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Zgasł jeden z najbardziej zasłużo-

nych ludzi obozu narodowego. Ś. p

Józet kiasko, przez kilkanaście lat

od r. 1906 do, 1915 redaktor,naczel

ny „Dziennika Wileńsk'ego'. by:

bliskim bardzo towarzyszem pracy

„Dziennik Wileński"

po długich i ciężkich cierpieniach, op
" Pogrzeb odbędzie się dziś w Grodzisku pod Warszawą,

chodzi  

kompanjį „Głosu tytuł „pana na
nieużytkach połockich”'.

„Czasem śmiał się z tego, czasem.

się gniewał. Umrał się śmiać, ale na-.

dewszystko umiał się złościć, Gdy

wpadi w gniew, iskry się: sypały z

Jana Fopiawsk.ego, Komana Dmow-' jego oczu, Umsał być bardzo szotst-

skiego, 4ygmunta Balickiego. Szedł! kim, ale pod tą szorstkością kryło

wjednym z nimi szeregu i na do się niesłychani czułe serce, 1 tem
robku publicystyczno . politycznyc! | mocny człowiek bardzo potrzebował

kierunku marodowego mocne wy-; sercawżyciu, Na wszelki

cisnął piętno.
| Wir. 1927, gay obchodził 40-leci2
pracy publicystycznej, Dmowski po-

święcił mu* w „Gazecie Warszaw-

skiej, serdeczny, pełen giębokiego

sentymentu i żywej przyjaźni arty-

kui, ‹ į Vl aaavia a
, „Obok Popiawskiego (pisał m
inn. Dmowski) najbliższym mi w ie:
dakcji „Giosu“ był Józet Hłasko

Ten nie imponował nam błyskotli- stosunku do niego

jego powagą ; ucznią do nauczyciela. Zawsze pa-wością umysłu, ale

i

' spotykał, bywai

objaw

szczerego uczucia reagował żywo i

dobre serce okazywał; wobec su-

chego egoizmu nie umiał ukryć swe*”'

go wsirętu, Nienawidził prožmactwa

i niesumienności: gdy się z niemi

nieubłaganie suro-

wy, nawet brutalny.

„Byliśmy zawsze od spotkania
się naszego szczerymi, serdecznymi

przyjaciółmi Ale pozostało mi w

coś ze stosunku

Wykształcony, iogiczny, ścisły, z su | miętam pana Józefa, przytłaczające-
rower poczuciem odpowiedzialność:!go biurko redaktorskie, na któreiu

za to, co mówił ipisał, od początku; leżał mój rękopis, dyskretnie chwa-
dbudzii we mnie głęboki szacunek
który stał się poźniej podstawą ser-
decznej przyjazni, Czułem w nim,
zarówno jak. w Popławskim, gorące:

go Polaka. Iki
„Odznaczał się on ogromną pra

cowitością, czytał wiele, co mu uła.-

wiałą znajomość języków, zwłaszcza
angielskiego, który wówczas jeszcze

był u nas mał: rozpowszechniony.
to, co czytał, porządnie przemyślał—
to, co pisał, niż zawierało irazesów,

ale byto dla naszych umysłów treści.
wym pokarmem. Nauczyłem się od

niego wiele: było to dla mnie niema-
łą korzyścią, żem go w zaraniu swe

$o życia spotkał,
„Jedna rzecz mię raziła w atmo-

słerze iedakcji „Głosu”, mianowicie

pewna cyganerja. Do tej miałem za-

wsze odrazę, wyniesioną z rodziny,

w której wpojo::0 mi poważny stosu-

nek do życia. Otóż Hłasko pociąga?

mię przedewszystkiem tem, że w

nim nie było nic z cygana. Okolicz

ności jego życią składały się jak naj-

bardziej na to, żeby go wykoleić:

tymczasem w psychice swej ; w po'

stępowaniu nie był w najmniejszej

mierze wykolejeńcem. Tak się obro:

nić mógł tylko człowiek silnego,
niepospoliteśo charakteru,

„Gdym go poznał, miał on już za
sobą, równie jak Popławski, kilks

lat zesłania za konspirowanie w
czasach studenckich, Studjował w

Petersburgu a pochodził 7 za Džwi-

ny: miał dziedziczny mająteczek pod
samym Połockiem. Na tych Przesie-
mieńcach — siąd jeżo pseudonin:

"literacki: J, H. Siemieniecki — sie-
dział jego krewny, który mu płacił

skromną dzierżawę. To „obszarni-

ctwo* pozyskało mu w kpiarskiei  

lącega to, co dobrego w nim znalazł,

wyrażająceżo wątpliwości przy

spotkaniu się z jakiemś zdaniem ry-

'zykownem i besztającego bez ogró-

dek to, co uważał za nonsens lub|.

wyraz lekkomyślności,

„Nadewszystko atoli tkwi mi w;

pamięci jego dobroć, jego skromnie
wypowiadające się, ale tem zacniej-

sze serce",

Przytoczyliśmy ten dłuższy wy-

jątek ze wspomnienia Dmowskiegu.

gdyż najlepiej on maluje postać

Hłaski. Całe życie był takim wiaśnie
i nigdy nie uchybił właściwościom

swego szlachetnego, twardego cha-

rakteru, Był z tych mocnych, co nie

uginają się pod ciosami niepowodzeń

i prześladowań  Zniósł parokrotne

zesłanie, przekonań ani natężenia w

pracy narodowe: nie zmienił,

Nie był błyskotliwym, operują-

cym pięknym irazesem publicystą

Artykuły ś. p. Hłaski, a pisał icn

wiele, niemal codziennie, odznaczały

się stylem prostym, jasnym, a prze

dewszystkiem żywą, aktualną tre

ścią o sprawach polskich lub narodu

polskiego dotyczących. "

Pierwszorzędną rolę odegrał w

życiu narodowem i politycaae:n

ziem północno-wschodnich w latac
1906— 1915 „Dziennik "Wileūsk:“

(„Goniec Wil.“), od r. 1911 zaś połą:
czone wydawnictwa „„Dzennika” i

„Kurjera Litewskiego” — to był

właściwie Józełt Hłaske. Wszelkie

sprawy, począwszy od najdrobniej-

szych, ' dotyczących stowarzyszeń

czy szkółek polskich, skończywszy
na problemach politycznych pierw-
szorzędnej wagi, jak naprzykład sto |

sunku ziem zabranych do całości

Mišiasalia

codziennie.

JÓZEFH
dwukrotny zesłaniec na/;Sybir, bojownik'o niepodległość Polski, więzień bolszewicki, redaktor „Głosu”, „Przeglądu
Wszechpolskiego”. „Słowa Polskiego”, „Gazaty Warszawskiej", b. redaktor naczelny „Dziennika Wileńskiego" i „Kuriera
Litewskiego", „Gazety Polskiej" w Moskwie, b. właściciel dóbr rodowych Psrzesiemieńce.w ziemi Witebskiej, publicysta.

senjor Syndykatu dziennikarzy warszawskich
atrzony $w. Sakramentami, zmarł w Milanówku dn. 14 lipca 1934 r. w wieku lat 78.

0 czem zawiadamia pogrążony w głębokiej żałobie

„Dziennik Wileński".

Człowiek wielkiej miary.
Polski, do Rosji, albo roli i charakte

ru reprezentacji polskiej z Litwy i

Białorusi w Dumie rosyjskiej -«
wszystkie te drobne i wielkie za

gadnienia przechodziły przez war-

sztat myślowy Hłaski i znajdowały

odbicie na łamach prowadzonego

przez niego pisma. Bez żadnej prze-

sady można powiedzieć, że był kie

rownikiem opinji narodowej w kilku

gubernjach, tam, gdzie prasa wileń-

ska docierała i dokąd promieniowai

Wilno.
Wraz ze ś. p. Witoldem Węsław:

skim uosabiał tu ś. p. Józef Hłasko

ideę i program narodowy polski. Do-

czekai się jego wcielenia w życie po

wielkiej wojnie, ale warunki osobi-

stę nie pozwoliły mu już tu powró

PARYŻ. (Pat), Dziś w Bayonne,

odbyłą się uroczystość odsłonięcia

tablicy. ku czci poległych w wielkie,

wojnie ochotnixów poiskich i pontu-

"galskich, Na uroczystość przybyli;

minister Barthou, ambasadorChła-|
|powski, przedstawiciele  dyploma-
tyczni Portugalji i Hiszpanji orąz

władz francuskich, Po przyjęciu w

ratuszu goście podążyli do pomnika

poległych to jest do wielkiej tablicy |

marmurowej, osadzonej w murach

miasta. Na tablicy tej wyryte sąsetki |

nazwisk poległych żołnierzy w sze-|

regach francuskich, * Wśród tablicy |

dwie już były poprzednio odsłonięte,|

mianowicie ku czci poległych żoł-|

'nierzy czeskosłowackich i hiszpań

skich. Barthou Chłapowski i portu-

galski chargė d'aftaires złożyli wień-|

ce, orkiestra odegrała hymny i roz-,

poczęły się przemówienia. Ambasa-|

dor Chłapowsk. uwypuklił znaczenie

uroczystości i składając hołd synom
Bayonne, zmaiłych za Ojczyznę i

tym ochotnikom polskim, którzy po-

śpieszyli na pierwsze wezwanie do
szeregów francuskich, aby broniąc
wolności Francji walczyć jednocześ-

i nie za wolność Polski, Podkreślił też
wagę obecności min. Barthou, który

; specjalnie przybył do Bayonne, aby
osobiście złożyć hołd pamięci synów
tej ziemi a jeduocześnie hołd pamię-
ci synów kraju, którego przyjaźń i
przymierze z Francją stanowi czyn-
nik stały i niez'nienny, Dziś połączo-
ne imię Polski z imieniem Francji:
stanowi $warancję naszej przyjaźni i
współpracy w kierunku stabilizacji

stosunków pokojowych, rozwoju losu
Europy i szczęścia całej ludzkości.
Delegat związku b. kombatantów
bajońskich wręczył następnie amba-
sadorowi Chł+powskiemu piękny

„sztandar dlą 4? pułku piechoty pol-
skiej. Potem przemawiał przewodni-
czący ochotników polskich dr. Huf-'

 

     

    

   
   

  
'zów z Wilnem. Do ostatnich chwil

'swego życia nie zapomniał o niem,

interesując się zawsze najdrobniej
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cić do dawnych towarzyszy pracy i

do swych uczniów. Osiadł na stałe

w Warszawie, lecz nie zerwał wię:

szym przejawem naszych stosunków.

Umarł człowiek mądry, prawy

wiełkiego serca-i-głębokiego umysłu.

Zgasło życie, całe poświęcone idei i

pracy publicznej polskiej, ołiarne

ponad nieprzeciętną nawet miarę,

Odszedł od nas szczery, serdeczny

przyjaciel, dobry chociaż surowy;

kierownik, a zarazem najlepszy, naj

milszy towarzysz pracy.
Niech Mu ziemia polska, którą

kochai całem swem niestrudzonem

 

zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P
     EP

LASKO

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

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane
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Emerytowany zastępca naczelnika warsztatów P. K. P., członek

Tow. $w. Wincentego a Pauło zasnął w'Panu dn. 14 lipca b. r.
‚ w wleku lat 68,

Eksportacja zwłok z domu żełoby, Antokolska 42, do kościoła SS.

Piotra i Pawła odbędzie się dn. 16 b. m. o godz. 19-ej.

Nabożeństwo żałobre | pegrzeb na cmentarz Rossę dn. 17 b. m.

o godz. 8 m. 30 rano.

 

O czem zawiadamia

  

Ś. p. Józef Hłasko.
Śp. Józef Hłasko urodził się w

majątku rodzinnym  Przesiemień-

cach pod Połockiem, ziemi Witeb-

skiej, w roku 1356. Szkołę średnią

ukończył w Warszawie (gimnazjum

IM). W roku 1876 wstąpił do Aka-

demji medyczne! w Petersburgu. Nie

pracowitem życiem, lekką będzie! skończył jej jednak: w roku 1881

nagel, dalej dwsi Portugalczycy, mer

Воуоппе i min  Barthou. Barthou

podziękował za słowa wypowiedzia-

| ne pod adresem Francji, wspomniał o

dawnej przyjaźni z ambasadorem

Chłapowskim, o podróży do War-

szawy i Krakowa, o tem jak w 21 r.

rażem z Brianem i delegatami pol-

MOWA MIN.
PARYŻ. (Pat), Na bankiecie wy-

danym przez zarząd miąsta Bayonne

min, Barthou wygłosił przemówienie,

w którym poruszył różne sprawy Z
dziedziny polityki zagranicznej. Po

 

złożeniu podziękowania ambasado- |.
rom Polski i Hiszpanji za wygłoszo

ne przemówienia, min, Barthou za-

znaczył, że jeszcze przed podróżą do

Warszawy ; Krakowa wiedział, jakie

są prawdziwe uczucia Polski, Z pod-
róży tej min. Bazthou wyniósł jednak
iakże pewne nauki, Następnie pod-

kreślił ww swcjem przemówieniu|

ustęp mowy amb, Chłapowskiego o

przyjaźni irancusko . polskiej i dzię-|

kował ambasadorowi za tesłowa. |
Zkolei omawiając ostatnie posunię-,

cia francuskiej polityki zagranicznej

min, przypomniał ostatnie rozmowy .

*а Niemcami w czasie nieobecności
Niemiec w Genewie. Powiedział

wtedy Niemcom, że należy skończyć
z tą nieobecnością. Wszyscy powin-
ni wziąć udział w odpowiedzialności,|
Projekt francuski w Genewie został
wtedy prawie 'dnomyślnie uchwa-
iony. Następnie w Anglji zśotowano
min.  Barthou

przyjęcie. Mógł on stwierdzić szcze-
re i efektywne poparcie, jakie Fran-
cja może znaleźć u brytyjskich mę-
żów stanu. Nasza polityka polega
istotnie na poszukiwaniu pokoju, Po.

kój ten jednak nie polega na zorga-
nizowaniu bloków przeciwstawiają-
cych się sobie, ale na paktach regio-

 

| stały mi postawione,

jaknajserdeczniejsze |-

Uroczystości w Bayonne.
Odsłonięcie tablicy ku czci poległych.

skimi położył podpis swój pod trak-

tatem łączącym oba kraje, Dalej mó-

wił o usiłowaniech Francji zabezpie-

czenia pokoju. o aljansie polsko-

francuskim i w zakończeniu złożył

hołd pamięci poległych hajóśczy”.

ków.

BARTHOU
nalnych gwarantujących sygnatarju-

szom, że będą oni zabezpieczeni

przeciwko wszelkim atakom i że

pakty te będą poszanowane, Te pak.

ty w połączeniu z paktem Locarno

natchnięte są tem samem uczuciem |

mającem na celu złączyć Francję i
inne państwa w polityce pokoju.

Gdyby zwrócono się do mnie o ne-
gocjowanie rózbrojeniowe wzamian
za uzyskanie zawarcia paktu wschod
niego, nie zgodziłbym się na parale-
lizm, którego nic prawie nie uspra-
wiedliwia. Nie chcę zgóry uprze-

„dzać przyszłości, ale czynię pewną
hipotezę. Jeśliby pewne kwestje zo-

powiem, że,
jakikolwiek byłby mój wstręt do
wojny, jaki odczuwam wraz z całym
krajem, uważan:, że Francja powin-

na przedsięwziąć środki ochronne i

powinna zaczekać z prowadzeniem
rokowań pokojowych. Możliwe jest,'
że mogłyby być rozpoczęte rokowa-
nia w wyniku zrealizowania paktów
regjonalnych, ale jasno odpowiadam
nie, na to, że mogłyby one zostać
rozpoczęte jako warunek urzeczy-
wistnienia tych paktów regjonal-
nych.

Fundusz Obrony
Miskieł

Konto czskowe P. K, O. 30.680.

aresztowano go pod zarzutem nale
żenia do tajnej organizacji, ą w roku
następnym  zesiano do Jenisiejska

we wschodniej Syberii. Na zesłaniu

pozostawai przez lat 55 MW roku
1587 wróci do Warszawy — i w

krótkim czasie po powrocie odnalazł
swoich towarzyszy w redakcji (Gio-

su, (W. tygodniku tym, redagowa-
nym wówczas przez Jana Poplaw-

skiego, odegrał śp. redaktor Hłasko
wybitną rolę, jako bystry i wszech

stronny publicysta, W czasaca, gdy
„Głos” przechodził duże trudności
tinansowe, śp. red. Hłasko przycho-
dził nieraz pismu z pomocą.

W] roku 1895 znów oskarżono śp.
Józeta iiiaskę o spiskowanie prze-

ciw caryzmowi, lym razem zesiano

go na póinoc, co gub. woiogodzkiej,

| skąd po roku przeniesiono go do

| smoienska. Ż zesłania nie pozwolo-

no mu wrócić uo Warszawy. Wyje-

' chał tedy za kocdon, do Lwowa.

| Tam znalazł się śp. Hłasko w

| gronie dawnych kolegów. Popiaw-

|ski wraz z Romanem Dmowskim re-

dagował „Przegląd Wszechpolski.

Niebawem Popiawski objął redakcję

„Wieku XX-go', później „Słowa

Polskiego“. lu pracował śp, Hłasko

wraz z Zygmuntem Wasilewskim,

Janem Kasprowiczem aż do roku

1906. ь

W roku 1906
redaktora naczelnego
Wileńskiego” i dzięki swej. niestru-

dzonej pracy stworzył mocne  pod-

wąliny. tego pisma. W r. 1911
„Dziennik Wileński” (skutkiem za-

wieszenia przez władze rosyjskie

czas jakiś wycnodził pn.- „Goniec

Wileński'), połączony został z kon-
serwatywnym _ „Kurjerem  Litew-

skim' pod nazwą „Kurjer Wileński",

Śp. Józef Hłasko był jego naczelnym

redaktorem aż do końca łata 1915
„r; kiedy „Kurier Wil” przeniesio-
ny został do Mińska,

Później, gdy front niemiecki
' zbliżał się do Mińska przeniósł się
do Moskwy, gdzie był redaktorem

| „Gazety Polskiej!
| (Wr. 1918 przejechał już tylko
,przez Wilno do Warszawy. Tam
pracował w „Gazecie Warszaw-
| skiej” około lat 15. W r. 1933 zapadł
| ciężko na zdrowiu, tak że zmuszo-
|ny był zaniechać pracy i zamiesz-
kać na stałe w Milanówku W, dn.

| 14 bm, zgasł pa długich latach cięż-
kiej i niezmordowanej,ofiarnej pracy.

 

objął stanowisko
„Dziennika

 

į



     

z prasy.
Przyjdzie kolej na innych.

(Obóz koncentracyjny w Berezie

Kartuskiej, nazwany  wstydliwie

„izolacyjnym nie przestaje sku-

piać uwagi publicystów wszelkich

odcieni.
Katowicka ..Polonia** zwraca u-

wagę na to, iž po narodowcach mo-

że przyjść kolej na kogo innego, kto

się teżo całkiem nie spodziewa:

„Radykalno-sanacyjny „Kurjer  Poran-

ny” z zadowoleniem wita walkę z radyka-

lizmem nacjonalistycznym młodzieży i m.

in. jako przyczyny swojego zadowolenia

podaje, że młodzi radykałowie narodowi

stoją na służbie duchowej reakcji, kleryka-

lizmu w najgorszych jego formach i etycz-

nego obskurantyzniu. Wiemy bardzo do-

brze, że w oczach sanacyjnych radykałów

wstecznictwem, klerykalizmem i etycznym

obskurantyzmem sa wływy zasad Kościoła

katolickiego na nasze życie zbiorowe. Ma

się wrażenie, że radykali sanacyjni „te cięż

kie zbrodnie przeciwko postępowi" pragnę-

liby karać zsyłką do robót w obozach izo-

lacyjnych. Radykalna młodzież sanacyjne-

go Legjonu Młodych, niedawno groziła sa-

nacyjnym  konserwatystom  zesłaniem do

obozów izolacyjny:h. Inne pisma sanacyj-

ne wniosły, aby umieścić w obozach

wszystkich, którzy ośmielają się krytyko-

wać politykę rządv.

Na tych przykładach widzimy, że
„w miarę rosnących trudności i zawzię-

tości partyjnych rczbrzmiewać będą coraz

głośniej wołania o odosobnienie w obo-

zach izolacyjnych przeciwników  politycz-

nych, którzy inaczej pojmują dobro pu-

bliczne, niż ci, którzy swoje subjektywne

poglądy na te zagadnienia uważają za nie-

omylne. Mamy przekonanie, że rząd nie

ulegnie tym partyjnym nawoływaniom i że

przeciwstawi się wszelkim próbom

iatwiania partyjnych i osobistych porachun-

ków przy pomocy obozów izolacyjnych.

Próby w tym kierunku będą robione, bo

podejmowano je wszędzie, gdzie wprowa-

dzono ten środek administracyjny: w Niem-

czech, we Wiłoszech, w Austrji, We wszyst-

kich tych krajach rządy musiały nawet pu-

blicznie przestrzegać denuncjantów i gro-

żić im karami, mając z nimi nie mało kło-

połów. Mamy nadzeję, że u nas takie — о-

strzeženia rządu będą zbyteczne,“

„Kurs nalewo*.

„Robotnik* w artykule pt. „Kurs

nalewo* nie bez słuszności upatruje

właśnie w obozach izolacyjnych ów

„lewicowy kurs” gabinetu p. Kozłow

skiego. 2
„Kurs nalewo“ gabinetu p. Kozłowskie-

go ma swoją odwrotną stronę medalu w

postaci.. obozów izolacyjnych. P. Dick z

„Kurjerą Porannego” zapewniał Polskę, że

chodzi właściwie + „walkę z faszyzmem”.

Do obozów wędrują narazie członkowie O.

N. R., komuniści i działacze ukraińscy.

Obawiam się, że Bereza Kartuska będzie

„gościła” niemało właśnie tych ostatnich;

ježeli „psychologja endecka“ gdzieś panuje

wszechwładnie. to panuje z pewnością w

województwach południowo - wschodnich.

Technikę przekazano zaś doświadczonym

rękom p. wojewody Kostka-Biernackiego.

Ogłoszony wczoraj „rozkaz dzienny” na

wojewėdztwo poleskie przypomniał mi ży-

wo wiele.. tradycyi z lat, które przeszły

„bezpowrotnie”, jak marzyliśmy w listopa-

dzie r. 1918; obóz nosi piękną i staropo!-

ską nazwę: „Miejsce odosobnienia” (niemal:

„Świątynia Dumań'); p. Kostek-Biernacki

przemyślał wszystko do końca:

Tu „Robotnik“ cytuje znane już

naszym czytelnikom rozporządzenie

p. Kostek-Biern:ckiego w sprawie o-

Na czem pozatem ma polegać|:
kurs na lewo?

„Robotnik“ pisze o tem tak:
P. minister rolnictwa i reform rolnych,

Juljusz Poniatowski, staje się nazwiskiem

_ niejako symbolicznem dla „nowego kursu“,

zainicjowanego przez gabinet p. Leona Ko-

złowskiegor Bo jest to „kurs na drobnego

rolnika”, Oddiuženie wsi.  Parcelacja.

Przejęcie przez Państwo wielkich tolwar-

ków za podatki zaległe. Redaktorzy „Kur-

jera Porannego" przypomnieli sabie lata

młodości własnej; wielka własność obszar-

nicza wysłuchuje wiele gorzkich słów na

temat przeszłości niezbyt znowuż odległej.

w latach przed rewolucją 1905 r. i — pó-

źniej przed samą wojną i w okresiewojen-

nym. „Polityka Nieświeża” stoi w obliczu

bankructwa”,

Tu cytuje „Robotnik“ wyjątki z|

Rzymowskiego, który

twierdzi dziś, że |.
„bankructwo kilku, kilkunastu lub kil-

kudziesięciu wielkich, choćby największych,

majątków ziemskich nie jest żadną stratą

dla kraju.. Obywatele ziemscy nie należą

do żywiołów, wobec których Polska Nie-

podległa miałaby szczególne powody do

wdzięczności”. Sr zob

Kończy swe uwagi p. Rzymow-.

ski jeszcze ostrzej. !

„„„„Žiemianie, jako zwarta klasa wiel-

kich właścicieli roinych, niegdyś rozkocha-

nych w pańszczyźnie, potem zgnuśniałych

w ugodzie z rządami zaborczemi raczej za-

porę, którą idea niepodległości musiała-

kruszyć lub omijać".

Słusznie jednak zwraca uwagę

„Robotnik”, iż
„p. Rzymowski zapomniał tylko o je-

dnem: bankructwo „polityki Nieświeża”

jest, jak wszelkie załamania tego rodzaju,

bankructwem... obistronnem. Nie tylko ks.

Janusz Radziwiłł stoi „znużony i smutny”

nad „urną marzeń, rozbitą w ćwierci .

za-,

 

Bo też rzeczywiście
„trzeba zrozumieć: nikt nie przeprowa-

dzi likwidacji „polityk Nieświeża” w

mach systemu i w ramach BBWR. — punkt

oparcia i cichej przystani dla wszelkich mo-

źliwych „czwartycn brygad” w Polsce".

ra-

Niepokój sprzymierzeńców

O ile na lewicy ten „kus nalewo”

budzi zachwyt, © tyle prawica zdra-

dza coraz większy niepokój.

Najwyraźniej przebua ten niepo-

kój w artykuiach „Czasu”, ale i

„Kurjer kolski” zaczyna nastrajać

się na ton minorowy.

Podaje on obszerne strzeszczenie

głosów lewicy »anacyjnej, bo
„są one chasakterystyczne zarówno

dla pewnych nastrojów, jako też poglądów

i dążeń w łonie obozu rządzącego. Przeja-

wiają się tam ostatnio — jak na to zwró-

ciliśmy już uwagę dążności w kierunku roz-

DZIENNIK

„Robotnik* w dalszym ciągu zamieszcza

wrażenia swego korespondenta, p. W.

Czarneckiego, z Berezy Kartuskiej. lym ra-

zem jest to opis wizyty w samym centrum |

państwowej, p. Jana Greiinera, komendanta

obozu. 5

Oto opis wizyty: i

Powiedziano mi, że komendant obozu

urzęduje w budynku, położonym na prze- |

ciwległej stronie szosy; jest to dawne kasy-,

no wojskowe, niewielki czerwony iożekz!

otoczony parkiem. Dziś mieści się tam!

„kancelarja“ obozu i miejscowy urząd Przy-|

sposobienia Wojskowego. Tak przynajmniej '

głosi przybita obok bramy tabliczka.

Świeży napis cstrzeba przed wejściem: 
szerzenia oparcia, czy też podstaw obozu o

tront robotniczy „.  włościański.  Najnie-

wątpliwiej dążenia zmierzające do przegru-

rolnej.w Polsce pozo-

stają w związku : temi poglądami, które,

jak doniosła oneśgćaj jedna z agencyj wy-

rażałyby się nawet w projekcie utworzenia

z majątków, przejętych przez Skarb Pań-

stwa z tytułu zaległych podatków, gospo-

powania własności

darstw uprawianych

nym na wzór sow.eckich kołchozów*.

W związku z temi dążeniami, które wy-

ładowują się obecnie głównie w kierunku

stania „frontem do drobnego rolnika”,

aktualną staje się oczywiście dyskusja nad

reorganizacją obozu BBWR. Nawiązując

właśnie do artykułów, reprezentujących le-

we skrzydło obozu rządzącego, „Czas”, wy-

powiada się przeciw systemowi monopar-

tyjnemu i uważając że zgrupowanie w Blo-

ku zespołów reprezentujących różne organy

interesy ma "pierwszorzędne znaczenie.

Blok — zdaniem .Czasu* — powinien u-

trzymać swój dotychczasowy charakter or-

ganizacji wachlarzowej, w której wszystkie

bez wyjątku odłamy i kierunki społeczne

są reprezentowane Organizowanie zaś ru-

chów masowych uważa pismo to za niebez-

pieczne.'

Lamanie prawa.

Po wielu latach ścisłej i serdecz-

nej „współpracy” z obozem sanacji

„moralnej', krakowski „Czas* za-

czyna robić delikatną „opozycię”.

Niedawno oburzał się z powodu

obozów izolacyjnych, dziś

zabolało go łamanie prawa.

Szkoda, że <zyni to tak późno,

ale w każdym razie pisze organ

konserwatystów tak:
„Szacunek dla prawa, wiara w normy

prawne, zanikają we wszystkich dziedzi-

nach“,

Prawo międzynarodowe, prawo

polityczne, prawo cywilne—wszyst- ;

ko to przestaje obowiązywać. а-

miast prawa karnego mamy — zda-

niem „Czasu” — teror.
„Do kosza wszelkie neminem captiva-

bimus. Do lamusa z przesądami o humani-

taryzmie, o szanowaniu godności ludzkiej,

o wychowawczym systemie karnym. Poję-

systemem kolektyw-

raptem '

„Wstęp surowo zbroniony”.
! Dom sprawia wraženie zupelnie nieza-

"mieszkalego. Korytarze są puste, pokoje—

zdaje się — tak samo. Po jednej stronie

sieni mieści się centrala teleioniczna, po

Policjant wskazuje mi drogę, więc idę.

Pokój, w którym vrzęduje komendant obo-

zu, znajduje się na pierwszem piętrze.

Przed drzwiami niema wartownika, pu-

kam, wchodzę. W pokoju są trzy osoby.

Za dużem biurkiem siedzi tęgi, mniejwięcej

czterdziestoletni mężczyzna 0 szerokiej,

pełnej twarzy, na której wciąż gości u-

śmiech. Ubrany jest w mundur podinspek-
tora policji, po przeciwległej stronie biur-

ka siedzi nieco młodszy pan w cywilnem

ubraniu, o mocno świdrujących oczach, Ja-

kiś trzeci pan siedzi opodal.
— Czy mogę mówić z

!

ł

!

"drugiej rezyduje p. Greiiner. |.

i

inspektorem

Pan w policyjnym mundurze unosi się

zlekka nad biurkiem i przypatruje mi się

badawczo.
— Pan z Warszawy?

— Tak, jestem dziennikarzem z...

— To my tu La pana czekamy — mó-
wi podinspektor -- ja już poleciłem, żeby

pana do nas zaproszono.
Na moją uwagę, wyrażającą zdziwienie,

obozu izolacyjnego u podinspektora policji

Korespondent udał się do niego, aby :

uzyskać zezwolenie na zwiedzenie obozu. |

| więźniów, a pozatem chciałbym dostać od-

Grefinerem? — zwracam się do obecnych. :

 skąd nagle stałem się przedmiotem takiej

ITT IINOT TT SIM НЕНЕа |-

Nie będzie sesji
Prasa sanaryjna zaprzecza in-

formacjom, pocodzącym zresztą ze
źródeł  sanacyjnych, jakoby we
wrześniu miała być zwołana mad-
zwyczajna sesja Sejmu i Senaiu dla
uchwalenia konstytucji.

 Adamowicze
POZNAŃ, Pat. Dziś wieczorem

przylecieli do Poznania z Inowro-
sławia samolotem wojskowym bra-
cia Adamowicze. Witano ich owa:-
cyjnie, a aeroklub na Ławicy podej-

| СЕНО zat awjonefak V омт—
INOWROCŁAW. (Pat), Dziś o

WILEŃSKI

Jak jest w Berezie Kartuskiej.
U komendanta obozu.

jest

odpo-

troskliwości, skąd wogóle wiadoma

moja obecność w Berezie, dostaję

wiedź:

— Już my wiemy.
Rozmówca mój jest inspektorem Greiine-

rem.
Wyjaśniam cel swego przybycia, Mó-

wię, iż proszę o pozwolenie zwiedzenia o-

bozu, chcę przyjrzeć się warunkom pracy

powiedź na trzy pytania:

1) jaki regulamin obowiązuje więźniów;

2) jakie otrzymują pożywienie;

3) czy przed rozpoczęciem przymuso-

wych robót więźniowie są badani przez le-

karza.
Inspektor milczy chwilę i odpowiada z

uśmiechem:

— Ja panu pozwolenia na zwiedzenie
obozu nie dam i odpowiedzi na te pytania

również nie udzielę. Ale dam panu radę:

riech się pan zwróci z tem do pana woje-

wody Kostka-Biernackiego.
W tem miejscu ja się uśmiecham.

— Przypuszczałem — mówi inspektor

— że pan z tego rie skorzysta.
Usiłuję przekonać p. Greiinera, że u-

dzielenie zezwolenia na zwiedzenie obozu

powinno leżeć nawet w jego interesie,

gdyż jeśli nic złego nie dzieje się więźniom,
"lepiej poinformować społeczeństwo o tem,

jaki los spotyka więźniów. Oczywiście mo-

'je usiłowania nie odnoszą skutku,

W pewnym momencie do pokoju wcho-

dzi przodownik policji i chce coś zameldo-

wać. Inspektor przerywa mu:

—Nie znalazł pan pana redaktora, a

"tymczasem on tu sam się zjawił.
Policjant tłumaczy się.

Inspektor Greiner wciąż się uśmiecha,

jest wesoły i dowcipny. W pewnym mo-

mencie, gdy mowa jest o wyżywieniu więź-

niów, powiada z uśmiechem:
— Na śniadanie dostają czekoladę i bu-

łeczki...
W „sztabie* obozu izolacyjnego dla

więźniów politycznych, zesłanych admini-

stracyjnie, bez sądu, na roboty w błotach

poleskich, panuje wesoły nastrój...

nadzwyczajnej.
A więc nie będzie. Przy okazji

warto przypomnieć, że po zamiknię::

ciu ostatniej sesji zwyczajnej zapo
wiadamo zwołanie nadzwyczajnej se-
sji w ciągu lata. i

 

w Poznaniu.
mował ich lampką wina, poczem
pojechali do hotelu Bazaru. Wraz
z lotnikami przyjechała żona Ada
mowicza.

 

zdobył Witkow-Pierwszą nagrodę

cie winy, sprawcy, odpowiedzialności, to był się w Inowrocławiu zlot świaź-| ski z Łodzi na RWD—5.

wszystko, co się wydawało murowane (za | dzisty awionetek. Udział bierze 13 Maszyna piłotowaną przez Sie-

nieumiejętność zdefinjowania tych  termi-| awjonetek z aeroklubów poznańskie dleckiego z aeroklubu gdańskieżo

nów dotąd dostaje się pałkę na egzaminach|ś9, warszawskiego, krakowskiego| zaginęła i dotychczas jej

uniwersyteckich) — to są wszystko prze-| |wowskiego, gdańskiego i łódzkiego ziono. :

žytki. Powracamy do pojęcia kary modo

antiguo — kara jest po to, by zlamač, nie

segreguje się winowajców, odpowiedzialność

jest zbiorowa, racja stanu, interes państwa

usprawiedliwiają wszystko, bicie w mordę

zastępuje stęchły, urchaiczny, masoński hu-

manitaryzm”, |

Wprawdzie myli się „Czas” sta-

rając się połączyć humanitaryzm z

masonerją (znamy w Europie nader

krwawe dyktatury masońskie), ale

faktem jest, że
„Prawo upada. Na jak długo? Czy na-

stąpi otrzeźwienie? Czy ludzkość sobie

znowu przypomni dobrodziejstwa wolności

osobistej, śwarancyj prawnych, powrotu do

państwa prawnego ?'. >

Z pewnościa przypomni, bo stan

bezprawia wiecznie trwać nie może,

ale szacunku dłą prawa nie nauczą

nigdy ci, co prawo sami łamią,

  

asiBT

Agdyby takzrobili
to Polacy?...

Korespondent „Kurjera Lwow-
skiego” donosi ze Złoczowa:

Przed kilku dniami wynajął eme-

rytowany st. sierż, W.P. lokal ży-

dowski pod sklep za czynszem 35 zł.

miesięcznie, płacąc z góry, Dowie-

dziawszy się o powyższem miejsco-

wy kahał wezwał do siebie byłego

właściciela sklepu żyda Samuela

Pessla, grożąc mu karą wyklucze-

nia ze związku „pobożnych” w ra-

zie niezerwania umowy. Kahał prze-

znączył nawet na ten cel 500 zł., ty-

tułem odstępnego dla Szydłowskie-

go, za unieważnienie umowy kupna

—sprzedaży. Tymczasem p. Szy-

dłowski nie skorzystał z. propozycji,

skutkiem czego p. Pessel został po-

 

| tępiony przez Ikahat, który „rzucił

nań klątwę...
Tyle nasz korespondent i tóby

wystarczyło — gdyby nie fakt, że

tego rodzaju walka z kupiectwem

chrześcijańskiem nie jest ziawiskiem
odosobnionem i że w sprawę wdała

się nie jakaś żydowska organizacja

| gospodarcza, ate kahał.

nie odnale-

Judofobja w Ameryce.
„ „Moment“ (nr. 157) podaie wy-
„wiad swego przedstawiciela z S.Sin |
golem, redaktorem żargonówki „Der
„Log“ (Nowy York), bawiącym w
, Warszawie, Wywiad dotyczył śłów-
nie sytuacji żydowskiej w Stanach
Zjednoczonych A. P.

u — Przy żadnym dotychczasowym pre-

zydencie żydzi nie odgrywali takiej wpły-

wowej roli, jak obecnie”.

Ministrem skarbu jest Henry Mor
gentau, inicjatcrem najważniejszych

ustaw jest Feliks Frankfurter, głów-
nym doradcą w_ ministerjum pracy
jest polski żyd, Wisznicki, doradcą
finansowym prezydenta do ostatnich
czasów był James Warburg (wyco-
fał się, bo zasadniczo  poróżnił się
ostatnio w poglądach): 5

„ — АтшегуКийзсу judofobi wykorzy-

stują te nazwiska zydowskie w swojej pro-

pagandzie, Służą one jako „dowód”, że ży-

dzi zawładnęli władzą”.

Poczynania rządu w zakresie go-

spodarczym nie dały dotąd wyników
ceny  podskozzyły, ale spożycie

zmniejszyło się: 3
„ — Podwyższone ceny zmniejszyły spo

życie, a to nie jest dobre dla żyda, w któ-
rego rękach ześrodkowany jest głównie

drobny handel w Ameryce. Nowy rząd na „Moment“ (nr. 157) w depeszy

ż. a. t z Berlina podaje sprawozda-

„nie z sytuacji zydowskiej w Niem-

"czech po ostatnich wydarzeniach,

„Po objeździe Rzeszy przez specjal-

, mych wysłanrików _ żydowskich

stwierdzili oni, że
„nigdzie nie nastąpiło ani jedno wystą-

„pienie przeciwko žydom“

i Skrajne koła niemieckie
„zamierzały zorganizować szeroko za-

krojony napad na żydów w celu skompro-

mitowania rządu, który w obecnej sytuacji

byłby zmuszony bronić żydów i w ten spo-

sób „zblazowałby się”, jako rząd pro-ży-  , dowski”,

polu ekonomicznem dał i daje wciąż sporo

nadziei, ale wynikow istotnych -— mało”.

Judotobja w Ameryce istnieje. W
dziedzinie politycznej nie jest nie-

bezpieczna. Caty ustrój jest oparty

na wyborach d» różnych instytucyj,
każdy przeto jest zainteresowany w

głosacn żydowskich:
„ — Znacznie poważniejsza jest judo-

fobja gospodarcza. która jest jak rak, ze-

wnętrznie go nie. dostrzega się, ale we-

wnątrz, w ciele — 1uina. W dużych bankach

nie spotkacie ani jednego pracownika, W

trustach telefonów i elektryczności, które

zatrudniają olbrzymią liczbę robotników i

rracownic, nie znajdziecie żadnego żyda.

Żyd—inżynier, bąd: architekt — nie może

znaleźć zajęcia w. takich przedsiębior-

stwach, chyba, że est synem maljonera, ma-

jącego duże stosunki w kołach przemysło-

wych”

Ostatnio sp.tęgowała się propa-
ganda pisemna przeciw żydom:

„ — W biuraci. i na kolejach miejskich

można znaleźć pizze i hektogratowane о-

dezwy z najdzikszomi zarzutami i oskarże-

niami przecw żydcm oraz ostrzeżeniami A-

merykanów, aby unikali styczności z żyda-

mi. Ostatnio zwiększyła się liczba wydaw-

mictw specjalnie poświęconych  propagan-

dze przeciw żydom”,

ŻYDZI W NIEMCZECH.
W celu przeciwdziałania
„Reichswehra i Stahlhelm w różnych

zagrożonych miejscach wystawiły straże,

aby przeszkodzić możliwym  napadom na

żydów. Taka straż była m. in. wystawiona

w okolicy Grenadierstr, (dzielnica żydow-

ska w Berlinie, przyp.)

ы Nastrój mas jest przeciwżydow-
1:

„Tem ma tłumaczyć się wybitnie prze-

ciwżydowska mowa, którą gen. Goering

wypowiedział zeszłego tygodnia na zgroma-

dzeniu, a która miała wykazać, że rząd nie

zamierza bynajmniej złagodzić swego kie-

runku przeciwžydowskiego“.

Szturmėwki nie będą nadal „u-

ZESŁANIEC Z WOJ. LUBEL-
SKIEGO.

W dn. 9 bm. doręczono znanemu
w powiatach zamojskim, tomaszow-
skim, i biłgorajskim  działaczowi
Stronnictwa Narodowego, p. Kole-
sie postanowienie o skazaniu go na
wywiezienie do obozu izolacyjnego
w Berezie Kartuskiej,

P. Kolesa, całop i mieszkaniec
Komarowa w pow. tomaszowskim
był niestrudzonym działaczem naro-
dowym w swej bliskiej i dalszej oko-
licy i przyczynił się do poważnego
rozwoju Stronnictwa Narodowego
na tym terenie, tąk bardzo zradyka-
lizowanym,

Został on aresztowany w kilka
dni po zamachu na min, Pierackiego
i przebywał w więzieniu.

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE
I ODZIEŻ DLA IZOLOWANYCH,

, Paczki żywnościowe oraz zawie-
rające ubrania oraz listy mogą być
wysyłane do osób skazanych na po-
byt w miejscu odosobnienia w Bere-
zie Kartuskiej,

Paczki te można wysyłać pocztą

podając imię i nazwisko adresata
„oraz adres osobny wysyłającej.

„Paczki te po dokonaniu czynno-
ści przewidzianych regulaminem
wewnętrznym raiiejsca odosobnienia,
będą doręczone adresatom.

pod adresem obozu izolacyjnego, |.
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©ddział: Gdynia, św. Jańska 10.

Pierwsze powództwo
e uchylenie klauzuli złota.
Nowo wydane Rozporządzenie

Prezydenta R. P.,uchylające klauzu-
lę złotą przy zobowiązaniach dola-
rowych stanie się podstawą licznych
procesów cywi!nych. Wynikła kwe-
stja, czy z dobrodziejstwa tego sko-
rzystają dłużnicy, przeciwko którym
zapadły już wyroki, jednakże nie-
prawomocne, zarachowujące kurs
dolara przed dewaluacją.

Do Wydziału Handlowego Sądu
Okręgowego w Warszawie wpłynęło
pierwsze powództwo oparte na de-
krecie  dolarowym. Pełnomocnik
dłużników Banku Amerykańskiego,
adw. Chmurski, wystąpił o uchyle-
nie klauzuli złolej w stosunku do Doręczenie tych przesyłek zależ-

ne będzie m. in od zachowania się)
adresatów w miejscu odosobnienia.

Wejście Sowietów
BERLIN. (Pat). Genewski kores-

„pondent niemieckiego biura infor:
mącyjnego donosi, że wedle niepo-
twierdzonej narazie pogłoski Sowie-
ty zamierzają złożyć oficjalny wnio-
sek o przyjęcie do Ligi Narodów już
za dwa tygodnie, Litwinow podczas
„ostatniej, swej bytności w Genewie
miiał omówić w sekretarjacie szcze-
oAa Sowietów do Li-
"gi jak i wysokość przypadającej
ZERR dna 260 s

WIEDEŃ, (Pat). Kanclerz Dollfuss
„zamierza odwiedzić premjera Musso
liniego w. Riccione z końcem. bieżą-
cego miesiąca, Na zaproszenie mał-
żonki Miussoliniego wyjechałą wczo-
naj do Riccione pani Dollfussowa z

WIEDEŃ. (Pat), Ubiegłej noc
kilku dzielnicach Oda ponad)
|dopływ prądu W związku z tem
krążyły pogłoski, że zrobili to socjal.
demokraci, Mówiono też o wkrocze-|
niu do Austrji partyzantów socjal-
demokratycznych. Pogłoski te oka-!
zały się fałszywe.  Elektrównia
stwierdziła, że pod Grazem wysa-
dzono- w powietrze maszt elektrycz-

Pedpalacz lasów. |
- BERLIN. (Pat), W, miejscowości*

Forst na Łużycach Dolnych areszto-
wano mężczyznę, podejrzanego a
wzniecienie dotychczas trwających
pożarów lasów, które już dotąd

drzewostanu. Według  protokutu
policyjnego aresztowany miał о-'
świadczyć, że widok palącego się
(lasu sprawiał mu szczególną radość.

tologiczną, Pożar, jak wiadomo,
trwa od tygodnia i mimo olbrzymich
wysiłków: straży i ludności nie został
dotychczas ugaszony.

ZZ ——ss

Rozpowszechniaįcie
bony jałmużnicze „Caritasu”.

Wybite szyby
„Wiadomosci Literackich”.

WI lokalu redakcji i administracji
„Wiadomości Literackich w War-
szawie niewykryci sprawcy wybili
wszystkie szyby O wypadku zawia-
domiono policję która wszczęła do-
chodzenie, 1 į WN EM

& KR
Troja

Z Głębokiego donoszą, że wielką
sensację wywołał w tutejszych oko-
licach- fakt urodzenia dnia 9 b. m.
przez mieszkarkę wsi Łoza gm.

 
 

Prawnione“ do zbierania składek
pieniężnych ; w ten sposób „legal-
nie'* wymuszania ich od żydów. Ale
bojkot nadal trwa:

„Nie są przedsięwzięte żadne kroki,

aby przerwać bojkot przeciwżydowski Na-
ganka bojkotowa jest prowadzona tak, jak

przedtem. Jest ona rozwijana różny
sposób, jak równieżw prasie”, 

Akty sabotażu w E

zniszczyły przeszło 3.000 morgów.

| bezpieczenia

Żapewno chodzi tu o jednostkę pa- |.

zobowiązań wekslowych, opiewają-
cych na 20,000 dolarów w złocie,

SRECIEOEFROAR TZS RZUTOTG. KTORYRYTZOPCZKCYAOWEOTAKZOWIYCBCSĆA

do Ligi Narodów.
PARYŻ. (Pat), Genewski kores-

pondent agencji Havasa donosi, że
półoficialne rozmowy w sprawie
przyjęcia ZSRR. do Ligi są już dale-
ko posunięte, Wejście Sowietów do
Ligi nastąpi prawdopodobnie na
nadzwyczajnej sesji, która rozpocz-
nie się 10/9, .Jednakże w kołach
oficjalnych Ligi Narodów stwierdza-
ją, że nic dotychczas nie wiadomo,
kiedy ZSRR. oficjalnie wystąpi z
propozycją przyjęcia.

Dollfuss u Mussoliniego.
dwojgiem dzieci Zamieszkała ona w
willi Mussoliniego. Prasa wiedeńska
podkreśla serdeczne stosunki panu-
jące między Mussolinim a kancle-
rzem: Dollfusser:.

nych przewodów, wskutek czego
Graz i część Wiednia pozbawione
były przez pół godziny światła
elektrycznego. Władze podejrzewają
o te sprawy narodowych socjalistów.
Wczoraj w Grazu podłożono pod
kilka skrzynek pocztowych równo-
cześnie petardy. Jeden listonosz,
wyimujący listy ze skrzynki, został
ciężko ranny,

Zaginiony młody
żeglarz.

Wi dniu 1 lipca br. zaginął 17-let-
ni uczeń gimnazjalny Mieczysław
Rosada z Poznania, W. dniu tym po
południu na Helu podczas burzy
groziło łodzi jego zerwanie z kotwi-
cy. Przypuszcza się, że w celu za-

swej łodzi Rosada
wskoczył na nią i został przez wi-
churę porwany na pełne morze, Nie

było bezpośredniego świadka zaj-
ścia, co utrudnia znacznie prowa-
dzenie poszukrwań. Łódź znalazł
jeden z rybaków na morzu w pobli-

„żu Gdańska. Na maszcie przypięte
były fińskim nożem spodnie młode-
go żeglarza, co w mowie sygnałów
„marynarskich znaczyło, że jadący
wzywa pomocy. Przy bardzo solid-
nie zbudowanej łodzi, naogół nie
wykazującej uszkodzeń, brak było
steru i koła ratunkowego,

Wszelkie poszukiwania zaginio-
nego żeglarza nie dały wyniku. Sta-
'cje morskie w Gdańsku i Oksywiu
podają co godz'nę wiadomość o za-
ginięciu Mieczysława Rosady, ..

AJU.
czki.
prozorockiej, Ignacionkową,
Jaczków: 2 synówi córki.

Zarówno matka jak i niemowlęta
cieszą jaknailepszem zdrowiem,

Podpalaczka.
IW folwarku Borek, koło Glębo-

ikiego, Luta Surowiec podpaliła sło-
mę leżącą kołu stodoły Hieronima
Cuśki, usiłując spowodować pożar.
Ogień ugasił przechodzący żołnierz
KOP-u.

Przestępczynię zatrzymano i od-
dano do dyspozycji władz prokura-

  

tro-

"torskich.  
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do. burty kajaka ostatnie ćwieki,

Mędzynarodowe regaty wioślar.
skie w Trokach dały nam trochę za-
dowolenia moralnego.

Światek spo:towy cieszył się, że
osady niemieck:e poprzegrywały, że
polscy wioślarze byli lepsi. i

Na podstawie suchych wyników
malowano obraz, który rzeczywiście
wypadł wspanisle. Pierwszemyuen-,
tuzjazmowi ulegli wszyscy, ba nawet
cała prasa z zachwytem podała wia-
domość o porażce wioślarzy niemiec
kich, ale potem przyszedł okres za-
stanowienia.

Zaczęliśmy rozważać ; dyskuto-
wać.

(Okazało się, że Niemcy nie przy-
słali do nas śwoich najsilniejszych
wioślarzy, że

zlekceważyli

walkę. Z Królewca wyrwało się do

Polski 5 uczniów, którzy po pięknej

a nadzwyczaj ambitnej walce prze-
śrali z uczniami Grodna,

Ryga przysłała beznadziejnie sła-

bą osadę z Ruder Clubu, a akademi-

cy z U, S. mimo, że byli zgłoszeni i

że przyjechali z zamiarem startu, w

ostatniej chwili

przestraszyli się,

że zostaną daleko w tyle i wycołali

się. Fakt ten podajemy bez komen-

tarzy. Jest on aż nadto wymowny,

by dodawać do niego swoje uwagi.

Wszystko to mówi z jednej stro
ny o lekceważeriu, a z drugiej o pod

niesienie się poziomu wioślarskiego

Wilna.
Przyjazd słabych osad zagranicz-

nych pozwalał organizatorom regaty

trockie określić mianem regat

międzynarodowych. |
"Z punktu widzenia formalnego

wszystko jest w jak największym po

rządku, ale w p-zyszłości trzeba sta-

rać się, by do Wiilna mogły poprzy-
jeżdżać nieco silniejsze, a i odważ-

niejsze osady, które nie będą się

lękać stanąć na start. Trzeba zaw-
czasu uzgodnić terminy regat, Prze-
prowadzić koniecznie potrzebną ko-
respondencię, a niewątpliwie wyniki
regat będą całkiem inne niż w tym
roku.

Pisząc o stosunkach międzyna-

rodowych w sporcie wioślarskim

|= -_wielkie ubolewanie,

iš puhar ofiarowany przez Polski

Akademicki Związek ZbliżeniaMię-

dzynarodowego „Liga“ zwycięskiej

osadzie akademickiej nie cieszy się
powodzeniem.

r.  W roku ubiegłym po mało - war-
tościowej walce puhar zdobyty zo-

stał przez A.Z/S. wileński, który bez

trudu pokonał osadę U. S. z Rygi.

W tym zaś roku nagroda przeszła

walkowerem w ponowne posiadanie

akademików wileńskich. :

Wartość tej nagrody pod wzglę-,

dem sportowym jest minimalna, a

przecież można byłoby obudzić nie-

co większe zainteresowanie w tej

„dziedzinie,
Z wielką przyjemnością słuchało

się pełnych zachwytu słów, prezesa|

Polskiego Związku Towarzystw Wio

ślarskich, który rok rocznie przyjeż-

dża do Trok.
Robimy postęp nietylko sportowy

ale i organizacyjny. Oto jest już na

wykończeniu

wspaniałe trybuny,

z których roztacza się przepiękny
widok na cały tor regatowy. Wybu-
dowanie trybur ma kolosalne zna-
czenie propagandowe.

nabiera

„Cza

Spracowane ręce Adasia wbijały

Za kiłka dni farba biało-czerwo=-|
na wyschnie już zupełnie, a kajak -
cacko będzie już gotowy do drogi.

Od kilku bowiem lat kajak byt!
marzeniem Adasia, aż wreszcie uda- |
io się sklecić drewniane pudełko.
| Kajak wyglądał rzeczywiście bar
dzo pięknie, Miał eleganckie linie,
które nadawały mu wygląd smukłe-|

jo cygara. i
Za kilka dni odbędzie się pierw-|

za próba łodzi Zostanie ona spu-,
czona na wodę, a złotowłosa Hela
da mu imię... ..nazywac się będzie:

Dlaczego „Czaruś'”?

Może dlatego, że słowo to w swo
brzmieniu posiadało dużo senty-

entu i piękna a może dlatego, że
dziecinnych latach Adaś miał przy
ciółkę, która nazywała go Czaru-
jem, ą z którą często bawił się nad

 

(Fragment owalą:

jeszcze podziału pracy.
członkowie są przeładowani pracą. |
na czem cierpi przecież wykonanie.

Poważniejszych zastrzeżeń w tej
dziedzinie. nie mamy. |

Maią uwagę warto zrobić co do“
strony technicznej przeprowadzenia|

DZIENNIK WILEŃSKI

PO REGATACH W TROKACH.
Uważamy, ze trzeba koniecznie

zminiejszyć przerwy między biegami,
a biegi, które o.dlbywają się walkowe
rami nudnem; przenieść ma sobotą
albo na niedzielę rano.

W; ten sposób zwiększy się odra-

Niektórzy regat, a więc co do samych biegów. zu zaciekawienie prośramem, który,
/ powinien być wniejętnie ułożony.

Копесгпа również rzeczą jest
:prawa nabycia motorówki, bez któ-
rej trudno przeprowadzać sprawnie

biegi, a i dla celów: bezpieczeństwa
też jest ona konieczną.

Przejdźmy teraz do klubów wioś-
| larskich,

Niech pierwszy głos mają akade-
micy. Zdobyli przecież oni z wileń-
skich klubów najwięcej punktów.

|! A.Z.S. sukces swój zawdzięcza w
pierwszym rzędzie Kepplowi, który

 

Wilnianie przegrali we Lwowie
59:

We Lwowie rozegrany został
międzymiastowy mecz lekkoatle-
tyczny Lwów — Wiilno, zakończony
zwycięstwem Lwowa w stosunku
64:59 punktów. Mecz rozegrano w
fatalnych warunkach atmosferycz-
nych podczas ulewnego deszczu.
Wyniki są następujące:

Bieg na 110 m. przez płotki —
pierwsze miejsce zajął lwowianin
Hastel w czasie 15,9 sek., przed
Wieczorkiem z Wilna,

Bieg na 100 m. 1) Iwowianin Łań-
cucki 11,1 sek. 2) Żardzin z Wilna
11,1 sek.

Bieg na 800 m. wyśrał wilnianin
Żylewicz w czasie 2 min, 2,6 sek.,
2) Jasiński ze Lwowa.
W skoku o tyczce pierwszy był

Morończyk ze Lwowa 350 cm,, 2)
Wieczorek z Wilna 320 cm.

, _ W.rzucie kułą pierwszy Fiedoruk
z Wilna 13 m. 92 cm., 2-g; był rów-
nież wilnianin Z:eniewicz 13 m.9 cm.

MW biegu na 400 m.'1) Iwowianin
Sliwak 52,6 sek. 2) Żyliński z Wilna
54 sek.

IW skoku wzwyż 1) Niemiec ze
Lwowa 182,5 cm., 2) lwowianin Gór-

64.
niak.

W. skoku wdal 1) Morończyk 669
cm., 2) wilnianin Żardzin 657 cm.

W. rzucie dyskiem 1) Fiedoruk z
Wilna 39 m. 59 cm.,, 2) Zieniewicz z
Wilna 36,65 m

Bieg na 3.000 m. 1) Sawaryn w
czasie 9 min, 25,4 sek., 2) Żylewicz
z Wilna 9 min 27,4 sek.

Rzut oszczepem 1) Sliwak 48 m.
28 cm., 2) Fiedoruk 47 m. 57 cm.
W sztafecie szwedzkiej pierwsze

miejsce zajął zespół lwowski w cza-
sie 2 min, 7,5 sek., 2) drużyna wileń-
ska w czasie 2 min. 9,6 sek.

Nadzieje nasze zostały zawie-
dzione. Liczyliśmy że ze Lwowem
potrafimy wygrać.

Dziwi nas bardzo słaby wynik
Wieczorka, który dał się pokonać
nieznanemu Hastelowi i to w słabym
czasie 15,9 sek

Najiepiej stosunkowo wyszli: mio-
tacze. Wynik Fiedoruka w kuli jest
bardzo piękny

Przegrana ze Lwowem wyraźnie
nam mówi, że z lekkoatletyką wi-
leńską nie jest tak dobrze, jak się to
niektórym panom wydaje.

Niemcy — Polska 64: 35.
Lekkoatletyczny mecz kobiecy,

Niemcy — Polska, zakończył się
zwycięstwem Niemiec 64:35 pkt.

Walasiewiczówna udziału
brała z powodu chorej nogi.

Weissówna w. dysku zdobyła
pierwsze miejsce wynikiem 42.89.
Zwyciężyła również Kwaśniewska w
oszczepie 37.80.

Pozostałe pierwsze miejsca zaję-
ły Niemki,

nie

W. kuli padł nowy rekord świa-!
towy — 14.36. W) innych konkuren-
cjach: 100 mitr. — 11,9 sek., 80 mtr.
przez płotki 12,1 'sek., 200 mtr. —
25,4 sek., skok wzwyż 150 cnt., skok
wdal 561 cmtr., sztafeta 1) Niemcy
53,6, a o 30 mtr. 2) Polska,

Zapewne  Walasiewiczówna nie
zmieniłaby wyniku tego meczu, a
jedynie tylko uległy zmianie stosu-,
nek punktów,

Sensacyjne przegrane Ruchu.
Wi Wielkich Hajdukach odbył się

mecz piłkarski: o. mistrzostwo ligi
między Polonją z Warszawy a ślą-'
skimi Ruchem. Mecz zakończył się|
sensacyjnym zwycięstwem  Polonji.
nad niepokonarą dotychczas aruży-|
uą śląską w stosunku 2:1. do przerwy
2:0. Zwycięstwo drużyny warszaw*
skiej było zupełnie zasłużone. Polo-|
nja była bardziej zgrana i grała bar-,

dziej planowo, Stązacy nie mogąc so. ы
bie poradzić z przeciwnikiem, gral:
ostro a chwilami nawet brutalnie

Spotkanie zakończyło się skan-
dalem, gdyż ->ublicznošė w liczbie
4.000 osób wdarła się na boisko i
pobiła graczy Polonji. Sprawa ta
prawdopodobnie będzie miała dalsze
konsekwencje.

MENZEL WYGRAŁ Z CRAWFORDEM.
PRAGA. (Pat). W meczu tinało-

wym: o puhar Davisa w strefie euro:
pejskiej wygrała Australja, pokonu-

jąc Czechosłowację 3:2. Sensacją te-
go spotkania było pokonanie Craw-
forda przez Czecha Menzla.

Bratek | Popławski zwyciężają w Rydze.
IW odbywających się fu obecnie

zawodach tenisowych o mistrzostwo 6:1, 2:6 i 6:2, Para polska wyelimi- wreszcie
międzynarodowe

startują Bratek i Popławski. Dotych
czas Popławski pokonał Lapinga

6:0, 6:0, a Bratek pokonał Kornberga

6:1 i 6:0.

Piękny sukces drukarza.
' Wczorajszy mecz piłkarsk; o mi-
strzostwo okręgu wileńskiego  za-|
kończył się pięknym sukcesem

z karnego.
Sędziował p. Frank,

IW, 8 dniu wyścigów konnych na
Pośpieszce następujące wyniki:

bieg wojskowy naprzełaj o na-
środę 1 pułk, Szwoleżerów J. Pil-
sudskiego wygrał brawurowo rtm.
Nestorowicz na Wodzu.

W] gonitwie z płotkami zwycię-
żył również rtm, Nestorowicz na
Brance II, któr. przybiegła przed
Djonizosem i E:fem.

Wyścig o -nagrodę 700 zł. i hono-
rową Prezsa Pols. Zw. Jeździeckiego
płk. Z. Brochwicz-Lewińskiego za-
kończył się zwycięstwem. faworyta
zawodów wilnienina por. Bohdano-
wicza z 4 p. u., który jechał na
Równym.

Bieg główny o nagrodę byłego
| Ministra Rolnictwa i Ref. Rol. ro-
| sograł się między Gwidem, Glorią,
a Jataką. Zwyciężył Gwido — p.
Jędrzejewski, przed Jataką i Glorją.

 
Zostały już rozlosiwane grupy

"rozgrywek piłkarskich o wejście do
Ligi.
W niektórych okręgach mistrzo-

, wie zostali wyłonieni, a już w poło-
wie sierpnia rozpocznie się batalja,
która zakończy się gdzieś w listo-
padzie.

Najbardziej vas oczywiście inte-

najmniejszej wątpliwości,
strzem zostanie jednak zespół W, K
$., który w czasie rozgrywek miał

, kilka słabych dni, a nawet Makabi

| punktów na W. K. S.
Jaki jest poziom gry? Czy po-

siadamy szanse?
Kto w tym roku jest naigrožniej-

szym przeciwnikiem?
Pytania te są może nieco przed-

, wczesne, ale już możemy coś niecoś
| powiedzieć i dzisiaj.

Oczywiście, że najżroźniejszym 
Rozegrane w Poznaniu jubi-

'|euszowe mistrzostwa Polski panów
| pozostawiły szereg przykrych nie-|
|domówień, o których ostatecznie
postanowił głos decydujący. zab-ač
„Przegląd Spostowy”, który w Nr.
56 zamieszcza artykuł pod tytułem
„Kogo skrzywdził Kusociński wyco-
fując się ze startu w mistrzostwach

| Polski w Poznaniu”,
| Chodzi o rezvśnację ze startu Ku-
socińskiego, ktćry będąc w Pozna-

| niu nie chciał biegać, lecz wyjechał
w czasie zawodów do Gdyni.

Podajemy kilka ciekawych ustę-
e z artykułu podpisanego przez

'p. imż. Jerzego Grabowskiego.
| „Postępkiem swym  Kusociński
wyrządził krzywdę  przedewszyst-
kiem sobie, potem swemu klubowi,

or$vnizatorom, lekkiej
Łotwy i Polski nowała parę łotewską Ozol-Ceitera atletyce i całemu sportowi pol-

skiemu '
|  Kusociński wyrządził krzywdę
: sobie, bo po tekiem zachowaniu się
traci populąruość zyskuje miano

: EGOISTY,  cztowieka nieopanowa-
| nego nerwowo i niepoważneśo. Na-
| leży bowiem dobrze pamiętać, że

rności nie zdobywa się same-pi į ! popula:
karzy Drukarza. którzy pokenali 3:2 _W—$QQ©©9©000898998 ui tylko wynikami, że rekordowe
drużynę Ogniska.

Gra była interesująca i ciekawa,
prowadzona przy ambitnej walce
obu drużyn.

Do przerwy prowadziło Ognisko

rus“. |
wodą, puszczajac papieroweR

Dziś Adaś puszczana wodęwła-|
sną łódź, Jest młodym inżynierem.
Skończył politechnikę. Stał się pod
każdym względem samodzielnym,
ale wciąż pamięta jeszcze o tych
dawnych dniacu dziecinnych zabaw.
nad brzegiem jeziora.

Wówczas to powstała w nim ta
wielka miłość do wody, która za-
częła z biegiem czasu nabierać co-
raz więcej treści.

Za kilka dni pojedzie razem z
Helenką wzdłuż nieznanych brze-
gów rzek.

Zegarkiem stanie się słońce, Wy-
godnem łóżkiem stos pachnącego
siana, a śniadaria i obiady jeść bę-
dzie nie z talerzy, lecz z wielkich
liści,

„Czaruś* popłynie wytyczonym
na mapie szlakiem drożi wodnej.

Nareszcie będzie można zapom-
nieć o iudziach o wypadkach, o ca-

 

Zapisujcie się

du Klubów spariowych.
Sama organizacja regat

już pewnego szablonu, ale brak jest 2:1, mając jeduą bramkę strzeloną QQQ©©©©©6G©66566

tym świecie, g
Tam daleko w mieście jęczeć bę-

dą anteny, na b'urkach dzwonic tele.
! fony, ulicą płynąć będą tlumy,

Adaś uśmiechał się sam do siebie.
Lieszyi się, że to już za kilka dni
marzenią senne staną się rzeczywi-
stością |

Hanka w ostatnim liście pisała,
że postara się przyjechać punktual-
mie, że wszystko jest gotowe i że
wogóle ufą mu w zupełności.
Wolno zasychała farba. „Czaruś”

był już gotowy. Dostaż piękne opar-
cia i parę eleganckich wiosełek.

Szemrząca woda uśmiechała się
do niego ustam: rozkochanej kobie-
ty.

[Woda śmiałą się, to widocznie
wiatr ją tak dzisiaj rozweselił, ale
tam u samych zródeł rzek; powinna
ona być spokoina, jak sen zmęczo-
nego człowieka.

Kilkanaście dni i tyleż nocy bę-
dziemy żyli przyjaźnią wodą.

Słońce, woda, czerpane z wiej-
skich garnków kwartami mleko, pie-
czone kartofle, miły chłód nocy let-
niej, stada breęczących komarów

czasy prędzej czy później mijają i
wtedy właśnie przychodzi czas na
dyskontowanie tych wszystkich za-
let, które zwą się kulturalnem za-
chowaniem się i dżentelmenerją”.

resuje kwestja (Wilna. Nie ulega!
že mi-j

poszczyć się może zdobyciem dwóch;

Wczorajsze wyścigi konne.
Nagroda pieniężna wynosiła 3 tysią-

| ce złotych. :
| Bieg wojskowy o nagrodę szefa
| Dep. Kawalerji pik. J. Karcza wy-
grata Naulaka — por. Żelewski.

Bardzo pięknym biegiem był
wyścig ostatni o nagrodę prezesa
(Wil. Tow, Hod. Koni i Pop. Sportu
Konnego p. geu. M. Przewłockiego

Na metę wpadł pierwszy Ortel,
ale bez jeźdzce, bo p. Korytkowski
spadł w połowie trasy.

Ortel otrzymał liczne brawa, a
nagroda stała się własnością Pecha
— p. Rybicki.

Po wyścigach odbyło się rozda-
nie nagród dokonane przez pp. gen.
Przewłockiego, płk. Brochwicz-Le-
wińskiego, rad Glassa ipłk. Du-

' nin-Żuchowskiego.
| Następny dzień wyścigów 17-go
Носаоите: i

O wejšcie do Ligi
rywalem Wilna są starzy znajomi,

piłkarze Naprzodu, którzy po zdo-
byciu mistrzostwa Śląska grać bę-
dą odrazu w finale.

Pierwszym naszym przeciwni.

kiem będzie Brześć, a potem Biały-
stok. Po zdobyciu mistrzostwa kre-

| sów zakwalifikujemy się do półłini-

'szów, a potem już do walki osta-

tecznej.
Piłkarze W. K. S. mają nadzieję

dopiąć swego celu, ale mówiąc zu-

pełnie szczerze, zdaje się, że w tym

roku, mimo iż przeciwnicy są słabsi,
szanse nasze są mniejsze,

Oczywiście, że dużo zależy rów-
nież i w danymm wypadku od dozy
szczęścia.

Okres dzielący nas od pierw-
szych rozgrywek powinien być u-

miejętnie wyko:zystany przez pil-
karzy W. K. S. którzy muszą ko-
niecznie więcej rozegrywač powaž-
niejszych spotkan,

CO PISZĄ O J. KUSOCINSKIM,
Święta racja. Brawo panie inży-

nierze ). Grabowski!
Czytajmy dalej.

|  „Kusociński wyrządził krzywdę
organizatorom, bo wskutek  histerji
nie uświetnił swym startem  jubi-
leuszowych mistrzostw Polski i na-
raził ich na zarzut łałszywego rekla-
mowania zawoców.

Kusociński skrzywdził polską
lekkoatletykę, ko w sposób brutal-
ny i niegodny sztandarowego zawod
nika zlekceważył tytuł mistrza Pal-
ski .„Kusociński zachowaniem się
swem włożył do ręki broń jego
przeciwnikom którzy teraz żromkim
głosem mają prawo krzyczeć: pacz-
cie jakie są wartości wychowawcze
sportu zawodowego”.

Etyka sportu staje się u zawod-
ników pustym frazesem.
„Wi postępku Kusocińskiego poza

widzimy właśni: tę pokutuiącą psy-
chozę gwiazd”.

| wybryk Kusocińskiego, to możno
byłoby przebaczyć, ale wiemy
przecież, że zawodnik ten przekro-
czył już dawno granice przyzwoito-
ści džentelmenrkiej.

Ciekawi jesteśmy jak reagować
będzie Kusociński i czy się popra-
wi, a znakiem poprawy będzie po-
kora i wdzięczność za wykazanie

błędów += OBR! 
DALSZY TAG WIADOMOŚCI SPORTOWYCH NA STRONIE 4-EJ.

 

mgły unoszące się nad wodą, spoty-
kani rybacy i te miłe dla ucha kle-
koty zwiastunów wiosny,

|  Zachodzące słońce rodziło tę-
sknotę, a dusza Adasia pogrążała się
w: coraz głębszem marzeniu.

Zdala dochodziły odgłosy orkie-
stry grającej na werandzie wielkiej
cukierni. х ‚

Orkiestra (rala sentymentalne
tanga, a on, jak panna w pierwszą
noc balową, ulegał złudzeniu, że
świat należy tylko do niego, że on
jest wielkim księciem losu.

| Los Adasia był rzeczywiście wiel-
ki. Ludzie mówili, że się w czepku
urodził, a gdy pewneżo razu Hanka

| zapytała go niepostrzeżenie, czy
chciałby prócz pieniędzy mieć jesz-
cze dużo sławy,to Adasiowį zaiskrzy
ły się szczęściem oczy.

2 Ludzie szczęście mierzą zawsze
,pieniądzem, zapominając o innych
„wielkich rozkoszach życia, które
| nie mogą być kupione ani dyplomem
inżyniera, ani też tysiącem złotych.

„ Adas od swcich młodych lat ma-
„rzyl o karjerze marynarza, Czytał
moc książek, Ursiał napamięć wszyst

kie daty ; rekordy wielkich wyda-
rzeń sporotowo - żeglarskich, a w
czasie trwania wycieczki Alleina
Gerbaulta chodził jak nieprzytomny,
wczytując się w szczegóły bohater-
skiej wyprawy dzielnego francuza,

Niestety jednak Adaś pomimo
tego, że odziedzyczył po stryju wiel-
ki majątek, a po babce w spadku о-
trzymał kilkadziesiąt tysiący zło-
tych, nie mógł marzyć o karjerze
sportowej. Jego ułomna postać bu-
dziła litość.
W szkole nazywano go garbusem,

a na politechn'ce patrzono z ukosa,
gdy przeglądał pisma sportowe. Ko-
ledzy nie mogli zrozumieć, dlaczego
chodzi na wszystkie niemal inmpre-
zy sportowe, a najbliższe otoczenie
dla świętego spokoju pozwoliło Ada-
siowii zbudowat własnoręcznie ka-
jak.

Młody inżvnier nie lubił ludzi.
Uciekał zawsze od tłumu. Lękał się
zbieżowiska, Czuł, że ludzie go nie
rozumieją, a jedynie Hanka cieszyła '
się u niego pewnem zaufaniem.

Adaś pałał do niej może nieco
większą sympatją, niż przyjaźnią.

 

pewnemi objawami indywidualnemi|

Gdyby to był jeszcze pierwszy |.

staje się wielką nadzieją wioślarską
Wauina.  Keppci powinien jednak
mniej „łilozotować” a więcej korzy-

stać z doświadczenia, jeżeli nie swe.
go, to życzliwych koieżów. Warto

neppiem zaimieresować się, a może
byc z niego drugį Verey.

barazo pięknie szia czwórka A
Z. 5. wagi lekkiej, która zdobyła się
na wielki wysiiek sportowy, zwycię-

żając na samej mecie również silną

osadę W. K. S.
| Na tem kończy się przegląd A.
‚ 4. 5. Osady damskie są słabe. Zro-
' biono kilka błędów przy ustaleniu

| składu, Warto pomyśleć o narybku,
| zrywając z metodą szukania starych

świazd, które mają problematyczną
wartość.

który, mówiąc szczerze, nie wygrai

ani jednego biegu prócz walkowe-
rów ji jednego biegu wewnętrznego.

Wojskowi zawiedli, a mówiąc
ściśle, zawiodła siła fizyczna. Prze-
konaliśmy jeszcze raz, że w wioślar-
ce prócz siły fizycznej, trzeba mieć
jeszcze troszeczkę taktyki, jak i te-
chniki. W.K,S, powinien przeprowa-
dzić reorganizację sekcji wioślar-

skiej, zmniejszając system postępo-
wania,

Największym talentem wśród
wioślarzy wojskowych jest p. Plewa-
kowa—mistrzyni Polski, która jest

chlubą sportową Wilna,

a niewątpliwie za tydzień na rega-
tach związkowych w  Budgoszczy
zdobędzie jeszcze jeden wianek
laurowy ze wstęgami o barwach pań
stwowych. ‚

Starty P.K,S. nie przyniosły suk-
cesów. Fracę zawodową trudno po-
godzić ze sportem, a i wiek też tutaj
8 coś dopowiedzenia. Nie można
jednak zarzucić P.K.S., že mało tre-
nował. Przecież policja od wczesnej

«wiosny jeździła już po Wilji.
Co do Witkowskiego, to zdanie

jest ogólne, że do niego należy już
tylko przyszłość _ Nie wyklucza to

skich, zwłaszczą w biegach czwórek
(jeżeli dobierze się dobrą osadę).

Kilka słów zalu powiedzieć trze-
ba poa adresem najstarszego klubu
a mianowicie Wil. T. W., ktore nie
wystawiło ani jednej osady, zapomi-
nając zupełnie o istnieniu sportu,

Ciekaw; jesteśmy,  iak długo 0-
kres tego kryzysu sportowego po-
trwa w licznych szeregach członków
Wil T. W., którzy powmni jednak
poważnie zastanowić się nad iosem
swojej organizacji.

Na zakończenie

pochwała

należy się wiośiarzom Grodna, któ-
rzy wygral: w tym roku walkę o
hegemonję wioślarską na kresach.

„ Mieli oni kilka dobrze opanowanych
„technicznie osad, a pocieszającym
taktem jest to, że wśród wioślarzy
Grodna są młode siły.

| Wielką zasługą w powodzeniu
środnian jest praca trenera, Tuliszki,
z Poznania,

Mówiąc o trenerze trzeba ko-
niecznie rozwiązać jakoś tę sprawę
1 w Wilnie,

Wprost celem wioślarstwa wileń

 
wadzenia trenera, bez którego sport
wioślarski w Wilnie nie będzie mógł
liczyć na poważniejszy postęp. Bę-

| dziemy wiecznie głuchą prowincją.
wiecznie zacołanym sportowo mia-
stem, ›

Amibicją więc wioślarzy wileń-
skichpowinna być wytrwała praca
sportowa.

Jarwan. 
Hanka imponowała mu po pierwsze
tem, że byłą świetną sportsmenką.
Fotografje jej można było przecież
znaleść we wszystkich gazetach. Z
każdym rokiem nabierała coraz
większej populurności, rozwijał się
wspaniale jej talent sportowy, stawa
ła się sławną, a przyjaciel jej Adaś
zbierał skrzętnie wszystkie trofea
sportowe, wklejał do albomu foto-
grafje, prowadził Hanki dziennik
sportowy. '

Pojadą teraz razem na wycieczkę
sportową, a potem fotografje Hanki
razem z jej przyjacielem podróży u-
każą się w prasie. Adaś stanie się
znanym nietylko wśród swoich kole-
gów i dłużników z politechniki —
inżynierów, ale również wśród spor-
towców.

Tęsknota za sławą gnębiłą Ada-
sia. Nikomu oczywiście nie zwie-
rzał się z tem, ze on mały i to jesz*
cze ułomny człowieczek marzy o
sławie wielkich sportowców, którzy
dzisiaj są na ustach tłumu.

Jarwan.

Słabo wypadały regaty W. K, S.

jednak pewnych możliwości wioślar:

skiego powinna stać się sprawa spro.
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"KRONIKA.
Wizytacja pasterska w Nowej-Wiiejce.

[Wczoraj J. E. ks. Arcybiskup-
Metropolita dokonał w Nowej - Wi-'
lejce wizytacji pasierskiej. |

Arcypasterz przybył do mia-,
steczka w godzinach rannych, wita-,
my uroczyście przez władze i spole-
czeństwo u bramy triumfalnej, usta-

JAKA DZis BĘDZIE POGODA?
IW. zachodniej połowie kraju:

chmurno z rozpogodzeniamj w ciągu

dnia. Ciepło. Siabe wiatry miejsco-
we,

Wschodnia i południowo-wschod-

nia Polska: zachmurzenie jeszcze

duże, dalsza skłonność do burz i
przelotnych deszczów. Temperatura

mało zmieniona. Słabe wiatry z kie-

runków północnych.
DYŻURY APTEK:

Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki:

Šukė, Augustowskiego — ul. Kijowska

wionej na drodze, wiodącej do mia-
steczka. Następnie udał się do ko-
ścioła, gdzie po przemówieniach du-

chowieństwa, odprawił Mszę św.
żałobną za zniarłych paratjan, W
końcu udzielił kilkuset osobom Sa-
kramentu Bierzmowania,

wy. Posiedzenie to będzie poświę-
cone wyłącznie rozpatrzeniu podań
na przebudowę i remonty mieszkań,
Kredyty na wszystkie inne rodzaje
budownictwa zostały już całkowicie
wyczerpane,

Wobec ciężkich warunków finan-
sowania przebudowy mieszkań ama-
torów na pożyczki jest bardzo nie-
wielu, To też obecnie Komitet bę

wania nie więcej, niż 10 podań,

 

Zz DZIENNIK MIEFRSKI .

Widmo nowych redukcyj w magistracie.

 

Mimo przeprowadzenia w Żarzą-
dzie miejskim daleko idących re-
dukcyj personalnych, władze miej-
skie zamierzają ponownie przepro-
wadzić redukcję. W pierwszej kolej-

„ce zwalniani mają być wszyscy ci
* pracownicy, którzy poza pracą w

„chociażby nawet dorywcze.

Nawa ordynacja. podatkowa.
Wediug otrzymanych przez wileń-

skie organizacje gospodarcze infor-
macyj, władze skarbowe wykończają
obecnie szereg projektów . rozpo-
rządzeń do jednolitej ordynacji po-
datkowej.

Rozporządzenia wykonawcze о-
kreślą między 'nnemi tryb postępo-
wania przy odraczaniu płatności po-
datków bezpośrednich, rozkłądaniu
należności podatkowych na ratyi

wydane będą w sprawie postępowa
nia dowodowego przy wymiarze po-
datków. Niezwykle doniosłą inowa-
cją będzie wprowadzenie dochodzeń
podatkowych za pośrednictwem Są-
dów Grodzkich Zarówno urzędom
skarbowym jak i płatnikom przyzna-
ne będzie prawo zgłaszania wnio-
sków 0: zbadenie pod przysięgą
świadków na okoliczności obrotów
handlowych, dochodów i t. p.

t. p. Odrębne przepisy wykonaweze| TX e” .. )

«ПБ a OSKINSTE TASOASEIDEDO KOZAR TEACTS
lickiej. Zjazdy zwołane zostały w

dzie miał do rozpatrzenia i zaopinjo-| związku ze zmianą statutów. Odbyły
się one przy dość licznym udziale

Z MIASTA. delegatów od Stowarzyszeń z całej
— Fałszywe monety w obiegu archidiecezji wileńskiej.

Teatr i muzyka
— Miejski Tentr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim, Dziś o godz, 8 m. 30 wiecz.

„Zamknięte drzwi” z p. Z. Barwińską.

\ Jutro, „Musisz się ze mną ożenić".

Wczoraj o godz. 9 m. 30 rano w

skiej 18, zabity został Władysław
'Gryszkiewicz, .zam. przy ul, Ponar-
skiej 15.

Tło zabójstwa nosi charakter po-
rachunków osobistych.

Do Gryszkiewicza oddanych zo-

= Ze tydzień, bo już 22 lipca, na
stadjonie w Rydze spotkają się sobą
lekkoatleci trzech państw.

Na masztact. powiewać będą fla-
Ėė, a orkiestry odegrają hymny:
Łstonji, Polski i Łotwy.

Reprezentacje tych trzech zain-
teresowanych sportowo państw wal-
czyć będą o pierwszeństwo, a wy-

grać w tym roku będzie nadzwyczaj
trudno.

Przeszyty czterema kulami.
Zabójca zbiegł.

stało: szereż «trzałów rewolwero-
dziedzińcu potesji przy ul. Ponar-| wych, z których cztery były celne.

Ciężko zraniony Gryszkiewicz
zmarł przed przybyciem pogotowia
ratunikowego,

Za sprawcami zabójstwa, którzy
zdołali uciec, władze policyjne
wszczęły energiczny pościg.

SPORT
Przed trójmeczem Bałtyckim.

ku wdal. znowuż. powinni zwyciężyć
Estończycy, którzy posiadają aosko-
nałych, miodych zawodników.

rięknym niewątpliwie będzie po-
jedynek w kul. Spotkają się tutaj
tizej znani mio.acze: Widing (Esto-
njaj, Dimza (Łotwa) i Heljasz (Pol-
skaj. Mamy nadzieję, że zwycięży
rleljasz, ale tylso chyba w kuli, bo
w. dysku trudno będzie pokonać
ŚWidinga, który rzuca koło.4/ mtr,

Nr. 2 (telef 16-30, Frumkina — ul. Nie- | Ostatnio w Wil:sie ukazały się tałszy W. kolejności pierwsze obrado- ksi * 2 A

miecka Nr. 23 (teief. 3-29) i Rostowskie-| we 20 zł. oraz srebrne 5 i 2 zł, Prócz wa Saras Stówiszywzać Młodzie: = Tektr muzyczny wLutnia”, Dziś op. Pamiętamy bowiem doskonale, Niewątpliwie mecz trzech

go — ul. Kałwaryjska Nr. 31, Wysockie- „Paganini* z Janiną Kulczycką oraz Ra-| jak trudno było wygrać ostatni raz.| państw przyniesie niejeden rekord,
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-

kie na „rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

—Członkowie Krucjaty Eucha-
rystycznej ze Staro-Sielc w Wilnie,

Wczoraj bawiła w Wilnie pielgrzym-
ka członków Krucjaty Euchary-

stycznej ze Staio-Sielc. Pielgrzymka

specjalnie przybyła odbyć Kalwarję.|

Po obejściu dróżek Męki Pańskiej w

Kalwarji ,pątnicy udali się do Ostrej

Bramy na uroczyste nieszpory oraz

zwiedzali miasto.
Wieczorem pielgrzymka odjecha.

„u do Siaro - Siclc,
SPRAWY AD?“"NISTRACYJNE,
— Nowy starosta grodzki, kap.

Tadeusz Wielowieyski, obejmie u-
rzędowanie. w dniach najbliższych

P. Wielowieyski prezentował się już

wojewodzie.

— W walce ze śrubowaniem cen.

W] najbliższych dniach będzie prze-

prowadzona kontrola wszystkich
sklepów i piekarń w związku z ujaw.
niającą się tendencją do podwyższa-
nią cen artykułow spożywczych, a
szczególnie chleba i mąki, mimo iż

tego w obiegu znajduje się mnóstwo
drobniejszego bilonu tałszywego, a
zwłaszcza 20 įroszowego,

SPRAWY WOJSKOWE.
— Podatek wojskowy. Wydział

wojskowy zarządu miasta przystąpił
do wysyłania nakazów płatniczych
na podatek wojskowy za rok 1934.

Podatek wcjskowy płatny jest

przez mężczy:n zwolnionych od

służby wojskowej, zależnie od kate-
gorji. Zaliczens do kat. C.—placą

podatek w kwocie 20 zł.; do kat D.
—15 zł. i do kai, E—10 zł.

— Jazda na gapę. Wobec ujaw-
nienia, iž wieiu pasażerów jeździ

pociągami, zwłzszcza na linjach pod-
miejskich, bez biletów oraz bez-

prawnie korzysta z biletów ulgo-

wych, władze kolejowe wydały ostre

zarządzenie kontrolowania biletów

na wszystkich linjach podmiejskich.

Wczoraj już w pociągach pod-
miejskich była przeprowadzana
ścisła kontrola biletów.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— P.--ątek roku akademickiego.

SPRAWY KOLEJOWE. '

ży Polskiej Męskiej i Stowarzyszeń
Młodzieży Polskiej Żeńskiej, Oba te
zjazdy zostały połączone ; odbyły
się razem. W wyniku obrad przyjęto
statut, który, poza innemi zmianami
organizacyjnemi, ustala nową nazwę
dla tych stowarzyszeń, które będą
brzmieć: „Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży Żeńskiej” ; „Katolic-
kie Stowarzyszenie Młodzieży Mę-
skiej”.

Od godziny drugiej po poł. obra-.
dował zjazd delegatek Katolickich
Stowarzyszeń Polek, a wieczorem
zjazd Katolickich Stowarzyszeń
Mężczyzn, Oba zjazdy, podobnie
zresztą jak dwa poprzednie, przyjęły
Lowe statuty, Nazwy tych stowarzy-
szeń, według nowych

brzmią: „Katoli:kie Stowarzyszenie
Kobiet" i „Katolickie Stowarzysze-
nie Męžėw“.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Nadużywanie zasiłków

bezrobotnych. Wobec dość częstych
wypadków stwierdzania faktów, że
bezrobotni mimo otrzymanią doryw-
czej pracy, względnie rozpoczęcia

statutów

dzisławem Peterem.

Wycieczki i akademicy korzystają ze

specjalnych ulg biletowych.

— „Katia tancerka“ w „Lutni“, Przy-

gotowania do wystawienia najbliższej pre-

mjery operetki Gi'berta „Katia tancerka”

odbywają się codziennie pod reżyserją K.

Wyrwicz-Wichrowskiego.

| BA
| Polskie Radjo Wiino.

Poniedziałek, dnia 16-go lipca 1934 r.
6.30: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dz

poranny, Chwilka Pań domu. Rozmaitości,
Kom. met. 12.00:Hcjnal, Kom, met. Przegląd
prasy. 12,10: Muzyka lekka z Ciechocinka.
Dzien. południowy. 13.05: iMuzyka dawna
(płyty). Wiadomości eksportowe. Giełda
rolnicza. 16.00: Koncert. 17.00: Program dla
dzieci, 17.15: Rec. skrzypcowy. 17.40: Rec.
śpiewaczy. 18.00: „Kobieta na Węgrzech”
pog. 18.15: Koncert kameralny. 18.45: Po-
gadanka Br. Winawera, 19,15: Audycja żoł-
nierska. 19.40:Doucet ma płytach, Wiado-

„ mości sportowe, Wil. kom, sportowy. Myśli
wybrane. 20.02; „Bądźmy młodzi” — felj.
20.12: Muzyka lexka, ' Dzien. wieczorny.
Trąbka i capstrzyk z Gdyni; Codz, odc. pow.
21.12: Koncert popularny. 22.00: „W walce
ze szkodliwym mitem o poecie". 22.25: Mu-
zyka taneczna, Kom. met.

Wtorek, dnia 17 lipca 1934 r.

Przecież Polska wówczas wygrała
jedynie dzięki sztafecie olimpijskiej,
w której biegł również Sidorowicz,
będący wówczas w doskonałej for-
mie,

Ostatni trėjmecz bałtycki roze-
grany w Wilnie przerwał chwilowo
tradycję tych pięknych zawodów,
bo strona linarsowa meczu nie po-
zwoliła na wyjazd zagranicę. Przez
trzy lata trójmecz nie odbywał się,
aż dopiero w tym roku udało się
dojść do porozumienia i oto już za
kilka ani wiadomy będzie wynik te-
$o spotkania, które dla Wilna ma
pierwszorzędne znaczenie propagan-

dowe. i lei
Sportowj wileńskiemu powinno

pierwszym rzędzie zależeć, by sport
polski w państwach bałtyckich, z
któremi my zaczęliśmy nawiązywać
kontaki, mógł godnie zaprezento-
wać właśnie Wilno.

Chodzi popzostu o prestiż. Cie-
szyć więć powinno wszystkich, że
nareszcie zatarg został zlikwidowa-
ny i mecz odbędzie się, a przypusz-
czać trzeba, że zawodnicy nasi po-

a ogólny poziom zawodów będzie
bardzo wysoki.

Lekkoatleci Polski pojadą przez
Wilno prawdopodobnie we czwar-
tek rano, by 19 b. m. być już w Ry-
dze. Mecz potrwa dwa dni, a więc
|piątek będzie aniem odpoczynku.

Niepokoi nas jednak iakt, że u-
biegłe; niedzieli w Kydze rozegrany
został mecz Estonja — Łotwa, Czyż-
by miały zajść jakieś przesunięcia,
czyżby myśl trójmeczu miała zginąć.

Dziwi nas częściowo zachowanie
się P.Z.L.A., które jakoś tajemniczo
milczy. Trójmecź przecież ma się od
być za kilka dri, a prócz krótkiego

komunikaciku zic więcej nie można

otrzymać. P.Z.l. A. posiada w swym
łonie szanowny referat propagando-
wy, na czele którego stoi zasłużony
p. Foryś, który w swoim czasie pod
adresem prowincji rzucał ważkie
słowa krytyki, że u nas nic się nie
robi i że jeżeli narzekamy na słaby
rozwój sportu, !o sami jesteśmy win-

ni.
Zapytujemy więc p. Forysia, co

słychać z akcją propagandową Trój-
na targowiskach żywność tanieje. Miinist сс й L ex : 2

: 1 3 | erstwo Ošwiaty wydalo 10zpo.| na wlasny rachunek handlu lub drob| 6,30: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka, Dzien- SA 5 * : - i

Winnych pobierania wyższych cen с н b sako zem "ali las rija e ik V Ciuilka Pas domu, Rozma-| StaT3j4 Się wywalczyć zwycięstwo. |meczu Bałtyckiego i wogóle z akcją

Praja A arty r pst (p Pao negi я та itości. 1157: Czas. : Неім!.‘тЁ‹шо e. Walka zapowiada się nadzwyczai| propagandową lekkiej atletyki, bo
od ustalonych czeka kara w drodze
administracyjnej.

— Pokłosie dnia wczorajszego.
W: dniu wczorajszym sporządzono 17| qzień 1 wrześria, « Pocz : h d bierunia. zasiłkó

ay 3 | а, ątek. zajęč| nych do pobierimia, zas: w, > ; ч 2 ES Ik W. ż 454 5 SE

protokułów "za pjatatwe | zakłóce-| praktycznych | wykładów masiąpi 8| . Jednocześnie pobierających 2a-| agaНО! da:Waneię | Estodczycy. ©0bieżach dlugich||bo nawałem zebrania PZLA,w
nie spokoju puklicznego. W tymże| października. W, terminie od 26|siłki powiadomiono, że o każdem ki (płyty). 18.45: Audycja wesoła: „Džiu- ERA 1EG26 diugich UDO MA A zebianii PLA, w

dniu dokonano € kradzieży, z tych 5 roz-| objęciu pracy względnie pozyskaniu|Dźitsu”, 19.15: Muzyka lekka. Wiadomości średnich Polska powinna zainkaso-| tym roku może być vice versa, a

ujawniono i sprawców osadzono pod

kluczem, '

Niezaležnie od tego zanotowano

3 bėjki nožowe i jedną w mieszkaniu

szych uczelniach w roku akade-
mickim 1934/35. Początek akade-
mickiego roku ustalony zostaje na

września do 4 października
strzygnięte mają być formalności
związane z przyjęciem nowy |: stu-
chaczów przez sprawdzanie doku-
mentów, egzaruiny kwalifikacyjne
it. p. Rozporządzenie ministerstwa wskutek nadużycia alkoholu.

Prócz tego organa P. P. sporzą-
dziły 11 protokułów karnych za pro-

wadzenie handlu w niedzielę. Wy-

kroczenia tego rodzaju ujawniono

wyłącznie w dz:elnicy żydowskiej.
SPRAWY MIEJSKIE.

oświaty zachowuje podział
akademickiego na trymestry w tych
szkołach, które dotąd system ten

stosowały.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

—Cztery zjazdy or$anizacyj Ak- 
— Z komitetu rozbudowy. W cią- cji Katolickiej, Wczoraj odbyły się

w Wilnie cztery zjazdy organizacyj,gu bieżącego tygodnią zwołane ma m

być posiedzenie komitetu rozbudo- wchodzących w skład Akcji Kato-

 
! udnie,roku“

do biur Funduszu Bezrobocia po ża-
siłki ustawowe, obecnie skrupulatnie
badane są up:awnienia bezrobot-

dochodu obejniującego przeciętnie
zarobek z 6 dn. w tygodniu winni
meldować w Funduszu Bezrobocia.

RÓŻNE.
— Wycieczka harcerzy na po-

Na Podkarpacie i do Za-

ieszczyk w najbliższych dniach udaje

się większa wycieczka harcerzyi

; harcerek z Wilna. Wycieczka harce-

rzy spędzi na Podkarpaciu okoła 2

tygodni, zaś okało Zaleszczyk około

tygodnia, gdzie równocześnie weź-

mie udział 'w zieździe drużyn har-

cerskich.

Przegląd prasy 12.10: Koncert. Dzien. poł.
13.20: Utwory Beethovena (płyty). Z rynku

pracy. Wiadomości eksportowe. 16.00: Kon-

| cert muzyki lekkiej, Skrzynka P.K.O. 17.15:

| sportowe. Wileński komunikat sportowy.
Myśli wybrane. 20.02: „Jak się słucha mu-

zyki Ryszarda Wagnera" —  fel. 20,12:

| „Tristan i Isołda" — dramat muz. R. Wa-
| gnera. Dzin. wiecz. Recytacje, Kom. met

Katastrofa Eoltcyklówo.
i Wczoraj w godzinach popołudnio-

' wych na ul. Kalwaryjskiej wydarzyła

się katastrofa motocyklowa. Moto-
cykl pędzący cd strony Bołtupia z

nadmierną szybkością przy wymija-

niu furmanki przewrócił się, a jadą-

cy nim Alfons Żukiel i Kazimierz

interesująco.
Zacznijmy więc od biegów. W

sprintach poziom jest wyrównany 
| wać koło 10 punktów,
| MW.skokach trzeba liczyć, że prze
gramy. Może uda się zdobyć pier-
wsze miejsce jedynie w skoku

° о tyczce ale w skoku wzwyż i w sko

 

Dubrowicz zam. przy ul. Strychar-
skiej 31, padając na bruk ulicy, od-
nieśli szereg poranień twarzy, rąk i
nóg

 
lękamy się, że jak przyjdzie walne
zebranie P.Z.L.A., p. Foryś będzie
znów grał rolę moralizatora.

wówczas będzie wielki wstyd.
Nie chcemy jednak ani przez

chwilę wątpić, żeby irójmecz miał
się nie odbyć.

zygzari.
— Tenisišci wileńscy nie mogą

żaden sposób doczekać się przyjaz-
du Wenera Prohaski, który miał być
przysłany do Wilna w połowie se-
zonu.

—Hiszpan Treuba jest najniż-
Pomocy lekarskiej ofiarom wy-, szymi kolarzem (153 cmtr.) uczestni-

padku udzieliło pogotowie ratunko- czącym w wyścigu Tour de France,
we. Motocykl uszkodzony. „Olbrzymem''jest Polissier 188 cmtr.
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CENY OD 25 GR. || ||| PREMJERA. Nie zwaželąc na sezon Ietni demonstrujemy |edmnoezešnia Zz Warszawą naj-

Największy niasamowity film doby obecnej mreżący krew w żyłach nowszy po'ężny film nowoczesny. .Rewelacyjna rewja.. llpojne plosenki. Zachwycejące tańce.

«WYSPĄ ZATRACGNYCH DUSZ» Z LE KOCHAN A«
Genjelna obsada aktorska mistrz tortu i sensacji B:la Lugosi, kobieta - wampir Leja

Hyams, największy treglk świata Charies Laflon | siynny amant Ricard Arlen. W rol. gł MAUREEN O'SULLIVAN (bohaterka „Tarzana”) FRANCHOT TONE (z flmu „Tańcząca Venus")  KINO-REWJA
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„сш.о::ы'н‘ ZIE ZWI E R Z E ТА
Cenymiejsc od 25gr.

a «Jak to „dawniej w Polsce było» TMieszkania į. PR A c A | ar mk Rec zde| Kelnerka wadi DWOREK".

  

 

   

   

  

Udział biorą: Irena Grzybowska, Trie Grey, Stanisław Janowski, Brenisław Bors!'l, życia z 10 mies. dziec.| .otrzebna do/ikawiera!| miejscowości, woda, las,

 

 

 

 
Zygmunt Winter, L. Łukaszewicz, uet Wańkowiczówna | Ron-Valt. ljrzymy: WESOŁĄ i i pokoje Ми г й :

wezyni “|klem, prosi Milosternych|od zaraz. Zgłaszać się| doskonałe utrzymanie,

Lk AKSALoBSS R
aa ea pare I „Czytelnikėw o ratunek,|Wileńska 9. " 848—1| przyjmie letników na b.

Poszukuję piazwaka uje posady > -się L: oz tes : \;ищ„ь.

a cja "*. Ceny od roszy. parterowego o 16-tu do| zająć dzłećmi w wieku azd autobusami Z

į заbalVokėprrabojoss sensacja „O 6 NISTY Т R i JKĄT". Ceny I ts082y. ! = REZе = 40 1D lat ala Ido=jakieroctróe Wykwalifikowany Wilna 41 km, traktem

> M programie Największewydarzen e sezonu a eg0 mogą być dwa połączo-| szyć, rob g!m. Poważne се ! '-‘;"._ «pracę: Sa-| rolnik poszukuje posady| lidzkim — па — miejsce.

Dawnoniewidziany, przez cały L J 0 s 0 N (słynny bohater f. „Sonny Boy”) w jeco najnowszej,| ne i w ostateczności na|świadectwa i ref. wy a- == i ainas ki 'Rządęy lub leśniczego.|Adres; Małe Soleczniki

Świat ubóstwiany A L Śmiatowej kreacji p t „SERCE WŁÓCZĘGI:”,| I-em piętrze. Oferty pro” | gania b. skro ne ul. Ta- Žo P+ „Dz. Wil. seferencje poważne: i|maj.  Brusznica,  Zofja

w którym daje koncert gry aktorskiej I wykonuje nieziięzoną Ilość melodyjnych plosenek. sę; > w Redakcji adj — 13 m. 2 1 2lecka“, grźj Zamkowa4 m.'7. gtl.| Gradzka. 718

mzieDDZĄ .: 4 „MAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAA|aaaaa
Szczegóły w następnych ogłoszeniach. Я ю

mioty były na swoich miejscach! Zasun-lem drzwi siotem w taki sposób, i — Wszystkie mają okiennice z rygląmi. Czy pan każe napalić

że gdyby kto chciał wejść, narobiłby hałasu. na kominku? A

Położsłem si ędo łóżka. Przeszło mi mętnie przez myśl, że musi być Ciek::wy to był dzień, |

nieraleko 16 rana i spojrzałem na.zegarek. Wskazywał parę minut po. Na dle spotkałem się tylko z gospodarzem. Biała papuga powita-

trzeciej. Była to prawdziwa niespodzianka. : la mnie sk'zeczeniem Mój papieros obudził jej zainteresowanie,  Lov*

Nie i.czyiem na sen. Przypuszczałem,. że przeżyte wstrząśnienie na- schiem powiedział grzecznie: „dzieńdobry” i zapytał, czy idę na spacer,

pełni mi :r.0z$ ohydnemi widziadiami, że będę się zastanawia nad. swojem| Dał mi z « 'ejsca do zrozumnenia, że on już zapomniał, żeśmy się wczo-

położenie: 1 środkami ratunku, Ale usnąłem odrazu z samego. znużenia. | raj na sievie boczyli,

Rez obodzitem się z pełną świadomością miejsca, czasu i zdarzeń i wy* — Zimno — zauwažylei,.— Są jakie nowiny?

dało mi się, że słyszę w głębi pustego skrzydła ciche, przeciągłe, «Ни- Odpowiedział przeczącą. W jasnem świetłe dnia wyglądał bardzo

mione łka *.e... Lecz musiałem znów zasnąć i to prędko, bo rano zostało źle: Szaro + i sino. Alesłodkaukłonność:irzymałago-się uporczywie.

mi po tem bardzo niejasne wspomnienie. — Dobrze panspał? — zapytał słodziutko takim tonem jakby jed-

Ranek był zimny, godzina późna, wichura taka. sama, jak w nocy. nocześnie: sacieraz-tiuste ręce, . chociaż”naprawde gładził biały czub

Zadzwonitem po kawę i gdy Marcel wszedł z tacą, zapytałem go,o nowiny. | Papugi. i

— Nt nie wiem, proszę pana. — Twarz mia! zmęczoną, oczy Za- Pucet obserwowała mój papieros, przechylając łebek: nabok i jak<

padnięte, :'e błyszczące jak zwykle. — Policja przychodziła drugi raz | by medytując, czy:to coś jadalnego. Coinąłem rękę:

i odeszła. Prowadzą śledztwo. — Żie społem — odparłem szczerze. «

— C4 odkryli, kto to był ten zabity?. Lovs: niem okazai niedorzeczny zawėd.: ;

— Nic, proszę pana, jeszcze nie. Ciężka sprawa, bardzo ciężka. — Anerykanie — rzekł, zapominaijąc-na chwilę o swoich pretena

—Słuchajcieno, Marcel, kto zamyka bramę na noc? casj hnarsiowościowych — są tacy sami jak Anglicy — flegmatyczną

AT niewrażliw. pozbawieni nerwów. Ja... pan może mie uwierzy... ja zato

— O której godzinie? składam 3:4 z saraych nerwów. A jeszcze po. dzisiejszej nocy... Oka

— Q jedenastej. Zawsze o tej samej porze. nie zmrużyiem. ;

— W.zorai tež zamknęliscie? Czy aby napewno? Pomysiałem, że złe sumienie zabija sen,

  

17)Je
t

L
S

MIGNON G: EBERHART

iBiała Papuga.
(Przekład autoryzowany z angielskiego).

Nin zdążyłem uwierzyć swemu szczęściu, w:zyscy zabrali się do

odejścia, lylko komisarz zawrócił jeszcze z korytaiza i spojrzawszy na

mnie groźs.e, powtórzył swoje:
— Sąd, panie, śledztwo!

Ale .zułem, że ziagodniał, O! radości! korytarz opustoszał, Po

podwórzu kręciło się kilka policjantów. W hallu i w szparach kilku okien-

mic od podwórza świeciło się. W, moim pokoju i w pasażu zapanował

spokój.

Lecz nie wszyscy odeszli.

ośnia podr ósł się Marcel, który poszedł za innymi, ale

— Idę —rzekł. -— Czy panu czego nie potrzeba?

— Ne, Marciel.... Chcę się tylko wyspać i odpocząć. Ale, ale, za-

czekajcie... Kto wzi f mieczyk z piersi zabitego i włożył dozegara?

Czatac, błyszczące oczy portjera pozostały nieprzeniknione. Wie-

działem, że to musiało być jego robota,

— Nie wiem, proszę pana — odpowiedział grzecznie.

6
0

Wszedłem do pokoju wzdychając, gdy od

wrócił.  
ale mu tego nie powie"  

   

 

Ale nd progu odwrócił się i rzekł z poważną twarzą: — N»; ewno, proszę paua. Pamiętam doskonale. działem.
:

— Pza jest bardzo odważny, ale i bardzo lekkomyślny. —Czy jest jakie inne wyjście do hotelu oprócz tej bramy? Mys-edtem na podwėrze, ы

Z temi pocieczającemi słowami zniknął. : = Wzruszył ramionami, Świa”o dnia nie dodało mu uroku. Było zimue i gołe jak w nocy, :

Zosiaiem sam, Odetchnątem z ulgą. Teraz już mogłem się spodzie- —Jest od strony kuchni, ale i tamto zamyka się na klucz. Jest za- | a krzewy, : rzewka ; winorośl szarpały się na wichu:ze, która jakiś dziw- js

wać, że m; nikt nie zakióci spokoju. By się zabezpieczyć przed ewen- | suwa od wodka. Sam zawsze zamykam po odejściu kucharza. On nocu- | nym sposobem nie porwała ich jeszcze na strzępy  |Wierzeje żelaznej ъ

tuairymi in:ruzami, poszedłem zamiknąć drzwi, Ale Sue miała rację. Nie | je u siebie w domu.
bramybyły ało SL da iGGOROAOCZ SE Ę widlasty ta 4 ówóli 2

było ani zasówki, ani klucza. Kiucz i mieczyk, gdybyż te dwa przed- — Olna? kas | z pod wia rośli. hodk: 2 Г
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