca. Rozpoczną się one wieczorem
lipca i będą trwały do 5 lipca.

Ćwiczenia duchowe będą się odby-
wały w kościele seminaryjnym św.
Jerzegc.

Z MIASTA.
— Aresztowania. W nocy z so-

botyna niedzielę aresztowano osiem-

naście sób z pośród młodzieży na-
rodowej. Aresztowani osadzeni zo-

stali w areszcie centrainym.

Powód zatrzymania niewiadomy

W] iągu dnia zatrzymano kilka
osób, gdy spizedawzły „Wielką
Polskę: Sprowadzano ich do komi-

sarjatów policji, przeważnie 3-go.
— Pielgrzymki i wycieczki. Jak

nas informują, w końcu lipca i w po-
czątkach sierpnia przybędzie do
Wilna wiele pielgrzyniek i wycie-
czek katolickich. Obecnie już kil-
kanaście większych ośrodków kraju
zgłosiło przyjazd swoich wycieczek.
Hotelarze również specjalnie przy-
gotowuią się do przyjęcia tych wy-
cieczek Naogół bowiem panuje
przekonanie, iż w tym czasie (t. zn.
mniej więcej w ciągu dwuch tygodni)
przewiiie się przez Wilno około
50.000 osób.
— Wyjazd 200 dzieci na kolonje

letnie. Przed kilku dniami wyjecha-
ło na Pośpieszkę przeszło 200 dzieci
z żeńskich szkół powszechnych na
kolonje letnie, zorganizowane przez
magistrat. Kolonje letnie dla dzieci
chrześcijańskich urządzono: w ma-
jątku miejskim Leoniszki, pod Wil-
nem.

SPRAWY MIEJSKIE
— Budowa szosy z Werek do

Zielonych Jezior. Z kredytów Fun-
duszu i'racy mają być wkrótce roz-
poczęte roboty przy budowie szosy
z Werek do Zielonych Jezio:. Szosa
ciągnąc się będzie na przestrzeni 5
kilometrów.

Jednocześnie projektowana jest
naprawa drogi na przestrzeni mię-
dzy Jerozolimka a Pikielis :kami.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary za handlowanie w nie-

dzielę. Władze policyjne spcrządziły
wczoraj 9 protokułów za uprawianie
handlu w niedzielę. Właściciele skle-
pów pociągnięci zostaną do surowej
odpowiedzialności karnej.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto dziś staje przed komisją

poborową? Dziś przed komisją po-
borowa stają wszyscy mężczyźni,
urodzeni w roku 1912, z nazwiskami
od H do Ł włącznie, którzy podczas
przeglądu w roku ubiegłym zakwali-
fikowani zosta.i jako czasowo nie-
zdolni do służby wojskowej (kat. B).

H. DAWBOR. į"Wa

Fo nabożeństwie odvyia się na ul.
Mickiewicza derilada podchorążych,

którzy na czele z trzema sztanda-
ramu  puikowe:ni przemaszerowali

przed przedstawicielamu wiadz na
czele z gen. >kwarczynskim. W. dniu
dzisiejszym  podchorązowie rozjeż-
džają się po odaziaiaca wojskowych
ceiem odbycia 3 miesięcznej prak-

tyki, 2
Z ŻYCIA STOWARŻZYSZŁEN.

— Uroczysta Sroda Liieracka na
zakończenie sezonu odbęazie się
40 b. m. W. programie wręczenie
nagród  literackicn

siawowi Mioszowi. 5roda ta bę-
azie zarazem wieczorem autorskim
obu nagrodzonych poetow.
— rodkotocje dia niezamożnej

dziatwy: Arcniaiecezjalny Związek
1owarzystw Dobroczynności „Lari.
tas” orgaruzuje w biezącym sezonie
ietnim 4 poikoionje dia niezamoznej

dziatwy. Urządzone zostaną one na
peryterjach miasta, gazies w zdro-
wotnej okolicy w pobiużu lasu i rze-
ki 1 będą przysiosowane do po-
mieszczenia kilkuset dzieci.

„Caritas' zbiera tundusze na cel
tych k.lonij. Jeżeli axcja ta powie-
azie się, to wspomniane poikolonje

otwarte zostaną jeszcze w bieżącym
miesiącu.
—Delegacja na zlot S.M.P. Sto-

warzyszenia  Młodziezy Polskiej
przygotowują stę obecnie do wy-
siania swoich delegatów na zlot
5. M. P, w Gdyni, ktory odbędzie
się wi dniu 29 b. m.

OUbecnie już ustaiono ilosć deie-
śgatów, która uda się na ten zlot.
rrawdopodobnie pojeazie owoło 200
osób. 3

ODCZYTY.
— Odwołanie oczytu red. Tade-

usza Swięcickiego. Froszeni jesteś-
my © zaznaczenie, że wobec tragicz-
nego zgonu ś. p. ministra bionisiawa
rierąckiego i uroczystości pogrzebo-
wych, zapowiedzany na dzis wieczór
odcbyt red. „Pionu i szeła biura
pras. prezydjum Kady Min, p. Tade-
usza Swięcickiego zosiaje odłożony.

ZYLIE AKAUEMICALL.
— Goście ze Szwecji w Wilnie,

W. dniach najbliższych przybywają
do Wima w. charakterze gości
źŁwiązku Międzynarodowego , Liga
prezes Ogólnego Związku Studentów
w Sztokholmie p. Kuri Leujon z re-
daktorem naczelnym akademickiego
pisma „Gaudeamus“. Podczas po-
bytu w Wilnie poza zwiedzaniem
miasta, goście mają zamiar specjal-
nie zapoznać się z akademisami wi-
leńskimi,
— Reż Turystyczny P, A. Z. Z. M.

„Liga“ podaje do wiadomości kol.
kol, ze są przymowane nadal zgło-
szenia na akademickie wycieczki
zagraniczne.

Czas trwaniż wycieczeń: do Ru-
munji — od 1 du 30 sierpnia; do Wę-
śier — od 10 da 25. VILi.; do państw
Bałtyckich od 15 do 30 sierpnia b. r.

Szczegółowych informacyj udziela
Referat Turystyczny w poniedziałki,
środy; ; piątki w godz, od 16 do 18,
ul. Nlickiewicza Nr. 22—2, tel. 14-12.

SPRAWY ROBOTNICZE,
— Stan bezrobocia. Podiug

ostatnich obliczeń, bezrobocie na
terenie Wilna w ciągu minionego ty-
$odnia zmniejszyło się o przeszło
70 osób. Obecnie Wiino liczy 4989
bezrobotnych. Nadal utrzymuje się
tendencja zniżkowa.

RÓŻNE.
— Przymrozek- Wsczorajszej no-

cy silny przymrozek spowodował
pomarznięcie pomidorów, ogórków
itp. w licznie rozsianych ogródkach
na terenie Wilna i okolicy. W. nocy
właściciele ogrodów ; ogrodnicy, ce-
lem uchronienia od pomarznięcia
jarzyn, palili ogniska i zabezpieczali
pomidory i ogórki przed dotkliwym
chiodem. "i

„„liczniki taksówek...
„„obaj ze Stokowskim odwożą przyjaciele.

Nowela.
Mechanik zarzucił śmigło. !
Silnik śpiewał na pełnych obro-|

tach. W jasnen: słońcu połyskiwały
żółte otoki czapek na lotnisku. wiije stery i znowu leci

Ewę na bal — iest urocza w jasno-
po'pielatem okryciu i srebrnym tocz-
ku na puszystych ciemnych włosach,
jest bardzo kobieca... jakże słodko
pachną perfumy „Nuit de Chine“...

Maszyna „przepacla” w próżni.
Hzudl przytomnieje, szybko opano-

równo na-
„Sped” wznosi się od startu bra-| przód, biorąc na godziaę 250 kilo-

wurowym amerykanem i maleje w|metrów.
oczach biorąc coraz większą wyso-
kość. Zdołu oceniają pilota fachowe
uwagi patrzących:
— Dobry pilot z tego Haidla,
— Ten czuje maszynę.
— W przyszłym roku będzie z

pewnością odxsomenderowany na
kurs instruktorski.

Haindl patrzy w obrotomierz i
wachlwąca łagodnie strzałka nasu-
wa mu 1óżne myśli:

„„reklamy rezświetlone; wieczo-
rem Warszawy ..

77 Wydawca: ALEKSANDERZWIERZĄ!NSKI.

 

450 koni Spad'a twardo wystu-
kuje mocny rytm tłoków.

Znowu Hainil oddaie się marze-
nio m:
— lleż to razy sam siebie dema-

skeował na uczuciu dziwnej jakiejś
tklitwości w stosunku do Ewy.—Je-
Чутла możliwość przeoywania z nią
sami na sam — taniec — wyzyskiwał
ząchłannie przy każdej sposobności.
Wiedzieet przytem doskonale, že
Stoikowsiki robi to samo.

„Ale ona — ktėrejjo ona wolała...

m. Piuomatow|
1aaeuszowi Lopalewskiemu 1 Cze-,

 

IW] sprawozdaniu, które dyrektor
Biura Pracy

przygotował dia Międzynarodowej|
Konterencji Pracy, mającej się roz-|
począć 4 czerwca b, r. znajdujemy
ciekawe dane, dotyczącewydatków |
ponoszonych przez państwa na po-;
moc dla bezrobotnych. !
W Niemczech łączne wydatki

świadczeń ubezpieczonych pomocy
doraźnej i opieki miejscowej wyno-
siły w: r. 1932 około 3 imiljardów
marek niemieckich.

IW Belgii odszkodowania zwykłe
i wyjątkowe wyniosły około miljar-
da traaków belżijskich i pokryte zo-
stały ptawie w: całości przez władze
publiczne.
W Wielkiej Brytanji sumy wy-

datkowane przez fundusz bezrobo-
cia zmniejszyły się ze 120 miljonów
funtów szterlingów w 1932 r. do 107
miljonow w 1933 r. przyczem 4 mil-
jony funtów szterlingów zostały wy-
płacone na poczet długu funduszu;
bezrobocia.

W. Szwajcarji świadczenia ubez-
ipieczeniowe i odszkodowania wy-|

 
około 37 miljonów wzrosły w r. 1932|
do 65 'niljonów frankow. Z sumy tej
53 miljony zostały pokryte przez|
wiadze publiczne. )

W. Czechosłowacji odszkodowania
wypłacone bezrobotnym wyniosły w
1932 roku 560 miljonów koron, z któ

Teatr i muzyka |
— Zawieszenie przedstawień. Dziś z

powodu ogólnej żałoby przedstawienia za-'

wieszone. *
—Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz.

„Moja siostra i ja .
— Teatr muzyczny „Lutnia*. Jutrzej-

sza premjera w „Lutni*. Jutro wchodzi na

repertua. teatru „Lutnia oryginalna ope-

retka O. Straussa „Bohaterowie napisana
na tle znanego utworu Bernarda Shava.

Przygotowania do wystawienia tej operetki

odbywają się od dłuższego czasu pod kie-
runkiem reżysersk.m M, Ilomosławskiego.
Rolę główną kreować będzie Janina Kul-

+czycka w otoczeniu H. Dal, Łasowskiej,

Dembow:kiego, Domosławssiego, Tatrzań-

KRONIKA POLICYJNA.
— Zlikwidowanie masówki ko-

munistycznej na Belmoncie. W lesie
Belmonckim zebrało się kilkudzie-
sięciu komsomolcėw celem urządze-
nia masówki komunistycznej. Gdy
wywrotowcy rozpoczęj: naradę, las
otoczyła policja i wszystkich komu
nistów z dowodami winy w postaci
literatury wywrotowej i okólników
K.P.Z.B.iP.P. K. ujęto. Areszto-
wanych autami skierowano do dys-
pozycji władz śledczych.

WYPADKL
—Pokąsana przez psa. 5-letnia

Jadwiga Kuczyńska (wieś Popow-
szczyzna, gm. rudomuskiejj została|
dotkliwie pokąsana przez psa. W.
stanie beznadziejnym dziewczynkę
odwieziono do szpitala.
— Pod autem. Henryk Żukowski (Le-

gjonowa 55), przebiegając przez ulicę, zo-

stał przejechany przez auto. Żukowskiego,

po nałożeniu opatrunku, skierowano do
szpitala.

— padła z drabiny. Julja Skrzycka

(Trocka 12) stoczyia się z drabiry, złamała

sobie rękę i dotk!iwie potłukła. Skrzycką
odwieziono do szpitala żydowskiego.

WRECZOTREOKNSÓKTAWWCJYKI TNS

Przestępstwa urzędników.
Sąd Najwyższy wydał orzeczenie

w sprzwie przestępstwa  przekro-
czenia władzy przez urzędników.
Sąd Najwyższy uznał, że o ile z
czynnością urzędnika, choćby na-
wet było dokonane w: czasie urzędo-
wania, uznać je należy za przestęp-
stwo szmoistne Tak np. jesi odręb-
nem przestępstwem, 2 nie przekro-
czenie:v władzy, pobicie przez po-
licję podejrzanego lub pobicie więź-
nia przez strażnika więziennego.
Wstrzymanie zarz. dzenie
w Sprawie zeszytów.

Minister oświaty wstrzymał roz-

lle państwa wydają na bezrobocie?
M i K A |K R 0 в Międzynarodowego

skiego. Efektowna wystawa. |

 

 

rych 117 miljj pokryły organizacje
zawodowe, resztę zaś parstwo.

W. Stanach Zjedraczonych, w
miarę rozszerzania się kryzysu,
uświadomiono sobie, że dobroczyn-
mość prywatna okaże się bezsilną w
walce z nędzą, wywołaną przez bez-
robocie. MW r. 1930 i 1931 pomoc
charakteru prywatnego wyniosła
istotnie tylko 29 proc. wszystkich
wydatków związanych z pomocą dla
bezrobotnych. W n 1932 zas 82 proc.
z sumy 500 mil. przeznaczanych na
zasiłki dla bezroboinych pokryły
fundusze publiczne.

Gdy prezydent Roosevelt zer-
wawszy z dawną zasadą sprzeciwia-
jącą się udzielania pomocy bezro-
botnym przez państwo, zarządził
uchwalenie ustawy o pomocy wy-
jątkowej z funduszów związanych,
„obliczono, że 4 miljony rodzin, re-
prezentujące 18 miljonów osób czyli
1/6 ogólnej ludności Stanów Zjedno-

SPORT
Z TURNIEJU ATLETÓW
W KINIE „CASINO*.

Wczorajsza finzłowa walka między pol-

skim olbrzymem Grabowskim a b. studen-
tem Stivorem, zakończyła się po 35 min.
poddaniem się Stibora, ktćrego Grabowski
przez 12 min. trzymał w podwójnym nel-

sonie.
Druga walka: Biernacki (Kraków)

|

contra Krauss (Niemcy), byla pcwadzona

 

  

 

  

  

nad Walasiewiczówną w biega na 100
Zarówno skalą swojej wszechstronności,
i znakomitemi wynikami, zbliża się ona

raz bardziej do wyników Wzlasiewiczówaj'
dla której będzie niewątpliwie najgroźniej

szą przeciwniczką na 4-ch igrzyskach ko”
biecych w Londynie. Koubkowa znajduł*>
się obecnie w znakomitej iormie, czego w”

wodem są następujące jej wyniki: 100 ml“

— 119 sek.(!), 60 mtr. — 76 s., 20 mtr.

 
czonych, będzie musiało otrzymać|
pomoc z funduszów. publicznych w|
ciągu 9 pierwszych miesięcy, wyda-
tek, który należało ponieść dzięki|

jątkowe, które wynosiły w 1931 r. | wejśćciw w życie nowej ustawy, KOUBKOWA NAJGROŻNIESZĄ RYWAL|nji odbył się poraz pierwszy od wić
wzrósł do 600 milj. dolarów; rząd
pokrył go w wysokości 62,1 proc.

Rozmiar tych wydatków, wska-
zuje jak olbrzymiemi ciężarami są
fundusze publiczne naskuiek kry-
zysu.

UAAaaaAdA rei DEK PSIAGO Zo BZOAKEBB WWL NOTTTT TI PE TITI SR A

Liczba urodzin we Francji stale maleje.
Paryż. (KAP). Wi 1933 roku urzę-

dy stanu cywilnego całej Francji
zanotowały 682,000 urodzin, o 40
tysięcy mniej niż w. roku i932. Na
„ogólną liczbę 682.000 urodzin przy-
pada 55.000 dzieci oocokra;owców.
Podkreślić należy przy tej sposobno-
ści, že przed 1870 rokiem we Fran-
cji liczba urodzin przekraczała mil-
jon rocznie.

| W roku sprawozdawczym zano-
towanc 661 tysięcy zgonów, w
czem 34.000 obcokrajowców, czyli
nadwyżka urodzin mad zgonami w
1933 roku wynosiła we Francji 21
tysięcy. Gdy jednak przyjrzymy się
tej statystyce, stwierdzimy, że nad-
„wyžka tą dotyczy właściwie obco-
| krajowców. Nadwyżka urodzin nad
zgonami wśród obcokrajowców wy-
nosi bowiem akurat 21.000.

W. tej nadwyżce, jak to wykaza-
liśmy w swych artykuiach niemałą
rolę odżrywa emigracja polska.
Śmiało można powiedzieć, że wyso-

ze strony Kraussa w sposób b. brutalny, 25,8 s., 800 mtr. — 2:18,8 s., 1000 mtr.

co wywoływało siiną reakcję i gwizdy ze. 3:03 s., skok wzwyż — 1,55, skok wdal
strony publiczności W rezuitacie po 8 5,65 m. Słabą stroną Koubkowej są rzui
min. zwyciężył Krauss przednim pasem. Dla porównania podajcmy ostatnie

W 3-ej parze Torno (Polska) contra' niki Waiasiewiczėwny:
Van Ryl (Holandja) po 18 min. technicznie | 50 mtr. — 6,4 s., 60 mtr. — 7,3 s. (

pięknie przeprowadzonej walce zwybiętył |atk jeszcze nie zatwierdzony), 86 mtr.
Torno z przerzutu przez ramię. |9,8 s. 100 mir. — 11, 7 (wynik nie zał”

4 walka Langier (żyd. zapaśn.) AA wierdzony), 200 mir. — 24,! s., 800 mtr.
Skrobisz (Łódź) trwała krótko, bo już w| 2:16,8, 1000 mtr. — 3:02,5.

pierwszej minucie zwyciężył Langier od- W. rzutach dyskiem i oszczepem Walś”
wrotnyru pasem. siewiczówna osiąga ostatnio na trening
№ dniu dzisiejszym walki asi | stale około 40 mtr. W skoku wdal

odbywac się nie będą, $dyż widowisko jest| ona 5,84.

zawieszone z powodu pogrzebu ś. p. Pana
Ministra Bronisława Pierackiego,

  

  

  
    

   

  

  
   

   
   

  

   

 

Dzień sportu polskiegc wNieaicz
W) miejscowości Borna w Saks

KĄ WALASIEWICZÓWNY.
W Czechosłowacji znajduje się nie-

zwykle groźna konkurentk« wszechstronne-
go talentu lekkoatletycznego Stanisł, Wa-
lesiewiczówny. Tą „czeską Hitomi* jest zna by poiskie z Saksony, Turyngji
na lekkoatletka Zdenka Koubkowa, która Brandenburgji. M. in. startowały |
wsławiła się zesziorocznem zwycięstwem czne drużyny Sokoła z Belina, Me |

useltwitz, Lipska, Bitterfeldu, przed“!

lu miesięcy dzień sportu polskiego:
zorganizowany przez Polski Robot"
niczy Klub Sportowy z Borna. W. i”
prezach wzięły udział wszystkie ki

urodzin i najwyższą nadwyżkę uro-
dzin nad zgonami.

Jeżeli chodzi o Francuzów liczba
ich urodzin równa się liczbie zgo-
nów.

IWiceprezes rady urodzin p. Bo-
varet, omawiając powyższe, stwier-
dza, że gdy obcokrajowcy składają
się z elementów młodych, Francuzi
mają wielu starców. Przeszło poło-
wa departamentów widziała w 1933
roku więcej trumien, niż kołysek.
P. Bovaret stwierdzając, że we Wło-
szech przybywa 240.000 mieszkań-
ców rorznie i w Niemczech co roku
419 mieszkańców, oświadcza „Fran-
cja wystawią się na największe nie-
bezpieczeństwo, jeżeli nie pojdzie za
przykładem obu tych narodów”.

 

DRUKARNIA |
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie ki procent urodzin obcokrajowców

przypada na Polaków. Statystyki de
partamentów Pas de Calais i Nord
gdzie zamieszkuje olbrzymia rzeszą|
Polaków, wykazują najwyższą cyfrę

JEŻELI NiE TERAZ

Central»:

Cena 1/4 losu

zestał
stworzony |Pi

LLU porządzenie 0 normal'żacji zeszy-
tów, wskutek czego w roku przy-
sztym będą mogły być używane:
przez młodzież wszelkieżo rodzaju,
zeszyty, jak. dotychczas. i

 
450 HP Spad'a śpiewa mocny

refren lotu. Twarda melodja rzeczy-
wistości przypomina Haindlowi o
tem, co jest: dokoła groźny żywioł—
powietrze — maszyna w pewnych
rękach pilota — 250 kilometrów na
godzinę — służbowy iot: Warsza-
wa — Lida — Warszawa—a jutro...

Jutro szaro-zielone oczy panny
Ewy utkwione w jego oczach z za-
pytaniem:
— Jak to było?
A tymczasem...
Tymczasem panna Ewa słuchała

radja, leżąc na otomanie z rękoma
pod głową.

dy po muzyce tanecznej nastą-
pii jakiś zawikłany odczyt o ekono-
|miczno-handlowej przyszłości Po-
morza — panna Ewa zamknęła głoś-

i nik,
Potem zamyśliła się...
Ostatecznie — to długo trwać nie

może. Prędzej, czy później któryś z
'mich powie jej o swojej miłości, a
  
 

Mostowa

X

MŁODA inteligentna| ać siada chlubne| PASY ® mieście lub na
panienka PA pik Palikai Mošė "Eee AEC,zp tylko za

cy bony, :ekspe ian | samoszielną. Lwowska| SĄ mię, z chęcią przyj.

być dor towarzystwa | 19. piokornia_Urb-newl- mie każde Glterowane rewač
być o towarzystwa|czą z Kalwaryjskiej па zajędła Clark ią
starszej osoby.  Zgodzi| prawo). 710—1 ‚ B A.
się na wyjazd. Dow. się anlost i gaz

Micki 24—11. pod „R.“ o Krzywe
R —|CECECZ|koo 1-3 ” 2110000000

WÓWCZAS... > A teraz — Haindl.. -
Zaczęła sobie wyobiażać każde- Powiedziałby spokojnie, patrząc

go w tej zasadniczej ciiwili.

Stokowski... Kazik Stokowski —
powie jej napewno, ze równie uro-
czej istoty nie spotkał i nie spotka
migdy, że ją kocha oddawna... że
pragnie... że wreszcie ona musi zo-
stać jeżo żoną, bo inaczej stanie się
jakaś awantura, katastrofa, czy coś

takiego.
A ieżeliby otrzymał odpowiedź

twierdzącą, wówczas nastąpiłby po-
całunek... (Jakże cudownie musi ca-
iować Stokowski!) Z pewnością ca-
łowaliby się aż do znudzenia...
„A dalej...

IWyobrażała sobie siłą rozbuja-
nej fantazji dalsze losy tego decy-
dującego kroku — więc zaręczyny—
ślub — dużo aut, powozów, kwia-
tów, muzyki, szampaisa, dużo mun-
durów, najmodziiejsze toalety, dużo
światła Kazik Stokowski i ona —

AaAOTAKE |

JUŻ JUTRO 13 b. m. rozpoczyna się ciągnienie 1-eį ki.
30 LOT PANSTW

NIE ZWLEKAJCIE, śŚpieszcie CZEMPRĘCZEJ po szczęśliwe losy
de najwięnszej ! nejszczęśliwszej koiekiury

HH MINKOWSKII
WILNO, NIEMIECKA 35, 5x6" 555

Warszawa, Nalewki 40, Oddz Freta 5.

GŁÓWNA WYGRANA1.000600 ZŁ.
Zamowienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą.

Wkrótce Kobiet: w mp Helene Vinso

„ROMAN
JUTRO PREMJERA. Bardziej sensaayjna niż możecie soble wyobrazić| Tajemniczy, niesamowity,nejelė“

Кам5гу, fllm doby obecn"j który ma największe powodzenie na wszystkich exranach świata.

DOKTORA FU MANCHU *.
Ceny zniżone od.25 gr. Seanse: 4, 6, 8 I 1020.

„ ZEMSTA,

 kwiaty, tango, szampan, pocałunki...

Mk

 

Broszury, tabele, zaproszena afisze

okólniki olakaty, bilety wizytowe

Ceny konkurencyjne.
WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44 
TO KIEDY >72[|!!!!!!

  
  

   

 

    

  

    

  

    

  

   

  

 

    

 

stawiciele nowej organizacji s j
wej założonej z gronaZwiązku Bab
grantów, członków poiskich kiubów
robotniczych i t. d. Na zawedach 0
becni byli konsul R. P. dr. Brzeziń”
ski, przedstawiciele komitetu olim*
pijskiego dla Polaków z zagranic

Zawody rozpoczęły się defilad
300 sportowców polskich przez uli
ce miasta. Pochód wzbudzał duż
zainteresowanie w mieście i do pe
nego stopnia sensację, ponieważ Oi
czasu objęcia władzy przez Hitler*|
nie odbyły się żadne większe impre'
zy polskie w Niemczech. Popołuni
na miejscowem boisku rozegrany Z0“
stał międzynarodowy mecz piłka”
ski pomiędzy reprezentacją polską
Berlina a 1eprezentacją polską *
Borna. Zwyciężył Berlin 6:2. Wie
czorem odbyła się uroczysta aka
demija połączona z usoczystościa:
z okazji 10-letniej rocznicy Central
neżo Związku Zawodowego Polskie;
$0 1 10-letniej rocznicy załcżeniapol
skiej szkółki w Borna. Wygłoszoń0
szereg referatów, w których wzy
«wano obecnych do wychowywani|.
dzieci w duchu polskim, do pielį :
gnowania języka polskiego i zakłś”
dania w każdej miejscowości pol
skich szkół. _ Następnie odbyła si4
część koncertowa.

 

W pobl
<owa ni

miełu,

telefon 13-17, wych
ь

iarcze

— 10 zł. td,z

|. Świetra ego
2.trakewy, stolarnie, fabryka wyrebów cement"

я 3 ogredy wa/zywna z oranžerją 40 тёго reli|

korzystnych warunkach na sprzedaż. Zgłoszenie
1o Biura Ogłoszeń „Par” Poznań, Ale

   

    
  

  

 

iżu Poznania (stacja kolejowa | autoku"
ja miejscu) młyn marowy 400 etn. prze”
keszarnia, obszerny splehierz, tartak

wila 9 pokejowa, łiczne budynki gospo”
masywne, własna centrala elektryczne

ściciela na bardzo  powodu śmierci

Marcin"
kowskiege 11 pod Nr 24,10:

 

Codziennie PO CENACH POPULARNYCH od 25 groszy! Najbsrdziej NIESAMOWITY FILM, który kiedyklwisk

TAJEMNE MOCE» (Kobieta—Dr. Jekyll)
n oraz prześliczna Selty Ej'ers_ | urodziwy Relf Bellamy w fi.mie

S SEKRE

|

I | Młody człowiek,ET|DO waz,
krytyczn; warunka!

- Służąca w średnim wle- atariakijojų poszukuje
«u umiejąca dobrze go-

Młody

jej wprest w oczy swoim zimnym, łości — to byłby sukces nie do po”
spokojnym wzrokiem, że chciałby
się dowiedzieć, czy nie zechciałaby
zostać jego żoną, w iazie odmowy
skłoniłby się sztywno i odszedł —
zawsze nienaganny, ciegancki gen-
telman w mundurze.
A gdyby się zgodziła...
Nie mogła sobie wyobrazić Hain-

dla jako narzeczonego, ani też jako
męża...

Bała się trochę jego chłodnego,
sztywnego spokoju.

Czy taki umie chociaż całować!
A jednak.
Miała do Haindla zaufanie. Czu-

łaby się przy nim zupełnie spokojną
i bezpieczną, nie narażoną na żadne
troski, które ten stanowczy i opa-
nowany mężczyzna usuwałby z jej
drogi $estem nieznoszącym sprzeci-
wu.
A gdyby potrafiła obudzić tego  

aniem wykszta:ęeniempo |.
szukuje posady biuro-
wej lub jakiej innej, mo”
że być keinerem (nawet

świadectwa | referencje
Łaskawe zgłoszenia kie-

Wil žpod „Potrzebujący

uważnie. Były zupełnie jednakowe:

Rodekte ST Pa CE

  
   

  

TARKI"
mał

 

człowiek z śre-

Poszukują posady @
wszystaiego do male!
rodziny z bardzo do
brem gotowaniam lub

' kucharkę do kasyna lub
pensjonatu. W śr 1
wieku samotna, pismień |.
na poslada referencj/|
Słowiańska ul. Nr. 5%
m. 7oć 3 do7. gó
rodzRK

utrzymanie). Ma

do Adm. „Dz.

gre

manekina z kamiennej martwoty
wiecznego spokoju i nauczyć go mi*

myślenia, który pociągał swą niedo*
stępnością jej ambicję kobiecą,

Czy potrafiłaby go kochać?
Zapewne. — Takiego jak Haindl

można się bać i nienawidzieć, albo
kochać do szaleństwa...

Czy ona się go boi? — Nie.
Czy nienawidzi? — Skądżeby!
IWięc kocha?... Może...
A Stokowski...

Panna Ewa zrozpaczonym gestem
wzięła dwa tulipany ze stolika. Dw3.
żółte tulipany. Przyj:zała się im,

 
Tak samo jej się podobały. Taki
sam lekki nieuchwytny zapach ło”
dygi j płatków. Tem sam kolor. Je”
den jakby ciemniejszy... Nie, złu”
dzenie. Takie same, takie same —
jednakowe oba!!!

(D. c. n.)
=   


