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akcj; przeciwpowodziowej, starosta
Skórewicz, udzielił o godz, 19-ej

przedstawicielowi PAT-icznej nastę-
pujących informacyj: Wał potocki,
Który w wieiu miejscach przecieka,
jest natychmias: naprawiany. Wał
siekierkowski również przepuszcza
wodę. Przecieka również wał mie-
dzeszyński. Natychmiast wysłano
tam 1000 worków i pogotowie tech-
niczne. Sytuacja па wałach jest
wszędzie opanowana, O godz. 18-ej

urwaly się i «płynęły wdół Wisły
dwa kąpieliska prywatne, Statek
ruszył za niemi i przyholował je do
(Warszawy. O godz. 19-ej, celem
usprawnienia siužby przeciwpowo-
dziowej, został zarządzony nowy
System pracy, Powstały 3 sztaby
lokalne.
podporządkowane będą komendan-
tom wojskowyni przy podziale na
dziesiątki z podolicerami służby
"czynnej na czele. Dziś utrzymują

36 pp. z reflekterem, na wale potoc-
kim kompanja 23 pp. z reflektorem.
Jutro będą zmobilizowane zespoły
płatne funduszu pracy, które zluzują
oddziały wojskowe, pozostaną one
jednak pod komendą wojskowych
dowódców. Załany jest dom przy ul.
Rybaki 8, a mieszkańców tego domu
ewakuowano na wyższe piętra, Cał-
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„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie.

Groźba powodzi w Warszawie.
WARSZAWA. (Pat). Szef sztabu do społeczeństwa, by stawiło się do

szeregów w walce z żywiołem z
uwagi na wyczerpanie grożące za-
trudnionym i niemożności zatrudnia-

nia wojska tez przerwy.
WARSZAWA (Pat). Wedle da-

nych instytutu hydrograficznego mi-
nisterstwa komunikacji przybór w
Warszawie postępuje w dalszym
ciągu.  Osiągnięta w Zawichošcie

kulminacja potwierdza podaną wczo-
raj prognozę, dotyczącą Warszawy,
czyli kulminacie we wtorek. przy
stanie plus 570
W Płocku przybór zacznie się

23 bm., a kulmicacja nastąpi w nocy
z 25 na 26 bm. przy stanie 510, We
Włocławku przybór zacznie się 24
bm. a kulminacji należy oczekiwać
26 bm. popołudniu przy plus 500 cm.

,wony Krzyż zwrócił
uwagę na Wilanów, który uważa za
najbardziej zagrożony. Odżywianych
tami jest już 206 dzieci i kobiet.
WARSZAWA (Pat). Wai potoc-

Iki na przestrzeni pół km. jest uszko-
dzony. Woda przesącza się dolnemi

| warstwami, Przy naprawie pracuje
baon 21 pp. i kompanja 36 pp. Ce-
lem naprawy wału dostarczono 2000
worków. Najwięcej jest uszkodzony
wał potocki w rejonie burzowca na-;
przeciw cytadeli. Sytuacja na tym
wale jest groźna, Jeżeli wał zosta-
nie zerwany, to woda zaleje dolną

WARSZAWA (Pat). Polski Czer-|
największą |

  

  
    
  

    

Przeńńówienie |
p. Kozłowskiego.

pe zwołał
- posiedzenie olączonych klubów

W POW. GARWOLIŃSKIM, !sejmowego izaóackiego B. B. Po-
GARWOLIN (Pat). Sytuacja w siedzenie to zwołane zostało spe-

powiecie garwolińskim uległa nie- cjainie dla premjera p. L. Kozłow-
znacznemu odprężeniu,  lecz-w'go- skiego, który ma wygłosić na niem
dzinach popołudniowych3-godzinna dłuższe przemówienie programowe.

burza spowodowała rozmiękczenie  —.. « - .... ; + de.

Wyjazń p. Bocha do Eotonjiwałów i napór wód. Ludność nad-|
brzeżnych  mieiscowošci naprawia
wały bez przerwy trzy doby i jest! „ NE 0,20

zupełnie niezdoina do dalszej pracy.| W san do 5 a вТаIeiao topo Golina: jod lud.  229ranicznych eck wraz z maiżon-
: х ) „ką. Towarzyszą ministrowi Beckowi
ność z dalszych gmin: ld i i„ dyr. biura Dębicki i Narzymski. Mi-
GARWOLIN (Pat). O godz. 18-ej pister Beck wraz z małżonką i to-

został przerwany wał pod wsią warzyszącemi im osobami przesiądą
Ostrówkiem. Saperzy na ponto- się po przybyciu do Wiina na sa-
mąch ruszyli na ratunek, Wiado- molot, którym odlecą do Tailina.
mości o stratach w ludziach narazie Г

18-tu dyrektorówbrak. |

| w szkolnictwie.
Ministerjum oświaty ogłosiło kon-

kurs na stanowiska dyrektorów w
18 gimnazjach państwowych w róż-
mych stronach kraju.

500 masonów.
chce być spalenymi

BELGRAD. (KAP). Wychodzący

GROŹNA SYTUACJA

W. KRAKOWSKIEM
I KIELECKIEM,

KRAKOW. Pat. O godz. 17 ej na
sonferencji w Krakowie prezes 0-
gólnopolskiego  kemitetu pomocy
powodzianom dr. Hubicki zaznaczył
m. in. że zadaniem komitetu jest
odżywianie ocalelego inwentarza,
odbudowa zniszczonych terenówi
odżywianie ludności do okresu na-
stępnych zbiorów. Następnie dr. Hubicki udał się na tereny dotknię-
te powodzią. |

KRAKÓW (Pat). W powiatach
mieleckim i dąbrowskim woda opa-

da a wysokistan utrzymuje się jesz-

w. Zagrzebiu chorwacki dziennik
' „Nowosti* zamieścił na czołowem
gmiejscu artykuł pod sensacyjnie

brzmiącym tytułem „500 zagrzebian

na 1 sierpnia| °

ikowicie zalany jest folwark Kwiat-
kowskiego na Marymoncie. Z Sie-
kierek ewakuowano bydło, sklepy

' żywnościówe ; paszę. Sztab jest do- na Wiśle koło mostu Kierbedzia o
brej myśli Starosta gorąco apeluje „godz. 20,25 wynosił 5,49 m.

KETSENTINELG BAKERZE ORC RBA RÓ

Statki polskie udają się do Leningradu,

część Żoliborza.
WARSZAWA (Pat). Stan wody 

| GDYNIA (Vat). Dziś o godz. rynarki wojennej, jeszcze młodej,
| 12-ej okręty ,„Burza” i Wicher”| lecz mającej olbrzymie możliwości,

opuściły port wojenny w Gdyni, dalszego rozwoju, przybywają po raz
udając się do Leningradu. Na czele pierwszy na wody sowieckie. Wizy” |
zespołu wyjechał dowódca floty wo- ta jest stwierdzeniem konsolidacji
jennej lkontr-admirał Józef Unrug stosunków przyjacielskich pomiędzy ,
w dt-wie szefa sztabu komandora ZSRR a jego największym sąsiadem
Solskiego. Będą oni gośćmi rządu! zachodnim. Pobyt w ZSRR przed-

'cze na rzece Breń, W, pow. bocheń-
skim zatopicne są 2 gminy, w pow.
brzeskim trzy, Poważna sytuacja
jest jeszcze. w. pow. sandomierskim
(Patrole sanitarne zwracają uwagę
na zatopione bydło, które grzebią.
Stan sanitarny Podhala jest zupełnie
dobry. Pod Bogumiłowicami batal-
jon saperów buduje dwa prowizo-
ryczne mosty kolejowe.

K*AKOW. Pat. Prezes izby skar-
bowej w Krakowie Greger wydał
podległvm organom polecenie
wstrzymanie obecnie wszelkich e-
gzekucyj na terenach zniszczonych
«lęską powodzi.  

chce być spalocymi”. Katolicka pra-;
sa chorwacka wyjaśnia o jakich to
zagrzebian chodzi — oto grupa osób,
mależących do masonerji założyła
specjalne stowarzyszenie „Płomień
wi-o$lv „propagowania. idei palenia
zwłok i założenia krematorjum w
stolicy Chorwatów. Wymieniony po-
wyżej artykuł „Nowosti“ jest właś-
nie jednym z przejawów owej propa-
$gandy krematoryjnej, która jednak
wśród większości mieszkańców Za-
grzebia nietylko nie znajduje uzna-
mia, ale wywołuje stanowcze sprze-;
ciwy.

 
, sowieckieżo w Moskwie.
, nasze pozostaną w Leningradzie

$ dni.
MOSKWA ;Pat). Z racji wizyty

polskich statków wojennych w Le-
ningradzie ,„Krasnają Zwiezda”, or-
Gan ludowego komisarjatu obrony,
pisze: Przedstawiciele polskiej ma-

* AMSTERDAM (Pat). Zawinął tu

Okręty  stawicielj polskiej marynarki wo-
jennej, ich koniakt z przedstawicie-
lami sowieckich sił morskich i
armją czerwoną przyczyni się jesz-
cze bardziej de konsolidacji dobro-
sąsiedzkich stosunków pomiędzy
ZSRR a Polską w interesie pokoju
na wschodzie Europy.

Polskie łodzie podwodne
w Amsterdamie.

podwodnych: Wilk, Ryś, Żbik i

W rządzie francuskim
wobec akcji min. Tardieu,

PARYŻ (Pat). Rozmowa, jaką żenie oświadczenia, że nie miał on
odbył z premjetem minister Cheron, zamiaru obrazić partji radykalnej.
trwała zgórą godzinę i doprowadziła. Gdyby Tardieu odpowiedział na to,
do potwierdzenią dezycj; zwołania! odmownie, ustąpienie jego z gabi-
ma wtorek rady gabinetowej. Pre-| netu uchodzi za pewne. Projekt mi-
mjer Doumergue przybędzie do Pa- nistra Herriota zażegnania koniliktu
ryża we wtorek rano. Przed posie-|przez jednoczesne. ustąpienie obu
dzeniem rady premjer odbędzie|ministrów bez teki, to jest Tardieu
jeszcze kilka konferencyj z poszcze- i Herriota, przy pozostaniu nasta- |

zagranicą 8 zi.

Okazuje się, że stworzony przez
obecne rządy i przez BB. t. zw.
Fundusz Pracy budzi, pod kierow-
nictwem pos. Madeyskiego, duże
wątpliwości nawet w obozie rzą-

dowym.
Głównem  "adaniem Funduszu

Pracy jest udzielanie pomocy finan-
sowej na. wykonanie robót, przy
których wykoaaniu mogą znaleźć
pracę bezrobotni. Kierownictwo

„Funduszu Pracy kwalifikuje przed-
stawione mu plany robót i jeżeli
mabierze przekonania, że wykona-
mie pewnej roboty przyczynić się

może do zmniejszenia bezrobocia,
udziela przedsiębiorcy odpowied
miego zasiłku finansowego w postaci
bardzo dogodnego kredytu. Jako
przedsiębiorcy, mogący korzystać z
pomocy finansowej Funduszu Pracy,
wchodzą w rachubę przedewszyst-  kiem instytucje państwowe, samo-
rządy miejskie i terytorjalne, insty-
tucje publiczne, a w niektórych
przypadkach także i przedsiębiorcy|
prywatni. Pierwszeństwo daje się'
robotom, przy których może znaleźć|
zatrudnienie jaknajwiększa liczba
bezrobotnych.

Agencja Iskra postawiła dyrekto-
rowi naczelnemu Funduszu Pracy, 

' posłowi Madeyskiemu, pytanie:
„W jaki sposób zapewniają panowie

zatrudnienie jaknajwiększej ilości osób z

| kredytów, udzielonych na roboty?*

P. dyrektor Madeyski odpowie-
dział:

„wW tym celu ustaliliśmy górną granicę

udziału Funduszu Pracy w pokryciu zarob-
„ku dziennego robotnika, określając normę

13 zł. dla robotnika niewykwalifikowanego,
4 zł. dla wykwali'ikowanych robotników i

5 zł. dla dozoru. Tylko w wyjątkowych
wypadkach normy te mogą być podwyż-

szone o 1 zł, dla miejscowości o wyższych

kosztach utrzymania,

Na dalsze pytanie, czy te normy
stanowią .wysukość " dopuszczalnej
dniówki na .obotach, finansowanych
przez Fundusz Pracy, p. dyrektor
Madeyski wyjaśnił:

„Ależ nie, wprost przeciwnie. Należy

podkreślić to mocno, że te normy, to nie
jest wysokość dniówki, lecz wysokość

udziału Funduszu Pracy dla kredytobiorcy,

który prowadzi roboty.”

Z tych informacyj wynika, że
Fundusz Pracy stosuje następującą
metodę: Jeżeli z przedstawionych
mu np. przez jakiś magistrat planów
robót projektowanych wynika, że

„przy wykonaniu ich może być zatru-
„dnionych 1000 robotników niewy-
kwalifikowanych, 200 robotników
wykwalifikowanych i 50 osób dozo-

  
pod dowództwem komandora Po- | Wilja.
pławskiego dywizjon polskich łodzi

 

gólmymi członkami rządu. W kołach
politycznych oczekują, że premier
zaproponuje ministrowi Tardieu zło-

„nowiskach innych ministrów rady- ru, to Fudusz Pracy po zaakcepto-
ikalnych nie zyskuje w kołachra-| waniu planów udzieli temu magi-

| dykalnychpoparcia. | stratowi zasiłek finansowy na te ro-

 

ом

tów łotewskich na wybrzeżu mor-
skiem w Assari przybyli przedsta-
wiciele 12 państw. Ogólną uważę
zarówno liczebnością jak i prezencją
przyciągają harcerze polscy. Prócz
władz. naczelnych obóz liczy 83
członków, w tem 8 harcerzy wileń-
skich, którzy drogę z Wilna do
Assari odbyli rowerami, wioząc
prócz bagażu osobistego również i
namioty.

„IDziś po uroczystem nabożeń-
stwie zwiedził obóz polski poseł
Rzplitej w Rydze Beczkowicz z
małżonką, :

O godz. 12-ej w południe prezy-

BERLIN. Pat.— Niemieckie biuro
Informacyjne przynosi w dalszym
ciągu niepokojące wiadomości z
Kłajpedy o licznych zwolnieniach
wśród urzędników, dokonanych na
obszarze Kłajpedy w okresie peł-

 

Skauci polscy w Łotwie.
RYGA (Pat) Na Jamboreeskau-! dent państwa Kwiesis przyjął ogól-

ną defiladę skautów a następnie
zwiedził kolejno obozy wszystkich
narodów,

Popołudniu obóz polski podej-
mował herbatką poselstwo polskie
z posłem Beczkowiczem i jego mał-
żonką, przedstawicieli rządu łotew-

| skiego, wojskowości, głównej kwa-
tery skautów łotewskich z gen. Hop-
persem na czele oraz kolonję pol-
ską. Przemówienie powitalne wy-
głosił wojew. Grażyński, Potem na-
stąpiły pokazy skautowe oraz gry.
Zebranie przy ognisku przeciągnęło
się w miłym nastroju do późna.

Usuwanie urzędnikóww Kłajpedzie.
Nowakasa. W koiejnictwie zwolnić
miano 175 urzędników, z pośród
których 135 przeniesionych zostało
w głąb Litwy. Z pośród nauczycie-
łi i urzędników zwolniono 116 osób pochedzących z Rzeszy.

BURZAI SNIEG W NIEMCZECH.
BERLIN (Pat), Nad Berlinem, | ko natury, Przy 30 C, w chwili roz-

Marchją Wschodnią i północnym | pętania się burzy, spadł duży śnieg.

Śląskiem przeszła nocy dzisiejszej|Śnieg pokrył okoliczne pola, jednak-

olbrzymia burza połączona z pioru:| że wskutek wysokiej temperatury w

nami i ulewnyn: deszczem, Zaobser- | bardzo szybkim czasie stopniał.
wowano przytem niezwykłe zjawis-

POŻARY LASÓW W NIEMCZECH.
' BERLIN Pat. — O godz. 16,45|wobec szalejącego pożaru lasów

ogłosiło radjo niemieckie z polece-|okolicznych na przestrzeni 3000

nia Reichswehry wezwanie, abyj mórg magdeburskich kultur 5 i 10
wszyscy urlopowani oficerowie, pod- |letnich. Wezwanie podobne skiero-

oficerowie i szeregowcy garnizonów |wane zostało również do oddziałów
Szczecin i Altdam stawili się na-|Ś. A. i S. S. SE
tychmiast w swoich garnizonach <a KS

° ” ” e

Wielka powódź na Korei.
Zginęło 5000 osób.

TOKIO (Pa:). Wskutek wylewu; rwania komunikacji telefonicznej i
rzeki Rakutoko w. południowo-| telegraficznej brak szczegółów. We-
wschodniej części Korei 500 domów| dle informacyj prasowych 5000osób

zostało zalanych a setki jestznisz- | zginęło, lecz liczba ta wydaje się
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nienia władzy przez gubernatora-

POGRZEB DOWGALEWSKIEGO. |
MOSKWA (Pat). W Moskwie od- twinow podkreślił zasługi Dowśa-

był się uroczysty pogrzeb b.amba-| lewskiego w dziedzinie paktu wza-
sadora sowieckiego w Paryżu, Dow-'jemnej pomocy. co do którego wy-
galewskiego U:nę z prochami,któ-| raził nadzieię, że stanie się on ka-
rą-nieśli Stalin, Mołotow, Woroszy: , mieniem węgielnym pokoju nietylko
łow, Kalinin i Litwinow, zamurowa-, w Europie, lecz i w: całym świecie.
no w murach Kremlu. Komisarz Li-'   

czonych, Wiele setek osób utonęłoi
w. czasie powodzi. Wskutek prze-

Według ogłoszenia w praskim
„Statyst. Obzorze*, wzrasta ostatnio
niepomiernie liczba ślubów miesza*
nych w Czechesłowacji. - : - - —

Wśród katolików śluby mieszane
wzrosły z 15 proc. w r. 1921 do 27

być przesadzoną.

Czechosłowacja się zażydza.
proc. w r. 1930 wśród „braci cze-
skich” (urzędowa religja husycka) z
20 procentów do 31 procent, u ży-
dów z 6,42 proc. do 9,62 proc.
wśród bezwyznaniowych z 25 do
54proc. °

 

Wiadomošci
э

telegraficzne.
ZAGRANICZNE.

*%* W okolicy Brsunau w Austrji
aresztowany komunista Hinter-
obermayer strzelił do eskortują-
cego go Inspektera policji I zranił
go ciężko. w głowę. Inspektor, po-
mimo rany, dał 4 strzały do komu:
nisty, który jednak mimo to zdołał
uciec w kierunku granicy niemiec-
kiej. W mieszkaniu komunisty zna-
leziono znaczną ilość rewolwerów,
a m. in. rewolwer nowego systemu
pochodzenia niemieckiego.
+ ** Według doniesień sowieckich
z Pekinu, w Maendżurji wybuchła
dżuma. Zmarło 25 osób.

** Do Moskwy przybył samolo-
tem z Londynu znakomity pisarz
Wells. Pobyt Wellsa obliczony jest
na 3 tygodnie. Wedle pogłosek ma
on być przyjęty przez Stelina.

** Gubernator stanu Kalifornia
rozporządzenie odwołujące

wszystkie oddziały gwardji na-
rodowej, wysłane na teren strajko-
wy z wyjątkiera 1200 żołnierzy, któ:
rzy pozostają na swoich posterun-
kach w San Francisco,

** Scigany przez władze austrja-
ckie za zamordowanie kupca
Zimmera Edward Flach zdołał u-
ciec do Niemiec. Od 18 b.m. prze-

wydał   bywa on we Wrocławiu.

 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Z1. 4 gr. 52,

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogłoszenia
Termiisy

Chory Fundusz Pracy.
P. Madeyski w niezgodzie nawet z BB.

boty w kwocie po 4050 złotych za
każdy azień p.acy wszystkich tych
robotników przy danej robocie. Ile
zaś dany magisirat płacić będzie ro-
botnikom, tem Fundusz Pracy zupeł-
nie się nie interesuje, Zastrzega się
tylko bardzo mocno przeciw temu,
iby czasem nie uważano norm, stoso-
wanych przez niego dla ustalenia
kwoty zasiłku, za wytyczne dla usta-
lenia dniówek robotniczych! Koszt
materjałów i różnice. między zasił-
kiem a faktycznie płaconą dniówką
kryć musi przedsiębiorca z własnych
funduszów.

W. praktyce efekt tej polityki
jest taki, że na porządku dziennym
są strajki robotników, zatrudnio-
nych na robotach finansowych z
Funduszu Pracy Robotnicy ci są
„zdania, że to, co daje Fundusz Pra-
cy, powinno być wypłacane im jako
dodatek do dniówki, którą w odpo-
wiedniej wysokości powinien płacić
im przedsiębiorca,

IW. Łodzi np, jak stwierdza
„Prawda łódzka (nr. 29), na robo-
tach kanalizacyjnych, finansowanych
przez Fundusz Pracy, ustalono
dniówkę robotnika niewykwalifiko-

wanego na zł. 425, z czego Fundusz
Pracy płaci 3 rłote, a magistrat zł.
1,25. Co tylko przyjęci do pracy
bezrobotni oświadczyli, że magi-
strat, dopłacając tylko 1,25 zł, do
tego, co daje im Fundusz Pracy, do-
płaca zbyt mało i przystąpili do
strajku, Wiszeikie próby zlikwido-
wania tego strajku, mimo daleko po-
suniętej gotowości do ustępstw ze
strony magistratu (ofiaruje on do-
datkowo bezpłatne przyjazdy tram-
wajami na miejsce pracy, obiecuje
zapłacić za urlopy, pokrywać skład-
ki ubezpieczenowe za robotników-
niektórych kategoryj, godzi się na
danie możności
przedstrajkowych itd.) nie  dopro-
waądziły do żadnego rezultaiu. Bez-
robotni nie chcą pogodzić się z tem,
by magistrat płacił im za pracę tyl-
ko 1,25 zł. dziennie, Trzy złote od
Funduszu Pracy uważają, že im się
i tak należą. Bo to przecież pie-
niądze społeczne a nie magistrackie!

Przytoczone wyżej oświadczenia
dyrektora Funduszu Pracy spetkały
się z ostrą krytyką na łamach rzą
dowej „Gazety Polskiej". Miarodaj
ny publicysta „Gazety Polskiej" pi
sze: i

„Zdarzyć się więc może, a jak sądzić
ze słów dyrektora Funduszu, napewno się

zdarza, że kredytobiorca płaci robotni-

kowi więcej, aniżeli wynoszą maksymalne

stawki. Dla przedsiębiorcy, którym w wię-

kszości wypadków jest samorząd, nawet
częściowe pokrycie kosztów robocizny jest

korzystne. Ale czy jest to korzystne z

punktu widzenia ogólno-gospodarczego i
społecznego? Czy iundusze społeczne, zbie-

rane w celu zatrudnienia bezrobotnych,
mogą służyć na opłacanie drogich robot:

ników?*

Według danych Głównego Urzę-
du Statystycznego, przeciętny tygo-
dniowy zarobek robotnika w prze-
myśle cegielnianym wynosi 17,57 zł.
Czyli 2,93 zł. dziennie, w przemyśle
mebli giętych dziennie 2,38 zł., w
tartakach dziennie 2,35 zł, w fabry-
kach czekolady dziennie 2,84 zł, w
fabrykach konserw 2,65 zł. dziennie.
To są zarobki przeciętne, a więc z
uwzględnieniem zarobków wszyst-
kich kategoryj robotn'ków wyliczo-
ne. lle w tych przemysłach zara-
bia wobec tego robotnik niewykwa-
lifikowany?

Wobec tego nawet „Gazeta Pol-
ska“ zapytuje:

„Czy bezrobotnego, zatru-
dnionego w pracach, finansowanych przez
Fundusz Pracy, nie będzie w porównaniu

do robotnika  niewykwalifikowanego w

tych przemysłach sytuacją uprzywilejowa-
nego? Ten gorzki i przykry paradoks po-
głębia jeszcze fakt, że na te względnie

duże zarobki zatrudnionych przez Fundusz

składają się również i opłaty, obciążające

robotników wymienionych przemysłów! To

z ich juž nie skromnych, a nędznych za-
robków, opłacani są robotnicy, zatrudnieni

przez Fundusz. W świetle przytoczonych
cyfr wytyczne działalności Funduszu Pracy

wymagają corychlsjszej zmiany!“

Jeszcze jedno bankructwo wy-
nalazków BB,

odrobienia dni.
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Ciężki rok, „wości — w dobie najbardziej wspaniałego

(WI miarę, jaic opadają wody, wy-
chodzą na jaw istotne 10zmiary
klęski powodzi którą poczyniła w
Małopolsce znacznie większe szko-
dy, niż to można było przewidzieć,

lecz, co najżorszę, jak twierdzi
słusznie krakowski „Głos Narodu”

powódź jeszcze nie ustała, a przeniosła

"ię tylko gdzieindziej, z Podhala : Podkar-

pacia do nizin nadwiślańskich, do dorzecza

średniego biegu Wisły. Przekroczyła grani-

«e dawnej Małopo:ski i szaleje z oibrzymią

siłą w południowych powiatach b. Kongre-

sówki. Najbogatsze i najżyźniejsze części

Poiski, jej śpichlerz, powiaty dąbrowski,

mielecki, pińczowski, opatowski, saado-

mierski znajdują się dziś pod wodą.

Coraz bardziej staje się rzeczą
jasną, że A
klęska Małopolski Zachodniej ! Środkowej

zamienia się w klęskę całej Polski. W tej

chwili dotknięta jest nią południowa jej

część, ale kto wie, czy nieposunie się ona;

„dalej na wschód i północ,

Rok 1934 będzie dla Polski nie-
zmiernie ciężkim.

Do tylu już niedomagań naszego życia

państwowego i publicznego przybywa klę-

ska nieoczekiwana i w rozmiarach dotąd

niespotykanych. Trzeba będzie wielkich
wysiłków, aby osłabić jej następstwa i

wpływ na nasze stosunki gospodarcze, spo-

łeczne i polityczne Wstrząs, spowodowany

klęską powodzi, musi mieć ujemne skutki.

Nie chodzi tu o straszenie i wy-
woływanie niepokoju, lecz

społeczeństwo zawczasu winno sobie

zdawać sprawę, tylko ż rozmiarów

klęski, ale i z jej następstw na całokształt

aaszych stosunków. Lepiej być na nie przy-

,śotowanym, aniżel. się czuć niemi zasko-

.czonym w ostatniej chwili.

nie

Tragizm położenia.
Pisze o nim „Gazeta Warszaw-

ska”, Chodzi o :0, że
okolice, nawiedzone dziś klęską powo-|

! dzie głębokadzi, nawet w normalnych całkiem warun*

kach wielokrotnie padały ofiarą głodu, na-

leżąc do najbiedniejszych, najbardziej pod

względem gospodarczym _wyczerpanych

ckolic naszego kraju. Znane jest przeludnie-

mie wsi w Zachodriej Małopolsce, niesly-

chane rozdrobnienie własności włościańskiej,

straszliwe zażydzenie rzemiosła, handlu i

zawodów inteligenckich po miastach i mia-

„teczkach, czynią: z większości rdzennej

Judności tej dzielnicy żywioł najmniej za-

możny, najmniej mogący z własnych zaso-

Ьбм powetować ponoszone w tej chwili

szkody. A przecież to prastara ziemia pol-

ksa, ośrodek naszej cywilizącji i państwo-

 

 

|iej rozkwitu za ostatnich Piastów i Jagiel-

lonów.

Nic dziwnego, że w takich wa-
runkach myśl zwraca się ku przy-
czynom katastrofy, takim, jak

szkodliwe wyc'nanie lasów na Podkar-

paciu, niedostateczne uregulowanie rzek,—

prasa słusznie domaga się podjęcia na wiel-
ką skalę robót ochronnych na całem tery-

torjum dorzecza żornej Wisły. Niewątpli-

wie zadanie to pilniejsze, niż np. osuszanie

dla kolonistów żydowskich Polesia, pilniej-

sze, aniżeli różne wydatki „reprezentacyj-

ne“ i t p. Jeszcze pilniejsze atoli, niż te

wszystkie środki zabezpieczające na przy-

szłość, jest w tej chwili natychmiastowa

doraźna pomoc dla ofiar powodzi, dla naj-

bardziej cierpiących, dla niejbiedniejszych.

W, tym kierunku musi być teraz wytężona

energja zarówno :ządu, jak społeczeństwa.

To też autor kończy swe uwagi
wyrażeniem pewności, iż z całej
Polski popłyną datki na powodzian.

Ludowcy nawracają się,
W, swoim czasie cytowaliśmy wy-

jątki z artykułu „Piasta”, w którym
ten organ ludowców dowodził, iż
Stronnictwa Ludowe muszą szukać
oparcia w ideologji narodowej.

Obecnie nawoiuje także Piast do
zaniechania walki z Kościołem ka-
tolickim. ;

Žyjemy w czasach pewnej anarchji ide-

owej, aieizm, racjonalizm, monizm przyrod-

niczy, czy jak tam nazwiemy te prądy, bu-

dzące krytycyzm wobec religji, to prądy

stare i nieco przebrzmiałe, Wiedza nowo-

czesna wcale nie godzi w podstawy chrze-

ścijaństwa, a chłop najmniej się do tego

nadaje, by ukojenia szukał w światopoglą-

dzie, wzorowanym na socjaliźmie z w. XIX.

Jeżeli agraryzm ma być ruchem, odradza-

jącym życie utrapionych narodów, a siły

swe czerpać ma z życia psychicznego rol-

| pika, sprzymierzonego z naturą, to w świa-

lopoględzie jego zawsze ujawniać się bę-

tęsknota za tą wielką siłą,

która była i jest początkiem wszechrzeczy.

Dlatego też na gruncie ruchu ludowego

należy zaniechać „walki z Panem Bogiem“

zwłaszcza, że nie zachodzi niebezpieczeń-

stwo, by chłop polski uległ klerykalizmowi,

zaś energję ludu skierować należy przeciw-
ko największym jego wrogom.

Jaka to szkoda, że ludowcy tak
późno poczęli s.ę nawracać, Może.
gdyby zawczasu pomyśleli o pozby-
ciu się ze swych szeregów ukrytych
socjalistów i masonów, losy Polski
potoczyłyby się inaczej.

—

ы Pozyskanie „Wyzwolenia“?
Ponieważ taktyka sanacji, zmie-

rzająca do rozbicia Stronnictwa Lu-
dowego, zawiodła, obecnie podobno
postanowiono przejść do innej me-
tody. Mianowicie zdecydowano
przeciągnąć albo całe Stronnictwo
Ludowe, albo jedną z jeżo składa-
nych części Jak wiadomo, składa
się ono z trzech grup: „Piasta”,
„Wyzwolenia“ i Stronn. Chtopskie-
go. Już podobro š. p. min. Pieracki
nosił się z zamiarem wyzyskania
dawnych swych stosunków z „Pia-
stem”.

Teren jednak i wysiłki idą w kie-
runku „Wyzwolenia. Pośredni-
kiem jest rzekamo były marszałek
Sejmu, Rataj. W „Wyzwoleniu”w
swoim czasie było wielu obecnych
wybitnych działaczów sanacyjnych.
Inicjatorem ma być tym razem min.
Poniatowski, a łącznikiem poseł
Róg, podobnie jak i marsz. Rataj
mający opinję <złowieka, zbliżonego
do ko! wolnomvlarskich.

Plotka polityczna podaje już na-
wet warunki, jakie rzekomo poseł
Róż postawił w imieniu „„Wyzwole-
nia”. A więc:

1) obniżenie aługów, ciążących na
mniejszej własności, w pierwszym
zaś rzędzie długów, zaciąśniętych w
bankach państwowych i w kasach  

2] obniżenie ciężarów publicz-
mych: podatków państwowych i sa-
morządowych;

3) obniżenie cen artykułów prze-
mysłowych, w pierwszym zaś rzę-
dzie artykułów monopolowych.

Pogłoski posuwają się jeszcze da-
lej, wymieniając nawet jako kandy-
data na stanowisko wiceministra
przemysłu i haadlu sen. Januszew
skiego ze Stronnictwa Ludowego.

Zrealizowanie ugody z „Wyzwo-
leniem“ oznaczałoby prawdopodob-
nie ziikwidowanie grupy posła Po-
lakiewicza z B. B., który ostatnio
skompromitował się na terenie wiej-
sikim.

Al2 przystąrienie do B. B. „Wy-
zwolenia” czy też całego Stronnic-
twa Ludowego miałoby znaczenie
szersze, Byłby to początek urzeczy-
wistnienia zasady „zwinięcia wa-
chlarza” w B. B Główna podstawa
polityczna sanacji; Bezpartyjny Blok
Współpracy z Rządem faktycznie
uległby reorganizacji. Pozyskani dla
sanacji ludowcy siłą rzeczy wypar-
liby z Bloku konserwatystów. Blok
stałby się organizacją bardziej jed-
nolitą pod względem społecznym,
ale też posunąłby się znacznie ku
lewicy. W. ten sposób w kursie na-
lewo zrobionoby znaczny krok na-
przód.

Żydzi w Zakopanem.

publicznych;

„Hajnt“ (Nr 160) podaje spo-“
strzeżenia swego korespondenta z
życia żydowskiego w Zakopanem|
Żydów nie tak dużo, jakby żydzi
chcieli ich widzieć:

„Szczególny objaw: mało żydów, właś-

mie bardzo mało. Można przejść ulicę, dwie

ulice i nie spotkać twarzy žydowskiej.“|

Wpłynął na to trochę kryzys,
lecz

„bezwątpienia ma pod tym względem
dużo do powiedzenia ruch, który tak

wszystkich wystraszył. Nikt nie chce ko-
rzystać nawet z czegoś najlepszego, jeżeli

jest to połączone z lękiem".

Trudno sformułować siię judo-
fobji w Zakoparem. Organizacyj an-
tyżydowskich tutaj niema, młodzie-
ży z „mieczykami* nie widzi się,
mapadów na żydów niema, a

„jednak nie ma się 100 proc. spokoju;
woli się w nocy siedzieć w mieszkaniu.

niź udać się do dalekiej cukierni. Nieraz

widzi się koło siebie złośliwy uśmiech po-
znańskięgo mędrca, lub wrogie spojrzenia.”

Pomimo, że złośliwy uśmiech i
vrogie spojrzenia nie są niebez-
pieczne,

„ale to „nie jest przyjemne”, zwłaszcza,  

że dokoła taka wspaniała przyroda, ta-
jemnicze góry.

Uciekinierzy z Niemiec najechali
Zalkopane:

„Dużą, bardzo dużą część przybyłych
gości stanowią tutaj żydzi niemieccy. Sie-

dzą cale dni i dowcipkują na temat włas-

mych trosk i dziękują Bogu, że zawczasu

drapnęli z Niemiec."

Žydzį niemieccy z lekceważe-
niem traktują swoich rodaków z
Polski:

„Rodzaj „rasizmu“ ogrania ich. „Ost-

jude“ jest traktowany z wyniosłością i
uczuciem pogardy*

Od i1-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie odgodz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego 4 Paulo.

J. E. ks. Arcybiskup-Metropo-
lita mianował kanclerza Kurji Me-
tropolitalnej, ks. kan. Adama Sawic-
kiego, generalnym asystentem Ar-
chidiecezjalnege Instytutu Akcji Ka-
tolickiej i Akcji Katolickiej na te-
renie całej archidiecezji wileńskiej.
Ks, kan. Sawicki został mianowany
ma okres 3-letni. Ks. Franciszka
Kafarskiego mianował dyrektorem
Archidiecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej oraz sekretarzem żene-
ralnym Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Męst:iej (S. M. P.) м Wil-
nie. Ks. magistra Aleksandra Mo-
ścickiego mianowano sekretarzem
generalnym Katolickiego Stowarzy-
szenia Mężów w Wilnie. P. Marję
Mieczysławową Jeleńską — prezes-
ką Katolickiego Stowarzyszenia Ko-
biet (dawniej К. S. P.), pułk, Włady-
sława Piaseckiego piezesem Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży  
Duchowieństwo

o wolność

(KAP). Wyszły z druku trzy tomy
pracy ks. Biskupa Pawła Kubickie-
go p.t. „Bojownicy kapłani za spra-
wę Kościoła i Ojczyzny w latach
1861 — 1915, |
Nie z myślą o pisaniu apologjidu-|

chowieństwa, lecz w imię prawdy—,
mistrzyni życia. bada J. E. ks. Bi-,
skup P. Kubicki archiwa, szukając
materjałów, któreby wyświetliły ro-
lę duchowieństwa w walce o wol-
mość.

Owocem wieloletnich badań są
już wykończone prace, dotyczące
księży b. Królestwa Polskiego. O-
becnie ks. Biskup pracuje w Wilnie,
badając akta Archiwum Państwo-
wego, przedtem, zaś podobne bada-
nią prowadził w Grodnie, w Rydze.
w Agłonie, w Kownie.

Jak przedstvwia się ofiarny wy-
siłek księży katolickich Korony w
okresie 1861 — 19157 Czy kapłani

| pozostali biernymi świadkami: decy-
dującego zmagania się narodu, który

«w katakumbaci stwierdzał swoją!
niezłomną wolę posiadania niepod-
ległego państwa?

Kapłani polscy dobrze rozumieli
swe obowiązki obywatelskie i sta-
rali się być godnymi przewodnikami
narodu, okupując ten zaszczyt nieraz
krwią ofiarną...

Czterech księży zostało straco-
nych przez Moskali. Byli to księża:
Agrypin Konarski, Wawrzyniec Le-
wandowski, Maksym Tarejka i słyn-
my bohater, osiatni powstaniec, ks.
Stanisław Brzózka.

Na wygnanie na Sybir ; wgłąb
Rosji poszło 336 księży, z których
39 umarło na wygnaniu, Wysłanych
zagranicę było 49 kapłanów, wye-
migrowało (przeważnie do Rzymu i
Paryża) — 39. Czyli razem wygnan-
ców i emigrantów było 424 kapła-

nów. „koś
Wysłani na Sybir, rzecz jasna,

przeszli przez więzienia. Oprócz
nich w więzieniach było 403 księży,
czyli razem więzionych było 739
kapłaaów!..

Kary pieniężne, nałożone na du-
chowieństwo, przekroczyły 40000 rb.

Oskarżonych o pracę konspira-
cyjną, patrjotyczną, było 186 księży.
za udział w manifestacjach — 170
za zwalczanie szkół
krzewienie oświaty polskiej — 234.
Nietylko duchowieństwo świeckie

złożyło takie ofiary, — zakonnicy
dotrzymywali kroku w ofiarności, —
to też na zakony spadły wielkie ka-
ry, a liczba klasztorów podlegała co-
raz większym ograniczeniom.

IW. r. 1864 na terenie Królestwa
Polskiego było 147 męskich kłaszto-
rów, mających 1012 zakonników. Po
dziesięciu latach jakże się zmniej-
szyła liczba!.. Klasztorów było za-
iedwie 24, zakonników 297. W. roku
zaś 1904 klasztorów było tylko sie-
dem, zakonników — 49...

Mniej gwałtownie, ale systema-
tycznie likwidowali Rosjanie klasz-
tory żeńskie, W roku 1864 było
klasztorów żeńskich 18 z 269 zakon-
nicami, w roku 1874 — 16 klaszto-
rów i 235 zakonnic (do nowicjatu już
nie wolno było przyjmować nowych
kandydatek!), w r. 1904—8 kiaszto-
rów i 76 staruszek zakonnic...

Jeżeli chodzi o teren b. W. Księ
stwa Litewskiego, udział duchowień.
stwa katolickiego w walkach nie-
podlegiościowych zaznacza się rów-
nież wyraźnie, Około 600 wywiezio-

Sprawa narodowych
socjalistów.

Dochodzenie w sprawie areszto-
wanych przed kilku tygodniami or=
ganizatorów  partji narodowych so-
cjalistów w Wilnie (centrala w Ka-
towicach) zostało zakończone. W
stan oskarżenia 4 art. 165 k. k. o
należenie do Związku, którego cele
| zadania miały pozostać tajemnicą
wobec władzy, postawieni zostali p.
p. Rekść, Gliński I Sperski.

 

(Fakty i cyfry).

rosyjskich il.

 Wymienieni przebywają w dal
szym ciągu na Łukiszkach. 

NOMINACJE W AKCJI KATOLICKIEJ.
Męskiej, p. Stanisławę Srebrzyńską
-prezeską Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży Zeńskiej, a p. mece-

nasa Marjana Kosińskiego prezesem
Katolickiego Stcwarzyszenia Mężów
w Wilnie. Jadwigę Roszkowską —
p. o. sekretark. generalnej Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży
Żeńskiej i sekretarką generalną Kat,
Stowarzyszenia Kobiet.

Nadto Arcypasterz mianował: ks.
kan. Leona Żebrowskiego asysten-|
tem kościelnym Katolickiego Sto-
warzyszenia Kobiet, ks. kan. Ci-
chońskieżo asystentem kościelnym
Kat. Stowarzyszenia Mężów i ks.
Władysława Kisiela asystentem ko-
ścielnym Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży Męskiej i Kat. Stow
Młodzieży Żeńskiej.

Wszystkie nominacje są na okres
trzyletni.

polskie w walce
Ojczyzny,

nych na Sybir i 8 straconych, — to
nieskąpa danina obywatelskiej ofiar-
ności!...

Kapłani polscy spełnili swój obo-
wiązek, jako synowie narodu, wal-
czącego o wolność; nie opuścili swei
owczarni w godzinę prób i cierpień.
Ci co zginęli, uznania nie szukają,

ale potomni muszą mieć jasny obraz
przed oczami, pamiętając, że ducho-
wieństwo katolickie nie tworzy, nie
może tworzyć kasty, bo stale się za
sila świeżym elementem, dopływa-
jącym z różnych warstw narodu.

na

Pramjeta w teatrze Letnim.
„Zgorszenie publiczne" A. Franka

Cała sztuka opartą jest na arcy-
zabawnych sytuacjach, wynikają-
cych z perypetyj narzeczeńskich
siostrzeńca wiedenskiego nowobo-
gackiego, Pieittera, oraz siostrzeni-
cy pewnej generatowej—hrabiny.

Hrabina i ,ej brat, protesor, sprze-
ciwiają się mezeljansowi, iecz stary

Fieitter postanawia dopomóc młodej
parze ; wynajduje w tym celu podu-
padłego hrabiego, który za pewne
«wynagrodzenie adoptuje miodzień-
ca, a samemu Pieitterowi wyrabia
tytui konsula egzotycznej Nigerii.

Lecz ta sytuacja ponownie wikła
się przez zjawicnie się peinej tem-
peramentu tancerki, która w swoim

czasie umilała na Riwierze kandy-
datowi do stanu małżeńskiego chwi-
le rozstania z narzeczoną.

Tancerka dostaje angagement do
Wiednia, gdzie po skandalu w te
atrze z protesorem, człowiekiem ja-
ikiejś ligi moralności, otrzymuje na-
kaz opuszczenia miasta. Chroni się
ona pod opiekuńcze skrzydła nowo-
mianowanego konsula swego ojczy-
stego kraju, W konsulacie spotyka
„ona byłego amanta, co wywołuje
szereg zabawnych sytuacyj, zapeł-
miających program wieczoru przez
parę godzin.

Wartość całej, dość banalnej far-
Sy polega włeściwie na wykonaw-
cach, którzy doskonale wywiązali
się ze swego zadania, bawiąc pierw-

szorzędnie pubiiczność.
Prym 'wodził, jak zwykle, p.

(Wołłejko w ro:i wujaszka, w czem
dzielnie i z teniperamentem sekun-
dowała mu p. Ninka Wilńska i p.
Dejunowicz (profesor).

Pp. Suchecka i Wasilewski two-
rzyli miłą parę zakochanych.

Amatorzy zdrowego śmiechu
mogą doskonale spędzić wieczór w
teatrze w Bernardynce, У.

Teatr | muzyka
— Miejski Tealr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. P;opagandowy  p>oniedzia-
łek, Dziś o godz. 3 m. 30 w. ostatnie wido-

wisko komedji Verneuil'a „Musisz się ze
mną ożenić”, Będzie to zarazem ostatni
występ doskonałej aktorki Z. Barwińskiej,

która swym talentem i wdziękiem ujęła
widzów wileńskich W przedstawieniu tym  pożegni również publiczność wileńską Je-
rzy Woskowski, który zaangażowany został

do Teatrów państwowych w Warszawie.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś uka-
że się po raz ostatni świetna operetka Le-
„hara „Paganini“ z J. Kulczyzką i R. Pete-
rem w rolach głównych. Ceny propagando-

we od 25 gr. Wycieczki korzystają z ulg

— Jutrzejsza premjera, Jutro wchodzi

na repertuar przebojowa operetka Gilberta

„Katia - tancerka' z J. Kulczycką w roli

tytułowej, z udziałem R. Petera w roli

Wielkiego Księcia.
Bracia Adamowicze w „Lutni“,

W środę najbliższą na przedstawieniu w

„Lutni* gościć będą bohaterzy lotnicy Bra-

cia Ademowicze wespół z Komitetem Wo-

jewódzkim. Zaznaczyć należy, że czysty

zysk z tego przedstawienia przeznaczony

został na wykup samolotu Braci Adamowi-

czów.
d id »

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek, dnia 23-go lipca.

6.30: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dzien
por. Chwilka pań domu. Rozmaitości, 11.57:
Czas. Hejnał, Kom. met. Przegląd prasy.
1210: Nowe płyty Dzien. poł. 13.05: Kon-  rert muzyki lekkiej. Wiad, eksportowe

SP ORT
Regaty wioślarskie w Bydgoszczy.

BYDGOSZCZ (Pat). W niedzielę
rozegrane zostały na torze regato-
wymi w Brdyujściu pod Bydgoszczą
najważniejsze biegi wioślarskie o
mistrzostwo Polski. i

W. ogólnej punktacji pierwsze
miejsce  zaięło  Bydgoskje

Wiaślirskie 124 pkt., 2) WTW 102
pkt, Kaliskie T. W. 69 pkt, 4)
Wioślarski Klub Grodno 68 pkt.,
5) „04“ z Poznania 47, 6) Wisła z
Warszawy 46, 7) AZS z Poznania
45, 8) KPS Bydgoszcz 37, 9) Wło-

T-wo cławek 36, 10) Gryf z Bydgoszczy 24.

Pimpicki (AZS). pokonał Wirblisa,
Wczorajszy długodystansowy wy-

ścig piywacki ra szlaku Wołokum-
pia — Wilno zakończył się wielką
niespodzianką.

Zwyciężył Pimpicki z A. Z. S,,
który pokonat znanego pływaka
Wirbilisa.

Ogólna lista zwycięzców: 1) Pim-
picki (A.Z.S.) 55.06, 2) Wirbilis

Krórzy piloci wezmą
Jeżeli chodz: o pilotów, biorą-

cych udział w tegorocznym  „Chal-
lenge', to nazwiska, które przez po-
szczególnych uczestników zgłoszono,
dają gwarancję że zawody będą sta-'
ły na bardzo wysokim poziomie,
godnym: największej imprezy świata.
Niemcy przystępują do „Challen-

gew' z drużyną opartą przede-
wszystkiem na starych pilotach, bo-
gatych w doświadczene i zwycię-
stwa z poprzednich  Challenge'ów.
Na czele kroczy tutaj znakomity
Fritz Morzik, mając wcale „niezgor-

szych” towarzyszy: Lusser, dr. Pas-
sewaldt, von Dungern Untucht,
Hirth, Osterkamp, Junek, Eber-

hardt, Kraft, Poite, Seidemann, Krii-
ger, Rodig i Tamm, to nazwiska,
które gwarantują zaciekłą walkę ó
zwycięstwo,
Francja wystawia drużynę, w któ-

rej świecą takie nazwiska jak De-
troyat, mistrz zkrobacji, słynny na
całym święcie, Challe, Lecarme,
Delmotte, Monville, Finat į Geraud.

Włochy jeszcze nie podały na-
zwisk wszystkich pilotów, ale dwa
zgłoszone już też potrafią wzbudzić
respekt dla ekipy włoskiej A. Co-
„ombo i P, de Angeli, to piloci do-
brze znani ze swych wyników spor-
towych.

Czechosłowicja wystawia swo:
ich najlepszych czterech pilotów, są
to: V. Zaoek, J. Ambruz, P. Pochop
i J. Anderle. 3

Polska wystawia drużynę, która
jest symbolem połączenia wielolet-
niego doświadczenia i rutyny znako-
mitych pilotów, z zapałem i młodo-
ścią młodych, 'eszcze pa szerszym
świecie nieznanych.
W barwach naszych polecą: Na

„P; Z.L'ach":
Kpi. pilot obserw. Dudziński

Piotr z towarzyszem Kołodziejem.
Kpt. pil. Gedgow Ignacy, uczest-

nik poprzednich Challenge'ów, z to-
warzyszem kpi. obs. Kulzą Janem.

Inż. pil. Grzeszczyk Szczepan,
słynny pilot i instruktor, z towa
rzyszem Mayem.

St sierż. pil. Wieczorek Woj-
ciech w towarzystwie kpt. obs.
Lewkowicza.

Pos. pil. obs. Włodarkiewicz An
drzej z towarzyszem Przysieckim.

Na „R. W. L*" polecą:

(A.Z.S.) 55.07 3) Naborowski (A
Z.S.), 4) Stankiewicz (Ognisko), 5)
Jungier (Makabi). Wśród pań zwy-
ciężyła Gurwiczówna przed Ben-
genówną.

Zawody organizował Wil. Okr
Pol. Zw. Pływ.

Zawodom przyglądało się sporo
widzów.

udział w Challenge'u?
Plut. pil Buczyński Jan z towa-

rzyszem Rogalskim. Wiktorem.
IKpt. pil. Florjanowicz Stefan, z

towarzyszem Zamiarą.
Pilot: komunikacyjny Karpiński

Tadeusz z byłym szefem mechani-
ków Aerokluru Poznańskiego p.
/Gawędą Adamem.

Pilot komun:kacyjny Płonczyński
Stanisław z towarzyszem Ziętkiem

Kpt. pil. Ckrzypiński Henryk,
którego towarzysz nie został jeszcze
wyznaczony.

Macpherson Walter, pilot angiel-
ski z towarzyszem Reissem.

Wanneck, pilot austrjacki, z to-
warzyszem Erichem Meindlem.

Historja mi'czy o działalności
P. Z. L. T. co do organizowania tur-
niejów propagendowych i t. d. W
roku ubiegłym przyjechało do nas
kilku graczy o problematycznej war-
tości z Warszawy, rachuneczki wy-
niosły około tysiąca złotych. Na
przyjemność taką oczywiście nas
mie stać. Na podobny luksus można
sobie pozwolić, ale tylko raz na 10
lat.

Wytwarza się sytuacją  para-
doksalna. Tracimy wszelką łączuość
z centralą, ktora nie chce wejść w
trudne położenie okręgów prowincjo
„nalnych, które jednak powinny wy:
powiedzieć się wyraźnie na walnem
zebraniu.

Przecież jeżeli zaczniemy dbać
o rozwinięcie jdknajszerszej propa-
gandy w sporcie tenisowym, to nie
będziemy mieli kilku weteranów
rakiet tenisowych, a legjon utalento-
wanych zawodników. Przed po-
ważnym meczem _międzynarodo-
wym nie będziemy potrzebowali
martwić się gdy Hebdzie zaboli ręka,
albo rozchoruje się Tłoczyński, Z
chwilą postępu sportu tenisowego
wśród mas zawsnączy się również i
postęp wyników sportowych. Prze-
staniemy przegrywać mecze teniso-

we, które mają wielkie znaczenie
państwowo . sportowe,

We wszystkich już prawie ga-
łęziach sportu daje się zauważyć
zdrową tendencję “skierowywania
uwagi na młodzież szkolną, która w
tenisie jednak nie posiada zapisa-
nych kart.
Miejmy więc nadzieję, że sport

tenisowy nie będzie chciał pozosta-
wać w tyle, lecz poważnie zastano-
wi się nad swą przyszłością. Kpt. pil. Hajam Jerzy, słynny

mistrz akrobacji, z towarzyszem
Pokrzywką. radai е

0 zdrową tendencję w sporcie tenisowym.
Nieproporcjonalnie wiele się pi-

sze o sporcie tenisowym. Piszą ar- |
tykuły o starcie naszych graczy za-
granicą. Podają najrozmaitsze wyni-
ki. Obliczane są sety, gemy, prze-,
$.ane, wygrane, oblicza się szanse;
itp., ale nikt nie zastanowił się do-
tychczas nad kwestją zasadniczego
postępu sportu tenisowego w Pol-!
sce. {

Powiedziałem postępu zasadni- |
czego, bo w danym wypadku nie po-
winno chodzić o grę dwuch, czy
trzech panów uzdolnionych, a ele-
$ancko ubranych, lecz o masy, któ-
re są wskaźnikiem tego zdrowego
postępu sportu. -

Tenis w Poisce jest wciąż jesz-
cze sportem warstw uprzywilejowa-
nych, a przecież najlepsi nasi $ra-
cze „ekrutują się ze ster, powiedz-

my bez żadnej obrazy, niższej, Nie

jest sekretem, że ten i ów z naszych

mistrzów przed odniesieniem swego
pierwszego wietkiego sukcesu spor-

towego, zwracającego nań uwagę,
był chłopcem nadającym piłki na
korcie.

Fakt ten wiele mówi. Waio-
skiem mającym swoje uzasadnienie

jest to, że trzeba jaknajwiększą u-

wagę skierować na kadry młodych
graczy. Trzeba zaopiekować się
tenisem w Polsce nieco troskliwiej,
—-

Giełda rolnicza. 16.00: Muzyka lekka. 17.00:
Audycja dla dzieci. 17.15: Recital fort, 17.40.
Pieśni. 18,00: „Matki w barakach” pog.

18.15: Muzyka operetkowa pł У),, 19.15:
„Wędrówki mikrofonu po Gee Osa

Ko iogi „Wdrodze 2Casablankido
Murakesztu”  felj. 20.12: Muzyka lekka.
Dzien. wiecz. 21.00: Transm. z Gdyni. Codz
odc. pow. 21.12: Koncert popularny. 22,00:

 

 „Powieści na różne tematy” felj. 22.15: Mu-

zyka taneczna. Kom. met.

niż obecnie,
Przyjrzyjmy się obrazowi,

staje przed nami.
Możemy przecież na palcach je-

dnej ręk; policzyć tych wszystkich
graczy, którzy stanowią faktycznie
elitę sportu tenisowego. Poza: Tło-
czyńskim, Hebdą, Tarłowskim, Wit-
manem, Stolarowem: i Bratkiem nie
mamy prawie nikogo.

Jeszcze goizej przedstawia się
sprawa wśród pań.  Nieśmiertelna
Jędrzejewska jest bodaj jedyną te-
nisistką godną uwagi.

Stan taki wytworzył się z powo-
du złej polityki władz centralnych.

Polski Związek Lawn-Tenisowy
opiekuje się właśnie tą nieliczną
garstką wybrańców losu i na tem
koniec. '

W poniewierce pozostają wszyst-
kie niemal okręgi prowincjonalne,
które płacą jedynie haracz ną rzecz
P. Z. L. T. i nic więcej nie mają.

Przyjemność, polegająca na pła-
ceniu składek, powinna jednak kie-
dyś się skończyć, a wiedzieć trzeba,
że w tenisie obowiązują przestarza-

łe, arystokratyczne zwyczaje. Naj-
mniejszą taksą jest 50 zł., a kluby
silniejsze płacą grubo więcej.

Nasz wileński A. Z. S. płaci 150
zł. rocznie. Zarytajmy teraz, co A.
Z. S. ma. z tego, że płaci rocznie
150 zł.

Odpowiedź jest prosta ijasna.
Stosunek jest jednostronny. My pła-
cimy, a oni grają, my oszczędzamy,
a oni sprowadzają trenerów zagra-
nicznych, których okręgi powinejo-
nalne nie mogą się doczekać.

Dotychczas frmalnie nic nie zro-
biono, by ożywić zainteresowanie
tenisem na prowincji.

jaki

 
|
|
р

 

 



6
9
#
)

ut

 

 

_DZIĘNNIK MILENSKI 3

Br. Adamowicze przylatują do Wilna.
Odpłynęła już daleko pierwsza

iala szczerego entuzjazmu, Cieszyła
się młodzież, cieszyli się starsi, cie-
szyła się cała Polska,

przeleciało Atlantyk.

Z biciem serca oczekiwano wie-
ści z trasy, a qdy przychodziły, dzi-

wiono się ożólrie, že Adamowiczom|

udało się szczęśliwie pokonać wiel- |

ką przestrzeń, dzielącą Nowy Świat

od Starego Kraiu.
Dziś szczegóły tego gigantycz-

nego lotu są wszystkim wiadome.

Nie będziemy ich powtarzać, ale po-
starajmy się już nie uczuciem, lecz
rozsądkiem ocenić ten wielki czyn

bohaterskich lotników. | :

Adamowicze w wywiadach u-

' že dwuch
smiałków o polskich nazwiskach

wicze są obywatelami wileńszczyz- witać będzie swych rodaków, a po- dni swego dzieciństwa
ny. Mówią o tem wszystkim i tem przez dwa dni będą oni gośćmi nad Wilją w Wilejce, a Wilno po-
wszędzie. Opoviadają o swych dzie-!
cinnych latach spędzanych pod Wi-

naszego miasta.
| Zawiązane komitety zajęły

| winno być dumne, że to

lejką. Wspomirają 0 folwareczku stroną technicz:ą powitania Ada- dla nas wypadek, że tak jak Żwirko,
Janowszczyźnie. o swym ojcu Jul-
janie, dziadku Łukaszu i starej mat-
ce, która przedwcześnie ich osiero-
ciła.

Wilno we środę na Porubanku

 

Polska zwyciężyła Estonję i

!|тошіс26ш‚ a szerszy ogół
| czeństwa powinien okazać im dużo
| prawdziwego serca. Adamowicze w
| Wilnie powinni czuć się jaku siebie
w domu. Niech oni u nas przypomną przez środowisko, z którego pocho- ża rozsławienie

społe-|tak. też i

 

Adamowicze pochodzą

właśnie z naszeżo miasta,
Czyn Adamowiczów powinien

być właściwie zrozumiany i odczuty

spędzonego

=: już drugi
się raz w dziejach litnictwa mamy miły

 

dzą, a więc powinien być wykorzy-
stany w danym wypadku dla celów
propagandy lotnictwa na wsi.

Dziś, śdy ma przypłynąć druga
już fala szczerego entuzjazmu niech |
we środę o godz. 17.30 na Poruban-|

| ku zbierze się tłum widzów, który!
głośnem wiwaiowaniem powinien
wyrazić Adamowiczom wdzięczność

imienia polskiego

zagranicą.

Trzeba bowiem wiedzieć, że
ambicją każdego państwa, ambicją
lotnictwa jest przełot przez Atlan-
tyk.

Polska jest więc dumna z czynu
Adamowiczów, który jest należycie
oceniany przez całe społeczeństwo,

Jarwan.

A)2 a TL

 

Lotwe.
Wspanlata walka o punkty. Kusociński startował w trzech biegach. Piękne zwycięstwa Fiałki, Kusocińskiego,

Biniakowskiego, Kluka i Pławczyka.
dzielonym dziennikarzom przyznali:

vię szczerze, że nie posiadają wiel-

kich kwalifikacji lotniczych. Nie są

to zawodowi piloci, tylko zwykli
przemysłowcy.

Myśl przelotu przez Atlantyk

powstała u nich dość dawno. Kiei-|

kowala ona bodaj przez 20 lat, w

czasie których dzielni bracia zbie-

tali grosz do grosza, zwiększając
fundusz potrzebny do zakupu wła-

snego samolotu. Wiemy bowiem do-
skonale, jak trudno zebrać ze sprze-

dawania wody sodowej kapitał kil-
kudziesięciu tysięcy dolarów.

Nareszcie Adamowicze już ze-

brali dostateczną ilość pieniędzy,

rozpoczynając próbne loty, które
też były bardzo kosztowne. Nic

dziwnego, że lotnicy przylecieli do

Polski z wekslem w kieszeni, a byli
oburzeni, gdy | azano im płacić za

benzynę w czasie przymusowego lą-
dowania w Niemczech.

Czyn Adamowiczów jest czynem

nieporównanym, w który trudno
uwierzyć.

Nie byli przecież oni przedtem

lotnikami. Nazwiska ich nic nikomu

nie mówiły, a dopiero w 1929 roku

Bolesiaw Adamowicz otrzymał li-
cencję lotniczą. wydaną przez De-

partament Handlowy U. S. A.
Ciekawą jes: rzeczą, że  Józet

Adamowicz wośóle nie jest lotni-

Ikiem. Nie posiada nawet licencji,а›

sprawuje tylko funkcje pomocnika

pilota.
Trzeba miec rzeczywiście nad-

zwyczaj dużo rieporównanej odwa-
gi, by lecieć przez Atlantyk niema-
jąc odpowiedn:ego przygotowania
technicznego i teoretycznego.

Adamowicze przylecieli do Pol-
ski, która trosi:liwie zaopiekowała

się ich pobytem w kraju.
Otrzymali ori liczne odznaczenia

i zostali przedsiawieni najwyższym

dostojnikom państwa. Z ludzi
skromnych wyrośli na głośnych bo-
haterów.

Czyn Br. Adamowiczów nie po-
trzebuje w danym wypadku żadnych

komentarzy, a nie można im brać za
złe, to, że słabc mówią po polsku,
albo nie znają się może na niektó-
rych formach towarzyskich.

Te wszystkie momenty czynią z

nich jeszcze większych bohaterów,
którzy syci swem szczęściem i sła-
wą, nie myśląc w danym wypadku
o powrocie do Ameryki, do swego
warsztatu pracy.

Adamowicze wkrótce już opusz-

czą Polskę, ktcra była ich marze-
niem. W Ameiyce wspominać będą

te piękne dni swego tryumfu, a w

Polsce pozostanie po nich piękne
imię bohatedskich lotników. Ada-
mowiczom zawdzięczamy nie mniej

niż Skarzyńskiemu i Żwirce, a jeżeli
nie zrownoważy się cena tych war-
tości, lo może tylko dlatego, że my,
Polacy, nie umiemy oceniać należy-
cie teraźniejszości, uwielbiając prze-
szlošė, ' š

, Pojutrze Adamowicze przylecą
do Wilna, Miasto nasze powita ich

| RYGA: Drugi dzień 5 Trójmeczu
Bałtyckiego miał ostatecznie zade-
cydować czy Polska zdobędzie he-

| gemonję lekkoatletyczną w pan-
stwach bałtyckich, czy też Estonja
udowodni, że ma obecnie najlepszą
reprezentację.

Zainteresowanie meczem wzmogło
się do granic rekordu, a walka o
każdy punkt trzymała w silnem na-
nięciu nerwowem nietylko już za-
wodników, ale również i widzów
którzy z zachwytem przyglądali się
nadzwyczaj ambitnej walce sporto-
wej.

Polska odniosła zwycięstwo, zdo-
bywając 134 pkt. przed Estonją 129,5
pkt. ; Łotwą 72 pkt.

(T

trzeba w pierwszym rzędzie Kuso-
cińskiemu, który znów startował aż
w trzech konkurencjach. Powtórzyła

Kusociński w trzech biegach odniósł

zwycięstwo, bo przecież zwycięstwo
w ształecie 44100 mtr, jest również
zasługą Kusocińskiego jak i jego
współkolegów.

Wszyscy nosi zawodnicy dali z
siebie maksimum. wysiłku sportowe-
go, walcząc nadzwyczaj ambitnie,

Trzeba zaznaczyć, że po pierw-
szym dniu zakwestjonowano wynik
na 100 mtr. (Wybrano specjalną ko-
misję, która zbadała kliszę iotogra-
ficzną, zmieniając kolejność miejsc. Zwycięstwo Polski zawdzięczać

Zakończone zostały wczoraj te-
goroczne wyścigi konne, które byty

wyjątkowo bogate w swoim konco-

wym programie.

Wojskowy bieg naprzełaj wygrał

 
Wielmożny Pan — por. Koryt-

kowski,

, Nagroda, ofiarowana w biegu na-
przeiaj pik. Stei. Dembińskiego,

zdobyta została przez Pikadora —
rtm, Kociejowski.

(Wi gomuiwie z płotami zwyciężył
Derkacz — por. Miklewski,

W. biegu „łównym o nagrodę

zwyciężył Pech — p. Rybicki, przed

 

W połowie sierpnia ma się“ u
mas w Wilnie nieco ożywi sezon
sportowy. :

Oneżda odbyło się zebrauie po-
sozumiewawcze, zwołane przez

I/largi Futrzarskie, w czasie których

| mają odbyć się najrozmaitsze impre-'
j2y sportowe,

MW pierwszym rzędzie poż uwa-

gę brana jest lekkoatletyka, która |

goto uiożony program,
W. ostatnią niedzielę sierpnia w

Wilnie mają odbyć się wielkie za-
wody lekkoatletyczne z udziałem
czołowych zawodników Łotwy i
Estonji. Zawodnicy ci przejeżdżać
będą przez Wiłso do Turyna na mi-

strzostwa  lekl-oatletyczne Europy
Ostatecznie spzawa zostanie załat-

wiona prawdopodobnie jeszcze w

tym tygodniu.
W. pierwszą niedzielę września

odbędzie się ponownie maraton ©

mistrzostwo Poiski. Prace technicz-
re są już rozpoczęte.

W] czasie maratonu mają się od-.

być zowody lekkoatletyczne na

boisku z udziałem Walasiewiczow-
ny i Weisówny. Mistrzynie te ni-
gdy w Wilnie jeszcze nie były, Pro-
pagandowo start ich powinien udać

się doskonale, Oczywiście, że prócz całem sercem, bo przecież Adamo-

 

Irena w ostatniej chwili p.zed
wyjazdem na spacer samochodowy

do sąsiedniej riiejscowości kuracyj-,
klubu

sportowego, że za dwa dni ma 516°
nej, otrzymała depeszę z

odbyć ostateczna eliminacja przed
wyjazdem do Londynu na wielkie
igrzyska kobiece w lekkiej atletyce

Przeciwniczką Ireny miała być
iej wielka przyjaciółka, Wanda Za-
górska, która stale siedziała w War-
szowie, uczęszczają pilnie na trenin-
gi, prowadzone przez fachowych
specjalistów. Chodziła na treningi
mioże jeszcze dlatego, że głównym
kier iem grupy trenujących
pań był Staś Zaremba, mający pięk-
ną przeszłość sportową. Zaremba

podobał się Wandzie, która pięknem!
zębami uśmiechała się znacząco do
chłopca, gdy ten uczył, jak ma się
ustawić na starcie.

Otrzymana depesza nieco zasmu-
ciła Irenę. Była ona przekonana, że
po ostatnim zwycięstwie nie będzie

już potrzebowała startować. Forma

Walasiewiczówuy i Weisówny star-

musiały chyba zajść jakieś zakuli-
sowe wpływy, zmierzające przepro-
wadzenie jeszcze jednej denerwują-
cej eliminacji.

Od chwili zdobycia mistrzostwa
była święcie przekonana, że senne

marzenią staną się rzeczywistością,

„že przyjazdem swoim do Londy-
nu zrobi Januszowi wielką niespo-

dziankę, a cóż dopiero będzie za ra-

dość, jeżeli uda się w Londynie
pizerwać rozciągniętą taśmę.

Janusz pisai ostatnio do niej
przed dwoma tygodniami, wówczas
gdy nikt nic nie wiedział o wyjeź-
dzie na zawody

Mysl o spotkaniu w nieznanem

mieście była fascynującą przyjemno-

ścią. Janusz był przecież pierw-
szym odkrywca wielkiego talentu

sportowego Ireny. Poznali się przed
paru laty, a odrazu zawiązała się
między nimi serdeczna przyjaźń,
która zaczynała mabierać coraz
więcej treści, aż w końcu popatrzyli
sobie szczerze w oczy, mówiąc gaj  jej była wszystkim wiadoma, ale ważne słowa... kocham...

Marszałka Senatu W. Raczkiewicza!
| mą, które w Zakopanem cieszą się

| rekoriowem powodzeniem.

Wielkie imprezy sportowe.

' białegostoku,

Zmiana ta wypadła na niekorzyść

Finał wyścigów konnych.
Glorią — p. Žylewski i Bacaratem
— p. rlm. Lierpicki,

Bieg naprzeiaj 1 D. A. K. zakon-
czył się zwycięstwem Złotej Pani —

p. Korytkowski
W gotniwie ostatniej o nagrodę

p. 4. Horodyńskiego wygrał Emir ll
— p. Rybicki.

Łapewne prędko teraz nie bę-

dziemy mieli tak pięknych, chociaż
częściowo pechowych ze względu na

iczne wypadki wyścigów konnych.
Može warto pomyślec o zorganizo-
waniu wielkica wyścigów skoringo-
wych ;, konkursów huppicznych zi-

iować będą i inne zawodniczki,

sprowadzone będą z Warszawy, czy

bądź też z zagranicy.

W: pro,ekcie jest również mecz

międzymiastowy miodzieży szkolnej

(Wilno — Warszawa. Projekt ten

lansowany jest już od roku prawie

w sterach sporiowych, ale wykona-

nie jego zależy od dobrych chęci

władz szkolnych, które wyrażą już

zapełni chyba w 80 procentach bo-; chyba swoją zgodę.
W grach sportowych mieć chy-

ba bęaziemy turniej piłki siatkowej
+ koszykowej udziałem doskona-
tych drużyn Łoiwy i Estonji,

Pisząc o tych wielkich impre-

zach sportowych wspomnieć trzeba,

że w roku ubiegiym imprezy sporto-

we, zorganizowane w czasie Tar-

gów Fółnocnych, cieszyły się o-

gromnem powodzeniem, ściągając
tysięczne tłumy widzów.

Oczywiście onžanizacją tych im-

prez międzynarodowych uzależnia

się ściśle od ostatecznej decyzji ko-

mitetu Targów Futrzarskich. Są-

dzić jednak trzeba, że w zrozumie-
niu wspólnych korzyści odpowied-
nie czynniki przystąpią w tym już

tygodniu do  finalizowania tych

wszystkich projektów.

Niezależnie, od decyzji Targów
Futrzarskich, które mają subsydjo-
wać imprezy sprtowe, lekkoatleci

Niedługo potem Janusz został
przeniesiony do poselstwa polskiego

w Londynie, by tam odbyć koniecz-

ną praktykę przed mianowaniem na
wyższe stanowisko, a potem...

Irena potsenowiła natychmiast
iechać do Warszawy. Wprowadziła
swego Citroena do garażu, Zatelefo-
nowałą do ciotki,

wsi, Dała depeszę do klubu „Orzeł,

że przyjeżdża ćo Warszawy.
Nie lękała się startu z Wandą,

bo była pewna siebie, ale w każdym

razie nie należało to do przyjemno-

ści. Przecież dwa razy już ją poko-

nała, powinna więc pokonać i teraz.
Coprawda, to od trzech dni nie
wkładała kolców, zapominając o
treningach.

Wierzyła częściowo w przezna-
czenie. Dała siowo, że pójdzie peł-

nym gazem od startu do mety, że

musi przecież jechać do Londynu, a
po drugie wielka jej ambicja sporto-
wa została narażoną na szwank

Następneśo dnia wszystkie ga-
zety doniosły, że na boisku przy
Alei Róż odbędzie się sensacyjny
pojedynek, że cbie zowodniczki ma-
ją równe szanse i że faktycznie po-

się o tyle historją z 1931 roku, że!

że wyjeżdża ze

elefonem od własne go korespondenta)

Polski. 1) Tomson: (E), 2) Ratus (E),
3) Kivits (L), 4) Trojanowski (P) i 5)
Szymański (P) Trojanowski jak wie
my został zaraz po biegu ogłoszony
jako drugi.

miłą niespodziankę
który zwyciężył na

Nadzwyczaj
sprawii Fiałka,
10.000 mtr. Pięknie biegł z Kuso-
cińskim  Kucherski, a Pławczyk,
chociaż nie ustanowił rekordu w

skoku wzwyż, to jednak, zajmując
pierwsze miejsce za Schmidiem (E)
udowodnił, że jest równym co do ta-
lentu nietylko Szmidta, ale również

1 Kuusego.

JWyniki techniczne drugiego dnia
zawodów (z pierwszego.dnia poda-
waliśmy wczoraj) są następujące:

M. Piewakowa mistrzynią Polski. 
Wczoraj w Bydgoszczy odbyły się

įwielkie regaty wioślarskie o mi-
strzostwo Polski.

, W, biegu jedynek pań M. Ple-
wakowa z W. K. S Smigly zdobyła

MECZ POLSKA —,B
WARSZAWA (Patj. W niedzie-

ię na kortach WL1K miato nastąpić

aokończenie spotkania tenisowego

roiska—belgja. Niestety deszcz

przerwai spotkanie iioczynskiego Z

Nayeriem a niecz tiebda—Lacroix

nie odbyt się wcale. Wobec tego

W meczach piikarskich o mi-
strzostwo Wiina Makabi pokonała
Drukarza 1:0, a W. K. S$. rozgromił

Domański (Strzeiec)

Wczoraj na szosie grodzieńskiej

odbyty się zawody kolarskie zorga-

sekcję kolarską Strzelca.
Wyścigi cieszyły się powodze-

niem. Na starcie prócz znanych za:

"wodników mieliśmy również sporo

(kolarzy młodych, którzy startowali

w biegu na 25 kim.
Zwyciężył po wyrównanej walce

Tarasow (Strzelecj w pięknym cza-

sie 40 min., 2) Zdanowicz (Strzelecj,

40 min. 0,5 sek 3) Strycharski (nie-

stowarzyszony) 40 min, 0,8 sek., 4)

Jurgilewicz (niestowarzyszony), 5),

Ginsburg (Makabi). Startowało 13

zawodników. :

Bardzo ciekawie wypadł pojedy-

ANETaESS |
Ee

przeprowadzą bezwzględnie cieszą-
cy się ogromnem powodzeniem ma-
raton o mistrzostwo Polski i posta-
rają się o sprowadzenie na własne
ryzyko Walasiewiczównę i Wei-

sównę. , aa aa li ara 
winnyby jechać obie, ale ze wzglę-
dów oszczędnościowych postanowio.
no reprezentację zmniejszyć o jedną
osobę, wyznaczając sensacyjną  eli-

minację.
Zawodniczki kopały dołki starto-

we. Irena miał: tor tuż przy trybu-
nach, a Wanda opodal.

Nie rozmawiały z sobą.
Sędziowie na mecie dali już znak,

‘ 2е można puszczać.
Starter sakramentalnym głosem

podawał komendę, 7
„Na miejsca..." 147
„Gotowi“,
„Zagórska lalstart". „Niech pani

uważa, bo usuiię ze startu”
Irera wsłuchiwała się w oświxd-

czenie startera. W duszy szczerze
jednak pragnęła. by bieg odbył się
w całej rozciągłości. Chciała wal:
czyć, by zwyciężyć, by prócz for:
malnego prawa wyjazdu zdobyć pra-
wo moralne.

Zawodnczki zmierzyły się wzro-
kiem. Po chwilowej przerwie, trwa-
jącej zdawałoby się wieki, : znów
uklękły obok siebie dwie dzisiaj
rywalki, a wczoraj przyjaciółki.

Padł strzał! 4

 

Mecze piłkarskie w Wilnie.

(Ognisko).

nizowane pierwszy raz przez młodą |,

ii biegów.

(iASNINATEZOROJRAAWZNKANWÓJKOWKAZEDĄAOC

DALSZY CIĄG WIADOMOŚCI SPORTOWYCH NA STRONIE 2-ej.

Bieg na 200 mtr.

1) Bmiakowski (P) 22,8 sek., 2)
Tomson (E) 23 sek., 3) Kivits (L) 23,4
sek., Szymański (P) zajął 5 miejsce.

W rzucie dyskiem
zwyciężył Wiiding (E) 44,14, 2) Dim-
za (Ł) 43.06, 3) Heljasz 42.43, Sied-
lecki (P) zajął 5 miejsce 42.11. Rzuty
dyskiem stały stosunkowo na niskim
poziomie,

Na 1500 mtr-. zwyciężył oczy-
wiście Kusociński, który świetnie
biegł, faktycznie prowadząc za sobą
Kucharskiego. 1) Kusociński 4.01,2
2) Kucharski 4.01,8, 3) Próóm (E)
4.04,4.
W Skoku wzwyż miłą niespo-

dziankę sprawił Pławczyk, który 
tytuł mistrzyni Polski, zajmując

pierwsze miejsce w czasie 5.10;ź.

Drugie miejsce zajęła Hanckiewi-

czówna (W. K. W.).

A ВОГЕ Ч

ELGJAJPRZERWANY. i.
dokończenie meczu tenisowego Pol-

ska—5elgja odwędzie się w ponie-

działek. W, spcikaniu lioczynski—

Nayert prowadził Polak w stosunku

6:4, 1U:5 a trzeci set przy stanie 7:0

dla lioczyńskiego zostai przerwany

z powodudesz. zu.
 

_ drużynę Ogniska 8:1. "

| Prowadzi w dalszym ciągu W.K.S.

RSE

pokonał Jasińskiego

nek Domańskiego z Jasińskim na

100 klm. Startowało tutaj 6 kolarzy.

Świelnie trzymał się Domańskie-

go i Jasińskiegc Maksimowicz, któ

cy jednak na 70 klm,ustał.

Przez cały czas . obaj ci kolarze

prowadzili na zmianę, a Domański

wysunął się dopzero n samym liniszu,

wyprzedzając nieznacznie Jasiń-

skiego mistrza Wilna, 1) Domański

(Strzelec) 3 godz. 23 min, 20 sek, 2)

Jasiński (Ognisko) 3 godz. 23 min.

21 sek. 3] Maksimowicz (Wil. Т. ©.

1 М.).

Warunki na szosie okropne. Upał,

piasek, wiatr. *

Kierownikiem zawodów był por.

Gostkiewicz, który przybył razem 7

p. insp. Sz. Izydorczykiem na trasę

Organizacja zawodów  spoczy”

wała w ręku ierownka sekcji ko-

larskiej Strzelca p. Cz. Labucia przy

łaskawej pomocy pp.Rydlewskiego,

Balula, Wojewódzkiego i Godlew-

skiego. „ m R)i iniikla  
£ Wyszły! «R

Na pierwszych nietrach Irena zo-

stała, ale już w pół toru doszła...

Rozpoczęła się mordercza walka o

każdy centymetr.

Szalonym wysiłkiem woli wyrzu-

cała Irena ku przodowi swoje opa-

lone kończyny. Ręce pracowały,

wspaniale. Kolanka szły wysoko ku

górze, a tułów prężył się jak strzała

puszczona do celu. -
Celem гепу była 'uprąśniona

meta, za którą chował się jej mlubio-

| ny Janusz, który ani się spodziewał,

że za kilka dni zobaczy w Londynie

swoją najmilszą.

Włosy napełniły się wiatrem,

iktóry niósł jej zapowiedź | zwycię-

stwa. ` 2

Do mety było jeszcze kilka me-

trów. 1

„Setika“ dobiegala Койка. Zmę-

czenie stawało się. coraz; większe.

Biegła nieprzytomnym: krokiem.

Kibice klubowi darli się w nie-

bogłosy. Przy wrzaskach tłumu —
pękła taśma. RZE

Zawodniczki prawie że razem

wpadły na metę Sędziowie udali się

na naradę. Tłum dzielił sijz na dwa

 
| jazd do Londynu.

prżyjechał wprost na boisko. Pław-
czy k podzielił się pierwszem miej-
scem ze Schmidtem: (E), skacząc po
180 cmtr. Trze.ie i czwarte miejsce
zajęli Lukchaus i Pau (E) po 175.
Skoki wzwyż nie stały również na
wysokim poziomie. Wyniki są sła-
be.

Na 406 mtr. zwyciężył zdecydo-
wanie Biniakowski (P) 50,8 sek, 2)
Ratus (E) 51( 2, 3) Kuskis (L), 4) Le-
sicki (P). M

W skoku o tyczce.

mieliśmy podcbną sytuację jak w

skoku wzwyż. Kluk (P) podzielił się

pierwszem i drugiem miejscem zEr-

manem (E) skacząc po 380, a trzecie

i czwarte miejsce zajęli Szneider (P)

i Liepiens (Ł) po 370 cmtr.

Na 10-000 mtr, nie mógł już oczy-

wiście startować Kusociński, który

oszczędzał się do sztafety. Kusociń-

skiego w zupełności zastąpił Fiałka

(P) zajmując pierwsze miejsce w

czasie 33143 przed Nojem (P)

33,14,5. Obaj Polacy biegli świetnie.

Zdublowali oni kilku zawodników.

Czasy są przyzwoite. Na trzecim

miejscu przybiegł Ozolisz (L) 34.00,2

sek. ;

W. sztaiecie 40400 mir. |

rozegrała się Gecydująca walka o

pierwsze miejsce w punktacji ogól-

nej. Polska reprezentacja postawiła

wszystko na jedną kartę. Dzięki sta-

| raniom kpt. Barana udało sięustalić

następujący skład: Lesicki, Kuchar+

ski, Kusociński iBiniakowski.

Po ciekawej walce zwyc:ężyła

Polska 3.26,3

Łotwą 3.30,6.

w ogólnych punktach.

V Trójmecz Bałtycki zakończył się

zwycięstwem Polski 134 pkt., 2) E-

stonja 129,5 pkt., 3) Łotwa 125 pkt.

Warto sobieprzypimnieć historję

poprzednich trómeczów. Otóż w ro-

ku 1927 w Warszawie zwyciężyła

Polska 142 pkt. przed Łotwą 96 i

Estonją 95 pkt.

przed Estonją 3.30 i

w 1929 r. wR

ciężyła Łotwa 1145 pkt. przed Pol-

ia 1125 pkt. i Estonją 109 pkt.

Rok 1930. przynosi w Tallinie

równą ilość punktów Polsce i Esto-

nji po 119, a Łotwie 98 pkt.

W Wilnie w 1931 r. Polska zdo*

była 126 pkt., Estonja 112 pkt., a

a 97 pkt.
S

O Estonją nie jest więc

BOW tym roku Łotwa wystąpiła do

walki z-38-zawodnikami,
Estonja z

24, a Polska z 19, Zwycięstwo naszej

reprezentacji jest więc bardzo cenne.

Reprezentacja Polski zRydiwy-

jedzie dzisiaj o godz. 15 z minutami.

odbył się, a

w Wilnie lekkoatleci będą o godz

23 m 5,aw Warszawie jutro n

ranem.
Humory wśród naszych zawodni-

ków są świetne.

Czołem!
Jarwan.

obozy.
3 -

Jedni uparcie twierdzili, j że

pierwszeństwo należy sięWandzie a

inni
wali, że wi-

inni pod przysięgą zezna

dzieli, jak pierś Ireny przerwa

łą linję mety. >

Raptem ucic

koił tłum.

ŽTuba sędz'owska ogłosiła, że

pierwsze miejsce zdobyła w „bardzo

dobrym czasie Irena Wiśniewska,

która zakwalifikowała się na wy-

ła bia-

hło wszystko. Uspo-

Tłum zgotował jej hucznebrawa.

Zawodniczki ucałowały się. Staś

Zaremba podszedł wściekły do

Wandy.
"Zgasła piękna okazja. Zmarnowa-

ła wszystkie wysiłki,
Zaręba cho-

dził blady „ze złości, a la u-

śmiechała się „dybrodusznie.
:

Irena wysłała depeszę do

SW kilka dn: poeliminacjipociąg

wiózł do Amślii najpiękniejsze kwia-

ty młodzieży. Jarwan. 
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"KRONIKA.
Wycieczka czytelników prasy wileńskiej

nad morze.
Wczoraj zamieściliśmy  wiado-

mość o organizowanej przez prasę
wileńską, zrzeszoną w Stałej Ko-
misji Wydawnictw, wycieczce nad-
morskiej dla swych czytelników.

Dziś, zwłaszcza wobec wielkiego
zainteresowania się tą niezwykle

łrapującą imprezą, możemy podać

bliższe szczegóły, dotyczące wy-
cieczki,

Każdy, rozperządzający czterema
wolnemi dniami, będzie mógł zwie-
dzić Gdynię, półwysep Hel, oraz
użyć kąpiel; w falach Bałtyku.

Koszt wycieczki wyniesie zaled-
wie 20 złotych od osoby, a grupy
składające się ż 11 osób, będą pła-
ciły tylko za 10 osób. Jeden obok
dziesięciu pojedzie bezpłatnie.

IWycieczka opuści Wilno wie-
czorem 11 sierpnia. Rano 12 sierp-
nia stanie w Warszawie, wieczorem

JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda slo-

neczna i bardzo ciepła, przy dość

silnej skłonności do burz. Słabe

wiatry miejscowe.

DYŻURY APTEK
Duiś w mocy dyżurują

:pteki: :
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul, Piłsudskiego

Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Ja1-

następujące

ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenhx.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz

wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-

SPRAWY ADMINISTRACYJNE
—Za pogwałcenie świąt Po-

mimo ostrych sankcyj, stosowanych

ostatnio przez władze administra

cyjne za potajemny handel w nie-

dziele i święta — wyplenienie tego

utartego już u kuptów, przeważnie

żydów zwyczaju—napotyka na duże

trudności. Dowodzi tego fakt po-

nownego sporządzenia w dniu wczo-

rajszym 11 protokułów karnych.

Kupcy, przeciwko którym spórzą-

dzono protokuly, ukarani zostaną

ie administracyjnym.w tryb e yj v, "i

— Komltet pomocy powodzia
nom. W dn. 24 b. m. o godz. T-ej

wiecz. w wielkiej sali konferencyjnej

urzędu wojewódzkiego odbędzie się

zebranie organizacyjne Wojewódz-

kiego Komitetu Ofiarom Powodzi

na Podkarpaciu.

 

po zwiedzeniu stolicy, odjedzie do
Gdyni, gdzie stanie rano 13 sierpnia,
Po zakwaterowaniu się w hotelu
Emigracyjnym, , rodzina czytelnicza”
z Wilna całe 3 dni będzie rozkoszo*
wała się morzem, które pozna bliżej,
jadąc kilkadziesiąt kilometrów pa-

rowcem na Hel i zpowrotem do

Gdyni.
Chętni otrzymają przewodników

do Gdańska i Oliwy, gdzie co krok
spotyka się qramiątki i zabytki,
ściśle związane ze wspaniałą prze-
szłością Polski.

Zapisy na wycieczkę rozpoczną
się w naszej redakcji jutro. Komu

będzie wygodniej — będzie mógł
uskutecznić zapis w biurze „Orbis'”
lub „Cook“, k'óre bezinteresownie
pomagają nam w urzeczywisinieniu
tej pięknej podróży.

SPRAWY MIEJSKIE

— Opieka nad matką I dziec-
klem. W tych dniach otwarta zo-
stała w domu miejskim przy ulicy
Derewnickiej 4 Miejska Stacja Opie-
ki nad Matką i Dzieckiem, jako

samodzielny oddział.
— Z Komitetu rezbudowy.

W lokalu zarządu miejskiego odbyło
się posiedzenie Komitetu  rozbu-
dowy. Porządek dzienny wypełniła
sprawa pożyczek na przebudowę
i remonty mieszkań. Przyznano za-
ledwie 5 pożyczek na łączną sumę
około 12,000 zł. Te nikłe stosun-
kowo rezultaty tłomaczą brakiem
reflektantów, zrażonych  ciężkiemi
warunkami kredytu.

— Magistrat zabiega © nową
pożyczkę. Zarząd miejski czyni
obecnie w urzędzie Funduszu Pracy
starania o uzyskanie dodatkowego
kontyngentu kredytów na roboty
związane z regulacją brzegów Wilji.
Starania te są podobno na dobrej
drodze i już w najbliższej przyszło”
ści mają być sfinalizowane. Pożycz-
ka zaciągnięta przez miasto wyno-
siłaby około 200,000 zł.

—Prace przy restauracji me-
stów. Magistrat kończy już roboty
przy rekonstrukcji i przemalowywa-
niu mostu Raduńskiego. Identyczne
roboty na moście Zielonym mają
być rozpoczęte w początkach przy- szłego miesiąca.

 

 

DZIENNIK

— Jeszcze jedna jezdnia klin-
klerewa. W połowie sierpnia Ma-!
gistrat zamierza przystąpić do bu-
dowy nowoczesnej jezdni na ulicy
Imbary. Na ulicy tej ułożony ma
być klinkier. W ten sposób siecią
nowoczesnych jezdni pokryje się'
cały odcinek, wiodący od Magistratu|
po przez ul. Niemiecką, Imbary,'
Wielką i Zamkową. \
— Budowa drugiego szaletu.

W połowie przyszłego miesiąca ma
gistrat zamierza przystąpić do bu-
dowy drugiego z kolei szaletu pod ,
ziemnego. Nowy szalet na wz6:
ostatnio wybudowanego na pl. Lu
kiskim stanie na ul. Wielkiej nz
lacyku w pobliżu Ratusza. i
£ — Prace przy mostach na u! я

Rybakl. Prace przy mostach na ul.
Rybaki ražno posuwają się naprzėd
Mostek w pobliżu Elektrowni miej
skiej został częściowo zniesiony,|
a pozostały wskutek tego dół zasy |
pano ziemią, równając go z po
wierzchnią jezdni. '

Również w szybkiem tempie pro-,
wadzone są roboty nad restauracj:,
drugiego mostku na tej ulicy, znaj
dującego się naprzeciw tartaku Sze
piry. Roboty potrwają jeszcze dwz|
tygodnie.

SPRAWY PODATKOWE.
— Nadzwyczajna danina ma-

jątkowa w trzeciej grupie kontyn-
gentowej (nieruchomości miejskie
oraz budynki w gminach wiejskich
nie związane z gospodarstwem rol
nem) na rok 1934 płatna jest w ca-
łości w terminie do dnia 31 sierpnia
r. b. włącznie.

Stawki daniny przy rocznym
przychodzie względnie wartości czyn-
szowej ponad 1000 do 2000 zł. wy-
noszą 0,4 proc, a przy rocznym
przychodzie ponad 2000  zł.—0,6
procent. Przy poborze nadzwyczaj-
nej daniny majątkowej od nieru-
chomości nie będzie w roku bieżą-
cym stosowana ani żniżka, ani też
zwyżka kontyngentowa. Nakazy za-
płaty muszą być rozesłane pletni-
kom w takim czasie, aby bezwzglę-
dnie do dnia 16 sierpnia r. b. były
doręczene za pokwitowaniem od-
bioru. Jednocześnie urzędy skar-
bowe otrzymały polecenie niedo-
puszczania do powstania zaległości
w nadzwyczajnej daninie majątko-
wej, Natychmiast po upływie termi-
nu płatności urzędy skarbowe mają
wdrażać egzekucje celem ściągnięcia
nieuiszczonych kwot daniny.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
—Brak grzybów. Wobec niepo-

myślnych warunków  atmosłerycz:
nych tegoroczny urodzaj grzybów
jest niepomyślny, W wyniku tego na
rynkach zakupu dała się zaobser-
wować słaba podaż grzybów suro-  
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Biala Papuga.
(Przekład autoryzowany z angielskiego).

— Jak oni mogli wogóle pana areztować? — rzekła z „oburzeniem.

— Nie mieli prawa. Co pan Lorn zrobił? Ale to wcale nie mój przy”

jaciel.
—Sprytnie się wziął do rzeczy,

to uskuterznił, Czy nie moglivyśmy &

o pewne :zeczy.
— Diaczego? — zdziwiłem

mów? C księdza? O panią Byng?

co z tego?
Zmieszała się, a

tak nie jest... Widzi pan...

L.. powiem panu o wszystkiem. Tak będzie najlepiej.

mnie, żebym nikomu nie mówiła, ale. o >>

— Proszę pani, pan Lorn przyjdzie do mnie poobiedzie.

łem napalić, więc będzie ciepło. Nie mogłaby i pani przyjść?

Ponieważ milczała, dorzuciłem:

— Urządzimy naradę wojenną. Każę otworzyć salon, sąsiadujący

z moim qjokojem. Fortepian, na którym grał papież, zastąpi pani

przyzwoitkę. :
Uśmiechnęła się,

| Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

MILERSKI -

wych i wzrost cen. Sytuacja ta od

»

 

bija się niepomyślnie naa Jak ma się rzecz w G. P. U.
przemysłu grzybnego, gdyż wysoki
ikoszt nabycia surowca w znacznym
stopniu obniża kalkulację produkcji
i podnosi cenę sprzedażną przetwo-
rów. Ponadto poważnem utrudnie-
niem przy wysokich cenach grzybów
surowych są wysokie Ikoszta prze-
wozu koleją, zwłaszcza, że grzyby
zanim zostaną sprzedane jako prze-
twory, odbywają podwójną drogę
koleją, raz do pracowni w stanie su-
rowym, następnie w postaci uszla-
chetnionego towaru.
W związku z tem podnieść nale:

ży, że przyznarie odpowiedniej ulgi
kolejowej jest zewszechmiar wska-
zane i leży zarówno w interesie sfer
przemysłowych i handlowych, jak i
rolniczych, dostarczających grzyby.

SPRAWY ROLNE.
— Sytuacja iniarska, Wzmożony

popyt i sprzedaż włókna lnianego w
ubiegłej kampanji spowodowały, iż
rolnicy bardzo znacznie zwiększyły
obszary pod zasiew lnu. To też na-
leży oczekiwać że zbiory tegorocz-
me wypadną ilościowo znacznie le-
piej niż w ostatnich paru latach.

Podobnie zwiększy: się ilościowo
zbiór siemienia lnianego, które, jak
wiadomo jest podstawowym surow-
em dla tuteiszego przemysłu Iniar-
skiego.

Spóźniony w kampanji bieżącej
eksportowy sezon w handlu Iniar-
skim. przeciągnął się aż do chwili
obecnej. Tłumaczy się to licznemi
trudnościami  napotykanemi przy
zbywaniw zagranicą, zwłaszcza do
państw posiadzjących ograniczenia
walutowe.
Normalnie kampanja eksportowa

kończyła się już w czerwcu, zaś w
roku bieżącym przeciągnie się do
końca bieżącego miesiąca.

Na rynkach zakupu odczuwa się
poważny brak towaru, który został
już w ogromne: większości wyprze-
dany. Charakierystycznem  zjawi-
skiem w bieżącej kamipanji handlo-
wej było to, że na eksport wycho-
dziły jedynie pakuły Iniane, nie znaj-
dujące zbytu w kraju, natomiast
cały lem trzepany i czesany został
sprzedany przędzalniom krajowym.

TURYSTYKA.
— Wycieczka oficerów :ez

intendentury z Gredna przybyła
wczoraj do Wilna i pod kierownic-
twem kpt. Nowickiego zwiedzała
miasto, zapoznając się z jego oso-
bliwościami. ь

Dziš rano gošcie wyjadą do Trok  skąd popoludniu odjadą do Grodna.

 

Znakomity znawca stosunków w
Rosji sowieckiej, wybitny publicysta
czechosłowacki, inż. I. E. Srom, za-
mieszcza na łaniach praskiej „Prager
Plesse' ciekawy artykuł p.t. „In me-
moriam GPU“. Autor zauważa, że
(G. P. U. nie przestała żyć, lecz że
tylko wcielona została do wyższej
jednostki. Dla poparcia tego twier-
Kizenia cytuje odpowiedni wstęp de-
kretu, w którym mówi się o utwo-

1zeniu  komisaijatu dla spraw we-

wnętrznych, do którego agend wcie

la się również agendy GPU, Nie
można więc powiedzieć, by GPU.
zanikła czy została rozwiązana lub
wogóle przestała istnieć, zwłaszcza
jeżeli uświadomimy sobie, że cały
personalny i rzeczowy aparat GPU.
przeszedł do kcmasarjatu spraw we-
wnętrznych i że szeiem komisarjatu
tego będzie dotychczasowy szef
GRU. Dodać jeszcze należy, że szeł
GPU. dotychczas w radzie komisa-
rzy ludowych miał tylka głos dorad-
czy, podczas gdy obecnie jako komi-
sarz Фа spraw wewnętrznych będzie
mał głos decydujący, tak jak komi-
sarze innych resortów. GPU. w ko-
misarjacie spraw wewnętrznych żyć
Ibędzie dalej, tak jak Czerezwyczaj-
ka żyła dalej w GPU.

Ale przecież nastąpiła pewna
zmiana, a to przez postanowienie, że

zniesione zostaje kolegjum sądowe
GPU. To, że odebrano prawo tajne-
&0 decydowania, oznacza wielki
krok na drodze do normalizacji we-
wnętrzno . państwowych stosunków
'w Rosji sowieckiej. Przeniesienie
uprawnień na publiczne organa są-
dowe, chociaż organa te nie są nie-
zależne od władzy wykonawczej, jak
to ma miejsce w: państwach demo-
kratycznych, nazwać można wielkim
postępem. Krok ten naprzód uczy-
miony został w czasie, kiedy inne
państwo europejskie ucieka się do
odwrotnych metod, Krok ten może
wzmocnić wewnętrzne i zewnętrzne

zaufanie do rządu sowieckiego. Nie
można wątpić o tem, že rekonstruk-
cja była od dłuższego czasu przygo-
towana i że uskuteczniona została
we właściwym czasie, aby jej psy-
chologiczne oddziaływanie było jak-
najmocniejsze,

Postanowienie o zniesieniu ko-
legjum: sądowego jest oczywiście tyl
iko względne. Niektóre zbrodnie są-
(dzone będą nie przez Najwyższy try-
ibunał ZSSR, lub jego podwładne or-
Igana, ale przez komisarjat spraw

wewnętrznych, t. jj właściwie przez
 

GPU., a sądzić je będą ci sami lu-
dzie, którzy decydowali dotychczas
pod firmą GPU Mogą zsyłać na wy-
śnanie i zamykać w więzieniach do
5 lat, osadzać w obozach koncentra-
cyjnych ; obozach pracy.

GPU. powstała 20 grudnia 1917
roku jako nadzwyczajna komisja dla
walki z kont-rewolucją, bandytami i
sabotażem i działała pod nazwą
„Czerezwyczajki” -aż do lutego 1922.
Jest nadzwyczaj ciekawem a za-
pewne mało znanem, że głośna ta
instytucja, bez której moc sowiecka
z trudem tylko mogłaby się utrzy-
mać w. pierwszych początkach i o
której zagranicą opowiadano strasz-
liwe historje, zgłosiła w 1920 r. z
własnej inicjatywy, kiedy zdawało
się, że wojna domowa zakończona
zostaia klęską Denikina, wniosek o
zniesienie kary śmierci. Ofensywa
iWrangla i wcjna polsko - bolsze-
wicka spowodowały, że wnicsek ten
wycotany został z porządku dzien-
mego. Podczas świąt wielkanocnych
1921 roku na IX kongresie sowietów.
zapowiedział Lenin w swej mowie
(była to ostatnia mowa Lenina na
zjeździe sowietów) rekonstrukcję
Czerezwyczajk: ż przemianę jej na
GPU. Zmiana dokonana została 1
marca 1922, W 1923 GPU. przemie-
miona została na OGPU, jednolity
orgam dla całego terytorjum so-
wieckiego. Praktyka GPU. w po-
równaniu z prastyką Czerezwyczaj-
(ki zmieniła się tylko w znikomej
mierze. Stało się tak zgodnie ze sło-
wami Lenina, który -na wspomnia-
nym kongresie powiedział: „„Chce-
my dojść do normalnych stosunków.
Dlatego znosiny  Czerezwyczajkę,
ale jeżeli przec:.wko nam wystąpią
niebezpieczni wrogowie, to wówczas
uciekniemy się do terroru, terroru,
potrójnego terroru", Niestety groźba
ta spełniona została kilkakrotnie w
różnych kampanjach przeciw sabo-
tażystom, kułakom i t. p.

To, że ta silna instytucją prole-
tarjackiej i komunistycznej dykta-
tury traci dalsza część swej dotych-
czasowej wszechmocy, jest oznaką
pewnej konsolidacji stosunków we-
wnętrznych. Główną rzeczą oczywi:
ście będzie praktyka. Ze względu na
to, że wszelka rioc państwowa ZSSR
skoncentrowana jest w rękach małej
$rupy, nie trudno jednem pociągnię-
ciem pióra wrzywrócić wszelkie
uprawnienia OGPU, wcielonej dziś
do  komisarjatu spraw  wewnę-
trznych. C P.

   

 

   

dzie porozmawiać? Może w hallu? |

Zawahala się į odpowiedziala energicznie: | н

— I ja chciałabym z panem pomówić. Chciałabym pana zapytać

Ale... niech nas lepiej nie widzą razem. :

się. — O kogo pan: idzie? O Lovschie-

ja spostrzegłem nagle, że irzymam ją za ręce

które mi usiłuje wyrwać. Puczczając je, rzekłem szybko:

—Nie chciałem powiedzieć, że... że... 1 r

— To się panu wydaje niedorzeczne i sztucznie tajemniczo,

jestem w dziwnej sytuacji i jestem:

 

chociaż sam jeszcze nie wiem, jak

A gdyby nas nawet zobaczyli, to

Nie rozumiem pani,
ale

bezsilna.
Przestrzegano

Kaza-

 
 

 

  

 

 
jestem niewrażliwa na pozory. Tylko... tylko nie chciałabym... narażać

pana na niebezpieczeństwo... wciążać pana w niebezpieczeństwo. Е

Głos był bardziej przekonywający, niż słowa

— Więc pani jest w niebezpieczeństwie? !

— Mam nadzieję, że nic — odrzekła spokojnie. — Ale... po tem
porwaniu.
przyjdę do pana za godzinę,

— Doskonale. Jeszcze jedno...
— Ktoś idzie. Niech pan ucie
— Dziękuję serdecznie za list

jące się drzwi.

trochę się obawiam. No, znów pana intryguję. Dobrze,

ka.
—rzuciłem pośpiesznie w Zamyka-

Na :akręcie korytarza obejrzałem się i zobaczyłem panią Byng.

Poznałem ją pomimo zmroku, Stała
numerow: Sue, i patrzyła na mnie.
ukłon, ale się powstrzymałem.

z ręką na klarace pokoju, bliskiego
Miałem ochotę przesłać jej wesoły

Marcel przyniósł mi obiad i asystował, gdy jadłem. Przy zupie

wyraził recość z mego powrotu; przy rybie urzeczywistnioną obawę, że

zostanę aresztowany; przy likierze rozwodził się otwarcie nad zbrodnią

w sposób, świadczący, że używał uszu do podsłuchiwania. Właśnie opo-

wiadał o "ewizji w moim pokcju, gdy mu przerwałem pytaniem:

—Skąd wiecie o tem wszystkiem, Marcel?

—- Trzeba umieć słuchać — odparł wesoło. — Ja lubię wiedzieć,

co się dzieje, — Twarz mu zaszła cieniem, — Wiem, co wiem. Ale

czasami widzi się, albo słyszy, a nie rozumie,
Podv-osłem głowę:
— (zy to ma znaczyć, że wiecie coś o tej sprawie?

Ale momentalnie odczułem, że
nie wierzyłem, to, pytając go wpr
się skurczyła.

— A, nie, nie, nie, nie, nie —
du tout!

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wi

 

jeżeli naprawdę coś wiedział, w co
ost, popełniłem błąd, Twarz mu

‘ Е P>" {

zastrzepał, — Nic nie wiem. Pas |
Pas du tout, monsieurl ; i

  

j stałem z więzienia,

  
nie rozgadał. Nawet wydawał się
za dużo wówił.

się,
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Ceny od 25 gr. — Dziš premjera. Porywająca treść, dowcip, humor. ANNABELLA, JEAN  — Dobrze,ale jaznam, Taplicer I dekorator,  — Załóżmy się? Poszuki 4у do, SYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYT
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MIGNON G. EBERHART JE 524) — O, nie dlatego się wahałam. Chociaż niech pan nie sądzi, że (Wpadł w zadumę i choć gozachęcałem do rozmowy (zazwyczaj
przychodziło mi to bardzo łatwo, bo był żywy i gadatliwy) — już się

zdenerwowany, jakby żałował, że

Niediugo po jego odejściu rozległo się pukanie do drzwi. Zerwałem
myśląc, że to Sue. Ale nie, Przyszłe pani Greta.

, Wyslądała uroczo. Miaia na sobie znaną mi już zieloną jedwabną
obcisłą suknię i złote obręcze w uszach, Rude włosy płomieniały.
Cera robila wrażenie białej 1 delikatnej. Usta były uróżowane. Biała

" papugasiedziała na ramieniu pani,
krzywiająs lebek trochę badawczo, a trochę krytycznie. Nie zdziwił- *

strosząc pięknie biały czub i prze-

bym się, śdyby zaskrzeczała Lidzkim głosem:
— А więc to tutaj popełniono mord! Sza! sza!
— Czy panu nie przeszkadzam? — zapytała przymilnie pani Greta,
— Ależ, cóż znowu? — odrzuciłem, ; widząc najwyraźniej, że

przyszła z wizytką, poprosiłem: — Pani będzie łaskawa usiąśći
Poszła wdzięcznemi, swobodn

Papuga, uczepiona u jej ramienia, zaskrzeczała coś
moim adresem.

emi krokami do krzesła i usiadła.
ostrzegawczego pod

— Fucci, Pucci! — rzekła pieszczotliwie gos т —
mi ogromnie, że pan byłArds, Mężowi e : A

W. błyszczących, zielonych oczach migotały drwiące iskierki,
— W każdym razie nieaługo cierpiałem — odparłem.
— Tak. Niedługo. Mam nadzieję, że na tem się skończy,
— L ja žywię tę nadzieję, proszę pani.
Zapadło krótkie milczenie. Ogień zatrzeszczał głośno. Pucci szo-

rowała dziobem pod skrzydłem, okazując wyraźnie, że jej się coś nie
udaje, Na dworze hałasował wiatr.
dumanym wzrokiem. Czułem,

Pani Greta obserwowała mnie za-
że chciała się dowiedzieć, jak si wydo-

ale wolała wprost nie pytać, х

(d. c. n.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ. |  
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