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Od Administracji. | |
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-

   Wileński" hodzi

  

Telefon

codziennie.

| monachijskiego arcybiskupa Faulha-

  szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

 

i
!

 

  
Pierwszy dzien

ma z dniem 15 sierpnia 1934 r.  

zjazdu Polaków
z zagranicy.

WARSZAWA (Pat) Dziś rozpo-
częły się uroczystości drugiego zja-
zdu Polaków z zagranicy.

Stolica przybrała odświętny wy-

ćląd, Na wielkiem polu Mokotow-
skiem ustawiły się trontem do try-|

bun w 5 rzutach oddziały wojskowe
1PW. Publiczności było kilkadzie-
siąt tysięcy. O godz. 9,15 d-ca О.К.
1 gen. Jarnuszkiewicz odebrał ra-
port. Tymczasem przybyli członko-
wie gabinetu z zastępującym pre-
iujera ministrem skarbu Zawadz-
kim na czele, marszałkowie sejmu i
senatu, prymas Hlomd, prezes Krze-

mieński, ambasadorowie i posłowie,
wiceministrowie, generalicja itd,

Q godz. 9,45 przybył otwartym
samochodem Prezydent Rzplitej, Po
odebraniu raportu przez Prezydenta
od gen. Jarnuszkiewicza rozpoczęła
Się msza polowa, celebrowana przez
biskupa polowego Gawlinę.

O godz. 1045 dano sygnał do
przegrupowania wojska do defilady

O godz. 11-ej Prezydent zająi
miejsce na trybuniew t-wie wice-
ministra gen. Kasprzyckiego i atta-
chćs wojskowych. (W! tej chwili
ukazało się 226 piatowców, przela-

Delegacja z Litwy na

lujących nad trybunami, poczem nie by! Planetta ar! <i, którzy zo-

, rozpoczęła się defilada w kolumnach

| plutonowych, którą prowadził gen.
Jarnuszkiewicz. Na czele piechoty |

szedł baon podchorążych z Ostrowi

Mazowieckiej w historycznych mun-|
durach 1831 r, Defilada ta stała pod!
znakiem motoryzacji i była jedną z|

szawa.
Po defiladzie Prezydent, žegnany

entuzjastycznie odjechał w t-wie
małżonki na Zamek. Oddziały woj-
skowe przemaszerowały przez ulice

miasta, a uczesinicy 2-go zjazdu Po-

laków z zażranicy, przedstawiciele
"ady organizacyjnej tego zjazdu, de-

legacje legjonistów, strzelców, har-
cerzy itd, utworzyły pochód, który
udał się do Belwederu, celem złoże:

nia hołdu marszałkowi Piłsudskie-
mu.

marsz Raczkiewicz z małżonką po-

herbatką uczestników zjazdu Pola- 
mowym zasadzono dąb imienia Po-

lonji zagranicznej,

Ps
zjazd Polaków

z zagranicy.
Delegacja mniejszości polskiej z

Litwy w ilości 9 osób na II zjazd Po-

laków z zagranicy, zlot młodzieży,

konferencję kobiecą oraz konteren-

cję sportową uzyskała zgodę rządu

litewskiego na oficjalny wyjazd do

Polski i udział w obradach.

W. skład delegacji wchodzą;

Wiktor Budzyński, prezes Związku

Towarzystw Oświatowych Polskich

w Litwie „Pochodnia”, b. poseł do

2 ostatnich sejmów w Litwie;

Eugenjusz Romer, prezes Rady Ban

Ku Polskiego w Kownie i prezes
Związku

 

Arbitraź w sprawie «Żyrardowa».
Zawarty został między polską

mniejszością a irancuską większo-

ścią alkcjonarjuszy „Żyrardowa” ©-

stateczny układ w sprawach, o któ-

re od przeszło 6 miesięcy toczyła ,

się zażarta walka i ktore odbiły się

najgłośniejszem echem w prasie i w

caiem społeczeństwie polskiem,

Zasadnicze punkty tego układu

są następujące:

1) Wszystkie zarzuty ; spory fi-

nansowe co do rachunków, wypłat i

należności oraz sposobu prowadze-

nia różnych rozliczeń — będą pod-

dane trybunalowi  arbitrażowemu,

do którego io sądu obie strony wy-

znaczają po. jednym arbitrze.

2) Trybunał arbitrażowy może

wybrać superarbitra tylko Polaka i

to jednego z ćwóch wymienionych
osobistości: 1) p. Augusta Zaleskie-

go, b. ministra spraw zagranicznych
lub 2) p. Janusza Radzuwiłła,

3) Arbitrem ze strony polskiej

będzie prof. Adam _ttrzyżanowski,||ojskjej mniejszości. |
ze strony francuskiej p. Labbe, pre-

zes Izby adwokackiej przy sądzie

kasacyjnym w Paryżu.

4) Arbitraż dotyczyć będzie nie-

tylko ostatnieśo bilansu zakwestjo-

nowanego na ośólnem zebraniu akc.

„Żyrardowa”, lecz całego okresu

ostatnich 10 lat.

5) Arbitraż wypowie się również akcji

czy i w jalkiej mierze naruszone zo- postanowił podwyższyć

stały prawa i fundusze dobroczynne,| 1934 dopuszczainą normę

Producentów Rolnych;

Bohdan Paszkiewicz, redaktor „Dnia

* Kowieńskiego”, prezes Związku

| Ludzi Prasy, oraz- przedstawiciel

| ludności polskiej w Radzie Miej-

skiej m. Kowna.
W. charakterze rzeczoznawców

przybyli: Ludwik Abramowicz, dy-

rektor polskiego gimnazjum im. A.

Mickiewicza w Kownie, oraz Zofja

Surwiłłowa, rzeczoznawczyni na kon

ferencję kobiet.

Reszta przedstawicieli Polonji li-

lewskiej przybędzie ma Zlot Mło-

dzieży Polskiej z zagranicy oraz na

konierencję spertową.

6) W. kontrolowanychwładzach

Towarzystwa, mniejszość polska

' otrzymuje decydujący wpływ, gdyż

na 5-ciu członków rady rewizyjnej

będzie miała 3 ch swoich przedsta-

wicieli z tem, że prezes rady rewi-

zyjnej będzie z grona mniejszości

' polskiej, :
7) Wi zarządzie, jako organie

gestyjnym — mniejszość polska bę-

dzie miała 2-ch swoich przedstawi-

cieli.
| 8) Układ dotyczący powyższego

| udziału władz został zawarty na
minimum lat 6.
| 9) Większośc francuska zobowią-

| zała się dążyć do powiększenia pro-

| dukeji  Iniarske;  zgoanie Zz intere-

sem gospodarc:.ym Polski oraz do

podniesienia produkcji ogólnej.

| Skoro się zważy, ze większość

| francuska posiada w „Żyrardowie”

ponad 65 proc., kapitału zakładowe-

| go, zawarty w dniu wczorajszym u-

kład uznać należy za duży sukces

 

Podniesienie normy

dakcji,
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Przed pogrzebem Hindenburga.
BERLIN (Pat). Jako przedstawi-;

/ cieli katolickiego episkopatu zapro-| deck ziożono księgę kondołencyjną,
NEUDECK 'Pat). W zamku Neu

szono na uroczystości żałobne w. w której wiele osób składa podpisy

Tannenbergu kardynała ' wrocław:
skiego biskupa Bertrama, kardynała

bera, arcybiskupa kolońskiego dr.

go Kellera.

 

| Ostatnio do księgi wpisali się rów-
nież prezydent senatu gdańskiego
Rauschning, wiceprezydent tego se-
natu i poseł niemiecki w Warsza-

| Schuldtego oraz biskupa warmijskie- wie von Moltke.

Nowe aresztowania w Austrji.

największych, jakie oglądała War- ||
niki francuskie zwracają uwagę na. lityka będzie kontynuowana, to rząd

PARYZ Pat. Wiedeński korespon:|stali z nim aresztowani, lecz znany
dent Havasa donosi: Dochodzenie| adwokat wiedeński oraz pewien
w sprawie ,zamachu narodowo-so-;, wyższy urzędnik z sdministracji fe-

cjalistycznego 25,7 ustaliło, ja*cbyjderalnej. Obaj domniemani
oczywistymi przywódcami zamachu |wódcy są już aresztowani.

 

 

Zaosirzenie się Sytuacji
między Japonią a Sowietami.

PARYŻ (Pat). Wszystkie dzien-: Japonja grozi, o ile tego rodzaju po-

zaostrzenie się sytuacji naDalekim tokijski nie cofxie się przed powzię-

Wschodzie, powtarzając za prasą ja- ciem stanowczego kroku. Organ ja-

pońską długą listę prelensyj rządu | poński „Nichi-N:chi'* wspomina przy-

„apońskiego, skierowanych do rządu| tem o ważnej konferencji, jaką od-

prze:| dwie polskie (w Krakowie'i w War-

Luku

W dniu dzisiejszym o godz. 16,30,

dejmował wsalonachsejmu i yz

ków z zagranicy. Wi ogrodzie sej- wreszcie kampanję

sowieckiego. M. in, chodzį tu o

wielokrotne loty sowieckich samo-

lotów na teryrcorjum Mandżurji, o

ostrzeliwanie statków na Amurze i

Sunga:i, odmowę Sowietów na pro-

pozycje min. Hiroty w sprawie ko-
iei wschodnio-chińskiej, odmowę
wydania wizy delegatowi japońskie-
mu, który miał wziąć udział w kon-

ferencjj w sprawach walutowych,

odmowę rozszerzenia praw japoń-

skich w  pó'nocnym  Sachalinie,
antyjapońską.

Rząd tokijski zwraca uwagę na

pakty, zawierane przez Sowiety z

| zachodnimi sąsiadami ; rolę Sowie-
jtów w tworzeniu Locarna wscho-
j dniego, twierdząc, że Sowiety pro-

iwadzą prowohacyjną politykę w

| stosunku do Japonji i Mandżurji.

5.lecie armji Da
MOSKWA Pat. Z okazji 5-lecia

istnienia specjalaej armji Dalekiego
Wschodu komisarz ludowy Woro-
szyłow wydał rozkaz dzienny do
armji, w którym z naciskiem pod-
kreśla, że ZSRR. potrzebuje pokoju.
Temu celowi służy czerwona armja.
Rozksz dzienny kończy się wezwa-
niem do ustawicznego pogotowia

Z. S. S. R.
SOFJA Pat. Urzędowa agencja

bułgarska donosi, że dziś ogłoszono

równocześnie w Sofii i Moskwie
prołokuł w sprawie nawiązania пог-

malnych stosunków dyplomatycz-
nych pomiędzy Bułgarją a ZSRR.

JEDYNY
PARYZ Pat. „Petit Parisien* do-

nosi z Tałlina, że władze estońskie
„zostały zaskoczone przybyciem do

stacji granicznej w Narwie specjal

nego pociągu sowieckiego, z które-

go wysiadł tylko ieden pasażer, a

mianowicie attache ambasady fran'

cuskiej kpt. Dupin. Okazało się, że

Eskadry sowie

MOSKWA Pat. . Dziś o godz. 7
rano wystartowały z Moskwy obie
eskadry udające się z rewizytą do
Paryża i Rzymu. Eskadra udzjąca
się do Paryża wystaituje z Unszlich-
tem na czele w kierunku na Lwów,

Olimpjada sportowa  emigracj.

polskiej zakończyła jsię wczoraj

ków Ameryki. kredytu na remonty.

Komitet Ekonomiczny Ministrów

, wysłuchał sprawozdania prezesa,

Banku Gospodarstwa Krajowego 0

kredytowo-budowlanej, oraz,
na rok
kredytu

emerytalne i iane należne robotni-|na remonty domów oprzeważającej

kom i pracownikom Zakładów Ży-| liczbie mieszkań małych z30 pro-;

rardowskich oraz ewentualnie zasą-|cent na 75 procent kosztów re- i

dzi odpowiednie należności. montu.

Polacy z Ameryki zajmowali

prawie we wszystkich konkuren-,

cjach pierwsze miejsce, zwyciężając

w ogólnej punktacji — 387, Drugie

miejsce zajęła Czechosłowacja — 61

pkt., 3) Gdańsk — 44 pki., 4) Fran-

cja — 40 pkt., 5) Niemcy — 39 pkt.

W. meczu piłkarskim drużyna z

 

byli japoński minister spraw zagr. i

wojny w sprawie energicznej poli-

tyki w stosunku do Sowietów. Po-

dając powyższą wiadumość, „Paris

Soir* zaznacza, że, o ile Japonja

zechce domagać się natychmiasto-

wego  zalaiwienia wyłuszczonych

pretensyj, sytuacja na Dalekim

Wschodzie może przybrać groźne

formy, Sowiety bowiem nie będą

obojętnie patrzeć na ekspansję Ja-
|ponji w: Chipach iw tym wypadku

trzeba przewidywać nowy incydent.

W. chwili obecnej wydaje się jednak,

że zarówno Tokio jak i Moskwa nie

dążą ao poważnego konfliktu. Ja-

ponja nie chce się wplątać w awan-

turniczą wojnę, która byłaby źle

widziana przedewszystkiem przez

Stany Zjednoczone.

lekiego Wschodu.

amatorów na sowieckie terytorjum.

Centralny komitet partji komun'-

stycznej wystawił na ręce dowódcy

specjalnej armji DalekiegoWschodu

Bluechera powinszowanie utrzymane
w analogicznym tonie.

i Bułgaria.
Obie strony zobowiązały się nie

tworzyć, popierać ani nie pozwolić

na rekrutację organizacyj, które

zmierzają do obalenia siłą istnieją-

cego ustroju. ‚

PASAŽER.
kpt. Dupin, który wyjechał na urlop,

został zatrzymany na sowieckiej

stacji grenicznej w Jamburgu i do-

piero wskutek ostrego protestui

iaterwecji ambasady francuskiej
władze sowieckie uruchomiły dla

Dupina specjalny pociąg, który

przywiózł go do Estonji.

ckie w Paryżu

 
i Rzymie.

eskadra zaś udająca się do Rzymu
odleci do Kijowa, skąd jutro rano

w razie pomyślnych warunków atmo-
sferycznych przez Kraków i Wiedeń

ma wystartować do Rzymu.

GESTÓW KDE R ET NUTS AI JETNNISTITSTENSSSRSTIC

Polacy Ameryki zwyciężyli.
kurencyj lekkoatletycznych na 110

mtr. przez płotki uzyskano słaby

| wspaniałem zwycięstwem zawodni- czas 17,2 sek. a w dysku 36 mtr,
|72 omtr. W pchnięciu kulą pań Pa-
luszkowa miała 9 mtr. 20 cmtr,

| Zawody emigrantów propagan-
dowo udały się wspaniale,

Teraz rozpoczną się zawody mię-
dzy Poiską a Polonją z zagranicy.

W Hamburgu w rozgrywkach te-

Czechosłowacji pokonała drużynę z| nisowych bierze udział Hebda, któ:

Niemiec 2:1.
(W wynikach zaś pozostałych kon-

ry wygrał dwie gry eliminacyjne,

bojowego, ponieważ zachowanie; e Sa „dobroczynnyni, w:

pokoju zeleżne jest nietylko od, VY иа religjnym lub też zawo-

ZSRR. Natomiast istnieje wielu, owym. Wśród tych zgromadzeń

Hebda walczy z Crammem.

zagranicą 8 zł.

400-lecie zakonu
W dniu 15 sierpnia r>. upływa

400 lat od chwili, gdy św. lgnacy
Loyola wraz z kiiku wybranymi to-
warzyszami w nieistniejącej dziś
kaplicy St Denis na Montmartre w
Paryżu założył pierwsze śluby  za-
konne. Pamiętrą tę chwilę uważa
się słusznie za narodziny Kampanii
Jezusa czyli Towarzystwa
wego, aczkolwiek nowa organizacja

| zatwierdzoną została dopiero w
i sześć lat później przez Pawia III bul-
|lą „Regiminis militantis“ z 27 wrze-
"šnia 1540 r. Towarzystwo Jezusowe
| posiada w obecnym roku jubileuszo-
| wym 43 prowincje zakonne, w tem

Jezuso-

szawiej. Liczba wszystkich  człon=
z Towarzystwa Jezusowego wy-

j nosi 23.673, w czem -10.353 kapła-
| nów, 8.273 kleryków i 5,047 braci
|zakonnych. OO. Jezuici pracują na;
terenie misyjnym w Azji, Afryce i
na wyspach Oceanji.w 46 okręgach

j misyjnych. Ogó.na liczba misjonarzy
Towarzystwa Jezusowego wynosi

 

 

Katolickie życie Belgji.
(Od spec. ko

Bruksela, w sierpniu.
Poza siecią szkolnictwa dalszym

ogniwem wychowania katolickiego
w Belgji są iiczne organizacje mło-
dzieży, których większość wchodzi
obecnie w skład Akcji Katolickiej.

Na pierwszy plan wysunie się t.

zw. A. C. J. B (Action Catholigue
de la Jeunesse Belge) któremu od-
powiada na prowincje  flamandzkie
J. V. K. A. Organizacje le wraz ze
swemi sekcjami stanowią trzon or-
ganizacji katolickiej młodzieży. Po-
za niemi należą tu jeszcze organi-
zacje wychowania fizycznego, tede-
racje sportowe i związki gimnastycz-
ne. Istnieje też sekcja godziwej roz-
rywiki obejmująca teatr, kinemato-
graf oraz śpiew (Service de la bonne

, chanson).
| Starsze społeczeństwo zorgani”
zowane jest w niezmiernie liczne

| stowarzyszenia i związki o charak-

| szczególną uwagę zwraca wielka
liczba bractw i cechów, których po-
czątków trzeba szukać często przed

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

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. Ogłoszenia

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez FAdministrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Hr. 80187.

0. 0. Jezuitów.
2.959 osób. Z tej-liczby przypada
na kapianów — 1.716, na kleryków
— 664 i na braci zakonnych — 579.
W Afryce pracuje samodzielna Pre-
fektura Apostolska polskich Jezui-
tów w Rodezji. 3

Ten naprawdę imponujący hu-
fiec świelnie _ zorganizowanych
członków Towarzystwa Jezusowego
stoi pod zarządem i.naczelnem kie-

rownietwem dożywotniego Ojca Ge-
nerała. Jest nim obecnie nasz zna-
komity rodak, Najprzew. O. Włodzi-
mierz Ledóchowski,

Caiy świat katolicki z wdzięcz-
nością i uznaniem patrzy dziś na

cztery wieki pracy oo, Jezuitów i
łączy się z niemi w duchu, wspomi-
Lnając tę chwilę gdy pierwsi człon-
kowie Towarzystwa składali pierw-
sze śluby i słuchali Mszy św., odpra-
wionej przez „ednego z. towarzy-

'szów św. Ignacego Loyoli, bł. Piotra
Fabera na paryskim Montmartre w
uroczystości Wniebówzięcia NMP,
1534 roku. (Kap)

r. K.A.P-owej)

stowarzyszeń zakonnych tak mę-

skich jak i żeńskich, w które tak

obiituje ten kraj. Naogół obliczają

ilość zakonników w Belgji na dzie-
sięć tysięcy, a zakonnic na czter-

dzieści cztery tysiące. Organizacje

katolickie, szkoły i inne instytucje

posiadają chaiakter osób prawnych.
Łakony pragnące osiąść w  Beigji
nie potrzebują uzyskiwać żadnego

pozwolenia eni od władz państwo-
wych, ani gminnych. Tem się tłu-
maczy, iż tu osiedliło się wiele za-
konów, usuniętych w swoim czasie

z Francji, a ostatnio z Hiszpanii.
Naturalnym ośrodkiem i podstawo-
wą jednostką organizacyjną pracy

katolickiej jest parafja, Tu grupują

się najniższe jednostki wszystkich

związków i stowarzyszeń. Znajdu-

ją się one pod kierownictwem lub

nadzorem duchowieństwa, które

daje baczenie na moralną ; ideową

stronę ich pracy. W, życiu рата

dużą roię odgrywały dotąd i jeszcze

poczęści odgrywają t. zw. „patro-
nages'. Instytucje te jednak powoli

tiacą swe znaczenie, ustępując miej-

sca na rzecz innych bardziej przy- 
dziby których są prawdziwemi mu-

skarby dla historji tego kraju.
Nie mieliśmy dostatecznego po-|

jęcia o całości ruchu katolickiego w |
Belgji, gdybyśmy pominęli instytucje

| specjalnie. poświęcone pogłębianiu |
nauki i filozofji katolickiej, że
wspomnę Institut Superieur de Phi-
losophie, założony w 1882 r. przez
późniejszego kardynała Mercier.
Ciekawem również stowarzyszeniem
w łonie zakonu jezuickiego są t
zw. boliandyści pošwiecający się |
wyłącznie hagjografji, a wydawnic-|
iwa których stanowią niezwykle|
cenny materjał historyczny, nietylko
dla historji Kościoła.

Nie możę tu zagłębiać się w o-|
mawianie licznych i 1óżnorodnych

WASZYNGTON Pat. — Sekretarz
depaitamentu wojny zamówił dwa
4 silnikowe samoloty bombardujące,
które mogą robić po 4,800 km
i rozwijać szybkość 350 km. na go

Pożar huty szklanej.
ZAWERCE Pat. Dzóś około g.

10ej wybuchł gwałtowny pożar w

fabryce szkła „Reich i S-ka w Za-
wierciu. Spłonęły całkowicie maga-

zyn i przylegające szopy. Straty

znaczne, jednak cfiar w ludziach

nema. 
Crammem, który niewątpliwie po-

kona byłego mistrza Polski. Hebda

w Hamburgu zrobił dobre wrażenie.

paruset laty, a które z całym pie-|
tyzmem przechowują swe starodaw- |
ne zwyczaje, odznaki i ubiory, a sie-!

zeami, gdzie kryją się nieprzebrane|

| katolików.

stosowanych do obecnego tempa

życia. Wielką potęgą i ważnym
czynnikiem w rozbudzaniu i utrzy-
mywaniu życia katolickiego jest bel-

śgijska prasa kaiolicka, bardzo silnie
zorganizowana, posiadająca w swem

ręku liczne dzienniki i wydawnic-
twa perjodyczne.

Belgja jest trzecią potęgą kolon-
jalną, mówiąc też o tym kraju nie
można pominąć jego akcji misyjnej.

W pracy te, Belgia zajmuje również
trzecie miejsce (po Francji i Wło-
szech). Misionurze belgijscy pracu-
ją, poza Kongiem w  Indjach, Chi-
nach, Japonji itd. Samo belgijskie
Kongo posiada 20 wikarjatów i pre-
lektur apostolskich, obsługiwanych
przez czterdzieści kongregacyj, któ-
re szczycą się miljonem  czarnyc

Tadeusz Sopoćko,
* b, konsul.

Nowe samoloty dla Stanów Zjedn.
dzinę. Jeśli próby wypadrą pomyśl-
nie, to departament zamówi 200
aparatów, z których każdy ma kosz*
tować około 1,200,000 dolarów.

Wiadomości

telegraficzne
ZAGRANICZNE.

W czasie czystki wyższej u-
czelai komunistycznej w Charkowie
wykryto wśród petesorów orga
nizację nacjonalistyczną. 25 prcfea
sorów wydalono z partji. -

** Litewski minister spraw
zagranicznych Lozorajtis powrócił
dziś z Leningradu do Moskwy, gdzie
zatrzyma się jeszcze dwa dni w cha-
rakterze nieoficjalnym.

**

 
Dzis Hebda spotka się z mistrzem|

RANI

 

„
G
o
s
i

Ža
la

is

 
a
k
i
a
a
a

a
a

  



   

Zjazd Polaków

z zagranicy.
Wczoraj otwarty zosta: w Wa -

szawie drugi zjazd Polaków Z Za-

śranicy, Na zjezd przybyty tysięcz-

ne rzesze naszych rodaków Z 02-

czyzny, a wśrćd nich ZUU upeino

mocnionych delegatów, będącyc!:

niejako posiami środowis« emugracii

polskiej ze wszystkich zakątków
świata. Deiegaci owi tworzą nie-

jako se;m emigracji naszej.

Najważniejszym celem II zjazdu

jest — w myśl postulatów pierwsze
$o zjazdu — utworzenie „Swiatu-

wego Związku Polaków z zagla:

nicy”. Objąć ma Związek nietyliko

rzesze wychodźców, które na obcej

ziemi zmuszone były szukać chleba,
bądź urodziły się już na obczyźnie !

ale także Polakow z tych ziem kre-
sowych dawnej Rzeczypospolitej,

które obecnie znalazły się poza

obszarem państwa.
Cele, jakie przyświecać mają pro

jektowanemu Związkowi, są nastį-

pujące;

a) utrzymanie łączności między
skupieniami poiskiemi zagranicą, a

także ich łączności z Macierzą w

imię jedności narodu polskiego;

b) onganizowanie współdziałania
pomiędzy Macierzą a skupieniani
poiskiemi zagranicą w zakresie ica

życią narodowego i organizacyjnego,
c) obronę dobrego imienia Polski

oraz interesów narodowych w po

szczególnych skupieniach polskici

zagranicą. i

Słowem Światowy Związek Pola-
ków ma stać si? reprezentacją ośmiu

miljonów rodaków naszych, zamiesz

kałych poza państwem polskiem, «
granicach państw obych.

Organizacją zjazdu zapnowali si?

w Polsce przeważnie ludzie, którzy

w swej działalności głoszą przede-
wszystkiem _ pierwszeństwo idei

„państwowej* nad narodową į w

konsekwencji są przeciwnikami z
tego powodu obozu narodowego

Fakt, że konieczność zmusiła tych

ludzi do zwrócenia uwagi na Pola-

ków zagranicznych, do wzięcia u-
działu w organizowaniu tych miljo-

nowych rzesz neszych rodaków, któ-
rzy nie są obywatelami państwa pol-

skiego, choć są członkami narodu

polskiego — jest chyba najwspania!-
szem właśnie świadectwer. siły i ży-

wotności ide. nsrodowej. Wspólno'a
narodowa, wspólnota języka, oby

czajów, kultury i wielkich tradycyj
przeszłości — nie zna granic pań-
stwowych. Pielęgnować ją, bronic

zagrożonych grup czy jednostek
przed wynarodowieniem jest

świętym obowiązkiem  kierown..

czych czynników narodu.

Nasze wychodźtwo zagraniczn=,

jak dotychczas, dobrze spełniało
swe obowiązki wobec Macierzy.

Przedewszystkiem wierne narodowi

wszędzie i zawsze usiłowało zacho

wać język, wiarę i tradycję. Okres

wielkiej wojny wykazał, jak wieie
polskiego duch: tkwi w szeregach
naszego wychodźtwa i ile jest w nich

gotowości do służby w sprawie na-

rodowej. Dziś, po odbudowaniu pań
stwa, obowiązki stojące przed naszą

emigrają nie zmniejszyły się. Prze-

ciwnie, wzrosły one i nabrały bar
dziej konkretnych konturów. Naro-
dy niepodległe w polityce zawsze

i wszędzie posługują się swoją em.

gracją. Jest ona pomocna im za-
równo w: szerzeniu wpływów poli

tycznych i kulturalnych, jak i w za.

kresie wpływów gospodarczych, ma
jących tak wielkie znaczenie w ży-

ciu i rozwoju narodu.

Nie można wątpić, że państwo

może z ufnością liczyć na Polonję

zagraniczną. Polska walczy o swoje

stanowisko w świecie, w tej waice
niezbędny jes' żywy współudział

wychodźtwa, które jest naturalnem

przedstawicielstwem starego kraju!

wobec narodów, wśród których nasi
rodacy zamieszkują,

Ale te słuszne wymagania Ma-
cierzy nakładają też na nią obo-

wiązki wobec wychodźtwa. Pierw:

szym z tych obowiązków — to łą-
czyć w imię wspólnoty narodowei,

nie zaś rozbijać i waśnić przez ro
botę pantyjną. Niestety, nie prze-
strzegają tej kardynalnej zasady
działacze sanacyjni, któ:zy brali i

biorą udział w organizacji zjazdu.
W| wielu ośrodkach Polonji zagra
nicznej podejmowali oni robotę roz-
bijacką, próbując niszczyć dawne za

 

 
służone organizacje miejscowe i na: niepowetowane szkody,

rzucać wszędzie urzędową „ideo |

logję”. Robota owa, w wielu wy-,
wypadkach

„zów postawionych.

„obóz utworzony był w Dąbrowie

' rozmieszczeni

DZIENNIK

„ ргазу,.
„Jest dobrze, ale niezupełnie”.
Tak brzmi 'ytu£ artykułu kra-

kowskiego „Głosu Narodu”, poświę-|
conego omówieniu mowy premjera
Koziowskiego. !

Pan premjer przedewszystkiem
odznacza się niezwykłym  optymiz-
mem:

„Nawet klęska powodzi ® 1

ftwa, zoyte w przemówieniu zaledwie kil-

ku zdaniami, nie zdołały wypruwadzić pre- |

mjera z różowego nastroju, Gdy społeczeń- |

stwo jest pod wrażeniem tej klęski, ana-|

wet zaczyna już odczuwać jej konsekwen-:

cje, sze rządu przechodzi nad nią dość '

lekko.” |

Tem nastrojem optymizmu prze-,

pojone jest caie przemówienie p.

Kozłowskiego.
Nawet ze zwycięstwa opozycji

przy wyborach jest p. premjer zado-

wolony, co zdaniem „Giosu Narodu"
„est nowością.

Nowością także jest to,
wiedział p, premjer o skulkaąch tych
wyborów.

„Zdaniem premjera, tam, gdzie

ciężyła opozycja, ona powinna wziąć od-

powiedziainość za losy samorządu. Dotąd,

jak wiemy było inaczej: zwycięstwowybor-

cze opozycji z zasady dawalo komisarycz-

nych prezydentów i burmistrzów”.

„Program“.
Aczkolwiek sanacja ma wybitną

idiosynkrazję do słowa „program',

to jednak zdaniem katowickiej „Por

lonii* mowa premjera Kozłowskiego
ma w sobie coś z „programu. Czyj
ten „program“ jest. dobry, to spra-
wa inna, ale w każdym razie wszel-

jej następ-

co po-,

zwy-

kie cechy „programu“  przemėwie-

nie  nowomia1owaneżo premjera
miało.

Jakież są cechy charakterystycz-

ne tego exposć?
„Jakkolwiek rządy  pomajowe bez

względu na zmian; personalne prowadzą

zawsze tę samą politykę i ze specjalnym

naciskiem tę stałość podkreślają, to jednak

należy tę ciągłośz rozumieć w znaczeniu

dość zacieśnionem. Odnosi się ona mia-

nowicie do tego, że wszystkie te rządy,

wychodząc z tego samego pnia, którym był

zamach majowy, występują autorytatywnie:

pod tym względem nawet okres p. Bartla

pizedstawiał tylko odmienne formy, ale nie

treść, od lat zaś pięciu każdy nowy rząd

przynosi wręcz automatycznie

kursu — zaostrzenie, które narzuca samo

życie w miarę, jak coraz większy wytwa-

rza się dystans między rządzącymi, a rzą-

dzonymi.

Dystans ten iednak ma swoje strony

ujemne: rządy obecne, choć formalnie roz-

porządzają większością i w parlamencie i

nawet prawie we wszystkich samorządach,

choć opanowały prawie całe zorganizowa-

ne życie społeczne, czują się jednak, jakby

zawieszone w pustce.”

Stąd rodzi się szukanie sposobów
nawiązania kontaktów z masami
ludności,

P. Kozłowski chce szukać tego
kontaktu przez zwrot na lewo. Stąd
w mowie jego tyle się mówi o pomo-
cy rolnictwu.

Ale pomoc ta w mowie premjera
wygląda dość jednostronnie.

„Punkt ciężkości przenios! p. premjer

na kwestję oddłuzenia — z trzech ludzi,

którzy najbardziej obecnie dają się chłopu

we znaki, tj. policjanta, komornika i lich-

wiarza, zamilczał o dwuch pierwszych, a
wybrał tego ostatniego, który rzeczywi-

ście kiedyś był naydotkliwszą plagą wsi,

ale czy nie został teraz zdystansowany

przez inne?

| więc niewątpliwie intencje rządu są tu bar-|

' wszystko co p. Korłowski powiedział o po-

zrob
zaostrzenie

się ta sprawa ze względu na to, że szpony°

lichwiarskie potrafią sobie zawsze znaleźć

drogę — nie tę, to inną — chłop zaś zmu-'

szony do nadmiernych opłat, a otrzymujący

minimalne ceny, znajduje się w położeniu|

przymusowem i musi szunać lichwiarskiej

pomocy, nie w tej formie, to w innej.Choć

dzo chwalebne, wydaje się wątpłiwem, aby

rozwiązywanie skomplikowanego problemu

kryzysu na wsi odl jednej tylko jego strony

mogło dać pełne rezultaty." |

W, rezultacie exposć premiera
żadnej kwestji nie porusza i nie wy-
jaśnia dostatecznie, .

„Program nowego rządu, będący  cał-

kiem widocznie wynikiem rozmaitych kom-

plikacji i komprowisów, wygląda tak, jak

te worki z ziemią, któremi sztukowano nie-|

dość silne wały ochronne podczas powo-

dzi: jest wybitnie dorywczy i niekąpletny.

Ale czy takie w>cki mogą wystarczyć na

dłuższą metę? 5

{

1

!

t
Nic nowego.

j Zdaniem  „Robotnika* program
rządowy nie przynosi nic nowego.

„P. premjer Kozłowski na początku

swego exposć, . wygłoszonego w klubie

BBWR. — BB. plus radjo to ulubiony par-

lament „sanacyjny” — zastrzegł się, żenie

powie nic nowego. 1 м samej rzeczy,

lityce gospodarczej Rządu było — z wy-

jątkiem obietnicy oldłużenia wsi i likwidacji

wielkich zadłużonych posiadłości — wszyst-

kim dobrze znane. Obronność kraju, ka-

pitalizacja wewnętrzna, stałość waluty,

równowaga budżetu itd. — wszystko to

znamy od lat ośmiu. |

Dziwić się tylko należy, že p. Kozlow-

ski wyrażał zadowclenie z tego, że nic no-
wego nie przynosi że chwalił system „sa-

nacyjny”, który jakoby skuteczniej walczy

z kryzysem, niź zagranica, że nawet dzię-

kował Bogu za to, że nie powie nic nowego.

A jednak cały obraz stosunków
gospodarczych w Polsce, przedsta-
wiony przez p. Kozłowskiego, jest
tego rodzaju, że

„wprost narzuca się wniosek: tak da-
lej być nie może, tu musi nastąpić zmiana”.

A mimo to, wszystko pozostanie
po staremu.

„Tam gdzie trzeba radyka'nych zmian,
mianowicie w polityce gospodarczej, obo-

wiązuje święcie: nic nowego. Tam zaś gdzie

eksperymenty  „sanacyjne” zupełnie za-

wiodły, jak w związkach zawodowych i u-

stawodawstwie społecznem — projektuje

się dalsze eksperyiaenty, któreby tylko po-

grzebaly i jedne i drugie.

Ci mają jedną troskę,
Żydowski „Nasz Prześląd** także

poświęca obszerny artykuł mówie
premjera Kozłowskiego. |]

Naogół żydzi są z tej mowy za
woleni. Jedynie, co ich drażni, to!
„obietnica, że i żydów Berezamoże |

" stów,

 nie ominąć.
„W, końcu p. premjer omówił sprawę

obozów izolacyjnych.  Merytorycznie jeż!

się prasa, w miarę możności, o tej sprawie

wypowiedziała. Obecnie warto się tylko '

zastrzedz przeciw pewnej niejasnej nomen-

klaturze. Sądząc ze słów p. premjera, о-

bozy te są przeznaczone dla żywiołów

„zanarchizowanych” w duchu bądźskrajnie |

prawicowym, bądz  skranjie lewicowym.

Jeżeli więc przy narodowości polskiej wy-,

mienieni są tylko „pałkarze narodowi”,to!

widač, že ekstremišci lewicowi do narodu
nie są przez p. premjera zaliczeni, jako

międzynarodowcy. Podobnego stanowiska

wolno się było spodziewać i wobec żydów,

bo odmienne „katalogowanie“ prowadzić

może do niepożądanych komentarzy, które

i

 

  W praktyce dość mglisto przedstawia

 

chyba nie leżały w intencji szefa rządu."
—

Masowa ucieczka studentów
z obozów „przysposobienia przemysłowego".

O tej ucieczce zamieszcza cieka-
wą korespondesicję katowicka ,Po-
lonia“, w które; czytamy:

„Utworzone na terenie obszaru
przemysłowego Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego, t. zw. obozy  przy-
sposobienia przemysłowego, zosta-
ły opuszczone przez uczestników.
W sprawie tej zasiągnęliśmy infor-
macyj u kilku osób, blisko tych obo-

Jak wiadomo, stworzone obozy
przeznaczone były dla
wyższych uczelni, którzy w czasie
tegorocznych feryj, odbywać mieli
praktykę, O ile chodzi o teren Ślą-
ska, to obozy utworzone były w
Chorzowie, Zgodzie pod Świętochło-
wicami, oraz w Bielsku. Na terenie
Zagłębia Dąbrowskiego podobny

Górniczej.
'W wszystkich tych obozach znaj-

dowało się około 300 studentow.
Poszczególni studenci przydzieleni
byli do różnych zalkłaaów przemy-
słowych, w których odbywać mieli
praktyki wakacyjne.  Praktykanci

byli przeważnie w
koszarach wojssowych, gdzie otrzy-
mywali utrzymanie. Utrzymanie;
nie różniło się jednak niczem od“
zwykłego wiktu. wojskowego.

Jalk wiadomo, praktykanci przyję-

 
studentów |.

ci w. ub, lataca do pewnych zakła-,
dów przemysłiwych, opłacani byli
stosunkowo dobrze, tak, że niejeden
z biedniejszych studentów zdołał
sobie w czasie praktyki wakacyjnej
zarobić na całoroczne opłaty uni:
wersyteckie. Praktykanci
czeni jednak w obozach przysposo-
bienia przemysłow. nie otrzymywali
żadnego wynagrddzenia. Zarobki
ich przeznaczane były na pokrycie
kosztów utrzymianią w koszarach.
W związku z tem doszło pomię-

dzy praktykantami do nieporozu-
mień, które ostatecznie przyczyniły
'się do opuszczenia obozów. '

W] ub. piątek, dnia 28 lipca, od-
był się w kasynie huty „Królew-
skiej” w Chorzowie odczyt @а 12
praktykantów, umieszczonych w tei
hucie, Odczyt wygłoszony był przez
inż, Wielgusa, zajętego w tej samej
hucie. Na odczyt przybyło około
100 praktykantów, którzy domagali
się dyskusji ma temat stosunków,
panujących w obozach. Do dyskusji|
tej nie dopuścił oczywiście inż.Wiel-|
gus. Rozgoryczeni praktykanci 9
puscili salę oraz wyjechali dnia na-
stępnego do swoich miejsc zamiesz-
kania. Obozy opuścili niemal wy-
łącznie słuchacze Alkademji Górni-
czej w Krakowie, oraz Szkoły Gór-
niczej w Dąbrowie Górniczej. ».

umiesz- i

!

|

Byłoby źle, gdyby podobne me-
tody zastosowano w mającym po-

 

może tylko przynieść wychodźtwu z zagranicy, który powinien zrzeszać

wszystkich Poiaków na obczyźnie
na równych prawach i wszystkie

organizacje,  wyznające zasadę
zresztą bezskuteczna, wstać Światowym Związku Polaków|wspólnoty z Macierzą.

MILENSKI

SZLAKIEM POWODZI.
Kilkanaście dni temu odbyłem

podróż ze Lwowa do Krakowa przez
Tarnów. Koło Biadolin przeszedłem
duży szmat ziemi, gdzie podczas po-
wodzi szalał żywioł, widziałem skut-
ki strasznego spustoszenia, z rozczu-
leniem patrzyłem na wytężoną pracę
oddziałów żołnierskich, które dzień
i noc nieszczęd”iły wysiłku, aby na-
prawić rozwaluny tor kolejowy, u-
szkkodzony most, a nawet przygoto-
wywać nowy most, gdyż Dunajec po
rozbiciu wałów ochronnych zrobił
sobie drugie koryto. Jak wielkie tam
zniszczenie, najlepiej świadczy o
tem, że potrzeba blisko czterech ty-
godni, aby szkody tylko na drodze
kolejowej załatać. Z Krakowa poje-'
chałem do Nowego Targu, a stamtąd:
do Czorsztyna i tam widziałem mo-
sty uszkodzone, drogi poprzerywane
* wielkie przes*rzenie pól rolnych
zniszczonych. Dość powiedzieć, że
w samem województwie
skiem, gdzie powódź najdotkliwiej
szalała, zniszczyła na 8 kilom, mo-

na co potrzeba tysiąc ton
drzewa na odbudowanie. Niestety

kralkow-'

niesienia pomocy bezpośrednim 0-
fiarom powodzi. Miłość bliźniego
nakazuje, aby nie szczędzić ofiar dla
biednych i nieszczęśliwych. Pomoc
musi być powszechna. Chodzi o to,
aby grosz czy żywność dotarły
przedewszystkiem do najbiedniej-
szych, Dobrze się stato, že dostoj-
nicy kościelmi, ks. Arcybiskup Ks.
Sapieha i ks. biskup tarnowski Li-
sowski, objeżdżają paratje najbar-
dziej zniszczone Tylko przez zorga-
nizowane komi:ety parafjalne, któ-
rym przewodniczyć będą duszpa-
sterze, miłosierdzie chrześcijańskie
nie zazna zawodu. Gdyby pomoc
szła urzędowo lub przez jakieś par-
tyjne komitety, z pewnością będzie
wiele marzekań, zwłaszcza wobec
rozbicia politycznego społeczeństwa.
Doświadczenie z czasów wojny prze,
mawia za komiitetami parafjalnemi.
Kiedy w r. 1914 wojska austrjackie
a szczególnie węgierskie, ustępując,
zniszczyły wiele żywności, albo za-

, brały w wielu powiatach zachodniej

mosty ma się budować według daw-:
nego rozpięcia, a więc nowy wylew...
i będzie to samo. A w górach o
wezbrane wody nie trudno, Wyru-

' szyłem 1 sierpnia do Krakowa i kil-
! kugodzinna ulewa pod Suchą dopro-
wadziła do bardzo znacznego wez-
brania rzeki i wylewu. Trudno nie
napisać prawdy, że stare przysłowie
„jakoś to będzie” srodze się zemś-
ciło. Nie wolno było w latach 1927
1928, 1929, kiedy znajdowały się pie-
niądze na znaczne przekroczenie

budżetów państwowych i samorzą-
dowych i znaczne wydatki samorzą-
dowe na budowle wspaniałych gma-
chów, kiedy lekceważono sobie
znaczne niedobory w handlu między.
narodowym, kiedy wotano, że Pol-
skę stać na wysłanie milionów zło-
tych za granicę, na wydanie wszyst-
kich pieniędzy z kas skarbowych,
zapomniano o reżulacji górskich po-
toków. Trzeba było pilnować zale-
sienia, budować rezerwoary dla
przychodzącej nagle wody z śór,
wzmacniać i ulepszać w dolinach
wały ochronne a takiego nieszczę-
ścia dla kilkudziesięciu tysięcy ro-
dzin pozbawionych dachu nad gło-
wą i środków do życia dałoby się
uniknąć, Skutków powodzi obliczyć
się szybko nie da, bo nikt jeszcze nie  
wie, co z tych resztek zbiorów któ- į
re zdołano uratować, będzie uży- wiceprezesa Rady Polskiej Spółki
teczne, i ile kosztować będzie na- Obuwia „Bata“ p. Tadeusza Kar-,
prawa dróg i mostów. Nie jest prze-

Małopolski tam właśnie, gdzie po-
wódź szalała, groził głód, wówczas
we Lwowie pvd przewodnictwem
nieodżałowanej pamięci ks. Arcyb.

Bilczewskiego zawiązał się Polski

komitet ratunkowy. Jako delegat
komitetu zajmowałem się niesie-
niem pomocy zniszczonym powia-
tom.. Św. pamięci ks. biskup tar-
nowski Wałęga, nie licząc się z na-
rażeniem się austrjakom za organi-

zowanie pomocy dla biednych swo-
jej djecezji za zgodą władz  rosyj-

skich, powołał komitety parafjalne i
wszędzie, tam aawet do wsi gdzie

okopy wojenne przechodziły, żyw-

ność dochodziła.
Jeżeli społeczeństwo ma zdobyć

się na wydatną pomoc w tych cięż-
kich czasach to pomoc dla ofiar po-

wodzi musi być zorganizowana celo-

wo i budzić w społeczeństwie za-
ulanie. Należy przy odbudowaniu
zniszczonych terenów zużyć tych,

którym, będzie się płacić zapomogi
powodziowe dać zajęcie  bezrobot-
nym w kraju, na ten cel przeznaczyć
przedewszystkiem Fundusz pracy i

tak roboty przeprowadzić, aby te
części kraju, gdzie grożą wylewy,
jak najlepiej zabezpieczyć.

Karol Wierczak.

Prezes Rady ministrów przyjął

 

szo-Siedlewskiego, ' który w imieniu
sadą, jeżeli się mówi, że straty idą tej spółki złożył na ręce p. premiera
w setki miljonów.

Wezwano całe społeczeństwo do

—

5.000 21. i zadeklarowalt 200 раг о-
buwia na rzecz ofiar powodzi.

 

Niezwykła rewizja.
Narodowy ,,Głos Lubelski''* poda- nych ofiar. W dniu dzisiejszym,

je pod datą 3 bin. następującą infor- przed rewizją, ziożono 13 zł. Są to

kalach „Głosu Lubelskiego”:
'mację pt. „Rewizja policyjna w lo- ostatnie pieniądze, które na ten cel

| przyjęliśmy. Od tej pory grosza

„W. dniu dzisiejszym około godz.' ztamanego nie przyjmiemy ani na
12-ej wkroczyli do lokalu agenci po-' powodzian ani na jakikolwiek inny
licji ze swym: przełożonym i urzęd-, cel.

|nikiem starostwa, celem dokonania
rewizji ksiąg handlowych wydaw-
ni
administracji Obstawiono je agen-
tami policyjnymi į szukano...

wierzchu.

Rewizji dokonano z polecenia
starosty grodzkiego p. Ptaszyńskie-!
go, który w piśmie przedstawionem
przez delegowanych urzędników po,

administracji na-licyjnych donosi
zarządza rewizjęszego pisma że

ksiąg handlow; <h w związku z tem,
że wydawnictwo naszego pisma nie
posiadając zezwolenia, urządza w
ostatnich dniach zbiórki pieniędzy
od osób trzecich na różne cele, W

| rezultacie nie dokonano doraźnej re-
wizji ksiąg, jalk opiewało pismo sta-
rosty, lecz zab:ano je do komisar-
jatu policji aż do czasu, gdy wróci z
urlopu buchalter wydawnictwa.

Cała treść kontroli, zarządzonej
przez starostę Fiaszyńskiego tkwi w
sposobie jej w /-onania. Ustawa u-
poważnia starc'ię do kontroli ksiąg
inie o to mam pretensje. Dlaczego
jednak zastosciyano odrazu system
rewizji policyjne, kiedy delegowani
mogli przyjść ; zażądać odpowied-
nich ksiąg handlowych i kasowych.
Byliby je otrzymali natychmiast bo
wydawnictwo ukrywać się z niemi
nie potrzebuje (zbyt często są kon-
trolowane przez władze skarbowe)
byliby z niemi poszli, nie zabierając
drogiego czasu.

Dla „Głosu Lubelskiego" kon-
sekwencje tego sposobu kontroli są
całkiem wyraźre i nie będziemy: się

! ой nich uchylać. Starosta dowodzi,
że nie mamy zczwolenia na zbiera-
nie pieniędzy w ostatnich czasach.
My odpowiadamy, że ma rację, ale
dodajemy, że przez 21 lat istnienia
„Głosu Lubelskiego" zebraliśmy
dobrych killkasei tysięcy złotych na
najrozmaitsze cele publiczno-pań.
stwowe, charytatywne itd,

Ostatnio wszczęliśmy zbiórkę na
ian, która przez kilka dni

trwania dała wcale piękne rezulta-
ty około 800 zł, większych ; drob-

ctwa. Pozamykano drzwi soku,

ksiąg!
handlowych, które leżały na samym!

 

Setka i tysiące biednych, któ-
rym nasza inicjatywa lub nasze po-
średnictwo ocieraiy łzy i pomagaiy
w najcięższych nieraz chwilach ma-
tejalnych niedostatków przeprasza
my za zawód, który sprawiamy.

Nie mając ochoty sciągać sobie
na kark nowe rewizje policyjne i
tracić czas na policyjne piotokuły
wstrzymujemy z dniem dzisiejszym

ać otiar na jakiekolwiek
cele",
—

Co to znaczy?
Sanacyjna ugencja „lskra* ogło-

siła komunikat, że na rozkaz prze-
wodniczącego komisji likwidacyj-
nej (?) Komitetu Krzyża 1: Medali
Niepodległości, kierownik biura ko-
mitetu, p. kpt. Franciszek Sakowski,
udał się w towarzystwie sekretarza
wojewódzkiego BB, p. kpt. Lisa-
Błońskiego do Sokołowa Podlaskie-
go, gdzie w obecności zastępcy sta-
rosty, powiatowego komendanta
policjj państwowej, prezesa rady
powiatowej BB. į in. — odebrał
Krzyż Niepodległości p. Bolesławo-
wi Abczyńskierau (pseudonim Kie-
mlicz), ur. w dniu 17-ym marca
1896 r. w Bożewie, pow. Sierpc, by-
iemu nauczycielowi,

W. imieniu Bezpartyjnego Bloku
p. kpt. Lis-Błoński wykluczył Ab-
czyńskiego z szeregów BB., ponie-
waż okazało się, że Abczyński mi-
mo. swej służby w, POW., oskarżał
w. r. 1917-yni peowiaków przed
Niemcami,

P. Abczyński zasługiwał na jakąś
karę, ale dla zwykłego śmiertelnika
polskiego sens tego komunikatu jest
niejasny i niezrozumiały, Nie znamy
statutów o nadawaniu Krzyža į Me-
dalu Niepodległości, Wiemy jed-
nak z całą pewnością, że przedsta-
wiciele B. B., jako stronnictwa poli-
tycznego mie mają tam nic do ro-
boty. Najdziwaczniej wypada zaś
łączenie funkcyj jakiegoś dygnitarza
a B. z działaluością urzędową za-
stępcy starosty i ialtow ko-
mendanta policj > =j1,

„nego zabiegu hodowlanego, polega-

„P °

Spožnione
. °

wrazenia
| Wi prasie wleńskiej nie znalaz
echa Zjazd polskiego Towarzystw.
Botanicznego, który się odbył w

' Wilnie w dn. 29.VI, 30.VL. i 1.VII rb
! A szkoda wielka, i

nie wszystkim jego uczestnikom, za:
Komitet organizacyjny Zjazdu w
osobach pp. profesorów J. Trzebiń-
skiego, P. Wiśniewskiego, J. Mu-
szyńskiego, dr. A. Sienickiej i dr.
B. Szakiena postarał się uczynić
Zjazd imteresującym i owocnym, za
co mu należy się podzięka,

Przyrodnicy ; ludzie, interesujący
się botaniką, byliby bez wątpienia
wdzięczni sekretarjatowi Zjazdu, je”
żeliby zechciaż na łamach pism
opublikować chociażby w streszcze-
niu, tezy i treść wygłoszonych cie-
kawych referatów przez prof. J.
Trzebińskiego, pr. A. Wodziczkę,
pr. P, Wiśniewskiego i innych na”
szych znanych botaników.

_ Trzeci dzień Zjazdu zajęła cało*
dzienna gremjalna wycieczka bota*
niczna do puszczy Rudnickiej, gdzie
wycieczkowicze mogli naocznie
stwierdzić, iż motywy  puszczań
skiego krajobrazu zacierają się w
tej puszczy coraz bardziej po
niszczycielską ręką człowieka, ;
sama t. zw. puszcza niezupełnie za”
sługuje już na to miano. 4

Będąc pod względem fizjograficz”
nym w swej całości niejednolitym
tworem przyrody, puszcza na swym
terenie ma bory sosnowe, moczary i
trzęsawiska czarno-olszowe, świer-
kowe i mieszane drzewostany, upra”
wami leśnemi sztucznie zalesione
obszary, pustkowia i cmetarzyska
leśne.

Z jezior wydziela się w puszczy
prześliczne, obramowane zabagnio*
nym lasem duże jez. Kiernowo i
mniejsze jez, Szulnia, na którego
mokrych torfowych brzegach rośnie
wyjątkowo na Wileńszczyźnie tutaj
tylko spotykana jagodowa krzewin*
ka „Moroszka'-—Rubus chamaemo,
rus L., charakteryzująca się swemi
czołgającemi się długiemi kłączami,

i prostemi pędami o łuskowatych dol-
aych i promienisto sfałdowanych

j górnych listkkaci., białawemi pręci-
, kowemi i nieco mniejszemi jasno
kawowego koloru słupkowemi kwiat
kami,wreszcie rzadko u nas dojrze-.
wającemi owocami, ;
Wielka szkoda, iż robiący jedynie

honory Nadleśnictwa Rudnickiego
mało kompeten!ny gajowy nie umiał

„Ciekawym wycieczkowiczom  wy-
tłumaczyć potrzeby wycięcia na
opał jeszcze wvwocujących  nasien-
ników sosnowych, jak 1ównież dziw-

 
jącego na usuwaniu z. wypalenisk,
wrzosowisk i starych _wyrębów
młodych samosiejnych  brzezinek,
ktėre wraz z samosiejną į dosadza-
ną sosną zaczynaly tworzyč tak po-
żądane mieszane drzewostany.

Badając florę na moczarach i
torlowiskach  wycieczkowicze  do-
chodzili do miejsca, gdzie Pan Pre-
zydent upolowa! losia į gdzie wpo-
bliżw widzieli na mchach świeże od-
ciski racic tego tak rzadkiego u nas
i wymierającego zwierzęcia,

Nie można również nie wspom-
nieć tych miłych paru godzin, które
botanicy . wycieczkowicze spędzili
w myśliwskim dworku Sendkowo,
gdzie uproszony miejscowy leśniczy
zechciał bardzo uprzejmie zorgani-
zować dla nich posiłek, w trakcie
którego W. Sz p. profesor B. Hry-
niewiecki przekonał wszystkich, iż
jest nietylko znakomitym  botani-
kiem, ale i świetnym obserwatorem
życiowym, umiejącym w dowcipnej,
nieco ironicznej ślicznej poetyckiej
formie charakteryzować ze swego
otoczenia ludzi i zjawiska,

Inż. Jan Olszewski.

Ulgi kolejowe
z uzdrowisk.

Ministerstwo komunikacji przy-
znało 25-proce:stową ulgę kolejową
dla osób, powracających do mie'sc
zamieszkania, położonych  conaj.
mniej o 80 km. od uzdrowiska. Dla
osiążnięcia powrotnej zniżki kolejo-
wej pobyt w uzdrowisku powinien
trwać conajmniej 8 dni

Korzystający z ulgi muszą przy-
być do tego uzdrowiska nie wcze-
śniej, niż 1 sierpnia. Przerwy w po-
dróży są niedobuszczalne. Ulgi do-
tyczą sierpnia i września i będą za-
stosowane do uzdrowisk: Busko, By-
stra,  Wyszkowice, Ciechocinek,
Druskieniki, Goczałkowice, Jarem-
cze, Iwonicz, Jastrzębie Zdrój, Ja-
warze, Inowrocław, Krościenko nad
Dunajcem, Kosów, Krynica, Miło-
wody, Morszyn, Niemirów-Zdrój,
Ojców, Otwock. Rabka, Rymanów,
Smukała pod Bydgoszczą, Szczawni-
ca, Solec, Truskawiec, Ustroń, Wo-

 

  
   

  

| rochta, Wisła, Zaleszczyki, Zakopa-
ne i Żegiestów.

 

Snadnie może powstać mniema-
nie, że B, B. i władze administra-
cyjne to jedno i to samo, 

 

   

 



 

 

„wne regaty wieślarskie, które były

 

DZIENNIK MICEŃSKI

Punktacja klubów wioślarskich.
Wikraczamy w drugi okres sezo-

wiośla:skiego. Za nami są już głó-

kach.
wielką atrakcją życia sportowego

Sezon rozpoczął się regatami w
Warszawie, a potem poszły regaty
międzynarodowe w Gdańsku, Kalisz,
Bydgoszcz, Kraków, Troki, mistrzo-
stwa Polski w Lęgrowie i ostatnio
wielkie międzynarodowe regaty w |
Rydze,

Na podstawie dotyślicziwowyok| „Kurjera Bydgoskiego”
wyników. można już przeprowadzić | następujący ciekawy artykuł ks. dr.
punktację poszczególnych klubów. | Józefa Łuczaka p L „Amerykan-

Otóż w tym sezonie mamy wta- ską złośliwość” Pozwalamy sobiebelce szereg wielkich niespodzianek| powtórzyć go- w całości:
sportowych, O ile w roku ubiegłymi :
bezkoukurencyinym klubem było “
Warszawskie Towarzystwo Wioślar-
skie, a jeszcze dawniej ,,04 Poznań”,
to w tym roku karta nieco odwróciła 5
się

że w tym roku peispektywa w wioś-

 

Na czele tabeli stoi Bydgoskie To; Piłkarze W. K, S. sprawili nam
warzystwo Wioślarsk'e z 283 pkt | wczoraj miłą niespodziankę  nietyl-
B.T.W. posiada doskonałą czwórkę! ko tem, że pokonali słaby zespół

Jednak wojskowi nie mogli wy-
trzymać tempa caiego meczu, a naj-
lepszym tego dowodem jest to, że w
drugiej połowie śry, gdy mecz do-
biegać zaczynał końca, a piłkarze
Warszawianki, uświadamiając sobie,
że przegrana jest więcej niż pewna,
zaczęli dolkładać wszelkich starań,
by zdobyć przynajmniej honorowy
wynik

lowo zdetronizowane Warszawskie'
Tow. MWioslarskie 237 pkt, Mam
wrażenie, że sytuacja nie ulegnie
zmianie, bo 50 pkt., to przecież łup
bardzo poważny, a trudny do zdoby-
cia,

Wyjątkowo dobrze spisuje się
Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie.
Kalisz jest starym ośrodkiem: wioślar
stwa polskiego reprezentując prze-

Regaty te bedą chyba rewanżem larstwie wileń:kim
wilnian za udział grodnian w Tro- | przejrzysta, a przecież mamy dopie-

Reasumując powyższe widzimy,

Statystyka amerykańs
W] jednym > ostatnich numerów; _ „Ostatnie statystyki

znajdujemy skie wydawane każdego rokuprzez

 

PIŁKARZE W.K.S. POKONALI WARSZAWIANKĘ Reprezentacja

— wówczas to zaczęły opa-,

jest bardziej

ro początek drugiej połowy sezonu,'
Bilans wypedą dodatnio, a cóż| wanie 6, 9 i 11 miejsca w

dopiero mówić iak się sprowadzi do| punktatycyjnej.

  

gów i sportów.
Wykazują one nasamprzód, że aż

od wieku doj:załego śmiertelność
mężczyzny znacznie przewyższa
śmiertelność kobiet, Poszczególne
pozycje bilansu przedstawiają się

amerykań-

tamtejsze zakłady ubezpieczeniowe
(przyniosły nieiada niespodziankę,
która może przerazić wszystkich

| zbyt gorliwych propagatorów trenin*

  

 

EE

te

 

     

: 4. |
Od tej chwili toczy się piękna

walka o prowadzenie, w której wię-
cej szczęścia mieli goście, którzy w

W, najbliższy wtorek polska dru-
żyna tenisowa, bawiąca obecnie w
Tallinie, rozegra w Wilnie szereg
spolkan pokazowych. Pokazy nie-

zawody tenisowe z udziałem pierw-
szorzędnych tenisistów. (PAT).

Z radością witamy wiadomość o
i przyjeździe do Wilna najlepszych

| | Do przerwy ustala się więc wy- tenisistów Polski, którzy, jak podaje
jnik 2:1 na koizyść Warszawianki, Р, А. T., mają zatrzymać się w Wil-
Publiczność nie traci jednak nadziei, | nie celem rozegrania szereguspot-

, bo W.K.S, miał przecież prawie cały | kąń propagandowych.
"czas wyraźną przewagę. | Wiiadomość ta jest wieiką niespo-

Pod znakiem przewagi wilnianį dzianką, bo prawdopodobnie nie

ale reputację

zmianie stron,
j mnej krwi.

swoją naprawił po
wykazując dużo zi-

Wilna trenera z Poznania, to dopie-
ro będzie można rozliczać na nieco nieć, że Wilno wyposażyło się w strzyni Polski, „ Keppel plakietę mi-większe sukcesy sportowe niż zajmo

tabeli

nisowa Polski gra jutro
w Wilnie. -

ciętny poziom sportowy.
Słabo w tym roku wypadł sezon

Wiśle — 195 pkt. Szkoda wielka, że

strzostwa Wilna w Trokach nie mógł
startować w Bydgoszczy spowodu
braku własnej łodzi.

Na piątem miejscu w tabeli kro-| wy za wszelką cenę chcą wygrać,
czy mało znany dotychczas klub
Bydgoskiego Kolejowego P. W. Jest
to pierwsze wcgóle wydarzenie w, Warszawianka na siebie czekać pu-
historji wioślarstwa polskilego, że P. bliczności aż 35 minut. Słuchaliśmy
W. doszło do iak poważnego głosu
w sporcie wioślarskim K,P.W. posia-
dą 135 pkt., co jest sweżo rodzaju
pięknym rekordem.

Z prawdziwą satysfakcją piszemy

Ślesicki z Wisły po zdobyciu mi-|jący. Warszawianka grała o wiele

i
i

dać siły wojskowych, a wynik z 5:2 rozpoczęła się również idruga po-;
'łowa meczu. Oto już w pierwszej;podskoczył do 5:4.

Mecz był wyjątkowo interesu-, minucie gry Hajdul zdobywa piękną

lepiej, niż z Mukabią, z którą zre- S
misowala w sobotę 1:1. !

Widać było, że piłkarze Warsza-

by ratować swoją renomę ligową.
Niezbyt grzeczne było, że kazała

bramkę, a w 19 min, Pawłowska
trzela trzecią dla Warszawianki,

Wilno prowzdzi 3:2.
Tempo gry nie opada. Obie dru

żyny dokładają starań, by uzyskać;
jaknajlepszy wynik.
Warszawianki wyróżnia się wysoki
Kec, a w W. K. $.: Wysocki, Sko
wroński i Zbroja, który w 21 minu-

W. drużynie

coprawda koncertu orkiestry 1 p. p.|cie strzelił jeszcze jedną bramkę.
leg., ale przybyliśmy przecież na
mecz, nie na koncert. z

Nareszcie już są. Wybiegają na
boisko. Publiczność, zmęczona cze-

 

Jeden ze strzałów napadu W.K,S
ostał niespodziewanie złapany ręką

Rusina.
Oczywiście sędzia Wolman po-

|  Porównywując wyniki
|strzostw  lekkoatletycznych  Nie-
jmiec i Finlandji, prasa niemiecka
stwierdza, że w obecnej formie
Niemcy pobiją każdą reprezentację
Finlandji. Sądząc po wynikach, osią-
śniętych na ostatnich mistrzostwach
tych obu państw, można przewi-

Druga tura rozgrywek piłkarskich
o mistrzostwo Polski rozpoczęła się
zwycięstwem faworyta tegorocznych
rozgrywek Ruchu, który z łatwością
pokonał drużynę Ł. K. S, 6:0. >

Pogoń we Lwowie miała swój je-

Finiandja ustępuje na drugi pian.

Ruch kroczy na czele tabeli Ligowej.

Na zakończenie pragnę Przypom-,  Plewakowa posiada wieniec mi-

„dwie „nowe' ósemki, a posiada dwa| strza Łotwy
tytuły mistrzowskie, któremi nie
każde miasto może się poszczycić.

Jarwan.

 

г

Ka w Sporcie.
bardzo interesująco. Okazuje się, że wypadek, a rie choroba dziecięca.
wszedłszy z równeżo założenia w| Między 4 a 14-ym rokiem życia
czwartym roku życia umiera prze- dysproporcja ta staje się jeszcze wię
ciętnie 70 chłopców, a 54 dziewcząt cej widoczną: umiera 52 chłopców,
przyczem powodem śmierci jest w a tylko 21 dziewcząt, a zawsze co-
przeważającej iiczbie nieszczęśliwy | najmniej dla jednej trzeciej przyczy:
wowikicckóć ь ы Ё:й'впыегщ jest nieszczęśliwy wypa

Mięczy 15 a 40 rokiem życia, w
iatach rozkwitu i tężyzny fizycznej,
linją wykazując: smierteiność męż-

czyzn, jeszcze się podnosi, 142 męż-
czyzn umiera, śdy tylko 33 kobiety
stają się w tym samym czasie ofiarą
śmierci, "W dodatku na owe 142

  

wiedzą nawet o niej władze teniso-
„we Wilna, Gdyby bowiem wiedzia-
ły, to chyba podałyby do wiadomo-

|ści chociażby taki szczegół, jak

tenisiści wileńscy ułożą plan byt-
ności miłych gości z Warszawy,
a w jutrzejszym numerze Dziennika! roku życia umiera cztery razy tyle
Wileńskiego znajdzie się chyba na- mężczyzn co kobiet, i dopiero od
desłany oficjalnie komunikat Wi-|tych lat śmiertelność kobiet zaczy-
leńskiego Okręgowego Związku Te- |na przeważać.
nisowego, który jest przecież odpo- Ciekawa statystyka. Ale cieka-

| wiedziainy za propagandę sportu te-|wszą jeszcze rzeczą, że eksperci za-
Lakoiiauo w. Wilnie,

jest faktem że jeszcze od 50— 54

 

nomyślni w tem, aby czynić zarzut
licznym lekarzem amerykańskim, że
„to omni właśnie zalecali uprawianie
sportów jako antidotum na najrozma
itsze dolegliwości i że oni właśnie
widzieli w sporcie najprostszy šro-
dek do przedłużenia życia. Aż tu na-
gle okazuje się, że amerykański spor
towiec żyje króciej niż spokojny о-
bywatel. ;

Patrzcie na kobiety — mówią zło
śliwie eksperci amerykańscy = ich

5:2 (3:1). ' największy wysilek fizyczny p ega
Na marginesie wyników ligo- na tem, że podają karty do a

wych trzeba podać, że drużyna Li- albo podnoszą rękędo coktailu, stą
bertas (Wiedeń) przežrala niespo- też przeżywają ogólnie swoich mę-

| dziewanie na Śląsku z drużyną Dąb żów. I odtąd dają wdowom przydo-

dzieć, że na 14 konkurencyj Niemcy
odnieśliby zwycięstwo w 10, a Fin-
landja tylko w 4-ch, mianowicie na
5000 mtr. przypuszczalnie zwycię-
zyłby Matti w czasie 14:49,2, w
skoku wzwyż Kotkas 195, w oszcze-
pie Jaervinen 72,47, a w rzucie mło-
tem Póerhóla 49,65,  
2:3, a zespół „Sląsk” wygrał z Na- mek od sportu, jaki uprawiali ich |

 

 

kłądów .ubezpieczeniowych są jed-.

 

   

ze starnikiem i mistrzowską ósemkę, Warszawianki, aie również ; tem, że|32 min. przez Kecą zdobywają pro- ze ; Sk WŁ 3 : ; Re E ; 2 Ęj która w Bydgoszczy ustanowiła no-| wykazali stosuakowo więcej dyspo-|wadzenie. Kec piękną główką wpa- pawie c Sai ĮJS+ godzinę tych wielce intere-| „zgony zę 2 AS Dodaj 3wy rekord toru zycji strzałowej, niż w rzednim|kował piłkę w siatkę bramki W.K,S. S0W2876 W Wiisie, tembardziej, że sujących zawodów. a W. И =
| Х Ss A ю POP. BSW оы winy w tem mieście rzadko odbywają się| Sądzimy, że ;rzez dzisiejszy dzień| od 50-go roku życia przeważają cho- 3Na drugiem miejscu kroczy chwi- roku. Bramkarz jest tutaj nie bez winy, Е roby jako przycžyny zgonėw. Jednak |

© Grodnie. Wioslarze W.K,S, znajdu- kaniem a może nawet i zagniewana.| dyktował strzał karny. den z najlepszych dni, zwyciężając|przodem Lipiny 3:1. zmarli EC. Mamy W „wdo-| ją się ną szóstem miej cu, a podsu- nie chce oklaskiwać išošci. Strzelał Maryś Skowroński, któ-| zdecydowanie Garbarnię 5:2. W tabeli prowadzi więc w dal-| wypo golfie”, „wdowypo ia ce,3 nęliby się niewątpliwie jeszcze bli-|  Powitanie W. K. S. wypada ser-| ry zdobył dla W. K. S, piękny wy- Cracovia, po mało ciekawym|szym ciągu Ruch, który niewątpli- niu”, golf - widows, rowing-widows,1 żej, gdyby doszedł do skutku start decznie i hucznie. Dodaje to otu-j nik 5:2, ale to jeszcze nie koniec| przebiegu gry zwyciężyła Podgórze wie żdobędzie zaszczytny  tytuł|i t p. = : йw Rydze przy podwójnej punktacji| chy naszym greczom, ktėrzy w pel-| meczu. 3:1, a Wisła rozgromiła Strzelca 8:0.| mistrza Polski. „Zakład Ubezpieczeniowy Metro-wygranych RE SAR po-| nym składzie stają do boju. Zdawało się. jakby W, K. S. za- Polonia zaś pokonała Wartę, po. kęigi Roya 3Siadają 122 pki. a trzeba pamiętać, Mecz rozpoczyna Warszawianka.|czął powoli opadać ma siłach, spo-|... lų z jalmie Da SOUZA ; с| że przed nimi s4 jeszcze liczne star-, PrzezAa minut prze- aks na nadać laurach. Nie, > Polska : Estonja S :0. : i młodzieży akademickiej, „wykazuje, zu„ ty nietylko ną Ńiemnie, ale na Wiśle) wagę mają wilnianie, którzy jednak| było to złudzenie. Warszawianka za- W ostatnim dniu meczu teniso. Polska zaiem wyśrała 5:0 + wal- że największa śmiertelność panuje | Хi Wilji. Grodno staje się obecnie fa-| nie mogą wykorzystać szeregu do-|czyna dochodziė do głosu. I tak w| Weśo Polska—Estonja o puhar Da-| czyć będzie w 3 rundzie prawdopo-| wśród sportowców uprawiajacych Зworytem wioslarstwa polskiego. O-| godnych momeutėw. Po kilku fau-|37 min, Kec zdcbywa trzecią bram-| Visa rozegrano w Tallinie rewanžo-| dobnie z Austrją w Warszawie, /base-ball, potemprzychodzą z. żeśrodek ten ma to za sobą, że przy|lach ze strony W. K, S. ; bitych|kę, a w ostainiej minucie meczu| We Śry pojedyńcze. Zgodnie z ocze- Wczoraj po zakończeniu gry i larze, wreszcie uprawiający biegi i astosunkowo bardzo małej, że tak po-| wolnych, Prosator zdobywa Warsza-| Prosator ustanawia wynik meczu| Kiwaniem w obu spotkaniach zwy-| dwójnej odbyła się również walka | piłkę nożną. Major Frank Wandle, .wiem „reklamie“ sportowej potrafili| wiance prowadzenie, 5:4 na korzyść W. K. S. * | cięstwo odniesli Polacy. pokazowa pomiędzy mistrzem junjo- długoletni kierownik akademji woj-oni swoją żmućną, a cichą pracą Wilnianie zrywają się do ataku Mecz był żywy. Gra piękna i| , Tartowski „wygrał łatwoz Puc-| rów polskich Spychałą a = skowej,dowodzi, że wiosiowanie nazwrócić baczna uwagę znawców Zbroja z Pawłowskim oddają kilka| ambitna. Wygrzna zasłużona. War-| kiem 6:3, 6:4 i 6:1, a Tłoczyński po"|junjorów estońskich Rosenblattem.|g kilometrów stanowi poprostu nie-wioślarstwa. strzałów, ale pilki idą w aut. szawianka przegrała bez zastrzeżeń.|Konał pierwszą rakietęEstonji Lasna Zwyciężył Spychała w stosunku bezpieczeństwo dla zdrowia na sku-Za Grodnem kroczy A.Z.S. Po- Dopiero w 18 min. Pawłowski Sędziował dobrze p. Wohlman. 0:3, 6:2 i 6:2, „o. 103, 64164. un m|iek przemęczenia „muskułów sero:ae dłi aipasa ae» strzałem w prawy| Publiczności około 2 tysięcy osób, J. Keppei nie posiada łodzi. wych, Z i nerek,PO DoS Wika zk| M tka ca a o jaioi рОноаеяНЫ: > a zwracać bi ! у i= Mere = a: Kajakowa odznaka turystyczna. | zdolnego wioślarza baczną uwagęj A. Z. $. będzie mógł nabyć nową przeszły do praktycznych wniosków:nietyłko Ša, i róż Polski Związek Kajakowy wydał nych ; zanotowane w dzienniku wy- | specjalistów tej gałęzi sportu, łódź dopiero wprzyszłym roku bud- odtąd ani bckserzy, ani ciężkoatle-karta sportowa całejPolski, KOPE regulamin swe; odznaki turystycz- cieczek ustalorego wzoru. Ww ra: | Zresztą wyniki, idące wyraźnym | zetowym, „Tymczasem jednak trzeba| ci,oni džokejenie mają5adocież były lata w ktėrych „04“było nej, której celem jest z jednej strony chubę wchodza wiek i płeć kandy- , postępem, mówiły o zdolnošciach zwrócić się z gorącym apelem do| ubezpieczeń. Cyklišci, akrobaci, pły.klubem tak poiężn ty Sotękią propaganda turystyki wodnej, pod- data oraz pora roku, podczas której|sportowych Keppla najlepiej, a mó- ‚ №, К. 5. z jednej strony, a P.K.S.| wacy mogą się ubezpieczyć tylko na
jest dzisiaj sława zj szych biega- niesienie jej poziomu i propaganda wycieczkę odbywano. Premjowane wiły one tem wymowniej, że Keppel| z drugiej, by zechciały łaskawie dla 10 tysięcydolarów, Popisujący się> świata. „KlubSport ts 04 Po-| polskich szlaków wodnych, z drugiej są ponadto opisy wycieczek i zdję-|do tych pięknych wyników doszedi|dobra sportu wileńskiego przyjść|w sportach zimowych, szczególnie wsł o, stracił он &шуch mi-|Zaš zacheta ds utrzymania spraw- cia. niemal własnemi siłami, trenując bez|Kepplowi z pomocą, a niewątpliwie łyżwiarstwie, tylko na 15 tysięcy. 3strzów, którzy=džalš się po ności fizycznej do najpóźniejszego Regulamin, wydany przez Polski| irenera, a co dziwniejsze na cudzej za wypożyczenie „łodzi utalentowa- Footbaliści i hokeiści maximum na Ёcałej_Polsce, stając się „przeważnie wieku. EE : | Związek Kajakowy, „sformułowany |od czasu do "zasu pożyczanej u-|nemu wioślarzowi wdzięcznym bę- 25 tysięcy. йtrenerami sporiu wioślarskiego. Odznaka posiada trzy stopnie: jest jasno i „przejrzyście. Każdy ka- przejmie przez Ww.K. S. łodzi. dzie nietylko A. Z, S., ale szeroki Czy ostrzeżenia i statystyki ame-

Pierwszym klubem wileńskim jest bronzowa, srebrna i złota. Podstawą jakowiec winien się jąknajśpieszniej Keppel jest dzisiaj mistrzem Ło-|ogół społeczeństwa sportowego rykańskich zakładów ubezpieczeniow tabeli W.K,S, Śmigły — 96 pkt., do. ubiegania się o nią są wycieczki z nimi zapoznać. twy. Jest obiecującym wioślarzem|Wilna. wych nawrócą, zapalonych sportow-
który bardzo pięknie rozpoczął se-
zon, ale po niespodziankach w Тго-

punktowane w/$ listy sziakėw wod-|

Japońskie Iekkoatietki w Polsce.

i nadzieją sportową Wilna. Ma
wszelkie możliwości ku temu, by
stać się głośnym wioślarzem, a kto

Mamy wrażenie, że chwilowy. _. ARE li НО
5 PR . 3. ców, może być wątpliwem. Niety.

kłopot będzie szczęśliwie załatwio- | tam, ale i na starym kontynencie do-
ny,, a Keppel ze swej strony dokła- „filozofowie sportu“

; : Ь
iaikach Aaa aosapsychicznie, | wie, może nawet i mistrzem Polski.| dać będzie wszelkich starań, by ass epekulacyj, jak mlodyen —sn е EZ ® Dnia 19 sierpnia rozegrany zo-'jeszcze nie został ustalony. Prawdo- Nie chcemy w danym wypadkuj nie zawieść nadziei sportowych powieściopisarz francuski de Mon-DOW pa Ja nieco| stanie w Poznaniu sensacyjny mię- podobnie walczyć będą: Walasie- prorokować, a jeżeli piszemy te| Wilna, „boy który powiada, że „etykawyżej.

Za W.K.S. Śmigły kroczy Wło-
dzypaństwowy :necz lekkoatletyczny
pań Polska—Japonja. Program za-

wiczówna, Orłowska, Batiukówna,
Mondralówna, Świderska, Nowacka,

słowa, które nie wbiją chyba w
szkodliwą dume młodego mistrza, to Mamy wrażenie, że nie będziemy ` ia pojęcie wartoś-

potrzebowali wracać już więcej do PW2ci w miejsce grzechu”. Nie chodzi o cławek 61 pkt i A.Z,S, wileński na Wadów: obemawie Pie) R te й я : i A й ‚s ; jmuie biegi na 60, 100,| Freiwaldówna, Wenclówna, Przy-|czynimy jedynie w celu zwrócenia|poruszanej sprawy. Jest to zwykła t ełnie11 miejscu z 54 pkt. Do tych punk- A | : и i ŻĘ у 2 o S < +6. to, aby wyružowač sport zupeinie.tów dojdą jeszcze punkty 2dobyte w 200 i 800 mtr., skoki wdal, rzuty| górska, Kwaśniewska, Wajsówna| nieco baczniejszej uwagi władz spor-| poprostu grzeczność sąsiedzka, któ Ma on niewątpliwie. wiele wartości
Rydze przez Kepla, a A.Z S posunie
się wówczas na 10 miejsce

Za A.Z.S w tabeli nikt nam nie
zagraża, bo pozustale k'uby mają sto
sunikowo mało punktów

Trzeba więc przypuszczać, że dzi
siejszy stan tabeli ulec mcżejedynie
tylko nieznacznym poprawkom. Li-
czyć trzeba przedewszystkiem na
Grodno, które powinno zdystanso-
wać Bydgoskie K. P. W.

Słów kilka powiedzieć również
wypada o pantsch. Tabelka przed-
stawia się następująco: 1) Warsz. K.

dyskiem i kulą oraz
Skład Poiski

oszczepem,
sztaietę 4X100 mir,

 

Bilans w

Cezikowa i Smętkówna,

Dopiero dzisiaj jesteśmy w stanie mniej startował.
zobrazować tegoroczny zeson wyś-
cigów konnych na Pośpieszce, które
odbyły się w czasie jubileuszą 75- s lecia Wileńskiego Towarzystwa Ho-
dowli Koni i Popierania Sportu Kon-
nego.

Prócz uwag ogólnych, o których

Najwięcej nagród pieniężnych zdo
była stajnia6 p.a.c. — 7,510 ał., 2)! szło 60.
tajnia p. T. Rybickiego — 4.650 zł,,

3) stajnia p. ntm. Z. Cierpieckiego —
4400 zi. (Bakarat), 4) stajnia grona! rzeyiki,
oficerów К.О.Р. — 3,240 zł., 5) staj-| go,
nia rtm. Jędrzejowskiego —'3.040 zł. sam padł w stajni.
6) stajnia rtm. Choroszewskiego —|

towych Wilna na zawodnika, który
potrzebuje tej opieki,

 

yŚcigów Konnych.
| dywidualnie.

Ogółem biegów odbyło się prze-
Stajen reprezentowanych

było 34, a koni biegało 113,
Zastrzelono zaś Dicka -- por. Mi.

Gwido — rtm. Jędrzejowskie
a Wódz — rtm. Nestorowicza

W uwagach ogólnych trzeba

ra w sporcie powinna mieć swojąptębezą Kreść 5 fizycznych, a. nawet . etycznych.

Trzeba jednak wystąpić przeciw
! manji rekordów sportowych i upra-
wianiu sportu zawodowo. Trzeba wy
stępować przeciw owemu ,roman-
tyzmowi sportowemu”, który ogar-
nia młodych ludzi w naszych cza-
sach. Przeciw temu aby kultura cia-
ła zabijała kulturę duchową. Słyn-

rtm.
Cierpiecki, rtm Kociejowski, por.
Korytakowski, por. Bohdanowicz z

j pewnemi zastrzeżeniami mieliśmy i ny socjalog belgijski O. Rutten,

ków, jak: „por. Goszczyński,

słusznie zauważa, że należy znowu
przypomnieć, iż „siła muskułów nie
jest równoznaczną ze zdrowiem cie-

że możaa posiadać silne bi-

słabych jeźdzców, którzy dopiero
teraz próbowal: swe młode siły spor.

| towe.

Ogólnie biorąc wyściśi udały się, lesnem,W. — 91 pkt., ż) Bydgoski K, W, — mówimy niżej, pozwalamy sobie prze a przytem być wielkim
40 pkt. W.K.S. Grodno -— 22 pkt.,| toczyć nadzwyczaj ciekawą statys- ё
W.K.S. Śmigły — 15 pkt,, 5) Kalisz— tykę,
8 pkt., 6) A.Ż,S Kraków — pkt, 7) _ Najbardziej cenym koniem oka-

> PO”| chociażfrekwercjaosób była o wie-2.900 zł., na dalszych miejscach 7) wiedzieć o stronie organizacyjnej | L Aba hit 4:dydi iai ś. idjotą“, ‚ 33 p.s.k. — 2670, 8) p. Tadefóskie- która: za wyjątkiem opieszałości ko-| p. Aleksandrowicza, + Ci, którzy dowodzą, iż należy$o — 2650, 9) por. Rozwadowskie-|misji lekarskiej, nie pozostawiała nic! Rekord totalizatora wynosi 40 zł., walczyć z rekordomanją i nadužy- W.K.S. Poznań — 2 pkt. (startowe). czała się Gri-Gsi, która wygrała O-
Nadspodziewanie dobrze spisują gółem 6.560 zł Na dalszych miej-

się grodnianki, które zainaugorowały scach znajdują się: 2) Balkarat —
swój sezon w irokach, a potem w 4.400 zł, 3) Pech — 3,900 zł, 4)
Bydgoszczy potwierdziły swą łormę | Gwido — 3.000 zł, 5) Równy —
Grodno może Śmiało wysunąć się na 2.900 zł., 6) Glorja — 1.900 zł., 7)
drugie miejsce, s W.K.S, Śmigły ma- | Naulaka — 1,800 zł., 8) Jataka —
jąc zdobyte 15 pkt. przez p. Plewa-| 1.760 zi., 9) Gazella II — 1.760 zł. i
kową może reozliczać na trzecie 10) Poznaniak 1.580 zł.
miejsce. | Zastanawia szalona różnica mię-

Dużo punktów dadzą oczywiście. dzy Gri-Gri, a Kakaratem. Nie chce-
najbliższe regaty klasyfikscyjne, któ, my dyskutować, który z tych koni
re odbędą się 19 sierpnia w Grodnie jest lepszy, ale pragniemy tylko za-
na Niemnie, znaczyć, że Bakarat stosunkowo

I

!

go — 2.300 zt., 10) por. Goszczyń-|do życzenia. Dużo było trudności te-
skiego — 2.200*zł. "| chnicznych z torem, ale dzięki za-

Ciekawie wygląda również zesta-| jętemu przez nas stanowisku, braki
wienie zdobytych nagród honoro-| techniczne zostały częściowo usunię
wych. ' | #е.

Pierwsze miejsce zajmuje por.|

 

| Co do rozdania nagród, to trzeba
Korytkowski 6 nagród, na dalszych tutaj rzucić myśl, by w przyszłości
por. Żelewski 6, rtm. Kociejowski magrody rozdawano po skończonych

|5, rim, Nestorowicz 5, por. Goszczyń wyścigach, na specjalnie zorganizo-
"ski 5, por, Rybicki 5, i
_wicz 4, por. Żwan 4, por. Nieczaj 3, |dziej propażandowo i
rtm. Cierpicki 2, | niż dotychczas,

Zaznaczyć przytem trzeba, że, Poziom jeźdzców był bardzo
szereg nagród zostało zdobytych in- różny. Obok doskonałych zawodni-

uroczyściej,

 

por. Bohdano- wanej akademji, co wypadnie, bar-;

|a publiczności więcej nie było niż waniem sportu, otrzymali w staty-
dwa tysiące osób, co przy wzięciu stykach amerykańskich poważny

jpod uwagę, że na meczach piłkar- atut".
skich stale zbiera się koło kilku ty-
sięcy widzów, nie mówi pochlebnie o
stronie propagardowej sportu kon:
nego, który budzi zainteresowanie,
tylko w pewnych dość szczupłych ko

| łach społeczeństwa.
'W każdym kądź razie Wilno nie

(miało jeszcze nigdy tak dobrych i
licznie obesłanych przez poszczegól-
ne pułki zawodów konnych jak w
tym roku. Е

Do artykułu tego warto dodać,
że ostatnie zdanie o rekordomanji
nie może oczywiście dotyczyć spor-

tu polskiego. W Polsce ta manja nie

Do uprawiania sportu trzeba u nas
jeszcze ludzi zapraszać.

Jarwan.
i

 

jest wcale jeszcze groźna. Niema jej |



у
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"z miejscowości dalszych. Ogółem

JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?

W całym kraju pogoda o za

chmurzeniu zmiennem, przeważnie

dużem, z przelotnemi deszczami

i dalszą skłonnością do burz, zwłasz-

cza n» wschodzie. Umiarkowane

wiatry.z południo-wsehodu i połud

nia w Wileńskiem, a z południo-

zachodu i zachodu w pozostałych

dzielnicach.
DYŻURY APTEK:

dyżurują następująceDciś w nocy
apteki:

Augustowskiego — ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-48), Jurkowssiej | Romec-

kiego — uł. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —

Nr. 2 (telef. 16 31), trumkina — ul. Nie-

miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Kostkowskie-

go — ul, Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-

go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), orazwszyst

kie .s przedmieściach, prócz Śnipiszek.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Ferje sądu arcybiskupiege

l metropolitalnego zakończą się

15 b. m. W dniu 16 b. m. sąd bę-

dzie już normalnie załatwiać intere

santów.
— Rekolekcje kapłańskie. Od-

były się grekolekcje kapłańskie de

kanatu wileńskiego. Oprócz księży

z Wilna, w rekolekcjach „brali udział

księża z parafij podmiejskich oraz

w rekolekcjach brało udział około

140 księży. Rekolekcje przeprowa

dzi! © kierował ćwiczeniami ks. dr

Kez mierz Kucharski T. J.

— Kaliszanie Kaiwarji. Bawią-

ca w naszem mieście pielgrzymka

z Kalisza, złożona z 200 osób, zrana

wysłuchała nabożeństwa w Ostrej-

Bramie. Bezpośrednio po nabożeń-

stwte Kaliszaaie udali się z piel

grzymką do Kalwarji. Po obejściu

dróżek Męki Pańskiej pielgrzymka

wróciła pod wieczór do miasta.

Dziś pielgrzymka zwiedzi zabytki

histeryczne miasta oraz uda się ne

zwiedzanie bliższych okolic. Wyjazc

"nastąpi prawdopodobnie jutro.

SPRAWY MIEJSKIE.

— Odremoniowanie mostu. W

sobotę zakończone zostały prace re-

stauracyjne przy moście drewnia-

nym, znajdującym się naprzeciw

tartaku na ul. Rybaki. Zupełnie

zmienione zostały podkłady z drze-

wa na jezdni mostu i ułożono cał-

kiem nowe chodniki, również z be-

lek drzewnych. Most został oddany

do użytku publicznego.

Z MIASTA.

— Rejestracja rowerów. Prze-

prowadzona przez wydział drogowy

mużzistratw rejestracją rowerów Z0-

stała zasadniczo zakończona. Wy

kazała ona, że w Wilnie znajduje

się w ruchu 2400 rowerów. Cyfra ta

nie jest jeszcze ostateczna, gdyż nie-

mal codziennie zgłaszają sią do reje-

——PĆ

ONIKA.
rów sięga cyfry 2 i pół tysiąca. Ww

porównaniu więc z rokiem ubiegłym |

liczba rowerów na terenie miasta|

bardzo pokaźnie wzrosła. Fakt tee

dowodzi, że rower jako tani środek |

lokomocji zdobywa sobie u nas co-

raz większe wzięcie. Odnotować

jeszcze należy 4056 pocieszający dla

naszej produkcji objaw, że rejestro-

wane są przeważnie rowery marki

krajowej, które do dróg wileńskich

najbardziej są dostosowane.

— Eksmisje z mieszkań. W cią-

gu lipca na terenie Wilna zanoto-

wano blisko 40 eksmisyj mieszka-

niowych. Eksmitowani, rekrutujący

się przeważnie z pośród ludności

biednej, zgłaszają się po zasiłki do

wydziału opiek: społecznej.
TURYSTYKA.

—Przyjazd wycieczek i pielgrzy-

mek, W ciągu dnia wczorajszego

przybyło do naszego miasta kilka

pielgrzymek i wycieczek młodzieży

szkolnej, pochodzącej z terenu ziem

północno-wschcdnich.

Nadto przyjechało do Wilna parę

wycieczek z dalszych dzielnic kraju,

z Poznańskiego Lubelskiego i in.

Wycieczki i pielgrzymki, pocho-

dzące z terenu województw wscho-

dnich, przeważnie powyjeżdżały

wczoraj wieczorem. Dwie tylko po-

byt swój przedłużyły do jutra.

Natomiast większość wycieczek

z dalszych województw przybyła

na dwa lub trzy dni i poza zwie-

dzaniem miasta ma jeszcze w per-

spektywie zwiedzanie Werek, Trok

i innych okolic Wilna.
Są to wycieczki, zorganizowane

przez grupy ludzi sobie znanych lub

posiadających tu znajomych albo

krewnych. Dlaiego maio takich tu-

rystów mieszka w schroniskach lub

hotelach, -— ое

SPRAWY WOJSKOWE.

— Rejestracja rocznika 1916.

Z dniem 1 września r. b. referat

wojskowy Zarządu miasta zamierza

przystąpić do rejestracji rocznika

1916-50. Rejestracja potrwa dodnia

30 tegoż miesięca. Do rejestracji

zgłosić się mają wszyscy urodzeni w

tym roku mężczyźni, zamieszkali

stale na terenie Wilna lub przeby-

wający czasowe, ale nieposiadający

stałego miejsca zamieszkania w m-

nej gminie.
SPRAWY PODATKOWE.

— Zaległości podatku przemy-

słowego. Urzędy skarbowe otrzy-

mały wyjaśnienia w sprawie spłaty

zaległości podztku przemysłowego.

Urzędy skarbowe upoważnione zo-

stały do umarzania '/1 podatku z za-

iegłości powstałych od roku 1930,

w wypadku gdy płatnik uiszcza za- stracji opieszali cykliści. Należy

przypuszczać, że ogólna ilość rowe-

WOTRCUCARADAORADAZAZOEA

Dziś. Ceny od 25 gr.

KINO -REOJA
<COL.OSSEUM»

Ii
| SUSESSRS

į RÓŻNE i
|| EGO RCR WC -0

POLECAMY
pokojówkę, ao sklepu,
do dzieci lub do wszyst-
kiego.— Informacje bilž-
sze w Adm. „Dz. Wil.”

skiego,
moru—komedja w 1 akęie.

L. Szeli, Zięć—Wł.Orsze-Bojarski,

Premjera.

Тар!сег |

terace,

tapicerstwa
wyko.

szych
m. 2.

 

MIGNON G. EBERHART

Porywająca ireść,

Straussa.
cam). Osoby: Fifi- I.
winter,
szewicz,

Rewelaja sezonu. „ Рга

dekcrator,
przerabia otomany, ma-

kozetki,
klubowe i inne w zakres

wehodzące
ie solidne z gwa-

rancją po cenach najniż-
Pronifratelssa 8

SPRAWY ROBOTNICZE.

— Umowa zbiorowa w tartakach.

Między właścicielami tartaków a'

robotnikami prowadzone były od

dłuższego czasu pertraktacje o za-

warce nowej uraowy zbiorowej. Ro-

kowania te przechodziły różne fazy,

groziły nawet poważnym zatargiem,

ostatecznie jednak przed kilku dnia-

mi doprowadziły do zawarcia nowej

umowy zbiorowej na rok 1934/35. |

Wysokość płac robotników w nowej:

umowie nie uległa zmianie, — W;

chwili obecnej w Wilnie w tartakach |

pracuje ponad 300 robotników.

— Urzędowe liczby bezrobocia.

Bezrobocie w Wilnie w ciągu tygo-

dnia uległo dalszej zniżce. W po-

równaniu z tygodniem poprzednim

liczba bezrobotnych zmniejszyła się

o 39 osób.
Obecnie Wi!no liczy 4826 bezro-

botnych, w tem najwięcej pracowni-

ków umysłowych i niewykwalifiko-

wanych robotników tizycznych.

RÓŻNE.

—  Taksa aptekarska, Wobec

wejścia w życie nowej taksy apte-

karskiej, właściciele aptek otrzymali

polecenie uwidocznienia cen goto-

wych specyfików na etykietach

przytwierdzonych do opakowania.

 

WYPADKI

— Uratowanie tonącego, Wczo-

raj po południu koło przystani Wil.

T. W. zauważono tonącego człowie-

ka, który 'w towarzystwie swych

kolegów przyszedł się kąpać,

Na pomoc tonącemu pośpieszył

przystaniowy Wil.T.W. p.Aleksand

Jabłoński, który wyratował tonące-

Kwestarze |
z „Legjonu Młodych".
Przed paroma dniami policja are-

sztowała w Warszawie czterech
młodzieńców z „Legjonu Młodych”

którzy, otczymawszy puszki na

zbiórkę ofiar na powodzian, puszki

te otworzyli, a zebrane pieniądze|
przepili.

Znamienną jest rzeczą, że prasa

„sanacyjna”, która stale wykrywa
jakieś nadużyciz, u innych, o tej kra-
dzieży swoich pupilkow wprawdzie

wiedziała, lecz uważała za właściwe
zataić ją przed opinją publiczną.

ZBOŻE dai EEST |ABE:

Teatr i muzyka
— Miejski Teetr Letni w ogrodzie po-

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

powtórzenie pełnej humoru i słońca ko-

medji w 3-ch aktach. S. Kiedrzyńskiego

„Życie jest skomplikowane”. Sztuka ta

wykonana przez swietnie zgrany zespół

doskonale bawi widownię,
— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dzisiej-

sze widowisko z cyklu propagandowych

wypełni cieszącą się wielkiem powodze-

niem operetka Gilberta „Katia tancerka” zj

udziałem J. Kulczyckiej i R. Petera w ro-

lach głównych, Ceny propagandowe od 25

groszy.

— „Ptasznik z Tyrolu*. Najbliższą pre-

mjerą teatru muzycznego „Lutnia“ będzie

przepiękna operetka Zellera „Ptasznik z

Tyrolu, w opracowaniu reżyserskiem M.

Domosławskiego w pierwszorzędnej obsa-

dzie scenicznej.

Poniedziałek, dnia 6 sierpnia 1934,
6.30: Pieśń. 6.35: Muzyka. 6.38: Gimna-

styka. 6.53: Muzyka. 7.05: Dzien. por.

1.10: Muzyka. 7.20: Chwilka pań domu,
1,30: Pogadanka radjotechn. 11.57: Czas.
12.00: Hejnał. 12.03 Kom. met, 12.05: Prze

gląd prasy, 12.10: Muzyka lekka. 13.00:

Dzien. poł. 13.05: Muzyka popularna (pły- go. Wezwano do niego Pogotowie

atunkowe.

zamierza wystapić z wnioskiem do

czynników miarodajnych o przyzna:

nie p. Aleksandr. Jabłońskiemu od-

znaki honorowci za ratowanie toną-

cych.

KRONIKA POLICYJNA.

—Za uszkodzenie drzewa. Sto-

larz Kazimierz Jankuniec, zam. przy

ul. Bystrzyckiej 8, przyłapany został

przed paru dniami ma gorącym

uczynku uszkodzenia drzewka przy-

drożneżo. Po spisaniu protokułu

wandai stanął przed sądem staro-

scińskim i skazany został na pod-

stawie art. 54 prawa o wykrocze*

niach na 50 złotych grzywny z za-

mianą na 10 dni aresztu. Prócz tego

Jankuniec skazany został na zapla-

cenie nawiązki na rzecz Zarządu m.

Wilna w wysokości 10 zł.

—- Za potajemny handel. W cią-

gu dnia wczorajszego organa poli-

cyjne sporządziły 9 protokułów; za

uprawianie  potajeminego handlu.

Wimni pociąśnięci zostaną do odpo- 
iegły podatek w */4 odrazu.

EZ ANEPCZT ARE SS

 

„ZEMST
wystaw, muz

1. WESOŁY KARAWANIAR:Na scenie:

1 Karawaniarz—Wi. Orsza—Bojarsk!,

li. Barcelona, nastrcjcwa inscenizacja z

Trio Grey. ill. Dźwiękowiec wykona Wł

Coo; er,

Ceny zniżone

Była urzędniczya po

szukuje posady biurowej
lub innej pracy znajduje

się w krytycznem poło-

jżeniu. Zgłoszenia do

Administracji pod „Wy“
m  aale  najskromniej-

gsze”. 13

meble

kowa

ska.

Grzybowska, Marysia—K, Podgórska, Pail- E. Londonėwre,

jl karawaniarz—Z Wąsowicz, Gustaw—L. Łuka

Osoby: Teściowa—l. Grzybowska,

Reż. Wł. Orszy-Bojarsklego.

Inteligentna
pracowita,

śmienna, poszukuje а-

klejkolwiek pracy odpo-

wiedniej, w mieście Zam-

wiedziainości  karno- administracyj-

nej.
;

— Rozkoszna trzpiotka Anny Ondra i najwytworniejszy mężczyzna

iwan Pletrowicz w filmie p. t:

A NIETO
ka, śpiew, humor,

PERZA"
teńce. Rež. Kerola Lamacza. Muzyka Jana

Z operetka w 1 akale ze SA i Ji
an—

udziałem |. Grzybowskiej, Wł. O szy*Bojar-

Orsza Bojarski. iV. Clapcluš, bomba hu-

Ciepciuś—S. Janowski, Anetka—

— Zespoł muz. l. Borkuma

wdziwe arcydzieło filmowe odznaczone złotym medtlem, *00 najpięknie|-

szych girisów. Bajeczna Rewja KoiorowaI

GWIAZDY B
Wielka kawalkzda gwiezd, w roi. gł Madge Evans, Jaski

RODWAYU
Alice Urady I inni. Tańce słyneego zespołu.

od 25 gr.

Poszukują p:sady ©-

<hmisirzyni lub gospo-

dyni na wieś. Zaamsię

aa gospodarstwie, kuch-

ni, hodowii ćrobu I mie

18—17 Kerczew-j czarstwie Referencje do”

2 |bre. Ofisrna 2 m 7.

panienka

dobrze pl-

Dowiadujemy się, iż Wil. T. W |

 

ty). 14.00: Wiad. eksport, 14.05; Giełda

rolmicza. 17.00: Audycja dla dzieci, 17,15:

„Na nutę nowej Polski”, 18.25: Muzyka

(płyty). 18.45: Pogadanka Winawera, 19,15:

Audycja żołnierska. 19.40: Utwory Turina

(płyty). 19.50: Wiad. sport, 19,55: Wil. ko-

munikat sport. 20.00: Myśli wybrane, 20.02:

' „Wrażenie przedstawiciela Polonji zagra-

nicznej z pobytu w Polsce". 20.12:Koncert

muzyki polskiej. 20.50: Dzien. wiecz. 21.00:

Trąbka i capstrzyk z Gdyni. 21.02: Codz.

odc. pow. 12.12: Muzyka polska. 22.00:

„Wybuch wojny — osobiste wspomnienia”

—felj. wygł W. Sieroszewski. 22.15: Słu-

chowisko. 23.15: Polacy z zagranicy prze-
mawiają. 23.20. Kom. met.

Wtorek, dnia 7 sierpnia 1934 r.

6.30: Pieś, 6.35: Muzyka. 6.38: Gimna-

styka. 6.53: Muzyka 7.05: Dzien. poł 7.10:

Muzyka. 7.20: Chwilka pań domu, 7.30*

Kłopoty faszystów angielskich.
KŁOPOTY faszystów angielskich.

Kilka miesięcy temu jeden z członków

angielskiej izby $min postawił wniosek,

który spowodu agitacji sir Mcesłey'a i de-

monstracji umundurowanych zwolenników

angielskiego „iiihrera'* nawoływai parla-

ment do uchwalenia ustawy

WZBRANIAJĄCEJ NOSZENIA UNI-

FORMÓW PARTYJNYCH.

Rząd zbagaielizowai wniosek i wniosko-

dawcę, uważając za rzecz niegodną poważ-

nej instytucji zajmowanie się „taką bła-

kostką”, jak partja sir Mosley'a. lzba zaś

powitaia wniosek głośnym śmiechem, po-

słowie wszystkich trzech partyj jednomy-

ślnie wypowiedziel, się za stanowiskiem i

Projekt reformy
ubezpieczeń społecznych.

Jak podaje ag. „Press“, projek-

towana reiorma ubezpieczeń spo-

łecznych przewiduje m. in. zmiany

w sposobach niesienia pomocy bez-

robotnym, Akc,ę zasiłkową dla bez-

robotnych prowadzą obecnie 3 in-

stytucje, a mianowicie Z. U. P. U.

dla pracowników umysłowych, a

Fundusz Bezrobocia i Fundusz Pra-
cy dla robotników.

Projektuje się, aby dwie różne

akcje zasiłkowe dla pozbawionych

pracy robotników złączyć w iedną,

która byłaby uzupełnieniem akcji

zasadniczej, zmierzającej do zat:u-

dnienia bezrobotnych w możliwie

najszerszym zakresie na robotach

publicznych.

Z tych powedów mówi się o po-

łączeniu Funduszu Bezrobocia į Fun-

duszu Pracy w jedną nową insty-

tucję, w której byłyby zcentralizo-

wane wszystkie formy opieki i po-

mocy dła bezrobotnych robotników

od chwili utraty pracy aż do otizy-

mania zatrudnienia. Reforma ta ma

dać znaczne oszczędności w zakre-

sie kosztów administracyjnych i po-

zwoliłaby na zmniejszenie obciążeń

w dziedzinie 1bezpieczenia praco-

wników: fizycznych na wypadek bez-

robocia.

W. dotychczasowej formie ma byc
natomiast utrzymane ubezpieczenie  Humor ra codzień 11.57: Czas. 12.00: Hej-

nał. 12.03: Kom. met. 12.05: Pizegląd pra-,

sy. 1210: Koncert. 13.00: Dzien. poł. 13,05:|

Program dla dzieci. 13.20: Koncert kame-|

ralny (płyty). 13.55: „Z rynku pracy'. 14.00:

Wiadomości eksportowe. 14.05: „Skrzynka

pocztowa Nr. 305' 16.00: Koncert mando-

linistów. 17.00: Pogadanka muzyczna prof.j

Jachimeckiego. 17.15: Muzyka (płyty). 17,30 ,

Skrzynka P. K. O. 17.45: Koncert. 18.10:

Rozmaitości, 18.20: Muzyka lekka. 19.45

Słuchowisko „In illo tempore”, '

sport. 20.20: Wil. kom. sport. 20.25; Кесу-|

tacje poezyj. 20,45. Codz. odc. pow, 20.55:,

Opera z płyt (Tannhaiiser). 22.00: „Nowsze

badania nad promieniami

— odcz, 22.15: Ć. d. opery. 23,00: Polacyz
zagranicy przemawiają.
23.10: C. d. opery, 

ter I mówi.

szef.-O podwyżką upo-
mina się pan? W takich
czasach? Ej, ldź pan
S'ąd, b» jeszcze się ziry-
tuję i zrobię pana moim mendacje zaułex   

‚ Sbm 2/80)

na rękawie.

wspólnikiem. ski 13 m. 3 M.O.

Lai aksI AINA aALL T siai k ia iik V)

: Sytuacja zaczęła się wyašiiaė, Lorn prawii przekonywująco o mto-

jej ranie, braku śladów mych palców na rewolwerze i braku osmalizny

Okazało się, że na rewclwerze nie było wożćle odcisków palców,

kosmicznemi ' |

23.05: Kom. sę

Czytelmków 0 ratunek,

ze
Gsoba średnich lat po-
szukbje pracy na przy-
« odzącą posieda reko-

pracowników umysłowych na wypa-

opinją rządu. Nie przyszło nawet do deba-

ty nad niefortunnym wnioskiem.

W kilka tygodni później doszło w

gmachu Olympji londyńskiej do znanych

ZABURZEŃ I BIJATYKI KRWAWEJ

między „koszulami' sir Mosleya a opo-

| zycją. Policja nie interwenjowala, nie ma-

jąc po temu uprawnień, choć było jej dość
na miejscu. Tym razem nie było już śmie-

chu na ławach poselskich i interpelacja

pod adresem rządu w sprawie biernej po-

stawy policji doszła do skutku i wywołała

żywą dyskusję.

Odpowiedzialny za policję przedsta-

wiciel t. zw. Home secretary wyjaśnił, że

policja trzyma się tradycji poszanowania

WOLNOŚCI SŁOWA NA ZEBRANIACH,

na których nie może interwenjować, o ile

zwołujący zebranie nie zażądają sami jej

„pomocy. Rzecz prosta, że sir Mosley ani

myślał o takiej interwencji, chrdziło mu

przecież o wywołanie pewnegn eiektu i

pokazanie siły, jaką rozporządza jego

partja. k

W  Anglji, gdzie tradycje są jednym z

najpotężniejszych czynników społecznych i

politycznych, efek., o jakim myślał sir

Mosley — obrócił się przeciw niemu sa-

memu, Nietylko parlament, nietylko o-

pinja publiczna, ale i prasa obróciły się

przeciw niemu.

A co najcharakterystyczniejsze w tem

wszystkiem — odżegnał się od Mosiey'a i

od iaszyzmu protektor jego prasowy, lord

Rothermere, właściciel „Daily Mail“,

„Evening News“.

Lord Rothemere nie može powiedzieč

sobie, aby dopisywało mu szczęście, ile-

kroć postawi

NA KONIA W POLITYCE.

Stawiał na rewizjonizm węgierski — prze-

grał, stawiał na Habsburgów -- prześrałź

postawił na Mosley'a — przegrał. Miary

dopełniły wypadki niemieckie z 30 czerw-

ca. Tym razem odruch w opinji angielskiej

był tak silny i jećnolity, że Rothermere

zrozumiał, iż aby wycofać się samemu z

fałszywej sytuacji, należy odgrodzić się

definitywnie od faszyzmu i Mosley'a. Dał

temu wyraz w szeregu artykułów podanych

w formie listów otwartych. Wyrzekł się

ostatecznie wszelkiego współdziałania i

sympatji dla ruchu, którego przedstawicie-

łeczeństwo (t j. swoich czytelników),

być terenem i widownią podobnych wy dek braku pracy. Dla tej kategorji

bezrobotnych trudno jest znaleźć

zatrudnienie na robotach publicz-

nych i trudno iest zatrudnić ich ma-

sowo a liczba pozbawionych pracy

inteligentów jest na stosunki polskie

olbrzymia.

Pozostawienie tego ubezpieczenia w

za konieczność
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20,15: Wiad | qją nich jest w tej chwili ubezpie-

czenie pracowników umysłowych.
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= Mosley'a przemysłowcy, w liczbie

' z ruchem tym nie mają nic wspólnego.

| Mosley jednakże posiada swych zwo*

z wałki, W agitacji swej wziął tylko moc”

niejszy kurs przeciwko żydom i masonerji.
Kto wie, czy te właśnie czynniki nie od“

działały na Rothemera, aby wycofał się £
popierania iaszyzmu, zresztą jego poparcie ||

| było dla iąszyzmu zbyt krępujące,
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świadectwa  
To były

lem w Anglji jest sir Mosley, zapewnił spo” |
że|

Anglja nie dojrzała jeszcze do tego, by |

darzeń, jakie miały miejsce w Niemczech. | |

W ten sposób utracił faszyzm angielski

gdyż pomawiani o popieranie materjalne 0-|

trzech, ziożyli publicznie oświadczenie, iż | |

lenników i nie zamierza wcale wycofać się|

osobniak 0 ||

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

Opewiedziałem. Siuchano w uważnem milczeniu. Jedna pokojówka

nie słuchała. Cna rozumiała tyiko jedno. Lorn przetitumaczył moje sitowa

błyskawicznie 1 lakonicznie. Jeden z policjantów pobiegł du windy. Dwaj

pozostali trzymali mnie ze wszystkich sił, tak jakby to było najważniej-

sze. Ale ,edea « nich rzucił kiika słów zielonemu ze strachu i roztrzęsio-

memu jak galareta gospodorzawi, który popędził ciężko do teleionu.

Pani Greia, blada sztywia, milcząca, wszystkowidząca, stałaobok

mnie, Sue teraz dopiero zauważyła moją ranę, (Naprzód zajęła się po-

kojówiką. Gdy się od niej odwróciła, miała łzy w oczach). Podbiegła do

mnie żywo i ziożywszy mi ręce na ramionach, powiedziała coś do poli-

_ cjantów biagalnym tonem. Ale mnie nie puścili,

Zaczęło mi się robić niedobrze. Lorn rzekł:

— N'ech pani mnie to zostawi, Ja się panem zajmę, Na rewolwerze

nie może być odcisków pańskich palców. Śladów prochu też niema, więc

pan sam tego nie zrobił. To że pan ranny, może patuu pomóc

Pamiętam to doskonale. /amiętam zamęt. Pamiętam, że Sue przy-

niosła mi coś do picia i przyłożyła szklankę do ust, bo policjanci. nie

chcieli puscić moich rąh. Poczuiem ostre palenie w gardle i łzy w oczach

i zrobiło mi się raźniej,

(Wi chwilę potem przybyło więcej policji, z bredatym komisarzem 1

miodą szarżą, mówiącą po augielską, na czele. Francuszczyzna kipiała.

Robiono rewizję w hotelu. Baiano mnie i Lorna. Msoda szarża, już teraz

nie przyjacielsza względem meie, lecz podejrzliwa, pełniła rolę tłumacza.

Sue stała obok, przysłuchując się badaniu. Bliskość jej napawała mnie

niewymowną otuchą. | :

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKL ||

z czego wynikało, że morderca nuał rękawiczki, W poszukiwaniu ich zre-

widowano maie ; przeszukano hall, przedsionek i windę. Bez rezultatu,

Odetchną'em. Nie był to oczywiscie ostateczny dowód mojej niewinniści,

ale zawsze dowód. |

ю Zjawił się lekarz i obejrzał szybko nieruchome ciało na trzcinowym

foteliku, rozkazując pokojówce żeby, usiadła w kącie, Posłuchała z pła-

czem, a ciało wyniesiono. Na prośbę Sue lekarz zajął się mną, Policjanci

nie chcieii mnie puścić nawet wtedy, ale powiedział im coś do słuchu, a

komisarz poparł. Usiadiem i zostałem opatrzony, Sue pomagała lekarzo-

wi. Pamiętam zacięty spokój „ej bladej twarzy, wysaz oczu i energiczne

ruchy rąk. Doktór mruczał cus, a ona objaśniała mnie, że rana nie jest

niebezpieczna, że będzie bolała i że straciłem dużo krwi, ale że się to za-

goi. Przy dobywaniu kul: z rauy miałem niedobrą chwilę.

— (o postanowili zrobić, panno Sue?
— Nie wiem, Ci dwaj, którzy trzymali, wartowali na dworze, kiedy

padł pierwszy strzał, Usłyszeli. go tak niewyraźnie, że nie byli pewni, czy

się nie przesłuchali. Biegnąc przez podwórze, usłyszeli dwa następne.

Wpadł do przedsionka w chwili, śdy pan uciekał z kallu i rzucili się na

pana. Przypuszczali, że pan chciał uciec.

— Przez nich nie zobaczyłem mordercy — rzekłem z goryczą.

Widząc, ze policjunci idą ku mnie, szepnąłem pośpiesznie:

: — Niech pani się pilnuje. Marcel zginął w chwili, gdy ostrzegał

mnie, że pani «oś grozi

Nie zdążyła odpowiedzieć.
Badanie trwało ruzpacziiwie długo i zmęczyto mnie okropnie, bo 
 

czułem się marnie. Ale zasadniczo nie odstępowałem od prawdy:

Rozmawiałem z Marcelem, który przyznał się, że wie coś o śmierci

Ponieważ pani Byrgzna'azła się pierwsza na miejscu zbrodni, no

jej staćzdelekw, w obawie przed czułościami.
„Kobiecisko upieraio się, ze będzie zeznawać po francusku.  Nič

mogli jej «rozumieć, Gdy wre:zcie dala się namówić na angielski, oka
zało się, żę nie widziała nikogo, Strzały obudziły ją z popołudniowe!
drzemki, Odziała się szalem 1 wypadła na korytarz i galerję.
słowy biegła tą drogą, którą musiał uciekać morde:ca, Ale nie spotkał
żywej duszy. . ”

Zmartwiiem się, bo jeżeli ona nie widziała mordercy, to nikt go ni4

schodach wyżej.
Pani Byn. poruszyła szybko brwiami,
— Może! No, może...

2tyiko 11i zaszkodziło.
yśiałemi już, że policją zabierze mnie ze sobą i było mi rosti

wszystko ;edno, ale, o dziwo! zostawili mnie w hotelu. ai

u : (d. c. n.)

OdpowiedzialnyRedaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,

 
wej zbrodni, komisarz oddał ;ą torturze przewlekłych pytań. Ale kaza „st

widział, Lorn jednak zrobił uwagę, że widząc nadchodzącą panią Bynśi |
mógł się .chiunić w klórym pustym numerze, albo* nawet wbiec pd.

Patrzyła na mnie z sympatią, jakby mi chciał. pomóc, lecz jej ze! |

  

adres Młynowa 2 — 30| informacji: Mickiewicza |

Jadwiga Lebiedzińska. 46 m. 9 od godz. 3—%
4| ppoł. 922--3

XX
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: em: ir o Sue powinienem zamilczeč. Coš mi mó inn

wiło, że eżeli była w uiebezpieczeństwie, a morderca na swobodzie,tój dos

moja szczerość :nogłaby jej tylko zaszkodzić i przyśpieszyć rozwiązaniė Wai

niewiadomej okropności. Postanowił em się wpieiw zastanowić nad tem Wo;

na własną rękę. '

: Parupol: jantów przyciągnęło do hallu tłustego, krzykliwego czło ciąj

wieka z d ugą jajowatą głową 1 czarnemi wąsikami Ale okazało się, że zag

był to kucharz Paul, który własnie wrócił z targu z ładunkiem march ij max

i kalarepy.

Oprćcz niego nie ratrafirno na nikogo. ścic
cho

an
skić
ale
stan
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